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.Қарақалпақстан А С С Р ы тарийхынын* биринши томы көплеген фактларға
юлы материаллар негизинде жазылған биринши басылыўы болып есапланааы.
Ол әййемги общиналық дүзимнен баслап, Уллы Октябрь социалистлик революциягына дейинги Қарақалпақстан тарийхынын оғааа кен дәўирин өз ишине
алады. Бунда археологиялық, этнографиялық, архивлик ҳәм әдебий дәреклердин негизинде Қарақалпақстаннын ҳәм қарақалпак халқынын әййемги замандагы,
орта әсирлердеги ҳәм колониальлық дәўирдеги тарийхы, Қарақалпақстаннык
Россияға қосылыўы ҳәм онын прогрессивлик ақыбетлери көрсетилген, мийнеткешлер массасыныц патша ҳүкиметине ҳэм жергиликли феодалларга қарсы
гүреслери баян етилген, қарақалпақ халқыныц материаллық ҳэм рухый мәденияты, турмысы менен күн көриси сәўлеленген.
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КИРИСИЎ
Орта Азия — әййемги ҳәм өзине тән өзгешеликке ийе мәденият мәканы. Онда жасайтуғын халықлардын тарийхый тәғдири
оғада аўыр ҳәм бир-бири менен тығыз байланыслы болды. Онын
территориясында адамзаттын әййемги өтмишинин көплеген нышанлары сақланған. Бул жерде жер жүзилик тарийхтын барысына белгили тәсир жасаған әййемги ҳәм орта әсирлик уллы
цивилизация дөреген, раўажланған ҳәм набыт болған. Бул жерде жалпы адамзат мәдениятын байытқан оғада уллы илимий ҳәм
мәдений байлықлар дөретилген.
Орта Азиядағы басқа да туўысқан ҳалықлар менен бирге
қарақалпақ ҳалқы да усы оғада бай мәдений мийраслардын мийрасқоры болып есапланады. Қарақалпақлардын тийкарғы бөлеги
ҳәзир қарақалпақ социалистлик миллетине бирлесип, Өзбекстан
С С Р составындағы Қарақалпақстан Автономиялы Совет Социалисглик Республикасында жасайды. Қарақалпақстан А С С Р ынын
жер майданы 165,6 кв км болып, Өзбекстан С С Р ынын 37% ине
шамаласын қурайды.
Қарақалпақстан А С С Р ынын арқасында Арал тенизинин көк
айдыны ен жайып жатқан болса, батысында шөлистанлы Үстирг
жазықлығы орналасып, ол Әмудәрьянын қуярлығындағы ойпатлықтан, тик жарлы Шығыс чинклери менен айрылады. Қарақалпақстаннын шығысын колхозлар менен совхозлардын көк-жасыл
дөнген атызлықларына жүдә жақын таялып келип турған Қызылқум саҳраларынын ысылдаған қумлықлары алып жатыр. Қарақалпақстанныц территориясын қубла-шығыстан арқа-батысқа қарай
Әмудәрьянын — әййемги Жейхуннын күшли ағысы кесип өтеди
ҳәм көплеген ирригациялық каналларды суўландырады. Автономиялы республиканын қубла бөлегинде, Әмудәрьянын он жағаларын бойлап, әдебий дәреклерде Султан Ўәйис таўы деген ат
пенен белгили, ал қарақалпақлар тәрепинен Қара таў деп аталған, онша бийик болмаған таў дизбеклери созылып жатыр.
Қарақалпақстанныч климаты континентальлық белгилери әдеўир басым болып келеди: қысы суўық, жазы ыссы ҳәм жыллық ,
жаўын-шашын муғдары аз. Жыл бойылық жаўын-шашын муғда- "
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ры 100 мм ден 200 мм ге шекем болады. Жаўын-шашын тийкарынан қыста қар ҳәм жаўын түринде, ал бәҳәрде жаўын түринде болып өтеди. Жазда жаўын жаўмайды дерлик. Сонлықтан
Қарақалпақстаннын барлық дийханшылық районларында әййемги
заманлардан баслап-ақ суўғарып егилетуғын дийханшылық ен
жайған. Суўғарыў ушын ерте ўақытлардан баслап-ақ Әмудәрьянын суўы пайдаланылған.
Қарақалпақстан халқыньщ саны 1970-жылы жүргизилген халықтын путкилсоюзлық есабын алыў мағлыўматлары бойынша
750 мыц адам.
Ҳәзир Қарақалпақстан А С С Р ында С С С Р дағы 88 миллет пенен халықтын ўәкиллери жасап, мийнет етип атыр. Автономиялы
республиканыц тийқарғы халқы — қарақалпақлар. 1970-жылғы халықтыц есабын алыў мағлыўматлары бойынша С С С Р да олардыц
улыўма саны — 236 мыц адам, сонын ишинде 217, 5 мыц адам
Қарақалпақстан А С С Р ында жасайды. Қарақалпақлардын бир
қатар топарлары Өзбекстан С С Р ынын ҳәрқыйлы орынларына
қонысласқан. Олар Ферғана алабында, Бухара ҳәм Хорезм областьларында жасайды. Қарақалпақлардыц айырым топарлары
Тү.ркменстан С С Р ында, Қазақстан С С Р ында ҳәм Қырғызстан
С С Р ында жасайды. Бир неше мыцлаған қарақалпақлар Советлер
Союзынын тысқарысында — Афганстанда жасайды.
Қарақалпақстан А С С Р ында жасаўшы қарақалпақлардыц тийкарғы бөлеги, ок жағадағы арқа районларда — Нөкис, Кегейли,
Шымбай, Тахтакөпир районларында ҳәм Әмудәрьянын қуярлығындағы Хожели. Шоманай, Ленинабад, Қоцырат, Мойнақ районларында қонысласқан.
Автономиялы республиканыц қубла районларындағы (Әмудәрья, Беруний, Төрткүл) халықтыц басым көпшилиги өзбеклер,
қазақлар болып, қарақалпақлар азшылықты қурайды. Бул районларда әййем заманлардан бери әдеўир санда түркменлер жасайды.
Қарақалпақстанныц шетки әтирапларында, жайлаўларда жасаўшы халықтыц басым көпшилигин қазақлар қурайды.
Революцияға дейинги дәўирде қарақалпақ халқы өзиниц жазба
тарийхына ийе болмады. Тарийхый ўақыялар тек халықтыц есинде ғана сақланған. Олар әўладтан-еўладқа өтип, ацызға айланған ҳәм кем-кемнен аўыз әдебияты шығармаларына, дәстанларға
қосылған. Хийўаныц сарай тарийхшылары мийнетлеринде, патша
әмелдарларычын жазба докладларында Қарақалпақстан тарийхы
бурмалааған түринде көрсетилген. Революцияға дейинги жумыслардыц барлығында дерлик Қарақалпақстандағы халықлар ҳаққында тек қысқа, үзинди мағлыўматлар ғана сақланған. Олардын
ҳеш биреўинде де Хийўа ханлары менен патша самодержавиеси
қол астындағы мийнеткеш халықлардын аҳўалы ҳақыйқат сәўлеленбеген.
Мнйнеткешлердиц әсирлер даўамындағы тарийхы тек уллы
Октябрьдиц жецисинен кейин ғана илмий изертлеў объекти болды.
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1917-жылғы Октябрь революциясынан кейин, Совет властынын орнаўы менен бурынғы Әмудәрья бөлими, соц Түркстан
республикасынын Әмудәрья областы болып қайта аталды, халқына азлы-кем аўылхожалығы есап алыўы жүргизилди. Усы есап
алыўдан кейин шыққан А . Н . Максимовтьщ „Россияда қандай
халықлар жасайды111, — деген мийнетинде Әмудәрья областынын
территориясы қәм халқынын саны ҳаққында мағлыўматлар берилген. 1921-жылы Әмудәрья областы халқыныц есабы алынып,
бул 1921-жылғы Пүткилроссиялық есап алыў бойынша статистикалық жумыслардьщ даўамы болды. Бул жумыслардыц ж уўмағы 1923-жылы басылып шықты**. Онда область халқынын миллий составы ҳаққындағы баҳалы мағлыўматлар ҳәрбир волость
бойынша айырым көреетилген.
1924-жылы Орта Азия экономикалық советиниц басламасы
менен Бухара ҳәм Хорезм статистикалық жақтан изертленди. Усы
ўақытта бундай изертлеў Қарақалпақстанныц шеп жағалықтағы
бөлегинде де өткерилди. Бул жумыслардыц мағлуматлары 1926«
жылы „Орта Азияны районластырыў бойынша материалларда“*
басылып шықты. Онда усы үлкенин шеп жағалықтағы районларыныц халқы ҳаққында мағлыўмаглар берилген.
1926жылы белгили совет тарийхшысы П . П . Ивановтыц ,О Р т
Азиянын халқы** деген мақаласы басылып шығып, онда қарақалпақлар тарийхыньщ айырым мәселелери сөз етилип, қарақалпақлардыц тийкарынан революцияғз дейинги саны ҳәм кәсиби ҳаққындағы мағлыўматлар келтирилген.
Усы жылы Л . С . Бергтиц „Арал балықшылық хожалығыньщ
ҳәзирги жағдайы"5 ҳаққындағы жумысы жарыққа шығып, онда
қарақалпақлардын балық аўлаў усыллары баян етилген.
1927жылы С С С Р Илимлер академиясы Е. А . Вознесенска
менен А . Г . Пиотровский дүзген „Қазақсхан ҳәмОрта Азия республикаларыныц антропологиясы менен этнографиясы бойынша
библиографиясы ушын материалларын“ басып шығарды. Онын
бир бөлими қарақалпақларға арналған. 1932-жылы Төрткүлде
„Қарақалпақсган АССРы ҳаққында библиографиялық көрсеткиш“
(А . С . Морозова дүзген) басылып шықты. Онда қарақалпақлардыц тарийхы менен этнографиясына тийисли әдебиятларға үлкен
дыққат аўдарылған. 1935-жылы С С С Р Илимлер академиясынын
өндириўши күшлерди үйрениў бойынша Совети (СО П С) .Қарақалпақстан бойынша әдебиятлардыц библиографиялық көрсеткишин“
басып шығарған.
1 А . Н. М а к с и м о в. Какие народы живут в России. Справочник. М ., 1919.
* Материалы Всероссийской переписи 19Д)г. Перепись населения В Туркестанской республике, ч. 1. вып 2 . Ташкенг 1923.
з
Материалы по райоиированию Средней Азии, кн. 11, 'Герритория и население Бухары и Хорезма, ч. 2, Хорезм, Гашкент, 1926, стр. 29 — 11Ь.
,
* П П . И в а н о в Население Средней Азии. Вся Средняя Азия. Справочная
книга 1926 г , Ташкент, сгр. 87 — 105.
ь Л С , Б е р г. Современное состояние аральского рыбного хозяйства. Известия отд. прикл. ихтиологии ин — та опытн. агроном., 1926. У , вып.1.
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1935-жылы С С С Р Илимлер академиясыныц Шығысты изерглеў
институты „Қарақалпақлардын тарийхы бойынша материалларды*
басып шығарып, онда П . П . Ивановтын „Қарақалпақлар тарийхынын очерки* қәм Қарақалпақлардын VIII — X IX әсирлердеги
тарийхы менен этнографиясы бойынша басқа да материаллар
орын алды. П . П . Иванов қарақалпақлардыц тарийхы менен этнографиясы бойынша бир қанша илимий мийнетлер жазған еди1.
Онын 1940-жылы Ленинградта басылып шыққан „X IX әсирдеги Хийўа ханларыныц архиви“ қарақалпақлардын ҳәм Хийўа
ханлығындағы басқа да халықлардын тарийхы бойынша әҳмийетли түп нусқа дәреклерден есапланады.
А.
Бирзениц „XVIII әсирдеги қарақалпақлардыц тарийхына*
арралған мақаласы ҳәм онын баспадан шығарған уеы дәўирге
тийисли материаллары қарақалпақлардыц жаца замандағы тарийхын үйрениў ушын үлкен әҳмийегке ийе болды.
Қарақалпақлардыц тарийхы бойынша профессор С . П . Толстовтын басшылығында С С С Р Илимлер академиясынын Хорезм археология-этнография экспедициясы үлкен изерглеўлер жүргизди.
С . П . Толсговтыц „Әййемги Хорезм"1
2, „Әййемги Хорезм цивилизапиясыныц изи менен“3, „Окс ҳәм Яксарттыц әййемги дельтасын
бойлап"4 ҳәм басқа да баҳалы илимий мийнетлери де қарақалпақ халқы өтмишиниц тарийхын қәлиплестириў исине қосылған
үлкен үлес болып есапланады.
Т. А . Жданконын „Қарақалпақлардыц тарийхый этнографиясыныц очерклери“5 китабы қарақалпақлардыц тарийхы менен этнографиясын үйрениў исинде үлкен әҳмийетке ийе. Онда қарақалпақлардыц келип шығыўы жөниндеги совет илимпазларынын
пикирлери жуўмақластырылған, жаца тарийхый-этнографиялық
материаллар тийкарында қарақалпақлардын X IX әсирдеги социаллық дүзилиси анализленген ҳәм олардын уруў-қәўим структурасы толық берилген. Т. А . Жданко6 тәрепинен қарақалпақ халқыныц тарийхы ҳәм этнографиясынын бир қатар мәселелери ортаға
қойылып, анализленген.
1
П . П . И п а н о в . Удельные земли Сейид-Мухаммед хана Хивинского
(1856— 1865). Записки ИВ А Н С С С Р , т. У 1„ М . — Л ., 1937, Каракалпаки. Советская этнография. 1910, № 4 мовые' данные о каракалпаках, Советское востоковедение, т. 111, М . — Л , 1945.
8 С . П . Т о л с т о в . Древний Хорезм, Москва, 1948.
3 С . П . Т о л с т о в. По следам древнехорезмийской цивилизации, Москва, 1948
4 С , П . Т о л с т о в . По древним дельтам Окса и Яксарта, Москва, 1962.
^
Т . А Ж д а н к о . Очерки исторической этнографии каракалпакоз. М .—Л .
• Т. А . Ж д а н к о. Изучение истории каракалпаков за годы Советской
власти К С И Э , X I, М ., 1950; және оныц Каракалпаки Хорезмского оазиса, Т Х А Э Э
т. 1. М ., 1952: және онын; Патриархально-феодальные отношения у полуоседлого населения Среднеи Азии. Маюриалы первой Всесоюзной научкой конференции востоковедов. 4—11 и(оня 1957г. Ташкент, 1958; және онын Каракалпакская эпическая поэма .К ы рқ қыз* как историко-этнографический источник,
К С И Э , X X X , М ., 1958; және онын, Проблемы этногенеза каракалпаков. Вестник
КК филиала А Н У з С С Р 1960, №1; жене оныц Каракалпаки, Народы Средней
Азии и Казакстана, т. I. М ., 1962,
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Қарақалпақстандағы ирригация тарийхыныц көплеген проблемалары академик Я. Ғ . Ғуламовтын1 ири мийнетинде сөз етиледи.
Б. В. Андриановтыц* мийнетлериниц бири қарақалпақлардын
Әмудәрьяныц төменги жағына келип қоныс басыўына арналған.
Соныц менен бирге ол Жацадәрья1
*3 бойындағы қарақалпақлардын
бекинислери менен олар пайдаланған суўғарыў тараўларыныц
қалдықларын изертледи.
Қарақалпақлардын XVIII әсирдеги ҳәм X IX әсирдиц ортасындағы азатлық ҳәрекетлери тарийхыныц мәселелери С . Камаловтыц45баспадан щыққан бир қатар мийнетлеринде сөз етиледи.
Шеп жағалықтағы қарақалпақлардын колониаль дәўирдеги
аҳўалына Р. Қосбергеновтын3 мийнети арналған. Әмудәрья бөлиминдеги қарақалпақлардыц мәденияты ҳәм турмысы тарийхынын
айырым мәселелери У . X . Шалекеновтыц .Шымбай районындагы
дийханлардын өткендеги ҳәм ҳәзирги турмысы“ 6 атлы мақаласында сөз етилген.
Қарақалпақстанныц Россияға қосылғаннан кейинги тарийхыныц айрым дәўирлери, Қарақалпақстан А С С Р ыныц дузилиўи ҳәм
раўажланыўыныц тарийхы Ө зС С Р Илимлер академиясынық хабаршы ағзасы Я. М . Досумовтын Қарақалпақстан А С С Р ы тарийхыныц очерклеринде*7 ҳәм басқа да мийнетлерде баян етилген.
Хорезм оазисинен сыртта жасайтуғын қарақалпақлардыц тарийхы ҳәм этнографиясы бойынша Л . С . Толстова8 тәрепинен
бир қатар мийнетлер жазылды. Бул мийнетлерде Хорезмнен сырттағы қарақалпақйардыц XVIII — X IX әсирлердеги тарийхы бойынша баҳалы мағлыўматлар берилген.
С С С Р Илимлер академиясы Хорезм археология- этнография
экспедициясынын жәрдеми менен Қарақалпақстанда археология*
лық ҳәм этнографиялық изертлеўлер раўажланды.
1 Я. Г . Г у л я м о в. История орошения Хорезма с древнейших времеи до наших дней. Ташкент. 1957.
8 Б.В. А н д р и а н о в . Этническая терригория каракалпаков. Т Х А Э Э . т.
Ш . М ., 1958.
8 Б. В. А н д р и а н о в , А к — Джагыз, Г Х А Э Э , т. I, М ., 1952; және онын:
Изучение каракалпакской ирригации в бассейне Жаны Дарьи в 1956— 1957 гг.
М Х Э , вып. 4, М , 1960.
* С . К а м а л о в . Завоеваиие каракалпаков хивинскими ханамив X V I I I — X I X
веках, Нөкис, 1958; және оныц: Народно-освободительное движение каракалпаков прогив Хивинских ханов в середине X IX века, Т Х А Э Э , т. 111. М ., 1958.
5
Р. К о с б е р г е н о в. Положение каракалпакского населения в Хивинском
ханстве в конце X I X — начале X X в, Т Х А Э Э , т. III. М ., 1968.
8 У X . Ш а л е к е н о в Быт каракалпакского крестьянства Чимбайского
района в прошлом и настоящем, Т Х А Э Э . т. Ш . М „ 1958.
7 Я. М . Д о с у м о в . Очерки истории Каракалпакской А С С Р (1917 — 1927)
Ташкент 1960.
8 Л , С . Т о л с т о в а. Из истории ферганских каракалпаков (К вопросу о
переселении групп каракалпаков в ферганскую долину). Ученые записки К К Г П И .
Нөкис. 1957. және оныи: „Каракалпаки Ферганской долины (историко-этиографический очерк). Нөкис 1959, және онын; Каракалпаки за пределами Хорезмското оазиса в X I X — начале X X века, Некис,—Ташкецт, 1963.
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Қарақалпақстан археологлары ен дәслеп археологиялық ж а қ -.
тан аз изертленген Әмудәрьяньщ қуярлығын үйренип, тексерип
шығыўы зәрүр болды. Изертлеў жумыслары дельтанын пүткил
территориясын қамтыды. Жанадан көплеген археологиялық
естеликлер табылды. Қуярлықтын жалпы археологиялық қартасы
дүзилди. Әййемги Хорезм жазыўы менен искусствосыньщ ен баҳалы естеликлери (Миздахкан1, Тек қала1
2) анықланды. Яельтанын
Арал жағалаўларын адамлардыч өзлестирўи ҳәм бул жерлерде
халықтьщ қонысланыў мәселелери улыўма түрде анықланды3.
Автономиялы республиканын этнографлары тарийхшылар менен бирге қарақалпақлардьщ ҳәм Қарақалпақстанда жасаўшы басқа да халықлардын турмысы және мәдениятын үйренди. Олардын изертлеўлеринин нәтийжелери Р . Қосбергеновтын4, У . Шалекеновтын5* ҳәм X . Есбергеновлардын® жарыққа шығарылған мийнетлеринде баян егилди.
Совет власты жылларында Қарақалпақстанда тарийх илиминиц
раўажланыўынын ен әҳмийетли көрсеткишлерйнич бири — коллективлик мийнет, еки томнан ибарат „Әййемги заманнан ҳәзирги күнлерге дейинги Қарақалпақстан А С С Р ы тарийхыньщ очерклери“7 болып есапланады.
Қарақалпақстан тарийхынын көплеген мәселелерин изертлеп
шығыўда халық билимлендириўи, әдебият ҳәм искусство тарийхы
бойынша дөретилген илимий мийнетлер үлкен әҳмийетке ийе болды. Мәселен, Ж . А . Урумбаевтыч мийнетинде X IX әсирдеги халық билимлендириўиниқ жағдайы ҳәм Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўыньщ мәденият тараўындағы прогрессивлик ақыбетлери баян етилген8. Тарийх ҳәм этнографиянын айырым мәселе*
лери Н. Д . Дәўқараевгын революцияға дейинги қарақалпақ
әдебиғтыньщ тарийхына арналған китабында сөз етиледи9. Қарақалпақ әдебиятыныц классиклери — Жийен жыраў,10 Күнхожа'1

1 В. Н . Я г о д и н, Новые материалы по истории религии Хорезма С Э
1963, №3.
3 А . В. Г у д к о в а . Ток-кала, Ташкент, изд. .Н аук а", У з С С Р 1964.
3 В. Н. Я г о д и н . Итоги и перспективы археологического изучения Приаральской дельты Аму дарьи. Вестник КК филиала А Н У з С С Р , 1965, №1
* Р. Қ о с б е р г е и о в . Қарақалпақстанда Совет власты жылларынла илимнин раўажланыўы, Нөкис 1957,
5 У . Ш а л е к е н о в . Очерки истории культуры Советской Каракалпакии
(1917 — 1940 гг.) Нукус, 1960.
* Х . Е с б е р г е н о в . Қарақалпақлардын гейпара дәстүрлери даққында,
Нөкис, .Қарақалпақстан*, 1964.
’ Очерки истории Каракалпакской А С С Р , т. 1 — 2, Ташкент, .Н ау к а *, 1964.
8 Ж . А. У р у м б а е в. Очерки по истории иародного образования и школы в Каракалпакии, Нукус, 1959.
9 Н . Д. Д а в к а р а е в . Очеркн по истории дореволюционной каракалпакской литературы, Ташкент, 1959.
10 А . К а р и м о в . Жийен Жыраўдын өмири ҳәм творчествосы. Нөкис, 1963.
“ Б. И . И см а и л о в. Күнхожанык емири ҳәм творчествосы, Нөкис, 1961
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Бердақтын1 өмнри менен творчесгволарына арнаўлы изертлеўлер
бағышланды.
Әдебиятшы М . К. Нурмухамедовтын мийнетинде қарақалпак —
рус байланысларына ҳәм Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўынын прогресснвлик ақыбетлерине үлкен дыққат аўдарылған*.
Қ. МақсетовтынI*3*, И . Т . Сағыйтовтын1 Қ. Айымбетовтық5 қарақалпақ фольклоры бойынша изертлеўлери тарийхшылар ушын үлкен
қызығыўшылық туўдырады. И . В. Савицкийдин67 баспадан шыққан китабында X IX әсирдеги қарақалпақ халқынын тарийхы менен
зтнографиясынын, көркем-өнер мәдениятынық айрым мәселелерине тоқтап өтиледи.
Хийўа ханлығынын тарийхы, қарақалпақлар менен бирге Хийўа
ханларынын езиўшилигине ушыраған Хорезм оазиси халықларынын тарийхы менен этнографиясы бойынша жүргизилген изертлеўлерде Қарақалпақстан тарийхынын көплеген мәселелери сөз
етилген. М . В. Сазонова’ ҳәм К. Л . Задихиналар8* Хорезм өзбеклеринин тарийхы менен этнографиясына арналған мийнетлерин
жарыққа шығарды. Оларда өзбеклер менен қарақалпақлардын
өз-ара қатнасықларына тоқтап өтиледи. Хийўа ханлығындағы феодаллық жер ийелеў мәселелери ҳәм ханлықтын мәмлекетлик дүзилиси М . Ю . Юлдашевтин8 мийнетинде сөз етиледи. Хийўанын
X IX әсирдеги Россия менен экономикалық байланыслары ҳаққындағы баҳалы мағлыўматлар А . С . Садықовтын10I монографиясынан орын алған. „Түркменлердин ҳәм Туркменстаннын тарийхы
бойынша материаллар“ и , „X IX әсирдеги Россия ҳәм Түркменстан“, түркменлердин Россия составына өтиўине12 арналған китапларда Хорезм түркменлери ҳәм қарақалпақлар хаққында қызықлы докуменглер келтирилген. Қарақалпақлар менен түркменлердин
өз-ара қатнасықлары ҳаққындағы, олардын Хийўа ханларына қарI И. 'Г С а ғ ы й т о в. Бердақтын творчествосы, Некис, 1956.
* М К. Н у р м у х а м е д о в. Краткий очерк истории каракатпакской литературы, Ташкент, 1959.
8 Қ. М а қ с е т о в . Қарақалпақ қаҳарманлық дәстаны .Қ ы рқ қыз*, Нөкис,
1962, және онын: Қарақалпақ қахарманлық дәстанынын поэтикасы, Ташкент. 1965.
* И . Т. С а ғ ы й т о в . Каракалпакский героический впос, Ташкеит, 1962,
және онын: Қарақалпақ халқыиын қаҳарманлық дәстаны. Н . 1963
5 Қ. А й ы м б е т о в . Каракалпакские народные сказители. Ташкент, 1965
Докторяық диссертациясынын қол жазбасы. және онын: Халық даналығы. Нөкис,
.Қарақалпақстан* баспасы, 1968.
8 И . В. С а в и ц к и й . Народное прикладное искусство каракалпаков. Резьба
по дереву .Ташкент* Наука*, 1965,
7 М . В. С а з о н о в а. К этнографии узбеков Южного Хорезма, Т Х А д Э . т.
1. М „ 1952, стр. 247 — 318.
8 К . Л . З а д и х и н а . Узбеки дельты Амударьи, там же стр. 319 — 426.
8 М . 10. Ю л д а ш е в . Хива хонлигила феодал ер эгалиги ва давлат тузилиши, Тошкент. 1959.
18 А . С . С а д ы к о в, Экономические связи Хивы с Россией во второй половине X I X — начале X X века, Ташкент, 1965.
II Материалы по истории туркмен и Туркмении, Москва, 1938, ч. 2.
Россия и Туркмения в X IX веке. К вхождению туркмен в состав России,
Аш хабад, 1946, ч. 1.
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сы бирликтеги гүреслери ҳаққындағы бир қатар мағлыўматларды Г . н* Непесовтын1, А . К. Қаррыевтин1
2, Г . Е. Марковтын3* мийнетлеринен табыўға болады.
К П С С тын XXIII ҳәм X X IV съездлери аралығындағы ўақыт
Қарақалпақстан А С С Р ында тарийх илиминин буннан былай да
ғаўлап өскен дәўири болды. Автономиялы республиканын тарийхшылары Қарақалпақстан А С С Р ынын әййемги заманлардан ҳәзирги
күнлерине дейинги тарийхынын очерклерин жарыққа шығарғаннан кейин, өзлеришщ барлық күшин Әмудәрьянын төменги жағы
тарийхынын, археологиясынын ҳәм этнографиясынын бурын изертленбеген мәселелерин үйрениўге бағдарлады. Усы изертлеўлердин нәтийжесинде, сонғы 5 — 6 жылдын ишинде Қарақалпақстан
тарийхынын ҳәрқыйлы мәселелерине арналған бир қатар монографиялар менен топламлар баспадан шығарылды. Усы дәўирде
Қарақалпақстан тарийхы бойынша жүргизилген илим-изертлеў
жумыслары тийкарынан Өзбекстан С С Р Илимлер академиясынын
Қарақалпақстан филиалынын Н . Дәўқараев атындағы тарийх, тил
ҳәм әдебият институтында ҳәм Т. Г . Шевченко атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтынын К П С С тарийхы, С С С Р тарийхы кафедраларында алып барылды.
Қарақалпақлардын революцияға дейинги тарийхы бойынша
XVIII — X IX әсирлердеги қарақалпақ-рус қатнасықлары* ҳәм Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўы* ҳаққында бир қатар китаплар
ҳәм тарийхый-этнографиялық монографиялар баспадан шығарылды. Сондай-ақ Әмудәрьянын қуярлығындағы мийнеткешлердин колониаллық ҳәм социаллық езиўге қарсы гүреслери ҳаққында монографиялық изертлеўлер6 жарыққа шықты. Сонғы жыллары Қарақалпақстаннын X IX әсирдеги ҳәм X X әсирдин басын1 Г. Н . Н е п е с о в. Из истории Хорезмской революции, Ташкент, 1962.
2 А . К . К а р р ы е в. Туркменские племена в первой половине ХҒХ в, и их
борьба против агрессии хивинских ханов и иранских шахов М ., 1947. Докторлық диссертациясынын қол жазбасы В. И . Ленин библиотекасында сақлаўлы:
және онын: Русско-туркменские взаимоотношения в X V III — X I X вв Материалы первой Всесоюзной научной конференции востоковедов, Ташкент, 1958,
стр. 385 — 394.
3 Г. Е. М а р ь о в. Очерк истории формирования северных түркмен, Изд —
во М Г У : 1961.
‘ С . К а м а л о в . X V III әсирдега
қарақалпақ-рус қатнасықлары, Нөкис
.Қарайалпақстан*, 1966; және онын: Каракалпаки в X V I I I — X I X веках (к истории взаимоотношений с Россией и среднеазиатскими ханставами Ташкент, ,Ф а н “,
1968.
6
Р. Қ о с б е р г е н о в . ҚарақалпақлардынРоссияға косылыўтарийхынан. Нө
кис Қарқалпақстан*, 1969; және оныц .Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўы,
Нөкис .Қарақалпақстан", 1972.
3 Ж . У . У б б и н и я з о в . Қарақалпақстанбиринши рус революциясы жылларында, Нөкис .Қарақалпақстан", 1966, және онын: Қарақалпақстан X X әсирднн басында, Нөкис .Қарақалпақстан* 1972. А . Т ө р е е в. Қарақалпақстанда 1916жылғы көтерилис. Нөкис .Қарақалпақстан" 1967: және онын: Қарақалпақстан
февральдан октябрьге, Нөкис .Қарақалпақстан", 1972. Борьба трудящихся Каракалпакии против соцнального и колониального гнета (1873 — февраль 1917 гг.)
Гашкент, .Ф ан", 1971.
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дағы ирригациясы тарийхынын айырым мәселелерине1, қарақал-^
пақлардьщ колониаль дәўирдеги мәденияты менен турмысына
ҳәм жазба мийрасларды тарийхый дәрек ретинде изертлеўге
арналған, дәреклерди изертлеў бойынша да илимий мийнетлер*
баспадан шыға баслады. П . П . Иванов тәрепинен баспаға таярланылып, 1935-жылы басып шығарылған „Қарақалпақстаннын ҳәм
қарақалпақлардын тарийхы бойынша материаллар* китабынан кейин, биринши рет 1967-жылы қарақалпақларцыц тарийхы менен
этнографиясы бойынша Хийўа ханлары архивинин документлери
баспадан шықты*.
Қарақалпақстан археологлары соцғы жыллары Қарақалпақстан А С С Р ындағы ец ири археологиялық комплекслердин биринен есапланған әййемги Миздахкан комплексин изертлеў менен
шуғылланды. Изертлеўшилердиц тийкарғы дыққаты усы комплекске киретуғын үлкен гөристанлықты (некропольды) изертлеўге
қаратылды. Изертлеўдин жўўмагында археологлар 1509 жыллық
ўақытты өз ишине алатуғын бир пүтин дәўирдеги жерлеў дәстүрлериниц типологиясын қәлиплестирди. Этникалық ҳәм социаллық
тарийхтьщ бир қатар мәселелерин шешти, дин ҳәм диний дәстүрлер тарийхынын айырым мәселелерин изертлеп шықты. Бул изертлеўлердиц жуўмақлары бир неше илимий мақалалаларда ҳәм
„Әййемги Миздахкан гөристанлығы*1
5, — деген үлкен монографи*3
яда баян етилген.
Усы дәўирде этнографлар Әмудәрьяныц қуярлығындағы қазақлардын этнографиясы бойынша6 қарақалпақлардын семьялық —
турмыс мәселелери бойынша7 ҳәм Қарақалпақстанныц X IX әсирдеги ҳәм X X әсирдиц басындағы хожалығы бойынша8 бир қанша
ири-ири мийнетлерди баспадан шығарды.
Көп санлы китап оқыўшылардын пикирлерине қарағанда әдебиятшы, этнограф ҳәм тарийхшынын бирликтеги жумысыныц
нәтийжеси яФан“ баспасы жарыққа шығарған қарақалпвқ тарий-

1 С а р ы б а е з . К историиорошениявКаракалпакстане ( X IX — начале ХХвв.)
Нукус „Каракалпакия*, 1971, және онын: „Аграрный вопрос в Каракалпакнн
(конец X IX — начале X X веков), Н укус „Каракалпакстан", 1972
а Р . Қ о с б е р г е н о в . Карақалпақ халқынын колониаль дәўирдеги мәденияты ҳәм турмысы (1873— 1917), Нөкис, „Карақалпақстан, 1970.
3 М . Т и л е ў м у р а т о в . Бердақтын шығармаларындағы тарийхый дәреклер.
Нөкис, „Қарақалпақстан", 1968.
* Документы архива хивинских ханов по чстории и этнографии каракалпаков.‘ М ., .Н аук а", 1967.
8 В . Н . Я г о д и н , Т. К . Ходжайов. Некрополь древнего Миздахкана, Таш
кент, „Фан*, 1970.
8 У . X . Ш а л е к е н о в , Казахи низовьец Амударьн (К истории взаимоотношении народов Каракалпакии в X V III — X X вв) Ташкент, „Фан*. 1966*
7 А . Б е к м у р а д о в а . Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем
Нукус, „Каракалпакстан* 1969.
8 Хозяйство Каракалпакии в X IX — начале X X века (Матриалы к историко —
этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана), Ташкент, изд-во .Ф ан*.
1Л 7‘)
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хыныц қысқаша очерки*1 үлкен м<етискенлик болып есапланады.
Автономиялы республика тарийхыныц, археологиясынын ҳәм
втнографиясынын оғада әҳмийетли мәселелери С С С Р Илимлер
академиясынын этнография институтынын илимий хызметкерлери
таярлаған ҳәм баспадан шығарған фундаментальлық мийнетлерде
сөз етилген ҳәм талқыланған2.
Усы табыслар ҳәзирги Қарақалпақстан тарийхынын, онда адамваттын ен дәслепки мәкан басқан заманынан баслап, тап Уллы
Октябрь социалистлик революциясына дейинги дәўирин өз ишине
алатуғын бөлеги жуўмақласгырылған илимий мийнеттин биринши рет дөретилиўине негиз таярлады.
Сонын менен бирге бул мийнетгин авторлары ҳәм редколлегиясы Қарақалпақстан тарийхынын әййемги, орта әсирлик ҳәм
жана дәўнрлери бойынша еле бир қатар материаллардын жеткиликсизлигин, онда жасаўшы халықлардын тарийхы бойынша еле
көплеген мәселелердин исленип шығылмағанлығын мойынлайды.
Авторлар ҳәм редколлегия ҳәзирги ўақытгағы тарийх илиминин
жетискенликлери тийкарында усы көрсетилген дәўирдеги Қарақалпақстан тарийхын дүзиўди өзлеринин ўазыйпасы деп есаплады.
Қарақалпақстан А С С Р ынын революцияға дейинги тарийхынын көплеген дәўирлери ушын дәрек болатуғын туп нусқа материаллардын *жеткиликсизлиги баянлаўдын толықлығына ҳәм
онын сыпатына өз тәсирин тийгизетуғынлығы тәбийий нәрсе, усыган байланыслы әййемги дәўир ҳәм орта әсирлер тарийхынын
бир қатар бөлимлеринде археологиялық материалларға негизленди. Бул дәўирлер ушын археологиялық материаллар тийкарғы
ҳәм бирден-бир тарийхый дәрек болып отыр.
Бирақ, ҳәзирги ўақыттағы Қарақалпақстан А С С Р ында тарийх
илиминин тез пәт пенен раўажланыўы, онда жасаўшы халықлар
тарийхынын жазылмай қалған бетлеринин кем-кемнен азая бериўине исеним туўдырады хәм Қарақалпақстан тарийхынын ендиги
басылып шығыўында толықтырылады деп айтыўға тийкар болады.
Биринши томды дүзип шығыўда төмендеги авторлар қатнасты:
Кирисиў — Ө зС С Р Илимлер академиясынын хабаршы-ағзасы
тарийх илимлеринин докторы, профессор С . К. Камалов, тарийх
илимлеринин кандидаты В. Н . Ягодин ҳәм старший илимий хызметкер Ә. Қощанов;
Биринши бөлим — 1 бап, „Арал тенизинин қубла хәм шығыс
әтиреплары б. э шекемги IV — I мыныншы жыллардын I ярымын1 М . К. Н у р м у х а м е д о в, Т. А . Ж д а н к о, С . К . К а м а л о в. Каракалпаки (краткий очерк истории с древнейших времен до наших дней), Ташкенг
.Ф ан*, 1971.
1 Йстория археология и этнография Средней Азии, М „ Изд-во .Н аука*
1968. Б. В, Андрианов. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с
всторией возникиовеиия и развития орошаемого земледелия), Москва .Н а ук а *,
1969
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да“ — тарийх илимлеринин кандидатлары М . А . Игина ҳәм М . Тилеўмуратов; Нбап, „Б. э шекемги I мыцыншы жыллардыц орталарынан бизиц эраныц III әсирлериндеги қубла Арал халқы“ —тарийх
илимлериииц кандидатлары Е. Е . Неразик ҳәм М . Тилеўмуратов;
Екинши бөлим — I бап, „Қарақалпақстан жериндеги IV — VIII
әсирлердин естеликлери ҳәм ерте орта әсирдеги Хорезм* — тарийх
илимлеринин кандидаты Е. Е. Неразик ҳәм Ә. Қощанов; II бап,
„IX — X әсирлердеги Хорезм ҳәм Арал әтирапы саҳралары*,
III бап, „XI әсирден XVI әсирдиц басына дейинги Хорезм“ , IV бап
„X I — XVI әсирлердеги Арал әтирапы сахра қәўимлери“ — тарийх
илимлеринин докторы Т, А . Жданко ҳәм Ә. Кощанов; V бап,
„Ҳәзирги илим мағлыўматлары негизинде қарақалпақ халқыныц
келип шығыў проблемасы“ — Т. А . Жданко ҳәм М . Тилеўмуратов; (II баптыц Кердер мәдениятына ҳәм усы мәденият естеликлерин археологиялық изертлеўлер мәселесине арналған тараўына
тарийх илимлериниц кандидаты Я. Н . Ягодин де қатнасты); VI
бап, „Қарақалпақлар XVII әсирде ҳәм X IX әсирдиц басында*, VII
бап, „Қарақалпақлардын Хийўа ханлығындағы социаллық-экономикалық аўҳалы*, VIII бап, „X IX әсирдиц 20 — 60-жылларында
Әмудәрьяныц төменги жағындағы халықлардыц сиясий аўҳалы*
— С . К. Камалов;
Үшинши бөлим — I бап, „Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўы“ — тарийх илимлеринин докторы Р. Қосбергенов ҳәм Ә. Қощанов, II бап, „X IX әсирдиц ақыры — X X әсирдин басында Қарақалпақстандағы социаллық-экономикалық қатнаслар* — Р. Қосбергенов, тарийх илимлериниц кандидаты, донент К.-Сарыбаев ҳәм
Ә. Қощанов, III бап, „Қарақалпақстан мийнеткешлериниц эксплуатацияға ҳәм патшашылықтын колониаллық сиясатына қарсы гүреси (1873 — 1907-ж.ж.)“ — Р. Қосбергенов ҳәм тарийх илимлеринин кандидаты Ж . Уббиниязов, IV бап, „Қарақалпақстан реакция ҳәм жаца революциялық көтерилиў дәўиринде (1908— 1914ж .ж .)“ — Ж . Уббиниязов, V бап, „Қарақалпақстанныц шеп жағалықтағы халқынын социаллық-экономикалық ҳәм сиясий аўҳалы
(1873 — 1917-ж.ж.)“ — Р. Қосбергенов, VI бап, „X IX әсир — X X
әсирдин басында қарақалпақ халқыныц мәденияты ҳәм турмысы*
— Өзбекстан С С Р Илимлер академиясынын академиги М . К. Нурмухамедов, С . К. Камалов, Р. Қ. Қосбергенов ҳәм М . Т . Тилеўмуратов, VII бап, „Қарақалпақстан биринши жер жүзилик урыс
ҳәм февраль буржуазиялық-демократиялық революциясы дәўиринде (1914- 1917-ж.ж.)“ тарийх илимлеринин кандидаты, доцент
А . Төреев тәрепинен жазылды (баптын февраль буржуазиялықдемократиялық революциясы тараўьш таярлаўға Өзбекстан С СР
Илимлер академиясыныц хабаршы-ағзасы Я. М . Досумов қатнасты).
Көрсеткишлер—әдебиятлардыц көрсеткиши—Ә. Қощанов ҳән
М . Тилеўмуратов, сәне ҳәм ўақыялардын хронологиясы Ә. Қощанов, жеке адам атларыныц көрсеткиши, географиялық атамалардын көрсегкиши У . Оразбаева, М . Абдреимов ҳәм Ж . Бекимбетов тәрепинен таярланды.
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Биринши

бөлим

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
ӘЙЙЕМГИ ДӘЎИРДЕ
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1 бап
АРАЛ ТЕЦИЗИНИН ҚУБЛА ҲӘМ ШЫҒЫС ӘТИРАПЛАРЫ
БИЗИН ЭРАМЫЗҒА ШЕКЕМГИ IV ҲӘМ I МЬЩЫНШЫ
ЖЫЛЛАРДЫН I ЯРЫМЫНДА
Қарақалпақстаннын саҳралық районларына биринши рет қәдем
басып барған ҳәр бир адам, ески қалалардын, қорғаныў бекинислеринин, ири сарайлардын қарабаханаларыи, әййем заманларда суўғарыў ушын пайдаланылған баслы-баслы арналардын сайларын, әййемги ашзлықлар меиен жүзим бағлардын излерин,
гүлал ыдыслардын шашыранды сынықларын көрип танланады.
Саҳралар ашық даладағы кен музейге усап турады. Бул әжайып
естеликлер әййем заманларда усы әтирапта жасаған халықлардын қайнаған өмири ҳаққында сөз етеди. Сахралардағы тарийхий
дәреклер ҳәм олардын өтмиши ерте ўақытлардан баслап-ақ, көплеген көрнекли шығысты изерглеўши илимпазлар менен географлардьщ дыққатын аўдарды. Гүлленген елатлықлардын суўсызлықтын салдарынан қацыраған шөлистанлықларға айланғанлығы
изертлеўшилердин ҳеш қайсысын да гүманландырмады.
Арал тенизинин Қубла ҳәм Шығыс әтирапларынын курғақ
климатлы жағдайында тиришилик етиў ҳәм хожалықтын гүллениўи тек қолдан суўғарыўға ғана байланыслы болған. Суў өмир
сүриўдиқ бирден-бир дәрегине айланған. Орта Азиянын уллы
дәрьялары Әмудөрья менен Сырдәрья ергеден баслап-ақ бул әгирапты суўландырған. Ал, Аралдын Қубла ҳәм Шыгыс әтирапларын мәкан еткен қәўимлер менен халықлардын тарийхы усы еки
дәрьянын әжайып тарийхы менен мынлаған жыллар даўамында
тығыз байланысқан.
Әмудәрьянын бурқасынлап тасқан суўы өз ағысынын раўажланыў тарийхында Сарықамыс әтирапы, Ақшадәрья ҳәм Арал
әтирапларынан ибарат үш дельта пайда еткен. Әмудәрья Сарықамыс әтирапы дельтасы арқалы өгип, Сарықамыс көлине барып
қуйған ҳәм оннан арман бул суў Узбой дәрьясы менен Қарақумды кесип өтип, Каспий теқизине барып жеткен; ҳәзирги дельта-
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ньщ шығысырағында жайласқан Акшадәрья дельтасы арқалы
өтип, Әмудәрья Арал тенизине қуйған. Ал, Арал әтирапы деп
аталған дельта Әмудәрьянын ҳәзирги жолын пайда еткен. Әмудәрья менен Сырдәрьяныц барлық анғарларынын соқғы бес жарым мыц жыл ишиндеги тарийхы адамзат тарийхы менен тығыз
байланысқан. Тарийхтын әййемги басқышларында, адамлартәбияттан ғәрезли болып, оны өзлестириў ушын дәслепки адымлар атлаған ўақытларда адамлардын тиришилиги өзлери жасап атырған
жердин тәбийий-географиялық жағдайы менен тығыз байланыслы
болған. Арал тецизиниц Қубла әтирапында жасаған халықлардын әййемги тарийхы Әмудәрьяныц Ақшадәрья ҳәм сонын ала
Арал бойы делыалары арқалы ағысы менен тиккелей байланыслы қәлиплескен.
1. НЕОЛИТ.

Орта Азия менен Қазақстанныц қубла районларында әййемги тас дәўириниц (палеолит) естеликлери табылса да, ал Арал
тенизинин Қубла әтирапларында олар елеге шекем- табылмады.
Қатан климат жағдайларына байланыслы әййемги адамлардын
тецизге жақын жерлерде мәканласыўына қолайлы мүмкиншилик
болмаўы итимал.
Б. э. шекемги VI мыныншы жыллары-ақ, неолит—жана тас дәўиринде Орта Азияда еки мәдений-тарийхый орай белгили болған.
Қублада, Түркменстаннын қубласындағы таў етеги алабында
жетилистирилген тас қураллардан пайдаланған ҳәм гүлал ыдыслар таярлайтуғын қәўимлер жасап, олар дийханшылық пенен
шарўашылыққа өте баслаған. Бирақ, аншылықтан, биротала қол
үзбеген, турақ жайларыныц ылай-дийўал қалдықларына қарағанда, олар отырықшы болған.
Бул дәўирде Орта Азиянын арқасындағы далаларда ҳәм шөлистанлы районларда көшип-қоиып жүретуғын, аншылық ҳәм балықшылық пенен шуғылланыўшы қаўимлер жасаған. Олар да
тас қураллар менен гүлал ыдыслар таярлаған. Бирақ, дийханшылықгы да, шарўашылықты ^а еле билмеген.
Бул ацшылар менен баль$қшылар өз раўажланыўыныц ерте
дәўиринде, б. э. шекемги VI — V мыныншы жыллары Қызылқумнын қубласына, гөне Зеравшан алабында мәканласқан. Арал тецизинич арқа әтирапларындағы жерлерден олардыц излери елеге
шекем анықланбаған.
2. К Е Л Т Е М И Н А Р М Ә Д Е Н И Я Т Ы .

Б. э. шекемги IV — III мыцыншы жыллары Әмудәрьяныц Ақша дәрья дельтасынын қубласында ҳәзирги Төрткүл районынын
Қырқ қыз массиви оныц бир бөлими болған территорияда жана тас
дәўиринин ацшылық ҳәм балықшылық пенен шуғылланған қәўимлери қонысласқан, Қарақалпақстан тарийхында, бул дәўир „Келтеминар мәденияты" деп аталады. Бул дәўирде Әмудәрья буўыныц ба-

20

www.ziyouz.com kutubxonasi

сым көпшилиги Узбой арқалы Каспий тенизине қуйған. Бул территорияны суў баскан, батпақлықлар болған, әтираптын барлығын наў қамыслықлар, ҳәр қыйлы жабайы ағашлар адам жүрип
өте алмайтуғын шатлықлар, пышық мурны батпайтуғын қалыц
путалықлар қаплаған. Тоғайлықлар менен батпақлықларда жолбарыслар ҳәм басқа да жыргқыш ҳайўанлар жасаған, сүйир шыбынлар, ҳәр қыйлы ширкейлер болған. Адамлар бул әтирапларға тек балық, ан аўлаў ушын ғана келетуғын болған, ал олардын баслы мәкан-журтлары бийик қумлардын үстинде, дәрья
жағаларында ямаса атаўларда жайласқан. Турақ жайлары суўдан
онша алыс болмаған, бирақ суў басып кетпейтуғындай жерге салынған. Жана тас дәўириндеги Келтеминар мәдениятынын қалдықлары Төрткүл районындағы Жанбасқала қорғанынын әтира.
пынан табылды. Олардын арасында айрықша дыққатқа ылайықлысы Ж ан бас-4 қонысы. Археологиялық қазыўлар онын өртенип кеткен үлкен турақ-жайдын қалдығы екенлигин анықладыТурақ жайдын бастырма ағашлары сынып, төбеси қулап түскен
ҳәм сол түринде сақланған. Табылған затлар тийкарында археологлар турақ жайдын әййемги қурылысынын бурынғы қәддин
қайта тикледи. Археологлардын анықлаўларына қарағанда өрттин кейнин ала, турақ-жайды суў басып, жанып кеткен жайдын
қалдықлары, мийнет кураллары ҳәм ыдыслар саз ылайлы шөгиндилер қатламынын астында калып, бес мыц жылдан артығырақ
ўақытқа дейин сол турысында бузылмастан сақланған. Усы сийрек гезлесетуғын жағдай келтеминарлылардын әййемги турақ
жайынық көринисин сол қәлпинде қайта тиклеўге мүмкиншилик
берди.
Бул үлкен турақ-жай, дәрьянын дельтадағы салаларыныц бирине жақын жердеги қумныц үстине, сопақ формада ағаш ҳәм
қамыстан салынған. Жайдыц көлеми 26 X 17 метр. Жайдын төбеси конус-формада бастырылған. Жайдын ортасындағы үлкен
ошақта бәрқулла от жанып туратуғын болған. Ол тарийх илиминде „сөнбейтуғын от“ деп аталады. Жайдыц төбесин ,сөнбейтуғын от“тыц тусынан тесип қойған, ол тесик арқалы түтин далаға шығып турған. Турақ жайдыц ец бийик жери деп есапланған, усы түтин шығатуғын орыннын бийиклиги 8 — 10 метрге
жеткен.
Орайлық ошақтыц айланасында, еки қатар етип айландыра
салынған аўқат писирилетуғын көплеген майда ошақлар жайласқан. Сүт емизиўшилердиц, қуслардын, душшы суўларда жасайтуғын майда жәнликлердин бақаншақларынын ҳәм гүлал ыдыслар менен тас қураллардыц қалдықлары сияқлы оғада көп археологиялық олжалар усы майда ошақлардын әтирапында топланған.
С . П. Толстов бир қатар этнографиялық еалысгырыўлар тийкарында; бул үлкен жайда-турақлы жуп некелер еле бөлинип
шықпағач туўысқанлардын уруўлыч жәмәәт ағзалары жасаған,
деп жуўмақ шығарады. Бул қәўим 100— 120 адамнан куралған.
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Усы қонысты мәкан еткен адамлар ҳәр қыйлы шақмақ таслардан мийнет қуралларын жасаған. Шақмақ таслардын шети
қашаўланып уныратылып, пышақ тәризли етип жалпақланып, ҳәр
қыйлы қураллар жасалған. Олардын арасында жонқылар, қырғышлар. үски бизлер, пышақ орнына қолланылған ҳәр қыйлы
жалпақ таслар ҳәм тағы басқалар көплеп ушырасады. Жалпақ
тасган жасалған сары жай оғынын бир тисли ушлығы менен шақмақ тастын еки тәрепин уныратып көркемлеп жапырақ қәлпине
келтирилген сары жай оғыньщ ушлығы ҳәм т. б. усы сыяқлы
затлар келтеминарлылардын материаллық мәдениятына тән болған. Бул қоныстан сүйектен исленген қураллар менен бақаншақдардан жасалған безениў затлары да табылған.
Қоныстан табылған гулал ыдыслардын таярланыў усылы да,
сырт пишини де, ойма нағыслары да әдеттегиден тыс ҳәр-түрли
болған. Гүлал ыдыслардыц ылайына қум ҳәм бақаншақлардын
унтақлары, сондай-ақ өсимликлердиц майда унтақлары менен топан араластырылған. Тик мойынлы, шаршар сыяқлы ҳәм ири сопақ ыдыслар кец таралған, олардыц мойныныц диаметри 28—30 см
болған. Ыдыслардыц сыртындағы қара күйе дүтлердин излерине
қарағанда бул ыдыслар көпшилик жағдайларда аўқат писириў
ушын қолланылған. Түбиниқ қыр дөгереги ишке қарай азғана
бүгилген ҳәм дөнгелек ямаса түби ушланған кеселер кецтаралған. Жоқарғы жағы ийилген, орта белдиги дәцгелекленип ернеги шығып, түби тайпақ ямаса шүнгил болып келген гулал табақлар да ушырасады. Жоқарғы жағы ойпақланып түби шүнгил
болған қайық сыяқлы гүлал ыдыслар келтеминарлыларға тән болған.
Көпшилик жағдайда барлық ыдыслар ҳәр қыйлы усыллар менен нағысланған. Бираз ыдыслар ушы сүйир қураллар менен
ойып нағысланған болса, ал биразлары топыр қәлемшелер менен
ийрекейлендирип сызылған. Гүлал ыдысларға кептирилместен бурын қамыс түтикшелерди батырып алыў усылы арқалы дөнгелекшелер ҳәм үш мүйешликлер түриндеги нағыслар салынатуғын
болған. Толқын сыяқлы етип, ийрецлетип сызылған нағыслар менен шырша ағашынын жапырағына усайтуғын нағыслар жийи
қолланылагуғын болған.
Ыдыслардын пишинине сәйкес ҳәр қыйлы нағысланған Жаца
тас дәўириндеги көпшилик мәдениятларға усап, ыдыслардын қапталларын тутасы менен нағыслаў келтеминар мәдениятына да тән
болған. Бәринен бурын бундай нағыслар, тик бойлы шаршар
сыяқлы ыдысларға тән болған. Бул ыдыслардын сыргы тутас,
жол-жолақлы етип кесесине сызылған нағыслар менен безелген.
Ал усы жол-жолақлы нағыслардыц ишине кесесине ҳәм тигине
сызылған нағыслар салынған. Гүлал зеренлер менен қайық сыяқлы ыдыслардыц жийеклерин қызыл ямаса сары түстеги бояўлар
менен (охра менен) нағыслаған.
Жанбас-4 қонысыныц мәдений қатламынан қазылып алынған
олжалардыц ишинде ылақа, шортан ҳәм басқа да көплеген ба-
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лыклардын сүйеклери ушырасады. Сондай-ақ донызлардын, ҳасыл суўынлардын, қуралайлардын, тасбақалардын сүйеклери де,
мәйеклердин қабыршақлары да, ен ақырында душшы суўларда
тиришилик етегуғын майда жәнликлердин бақаншақлары көплеп
гезлеседи. Усы аты аталған ҳайўанатлардын гөшин ҳәм жәнликлерди Жанбас-4 қонысын мәкан еткен адамлар аўқат ушын пайдаланған. Бул археологиялық олжалардын барлығы Жанбас-4
қонысында аншылар менен балықшылар жасағанын көрсетеди.
Келтеминар қонысларынын ишиндеги ен әййемгиси б. э. шекемги IV мыныншы жылдын екинши ярымына сәйкес келетуғын
Жанбас-4 қонысы есапланады. Оған тән болған мәкан-журт жайлар менен тас қураллар сонғы дәўирлерге дейин сақланған ҳәм
адамлардын күн-көрисинде кен қолланылған.
Дәўири бойынша бизин э. ш. III мыиыншы жылдын ортасына
шамаласатуғын Қабат-7 қонысы археологиялық қазыўдан кейин
Жанбас-4 қонысына уқсайтуғынлығы анықланды. Мәкан-журт
жайдын көлеми Жанбас-4 теги жайдын көлеминен бир қанша
үлкен, сопақ формада, жердин бетине ағаш пенен қамыстан салынған. Орайға бейимлестирилип, үш қатар етип ағаш бағаналар
көмилген. Ол бағаналарға атанақша етип, ағаш тор бекитилген.
Ағаш тордын үстин қамыс пенен бастырған. Жайдыц ортасында
үлкен ошақ болған. Үлкен ошақтын айланасында майда ошақлар
жайласқан. Табылған тас қураллар жыйынтығынын ишинде—бурғылар, қырғышлар, пышақлар, жонғылар, қашаўлар, тегисленген
жалпақ таслар, шоглар ҳәм балталар, сары жай оғыньщ ушлықлары менен найзалардын ушлықлары көплеп ушырасады.
Ўақыттын өзгериўи менен гүлал ыдыслардын пишининде сезилерликтей өзгерислери болған. Жанбас-4 қонысында бирлиярым гезлесетуғын шар тәризли ыдыслар менеи ыбырықлар (сүмекли ыдыслар) Қабат-7 қонысында көбирек гезлеседи. Ыдыслар
тутасы менен нағысланбаған, тек жоқарғы бөлеги ғана тутас
нағысланған. Нағыслар бир қанша геометриялық түрге ийе болып, олар оншелли ҳәр қыйлы емес, нағыслар белгили дәрежеде
тәкирарланып келеди. Б. э. шекемги III мыныншы жылдын ақырында түби жалпақ ыдыслар көбейген.
Жақын ўақытларға дейин жана тас дәўириндеги келтеминар мәденияты Орта Азиянын пүткил арқа бөлегиндеги далалықларда
кен таралған деп есапланып келген еди, ал соцғы жыллары Қубла Қызылқумда жүргизилген жумыслар нәтийжесинде Жана тас
дәўирине тийисли оғада көп санлы мәканлы жерлер табылып,
олардағы гүлал ыдыслар айырым областьлар арасында мәдений
өзгешеликтин бар екенин анықлаўға мүмкиншилик берди. Мәеелен, Келтеминар менен Төменги Зеравшанньщ қоныслары қаншелли уқсас болса да олардағы гүлал ыдыслар бир-бирине уқсамайды, ҳәм т. б. Бул мысаллар, келтеминар мәденияты тек
Ақшадәрья дельтасында ғана таралған деп болжаўға болады,
бирақ оннан басқа, келтеминар мәдениятына уқсас, өзине тән өзгешеликлерге ийе болған жергиликли мәдениятлар да болған.
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Жанбас-4 мәкан жайынан табылған тао
қураллар ҳәм безениў затлары
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Жанбас-4 мәкан жайынан табылған ыдыслар.

Олардьщ барлығы жыйналып, жалпы этникалық бир мәдениятты
қураған. Орта Азиянын қубласындағы дийханшылық областьларынын мәденияты келтеминар мәдениятына сезилерлик тәсир
жасап, бул ыдыслардағы нағыслардан, ыдыслардын қубладағы
гүлал ыдысларға тән формаларға көшкенлигинен көзге тасланып
турады. Екинши тәрептен келтеминар мәдениятынын Арал тенизиниц Шығыс әтираплары менен, Сырдәрьянын төменги жағындағы жерлер менен тығыз байланысы болған.

3. АРАЛ

ТЕЦИЗИНИЦ

Ш Ы ҒЫ С Ә ТИ РАПЛАРЫ НДАҒЫ Н ЕОЛ И Т.

Сырдәрьянын әййемги дельтасы онын ҳәзирги ағысы менен
Инкар дәрьяныц гөне ацғарыныц аралығында, Жанадәрьяныц
үлкен ацғарынан қубларақта болған. Дәрьянын есап-сансыз салалары өз ўақтында бул әтираптан узынына да, кесесине де аққан.
Ол салалар, бирин-бири байланыстырып турған. Сырдәрьянын
аййемги тийкарғы сала-тармақларынын биреўи Инкардәрья есапланған. Оныц ортацғы ҳәм төменги ағысынан неолит пенен қола
дәўиринин (б. э. шекемги III мыныншы жылдыц ақыры — I мыныншы жылдын басы) қоныслары табылған, ал ондай қоныслар
Жанадәрья алабынан елеге дейин гезлеспеди.
Инкар дәрьяныц твменги ағысындағы, оныц бир тармағыныц
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жағасындағы Жатпақ жеринен қоныстар табылған. Барлығыныц
ишиндеги ен ириси Жалпак-1 қонысынан шақмақ тастан соғылған
қураллар және жабыстырыў усылы менен соғылған гүлал ыдыслардын сынықлары табылған. Қоныслардын мәдений қатламы
сақланбаған. Гүлал ыдыслардын сыргы жуўылып, қатты желинип
кеткен. Тек айырым сынықларда ғана тис-тисли ҳәм ийрек сызықлы нағыслар гезлеседи. Тик бойлы, шаршарсыяқлы ыдыслар ҳәм
тайпақ зеренлер күнделиктурмыста қолланылған. Табылған сынықларға қарағанда ыдыслардын түби дөнгелек ҳәм жалпақ болған.
Сур шақмақ таслзрдан тас қураллар исленген. Олараын арасында қашаўлар, қырғышлар, пышақ сыяқлы жалпақ таслар ҳәм
басқалар гезлеседи.
Басқа қоныслардан табылған буйымлар да усы затларға уқсап
келеди. Инкар дәрьянын қубла алабынан табылған буйымлар да
Жалпақ қонысынан табылған буйымларға уқсап, б. э. шекемги III мыцыншы жылдын акырына сәйкес келеди. Сондай-ақ бул
буйымлар Арал тенизиниц арқа-шығысындағы Арал ҳәм Сексеўил
станциялары районларындағы қоныслардан табылған археологиялық буйымларға жүдә уқсас. Бул мәдений естеликлердин барлығы келтеминар мәдениятынын соцғы дәўирине тийисли екенлиги анықланды.
Ақшадәрья алабында ҳәм Қызыл қумнын ишкерисинде сонғы
жыллары жүргизилген үлкен археологиялық изертлеўлерден
кейин, Арал тенизиниц Шығыс әгирапларындағы қоныслар, атап
айтқанда Жалпақ жериндеги қоныслар топары, Арал тецизинин
Арқа-Шығыс әгираплары ҳәм Батыс Қазақстандағы қоныслар менен бирге қосылып өзине тән жергиликли мәдениятты пайда еткенлиги анықланған. Дәўири бойынша да, басқа белгилери менен де ол Келтеминар мәдениятына, сондай-ақ Қубла Уралдыц
жаца тас дәўири мәдениятына жүдә уқсаған. Солай егип, Сырдәрьядағы жана тас дәўири Орга Азиянын арқа бөлиминдеги шөлистанлық обласглар менен Қубла Уралдағы жана тас дәўириниц аралығындағы өзине тән өзгешелиги басым жергиликли мәденият болып есапланады. Жана тас дәўиринин сонғы заманларында Арал тецизинин Қубла әтирапларындағы қәўимлер дәрьялардын салаларын бойлап арқаға, арқа-шығысқа, арқа-батысқа—
Уралдын тоғайлы ҳәм тоғайлы-дала алапларына, Қубла Урал
әгирапларына, Батыс Сибирь жерлерине қарай жылыса баслаған
болыўы итимал. Арал тецизиниц Қубла әтирапындағы қәўимлердин арқа ҳәм қубла бағыттағы мәдений байланыслары сонғы
дәўирлерде де сақланған, соцын ала бул байланыслар усы мәдений-тарийхый областлардын дәстүрине айланған.
4. А Р А Л Т Е Н И З И Н И Ц Қ У Б Л А Ҳ Ә М Ш Ы Ғ Ы С Ә Т И Р А П Л А Р Ы Н Д А Ғ Ы
Н Е О Л И Т ДӘЎРИНИН ЕСТЕЛИ КЛЕРИ .

Б. э. шекемги III мықыншы жылдыц ақыры — II мыныншы
жылдыц басында Орта Азияныц арқа шөлистанлық обласгьларында биринши рет мыстан исленген қураллар пайда бола баслайды.
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Бирақ, ҳәр қыйлы қураллар таярлаўда тас еле де тийкарғы материал болып хызмет етип келген. Соған қарамастан, бул.
жаналық сол замандағы адамлардын турмыс дәрежесине белгили
тәсирин тийгизген. Буған мысал болатуғын қоныслар менен қойымшылықлар Зеравшаннын төменги алабында жақсы сақланған ҳәм
олар Заманбаба мәдениятына бирлестирилген. Бул келтеминар
түриндеги жергиликли жана тас дәўири мәденияты болды ҳәм
олардын қубладағы дийханшылық районлары менен байланыс*
лары материаллық мәденият естеликлеринен анық көзге түседи.
Заманбаба мәдениягында дийханшылық исин.де әпиўайы суўғарыў усыллары қолланылған. Екиншиден Арал тенизинин АрқаШығыс әтирапларындағы сол заманныц қонысларынан (Сексеўил
қонысы ҳәм басқалар) үй ҳайўанларыныц—сыйырлардыц, қойлардын, атлардыц сүйеклери табылған. Арқа-Шығыс Қызыл кумдағы Бөкентаў таў районында сол заманнын қоныслары табылған.
Бул қоныслардыц көлеми үлкен, олардыц ҳәрбиринде жергиликли шийки затқа тийкарланған мыс еритиў өндирисинин излери
сақланған.
Хорезмдеги Ақшадәрьяда сол дәўирдин қоныслары Қаўынлы
ҳәм Тәжиқазған деген жерлерден табылған. Бирақ олардан табылған затлардыц белгили өзгешелиги табылмады, олардын арасында гүлал ыдыслар менен тас қураллар ғана көбирек гезлеседи. Гүлалшылық буйымларынын келбети айтарлықтай өзгерген.
Бурынғы тик бойлы. шаршар сыяқлы ыдыслар азаяды да, түби
қалыц ҳәм жалпақ ыдыслар пайда бола баслаған. Ыдыслардын
тек жоқарғы бөлими ғана нағысланған. Ыдысларға иши сызықлар менен толтырылған ямаса ашық үш мүйешликлерден ибарат
нағыслар салынған.
Бул белгилердик барлығы, екинши бир мәдений тарийхый
дәўирге—қола дәўирине өтиўди анлататуғын еди.
Солай етип, б. э. шекемги III мыцыншы жылдыи ақыры — II
мыцыншы жылдын басында, энеолит дәўирпнде, Орта Азияныц
шөлистанлық арқа областларында жасаған халықлардыц экономикасында сапа жағынан алға илгерилеў орын алған: дийханшылық пенен шарўашылық пайда болған, мыстан зат ислеў раўажланған. Хожалықтағы энеолит дәўиринде-ақ орын ала баслаған
бул ири өзгерислер қола дәўиринде б. э. шекемги II мыныншы
жыл менен I мыцыншы жылдыц басында айрықша көзге түсип
раўажланған.
5. Қ О Л А Д Ә Ў Р И .

Орта Азия жерлериндеги жана тас дәўиринде еки мәдений-тарийхый область белгили болған: арқада жаца тас дәўириндеги
аншылар менен балықшылар қонысласқан область, қублада—суўғарып егилетуғын дийханшылық мәденияты раўажланған ҳәм
металл кайдаланылған область Тарийхый раўажланыўдын бундай ҳәрқыйлылығы мынлаған жылларға созылған еки область
арасындағы байланыслардан кейин ўақытгыц өтиўи менен арқа
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обласгь халықларыныц хожалығында ҳәм мәдениятында айтарлықтай өзгерислер болған. Буған қубладағы өндириўши хожалықтын өсиўи, металл қураллардын хожалықта тутқан әҳмийетинин артыўы, еки область арасындағы алмаслаўдыц өсиўи арқа область хожалығына, мәдениятына күшли тәсир жасаған.
Металлдыц, мыс пенен қоланын өзлестирилиўи, суўғарып егилетуғын дийханшылық пенен падашылар шарўашылығыйыц раўажланыўы, қонысласыў менен турақ жайлардын жана гүрлери,
ец ақырында шатасып атырған этникалық жылысыўлар менен
ҳәр қыйлы қәўимлердин бир-бири менен араласыўы — Орта Азиянын арқа областларына тән болған қубылыслар қола дәўирин
де, қысқаша айтқанда, мине усылардан ибарат.
Қурғақ климатлы Орта Азия далаларында дийханшылық пенен шарўашылықтын раўажланыўы ушын бир қанша қолайлырақ
жерлер дельталық областлар болып есапланды. Олардын қатарынд а — Теджен менен Мурғабтыц әййемги алаплары, Зеравшан
алабы менен Әмудәрьянын Ақшадэрья дельтасы болды.
6. А Р А Л Т Е Ц И З И Н И Н Қ У Б Л А Ә Т И Р А П Л А Р Ы Н Л Л Ғ Ы
ҚОЛА ДӘЎИРИ

,

Б. э. шекемги И мыцыншы жыллықта қола дәўиринде, Арал
тенизиниц Қубла әтирапларындағы жерлерде үлкен өзгерислер
болып өткен.
Б. э шекемги 11 мыцыншы жылдын басында Әмудәрья суўынын көпшилик бөлеги Арал тенизине қарай бағыт алған. Қубла
Ақшадәрья дельтасында күшли суў басқыны болған. Ақшадәрьяныц суўы арқаға қарай жол ашып, ағыс Арқа дельтаны пайда
еткен, ол арқалы еуў енди Арал тенизине аққан. Бул ири суў
тасыўы ҳәм оннан кейин де мәўсим сайын даўам еткен суў тасқынлары Қубла дельта алабында қалын тәбийий қатламлар пайда еткен. Ж ан бас-4 ҳәм басқа да жаца тас дәўириниц қоныслары, усы тәбийий қатламныц астында қалған. Ал қола дәўринин қоныслары, усы тәбийий қатламлардын үсгинде, тақырларға
салынған. Бул қоныслар дәўири бойынша б. э. шекемги XVI —
X V әсирлерге сәйкес келеди. Табылған буйымлардын ишиндеги
ертерек дәўирге тийислиси бирли-ярым ҳәм ондай буйымлар қумлықлардан, дельтаныц тийқарғы жағаларынан ғана табылады, ал
дәрья салалары арасындағы далалықларда ондай буйымлар гезлеспеген. Б. э. шекемги II мыныншы жылдыц 2-шерегинде адамлар дәрья салаларын жағалап, арасындағы ашық-кецисликлерге
барып мәкан баскан ҳәм әпиўайы суўгарыў усылларын қолланып, дийханшылық пенен шуғылланған. Бирақ сол дәўнрдеги
суўдын турақлы болмай, суў тасқынлары себепли мәканжурт
қоныслардыц кем-кемнен қыйралып, жоқ болыўына алып келген.
Ол жерлерде жасаған халықлар келтеминар мәдениятынын даўамы болып есапланған қола дәўиринин ерте гезинде пайда болған,
тарийх илиминде „Суўжарған* деп аталған жергиликли мәденият
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дөреткен. Б. э. шекемги II мыныншы жылдын ортасына сәйкес
келетуғын Жанбас-6, Базар-2, Байрам-Қазған-2 қонысларынан
табылған, сырланған ҳәм жалтыратылған, тарақ тәризли танбалар
менен безелген гүлалшылық буйымлары, иши томпақ, түби шүнгил ыдыслар ҳәм турақ жайлардық туўры мүйешли пишинде жер
бетине салыныўы, және ийт арқа етип бастырыў усылынық сақланыўы келтеминар мәдениятынық қола дәўиринде, жергиликли
жағдайға ылайық, өз бетинше раўажланғанлығын сыпатлайды.

Турақ-жай. (М . С . Лапирова-Скобло реконструкциялаған).

Бул ўақытта қубла дийханшылық обласглары менен мәдений
байланыслар қайтадан басланады. Байрам-Қазған-2 қонысында гүлал ыдысынын еки сынығы табылған. Онық үсти нағыс пенен
безелген. Бул жердеги адамлар металлды билген. Бирақ Байрам-Қазғандағы табылған тас сынықларына қарап, тийкарғы курал
таслардан ибарат болған, деген жуўмаққа келемиз. Базар-2 деген қоныс ашылған жердеги кишкене жапқа қарап б. э. шекемги II мыныншы жыллардық ортасында Әмудәрьянын төменги
ағысында жайласқан халық ирригациялық дийханшылық пенен
таныс болған деп айтыўға болады.
Б. э. шекемги II мықыншы жыллардын орталарында Әмудәрьянық төменг и жағында өз бетиншеликке ийе дала типиндеги материаллық дәрекке ийе болған Тазабағжаи мәденияты қәлиплеседи. Таза бағжап мәдениятына тийисли қонысларды ҳәм қәбирлерди қазыў жумыслары және көплеген шашаў қоныслардан табылған материаллар бул Евразия дала қола мәдениятынын қатарына кирип, Андроново мәденияты менен онық батыс Қазақстан вариантына ҳәм Волга бойлары мәденияты менен сөзсиз уқсаслығы бар екенлиги мәлим болады.
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Тазабағжап мәденияты Қубла Арал боЛларына Қубла Урал
бойларынан, Оренбург далаларынан келген сруб-Андроново мәдениягыиа ийе болған қәўимлердиқ араласыўы нәтийжесинде қәлиплескен болыўы итимал. Көшип келген қәўнмлер жергиликли
суярганлы қәўимлер менен араласып, бирканша дәрежеде онын
мәдениятын қабыл еткен. Бул жана мәденият белгили сруб-Андроново белгилери ҳәм аз белгили Суярган мәдениятынан қуралып, Тазабағжап мәдениятын пайда еткен.
Тазабағжап қонысларынын тийкарғы массасы Қубла Ақшадәрья дельтасында табылған, олардын көплеген бөлеги дельтанын ишки кенлигинде, сала ҳәм анғарлардын бойларында жайласқан. Тазабағжап мәдениятына тийисли орынлардын бундай топографиясы, бул дәўирде Қубла дельтада әстеақырын қурғақлыққа айланыў' процеси болғанлығынан дәрек берип, адамларға дәрья салаларыныц бойларында жасаўға мүмкиншилик
берген.
Бирқанша қоныслар Анқа қала, Қабат қала, Жанбас қала қорғанларыныц әтирапларында жайласқан. Қейинги ўақытлары Тазабағжап мәдениятына тийисли бирқанша орынлар Көкше таўынын қубла тәрепинен табылып, Тазабағжап қәўимлеринин жайласыўы, қоныслары, үй-жайы ҳәм хожалығы туўралы жүдә көплеген материал берди. Бул жерде үй-жайлар 3 тен ямаса 5 тен
топарласып жайласып, суў тармағынын бойына орналасып, ҳәрқайсысы бир-биринен 0,8 — 1 км аралықта жайласқан.
Неолит дәўириндеги ылашықларға салыстырғанда енди дүзиў
мүйешли формаға ийе болған ярым жер төлелер пайда болады.
Бул дийўаллардыц жер бегиндеги бөлеги, сабан араластырылып
сыбалған. Жайдын ишинде бөренелер болып олар дийўалды жағалап орнатылған, үсти ийт арқа етип бастырылған. Жайдыц ортасына бөренелер орнатылған. Жай бастырмалы кирер аўызға ийе
болған. Орта Азия айўанына уқсас бундай конструкциялар Көкше 15, Көкше-16 қонысларынан табылған. Жайға қубла-шығыс
тәрептен кирилген, ол айўаннын болғанынан дәрек береди. Кирер аўыздағы бастырма күннгщ ыссы ўақтында жетерли дәрежеде сая түсирген. Жайдыц ортасында дүзиў мүйешли кишкене
шуқырда, орайлық ошақ болып, оннан ҳешқандай зат табылмаған. Тийкарғы табылған затлар жайдын дийўалына жақын жайласқан. Жайларда көплеген гүлалшылық затлары гезлесип, ал
металл затлар сийрек. Олардын арасынан қоладан исленген бир
жүзли пышақлар, кишкене орақ ҳәм т. б. затлар табылған. Бирақ адамлар тас қуралларын пайдаланыўды даўам еткен. Мәселен, Қабат-3 орнында сур сланецтен исленген найзаныц ушы табылған.
Тазабағжапшылардыц материаллық ҳәм рухый мәдениятын
сыпатлаў ушын Көкше-3 ҳәм кейинги жыллары Хорезмнен арқа
тәрептеги Орск — Ақтөбе районындағы қәбирлерден табылған
жаналықлар улкен әҳмийетке ийе.
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Көкше-16 мәканы. 3-жай. Археологиялық
қазыўдан кейин.

Әмудәрьянын Қубла Ақшадәрья дельтасынын ишки кенлигинде көп санлы орынлардыц ашылыўы олардын хожалығы туўралы
жуўмақ жасаўға мүмкиншилик берди. Барлық жайлар жап ҳәм
атызлардыц арасында орналасып жер төлелердин ултаны ҳәзирги тақырдыц бетинде қара түске ийе. Қола дәўириниц ирригациялық тараўларыныц анық көринисин Көкше-15 қоныс жайынан көриўге болады. Дәслеп ацғарда суў көп болғанда, кишкене
жаплар баслы жаптан саға алған. Ал, ацғарда суў таўсылса, онын
он ҳәм шеп қапталынан жанадан жап қазылған. Бул жаплар қоныс жайдан қубла-батыс тәрешеги арнадан суў алған. Бул баслы жаплардан көп санлы салмалар саға алғаи.
Көкше-15 қоныс мәканындағы ирригациялық система қайыр
жерлерден өзгеше болған. Енди адамлар суў шығарыў ҳәм оны
өз атызларында сақлап турыў ушын үлкен емес каналлар ҳәм
жаплар қазыўды үйренген. Жаплар бирқанша тармақлы болып,
белгили узынлыққа ийе болған, С . П . Толстов антик дәўирдеги
ирригациялық тармақлардыц конфигурациясын сыпатлап жазып,
оныц әййемги дәўирдеги дельталық салаларды еске түсиретуғынлығын атап көрсетеди. Көкше-15 теги қоныстағы ирригациялық
усыл ерте ўақытларда адамлар еле тәбиятқа өзлерин қарама-қар,сы қоймай, ал өз техникасы менен оған қолайласып, тәбияттын
пайдалы тәреплерин өзлестиргенлигин көрсетеди.
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Бирақ бундай кец тармақлы ирригация тараўларынын дузилиўи белгили бир тәжирийбениц болыўын талап еткен. Салалардын жағалары унырағыш болған бул дәўирде, Ақшадәрья дельтасында суў цайтыў жағдайында болып, жайлар суў тасқынына
ушырамаған.
Жаплардыц әдеўир узынлыққа ийе болыўы егин майданынын
көбейиўине мүмкиншилик берип, бул суўғарып егилетуғын дийханшылықтын раўажланыўынын тағы бир дәлили бола алады.
Дельтанық бир райондағы суў тармақларында суўдын кемтарлығы, ал басқаларында суўдын молшылығы барлық ирригация
тараўларынын бир ўақытта барлығы бирдей ислеўине мүмкиншилик бермеген. Атызлардын айырым бөлеклериниц тасланып кетиўи ҳәм жаца жерлерге қонысласыў дәрья режиминиц айрықшалығына ғана емес, ал топырақтыц сорланып кетиў процесине
де байланыслы болған.
Тазабағжап қәўимлеринин қонысларын қазғанда табылған үй
ҳайўанларыныц сүйеклери бул қәўимлердин шарўашылық пенен
шуғылланғанлығынан дәрек береди. Ири ҳәм майда қара мал
сүйеклери менен бирге жылқы сүйеклери де табылған. Қабат-3
деген жерде аттыц ылайдан исленген мүсининин табылыўы дыққатқа ылайықлы. Көкше таўынан қубладағы үйлерде ылайдан
исленген дөнгелеклердиц табылыўы үй ҳайўанларыныц күш-көлик сыпатында пайдаланғанлығын көрсетеди.
Дийханшылық хожалығынын раўажланыўы, ирригациялық
техниканыц жетилисиўи, мыс ҳәм бронза металлургиясынын раўажланыўы II мьщыншы жыллардын ақыры-1 мыныншы жыллардыц басында Кубла Арал бойларынын мәдениятынын өзгериўине
алып келген. Тазабағжап ыдыслары формасына уқсас ыдыслар
көбейеди. Бул дәўирде ирригациялық дийханшылық пенен
бирге шарўашылықтын роли де күшейеди. Себеби Қубла
ҳәм Арқа дельтаныц қумлы жағаларында қоныслардыц саны
көбейеди.
Бул мәденият Амирабад мәденияты деп аталып, ҳәзирги Амирабад каналынын бойларында жайласқан қонысларға байланыслы
келип шыққан. Жекке Парсан қорғаны жайласқан жердеги өзинин көлеми бойынша айрықша көзге түсетуғын Жекке Парсан-2
қонысы үлкен қызығыўшылық туўдырады. Бул қоныс 20 дан көбирек жер төле — жайлардан ибарат болып, 300 X 100 м жер көлемине ийе, батыстан ҳәм шығыстан аққан канал ортасында орналасқан.
Амирабад жайларыныц конструкциясы Тазабағжап жайларынын конструкциясына уқсайды. Булар ярым жер төлелер болып,
сырттан итарқа дийўаллар өрилип, ылай менен сыбалған. Бир
неше жерде хожалық мақсетлери ушын шуқырлар қазылған.
Есикке қарама-қарсы жерде ошақ орналасқан. Қоныстын сыртқы
пйшини де өзгерген. Жайлардық айналасынан гүлал ыдыс сынықлары табылған. Б. э. шекемги I мықыншы жыллардық басында
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Ақшадәрья дельтасынын суў режими бир қәлипли болған.
Жекке Парсан-2 қонысында табылған көп санлы затлардан,
әсиресе гүлалшылық ыдыслары көплеп гезлеседи. Олардын аўқат
қуйып ишиўге арналғанлығы анық белгили болып турады. Бул
жерден табылған қола затлары айрықша қызығыўшылық туўдырады. 8-жай „қуйыўшылар үйи“ деп аталынады, себеби бул жерде қоладан ҳәрқыйлы затлар жасаў ушын исленген тас қәлиплер
қәм түбине қоланын тамшысы шөккен ылай ыдысларынын қалдығы табылды. Бундай қәлиплерде жапырақ тәризли ҳәм тисли
оқ жай оғынын ушлықлары ҳәм сапсыз орақлар қуйылған. Сонын менен бирге айырым табылған оқлар, орақлар, бир жүзли
пышақлар, сүйек саплы төрт қырлы бизлер, тебенлер, қанылтырлар басқа үйлерде исленген.
Тазабағжап дәўири менен салыстырғанда металлдан исленген
затлардын түри ҳәм хожалық затлары бирқанша дәрежеде көбейген. Өндиристе айырым тараўларда қәнийгелесиўге өгиў басланады.
Үйлердин жайласыўы, қоныслардын майданы дыққатқа ылайықлы. Онша үлкен болмаған көлемли жерде (300 X 100 м) ҳәрбиринде 30 — 40 адамнан ибарат болған 20 лаған жай болған.
Жайдын ортасында бир орайлық ошақтын болыўына қарап, бунда бир үлкен семья ағзалары жасаған деп шамалаў мүмкин. Өйгкени көп санлы хожалық ўазыйпалары ҳәм раўажланған ирригациялық тараўларына ийе болыў көп қол күшин талап еткен. Сонлықтан Жекке Парсан-2 үлкен бир уруўдын қонысы болған деп
есаплаўға болады.
Амирабад қонысларынын адамлары темирди билмесе де, ол
әййемги Хорезм цивилизациясынын пайда болыўынын алдындағы
сонғы басқыш болып, жоқары мәдениятқа ийе болған.
Солай етип б. э. шекемги II мыныншы жыллэрдыц ақыры-1
мыныншы жыллардын басында неолит аншыларынын ҳәм балықшыларыныц орнын дийханлар менен ацшылар ийеледи. Орта Азия
районлары ушын суўғарып егиўге қолайлы жерлер дәрья жағалары болған. Бирақ барлық дәрья жағалары дийханшылық ушын
қолайлы бола бермеген. Бул жерде тек гидрографиялық жағдай
ғана емес, ал ҳаўа райы да әҳмийетке ийе болған. Арқа Ақшадәрья дельтасында да, Сырдәрья дельтасында да отырықшы қоныслардын ҳәм ирригацияныц излери бронза дәўиринде ушырас*
пайды. Ал қубла дельтада бул ўақыгта батпақлықлар қурғап,
Сулган Ўәйстаў арқадан ҳәм арқа-шығыстан есип туратуғын
суўық шамалларды иркип, қубла тәрепте суўғарып егилетуғыц
днйханшылықтыц пайда болыўына ҳәм раўажланыўына жағдай
жасады. Б. э. шекемги еки мыцыншы жыллардыц екинши ярымында ирригацияныц Көкше-15 қонысындағыдай жетилискен формалары табылған болса, бул, Хорезмде суўғарып егилетуғын
дийханшылық оғада әййемги ўақытлардан-ақ басланғанынан д ерек береди. Б . э. шекемги еки мыцыншы жыллардын биринши
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ярымында дийханшылық оғада әпиўайы формаларда раўажланьщ,
әйй»мги дийханлар егин ушын тәбийий суў тасыўлардан пайда
болған майданларды пайдаланған болыўы мүмкин.
Амирабад дәўиринде ирригациялық техника жәнеде жетилиседи, адамлар жана жаплзр жүргизип қоймастан, бурынғы салаларды теренлестирип, канал қазып пайдаланады. Бирақ дельтанын дәрьялық суў режиминин турақсызлығынан ҳәм топырақтын турақлы түрде кебир басыў процесинен бул жерлерде Орга
Азиянын Қубла районларына қарағанда дийханшылық нәтийжели болмай, әййемги дийханлар өз қонысларын тез-тез өзгертирип
турыўға мәжбүр болған. Мине усындай тез-тез қоныс өзгертиўге байланыслы бул жердеги адамлардыц турақ жайлары жер төле формасына ийе болған.
Әмудәрья бойлары халқыныц тез-тез қоныс өзгертирип турыўы онын хожалық жүргизиўине де, мәселен шарўашылыққа да
байланыслы болған. Халықтын гейпара бөлеги мал ушын жаца
жайлаў излеп, көллердиц бойына қоныс басқан. Дийханшылық
олардыц турмысында екинши дәрежели орын тутқан.
Қубла Арал бойларында мыс ҳәм қола металлургиясынын
раўажланғанлығынан бул жерден табылған металл затлары: бир
жүзли пышақ, орақлар, оқжай оғынын ушлықлары, тебенлер,
қырғышлар, билезиклер, аспа әшекейлер, моншақлар гүўалық
береди. Ўақыттыц өтиўи менен металл затларыныц гүрлери көбейеди, ал Амирабад дәўирине келип, өндиристиц бул тараўында
қәнигелесиўшилик пайда болады. Тийкарғы мыс өндиретуғын
орайлар Бөкентаў ҳәм Алтын таў таўлары бо тды. Ол жерлерде
әййемги мыс ҳәм қола қуйыў өндирисинин қалдықлары табылған.
Шарўашылықтыц ҳәм мыс, қола металлургиясыныц раўажланыўы Орта Азия территориясында мыс ҳәм бронза шығатуғын
орынлардын биргелкили болмаўы, айырым қәўимлер оргасында
қатнастыц, айырым қәўимлердиц бир қанпп жерлерге көшиўине,
олар арасында зат алмасыўдын күшейиўине алып келген. Қубла
Арал бойлары халқынын Волга бойы, Урал бойы, Закавказье,
Орта Азия жсрлериниц Қубла областьлары, Қазақстан менен мәдений байланысларыныц болғанлығы анықланды. Тарийхий жағдайлардыц нәтийжесинде Қубла Арал бойларына Қубланыц дийханшылық райоиларынан, арқа-батыстан оренбург далаларынан,
арқа-шығыс тәрептен Сырдәрья бойларынан ҳалықлар келип жайласыўы қола дәўири ўақтында бул район халқы составынын ощда аралас болыўына алып келген.
Солай етип, б. э. шекемги II мыныншы жыллардыц орталарындағы Евразия далаларындағы этникалық көшиўлер Қубла Арал
бойларын да өз ишине алған. Бул жерде сруб ҳәм Андроново
мәдениятынын ийелери болған қәўимлер пайда болып, оныц бир
бөлеги жергиликли халық пенен араласып, ал бир бөлеги дәрья
бойлап қубла тәрепке қарай көшкен. Бул ҳәрекет бир ўақыгта
болмаған. Айырым қәўимлердиц қублаға қарай өтиўи б. э. шекем34
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ги II мьщыншы жыл даўамында болып, ал жергиликли суярган
халкынын келгиндилер менен араласыўы II мыныншы жылдын
ақыры — бир мыныншы жылдын басына тура келип, жергиликли
Амирабад мәденияты оларда үстем болып қалды.
Әдеўир алдынғы қатар қубла цивилизациясынын тәсири дала
қәўимлеринин арасында Евразия қоцсы областьларына қарағанда
жоқары дәрежели мәденияттыц раўажланыўына алып келди. Қубла менен мине усы байланыслар қәм ирригациялық дийханшылықтыц раўажланыўы Орта Азияныц арқа тәрепинде- жайласқан
Хорезмде мәмлекеттиц пайда болыўына жағдай жасады.
7. Ш Ы Ғ Ы С А Р А Л

БОЙ Л АРЫ Н Д А ҚОЛА ӘСИРИ .

Сырдәрья төменинде жүргизилген археологиялық изертлеўлер
II мыныншы жыллардыц екиншн ярымы— I мыцыншы жыллардьщ бас гезине тийисли шопан-шарўалардыц мәканларын анықлады. Бул орынлар тийкарынан Йнкардәрья бойларында жайласқан. Қола дәўиринде бул дәрьяда суў ағып турған болыўы
итимал. Инкардәрьянын суўы Ақшадорья суўы менен қосылған
жерлердеги гулал ыдыслардын қалдықлары арасғлнда Андроново
гүлалшылығынын да Тазабағжап гулалшылығыныц да үлгилери
гезлеседи, Тазабағжап мәденияты Ақшадәрья бойлап, қубла гәрептен арқаға қарай, ал Инкардәрья ҳәм Сырдәрья салалары бойлап Андроново мәденияты тарқалған.
Инкарьдәрьяда жайласқан Арқа Тагискен гөристаны кейинги
бронза дәўиринин әжайып естелиги болып, ол Тагискен деген төбеликте Қызыл-Орда қаласынан 200 км қубла-батыс тәрепте
жайласқан. Ол б. э. шекемги X —VIII әеирлерге туўра келеди.
Арқа Тагискен төбелиги дүзиў мүйешли гербиштен исленген
жерлеў қәбири болып есапланады. Өзиниц архитектуралык шешими бойынша бул мавзолей Орта Азия ҳәм Қазақстанда бундай
қурылыслар ишинде теци-тайы жоқ. Ишки өжирелердин безелиўи, көплеген турмыс затлары, ыдыслар, безеўлер, қурал-жарақ
түрлери ҳәртүрли мәденияг белгилериниц араласпасынан ибарат.
Солай етип б. э. шекемги II мыцыншы жылдыц екищпи ярымында— I мыныншы жылдыц басында Сырдәрья бойларыныц халқы Батыс ҳәм Орайлық Қазақстанныц халқы менен тығыз байланысқан. Себеби бул жердеги материаллар Андроново мәдениятынан дәрек береди. Хорезм менен байланыс Сырдәрья ҳәм АқшадӘрья салаларында ғана гезлеседи. Тазабағжап мәденияты шығыс
тәрепке қарай өтпеген. Б. э. шекемги I мыцыншы жыллардын
басында Амирабад гүлал ыдыслары Тагискен комплексинде ушырасады. Узағырақ қубла областьлардан бул жерлерге материаллық мәденияттыц гербиш, гүлал ыдыслары усаған элементлери
келип, ол Андроново мәдениятыныц белгилерин қабыл егкен.
Сырдәрьяда раўажланған ҳәм кейинги қола дэўирине тийнсли
огырықшы қоныслар табылған жоқ. Жергиликли халықтыц хо35
www.ziyouz.com kutubxonasi

жалығы шарўашылык болып, бизге белгили есгеликлер шопаншарўалар тәрепинен қалдырылған. Бирақ Қубла районлар менен
мәдений байланыслар, айырым жерлерде дийханшылйқтын болыўы, мын жыллар даўамында Сырдәрьянын төменги жағындағы
халықтын хожалығы комплексли, ярым отырықшы шарўашылық,
дийханшылық хожалығынан ибарат болды, деп қараўға мүмкиншилик береди.
8. Ш Ы Ғ Ы С А Р А Л Б О Й Л А Р Ы Н Д А Ғ Ы

САКЛАРДЫ Н М ӘДЕНИЯТЫ .

Б. э. шекемги VII — V әсирлерде Шығыс Арал бойларында
сак-массагет қәўимлик союзына киретуғын қәўимлер жасаған.
Олардын естеликлери Ақшадәрья қәм Сырдәрья дельталары тутасқан территорияда, Инкардәрья бойларында ушырасады. Бул қоныслар яжабайы“ деп аталыныўшы, гүлалшылық ҳәм қоладан исленген оқ жай оғы ушлықлары ушырасатуғын қоныслар болып
есапланады. Бул қоныслар әдетге кишкене бийикликлёрдин ортасындағы шуқырларда, айырым ўақытларда дәрья бойларына жақын жердеги тақырларда жайласқан. Бундай жерлерге қонысласқан адамлар шарўалар болыўы итимал. Балықшылыққа тийисли
қармақлардын ҳәм қалқылардьщ табылыўы, олардыц балықшылық
пенен шуғылланғанлығынан дәрек береди. Сонын менен бирге
аншылық та дельта жағдайында хожалықта үлкен роль ойнаған.
Бул жердеги археологиялық орынлардыц айрықша белгиси кварцтан исленген қураллардын, соныц менен бирге қоладан (оқтьщ
ушлары, аттьщ ер-турманлары ҳәм басқалар), ал айырым жағдайларда темирден исленген затлардын табылыўы болып есапланады.
Бирақ, бул дәўирдеги ец ески есгелик Инкардәрьяға жақын
жердеги төбелик басына орналасқан Уйгарақ ҳәм Қубла Тәгискен гөристанлары болып табылады. Бул жерлердеги мазардын
басына салынған жайлардыц қурылысын ҳәм өли жерлеў дәстүри,
мазардағы ҳәр қыйлы затлар бул дәўирде Сырдәрья бойлары
жүдә көплеген этногенетикалық процесслердиц орайы болғанлығынан дәрек береди.
Тагискенде 30 мазар төбе, Уйғарақта 70мазар төбе қазылған.
Еки қәбирстанда да қәбирлер б. э. шекемги VII — VI әсирге гуўра келеди, ал Тагискенде б. э. шекемги V әсирге туўра келетуғын қойымшылықлар бар.
Б. э. шекемги VII — V әсирлерге шекемги қәбирлер ески горизонтқа (қатламға) ҳәм қазылған шуқырларға қойылған.
Ески қатламға қойылған қабирлерде өлини жерлеў ҳәм жағыў дәстури үстем болып, өлини қамыстан исленген пәттеге салып, жер төлеге көмген. Оныц қалдықлары бизин күнлеримизге
шекем жетип келген.
Дүзиў шуқырлардын мүйешлеринде шуқыршалар болып, онын
үсти қамыслар менен бастырылған. Онын үстине от жаққан, кейин оған қум тасланған, нәгийжеде бул жерде төбе пайда бол36
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ған. Жерлеў қәбириниц қурылысына байланыссыз өлини шалқасына и<агқарып, аяқларын жазып, басын багысқа ямаса қубла-ба*
тысқа қаратып, қамысқа салып қойған, гейде қәбирди қамыс- ший
менен де жапқан.
Б. э. шекемги V әсирлердеги Тагискендеги қойымшылықларбулар топырақ шуқырлар болып, қубла-шығыс тәрепке қаратылған. Шуқырлар ағаш ҳәм қамыс пенен басгырылған, әўелги ўақытлардағыдай-ақ шуқырлар өртелген. Бирақ бунын өзгешелиги
өлинин бас ушы шығыс, арқа-шығысқа қарай жагқан, аяқлары
бүгилген,
Тагискен ҳәм Уйғарақтағы көплеген қәбирлердеги затлар
талап урланған. Бирақ жерлеў затларынын қалдықлары оғада
көп Ер ҳәм ҳаял қәбирлеринин басында, аяқ ушында ҳәм қасында ыдыслар ушырасады. Бирақ олар көп емес. Мийнег қураллары ҳәм қурал-жарақлар (оқ, қанжар, қылышлар) тек ер адамлардын қәбиринде ушырасады. Ҳаял қәбирлеринде тастан исленген затлар: айналар, бояўдын изи бар сүйеклер табылған. Атлардын ер-турманы көплеген қәбирлерде табылған. Олар көбинесе
өлген адамнын аяқ ушында ушырасады. Характерли жери жүзлеген адам сүйеклери ишинен ат сүйеклери шықпаған.
Бул жерлерден табылған жүўенлер, оқлар бирқанша қызығыўшылық туўдырады. Олардын биразы скиф-сармаг үлгилерине уқсас. Темирден исленген оқлар б. э. шекемги V әсирлерде
пайда болады. Пышақлар ҳәм қанжарлар қоладан ҳәм темирден
исленген. Б. э. шекемги V әсирдеги қәбирлерде узын темир қылышлар ушырасады.
Уйғарақ ҳәм Тагискендеги ашылған естеликлерде өнер затларынық әжайып үлгилери табылған. Бул ҳайўанат сүўретлери
салынған аттық ер-турманлары, алгын жалагылған қақылтыр ҳәм
қалталар. Бундай ҳайўанлардын сүўретлери арасында суўыннын,
кийиктин, аттын, таў ешкисиниц, шошқаныц, жолбарыстын, ҳәртүрли жыртқыш қуслардыц. түйелердин сүўреглери ушырасад".
Ҳақыйқат ҳайўанлардын сүўретлери менен бирге фантастикллық ҳайўанлардын сүўретлери де гезлеседи. Тагискендеги 53 мазар төбеде қылыштын, алтын жалатылған пышақ сабында усындай сүўретлер шыққан.
Тагискен ҳәм Уйғарақтағы табылған өнер затлары Арал бойларыныц сак қэўимлериниц өнерин скиф ҳайўанат стили деп аталған стилге жатқарыўға болады. Соныц менен бирге бул өнердиц
ен дәслепки үлгилери де ушырасады. Бул Орта Азия жерлери
Алаынғы Азияныц сүўретлеў өнериниқ бирқанша элементлерин
Алтай ҳәм Қубла Сибирь өнерине өткериўде аралық байланыстырыўшы болды деген пикирди тастыйықлайды.
Арал бойы сакларыныц жерлеў қураллары белгили дәрежеде
аттын ер турман затларын, қылышлар ҳәм қанжарларды, оқларды, безеў затларын, жерлеў дәстүри менен байланыслы затларды
өз ишине алып, Қубла Арал бойларындағы савраматлардыц, Орайлық Қазақстандағы саклардыц, Қубла Сибирь ҳәм Алтай көш-
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пелилеринии жерлеў-дәстуриндеги, ен ақырында скиф ҳайўанат
стилиндеги қола ҳәм алтыннан исленген затлардын әжайып улгилерине уқеас болып, Арал бойлары сакларын батыста Орта
Азиядагы, шығыста Орайлық Азиядағы кентерриториядағы тарийхый-мәдений дәстүрлерди өз ишине алады.
•. Арал бойлары сакларынын мәденияты б. э. шекемги IV — II
гсирлерде өз раўажланыўынын жоқарғы гүллениў дәрежесине
жетип, қала бекинислери пайда болады, ирригациялық дийханшылық, шарўашылық, өнерментшилик раўажланады. Жазба мағлыўматлардын көрсетиўи бойынша алғашқы обшиналық дүзим
еле әдеўир дәрежеде күшли болған. Деген менен класслық жәмийеттин басламалары пайда болып, б. э. шекемги IV әсирде бул
нәрсе бирқанша дәрежеде кэрине баслайды.

I
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II бап
В. Э. ШЕКЕМГИ БИР МЬЩЫНШЫ ЖЫЛЛАРДЫН ОРТАЛАРЫНАН БИЗИН ЭРАМЫЗДЬЩ Ш ӘСИРИНДЕГИ ҚУБЛА АРАЛ ХАЛҚЫ
Б. э. шекемги бир мыцынШы жылларцын орталарынан баслап
қубла Арал бойлары өз тарийхынын жана дәўирине кирип, бул
дәўир класслық қатнаслардын пайда болыўы ҳәм мәмлекеттин
басланғыш формаларынын қәлиплесиўи менен характерленеди.
Арал ҳәм Каспий бойларыныц халқы туўралы аз болса да дәслепки жазба мағлыўматлар пайда бола баслайды. Бул мағлыўматларда биринши рет хорезмлилер ҳәм Хорезм елаты атап өтиледи. Олардын арэсындағы ен баҳалылары әййемги грек тарийхшыларынын мийнетлериндеги, әййемги парсы Ахеменийлер династиясы патшаларынын сына тәризли жазыўларындағы, зороастрийшилердин кәраматлы китабы есапланған Авестадағы мағлыўматлар
болып есапланады.
’
Б. э. шекемги VI әсирде жасап откен, мийнети жоғалып кеткен, Гекатей Милетскийди есапламағанда, б. э. шекемги V әсирде
жасаған ен әййемги грек авторлары Геродот ҳәм Ксенофонтлар
болды. Бул еки тарийхшы да Ирандағы Ахеменийлер мәмлекетинин территориясына барып, қонсылас Орта Азия ҳаққындағы
мағлыўматларды олар сол жерлерде болып қайтқан ақсүйек парсылардан сорап билип алған болыўы итимал. Грек тарийхшылары
Орта Азияда болмаған. Олар Орта Азия ҳаққындағы мағлыўматларды ҳәр түрли информаторлардан, бизге жетип келмеген документлерден, мемуар жазыўлардан ҳәм сақланбаған мийнетлерден, әсиресе Гекатей Милетскийдин ҳәм Ктесий Книдскийдиц, (б. э. шекемги V әсир) мийнетлеринен алған. Сонлықтан, олардыц мағлыўматлары бир-бирине қарама-қарсы ҳәм шалағай. Деген менен
бул материаллардын арасында көпшилик баҳалы мағлыўматлар
да гезлеседи.
Орта Азия халқы гуўралы бирқанша хабарлар кейинги дәўирлердеги грек авторларынын мийнтелеринде, Страбоннын „География“сында (б. э. шекемги I әсир) Диадор Сицилийскийдин „Биб♦
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лиотека“сында (б. э. шекемги әсир), Полибийдин „Тарийхында"
ҳәм т. б. мийнетлерде ушырасады.
Ахемений патшаларынын таў жыраларына, патша қәбирлеринде ҳәм әййемги Ираннын пайтахты Персепольдағы сарайларда
(Накш-и Рустем жазыўы, Дарий қәбириндеги, Хамадан қаласынан 120 км аралықтағы Бехисун жазыўы ҳәм т. б.) ойып жазылған сына тәризли жазыўлары баҳалы дәреклер болып хызмет
етеди. Оларда б. э. шекемги 1 мыныншы жыллықтағы Орта Азияда жасаўшылардын сын-сымбаты берилген.
Авестадан пайдаланыў үлкен қыйыншылық туўдырады—бул
зароастрийшылардын диний текстлеринин, гимнлеринин, намазларынын ҳәм диний режелеринин жыйнағы болып, олар ҳәр қыйлы дәўирде пайда болған ҳәм сонынан өзгерислерге ушыраған.
Соған қарамасган ол Орта Азиянын ертедеги тарийхын изертлеў
ушын әҳмийетли тарийхый дәрек болып хызмететеди.
1. Х О Р Е З М . Х А Л Қ Ы Ҳ Ә М О Н Ы Ц К Ә С И Б И

Грек тарийхшылары ушын бул узақтағы Арал тенизине жақын Амудәрьянын төменги жағында жайласқан ел қандай болған? Онын ертедеги тарийхы ҳәм хорезмшилердин келип шығыўы ҳаққында көплеген легендалар дөреген. Олардын айырымлары Орта әсирлерге шекем жетип келип, Орта әсирлерде жазылған араб ҳәм парсы тиллериндеги кигаплар арқалы бизин күнлеримизге шекем сақланып қалған.
Географлардын есаплаўы бойынша Амудәрьянын төменги жағындағы әййемги аллювиаль тегислигинин майданы, ҳәзирги дельтаны қосып есаплағанда 4,5 млн гектарға тец. Қоныслардын,
каналлардыц қалдықлары түриндеги әййемги дийханшылық мәдениятынын қалдықлары 2,5 млн гектарды ийелейди. Хорезм деп
аталған елдин майданы шама менен усы көлемде болған. Бул
атаманын мәнисин лингвистлер ҳәр түрли атап көрсетеди. „Қуяш
ели“ , „маллар ушын жақсы бекинислерге ийе ел“ , „Хвароямаса
хурри халқынын ели“. Хваролар, хуррилер—бул хурритлер болып
Месопотамиядағы әййемги митанни мәмлекетинин халқы. Бул
халық С .П . Голстовтын шамалаўы бойынша хорезмлилер менен
туўысқанлық байлаиысларға ийе болған.
Хорезм атамасынын бул ҳәр қыйлы мәнилериниц бир-бирине
уқсас емеслигине қарамастан бул елдин қандай да бир белгили
ҳәм характерли сыпатын атап көрсетеди.
Белгили хорезмли Беруний (б. э. X әсири) өзииин „Өткен
әўладлардан қалған естеликлер“ атлы китабында Хорезмде адамлардын қоныс басыўын Александр Македонскийден 980 жыл бурын (б. э. шекемги 1292-ж) яКейкаустыц баласы Сиявуштын келиўи, Кейхосраўдын ҳәм онын әўладларынын патшалық етиўи“ нен бурын басланғанын жазады. Бул легенда ел тарийхыныц
әййемги ўақыттан басланатуғынын көрсетеди, оны Орта Азиядағы
сиявушйдлер династиясы менен байланыстырады.
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Персеполь рельефлери, қудайларды анлататуғын мусинлер
сол ертё дәўирдеги хорезмлилердин бет-келбегин анлатады. Ахемений рельефлеринде хорезмлилер ҳәм саклар терн қайығы менен ямаса нағысланып жийекленген шекпен ҳәм шапанлар, тар
штан және сүйир тумсықлы аяқ кийимлер кийген түринде көрсетилген. Басында сүйир соппашлы бас кийим, баўы алқымнан алып байланған. Усындай кийимлер кийинген хорезмлилер Султан
Ўәйис таўдағы Гәўир қаланы ҳәм Топырақ қаланы қазыў ўақтында табылған кейинги живописьлик ҳәм скульптуралық сүўретлерде көрсетилген.
Ылайдан исленип, отқа писирилген мүсинлерге қарағанда ҳаяллар кен көйлек кийген, гейде белине белбаў буўған, жаўырынын
кен жаўлық жаўып турған, аяғында мәси, бас кийим кийген ямаса орамал ораған. Жалан бас, шашын қос бурым егии өрген
ҳаяллардьщ мүсинлери гезлеседи. Өнир моншақ ҳәм билезиклер
ен жақсы көрип тағылатуғын безениў затлары болған.
Ылайдан исленип отқа писирилген мүсинлерде европеоид туриндеги қыр мурынлы, домбық жүзли ҳәм бадам қабақлы адаы*
лар сүўретленген. Бирақ бул мүсинлер сәл кейинги ўақытларға
туўра келеди. Сонлықтан Хорезмнин б. э. шекемги V I—V әсирлердеги халқы Орта Азиянын басқа әййемги халқы сияқлы шығыс Жер Ортз тенизи расасына жатады деп шамалаўға болады.
Айырым грек тарийхшылары, мәселен, Страбон, хорезмлилер
Арал бойынын әййемги сак-массагет қәўимлеринин союзына киреди деп көрсетеди. Бул мағлыўмат сак ҳәм хорезмлилердин
түр-түсинин Персеполь рельефиндеги сүўретлерге уқсаслығы менен де тастыйықланады. Этникалық уқсаслық, күн кешириў жағдайлары ҳәм хожалық турмысынын уқсаслығы қонысласыў белгилериниц де биргелки болыўына алып келген.
2. Б. Э . Ш Е К Е М Г И У Ш - У Ә С И Р Л Е Р Д Е Г И С И Я С И Й Ў А Қ Ы Я Л А Р
ҲАҚ Қ Ы Н ДА ГЕЙ П АРА М АҒЛ Ы ЎМ АТЛ АР

Грек дәреклери менен Авестадағы Арьяном Вайчах елин еске
түсирип өтетуғын (оны айырым изертлеўшилер Хорезм деп есаплайды), бир қатар мағлыўматлар тийкарында әдебиятларда пҮлкен
Хорезм“ деп аталатуғын б. э. шекемги VIII—VII әсирлердеги бул
үлкен бирлеспенин тарийхы қәлиплесгирилип атыр.
Бул дәслепки мәмлекеглик бирлеспеге, ямаса әскерий-демократиялық конфедерацияға Хорезм бас болған деп шамаланылады. Онын территориясы Орта Азиянын үлкен бөлегнн, Шығыс'
Иранныцбир бөлегин өз ишине алған. Басқаша айтқанда, илимпазлардын пикиринше „Үлкен Хорезм" жерлери тийкарынан өз
ишине Парфия, Согдиана, Хорезм, Арея (ҳәзирги Герат) жерлерин бириктирген Ахеменийлер сорамындағы жерлерге сәйкес келеди.
Бул бирлеспенин экономикалық орайлары археологиялық материаллардьщ көрсетиўи бойынша ҳәзирги қубла Түркменстаннын
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ҳәм Ираннық Шығыс жерлери болған. Хорезмлилер жаўынгер
ярым шарўа халық болып, өз қол астында кен территорияны бирлестирген.
Б. э. шекемги VI әсирлерге келип, Ахеменийлердин Орта Азия
жерлерине атланыслары дәўиринде бул конфедерация қулаған.
болыўы итимал, ямаса онын қараўындағы жерлердин бир бөлеги
әййемги күшли Бактрия бирлеспесинин составына кирген.
Б. э. шекемги VI әсирде Ирандағы Ахеменийлер династиясынын гийкарын салыўшы Кир акгив басып алыўшылық сиясат жүргизип, Орта Азия жерлеринин бир бөлегин жаўлап алған. Шамалаўлар бойынша, Хорезм де сол жерлердин ишинде болған, бирақ
грек тарийхшылары бул ҳаққында тиккелей жазбайды. Хорезмнин бул мәмлекеттин составына киргенлигине Ктесийдин Кир
тәрепинен парфянларға, карманийшыларға, бактришыларға ҳәм
Хорезмлилерге сатрап тайынлағанлығы ҳаққындағы айтқанлары
дәлил болады.
Геродот Кирдин массагетлер жеринин ишкерисине қарай узақ
атланыслар жасағанлығын, онықҳаял патша Томирис пенен соқлығысыўы, бул жерде онын женилип, қурбан болғанын айтады.
Хорезмнин сиясий аўҳалы ҳаққында әдеўир анығырақ мағлыўматлар Ксеркс (б. э шекемги V әсир) патшалық еткен дәўирге
туўра келеди. Өзинин басып алған жерлери ҳүрметине жаздырып
қалдырған тас жазыўларда, оған бағынған еллер қатарында Хорезм де атап өтиледи. Геродот Ксерск армиясынын қатарында хорезмлилердин болғанлығын айтады, буны Ксеркстин жазыўлары
да тастыйықлайды.
3. Х О Р Е З М М Ә М Л Е К Е Т И Н И Н С А Ғ А С Ы Н Д А

Б. э. шекемги V I—V әсирлерде Хорезмде бекинисли қоныслар
пайда болады. Солардын бири Гүзели қыр.
Гүзели қыр—ҳәтте, Хорезмдеги кейинги раўажланған класслық
жәмийет ўақтына салыстырғанда да үлкен қоныс. Ол 40 гектар
жерди ийелеген ҳәм еки қабат қалыц дийўал менен қоршалып,
шахмат тәртибинде жайласқан мергенханаларға ийе. Еки дийўал
аралығы бастырмалы болып, турақ жай ретинде пайдаланылған
болыўы итимал. Кейинги жыллардағы изертлёўлердиқ мағлыўматларына қарағанда, қорғаннын орайлық бөлиминде ири қам гербишлерден өрилген үлкен жайлар жайласқан.
Көп ошақлары бар кец заллар үлкен қызығыўшылық туўдырады. Бундай заллар —“коммуналлық асханаларды* ядқа түсирип,
Гүзели қырдағы үлкен уруўлық коллективлер тусында ғана болыўы мүмкин. Бундай қам гербиштен өрилген қурылыслар менен
бирге 3 монумент қурылысы, мүмкин сыйынып, табыныўға арналған минар бой көтерген,
Қорған дийўалларынын қасында турақ жайлардан басқа, мыс
қўйыў ҳәм темирден зат ислеў өндириси, перузадан моншақ ислейтуғын устаханалар, темир орақ, қола әшекейлериниц сынық42
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лары, қоладан оқ жай оғыньщ ушлығы табылған. Қорғанньщ орайындағы гербиштен өрилген жайлар менен қорған дийўалынын қасындағы әпиўайы ҳәм жупыны жертөле жайлардьщ арасындағы
көзге тасланатуғын өзгешелик, халық арасындағы социаллық қатламланыўдан дәрек береди.
Солай етип, Гүзели қыр бул елдин үлкен өнерментшилик ҳәм
культлық-сыйынўшылық ҳәтте сиясий-административлик орайы
болған болыўы мүмкин. Бундай орайлардыц болыўы общиналық
коллективтиц ыдыраў процесинен дәрек береди. Жергиликли халықтыц турмысындағы үлкен өзгерислерди анлататуғын басқада
белгилер пайда болған. Буны тийкарынан он жағалықта көбирек
гезлесетуғын үлкен ҳәм узын магистраллық каналлардын мысалынан көриўге болады. Бул каналлардын узынлығы онлаған километрге созылған. Бундай каналларды қазыўды шөлкемлестириў көп
санлы рабочий күшине ийе болған орайласқан власттьщғана қолынан келген. Ьундай рабочий күши тек куллар болыўы мүмкин.
Гүзели қырдағы өнерментшилик пенен қуллар шуғылланған болыўы итимал. Сонын менен бирге экономикалық раўажланыўдын
нәтийжесинде дийханлар ҳәм шарўалар мийнетиниц бөлиниўи келип шығып, еркин өнерментлер катламы ажыралып, саўданын
раўажланыўына мүмкиншилик туўған. Бирақ халқыныц басым көпшилиги ярым отырықшы шарўалар болып қалған. Шарўашылықтын раўажланыўына,*әсиресе ири қарамал өсириўге, елдин тәбийий
географидлық жағдайлары, каналлар менен бирге, тәбийий салалардын жерлерли суўландырыўы қолайлы жағдайлар жасаған.
Көшпелилер ҳәм ярым отырықшылар ортасында жақсы жайлаў
ушын гурес, отырықшы дийхан хожалығынын раўажланыўы суўғарыў системаларын көшпелилер Лшылысынан қорғаўы тийис
болған күшли орайласқан властты талап етти. Солай етип, б. э.
шекемги V I—V әсирлерде Хорезмде мәмлекет қәлиплесе баслады.
Ахемений патшаларыныц елди жаўлап алыўы елдиц ишки раўажланыўына тәсир жасады. Сыртқы душпанлардыц басып алыўы
ҳәм тонаўы, Хорезмниц мийнеткеш халқына қосымша үлкенаўырманлық болды. Сонын менеи бирге Хорезмде кен ирригациялык
қурылыслар жургизилген.
Дәрьянын шығыс тәрепинде усы дәўирге тийисли үлкен канал
Даўданнан қубла тәрепте Ахемений сатрапларыныц резиденциясы
болған Қалалы қыр деген қорған қаладан узақ емес жерде басланған Ахеменийлер Иранында бул дәўирде хожалық турмысында қул мийнети кец қолланылған. Қулларды анлататуғын терминлер Бахистун жазыўында, Персополь архивинде ушырасады. А х е -.
менийлер тәрепинен Ор 1 а Азияныц жаўлап алыныўы бул жерде
қул ийелеўшилик эксплуатациясын күшейтти ҳәм қуллардыц сан ы өсти.
Ахеменийлер жаўлап алған жерлериндеги хНлықлардыц бир
бөлимин қулларға айналдырыў практикасын ен жайдырды, оларды
басқа жерлерге көширип, жана елатлар дү^зген. Бундай көшириўлер Орта Азия жерлеринде де болғаны анық. Хорезмнин үлкеп
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Ахемений империясынын составына кириўи саўда ҳәм мәдений
байланыслардын күшейиўине, өнерментшиликтин өсиўине, экономиканын көтерилиуине алып келген.
Алдынғы Шығыс еллеринин ески мәдениятынын тәсири менен
б. э. шекемги V әсирде Хорезмде үлкен аўыл усадьбалары пайда
болып, олар парсы сатраплары ҳәм Хорезм админстрациясы тәрепинен қурылады. Олардын бири Дингильдж деген жерде табылған.
Бул жайдын көлеми 43 Х25 м болып, коридордыц еки тәрепинде
қәртүрли көлемдеги ҳәм түрли мақсетлерге арналған 17 бөлме бар.
Бунда ҳәртүрли өндирис пенен шуғылланыў ушын мәселен перуза
сақыйналарын ислеў ушын қурылған жай 2 метр қалыцлықтағы
гербиш пақса менен қоршалған. Усадьба территориясында терен
етип қазылған дүзиў мүйешли ҳаўыз ашылған,
Әмудәрьянын шеп тәрепиндеги ортасындағы төбеликте сарайы
бар Қалалы қыр қорғаны бирқанша қызығыўшылық туўдырады.
Сарай заллары қурылысынын көриниси Ахеменийлер өз пайтахты
Персополь қаласынын үлгисин бул қаланыц қурылысында да пайдаланғанын анық көрсетеди.
Әййемги парсы сарайларынын композициялық үлгилери, сонын ишинде, Ксеркс сарайы, өзине алдынғы шығыс еллеринин дәстүрлерин қабыл етип, Арал бойларындағы қурылысларға үлги етип
алынғанын атап өтиў керек. Бундай уқсаслықлар б. э. шекемги
IV әсирлерде апасиаклардын жеринде салынған Бабишмолладағы „үлкен жайда“ ҳәм Хорезмниц жерлеринде гезлесетуғын басқа
жайларда ушырасады. Солай етип, б. э. шекемги V I—V әсирлерде
Әмудәрьянын төменги жағында жасаўшы халық бурынғы дәўирлерге қарағанда өз тарийхынын жана басқышына өтеди. Қалаға
уқсас орайлардын үлкен кацаллардын, қам гербиштен ҳәм пақсадан салынған Гүзели қырдын үлкен қорған дийўаллары, гербиштен өрилген жайлар, культ жайлары, булардын бәри Хорезм
халқынын класслық жәмийетке өтиўинен дәрек береди.
4. Х О Р Е З М Н И Ц А Х Е М Е Н И Й Л Е Р Ү С Т Е М Л И Г И Н Е Н А З А Т Б О Л Ы Ў Ы
Ҳ Ә М О Н Ь Щ Ғ Ә Р Е З С И З М Ә М Л Е К Е Т И Н И Қ Г Ү Л Л Е Н И Ў И . Б. Э .
Ш Е К Е М Г И IV —III Ә С И Р Л Е Р

Б. э. шекемги IV әсирдиц екинши ярымында Ахеменийлер державасы Александр Македонский басшылық еткен грек әскерлериниқ соққысы нәтийжесинде қулады. Александр Вавилонды, Сузаны, Персопольды, Пасарганданы ҳәм Ахемений патшаларыныц
гәзийнелерин жаўлап алып, Орта Азия жерлерин изли-изинен,
жаўлап алыўға киристи. Тез арада ол Орта Азия жерлерин империясынын составына қосып алды. Хорезм бул ўақыялардан шетте турды. Хорезм арқа тәрепке қарай созылған үлкен территорияны бирлестирген күшли мәмлекет болған. Греклер Хорезм менен
тынышлық орнатыўға умтылып, антимакедониялық ҳәрекетлер .
күшейип кетпесин деп қәўетерленип, өз тылын беккемлемекши
болды. Хорезмге согдиялылапдын ири көтерилисиниқ басшысы
Спитаменниқ қашып барыўы да ешейин емес еди.
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Археологиялық изертлеўлердиц нәтийжесинде б. э. шекемги
IV —Г11 әсирлерде Хорезмнин өзине тән өзгешеликке ийе, Орта
Азиянын басқа жерлериндегиусы дәўирлердеги мәдениятлар менен
айтарлықтай байланысы болмаған оғада айқын мәденияты гүлленл
ген. Онын бундай көтерилиўине еле архаик дәўирде-ақ тийкасалынып, бәринен де бурын ирригациялық текникашыц өсиўи, ердин экономикасынын раўажланыўы себеп болды. Жаца каналлар
қурылады, суўғарыў тараўлары жетилиседи, олардыц тараўы кецейип, суўғарылып егилетуғын жерлер көбейеди.
Қала турмысы раўажланады. Егер Гүзели қыр архаик дәўирдеги Хорезмдеги сийрек гезлесетуғын қоныс болған болса, енди
елдеги халықтыц әдеўир бөлеги қала типиндеги бекинислерде
жасай баслайды.
Б. э. шекемги IV —III әсирлердеги Хорезмдеги киши-гирим
қаланын қандай болғанын Жанбас қала мысалынан көриўге болады. Бул қала барлығы болып 3,5 га майданды ийелейди. Ол улкен гербишлерден өрилген еки бийик пақса менен қоршалған,
бул пақсалардыц ени 5 м, бийиклиги 8 —9 м. Қос дийўалдын ишинде еки қабатлы атқышлар галереясы болып, төменги қабат
шебер исленген, төбеси бастырылған гүмбез болған, Минарлардыц хызметин ҳәртүрли бағыттағы текшелерге орнатылған мерген жайлар атқарған. Еки қатар орнатылған мерген жайлар қаланы
беккем қорғаўға мүмкиншилик берген, кирер аўыздан орайлық
көше басланып, ол көп санлы майда көшелерге 1 арамланды.
Орайлық көшенин бойында көп санлы турақ жай бөлмелери болып, олардыцсаны 200 ге жетеди. Алдын ала есаплаўларға қарағанда бундай кварталда 1000 ға жақын адам жасаўы мүмкин болған. Көше үлкен жайға барып тақалып, онын бир залында арнаўлы гербиш текшеде өшпейтуғын от жанып турған. Бул жай „от
храмы“ болып, онда қала халқыныц жыйналыслары болган ҳәм
сыйыныў дәстүрлери өткерилген.
Қала турмысыныц раўажланыўы менен өнерментшилик бираз
өскен. Б. э шекемги IV — II әсирлерге тийисли ыдыслар сулыў
безелиўи, формасыныц жетилискенлиги, бояўлы нағыслар көп ўақыт өтсе де сақланыўы менен адамды тац қалдырады.
Ыдыслар көбинесе үлкен ҳәм дөцгелек печьлерде писирилген.
Үлкен гүлалшылық устаханалары Хорезмниц бирқанша жерлеринде ашылған, олардыц бирқаншалары көплеген районларды тәмиилеген, (Мәселен, Шермен жап бойындағы Гәўр қала дөгерегиндеги устахана). Биргелкили ыдыслардыц аўыл ҳәм қала халқыныц
арасында тендей таралыўы бул устаханалардын өз затлары менен қала ҳәм аўыл халқын толық тәмийинлегенлигин көрсетеди.
Көркем гүлалшылық, ылайдан исленгей мүсинлер, тастан ҳәм
қоладан исленген безениў затлары, тас ҳәм ылайдан исленген
мөрлер, бул дәўирдеги Хорезм өнерментшилигиниц жоқары дәрежеде болғанлығынан дәрек береди.
Б. э. шекемги IV —III әсирлерде аўыллық орынларда ҳәртүрли
турақ жайлар қурылған, булар сол дәўирдеги аўыллық нгәмий45

*

www.ziyouz.com kutubxonasi

еттин курылысы ҳәм жер ийелеўшиликтин формалары ҳаққында
пикир жүргизиўге тийкар болады. Олардын кен таралғанлары шеп
жагадағы Көнерли қала типиндеги көп бөлмели жайлар болып
есапланады, Бунда үлкен семья коллективлери өзлеринин туўысқанлық байланыслары менен жасаған деп шамалаўға болады.
Олар менен бирге, бундай коллективлерден бөлинип шыққан онша көп болмаған семья ячейкалары да болған.олар тығыз групна болып жасаған (Қорғасын қала қонысы.) Бул дәўирде пайда
болған, ҳәр мүйешинде минарлары бар ҳәўлилер үлкен қызығыўшылық туўдырады. Шермен жап бойында усындай ҳәўли болған. Онын әтирапында кишкене ылай дийўал менен қоршалған
аўыл болған. Бундай бекинисли ҳәўлилер бай жер ийелеринин
отырған жери болғанлығына ҳешқандай гүман жоқ.
Б. э. шекемги IV —V әсирлердеги Хорезмде жер ийелеў ҳәм
эксплуатация формалары жазба мағлыўматлардын жоқлығына
байланыслы бизге мәлим емес.
Бирақ, кен көлемдеги патша ҳәм храм (ширкеў) жерлеринин
болғанлығы сөзсиз. Бундай кен көлемдеги храм жерлери Қой
қырылған қалада айрықша көзге түсип турады. Храм хожалығы
әййемги Шығыс еллеринде жер ийелеўшиликтин кен тарқалғанформасы болғанлығы мәлим. Орта Азияда әййемги бөлеги қәлиплескен Авестада айырым категориядағы дин ийелери-дуўаханлардыц б. э. шекемги VIII—VII әсирлерде жерлери болғанлығы туўралы мағлыўмат бар. Эллинизм дәўиринде, ири қул ийелеўшилик храм хожалықлары Киши Азияда, Месопотамияда ҳәм т. б.
жерлерде болған. Гөне Ниса деген жердеги (Қубла Түркменстан)
архивтин табылыўы менен б. э. шекемги I әсирлердеги Парфияда ширкеў ҳәм патшалық хожалықларыныц болғанлығы мәлим
болды.
Хорезмдеги жер ийелеўшиликтиц бундай түрлери менен бирге, басқа шығыс еллериндегидей жеке меншик жерлер де, мәселен, айырым бай ақсүйек тухымлардын жерлери де болыўы итимал. Дасткирт деп аталатуғын үлкен хожалық жүзлеген қуллардын жәрдеми менен жүргизилген, ири жеке хожалықлар кейинги әсирлерде әййемги Шығыста Иранда, Месопотамияда болған.
Бирақ Хорезмде дийханшылықта ҳәм аўыл хожалығыныц раўажланыўында уруўлық қалдықлар үлкен роль атқарған. Жай жәмәәт
ағзалары елдиц тийкарғы халық массасын қураған.
Бул дәўирде Хорезмде қулшылық қатнасықлардын күшли
раўажланыўы ҳаққында пикир жүргизиў қыйын. Бирақ үй қулларынын, айырым дасткиртлик имениелердии болыўы мүмкин.
Бул дәўирдегн соииал-экономикалық қатнасықларды түсиниўде
И .М . Дьяконовтын қул ийелеўшиликгиц раўажланыўында товар
хожалығынын роли ҳаққындағы тезиси перспективалы. Онын пикири бойынша эксплуатациянын қул ийелеўшилик формалары
товар хожалығы раўажланған жәмийетте раўажланған. Б. э. шекемги IV —III әснрлерде ҳәм оннан кейин өзинин ақша системасынын жоқлығы, ақшаныц Хорезмде кейинирек пайда болыўы,
4
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товар қатнасықларыныц оншелли үлкен роль атқармағанлығынып,
натурал жәмәәт хожалығынық үстем болғанлығыньщ гүўасы болып есапланады. Патшалардын қәбири бар үлкен храмлардын
болыўы, басқа да белгилер менен бирге күшли орайласқан власгтын болғанлығынан дәрек береди.
. , Елдин шегараларын қорғаў ушын қурылған күшли бекинислер, архитектуралық қурылыслар, әсиресе қорған қалалар-булардын бәри орайласқан власттын болғанлығынын тағы бир дәлили. Бундай естеликлерге Төк қала, Пил қала ҳәм Аяз қалалар
киредн? Бул естеликлер бир-бирине уқсас болып, тек азғана өзгешеликлерге ийе. Олардын барлығында да дөнгелек минарлар,
еки қабатлы мерген ханалар бар. Қалалардын ишки бөлиминин
қурылып пигпеўи. бул қурылыслар адамлардын жасаўы ушын
арналмай, ал әскерий гарнизон мақсетлери ўшын қурылғанлығынан дәрек береди.
5. Б. Э . Ш Е К Е М Г И I V —III Ә С И Р Л Е Р Д Е Г И Х О Р Е З М М Ә Д Е Н И Я Т Ы

Б. э. шекемги IV—III әсирлерде Хорезмде қурылыс техникасы ҳәм архитектура жоқары дәрежеде болған. Хорезмлилер бул
дәўирде гүмбезли бастырмалар ислеўди үйренген.
Төрткүл районы терригориясындағы Қой-қырылған қаладағы
әжайып е с 1 елик әййемги дәўирдеги усталардын жоқары шеберликке ийе болғанлығын көрсетеди. Бул дөнгелек формадағы диаметри 86 5 м 9 гүмбез ҳәм еки дийўал менен қоршалған қурылыс.
Ортасында еки қабатлы цилиндр формалы жайболып, онын дийўаллаоында елеге шекем гүмбезлердин тесиклери сақланған.

Қой қырьшан қала, Күбла тәреитеи кернииеи.
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Төменги қабаты 9 бөлмели жайдан ибарат. Оныц барлығы әжайып еки қабатлы гүмбезлер менен бастырылған.
Орайлық жай менен қорған дийўалы арасындағы дәслепки
ўақыпағы ашық жерге кем-кемнен хожалық ҳәм турақжай мақсетлерине арналған жайлар салынған. С . П Толстов ҳәм басқада бир қатар илимпазлар бул естеликтеги айырым жайлар жерлеў дәст\рлери ҳәм астрономиялық бақлаўлар ушын пайдаланылған деп шамалайды. Бул жердеги айырым оссуарий ҳәм қудай
мүсинлери, әййемги Хорезмдеги кец тарқалған Анахита ^әм Сия-

Керамикалық оссуарий Ер адам отырған қәлгшнде. Б. э биринши асирлсри. Қой қырылган қаланын қапталынан табылған.

вуш қудайларына сыйыныўшылық болған, деген пикирге алып
келеди Илимпазлар Қой қырылған қаланын дөнгелек ҳәм атанақ сыпатында қурылыўы қуяш ҳәм суўға сыйыныўды анлатады,
деп болжаў жүргизеди.
Бул жерде ҳаял ҳәм ер қудайларды ацлатыўшЫ мүсинлердиц табылыўы әййемги Хорезм искусствосынықәжайып естелик- ,
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лери болып есапланады. Айырым мүсинлер сол ўақыттағы адамлардыц түр-түсин, кийим-кеншеклерин, антропологиялық келбетин реалистлик түрде береди. Оссуарий—ылайдан жасалған қуты
болып, оған зороастрий дәстүри бойынша өлген адамлардын тек
сүйеклери салынған. Адамлардыц сүўретлери салынған оссуарийлар бул дәўирдеги көплеген аўыллық жайлардыц қалдықларында табылады. Ҳәрбир ашылған үйде арнаўлы оссуарийлары бар
бөлме болып, онда ассуарийден исленген статуялар алдында
ата-бабаларға дуўа оқыў дәстүри кец таралған.
Әййемги хорезмлилер сыйынған қудайлардын мүсинлери үлкен шеберлик пенен жасалған. Олардыц арасында Анахита қудайы, қуяш қудайын ацлатқан Мигра ямаса Сиявуш бар. Б. э.
шекемги IV —III әсирлердеги ҳәм оннан бирқанша кейинирек
дәўирдеги Хорезм искусствосы туўралы гүлал ыдыслардыц сыртындағы ацшылықты, сарай турмысын, әййемги Хорезм әпсаналарынан алынған үзиндилер гүлалшылық ямаса .тас мөрлердеги
сүўретлеў сюжетлери сол дәўирдеги ямаса .оннан бирқанша бурынғы скиф искусствосыныц мотивлери менен ушласады. Қуслардыц ямаса суўынлардыц сүўретлери көбирек гезлеседи.
Б. э. шекемги I мыныншы жыллардыц орталарына тийисли
арамей ҳәриплери тийкарындағы- жазыўлардыц болыўы, бул д ә -.
ўирдеги мәденияттыц жоқары дәрежеде болғанлығынан дәрек
береди. Қой қырылған қаланы қазғанда бул жазыўға негизленген жазба нусқалар шыққан. Олар б э. шекемги III ямаса II
әсирге туўра келеди. Бул жазыўлар ыдыслардыц сыртына ойып
жазылған. Оныц бири „Аспабарак" ямаса яАспабадак“ (атлы ке:
тип баратырған) деп оқылады.
Хорезм мәдениятынын раўажланыўына Ахеменийлер мәмлекетинин көлеминде Алдынғы Шығыс еллериниц әййемги ҳәм
жоқары мәденияты менен қарым-қатнас жасаўы белгили дәрежеде
тәсир етти. Бул мәденияттыц элементлерин өзлестириў белгили мәдений байланыслардыц нәтийжесинде жоқары дәрежели мәденият
дүзилиўине алып келеди. Бул өзине тән өзгешеликке ийе мәденияттын қәлиплесиўине Александр Македонскийдиц атланыслары нәтийжесинде Хорезмниц сиясий айрымланып қалыў жағдайы
тәсир жасады.
Хорезм бул жаўлап алыўшыныц үлкен империясыныц составына кирмеген Орта Азиядағы бирден-бир мәмлекет болды. Б.
э. шекемги V I—V әсирлерде Маргиана, Согд ҳәм Бактрия менен
болған мәдений байланыслар бузылған. Бул жағдай Александр
Македонский өлгеннен кейин де өзгермеген. Ол өлгеннен кейин
тахт ушын қанлы гүрес басланып, б. э. шекемги 312-жылы талантлы әскер басы Сирияныц ҳәкими Селевкид жениске ериседи. Ол дүзген үлкен империя составына Орта Азияныц тийкарғы
областьлары (Согд, Бактрия, Маргиана, Парфия) кирген. Бирақ
Хорезм бурынғысынша ғәрезсиз болып қалған. Селевкид мәмлекети б. э. шекемги III әсирдиц биринши ярымында белгнли дәрежеде ҳәлсиреген. Орта Азия халқыныц сырт еллилер менен
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күшейип баратырған гүресиниц нәтийжесинде б. э. шекемги III
әсирдиц ортасында еки ғәрезсиз мәмлекет Грек-Бактрия ҳәм
Парфия мәмлекети пайда болады. Грек-Бактрия мәмлекетиниц
басшысы болып, Бактриядағы грек македон басшыларыныц ўәкилн Диодог өзин пагша деп дағазалааы ҳәм ақша шығара баслады.
Парфия мәмлекетиниц пайда болыўында шығыс Каспий бойларында көшип жүриўши әййемги дах уруўы үлкен роль ойнады. Дахлардыц көсеми—Аршак, Аршакийлер династиясынын негизин салды. Бул династиянын күши әсиресе Л\итридат I (б. э.
шекемги 173-158-ж. ж.) ўақтында айрықша өсти. Бул патша
Грек-Бактриядан Маргиананы басып алды ҳәмсол дәўирдеги халық ара-лық сиясатта үлкен салмаққа ийе болган күшли мәмлекег дүзген. Вундай қоцсылық Хорезм мәдениятыныц ■ б. э. шешемги IV —III әсирлердеги ҳәм оннан кейинги дәўирлердеги қәлиплесиўине тәсирин тийгизбей қоймады. Бирақ, Хорезм менен
әййемги Парфияныц қарым-қагнасыныц характери еле жетерли
изертленбеген.
Биз көрип огырған грек атланыслары тусында Орта Азияныц
қубла районларынан бөлшекленген Хорезмниц Қубла Урал бойлары, төменгн Волга бойы ҳәм Кавказ бенен саўда байланыслары раўажланды. Оған Қара тециз ҳәм Кавказ бойларынан алып
келинген моншақлардыц пайда болыўы б. э. шекемги IV —III
әсирлерде қублаУрал группасыныц сарматкурганларында (Оренбург областы Соль—Илецк қаласынын қасы) Хорезмде исленген
ыдыслардын табылыўы гүўалық береди.
Хорезм экспедициясыныц Сырдәрьяда, Қазақстаннын арқа-батысында жүргизген изертлеўлери, С . П . Толстовқа, бул дәўирде
Хорезмнин арқа районлар менен байланысыбирқанша күшейген,
деп жуўмақ шығарыўға мүмкиншилик берди. Бул тқерлердиц
ец ири естеликлери болған апасиаклардыц қонысларыныц орайы
Ширик-рабат ҳәм Бабиш молланы қазыў олардыц мәдениятыныц
әҳмийетли басқышларын ҳәм оныц Хорезм менен байланысларын
анықлады.
6. Б . Э . Ш Е К Е М Г И П Ә С И Р Д Е Г И О Р Т А А З И Я Д А Ғ Ы С И Я С И Й Ў А Қ И Я Л А Р

Парфия ҳәм Грек-Бактрия мәмлекетиниц дүзилиўи менен бир
ўақытта, Орта Азиянын шегарасынан узақта, сыртган қарағанда
бул жерге қатнасы болмаса да, бирақ Орта Азия халқынын тоғдиринде кейин үлкен роль атқарған ўақиялар болған. Сөз Шығыс Түркстанда б. э. шекемги III әсирлерде да-юечжи ҳәм хуннлар деген еки қәўимлик аўқамнын дүзилиўинен пайда болған
этникалық араласыўлар ҳаққында болып атыр Тарийхый шежирелердиц мағлыўматына қарағанда б. э. шекемги II әсирлерде
олар ортасында соқлығысыўболып, ол хуннлардыцжениўи менен
тамамланады. Үлкен юечжилер Шығыс Түркстан жеринен шығарылып, багысқа қарай кетеди. Олар Бактрияға топылады ҳәм
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оны басып алады. Олар бул жерде Орта Азия мәмлекетин дүзеди. Бул мәмлекет тарийхый шежирелерде жазылыўынша яД а хя “
деп'аталынады.
Грек авторларынық мағлыўматлары бойынша Бактрия Сырдәрьяныц аржағынан (Яксарттан) келген көшпели қәўимлер тәрепинен қыйратылған Страбонныц көрсетиўинше булар асий,
пасиаклар (апасиаклар), тохарлар ҳәм сакараваклер. Грек-Бактриянын күшин қыйратқан қәўлмлердин қонысласқан жери Сырдәрья бойларындағы далақлықлар, соныц ишинле Ширик-рабат
ҳәм Бабиш молла әтирапындағы қонысларболғанлықтан, Хорезмнин бул ўақияларда қандайда роль ойнағаны тәәжип емес. С . П .
Толстов Грек—Бактрияға қарсы қаратылған Хорезмниц актив
халық аралық сиясат жүргизгенин көрсетип өтеди.
Арал бойларынын тарийхы ушын кангюй деп аталған тағы
бир көшпели бирлеспениқ көтерилиўи белгили әҳмийегке ийе
болған.
Жазба жылнамаларға муўапық буған Согд ҳәм Хорезм кирген.
Сиясий басшылық Сырдәрьяньщ орта ағысында жасаған көшпелилерге тийисли болып, ал Хорезм экономикалық жақган раўажланған әййемги огырықшы-дийханшылық областьларынын бири
болған.
Б. э. шекемги II әсирдин екинши ярымы б .э . I әсири Кангюйдин ўақытша ен жоқары көтерилген дәўири болды. Жазба дәреклердин мағлыўмагы бойынша бизиц эрамыздыц басларында онын
тәсири арқа тәрепке Урал бойларындағы областларға, аланлар
ҳәм басқа да қәўимлер жайласқан жерлерге таралады. Бул дәўирдеги ўақиялардыц көриниси болып, Әмудәрьянын- әййемги
дельтасыныц Сарықәмыс саласы усы ўақытқа шекем Кангадәрья
ҳәм буған жақын дөнлик және .бундағы қорған—Кангагыр ямаса Канга қала деп аталады. С . П. Толстовтыц дәўирлерге бөлиўи бойынша Хорезм Кангюйдын әййемги Авестадағы Кангха елинин сиясий ҳчм экономикалық орайы есапланып, Хорезм тарнйхындағы б. э. шекемги IV —б. э. I әсири аралығы Кангюй дәўири деп аталған.
7. Қ У Ш А Н И М П Е Р И Я С Ы Н Ь Щ Д Ү З И Л И Ў И . Х О Р Е З М Н И Н С И Я С И Й
ҲӘМ ЭКОНОМ ИКАЛЫ Қ А ЎҲАЛ Ы

Кушан патшалығы тарийхынын дәслепки дәўири ҳаққындағы
мағлыўматлар жүдә аз. Юечжи қәўимлери Бактрияны жаўлап
алып, ол жерде мәмлекет дүзеди ҳәм өзиниц пайтахтын Әмудәрьянын шеп жағасына көширеди. Тез арада бул мәмлекет бес
ийеликке бөлинип кетеди. Олардын ишинен кушан деген уруў
көтериледи, онын ўәкили Кадфиз 1 барлық ийеликлерди бирлестирип, жәпе бир қанша жерлерди бағындырып „Патшалардыц
патшасы, Уллы қутқарыўшы* деген агақ алды. Онын мийрасхорлары, айрықша Канишка ўақтында Кушан мәмлекети өэиниц
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жоқары раўажланыў дәрежесине жетип, жер жүзилик держава
ролине қол созды.
Кушан патшалығынын ҳәзирги Өзбекстаннын ҳәм Тәжикстаннын Қубла районлары менен бирге, арқаХиндстанды, Афғанстанды ҳәм Шығыс Түркстан жерлерин өз ишине алған арқадағы
шегаралары ҳаққындағы мәселе елеге шекем анықланбаған. Ьирқанша изертлеўшилердин пикири бойынша Согд, Маргиана ҳәм
Хорезм Кушан патшалығынын составына кирген. Алайрым изертлеўшилер бул пикирге қосылмайды.
Сонын менен бирге, Топырақ қаладағы ҳәм Аязқала 3 теги
қайта қуйылмаған металл ақшалардын табылыўы ҳәм б. э. биринши әсирлеринен баслап, Хорезм және қонсылас Орта Азия
областьлары мәдениятынын бурын сезилмеген улыўмалық белгилери Хорезмнин Кушан үсгемлигин қабыл еткенлигин бийкарламайды, Бирақ, егер ол Кушан державасына бағынса да, көзо*
ба ушын ҳәм ўақытша бағынған болыўы мүмкин. Бизин эрамыздын III әсирлеринен баслап. Хорезм патшалары өз ақшаларын
шығара баслайды. Елде пайдаланылған Кушан мыс ақшаларында
жергиликли Сиявишу тамғалары пайда болады—бул Хорезмнин
суверенитетинин даўсыз дәлили болды.
Орта Азиядағы шешиўши саўашлардан шетте болған бул
шетки мәмлекетте экономика раўажланып, ирригациялық тараўлар жетилиседи ҳәм раўажланады. Енди үлкен каналлардын сағасы Әмудәрьянын өзине көшириледи. Дәрьянын шеп тәрепиндеги көплеген айырым каналлар үлкен системаға биригип, кейин
Шермен жап деп аталады.
Ун тартыў исинде дән унтағышлар менен бирге қол дигирманлар пайдаланылады. Өнерментшилик, соныц ишинде керамикалық өнерментшилик кен көлемге жетеди.
Үлкен емес қоныслар кен таралған. Бул уруўлық байланыслардын аз роль ойнағанлығын дәлиллейди. Белгили жерлерде
кишкене семьялар басым рольди ойнай баслайды.
Үлкен
жер ийелери бурынғысынша үлкен ҳәм бекинисли ҳәўлилерде
үлкен семьялы жәмәә болып жасайды. Бундай ҳәўлилер пақсадан ямаса гербиштей өрилген күшли ҳәм үлкен дийўалларменен
қоршалған, гейде оларда дуўры мүйешли гүмбезлер де гезлесип,
олар дийхан жәмәәтларыныц қорған дийўалларға ийе болмаған
үй-жайларынын ортасында аўыл округиниц орайы болған.
Усы дәўирге тийисли, Хорезмде қул мийнетиниц қрлланылыўы
туўралы дәслепки анық мағлыўматлар бар. Сөз Топыраққала сарайындағы архивтеги документлер ҳаққында болып, ол белгисиз
эранын 188-ҳәм 237-жыллары арасына туўра келип, изертлеўшилер тәрепинен б. э. I әсирлерине туўра келеди, деп табылды.
Архив әййемги Хорезм тилинде жазылған, бул тил бурынғы тиллердиц даўамы сыпатында раўажланған, ағаш ҳәм териде жазылған документлер, олардын бир бөлеги халықтан салық жыйнаў
мақсетинде дүзилген дизим болып есапланады. Бул документлерде үй-семья (вут; билдирнлип, тек ғана ерлер, соныц ишин-
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де қуллар көрсетиледи. Қулларды эксплуатациялаў формалары
пүткиллей белгисиз, бирақ, үй қулларынын болғанлығын исенимли түрде айтыўға болады.
Хорезм тилинде б. э III—V әсирлеринде хунзадик „қул баласы“ деген терминниқ сақланып қалыўы (Хун—душпан, әскерий
тутқын, деген мәнисти анлатыўы итимал), қул күшлерин толықтырыўдын ец баслы дереклеринин бири—урыс болғанлығын көрсетеди.
Б. э. III әсиринде товар қатнасықларынын жанланыўы, ен
дәслеп ақша қатнасығыньщ кенейиўи, жоқарыда айтылғанындайақ, елдиц хожалығында қул ийелеўшилик укладтын көтерилиўине жағдай жасаўы керек болған.
Бул қубылыслардыц барлығы қалатурмысынын раўажланыўына
байланыслы келип шыққан. Б. э. басларында Хорезмде-бирқанша
бекинисли, оншелли белгили болмаған киши-гирим қала орайлары боЛған. Олардын ишиндеги қалалардаи Гүлдирсин ҳәм Базар
қала болып, олардыц майданы 35 гектарга жеткен
Археологиялық изертлеўлер олардын бирқаншаларынын қурылысларында, соныц ишинде аз ўақыт Хорезмнин пайтахты
болған (б. э. III әсири) Топырақ қалада дурыс планластырылған
қала идеясы әййемги шығыстыц кен таралған жай салыў шеберлигин, атап айтқанда Месопотамия усылы қолланылғанлығын
көрсетеди. Қала майданы орайлық көше менен бөлинген ҳәм
онда дүзиў мүйешли, тар көшели дүзиў, тығыз салынған кварталлар жайласқан.
Топырақ қала сондай қала болып, дүзиў 4 мүйешлик 350 X
X 600 м көлемине ийе.

1'оиырақ қала. Жоқарыдаи коршшси.
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Хорезм экспедициясы тәрепинен кейинги жыллардағы қазыўлар нәтийжесинде адамлар жасайтуғын жана квартал ашылды.
Ол 150 X 50 м майданды ийелеп, ҳәўлиден, адам жасайтуғын
ҳәм хожалық және басқа да жайлардан ибарат. Қала кварталларынын биринде онын арқа-батысындағы мүйешинде Хорезмшахлардык бәлент сарайы жайласып, ол кен гербиш дийўал менен қоршалған. Бул жерде басқа да курылыслар менен бирге
от храмыныц үлкен жайынын қалдығы табылған.
Сарайды қазыў кейинги антик дәўириниц искусство ҳәм мәденият тарийхында пүткил бир дәўир ашты.

Ь'р адамиыц бас пишшш Ҳәжже. Топырақ қала

Топырақ қала сарайыныц планировкасы, оныц ппатшасарайы‘ ,
от храмы, Қалалығыр қаласындағы оссуар қәбирлер, Гәўрқала
(Миздахкан) мазары, Хорезмлилердин әййемги қудайларыныц
ылайдан жасалған мүсинлери б. э. бириншиә сирлеринде бурынғысынша бул жерде зороастризм ҳәм жергиликли диний инанымлар (Анахит қудайына табыныў, қуяш, от, аталар рухына сыйыныў) болғанлығынан гүўалық береди. .
Орта Азиянын қубла районларында кушанлардәўиринде буддизм кец түрде раўажланады. Ол жерде көп санда будда храмлары, монастырлар ашылған.
Оғада аз муғдарда будда белгилери Хорезмде де ушырасады,
бирақ, майда образлар, түп нусқаға еликленген мүсинлер арқалы көзге түседи.
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Индо-будда тәсиринен тысқары Арал бойлары ҳәм Хорезмниқ дала әтираплары менен тығыз байланысы бар материаллар
да ушырасады. Бул жерде ылайдан ҳәм ҳәжжеден исленген
әпиўайы бутлар нәзерде тутылады. Стиллик айрыҳшалығы бойынша олар Сырдәрья ҳәм Аралбойларындағы далалардағы көшпели ҳәм ярым көшпели халықлардын естеликлеринде гезлесетуғын мүсинлер. Олардын бирқаншасы б. э биринши әсирлерине
туўра келип, Жети асар қонысынын қатламларынан табылған.
Бул район халқынын мәдениятына С . П . Толстовтын пикири
бойынша тохарлар тийкар салған болып, дәстүрлеринин турақлылығы менен ажыралып турады. Бунда үлк-ен рольди шарўашылық ийелеп, дийханшылық басланғыш формада болған. Қоныоларынын формасы көбинесе уруў-общиналық байланыслардын
сақланғанлығынан дерек береди. Б. э. шекемги II әсирлерде бул
жерде ҳәм пүткил қубла-шығыс Арал бойларында, сонын ишинде
апасиак жерлеринде бурын қалын ел болған аўыллардын босап
қанырап қалғанлығы сезиледи, Бул жағдай жергиликли халықтын қублаға қарай ығысыўын, олардын б. э. шекемги II әсирлердеги ўақыяларға қатнасқанын, Грек—Бактрия пагшалығынын
қулағанын анлатады.

/
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www.ziyouz.com kutubxonasi

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖЕРИНДЕГИ 1Ү-УЧ1 ӘСИРЛЕРДИН
ЕСТЕЛИКЛЕРИ ҲӘМ ЕРТЕ ОРТА ӘСИРЛЕРДЕГИ ХОРЕЗМ
IV —VIII әсирлерде Қарақалпақстаннық ҳәзиргитерриториясыныц бир бөлеги жергиликли хорезмли динасгия тәрепинен дүзилген ҳәм X әсирге дейин үстемлик сүрген Афригидлер мәмлекетине қараслы болған. Бул мәмлекет өз атамасын оған тийкар салған Афригтиц исмине байланыслы алып, бул ҳаққында*
Беруний өзинин „Өткен әўладлардыц естеликлери" деген шығармасында еске түсирип өтеди.
Афригидлер мәмлекети Орта Азияда феодаллық қатнасықлардыц жүзеге келиў, қудирегли Қушан империясыныц қулаў ҳәм
қыйралыў, эфталитлердиц, түрклердиц, ец еоцында араблардын
устемлиги биринен соц бири алмасып турғац қыян-кестенли дәўирде өмир сүрди. Көщпелилердиц атланыслары, власть ушын
қанлы саўашлар этникалық составы бойынша оғада ҳәр қыйлы
болған халықтыц айырым группаларыныц бир-бири менен араласып кетиўине, этногенезлик процесслердиц тезлесиўине алып
келди.
Хорезм өзинин ийелеген географиялық жағдайы бойынша,
өзин қоршаған Арал әтираплары менен Арқа Каспий әтирапларындағы қәўимлер менен тығыз байланыста болған.
Усы қонысылық С . П . Толстовтыц сөзи менен айтқанда Шығыс. Европанын, Орта Азиянын, Арқа-Батыс Сибирьдиц, Урал
әгирапларыныц, Шығыс ҳәм Орайлық Казақсганныц халықларын
өз-ара байланыстырыўшы түйин болған ҳәм. бул қәўимлердиц
тарийхында белгили орын тутқан. Атап айтқанда, тап усы халықлар қарақалпақлардыц қәлиплесиўине тийкар болған.
Қарақалпақлардыц территориясында (негизинен Төрткүл ҳәм
Беруний районларында) ҳәзирги күнге дейин сақланған I V —VIII
әсирлерге тийисли есгеликлердин көплеген қарабаханаларын
С С С Р Илимлер академиясынын Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясы изертлеп атыр. Усы естеликлерди изертлеў нәтийжесинде алынған көплеген қызықлы материаллар ар-
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қалы орта әсирлердиқ дәслепки дәўириндеги Хорезмниқ жазба
дәреклер оғада аз сақланған Афригидлер династиясы ўақтындағы тарийхы айтарлықтай толықтырылды.
1. Х О Р Е З М Н И Н , 1У-У1 Ә С И Р Л Е Р Д Е Г И Э К О Н О М И К А С Ы

IV —VI әсирлер қуллық жәмийети менен феодаллық жәмийеттин аралығы болған. Бул еки дәўирдеги халықлардық материаллық ҳәм рухый мәдениятындағы баслы өзгешеликлер бирбиринен айырылып турған. Усы еки әсирдиқ ишинде елдин хожалығында ҳәм қалалардағы турмыста ен әҳмийетли өзгерислер
болып өткен. Усы ўақытлардын ишинде феодализмниқ жүзеге
келиўин тәмийин етиўши негиз пайда болған. Өндирис процесслериндеги өзгерислер ҳәм жетилисиўлер ҳаққындағы мағлыўматлар кем-кемнен топланып барды. Суўғарыў тараўлары жетилистирилген, каналлар теренлестирилип, тараўлары көбейтилген.
Бул жағдайлар мийнеткеш дийханлардық атызларды бурынғыдан
жақсырақ суўғарыўына, жақа жерлер өзлестирип, егислик майданын кенейтиўине көбирек мүмкиншилик берген. Дәнди унға
айландырыў усылы да бир қанша жетилистирилгеқ. Еки тастық
арасына дәнди салып, ысқылап унға айландырыўдын орнына енди
еки дөнгелек тасты айландырыў арқалы ун тартыўға, яғный дигирманды қолланыўға өткен. I әсирде кишкене дигирманлардан
пайдаланған болса, енди үлкен дигирманлар да қолланылған.
IV —VI әсирлердеги дигирманлар ири дөнгелек таслардан қурылған. Бундай дигирманларда дән тартыў бир қанша өнимли болған. Айырым мағлыўматларға қарағанда, усы дәўирде Орга Азиянын қубла районларында суў қаразлары ҳәм шығыр қурыла
баслаған. Ҳәтте, V әсирге шекем-ақ селитраны төгин ретинде
пайдал'ана баслаған. Бунық барлығы аўыл хожалығында алға
илгерилеўшиликлер болғанынан дәрек береди, бира^- аўыл хожалығыныч раўажланыўы мийнет көнликпелерин ҳәм тәжирийбелерин жегилистириў арқалы әмелге асты.
Жазба мағлыўматлардын болмаўына байланыслы елдеги феодаллық қагнаслардын қәлиплесиўинин анық жолларын толық
көрсетиў қыйын, бирақ феодаллық қатнаслардынраўажланыўында аўыллық жәмәәтлардын қатламланыўы баслы орын тутқанлығын атап көрсетиўге болады. Бир топардағылардық қолында
байлықтын топланыўы, екинши топардағылардық жарлыланыўы
ири жер ийелерин—дийханларды ҳәм жарлыларды келтирип шығарған. Сол дәўирдеги жазба мағлыўматларда ири жар ийеси
дийхан деп, ал жарлылар—кедиверлер деп аталған.
Кедиверлердин дийханлардан ғәрезлилик жағдайын толық
баянлаўға жетерликтей анық мағлыўматлар жоқ,бирақ ҳәр қыйлы ўақытлардын жазба дәреклерине негизлене отырып, елдин
пүткил орта әсирлик тарийхында ғәрезлиликтиқ усы формасы
феодаллық қатнаслардық тийкарғы белгиси болған, деўге мүмкиншилик береди.
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Ирандағы Сасанийлер дәўирине тийисли юридикалық ҳәм
басқа да жазба мағлыўматларда жәмәәгтиц гедейленген ағзалары
өз жерлерин басқа қурғын хожалықларға сатқанлығы, ири жер
ийелеринин жеке меншик жер көлеми өскенлиги, жерди ижараға бериў, сүтхоршылық ҳәм т. б. кен раўажланғанлығы атап
көрсетиледи. IV —VI әсирлердеги Орта Азия экономикасында да
усындай қубылыслар орын алыўы итимал, бирақ буны дәлиллеў
ушын материаллар, әсирёсе жазба документлер талап етиледи.
Аўыл жәмәәтлериниц ыдыраў процеси узақ созылып, бул
ондағы қолдан суўғарыўға тийкарланған хожалықтыц өзине тән
өзгешелигине байланыслы болды.
Елдиц экономикасындағы үлкен өсиўшилик сиясий ўақыяларға да байланыслы болған. Берунийдиц атап көрсетиўине қарағанда 304—305-жыллары Хорезмдеги власть басына Африг шығып, ол өз аты менен аталған жаца династияға тийкар салады.
Беруний Афригти Ираннын жаўыз патшасы Ездегерд пенен
тецлестиреди. Афригдиц тусында елдеги жағдай оғада қыйынласып, елдеги ири жер ийелери болған ақсүйеклер патшадан ғәрезсиз жасаўға умтылған. С . П. Толстов IV әсирдин басында
Хорезмде ҳәр қыйлы уруў белгилерине ийе болған майда мыс
тенгелердиц кец таралыўын мине усы жағдайғабайланыслы болған деп көрсетеди.
Рим империясындағы қул ийелеўшилик өндирис усылыныц
ыдыраўы елди толық қамтыған аўыр кризиске алып келген.
Изертлеўшилердиц көрсетиўине қарағанда усындай кризистиц
белгилери Орта Азияда да орын алған. Қалалар төменлеген,
суўғарыў тараўлары менен егислик жерлердиц майданлары қысқарып кеткен. Бирақ Орта Азиядағы қул ийелеўшилик Греция
менен Римдегидей дәрежеге жетпегенликтен, Орта Азияда қул
ийелеўшилик өндирис усылынан феодаллық өндирис усылына
өгиў процеси Рим империясыныц арқадан келген Вварварлардыц“
соққысынан қулағанындай болып, оғада апатлы жағдайға ийе болған жоқ. Солай болыўына қарамастан, IV —V әсирлердеги Орта
Азия мәмлекетлериниц ҳәр қыйлы жоллар менен раўажланыў
мүмкиншиликлернн есапқа алаотырып, Хорезм менен Рим империясын салыстырыў нызамлы болып табылады. Ҳақыйқатында да
IV —V әсирлерде Хорезмниц бурын гүлленип турған қалалары—
Гөне-Ўаз, Хацқа-қала төменлеген, усы ўақытлары Жанбас калада тиришилик биротала жоқ болып кеткен. Хорезмниц бир
ўақтындағы пайтахты Топырақ қала VI әсирде әўлийешиликке айланған. Миздакхандағы Гәўир қаланыц бир бөлеги өртенген.
Усы дәўирлерде елдеги егислик жерлердиц майданы әдеўир
қысқарған. Он жағалықтағы Хорезмниц әййемги Келтеминар ҳәм
Қыят каналларынаи суў ишетугын жерлеринде суўсызлықтан
тиришилик жоқ болған, сондай-ақ әййемги Тазабағжап каналы
алабында да (ҳәзирги.Төрткүл, Беруний районларыныц жерлери)
хожалықтыц бир қанша төменле1 ени сезиледи. Шеп жағалықта61
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ғы Шермен жап каналыныц бойларындағы егислик жерлер де
қысқарып кеткен, VI әсирлерге келип Хорезмниц шеп жағалығыныи батыс тәрепи бир неше ж\з жыллар даўамында шөлистанлықца айланған. Ишки жағдайларға байланыслы келип шыққан бундай аўҳаллар сырттан басып кириўшиле.рдиц ўайраншылықлары менен бурынғыдан да бетер кескинлесип кеткен.
2. Д Ә С Л Е П К И А Ф Р И Г И Д Л Е Р Д Ә Ў Р И Н Д Е Г И Х О Р Е З М Н И Ц С Ы Р Т Қ Ы
СИ Я САТ ТАРИ Й ХЫ Н ДАҒЫ ЎАҚЫ ЯЛАР

IV —V әсирлердеги Хорезмнин ишки турмысындағы ўақыяларда оны қоршаған көшпели ҳәм ярым көшпели қәўимлердин
үлкен тәсири болған. Олар усы дәўирлерде огырықшы дийханшылық областьларына жийи-жийи топылыслар жасап турған.
Хорезм Орта Азияныц арқа шетинде жайласқан әммлекет болып, оныц бир бөлими Арал әтирапларындағы сахралықтын ишкерисинде орналасқанлықтан, сахра қәўимлеринин ҳүжимлерине
биринши болып ушыраған.
IV әсирде Ишки Монғолиянын далаларынан гуннлардын ордалары көшип шыға баслаған. Дәслеп олар Аралға, соцынан Батыс
Европаға шекем барып жеткен. Бул дәўир тарийхта „халықлардыц уллы көшип қонысланыўы* деп аталады. Себеби, гуннлар
жол-жөнекей көплеген қәўимлерди өзлерине қосып алған ҳәм
оларды да өзлери менен бирге алып көшкен. Хорезмнин арқасындағы кец —пайтах сахра кециеликлерде алан қәўимлери қонысласқан. Олар сондай-ақ Каспий тенизи менен Арал тенизиниц аралығындағы барлық жерлерди ҳәм Арал тецизиниц арқашыгыс тәрепиндеги территорияларды да ийелеген. Бул жерлер
тарийхый дәреклерде Яньцай жылнамалары бойынша массагетлер деп аталған қоўимлердиц жерлери болған, ал б. э. басларында алан қәўимлериниц келипорнасыўына байланыслы Аланлар
ели (Аланья) деп аталған.
IV эсирдиц орталарындағы тарийхый дәреклердицбилдириўине
қарағанда Судэ ели (бурынғьгЯньцай областы) гуннлар тәрепинен жаўлап алынған.
Археологлар Төменги Волганын шығысындағы ҳәм Төменги
Волга бойына жақын жерлердеги далацлықлардан табылған қәбирлерди ашқанпа, оларда өлген адамлардыц суйеклери өртеп
болып жерленгенлигин анықлады Археологлардыц пикири бойЬшша бул гуннлардын батысқа қарап жылысыўына байланыслы
қалған излер болып табылады. Минусин қазан шуқырлығындағы
Таштық дәўирин (б. э. шекемги I әсир—б. э. IV ьсири) изертлеўшилер бул жерге монголоид халқыныц ағылып қелгенлигин
көрсетеди.
Бул фактты да бир қатар илнмпазлар гуннлардыц көшипқонысланыўларына байланыстырады.
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Ишки кризистен ҳәлсиреген Хорезм мәмлекети көшпели ҳәм
ярым көшпели қәўимлердиқ ҳүжимине қарсы тура алмаган ҳәм
олардьщ Хорезм территориясына басып кирип, бул жерде мәкан
басыўына иркиниш жасай алмаған.
Хорезмнин ҳәм оған қонсы Арал әтираплары областьларынын
территорияларындағы гөристанлықлардан (некропольлардан) табылған материаллар хорезм халқынын антропологиялық типиниц
Хорезмнин сыртындагы қонсылас қәўимлер менен тығыз қатнасықта қәлиплескенлигин көрсетеди
Гөне ўаз, Ханқа-қала ҳәм Миздакхан қалаларынын III әсирдин ақыры менен IV әсирге тийисли қатламларындағы қойымшылықлардан табылған материаллары арқалы Хорезмге усы дәўирлерде жана эгникалық топарлардын келгенлиги анықланды.
Қойымшылықлардан алынған бас сүйеклеринде дөнгелек деформациянын излери гезлеседи. Бул Арқа Монғолиядағы Ноин —
Улы гөристанлықларынан табылған гуннлардын бас сүйеклерине
усайды.
Олар европеоид типиндеги, бирақ монголоидлық белгилери
басым болған аралас антропологиялық типке жатады. Б. э. I
әсирлерине тийисли, Қалалығыр қаласынын гөристанлығынан табылған материаллардан белгили болған Хорезмнин жергиликли
халқынын түр-сыпатына қарағанда, III—IV әсирлерде шығысган
көшип келген қәўимлер халқынын физикалық типи кескин айырмашылыққа ийе болған.
Гөне-ўаз ҳәм Ханқа қалалардын қарабаханаларынан табылған
хәм илимий изертлеў арқалы анықланған жерлеў дәстүрлери
айырықша өзине тән өзгешеликлери менен айырылып турады.
Жерлеў орынларынын планлары турақ жайға усаған ҳәм ортасында гербиштен өрилген төрт мүйешли ошақ орны болған.
Гөрлердин дийўалларыньщ тырнақларын жағалап ҳәм ортадағы
ошақтын әтирапында бас суйеклеринин және майда сүйеклердин
үйиншиги ушырасады, Бул сүйеклер сырттан әкелип қойылғандай сезиледи. Ханқа қаладағы жерлеў жайынан (гөрден) ылайдан исленген, жерлеўге арналған ма:ка, ал Гөне Ўаздағы гөрлерден ҳәжжеден исленген адам мүсининин қолы ҳәм басқа да
сынықлары табылған. Ҳәжжеден исленген адам мүсининин бөлеклери темир оқлар арқалы (узынша темирлер менен) тутастырылған.
Айырым мүсинлер ҳәжжеден исленген табан-тырнақтьщ үстине ылайдан соғылған. Бул адам сүйеклерин жасалма түрде
уқсатып салыў (имитация) болып есапланады.
Бул атап көрсетилген жерлеў дәстүрлеринин бир қатар белгилери Орта Азияда еле» гезлескен жоқ, ал бир қанша уқсаслықлар Таштық дәўнрине жататуғын Минусин қазан шуқырындағы
ләҳетлерде ушырасады.
Мәдений байланысларға негизленип, Хорезмдеги Афригидлердин дәслепки дәўирине тийисли болған жерлеў дәстүрлерин
изертлеў арқалы, сол дәўирдин этникалық байланысларыньщ бағ63
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дарын аныклаўға мүмкиншилик беретуғын палеонгропологиялык
матерналлардан үйрениў үлкен кызығыўшылық туўдырады.
Арал әтнраплары—Минусин қазан шуқырлығы—Алтай бағдарындағы байланыслардық аралығында Сырдәрьяньщ төменги жағындағы Жетиасар жеринде жасаған халықлар жайласқан болыўы итимал, бул жер „Халықлардын уллы көшип—қонысланыў“ жолы үсгинде жайласып, этникалық араласыўлардын аралығында болған, буны палеонтропологиялық мағлыўматлар тастыйықлайды.
Екинши тәрептен көшип келип қонысласқанлар этникалық
составы жағынан ҳәр қыйлылыққа ийе болған деп айтыўға толық тийкар бар. Хорезм оазисинде бурыннан киятырған дийханшылық аўылларынын қасынан табылған ҳәр қыйлы жерлеў дәстүрлеринен дәрек беретуғын, көплеген қорғанлардын комплекси
(Чаш төбе, Дуз қыр, Шахсенем ҳәм Манғыр-қалалардын қарабаханалары қасындағы гөристанлықлар) бул пикирди тастыйықлайды.
3. Д Ә С Л Е П К И А Ф Р И Г И Д Л Е Р М Ә Д Е Н И Я Т Ы Н Ь Щ Д Ү З И Л И Ў И

IV —V әсирлерде Хорезмнин гүлал ыдысларында үлкен өзгерислер пайда болды. Олардын қулшылық дәўириндеги Хорезмли
гүлалшылардьщ ислеген гүлал ыдысларынан қәлиби (формасы),
ылайынын составы, соғылыўы ҳәм қурамы, ойыў-нағыслары бойынша басқаша болыўы усы дәўирлерде Хорезм халқына ата—
теги жағынан жат басқа халықлардын келип қосылыўына байланыслы болған. Бундай қалын қабырғалы ыдыслар ҳәмолардыц
сыртына көркем сызықлар менен және жабыстырып соғылған
ойыў-нағыслар менен безеў усыллары Сырдәрьянын қуярлығында, Каспий әгираплары ҳәм Қубла Урал әтирапларындағы
сарматларда, Арқа Кавказдағы алаплардын ишинде кен таралкш.
Бундай гүлал ыдыслардын Хорезм жерине келип араласыўы
хорезмлилерден бөтен халықлардын ел ишине келиўине байланыслы болған.
Усы ўақытлардағы аўыллық турақ-жайлардыц ҳәм мәканжурт
қоныслардыц көрки де кескин өзгериске ушыраған. Турақ-жайлардын майданы да айгарлықтай үлкейген. Үлкен ҳәўлилер менен
сарайлар пайда болған. Бир жайдыц ишинде үлкен өжире (зал)
ҳәм соған қусаған ҳәр қыйлы итияжлар ушын арналған ишки
өжирелери болған. Бундай үлкен турақ-жайлар өзиниц кэриниси
бойынша қорғанларға усаған. IV әсирде ҳәм V әсирдиц ахырында усы үлкен жайлардық сыртына бекинислер салына баслаған.
Айырым жайларды_бир, ҳәттеки еки қатар дийўал менен қорша1 йн. Жекке-сийрек қорғанларда минаралар да ушырасып отырган.
Дәрўгзаларды жүдә беккемлеген. Бундай мэкан-журт қоныслар64
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ға Жекке-Парсандағы № 5 қоныс жай ҳәм Бүркит қала оазисиндеги турақжай үйлери менен бирге Қиши Қабат қаладағы
қорған-жайлар киреди.
IV —V әсирлерде өз алдына бекинисли қоныслардын пайда
болыўы аўыллық жәмәәтлардын класслық қатламланыўынан дәрек береди ҳәм олар Орта Азиянын барлық территориясында
ушырасады. Оларды қазып-изертлеў жумысыенди ғана басланып
атыр. Солай болса да, бизге белгили болған сол замандағы согдианалы.қ ҳәм ферғаналық аўыллық имарат-жай қурылысларынан
хорезмлилердин имарат—жай қурылыслары бир қанша өзгешеленип туратуғынын атап өтиўге болады.
Үлкен хожалықлардын өсип-өнип, кем-кемнан көбейиўи, бир
неше туўысқанлардын бир үлкен хожалыққа биригиўи, хожалықлардын ирилениўине алып келген. Жана этникалық группалардын келиўи, елдин ишиндеги социал-этникалық қатнасықлардын
өсиўи ҳәм басқа да себеплердин тәсири аўыллардағы турақ-жайлардын көркине өзгерислер енгизген.
Солай етип IV —V әсирлерде қулшылық дәўириндеги Хорезм
мәдениятынан кескин айырмашылыққа ийеболған жана мәденият
қәлиплесе баслаған.
Усы дәўирдеги Хорезмнин, өзин қоршаған қәўимлер менен
өз-ара қатнасықларын билдиретуғын ҳәм бул қатнасықлардын
елдин тарийхында үлкен орын тутқанлығын көсететуғын тарийхый естеликлерге Барақ там(1^—V әсир) қонысы ҳәм Узбойдын
бойындағы Игда (IV әсир) қорғаны киреди. Бул естеликлерден
табылған затлар үлкен и л и м и й қызығыўшылық туўдырады.

Барақ там. Сарайдыц улыўма көриниеи

6-860
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Барақ там қонысы Карақалпақстаннын Тахта көпир районында жайласқан. Ол бир қабат етип салынған, пақсалары ылайдан
салынған, ҳәр жайында үш-төрт өжиреси бар, бөлек-бөлек онлаған жайлардан ибарат. Жайлардьщ ортасындағы улкен үш имараг—жайдын қулаған қалдықлары ҳәзирге шекем сақланған.
Онда өзине тән болған архитектурасы менен басқа орта әсирлик
естеликлерден айырылып туратуғын гербиштен салынған ири
имарат—жайлар қурылысынын изи бар. Ен үлкени Барақ там-1
деп аталады. Ол еки қабатлы бийик егип салынған. Бул жайдын
екинши қабатынын көпшилик бөлегин үлкен салтанатлар өткеретуғын кен өжире алып турған. Оған тик өрилген баспалдақ
(пандус) арқалы шығатуғын болған. Усы үлкен өжиренин пәтигин ортасынан өз—ара жалғасып өтетуғын, қам гербиштен өрилген еки гумбез тиреп турған. Дийўалларға бир-бирине қарамақарсы салынған гүмбезли текшелер соғылған. Олар өжире
нақсаларынын ишке қарап ийилген . жерлериндеги өжиренин үш
тәрепинен дөнгелек болып шығып турған кен гербиш сыпаларға
орнатылған. Дийўаллардағы еле кетпеген тамғаларға ҳәм ҳәрқыйлы нағыслардын излерине қарағанда бул жайлар ҳәрқыйлы
ренли нағыслар менен безелген. Өжиренин ортасында қурбанлық
шалыў орнына арналған гербиштен өрилген түбелдирик бийик
шығып тур.
Онын үстинде диний дәстүрлер орынланған ўақытта от жанып турған. Бул дәстурдин мазмуны, не ушын исленгенлиги еле
бизге белгисиз.
Төменги биринши қабатында кирер аўыз кен бөлме болған,
оннан ҳәр қыйлы бағдарға гүмбез тәризли есиклер ашылған,
олар узынына кеткен гүмбез тәризли өжирелерге алып барады.
Жайдын архитектурасын анализлеп қаралғанда Барақ там-1
ди салыўда Хорезмнин ҳәм ҳәтте Орта Азиянын алыстағы районларынын да тәжирийбелери қолланылғанлығы белгили болады. Жайдағы бир қатар конструктивлик ҳәм декоративлик усыллар жайдыц архитектурасына тек өзине тән болған тәбийийлик
берип турған. Бул Орта Азиянын ҳәр қыйлы архитектуралық
мектеплеринин тәжирийбелерин шеберлик пенен пайдаланыўдын
үлгисин көрсетеди. Жай бай шарўаадамныц буйыртпасы бойынша салынған. Онын талғаыы—жайдын бастырылыўында еске
алынған. Үлкен өжиренин бастырылыўы қара үйди еске түсиреди.
Бул жайлар тийкарғы кәсиби мал шарўашылығы болған, ярым
көшпели шарўа халықлардан қалған. Олардын жайларынын ҳәр
қыйлылығына қарап бул халықлардыц жәмийетлик турмысында кескин социаллық дифференцияланыў басланғанлығын көремиз.
Усы айтылған сахрадағы халықлардыц мәденияты ҳәр қыйлы
сонын ишинде, биринши гезекте Хорезм мәденияты тәсиринде
қәлиплескен. Екинши тәрептен, Хорезм менен Барақ там мәде .
ниятындағы сыбайласлық, Барақ там ҳәм соған уқсаған қоцы.|
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сылас қоныслардағы қәўимлердиқ Хорезм гарийхында ҳәм афригидлер мәдениятында улкен орын тутқан деп атап көрсетиўге
мүмкиншилик береди.
Барақ там менен Игда қорғанын ҳәзирги илимпаз археологлар хионитлер бас болған қәўимлердин бирлеспесинен қалған
естеликлер деп тастыйықлайды. Бир қатар изертлеўшилер хионитлерди Арал әтирәпларын жайлаған сармат-массагет халықлары қәўимлеринин ҳәм ол қәўимлерге араласқан гуннлардын
әўладлары деп есаплайды. IV —V әсирлерде Орга Азияда ен жайған сияеий ўақыяларда хионитлер әҳмийетли орын тутты.
IV
әсирдеги хионит—сасанид урыслары ўақтында Узбойдын
орта бойындағы тик жарлы таслықтағы арнанын бойына Игда
қала қорғанынын салыныўы итимал. Бул қала Хорезм қурылыешылары өнериниц күшли тәсири менен салынған. Қорған жонылған ҳәк тас тахташалардан өрилген ҳәм туўры емес гөрт
мүйешли етип салынған. Дийўаллары төрт мүйешли минарлар
менен беккемленген. Оннан- табылған гүлал ыдыслардын қалдықлары, ыдысларға салынған нағыслар сол дәўирге тийисли
Хорезм ҳәм Хорасаннын өнерментшилигинен шыққан ыдысларға
бир қанша уқсайды.
Византиялылардын, армянлардын ҳәм сириялылардыц қалдырған жазба дәреклеринде Әмудәрьянын шеп жағалаўлары көп
ўақыгларға дейин Иранды басқарған Сасанийлердин хионит қәўимлерине қарсы урысларынын саўаш майданы болған деп көрсетилген. Сонын менен бирге бул урыслардын дәслепки ўақытларында Хорезм менен Аралдын арқа-шығыс бтирапларындағы
халықлардын бир бөлеги белгили дәрежеде усы урывларға тартылған.
4. Ә Ф Т А Л И Т Л Е Р М Ә М Л Е К Е Т И V

V
әсирдин орталарында Орта Азияныц сиясий турмысындағы
жетекшилик орын хионитлерден эфталитлерге өткен. Эфталитлердин мәмлекети Каспий тенизинен баслап, Арқа Ҳиндстан менен
Шығыс Түркстанға дейинги жерлерди ийелеген ҳәм VI әсирдин
ортасына дейин жасап келген. Орта Азия жерлерин ийелеў ушын
болған урысларда эфталитлер парсыларды женген ҳәм бурын
Иранға қараслы болған бир қатар областьларды жаўлап алған,
с^санийлерди салық төлеп отырыўға мәжбүр еткен. V әсирдин
ортасында олар Арқа Хиндстанды бағындырған ҳәмусы әсирдин
ахырында Шығыс Түркстанды ийелеген.
Жанадан келген жаўлап алыўшылардын пайтахтынын қайсы
жерде болғанлығы еле белгисиз: бир гопар илимпазлар оны
Балхта болған десе, екиншилери Пайкендте болған, дейди, ал
үшиншилери Бадахшанда болған деп тастыйықлайды.
Қытай, византиялы, армян, араб ҳәм сириялы авторлардыц
шығармаларынан бизге шекем келип жеткен қысқа үзинди мағлыўматларда эфталитлер:—е—да, идань, эфталитлер, тетальлер,
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хайгальлер, абделлер деген ҳәр қыйлы атамалар менен аталған.
Усы мағлыўматларға сүйенип, эфталитлердин турмысында әййемги общиналық жәмийет қатнасықларынын ески белгилери күшли
сақланған, деп жуўмақ шығарыўға болады. Мысалы. көп ҳаял
алыўш:ылық (полиандрия) ҳәм әййем заманлардан мийрас болып
қалған —көсемди ямаса атақлы, ақсүйек „ҳасылзадаларды* тири
ўақтында көп адам болып қоршап, оны жерлейтуғын ләҳәтине
дейин апарып қайтыў дәстүри ҳәм т. б. оғада гөнерген дәстүрлёр эфталитлердин жәмийетлик турмысында еле күшли сақланған. Солайда, әййемги дәстүрлердин сақланыўына қарамастан,
зфталитлер жәмийети өзинин мәмлекетлик басқарыўына ийе болыўбасқышына өтиў дәўиринде болған. Өткендеги шежирешилердин мағлыўматлары бойынша ол дәўирде эфталитлерде социаллық қатламланыў толық болған.
Эфталитлердиц кимлер болғанлығы, олардын Орта Азияға
қайсы тәрептеи келгенлиги ҳаққындағы мәселелер еле тартыслы болып қалып отыр. Бул ҳаққындағы материаллар оғада аз
ҳәм олар бир-бирине оғада қарама-қарсы болыўы себепли мәселрни шешиўди күтә қыйынластырады.
Бул мәселе бойынша эййемги батыстыц тарийхшыларында да
бир пикирге келетуғын мағлыўматлар болмаған. Ҳәзирги әдебиятларда да бул қәўимлердиц келип шығыўы туўралы биринбири бийкарлайтуғын мағлыўматлар бар: биреўлеринде эфталитлер—бул әййемги иранлылар, деп аталса, басқаларында гунн —
түрк қәўимлери деп есапланады. Ен сонғы теориялық пикирлердин биреўи бойынша (Еноки, Л, Н . Гумилев) эфталитлер—Бадахшаннан келген иран тилинде сөйлейтуғын таўлы қәўимлер. Совет илимпазларынын (С . П . Толстов) пикири бойынша,
эфталитлер—жергиликли Орта Азия қәўимлеринен есапланып,
хионитлерге туўысқан, әййемги массагетлердин әўладлары болған
ҳәм гуннлар менен аз ғана араласқанлықтан яақ гуннлар* деп
аталған. С. П . Толстовтын пикиринше эфталитлер ҳәрекетинин
дгслепки дәўиринде эфталитлер менен Хорезм байланыста болған. Усы жерден олар кублаға қарай жылысқан.
Эфтәлитлер мәмлекети онын шегараларында пайда болған
түрклер менен сасанийлер әскерлеринин бирликтеги топылысы
нәтийжесинде VI әсирдиц орталарында (563 ҳәм 567-жыллар аралығында) қулаған.
5. О Р Т А А З И Я Н Ы Т Ү Р К Л Е Р Д И Ц Ж А Ў Л А П А Л Ы Ў Ы .
ТҮРКЛЕР ҲӘМ ХО РЕЗМ

Түрклер—этникалық жақтан ҳәр қыйлы болған ҳәм социаллық-экономикалық раўажланыўы ҳәр түрли дәрежеде болған,
тархунлар деп аталған әскерий ақсүйеклер тәрепинен басқарылатуғын қәўимлердиц аўқамы. Тархун деген сөзден „түрк* деген
атама келип шыққан, деп шамаланады.
Түрк қәўимлери Орайлық Азияда жуань-жуаньларға бағыныш* лы болған. VI әсирдиц ортасында түрк қәўимлери бирлесип,
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жуань-жуаньларды қыйратқан ҳәм Орайлық Азияда күшли түрк
мәмлекетин дүзген. Түрклерди бирлестириў ҳәрекетинде Алтай
қәўимлери баслы орын тутқан.
Бул мәмлекеттиқ батыс бөлегиндеги қәўимлердиц бирлеспесин басқарған қаған Тумынь ҳәм онық иниси Истеми болған. Қағанатлықтық басында қаған Тумынь турған. Ол иниси Истеми
менен екеўи Орта Азия обласгьларын қағанатқа бағындырып қосып алған. Түрклер Орта Азияны жаўлап алғаннан кейин, олардық ийелеген жерлери менен иранлылардыц қол астында қалған
жерлерди айырып турыўшы шегара Әмудәрья болып қалған.
Қағанатлықтағы социаллық қатнасықлар эфталитлер империясына қарағанда бир қанша жоқары басқышқа көтерилген. Түрк
көшпелилеринен шыққан ақ сүйеклер ҳәм атақлы адамлар менен
қуллардыц ҳәм ғәрезли адамлардық арасындағы қарама-қарсылықлар күшейе баслаған. Бул түрклер арасындағы феодалласыў
процесиниц көриниси еди.
VI
әсирдиқ ақырында түрклерди басқарған Қара Шурин Иранға қарсы атланыс баслаған, бирақ иран әскер басысы Бахрам
Шубин тәрепинен қыйратылған. Усы жеқилистен кейин қағанат,
бир-биринен ғәрезсиз болған батыс ҳәм шығыс бөлим болып екиге бөлинген. Қағанатлықтық батыс бөлеги VII әсир даўамында
еки мәртебе аз ўақыгқа болса да гүлленип, көтерилген. Ал, VII
әсирдиқ ақырында, узақ даўам еткен, қасарысқан урысларлан кейин қағанатлықтық бурынғы территориясын араблар ийелеген.
Бирақ, араблардын Орта Азия областьларынық шегараларына келе баслаған ўақтында қағанатлықтық батыс бөлеги түрк қағанатлығынық системасынан шығып кеткен еди.
Түрклердиқ жаўлап алыўы Орта Азия мәмлекетлеринин ишки экономикалық раўажланыўына айтарлықтай тәсир жасай алмаған. Түрклер тек бағындырған областьларынық халықларынан
салық жыйнаў менен ғана шекленген, сонлынтан да өз-ара қатнасықлар ҳәм байланыслар сол тийкарда ғана шекленген, сонлықтан да өз-ара қагнасықлар ҳәм байланыслар сол тийкарда ғана жүргизилген. Түрклер Орта Азия саўдасын кенейтиў арқалы
пайда алыўға умтылған ҳәм әсиресе жипек саўдасын кенейткен.
Бул мәселеде түрклер жергиликли ақ сүйеклердиқ планын қуўатлаған. Гейпара ўақытлары олар Иран менен де өз-ара қатнасықларды жақсылаўға умтылған. Бирақ, бул ҳәрекети табыслы болмағанлықтан, Ираннық дәлдалшылығына қарамастан Византия
менен тиккёлей саўда байланысларын орнатыў ушын бир қатар
елшилер жиберген.
Қағанатлыққа Хорезмниқ қандай қатнаста болғаны пүткиллей
белгисиз, бирақ, Хорезм Орта Азиянын басқа мәмлекетлеринесалыстырғанда қағанатлық пенен айрықша қатнасықта болған деген
шамалаўлар бар. Буны бир қатар мағлыўматлардан көриўге болады. Түрк қағаны Дизавулға Византия елшиси болып келген
Замархтық саяхаты ҳаққында Менандрдық жазған белгили әқгимеси бар. Орта Азия мәмлекетлериниқ патшалары елши Замарх69
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тын Византияға қайтарында онын қасына өз елшилерин қосып
жибергиси келеди, бирақ Дизавул олардын барлығына да қарсы
болады ҳәм рухсат етпейди, ал тек холиаглар елинен ғана елши
жибериўге рухсат етеди. Бир қатар изертлеўшилер холиатлардын ели—Хорезм еди, деп көрсетеди.
Иранға қарсы түрклердин атланысы ўақтында Византия елшиси Замархтын, қаған Дизавулдын қәлеўи бойынша Хорезмде
болыўы да дыққат аўдарарлық ўақыя. Түрклер менен хорезмлилердин өз-ара қатнасықларын тағыда конкретлестириў ҳәзирше
мүмкин емес, себеби Хорезмнин VI әсирге тийисли археологиялық естеликлеринин ишинде жақсы үйренилген ҳәм ўақты анықланған қатламлары еле жоқ. Арал әтирапларына келгеннен кейин
түрклердин бир бөлеги бул жерде мәкан басады. Араб тарийхшысы Табарий Каспий тенизинин қубла-шығыс әтирапларына иран
шахлары салған қорғаныў бекинислерин тәриплеп жазып қалдырған ҳәм сонын ишинде турклер Хорезм арқалы жүрип, Гүргенге
дейин барады деп көрсетилген.
Орта Азиянын басқа жерлериндеги халықлар сыяқлы Арал
әтирапы халықларынын да түрклер менен сыбайлас араласып жасағаны бул жерлердеги этногенетикалық процесслерге тәсирин
тийгизген. Бул жағдай жергиликли халықлардын тил қатнасларынын түрклесиўине, түр-сыпатынын антропологиялық типиниц
монголласыўына себепши болған. Деген менен бул ўақытлары
бундай араласыў менен өзгерислердин көлеми жүдә айтарлықтай
болмаған, себеби, арқа Хорезмде жерленген адамларды краниологиялық жақтан изертлегенде, илимпазлар III әсирдеги халықтын типинен V I—VIII әсирлердеги халықлардыц типиниц жүдә
үлкен айырмашылыққа ийе болмағанлығын анықлады.
6. А Р А Ь Л А Р Д Ы Н Ш А Б Ы У Ы Л Ы IV

VII
әсирдин орталарында Орта Азияда араблар пайда болған
ўақытта Хорезм бир қатар кишигирим ғәрезсиз ийеликлерге бөлинген еди. Олардын ҳәр бири қаладан ҳәм онын әтирапындағы
аўыллардан ибарат болып, бир-биринен ғәрезсиз жасаған.
Хорезмде бул ўақытлары өз-ара урыслар менен жәнжеллер
орын алды. Мәмлекет аўыллық ўалаятлардын бирлеспесинен қуралған. Аўылларға ири жер ийелери—дийханлар ҳәм князьлар
басшылық еткен. Буны Табарий (IX —X әсирлер) еске түсиреди.
Бир қатар изертлеўшилердин пикири бойынша бул майда князьлар Қыят қаласындағы хорезмшахлардын жоқарғы ҳәкимлигин
писент етпеген. Мәмлекеттин айырым бөлимлеринин өз алдына
ғәрезсиз болыў мақсети анық сезилип турды. Мысалы, Табарий
Хамджерд патшасынын Хорезмге мудамы топылыс жасап, хорезмшахты тынышсызландырғанын айтады. Хамджерд деген қала
ямаса область болыўы итимал. Бул жер С . П . Толстовгыц пикири бойынша төменги Хорезмде болған.
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Хорезмге араблардыц дәслепки атланысла'ры онша табыслы
болмаған. 649-жылы араб әскер басысы Ал-Ахнаб Хорезмнин
пайтахтын жаулап ала алмағанлықтан Балх қаласына кейин қайтқан. Екинши бир әскер басы Салма Ибн Зиядтын атланысы бурынғылардан гөри табыслырақ болған. Хорезмлилер Салма Ибн
Зияд пенен 400000 диргем төлеў шәрти менен келисимге келген.
Хорезмлилер бул ақшаны Салма Ибн Зиядқа жеткизип берип
турған деп көрсетеди IX әсирдеги араб тилинде жазған тарийхшы Белазури.
712-жылы араб әскер басысы Кутейба Ибн Муслим Хорезмди
жаўлап алды.
Хорезм мәмлекетине араб әскерлеринин басып кириўине хорезмшахтын өз иниси Ҳурразад пенен болған өз-ара жәнжеллери себепши болған. Табарийдин айтыўы бойынша хорезмшахтын
аты Чаган болып, ол мәмлекет ишиндеги даў-жәнжеллерди өз
күши менен бастыра алмаған ҳәм Кутейбадан жәрдем бериўин
өтинген. Берунийдын айтыўы бойынша Кутейба көтерилисшилерди жаўызлық пенен қатан жазалаған, 4 мын адамды қырып жиберген ҳәм Ҳурразадты қыйнап өлтирген. Саўашта Хамджерд
областынын топаланшы ҳәкими де қаза тапқан. Кутейбанын Хорезмге қайтадан келиўине туўра келди, себеби Кутейба Ҳурразадты қыйратқаннан кейин хореэмшах Чаганды ҳәким етип қалдырғаи еди. Кутейба кегиўден-ақ хорезмлилер көтерилис шығарды ҳәм сатқын ҳәкимди орнынан түсирди Буны еситип Кутейба
Хорезмге өзиниц иниси Абдаллахты жиберди. Ал, өзи Самарқандты қыйратып, көп әскер жыйнап, Хорезмге жанадан келди. Бул
сапары елди оғада қатац қыйратқан Берунийдин мағлыўматлары
бойынша сол сапары Хорезм мәдениягыныц хәм жазыўынын көплеген баҳалы естеликлери өртенип кеткен, ал илимпазлар тумтусқа қуўып жиберилген, Хорезмди араблардыц қойған адамы
ҳәким басқарған. Усы ўақыттан баслап Хорезм екиге бөлинип,
Қыят бурынғыша хорезмшахлардын пайтахты болып қалған, ал
Үргенч араблардын қойған адамы ҳэким туратуғын Хорезм мәмлекетинин пайтахты болған.
Жазба дәреклерге қарағанда араблардыц Хорезмди жаўлап
алыўы, Орта Азиянын басқа областьлары сыяқлы жергиликли
халықларды оғада аўыр ақыбетлерге алып келген. Жаўлап алынған жерлердиц ҳәкимлери менен араблар келисим дүзип, бул келисимлер халықты аўыр жағдайға салған. Бул келисимлер бойынша жергиликли ҳәкимлер арабларға жыл сайын жүз мын
диргем салық ақша, жас, дени саў, күшли қуллар ҳәм басқа да
соған усағанларды жеткизип бериўге миннетли болған. Согдиана
ҳәкими (ихшид) Гурек пенен дүзилген усындай мазмундағы келисим жақсы белгили. Бул келисим бойынша хорезмшах арабларға он мыц адам, сом алтын (алтын қуймасы) ҳәм гүмис қуймасы т. б. берип турыўға миннетли болған. Буннан тысқары хорезмлилер арабларды эскер менен де тәмийинлеп турған. Мысалы,
Кутейбаныц Чаш (Ташкент) пенен Ферғанаға атланысы ушын
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Кештиц, Нахшебтин ҳәм Хорезмнин халықлары 20 мьщ гскер
берген. Айрықша, мусулман емес халықларға салынып алынатуғын джизья ҳәм харадж деп аталатуғын алым-салымлар араблар жаўлап алған еллердин қутын кетирип, халқын дийўанашылық ҳалға түсирген.
Сырт ел езиўшилеринин қысымына шыдамаған халықлар көтерилис шығарған. 728-жылғы Кердер жериндеги арабларға қарсы
көтерилис Әмудәрьянын қуярлығындағы халықлардын араб қулшылығына шыдамағанлығынан дәрек береди. Усы жылы басланған Мавераннахр халқынын азатлық ушын гүреси, елдин көплеген районларынан арабларды қысып шығарған. 728-жылғы арабларға қарсы ҳәрекетлердин бундай келисимли жүргизилиўи согдиалылар менен хорезмлилер арасында аўқамласлық қатнасықлар
болған деп шамалаўға алып келеди. Бундай қатнасықлар орнатыў ушын ҳәрекет болғанлығы анық. Табарийдин көрсетиўи
бойынша, араблардын басып кириў қәўпи туўған ўақытта 680жылы, Орта Азия еллеринин басқарыўшылары Хорезмнин қасында жыйналған ҳәм улыўма елдин душпаны болған араб жаўлап
алыўшыларына қарсы турыў ушын өз күшлерин бирлестирмекши
болған, бирақ келисим сөз жүзинде қалып, ақыбетлери ҳеш қандай нәтийже бермеген.
Сонғылығында Хорезм жеринде арабларға қарсы гүрес қайтадан басланды. Мысалы, VIII әсирдин ортасындағы Хорасан жериндеги омейядларға қарсы Абу Муслим ҳәрекети ўақтында
оларға жәрдем бериў ушын хорезмшахтын өз жийенин басшы
етип жиберген хорезмлилер отряды көгерилисшилердин тиреги
болған. Усы хорезмшахтьщ аты жазба дәреклерде Шаошифен ал
тенгелердеги жазыўда Савашфан болып гезлеседи.
Тек VIII гсирдин ақырында ғана араблардыц Хорезмдеги үстемлик жағдайы бир қанша бурынғыдан беккемлене баслаған.

7. Б . Э . V II—V III Ә С И Р Л Е Р И Н Д Е Х О Р Е З М Х О Ж А Л Ы Ғ Ы Н Ы Ц
РА Ў А Ж Л а НЫ ЎЫ V
I

VI әсирдин ақырында елде феодаллық қатнаслардын қәлиплесе баслаўына байланыслы Хорезм кризис аўҳалынан шыга
баслаған. Феодаллық қатнаслардын раўажланыўы баслы еки
бағдар менен — аўыллық жәмәәтлардын қатламланыўы, яғный
жәмәәт ағзаларынын айырым бөлеклеринин жарлыланып, гедейлер қатарына өгиўи, ал екинши топардын әскерликте хызмет
еткени ушын мәмлекетген сыйлыққа алған жерлердиц есабынан ҳәм басқа да жоллар менен байлығын арттырыўы арқалы
жүрген.
Жәмәәттын мийнеткеш топарын езиўдин ҳәм оларды қуллық
аўҳалға түсириўдиқ баслы формаларыныц бири жерди зүрәәги-
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нин белгили үлесине ислеп бериў болған. Нар Шахийдин усы
дәўирге жатқарыўға болатуғын мағлыўматларында Бухара оазисинде ижараға берилген жерлердин кен таралғаны айтылады.
Афригидлер мәмлекетиниц сониал-экономикалык турмысынын
анаў ямаса мынаў гәрепи бойынша жазба мағлыўматлардын болмаўына байланыслы археологиялық материаллар үлкен әҳмийетке ийе. VII—VIII әсирлерге тийисли Хорезм аўылларынын қонысларын археологиялық жақтан изертлеў арқалы дийханшылық пенен шуғылланған аўыллардын айырым-айырым қонысланыў өзгешеликлери анықланды.
Халық баслы канал тармақларынын бойларына топар-топар
болып мәкан басқан, Оған Қарақалпақстаннын Төрткүл районындағы ески Бүркит қала оазнсин мысал етип алыўға болады. Сол
дәўирдеги ен ири жер ийелери болған дийханлар каналлардын
саға бетинде мәкан басқан ҳәм каналлардын суўын қадағалап
отырған. Олар өз жайларынын сыртына күшли бекинислер салып,
қорғанға айландырған. Бундай ири қорғанлар әжайып архитектуралық усыллар менен сулыў етип салынған. Бундай қорғанлардын ен үлкенлери бир неше гектар жерди, ал майдалары
4С0—200 кв метр майданды ийелеген. Қорғанлардын көлеминдеги
айырмашылықлар аўыллық жәмәәтлардын ишинде ири социалэкономикалық қатламланыўшылықтыц болғанлығын билдиреди.
Енди олардын ишинен ири жер ийелери—дийханлар бөлинип
шыққан ҳәм оларға кен ен жайып жатқан жерлер тийисли болған Бундай дийханлар бурынғы уруў баслықлары ҳәм жанадан
пайда болып атырған атақлы адамлардан ибарат болып, олар өз
әтирапына еркин жүрген адамлардан әскерий ис пенен шуғылланыўды кәсип етип жүрген турақлы әскерлер (чакирлер) жийнаған. Бир қатар жазба мағлыўматлар Пәнжикенттеги зәўлим
жайлардын салтанатлы өжирелеринин дийўалларындағы дийханлардын сүўретлери ҳәм Орта Азиядағы басқа да ири қорғанларды қазып изертлеўлер сол дәўирде ҳәкимликти өз қолына алған
жана яРыцарлық“ қатлам ўәкиллеринин келбети менен турмыс
кешириў өзгешеликлерин баянлап береди. Дийханлар өзлеринин
келип шығыўы бойынша да, хожалығынын қурғынлығы жағынан
да бирдей болмаған. Бул жерде де Батыс Европадағы сыяқлы
көп басқышлы вассаллық орын алған.
Хорезм жәмийети ячейкасынын хожалық тийкары туўысқанлардыц бирлескен үлкен семьясынан ибарат жәмәәт болған. Бундай жәмәәтлар бир атадан дөреген туўысқанлардын бир неше
урпақларынан қуралған ҳәм олар жасаған ҳәўли-ҳәрем, бағ-бақшалар, егислик жерлер, олардын улыўмалық мүлки болып есапланған ҳәм олар ортасында бул мүлик бөлинбеген. Турақ жай
бекинис пенен қоршалған. Қорғаннын ишиндеги, бағ, атызлықлардыц ортасында бөлек-бөлек жайлар болған. Бундай бекинислердин болыўы С . П . Толстовтын пикиринше VII —VIII әсирлердеги жәмәәтшылардыц тийкарғы массасыныц еле өзинше ғәрезсизлигинин белгиси болған.
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Елдеги халықтын баслы кәсиби дийханшылық болған. Турақ
жайларды қазып изертлегенде табылған тухымлардын, өсимликлердин қалдықларына қарағанда VII—VIII әсирлерде Хорезмде
бийдай, арпа, тары, жүўери, салы, бақша ҳәм палыз егинлери
егилген. Тары егиў кен таралған. Сондай-ақ жинишке талшықлы
пахта да өсирилген. Бул пахтадан жоқары сапалы гезлемелер
тоқылған. Араб әскер басысы Кутейба Хорезмнен салық орнына
усы жоқары саиалы пахта гезлемелерин алып кеткен. Хорезм
ҳаққында жазба дәреклердин көплеп табылатуғын дәўири X әсир
болып, усы ўақытта Хорезмнен сыртқа шығарылған заглардын
ишинде пахтадан тоқылған гезлемелер бәрҳама атап өтиледи.
Усыған қарағанда V II—VIII әсирлерде Хорезм Орта Азиянын атағы шыққан гезлемелерин тоқыў орайы болған. Қарақалпақстаннын ҳәзирги Беруний районынын территориясындағы Ж екке Парсан қорғанынан жүн қәм пахта гезлемелеринин қалдықлары табылған. Ҳәр қыйлы егип тоқылған бул гезлемелердин бетиндеги
анық етип салынған сүўретлер сақланған. Сонын ушын да VII—
VIII әсирлердеги Хорезмди Орта Азиянын аты шыққан тоқымашылық орайларынын бири болды, деп айтыўға болады.
Хорезмнин сол ўақыттағы герриториясындағы бағларда шабдал, ерик, алма. алмурт, шийе, қәрели егилген, ал олардын сортлары ҳәзирги егилип атырған сортлардан аз айырмашылыққа ийе
болған. Сол ўақыттағы хорезмлилер жүзим өсириўшилик пенен
де шуғылланған.
Мал шарўашылығы малларды жайлаўларда бағыўға тийкарланған. Падаларда майда маллар (қой-ешки), қара маллар, шошқалар, түйелер болған. Мал падаларынын тийкарын қой-ешкилер
қураған.
Темирден, ағаштан исленген көплеген мийнет қураллары ҳәм
басқа да археологиялық олжалар сол дәўирдеги халықтьщ турмысы туўралы ҳәм аўыл хожалық техникасынын дәрежеси ҳаққында түсиник береди. Тийкарғы жер сүриў қуралы темир пазналы ағаш гүнде болған Кетпен, беллердин темир тулғалары
(ушлықлары) дәнди атып тазалайтуғын ағаш гүрек. теыир орақ,
пышақлар ҳәм г. б. затлар табылған.
Археологиялық изертлеўлерди араб тилиндеги тарийхшылардын мағлыўматлары менен салыстырып, орта әсирлердин дәслепки дәўириндеги Хорезмнин жалпы белгилерин көрсететуғын картасын дүзиўге тарийх илиминин ҳәзирги ўақыттағы раўажланыў
дәрежеси мүмкиншилик берип отыр.
Әмудәрьянын он жағасында, Қарақалпақстаннын ҳәзирги Төрткүл ҳәм Беруний районларынын территориясында, әййемги Тазабағжап каналын бойлап созылған Бүркит қала оазиси ҳәм онын
менен қонсылас Жекке Парсан менен Топырақ қала оазислериндеги гарийхый естеликлер жүдә жақсы сақланған Ҳәзирги Беруний қаласынын қасындағы Киши Сим-Ата ҳәм Үлкен Сим Ата
қорганлары Афригидлер заманындағы Хорезмнин пайтахты болған Қыят қаласынын әтирапындағы аўыллар болған. Ал, Хорезм
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мәмлекетинин арқа шегарасында Кердер қаласы жайласқан. Кердер қаласына онын әтирапындағы кен жерлер қараслы болған.
Әмудәрьянын шеп жағасында, Хорезмнин қубласындағы беккем бекинислери бар Хазарасп, Замахшар ҳәм Хийўа қалалары
сол дәўирде гүллене баслаған. Әмудәрьяньщ жағасында Д ж уржания (Үргенч) қаласы! жайласқан. Ол X әсирден баслап, Хорезм мәмлекетинин пайтахты болған. Ал, Миздахкан қаласы Үргенчтен онша алыс болмаған. Миздахканнын қарабаханасы ҳәзир
Хожели станциясынын қубла батысында елеге шекем сақаланған.
Сонғы ўақытлары жергиликли халық оған Гәўир қала деп атақ
берген. X әсирдеги Ал-Макдисидин көрсетиўи бойынша Миздахканнын кен дийханшылық аўылларында (рустакларында) 12
мын қорған болған.
Афригидлер заманындағы Хорезм қалалары елдин саўда —
өнерментшилик ҳәм сиясий-администрагивлик орайлары болған.
Бул қалалардын көрки ҳәзиринше оншелли белгили емес. Феодаллық кригис дәўиринде Хорезм қалаларынын саны қысқарып
кеткен Ал-Белазури менен Ат-Табарийдин қысқаша сыпатламасы бойынша Хорезм қалаларынын үшеўи бекинис-дийўаллар ҳәм
ишинде суўы бар терен орлар менен айлана қоршалған. Олар
Қыят пенен Хазарасп қалаларын атап көрсетеди, ал үшиншисинин атын атамаған, ол қала—Үргенч болыўы мүмкин. Ал-Белазуридиц мағлыўматы бойынша Хорезмнин пайтахты Қыяг Хорезмниц ен үлкен қаласы есапланып, онын жер майданы араблар
жаўлап алыўдан бурынғы Самарқанд қаласы менен тен болған.
Ал-Истахрийдиц (X әсир) мағлыўматы араблар келгендеги
Хорезмнин пайтахты да сол дәўирдеги көплеген шығыс еллеринин қалалары сыяқлы үш бөлимнен турған деп есаплаўға негиз
береди. Хорезмнин пайтахты Қыят қаласы да қаланыц таяныш —
тиреги есапланатуғын бийик қорғаннан (Ал-Фир цитаделинен),
гөне қаладан (Шахристаннан) ҳәм жана қаладан (рабадтан) қурал«ан. Патша Африг қала шегарасынын ишине өзиниц қорғанын
салды, —деп жазады Беруний. Хазарасп қаласын археологиялық
нзертлеўлер Табарий менен Белазуридин „қаланын беккем, күшли
бекинислери бар“ —деген мағлыўматларын тастыйықлады Қалыц
дийўаллардан ибарат қорған менен терен ор ашылды. Сондай-ақ
қаланын мүйешинде V II—VIII әсирлерге тийисли үлкен таяныштирек қорғаны—цитадели болғанлығы анықланды. Бул дәўирге
тийисли қабатынын көпшилиги жоқ болып кеткен, себеби халық
үзликсиз жасап турғанлықтан ол жерлердин үстине жана қурылыслар салынып кеткен.
Бирақ афригидлер заманындағы Хорезмде үлкен қалалар көп
болмаған. Афригидлер тусына шекем еле ец әййемги дәўирде
салынған ески қалалар сақланып келген ҳәм олардан басқа жақа топографиялық планлар тийкарында салынған жана қалалар
да пайда болған Көпшилик жағдайларда сол замандағы феодаллық қорғанлар қалаларға айланған. Олар дәслепки кишкене өнерментшилик аўылларынан ири қалалар дәрежесин* раўажланып
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шыққан. Бундай қалалардан Бүркиг қаланы көрсетиўге болады.
Қалын дийўаллар менен беккем етип қоршалған, бийик минары
бар үлкен қорғаннын түбинен кишкене қалаша өсип шыққан.
Бул қала еки усыл менен қурылғанлықтан еки топографиялық
бөлимнен ибарат. Онын бир бөлими тығыз етип салынған жайлардан, ал екинши бөлими өнерментлердин аз ғана үйлеринен
қуралған. Екинши бөлимдеги турақ-жайлар менен өнерментлердин устаханалары кишкене базар болатуғын майданшаны қоршап
турған. Археологиялық изертлеўлер ўақтында қарабахананын үстинде шашылып жатырған шойын, темир бөлеклери менен тас
көмирдин қалдықлары табылған. Темирден исленген затлар, сүйек кесетуғын қураллар, тенгелер ҳәм т. б. буйымлар табылған.
Хорезмнин арқасындағы Кердер областындағы қалалардын өзине тән келбети басқа жағдайларға байланыслы қәлиплескен болып, бул Орта Азия қалаларынық раўажланыўында белглиги бир
схеманын болмағанлығынан дәрек береди.
VII —VIII әсирлерде елдин экономикасынын көтерилиўине байланыслы қала саўдагерлери саўда исин раўажландырып, елде товар қатнасықларынын көтерилиўине жағдай дүзген Буған сол
дәўирде оғада көплеп шығарылған мыс тенгелердин (қара бақыр)
айланысқа түсиўин мысал етип көрсетиўге болады VIII әсирдеги
Хорезм ушын саўданын үлкен әҳмийети туўралы, тарийхый
жазба дәреклерде ҳәм'шежирелерде жақсы көрсегилген. Олар. да—саўдагерлер минип, ел гезетуғын, үлкен дөнгелекли арбалар
тек ғана Хорезм елинде бар,—деп жазылған. Буған Ж екке Парсанды қазып изерглеген ўақытта табылған диаметри I Л м болған
улкен дөнгелекли арбанын шала жанған қалдығы айқын дәлил
болады
Афригидлер тусындағы Хорезмнин сыртқы саўда байланыслары б. э. I әсирине салысгырғанда бир қанша азая баслады. Саўда
тийкарынан арқа әтиранлардағы көшпели халықлар менен жүргизилген. Урал әтирапларынан Хорезмде исленген гүмис кеселердин табылыўы (олардын Хорезмде жасалғанлығын белгили
археологлар С . П . Толстов пенен А . И . Тереножкин дәлиллеген),
сондай-ақ Уралдын арқа-батыс әтирапларынан табылған Хорезм
тенгелери менен гүлал ыдысларынын сынықлары ҳәм мбагпақлықтағы қалашалар" деп тарийхқа кирген Әмудәрья менен Сырдәрьянын қуярлығындағы естеликлерден және Жетиасардан табылған материаллар усы аты аталған жерлер менен Хорезмнин
хожалық ҳәм мәдений жақтан тығыз байланыста болғанлығын
тастыйықлайды.
Қара тениз әтирапларына қарай Хорезм арқалы өгетуғын арқа
Орта Азия саўда жолы елдин сыртқы саўдасынын раўажланыўында үлкен әҳмийетке ийе болған. Сол дәўирде сырттан алып
келинген бир қатар заглардын қалдықлары Хорезм қорғанларын
изертлеўшилер тәрепинен табылған Олардын арасында өнир моншақ ҳәм басқалар гезч^седи, буа затлар Қара тениз әтирапларындағы қалаларды изертлегенде табылғаи затлар арасында да
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гезлеседи. Бул мысаллар Хорезм менен Қара тениз әтирапларынын арасында тығыз саўда байланысларыньщ болғанлығын тастыйьщлайды.
8. У И - У Ш

ӘСИРЛ ЕРДЕГИ Х О Р Е З М М Ә ДЕН ИЯТЫ

VII — VIII әсирлердеги көплеген қорғанларды бирме — бир
изертлеўдин нәтийжесинде қазып алынған затлар афригидлер заманындағы Хорезмнин мәаенияты ҳаққында көплеген мағлыўмаглар береди. Елдеги халықтын тийкарғы массасы жасаған жерлердеги жигирмалаған қоныс археологиялық жақтан изертленди.
V II—VIII әсирлерде Хорезмдеги қурылыс ислери, архигектура ҳәм жеке фортификация жоқары дәрежеге өсип жеткен.
Хорезм феодалларынын ҳәўли-ҳәремлери ҳәм сарайлары нағыз
қорғанға уқсаған. Олар сол дәўирдеги қурылыс тараўы бойынша
топланған барлық усыл-техникаларды, фортификацияларды есапқа алыў арқалы салынған. Олардын дийўаллары қалын пақсадан
салынған, ал гейбиреўлеринде бийик, еки қабатлы, дөнгелек минарлар болған. VII — VIII әсирлердеги Хорезм ҳәўли-ҳәремлери
менен сарайларынын ишиндеги ен беккем етип салынғаны Бүркит қала болып есапланады. Минар ҳәм адамлар жасаў ушын арналған бийик тўрақ-жай (донжон) гербиштен өрилген, бийиклиги алты метр биринши қабаттын үстине салынған. Олар бирликге
сарайдын қорғаныс дизбеклерин қураған. Минардын үстинги текшесине шығып, узынша дәлиз арқалы минардын ишине кирген
ҳәм биринши қабаттағы жайлардын үсти менен жүрип, минардын
турақ-жай бөлимине баратуғын болған, ал оннан армаған гербиштен салынған жинишке жасырын баспалдақ арқалы қалаға
шығып кететуғын қупия жол болған. Қорғанға киретуғын аўызда
дийўаллары қалыц пақсадан ибарат қорғаныў орны болып қорғанға усы жерден киретуғын болған. Сарай-қорғаннын еки тәрепиниц алдына екинши қатар етип пәскелтеклеў қоршаў дийўал
салынған, онын гезерменлери болған. Усылайынша, сарай қорғанын жағалап созылған дәлизден, минарлардан, терис айўаннан
турып, душпанға қарсы оқ атыў қолайлы болған. Ол душпанныц
қорғанға жақын келиўин оғада қыйынластырған. Бундай фортификациялық усыл Шығысга әййем заманлардан бери белгили болып, Шығыста орта әсирлерде жүдә кен таралған.
Душпан қорған-сарайды қоршаўға алған жағдайда. қорған
ишиндеги халықты көп ўақытларға дейин суў менен тәмийинлей
алагуғын үлкен ҳаўыз болған.
Душпаннын Ж екке Парсанға кириўи оғада қыйын болып, онда қорғаныў дийўаллары ҳәм минарлар менен бирге 23 метрлик
кец ҳәм терен етип қазылған ор болған. Феодаллық сарайлардағы 6—8 метрлик бийикликтеги биринши қабат адамлар жасайтуғын екинши қабаттағы турақ жайларға душпанныц көгерилиўин оғада қыйынластырған. Оныц үси н еб и р жай екинши жай
менен алмалы-салмалы көпирлер арқалы ғана байланысқан, душwww.ziyouz.com kutubxonasi
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пан келген ўақытта оларды алып таслайтуғын болған. Солай
етип, турақ жайларға душпаннын кириўи қыйын болған.
Ири феодаллық сарайлардын адамлар жасайгуғын минарлары—донжонлары қат-қабат етип сүтинлер ҳәм ярым тик өрелер
менен безелген. Сарай ийесинин данқына, байлығына қарап өжирелердин ишлери үй-буйымлары менен үскенеленген ҳәм олардын салтанатлылығы байлығына байланыслы болып отырған. Мысалы Тесик қаланын турақ жайларынан биреўи ылайдан исленген
фриз бенен безелген. Ол фриздин сегиз нурлы розеткасы ҳәм бес
жапрақлы пальметкасы болған. Өжиренин ултанында гүли ҳәр
қыйлы, түкли гилемнин жулнығы сақланған. Турақ-жайлардын
ишки дийўалын жағалап, гербиштен ямаса пақсадан кен етип сыпа салынған. Ҳәр қыйлы хожалық жумыслары ушын арналған
жайларда ҳәм өжирелерде телеклер, тандырлар ҳәм басқа да хожалық орынлары болған. Жекке Парсандағы турақ-жайдын орталық бөлмеси гүмбез тәризли етип бастырылған ҳәм қапталдағы
бөлмелер менен айрықша өзине тән усылда салынған еки есикли дәлизше түриндеги кирер аўыз арқалы тутасқан. Бундай жайлардын ишинде бийик бастырмасы бар қудықлар болыўы шәрт
болып, бундай қудықларды қурыў ушын үлкен шеберлик галап
етилген.
Үлкен семьянын қатардағы ағзалары, сарайда жасайтуғын хызметкерлер, қуллар, гедейлер—кедиверлер сарай дийўалларына
жабыстырылып салынған жайларда жасаған.
Жәмәәт қараўындағы дийханлардын турақ-жайлары да өзинин
сыртқы көриниси бойынша сарайларға уқсаған. Турақ-жайлардын
сыртына бекинислер салынған. Бирақ, олардын көлеми, планы
ҳәм айландырып салынған бекинислеринин беккемлиги сарайлар
менен салыстырғанда төмен болған. Бул жайлардын дийўаллары
көбинесе кишкене қорған—бекиниске қарағанда ылайдан салынған пақсаларға уқсайтуғын еди Олардын басым көпшилигинде
қорғаныў минарлары болмаған. Ал, екинши қабатындағы турақжай бөлмелери тынышлық ўақытларда азық-аўқат сақланатуғын
бөлмелер ретинде пайдаланылған Көп жағдайларда олар бир
бөлмеден ибарат болған. Турақ-жай бөлмелери ортадағы узын
дәлиз бенен тен бөлинип, ол иштеги айўан менен байланысқан.
Жай салыўдын бундай планлары X X әсирдин басындағы кубла
Хорезм өзбеклериниц ҳәўлилерин еске түсиреди Буннан Хорезм
оазисинин отырықшы халықларынын гурақ-жайларынын тийкарғы бөлеги орта әсирлердин ен дәслепки дәўирлеринде-ақ қәлиплескенлигин көремиз.
Афригидлер заманындағы Хорезмнин мәденияты ҳаққындағы
мағлыўматлар Кердер областындағы Миздахқан ҳом Төк қала
гөристанлықларын изертлеген ўақытта табылған мөр ҳәм онын
ылайға түскен нусқасы және живопись қалдықлары менен толықтырылды. Жекке Парсаннан табылған үлкен ағаш мөрдин ортасына гүл дәстееин ямаса аизбе моншақты тумсығына тислеп алып
ушып киятырған таўыстын суўрети үлкен шеберлик пенен ойып
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Ж екке Парсаннан табылған таўыстык сүўрети салынған
ағаш мөр. V II—V III әсирлер

салынған. Бул көркем көринис „жаратқан алланьщ* тәнҳә өзинин қанатлы ўәкил-елшиси арқалы танлаған адамына саўға жиберип атырғанын билдиретуғын белги болып есапланған. Бул искусстводағы Хорезмнин тематикасы уқсас Шығыс еллери арасында
кеннен мәлим болғанлығынан дәрек береди. Мөр ҳәм тенгелерге
салынған сүўретлерде: арқайын, өз жайына кетип баратырған атлы, атта шаўып баратырып суўынға қарай оқ жайдан оқ атып
атырған баҳадыр аншы; қолына сунқар қус қондырған, қапталына белгисиз бир мақлуқатты ертип кетип баратырған атлы адамнын сүўрети ҳәм т. б, көринислер көплеп ушырасады.
Төк қала менен Миздахкан қалаларынын гөристанлықларынан
табылған өлген адамлардын сүйеклерин салып жерлейтуғын
ыдыслардын (оссуарийлердин) қапталларына, қақпақларына салынған ренли сүўретлердин сюжетлери бир қатар изертлеўшилердин пикирине қарағанда биреўлеринде өли жерлеў дәстүрлери бойынша матам тутыў, ал басқаларында байрамға арналған
салт-дәстүрлеринин көринислери деп шамаланып отыр. Бул көринислер оғада дәл ҳәм үлкен шеберлик пенен салынған. Олар
Пәнжикенттеги көркем сүўретлерге усайды. Өлген адамлардын
сүйеклерин салып жерлейтуғын ыдыслардын сырты толы жазыўсызыўлар белгили бир диний дәстүрге, салтларға қатнасы бар
ҳәр қыйлы белгилерди билдиретуғын болған. Олардын бир бөлегинин астральлық мәниси де болған. Усы көринислерде ушырасагуғын адамлардын кийген кийимлеринде Орта Азияға гән
белгилер басым болып келеди, ал айырым белгилери Орта Азия
79
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халықларынын миллий кийимлеринде ҳәзирги кунлерге дейин
сақланған.
Гөристанлықларды изертлеўлердин нәтийжесинде VII — VIII
әсирлердеги Хорезм халқыныц арасында өлинин сүйегин арнаўлы
ыдысларға салып жерлеў дәстүринин кен таралғанлығы белгили
болды. Өлиниц сүйеклери салынған ыдыслар арнаўлы турде жердин бетине салынған ямаса айырым ўақытлары ярымына дейин
жерге қазып салынған, ал ярымы жердин бетинен бийик етип
салынған мазар-жайлардын (нәўслардыц) ишине қойылған. Өлинин сүйегин арнаўлы ыдысларға сааып жерлеў ямаса жерди қазып көмиў сол дәўирлерде Хорезм елинде зароастризм дәстүрлеринин еле әҳмийетли орын тутқанлығын көрсетеди. VII—VIII
әсирлерде Хорезм халқы арасында ата-бабага сыйыныў, Сиявуш
ҳәм Анахиг кудайлерына, күн қудайына ҳәм тағы басқа да ҳәр
қыйлы қудайларға сыйыныўшылық бурынғысынша еледаўам еткен. Бирақ, бул исенимлердин барлығыныц салт-дәстүрлеринде
бир қанша өзгерислер пайда болған. Ен әййемги дәўирдеги Хорезмде кен таралған өлиниц қасына мүсин қойып жерлеў дәстүри енди пүткиллей қалып кеткен. Өлинин сүйеги салып жерленетуғын ыдыслар енди әпиўайыласып, өлинин сүйеклери әдеттеги саз ылайдан ямаса ҳәжжеден исленген төрт туяғы бар қутыларға салып жерлене баслаған Ҳәзирги болжаўлар бойынша
бул ыдыслардын өзгериўи ҳәм адамда болатуғын психологиялық
қәсийетлер тәбият қубылысларында, ҳайўанатларда, затларда болады, деп түсиниў бул қәсийетлердин көринисин арнаўлы жерлеў ыдысларынын сыртына көркемлеп салыў дәстүрлеринин жоқ
болып кетиўи зороастризм дәстүрлеринин тәсиринен болған. Сондай-ақ, сол ўақытлары елде күшейип кеткен сиясий ўақыяларға
ҳәм дәслепки сасанийлердин Хорезм елин жаўлап алыў ушын
атланыслар жасаўына байланыслы елдеги диний салт-дәстүрлер
өзгерислерге ушыраған.
Бирақ, зороастризм тәртиплери бойынша бутқа табыныўшылыққа тыйым салынған болса да, сол дәўирде еле Хорезм халқы арасында бутқа табыныўшылық даўам еткен. Оған Шахсәнемнен габылған бут мысал болчды. Ж екке Парсаннан табылғац
кишкене тас тулға, белгили гүрк тас тулғаларына (тас „баба“
ларға) уқсаған. -Бул өз гезегинде ел ишине басқа халықлардын
араласа баслағанлығынан дәрек береди.
Орта әсирлердин дәслепки дәўиринде Хорезмдеги үлкен ширкеўлердин қандай болғанлығы ле белгисиз. Тесик қала менен
Төк қаладан хожалық ушын арналған кишкене „отқа сыйыныў"
орны табылған. V II—VIII әсирлердеги Хорезм елинде зороастризм
салт-дәстүрлери менен бирге христиан дининин дәстүрлери де
болған. Бирақ, ол елге кен тарала алмаған. Ал, Орта Азияныц
қубла районларына таралған буддизмнин сол дәўирдеги Хорезм
елине таралғанлығын көрсететуғын мағлыўматлар жоқ
Төк қала менен Миздахкан қалаларынын гөристанлықларын
изертлеў ўақтында баҳалы жаналықлар ашылды, арнаўлы жер80
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леў ыдысларынын сыртына тушь пенен жазылған хорезм тилиндеги 100 ден аслам жазыў табылды. Бул жазыўлардын табылыўы
нәтийжесинде Хорезм жазыў-сызыўынын раўажланыў тарийхы,
Хорезм жыл санаўы, Хорезм семьясынын структурасы бойынша
оғада баҳалы мағлыўматлар алынды. Жазыўдын ишинде үлкен
бир туўысқан коллектив ағзаларынын атлары жазылған.
8. V II—V III Ә С И Р Л Е Р Д Е Г И А Ф Р И Г И Д Л Е Р Б А С Қ А Р Ы Ў Ы Н Ь Щ С О Ц Ғ Ы
Д Ә ЎРИ Н Д ЕГИ М ӘДЕНИЯТ ҲӘМ ХО РЕЗМ Н И Н Ә М УДӘРЬЯ
Ж Ә Н Е СЫ РДӘРЬЯНЫ Н Қ УЯРЛ Ы ҒЫ Н ДАҒЫ ХАЛ Ы Қ Л АР
М ЕНЕН БА Й Л АН Ы СЫ

Мәденияттын өзине тән өзгешелигин ҳәм белгили бир халықтын қайсы этникалық группаға қараслы екенлигин анықлайтугын
ен әҳмийетли өлшеўиш гулалшылық затлары есапланады. V II—VIII
әсирлерде қазан-табақ ҳәм өнерментшилик ыдыслары менен бир
қатарда ылайды жабыстырыў усылы менен исленген үлкен ыдыслар да тарала баслаған. Бундай ыдыслар пайдаға аспай қалған
гүлал ыдыслардын унтақларын ҳәм майда унтақ тасларды саз
ылайға араластырыў усылы менен писирилген айрықша ылайлардан соғылған.
Ыдыслардын нағысларында да бурынғы нағысларға қарағанда
бир қанша өзгерислер болған. Бурынғы ыдысларды лаклеп жалтыратагуғын болса, ендиги ыдысларға нағысларды әпиўайы
усыллар менен салатуғын болған. Ыдысларға ылайды жол-жол
етип жабыстырған, ал айырымларын қысқыш ҳәм медальонлар
менен қысыў арқалы нағысланған. Сондай-ақ, ийрек-ийрек, үш
мүйешлик түриндеги ямаса жолақ сызықлы нағыслар салына баслаған. Усындай усыллар менен нағысланған ыдыслардын Хорезм
халқына таралыўы Хорезмнин арқа ҳәм арқа-шығысындағы Арал
әтирапы халықлары менен Афригидлер династиясы дәўириндеги
Хорезм халықларынын тығыз байланыслы болғанлығын билдиреди.
Әмудәрья қуярлығынын он жағалығында Хорезмнин арқа тәрепиндеги кен пайтақ сахралар Кердер жери деп аталған. Кердер жери туўралы орта әсирлердеги авторлардын көпшилиги өз
мийнетлеринде сөз етеди. Кердер жери Хорезм менен тығыз
байланыста болыўына қарамастан, бир қатар өзгешеликке әсиресе, физика-географиялық жақтан айырмашылыққа ийе болған.
Бул жердин ҳаўа-райы ығаллы болған. Қалын тоғайлықларына
пышық мурны батпаған Ол жердеги дәрьялықлардын көп сандағы салалары бир-бири менен кесисип, бир-бирине косылып ағатуғын болған Усындай тәбийий жағдай ол жерлерде комплексли хожалықтын раўажланыўына алып келген. Бул жердеги халық
шарўашылық. дийханшылық, балықшылық ҳәм аншылық пенен
шуғылланған. Олар қайыр жерлерге егин еккен. Сонлықтан бул
дәўирдеги кердераилер ушын дийханшылық хожалықтын баслы
тараўы бола алмаған.
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Хожалықтьщ комплексли болыўы, онын тараўларға бөлинбегенлиги ҳәм белгили қәнигелесиўшиликтин болмаўы өперментшиликтин кен өсип раўажланыўына тосқынлык жасаған. Хорезм
менен салыстырғанда Кердер жериндеги гүлалшылықтын аўҳалы
тенеўге болмаслық дәрежеде төмен болған. Кердерлилер гүлалшылық ислеринде қумбызлардан пайдаланыў усылларын билмеген. Олар ыдысларды ылайдан соғып болғаннан кейин үстине от
жағып өртеп күйдирген. Әмудәрьянын қуярлығынын ығаллы,
суўлы болыўына байланыслы адамлардын қоныслары рети келген
жеринде дөнисликлердин үстине жайласқан. Кердерлилер қалай
болса солай қоныс баса бергенликтен, олардын турақ жайлары,
плансыз, қыйсық-қыйсық, тәргипсиз, бир-бирине байланыссыз салына берген. Қусқана таўдағы Күйик қалада жасаған халық қара үйлердин тырнағына гербиш төсеген.
Күйик қала Кердер елиндеги ен үлкен қалалардан есапланады. Онын жер майданы ҳәзирги есап пенен 41 гектарға тен келеди. Қала ҳәр қыйлы тарийхый дәўирде пайда болған еки қорғанньщ негизинде өсип қәлиплескен. Олардын биреўи қорған
дийўал ҳәм ор менен қоршалған. Қалада темир еритиў, қола ҳәм
гүлалшылық өндириси болған.
Қорған қаланын жер майданы 12 га болып, ол кердерлилердин аўыллық қонысларынын қәлиплесиўинин айқын мысалы бола алады. Орайлық көшедеги үлкен жайлар ашық майдан арқалы сыртқы қорған менен байланысқан. Бул—қаланын өзине тән
белгиси болған. Ал, ашық майданға ярым көшпели халықтын қара үйлери тигилген. Халық қара үйлерде жасаған. Кердер жериндеги дәрьялардын гөне анғарларынын жағаларын изертлеген
ўақытта анықланған шарўалардын мәўсимли көшип қонған мәкан-журтларынын орынлары жоқары^а айтылған пикирди тастыйықлаўшы мысал болып есапланады. Қара үйлер тигилген орынлар изертлеп табылған.
Төк қала Тәк таўынын үстине салынған. Қала қоныслары ҳәр
қыйлы ўақытларда салынған бөлимлерден ибарат. Төбенин ен бийик жерлеринде ен әййемги дәўирдин бекинислери жайласқан.
Онын шығыс қапталында VII—VIII әсирлердеги қорған бекиниси
бар. Төбенин қубла жанбаўырында IX —X әсирлердеги қоныслардын қалдығы сақланған. Олардын қорған бекиниси жоқ. Шығыс
жанбаўырынын бир бөлегин қала гөристанлығы ийелеп жатыр.
Гөристанлық—4 га.
Бул қоныслар хорезмлилердин қонысларынан пүткиллей өзгешеликке ийе. Олардын ишинде бекиниси бар турақ жайлар, сарайлар ушыраспайды. Олар Сырдәрья бойындағы „батпақлықтағы
қалашалар*—деп агалатуғын Күйак—кескен қалаға, Жанкентке
ҳәм Жетиасардағы бир қатар қонысларға оғада уқсас болып
келеди. Бул уқсаслық Әмудәрья менен Сырдәрьянын хожалықгеографиялық жағдайларынын уқсаслығына ҳәм халықлардын этникалық жақынлығына байланыслы келип шыққан. Сырдәрьянын
қуярлығында жасаўшы халықлардын бир бөлеги V I—VII әсир82
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лерде Әмудәрьянын қуярлығына көшип келип қонысласқан. Бирақ, бул жерге келген халықлардын мәденияты Жетиасарда жасаўшы халықлардын мәдениятына уқсағаны менен, олар өзине
тән өзгешеликлерге ийе болған Кердер мәдениятын дөреткен ҳәм
раўажландырған. Кердер мәдениятындағы гүлалшылық ислеринде
кердерлилердин өзине тән белгилер сақланған. „Кердер мәденияты“ деп аталатугын бул мәденияг тек бир қәўим тәрепинен дөретилмеген, ал туўысқан қәўимлердин бирлескен аўқамы тәрепинен дөретилген ҳәм раўажланып қәлиплескен.
Екинши жағынан, Кердер мәдениятынын Хорезм мәденияты
менен тығыз байланыслары сезиледи. Суў тасыйтуғын үлкен гүзелер, суў қуйып қоятуғын қумлар Хорезм гүлалшылары тәрепинен исленген, бирақ булар Кердер жеринде көплеп қолланылған. Бундай гүзелер менен қумларды күйдиретугын қумбызлар
Күйик қала менен Төк қаладан табылған. Безениў загларында,
турмыста қолланылатуғын ўәжлерде, турақ жайларды салыў техникасында ҳәм жай салыў планларында, диний салт-дәстүрлерде
уқсаслықлардын сөзсиз болғанлығы сезиледи. Усыларға тийкарланып, V II—VIII әсирлерде Кердер жеринде бир қанша хорезмлилер жасаған ҳәм кишигирим Хорезм колониясы болған, деген
пикир туўады Төк қала гөристанлығынан табылған өли жерлеў
дәстүрине арналған затларда да, жерленгенлердин антропологиялық типинде де айырмашылықлар ушырасады.
Бул жағдайлардық барлығы жергиликли халықтын келбетинин
қәлиплесиўине де өз тәсирин тийгизген. VIII әсирлерде Огуз
қәўимлери аўқамыньщ бир бөлеги келип* усы Кердер жерине қонысланған, деген.пикир бар. Бирақ, бул еле көп ҳәм қосымша
изертлеўди талап етеди. Сондай-ақ, Аралдын арқа-шығыс әтирапында печенег қәўимлери де жасаған. Бирақ, еле бул туўралы
да тасгыйықлаўшы археологиялық мағлыўматлар табылған жоқ.
Хорезмнин де бир қатар арқа районларында жана этникалық
топарлардын пайда болғанлығы туўралы илимий дәреклер бар.
Арнаўлы жерлеў ыдысларында жерленген адамлардын бас сүйеклерин изертлеген антропологлар олардын бет-келбетинде өзгерислер пайда бола баслағанлығын анықлады. V II—VIII әсирлердеги Бүркит қала оазисиндеги қонысларда кердерлилердин ыдысларындағыдай етип жабыстырып салынған нағыслары бар гүлал
ыдыслар табылған, Бул, Кердер халқынын да Хорезм жерине келип жасай баслағанынан дәрек береди.
Кердер менен Хорезмнин өз-ара қатнасығынын тарийхы еле
толық анықланбаған. Бирақ олардын дослық қатнасықларда болмағанлығы сөзсиз белгили. Нумизматикалық мағлыўматларға қарағанда Кердердин жергиликли басқарыўшыларынық биреўи Хорезм ушын аўыр болған 712-жылы бир неше ай даўамында Хорезмди басқарып турған. Буны Төк қаладан табылған көп сандағы
тенгелер дәлиллейди. Хорезмнин феодаллық сарайларын археологиялық изертлеў арқалы бир қанша мағлыўматлар жыйналған.
Ж екке Парсан қаласынық өртенгенлиги анықланған. Өрттен кеwww.ziyouz.com kutubxonasi
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йинги қайта салынған жайлардыц планлары өзине тән өзгерислерге ийе. Бул өзгерислер тек хожалық уклады ҳәм турмысы
пүткиллей басқаша болған халыцлардын келиўине ғана байланыслы.
Жана халықлардын келиўи менен Хорезм турақ-жайларыныц
көлеми де, көрки менен келбети де өзгереди. Хорезмге жана
халықлардыц келиўи IV —VI әсирлерден басланып, V II—VIII әсирлерде бурынғыдан да бетер күшейеди.
Солай етип, V II—VIII әсирлер даўамында Хорезм ҳәм онын
әтирапындағы кец территорияда мәдений-хожалық ҳәм мәденийэтникалық бирликтиц басланғанын атап өтиўге боляды.
Хорезм өз әтирапындағы жерлер менен әсиресе арқа тәрепиндеги еллер менен байланысқа ийе болып, бул байланыслар IV —
VIII әсирлерде айрықша күшейген. IV —V әсирдеги кризистиц
себебинен мәмлекетгиц ҳәлсиреўинен пайдаланған әтираптағы
қәўимлер Хорезм оазисине басып кирип, бул жерге өз мәдениятын алып келген. Олардыц мәденияты Хорезм мәдениятына өз
тәсирин тийгизген. Көшпели түрки тилиндеги қәўимлердин Хорезмге басып кириўи IV —VIII әсирлердиц басынан ақырына дейин даўам еткен.
Хорезмниц өз әтирапындағы еллер менен өз-ара қатнасықлары бир-бирине бәрҳама топылыс жасаў ҳәм урыслар ашыўдан
ғана ибарат болмаған. Әмудәрьянын қуярлығындағы шарўалар
менен Хорезм дийханлары ҳәм өнерментлери арасында саўда қатнасықлары жүрип турған. Бул байланыслар сол еллердин экономикасынын раўажланыўы ушын үлкен әҳмийетке ийе болған.
Соныц менен бирге еки тәрепке де күшли душпаннын топылыс
жасаў қәўпи дөнген ўақытга, оған қарсы биригип гүрес жүргизген. Мысалы, VIII әсирдйц басында Арал әтирапларыныц пүткил
қубла территориясында араб басып алыўшыларына қарсы жалпы
фронт дү.зилген. Ец сонында, бул этникалық байланыслар нәтийжесинде Арал әтирапыныц кец территорияларындағы халықлардыц, соныц ишинде қарақалпақлДрдыц халық болып қәлиплесиўине негиз таярланды. Кердерлилер огузлар менен туўыслас болған. Ал огузлар тек түркменлердин ғана емес, сондай-ақ қарақаллардыц қәлиплесиўине де тиккелей қатнасы бар қәўим болып
есапланады.
IV —VIII әсирлердеги Хорезм экономикасы және мәдениятында пайда болған жаца белгилер буннан былай феодаллық қатнаслардыц қәлиплесиўи менен раўажланған.
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// б а п
1Х-Х Ә СИ РЛ ЕРД ЕГИ Х О Р Е З М ҲӘ М А РА Л
ӘТИ РАП Ы С А Х Р А Л А Р Ы
1. Х О Р Е З М Т А Х И Р И Й Л Е Р Қ О Л А С Т Ы Н Д А

VIII
әсир Хорезм ели ушын бүлгиншиликлер менен урысларға
толы аўыр сынақлар дәўири болған. Хорезмлилер бул әсирдиц
басынан ақырына шекем араб жаўлап алыўшыларына қатан қарсылық көрсетип келди. Араб халифаты әскерлеринин бир неше
рет жазалаўшы атланыслары қайғылы ақыбетлерге алып келген.
Бир қанша қалалар ҳәм аўыллар қыйратылған, Суўғарып егиле- *
туғын жер майданларынын көлеми қысқарып кеткен. VIII әсирдин ахырында ғана Араб халифатлығы Хорезмди биротала багындырып алған. Бирақ, халық көтерилиси буннан кейин де даўам
ете берген.
Хорезм халқы хәм Хорезм әтирапындағы сахраларда жасап
атырған түрк қәўимлери араб басқыншыларына қарсы Хорасан
менен Мавераннахрдағы Харис Ибн Сурайдждин (VIII әсирдин
30-жылларындағы), Абу Муслимнин (VIII эсирдин 40-жылларындағы), Муханнаньщ (VIII-эсирдин 70-жылларындағы) басшылығындағы ири халық-азатлық ҳәрекетлерине қатнасқан. Бул көтерилислер қүдирегли Араб халифатлығынық властын онын шығыс
шет үлкелеринде ҳәлсиретип, бул үлкелердин ҳәкимлери халифатлықтын ҳәлсиреўинен пайдаланып, өз қараўындағы жерлерди
ғәрезсиз өз-бетинше басқара баслаған. Соныц менен бирге Иран
ҳәм Орга Азиянық жергиликли ири жер ийелери елдеги сиясий
турмысқа актив араласа баслады. НәтийЖеде, халифатлықтын
Хорасан ҳәм Орта Азиядағы ийеликлери оннан кем-кемнен өз
алдына бөлинип шыға баслаған. 821-жылдан баслап-ақ Герат областындағы ирй жер ийелеринен шыққан Хорасан ҳәкими Тахгр
ибн Хусейин халифтен ғәрезли болғандай түр билдиргени менен
шын мәнисинде оннан ғәрезсиз, өз ийелигин өз бетинше басқарған. Тахирийлер династиясынан шыққан Абдулла ибн Тахирдин
(828—844) тусында Хорасан ҳәкимлигиниқ халифатлықтан ғәрезсизлиги күшейип барған. Сол ўақытлары Хорасан ҳәкимлигиниц
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қурамына Мавераннахр менен Хорезм де кирген. Абдулла Ибн
Тахир Орта Азиядағы көшпели түрк қәўимлерин дебағындырыуға умтылған ҳәм оларға қарсы өз әскерлерин жиберген. Бирақ,
ол көшпелилерди бағындыра алмаған. Ал, керисинше, көшпелилер онын сорамындағы дийханшылық областьларына жийи-жийи
басып кирип турған. IX әсирдин 30-жылларында Абдулла ибн
Тахир Балхан таўы менен Үстиртте жасап ашрған огуз қәўнмлеринин шабыўылларынан өзинин ийелеп отырған жерлерин қорғаў ушын өз сорамынын шегарасына бир неше бекинис-қорғанлар салыўға мәжбүр болған. Солардан Дихистаннын (Түркменстандағы ҳәзирги Мешеди-Мисириян қарабаханасы), Фараванын
(ҳәзирги Қызыл Арбатқа жақын) ҳәм басқа да бир қатар қорғанлардын қарабаханалары ҳәзирге дейин сақланған.
Хорезм ели 873-жылға дейин Хорасанды сораған Тахирийлер
сорамында болған. 873-жылы Хорасанда жана Саффарййлер династиясынын үстемлиги орнап, оған Якуб ибн Лайс тийкар салған. Ол Иран-Сеистанынын қубла районларынан шыққан еди. Үстемлик ушын таласқан ел басқарыўшыларыньщ усындай гүреслери
өз ара урысларға алып келген. Бундай урысларға Хорезм мәмлекети де қатнасқан. Мысалы, Хорезм әскерлери Мервти басқарып турған тахирийлер династиясынын ўәкилин қуўатлап урысқа қатнасқан. Сондай-ақ, Бухарадағы, көтерилисшилердин ҳәрекетин бастырыў ушын атланған тахирий династиясынан шыққан
әскер басыларыньщ жазалаўшы атланысына Хорезм әскерлери де
қагнасқан.
2. С А М А Н И Й Л Е Р М Ә М Л Е К Е Т И Н И Н Д Ү З И Л И Ў И .

IX
әсирде Саффарийлер Мавераннахрды Хорасанға қосып алыў
ушын ҳәрекет еткен. Бирақ, олар Мавераннахрда пайда болған
ири мәмлекеттин күшли қарсылығына ушыраған. Бул мәмлекетке тәжик феодалларынан шыққан жергиликли Саманийлер династиясыныц ўәкиллери тийкар салган еди. Саманийлер мәмлекетинин орайы Бухара болған. Бул мәмлекетти дүзиўде ҳәм онын
шегарасын кенейтиўде 874—907 жыллары үсгемлик еткен Исмаил
ибн Ахмед үлкен роль атқарды IX әсирдин 30-жылларында ол
Мавераннахрдын арқа шегарасындағы сахрада жасаўшытүрклерге карсы женисли саўашлар жүргизип, Тараз қаласын (ҳәзирги
Жамбыл қаласына жақын жерде орналасқан) жаўлап алған. Ал,
қаланы басқарған ханнын өзин, сондай-ақ ханныц 10 мыц әскери менен хызметкерин бенде етип алып, көп олжа түсирген,
900-жылы Исмаил Саманийдин әскерлери Саффарийлердиц үстинен толық жениске еристи. Тарийхшы Наршахийдиц айтыўы бойынша Хорасанныц соцғы ҳәкими усы урысга Исмаил Саманийдиц қолына бенде болып түскен. Ал, Исмаил Саманий оны
Бағдаттағы халифке жиберген. Халиф оны дарға асып өлтиргөм.
Усыннан кейин Хорасан ҳәм Ираннын бир қатар басқа обласгьлары Саманийлердиц қол астына өтти.
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Саманийлердин қудиретли феодалллық мәмлекети 874-жылдан
999-жылға дейин үстемлик сурди. Саманийлер мәмлекетин:.н гулленген ўақтында Мавераннахр, Хорезм, Туркменстаннын бир бөлеги. Сырдәрья әтирапындағы об/асгьлар ҳәм Иран менен Афганстаннын әдеўир бөлеги оған қараслы болды. Онын жақсьг
қуралланған, көп сандағы әскерлери болды. Турк қуллардан (ғуламлардан) дүзилген жаўынгерлер гвардиясы Саманийлер мә.млекети әскерлеринин тийкарын дүзип, ол сыртқы душпаннын ҳә>)қандай топылысын женисли түрде қайтарыи турды. Орайласқав
мәмлекеттин дүзилиўи ҳәм күшли сиясий власттын орнаўы айырым областлардын ҳәкимлери арасындағы қыйратыўшы урыслардын тоқтаўына алып келди. Бул елдиц экономикасы менен мәдениятынын раўажланыўы ушын қолайлы жағдайлар дүзди. Дийханшылық гүлленип раўажланды. Өнерментшилик ҳәм саўда
менен шуғылланатуғын халық қагламы басым болған бир қагар
қалалар өсип шық 1 ы. Көркем өиерментшилик, архитектура, әдебият, искусство, илим сол дәўирде раўажланыўдын жоқарғы дәрежесине жетги. Сырт ел езиўшилигинен қугылған Орга Азия
халықларынын мәдений дәсгүрлери қайта тиклене баслаған. Елде енди халық массасынын дөретиўшилик күшинин ен жайыгг
өсиўине мүмкиншилик туўған.
VI —VII әсирлерде ақ, әсиресе VIII әсирде Орта Азиянын Хорасан ҳәм Ираннын басқа да областьлары менен өз ара байланысларынын күшейиўине байланыслы Орта Азиядағы шығыс-иран
тиллерин (согдиа ҳәм басқалар) батыс-иран, яғный парсы-тәжик,
парсы-дарий тили кем-кемнен қысып шығарған. Саманийлер династиясынын үстемлиги тусында ҳәзирги тәжик тилинин басламасы болған бул тил толық қәлиплесип, елдеги мәмлекетлик
ислерди жүргизиўде ҳәм көркем әдебиятта үстемлик сүрип келген араб тилин қысып шығарған ҳәм рәсмий мәмлекетлик тилге
айланған. Саманийлер династиясынын қәўенаерлигинде болған
Абу Абдулла Рудакий, Абу Хасан Шахид Балхий, Абу Мансур
Мухаммад ибн Ахмад Дақиқий, Абу Ш укур Балхий ҳәм басқа
да шайырлар өзлеринин әжайып шығармаларын усы фарсы-дарий
тилинде жазған. Белгили „Шахнаманы" дөреткен уллы шайыр
Абулқасым Фирдаўсийдин өмири ҳәм уллы дөрегпелери де усы
Саманийлер мәмлекетинин үстемлик сүрген территориясы және
сол тарийхый дәўир менен тығыз байланыслы болған.
Бурын рәсмий мәмлекетлик ҳәм әдебий тил болып келген
араб гили, Европадағы орта әсирдеги латин тилине усап, сонын
ала тек диний ҳәм илимий әдебиятларда ғана қолланылып сақланып қалған. Абу Али ибн Сина (Авиценна) ҳәм сол дәўирдеги
басқа да ири илимпазлар өзлеринин көрнекли илимий мийнетлерин араб гилинде жазған.
Тәжик халқынын қйлиплесиўи ушын феодаллық саманийлер
мәмлекетинде қолайлы экономикалық, сиясий ҳәм мәдений жағдайлар дүзилген. X әсирдин өзинде ақ тәжиклер өз алдына халық болып қәлиплесип болған. Сол дәўирде „түрк-у-тәжик“ (түрк
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ҳәм тәжик)-деген түсиник кен тиралып, оя Орта Азиядағы халықтын тийкарғы еки этникалық топарын сыпатлаў ушын қолланылған. Сол дәўирдеги Ферғана, Хорезм, Чаш (ҳәзирги Ташкент
областы) ҳәм Орта Азиянын басқа да областларындатүрк халықлары басым болған. Ал, Орта Азиянын қалалары менен отырықшы дийханшылық районларындағы халықтын көпшилик бөлеги
еле парсы тилинде сөйлеген.
3. С А М А Н И И Л Е Р М Ә М Л Е К Е Т И Н И Н С О Р А М Ы Н Д А Ғ Ы Х О Р Е З М .

Хорезм I X - X әсирлерде Саманийлер мәмлекетинин сорамында болды. Сол дәўирдеги Хорезм (996-жылға дейин) жери еки
ийеликке бөлинген. Бас қаласы Қыят (ҳәзирги Беруний қаласы)
болған Әмудәрьянын төменги жағынын он жағалығындағы Хорезмди афригидлер династиясынын әўладлары — хорезмшахлар басқарған. Ал, Әмудәрьянын төменги жағынын шеп жағалығын Саманийлердин қойған адамлары —әмирлер басқарған. Онын пайтахты
Гурганж—Үргенч болған. Бул қаланын қарабаханасы Гөне Үргенчгин қасында ҳәзирге дейин сақланған. Арал әтирапынын
шығыс бөлегиндеги, Әмудәрьянын қуярлығындағы Кердер областы халқынын ишинде огуз қәўимлери жүдә көп болған. Олар
жергиликли халық пенен араласып жасаған. Елдин орайы Кердер қаласы, Орта әсирлердеги географлардын ҳәм жана археологиялық изертлеўлердин мағлыўматы бойынша ҳәзирги Қарақалпақстаннын Кегейли районындағы Ҳайўан қала қарабаханасынын орнында болған.
Әмудәрья дельтасынын төменги жағындағы жерлер, гениз
әтираплары Халижан деп аталған. Бул хаққында IX —X әсирлердеги географлар—Ибн Руста, Ал Истахри ҳәм басқалар жазып
қалдырған. Олар, Әмудәрьянын тенизге қуяр жериндеги көплеген батпақлық жерлерде Халижан областы бар, онын халқы балықшылық пенен шуғылланады, деп жазған. В. В. Бартольд ҳәр
қыйлы тарийхый ҳәм географиялық мағлыўматларды салыстыра
орырып, Халижан Айбүйирге сәйкес келеди,—деп жуўмақ шығарған. Я. Ғ. Ғуламов бул пикирди қуўатлап, Қарақалпақстаннын
Мойнақ районынын ҳәзирги территориясынын ен арқа тәреплери
Халижан жеринин ишинде болған, деп атап көрсетеди.
Хорезм Саманийлер мәмлекетинен ярым ғәрезли жағдайда
болған. Мысалы, ол дийханлардан жыйнаған салықты (хараджды)
Саманийлердин орталық қазнасына бермеген.
996-жылы Хорезмнин барлық жери қүдиретли Гурганж әмири Мамун ибн Мухаммедтин ҳәкимлиги астында бир мәмлекетке
бириккен. Саманийлер мәмлекетинин шетки әтирапындағы областьларда сонын ишинд*, Хорезмде де, басқа орайлық областьлардағы сыяқлы соииал-экономикалық өзгерислер келип шыққан.
Феодаллық қатнаслар раўажланған. Еркин дийханлар кем-кемнен
жерсизленген ҳәм ири жер ийелеринен, ақсүйеклерден ғәрезли
бола баслаған. Ири жер ийелеўшилердин арасында жерги- ,
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ликли хорезмлилерден басқа араблар менен түрклер көплеп гезлесетуғын еди. Саманийлерден шыққан ҳәкимлер мәмлекетлик
жерлерди өз әскер басыларына, сарайдағы әмелдарларына. саўдагерлерге, дин ийелерине көплеп сыйлыққа берген. Бул феодалларды экономикалық жақган күшейткен ҳәм олардық тәсирин
аргтырған. Буннан тысқары жерлерди шәртли түрде сыйлыққа
бериў қолланылған. Оны „иқта‘ деп атаған ҳәм бунда көбинесе
ўақытша белгили бир мүддетке, урыстағы ямаса басқа тараўдағы
көрсеткен жақсы хызмети ушын, белгили адамларға аўыллар
ҳәм пүтин бир районлар сыйлыққа берилген, Бул жерлерди
сыйлыққа алған адамлар, онда жасаўшы халықтан салықтын барлық түрин жыйнап алыўға ҳуқуқлы болған. Гейде
барлық салықтын жартысын, гейде барлығын толығы менен өз
пайдасына алған. Көпшилик жағдайларда ҳәрқыйлы диний мәкемелерге өнимдарлы егислик жерлер ҳәм аўыллар ўақым егип
берилген. Жерлерди ҳәм аўылларды сыйлыққа бериў Хорезмде
де таралғанлығы ҳаққындағы мағлыўматлар орта әсирлердеги
жазба дәреклерде көрсетилген. Мысалы, 922-жылы, Ахмед ибн
Муса ал Хорезмий деген биреўдин хорезмдеги Ардахошмитан
деген аўылды сыйлыққа алғанлығы сол заманнан қалған жазба
дәреклерден белгили.
Бундай жағдайларда Хорезм дийханларынық аўхалы бурынғыдан да бетер аўырласқан. Бирақ, Хорезмдеги феодалласыў
процеси Мавераннахрдын орайлық областьларындағыдай ҳәм
Хорасандағыдай тез пәтлерге ийе болмаған, бул жерлерде феодаллардын қала ҳәм аўыл халықларына болған үстемлигин түрк
көшпелилеринен жаллап алынған әскерлер ҳәм қуралланған қуллардан дүзилген Саманийлердин армиясы қуўатлап турған. Ал
Хорезмде әскерлер жергиликли халықтан — мийнеткеш дийханлардан жыйналған. X әсирдеги тарийхшылар Хорезм әскерлеринин қаҳарманлық ғайратын, мәртлигин, саўашлардағы жаўынгерлик женислерин мақтаған. Хорезмде ғәрезли болып, қуллыққа
түскен дийханлар менен өнерментлердин саны өсип кетиўине
қарамастан, Саманийлер мәмлекетинин орайындағы областьларға
салыстырғанда халықтық ишинде еле гражданлық ҳуқуқлы, еркин қатлам көбирек сақланған.
Хорезм тили де согдиалылардынтили сыяқли индоевропалық тиллердин шығыс-иран шақабына киреди. Ол согдиа тилине қарағанда
турақлырақ болған. Хорезмшахлардық сарайында бул тилХ1әсирге дейин кен қолланылған. Ол сөйлеў тили болып ғана қалмастан, ал араб ҳәм парсы-тәжик тиллери менен бир қатардағы жазба тиллердин бири сыпатында өзинин әҳмийетин XIII әсирдин
ақырына дейин сақлаған. Бирақ, жоқарыда айтылғанындай Хорезм халқыныц көпшилик бөлеги I X —X әсирлерде түрк тилинде
сөйлеген, себеби ерте ўақытлардан баслап түрк қәўимлеринин
усы оазиске сахрадан келип қоныс басып қалыўына байланыслы,
олардын тили жергиликли халық арасында кен таралған X әсирдиц ахырында Мавераннахрдағы сыяқлы бул жерде хожалық
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турмысы ҳәм мәденият кем-кемнен қайта тикленеди. Орта әсирлердеги авторлар сол дәўирдеги Хорезмде ирригациянын тез пәг
пенен раўажланғанлығын көрсетип өтеди. Айырым каналлардыц
үлкенлиги соншелли, оларда үлкен кемелер жүзген,—деп жазған
олар. Әмудәрьянын шеп жағасындағы ен үлкен канал Вадах болған. Ол дәрьядан саға алып, пайтахтты—Гурганж жерлеринсуўландырған. Әмудәрьянын он жағалығындағы ен үлкен каналлардын бири Гәўҳар (Гәўҳара) болған. Ол Қыят областын суўландырған. Ол ҳәзирги Пахта арна каналына сәйкес келеди. Ал,
Қыяттын төменирегинен басланатуғын Кердер каналы Әмудәрьядан саға алған. Кердер каналы Әмудәрьяньщ ески саласыныц
изи менен қазылған ҳәм оғада узын болған. Ол Кердер қаласына дейин барып жеткен ҳәм қуярлықтағы кен пайтақ егислик
жерле|)ди суўландырған.
X
әсирдеги Хорезм илимпазы Абу Абдаллах ал Хорезмий
өзинин „Мафатик ал—улум“ (,Илим гилти“ ) атлы илимлер энниклопедиясында ҳәр қыйлы суў шығарыў қурылысларыныцтүрлерине ҳәм суўғарыўға байланыслы терминлерди түсиндириўге
пүтин бир тараўды арнаған. Хорезм—өзине тән болған географиялық жағдайларына ҳәм жер шараятларынын өзгешеликлерине
байланыслы Орта Азиядағы ерте ўақытлардан баслап-ақ суўды
жоқарыға көтерип шығаратуғын ҳәм атызларға ағызатуғын қурылысларды қолланатуғын тийкарғы район болған. Археологиялық изертлеўлерге қарағанда IX әсирде-ақ Хорезмде атызларға
суў шығарыўда дигирлери бар шығырлар пайдаланылған.
IX —X әсирлердеги авторлардыц мағлыўматларында сол дәўирдеги Хорезм жеринде дийханшылықтын, бағшылықтыц, жүзимгершиликтин раўажланғанлығы, сондай-ақ онын қалаларында өнерментшиликтин, саўданын өскенлиги ҳаққында айтылған. X әсирдеғи Хорезмде отыздан аслам қала болған. Олардыц бир қатарлары өзлеринин бурынғы атларын ҳәзирге дейин сақлаған. Оларға
— Хазарасп, Хийўа, Гурганж (Гөне Үргенч), Шораханлар киреди. Ал, басқаларынан тек қарабаханалар ғана қалған. Оларға
—Дарған, Миздахкан, Замахшар ҳәм басқалар киреди. Көпшилик
карабаханаларды жергиликли халық ҳәзир басқаша атап кеткен.
Олардын нағыз тарийхый атлары умытылып кеткен. Сонлықтан
да ҳәзирге дейин қарабаханасы сақланған қалалардын қайсы қала екенлигин анықлаў археологлар ушын оғада қыйынға түсип
отыр.
Хорезмнин қубласында, Әмудәрьянық шеп жағасында беккем қорған ҳәм ири қала Дарған болған. Онын қарабаханасы
ҳәзирги Дарған ата аўылынан үш км жерде сақланған. Қаланын
жайласқан жери Әмудәрьянын ен баслы өткеллериниц бири болғац. Бухарадан, Амульден (Чаржоўдан) ҳәм Марыдан (Мервден)
Хоревмге келетуғын жоллар усы жағыс арқалы Әмудәрьяны кесип өткен. Ал, усы жоллардын кесискен жериндеги, әҳмийетли
орында қала жайласқан. Солай етип, Үргенчтен кейинги екинши
үлкен қала Хорезмниц шеп жағалыгындағы Дарган есапланған
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Ҳәзирги кен гоғайяыклар алабынын қасында Орта әсирлердеги
Дарған аўыллары халқынын егин еккен атызлықлары менен жүзимгершиликлеринин излери елеге дейин сақланған.
Үргенчтин жолындағы Дарғаннан сонғы үлкен қала Хазарсн
болған. Ол адам бара алмайтуғын, душпан женип ала алмайтуғын қорған есапланған. Қаланы суўқоршап турған. Оған тек арқа
тәрептеги өткел арқалы ғана барыўға болған. Бул жол да дәрўаза менен бекитилген. Хазарасп—деген сөз „мын жылқы“ —деген мәнисти билдиреди. Оған байланыслы аныз әнгимелер дебар.
Аныз бойынша қаланы жүдә үлкен дәў салған. Бул дәў усы қала салынған жердеги суўаттан қанатлы мын тулпарды услап,
қанатларын қырқып, қолға үйреткен. 1958—ГӘбО-жыллары жүргизилген Хорезм экспедициясынын археологиялық изертлеўлери
нәтийжесинде қаланын ен әййемги қатламлары ашылған. Қалада
б. э. шекемги IV —III әсирлерде халық жасаған.
X әсирде Хийўа кишигирим қала болған. Ол Саманийлер заманында Үргенчке өтетуғын саўда кәрўан жолынын бойында пайда болған. Араб географлары бул каланы „сахранын шетинде“ ,
—деп жазған. Ол бурыннан-ақ ҳәзирги өзинин орнында болған.
Кеме жүретуғын каналдын аяғында орналасқан. Бул канал ҳәзирги Палўан жапқа сәйкес келеди.
Хийўанын арқа-батысындағы сахралықта, орта әсирлерден қалған Замахшар қаласынын қарабаханасы сақланған. Археологиялық
изертлеўлер, онын орта әсирлердеги Хорезм қаласы екенлигин
анықлады. Қала дийўал ҳәм ор менен қоршалған. Қаланыц бнр
бөлегинде өнерментлер: —гүлалшылар, темиршилер, мыскерлер,
айна салыўшылар ҳәм басқалар жасаған.
Орта әсирлердеги Хорезмнин шеп жағалықтағы пайтахты
Гурганжды араблар Джуржания деп атаған. Ол ҳәзир Түркмен- •
станнын Ташаўыз областыныц бир районынын орайы. Онын қарабаханасы Гөне Үргенчтин қасында жайласқан ҳәм кен майданды ийелеп атырған гөне қала түринде сақланған. Гурганж ири
сиясий ҳәм саўда орайы болған. Оны „саўдагерлердин ағылып
келетуғын" бас қаласы деп атаған. Қаланын нәзер аўдарарлық
орын 1ары:—Әмудәрьяға ағаштан салынған үлкен тарнаў ҳәм жергиликли ақсүйеклердин қала әтирапындағы сулыў сарайлары еди.
Үлкен кемелер сол тарнаўға шекем жүзип барған. Гурганж
халқы өзинин жаўынгерлиги ҳәм оқ жайдан оқ атыўда асқан
шеберлиги менен дацқын шығарған еди. 1952-жылғы археологиялық изертлеўлер қаланын тек кишкене ғана бөлегин ашты. Сол
сапары қаланын сонғы қабатынын астынан (қала XVII әсирге дейин өзинин әҳмийетин сақлаған) X әсирге ҳәм XI әсирдин басына
сәйкес келетуғын мәдений қатлам ашылған.
Гөне Үргенчтин қубла-шығысында Қарақалпақстаннын Хожели
районында жергиликли халық тәрепинен Гәўир қала деп аталған
гөне қаланын орны ҳәзирге дейин сақланған. Ол арабша жазылған дәреклерде көрсегилген Маздахкан (ямаса Миздахкан) қаласына сәйкес келеди. I X —X әсирлердеги Әмудәрьянын саласы ҳә91
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зирги ағысынан батысырақтан аққан ҳәм бул қала сол ўақытлары Әмудәрьянын он жағасында жайласқан. Миздахканды 1928—
1929-жыллары А . Ю . Якубовский биринши мәртебе изертлеген,
буннан сон ол Хорезм экспедициясы тәрепинен изертленген, ал
1962, 1964 —1965-жыллары онда Өзбекстан С С Р Илимлер академиясы Қарақалпақстан филиалы Н . Дәўқараев атындағы тарийх,
тил ҳәм әдебият интститутынын археологиялық отряды тәрепинен изертлеў жумыслары жүргизилди. Усы жыллары самолеттан сүўретке түсириў арқалы қала қарабаханасынык барлық бөлиминин планы алынды ҳәм оны қоршаған барлық естеликлердиц,
суўғарыў тармақларынын, кен майданды ийелеп атырған гөристанлықтын планлары сүўретке түсирилди. Бул гөристанлықта қәр
қыйлы дәўирлерге тийисли қойымшылықлар, соныц ишинде X
әсирдин қойымшылығы да бар.
Пүткил комплекс үлкен еки төбешикке ҳәм оларды шығыс
пенен батысқа бөлип түрған жазық тегисликке жайласқан. Батыс
төбешиктин үстиндеги Гәўир қала, —деп аталатуғын гөне қаланын қарабаханасы IX әсир менен XII әсирдин басы аралығын өз
ишине алады. Қала төбешиктиц пүткил н<оқарғы жазықлығын
толық қамтып алған. Қаланыц айлана дөгереги қорған дийўалаллар менен қоршалған. Қорған дийўаллары ишинен айланып
жүретуғын дәлизлер салынған. А л, дәлизлер ҳәр биринин аралығы 50—80 м болған бир неше онлаған минарлар арқалы тутастырылған. Айырым жерлеринде дийўалдын сыртынан қосымша
жүргизилген және бир дийўалдын текшелери гезлеседи. Әскерий-инженерлик әдебиятларда бундай дийўаллар душпаннык
топылысынан қорғаныў ушын пайдаланылады, деп көрсетиледи.
Қорғаннын кирер аўзы оныц шығыс тәрепинде болған. Ол дийўал минарларынын биреўине тутастырылып салынған. Кирер аўыз
узын дәлиз туринде болған ҳәм ишке қарай созылған. Онын
дийўалынын тум-тусынан атыўға қолайластырылған жақсыгезермен жайлар салынған.
Қорған дийўалларынын ишинде ҳәр қ-ыйлы дәўирге тийисли
еки қорғаннын қалдығы сақланған. Олардыц биреўи багыс тәрепинде. ал екиншиси шығыс тәрепинде жайласқан. Усы қорғанлар менен бирге тутас қала қурылысларыныцизи сақланып қалған.
Қала дийўалларыныц ишиндеги батыс қорғаны пақсадан салынған. Қорғанныц сыртқа қарап турған тәрепи қат-қабат етип тик
салынған ярым сүтинлер менен бөлинген. Қорганнын ортасында
кен төрт мүйешли сарай болған. Қорғанға арқа тәрепинен жабыстырып салынған дийўалдан да кирер аўыз қойылған. Сарай
тәрепке қаратып салынған дийўалды бойлап үсти бастырылған
айўан-дәлиз салынған. Ал, бул айўан-дәлиздиц дийўалларынын
айырым жерлеринде ылайдан салынган дийўалдағы ойма нағыслардын излери ҳәзирге дейин сақланған.
Шығыс қорғаны бир қанша ертерек дәўирге тийисли, бирақ
ол археологиялық жақтан еле изертленилмеген ҳәм жазық туўры мўйешли бийиклик түринде еле сақланбақта.
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Шығыс төбешикте қаланыц әййемги үлкен гөрисганлығы жайласқан. Ол I X —XI әсирлерге тийисли. Изертлеўшилер оны ертедеги мусулман қойымшылығы деп анықлап отыр. Ақымға уқсаған бул ләҳәтлер гербиштен өрилген ҳәм ийт арқа етип гербиш
пенен бастырылған.
Саманийлер дәўириндеги Хорезмнин он жағалықтағы пайтахты Қыят қаласы болған. Қыят ҳәзирги Беруний қаласынын жанында жайласқан. Сол ўақытлары оны Хорезм қаласы ямаса А л —Фир
қаласы деп агаған. Әмудәрьянын жағасына салынғанлықтан Қыят
қаласын бир неше мәртебе дәрьянын дейгиши алып кеткен. X
әсирдин ахырында қаланын ески бөлегин Әмудәрьянын суўы
ағызып кеткенлигин, Қыят жеринде туўылып өскен уллы Хорезм
илимпазы ал - Беруний көркем сөз бенен жазып қалдырған. Онын
айтыўы бойынша қала беккем қорғанболған ҳәм ылайдан, қам гербиштен үш қатар етип салынған бийик дийўаллар менен қоршалған. Усы үш қатар бийик дийўаллардын үстинен ҳәкимнин сәнсалганатлы, зәўлим сарайы көринип турған, Басқа авторларҚыят
халқынын ишинде илимпазлар, оқымыслы адамлар, шебер қурылысшылар, тақмақшылар, сазенделер болған деп көрсетеди. Қалада көплеген базарлар болған. Базарлар бийик мешитжайларынын төменги қабатында жайласқан, мешитлердин ағаш өрелери
адам бойындай бийик тас сүтинлердин үсгине орнатылған.
X әсирде Қыягтын қубла-шығысында онша үлкен болмаған.
Шорахан аўылы жайласқан. Онын қарабаханасы Қарақалпақстаннын Төрткүл районында ҳәзирге дейин сақланған. Қыяттын арқашығысында Гәўҳар каналынын бойында саманийлер деўиринин
көплеген қалалары, аўыллары, сарайлары ҳәм қорғанлары болған.
Олардын бир қатарлары ҳәзир Қызыл қум кенисликлеринин еспе
қумлары менен жарым-жарты көмилген ҳәм қарабахана ҳалында
сақланған. Олар Төрткүл районындағы—Гүлдирсин, Қабат қала,
Нәринжан қалаларынын гөне орынлары есапланады. Ол қалалардын орнында афригидлер дәўиринен ертеректе салынған қоныслар болған, бирақ, олар афригидлер заманында қанрап, адамсыз
қалған. Ал, X —XI әсирлерде бул мәкан жерлерге және халық
келип, қайтадан ел қоныс басқан ҳәм олар гүлленген қалаларға
айланған.
Нәринжан деп аталатуғын гөне қаланын орнында тек саманийлер дәўиринин дийўаллары менен минаралары ғана сақланған.
Қаланын ортасындағы үлкен сарай қулап, бийик төбешикке айланған. Ал, X IV әсирде ол төбешиктиқ үстине Нәринжан баба
мазары салынған. Жақынға дейин оны жергиликли халық „кәраматлы" мазар, „әўлийе* орын, деп есаплаған. Археологиялық
изертлеўлер арқалы IX —X әсирлердеги Хорезм қалаларынын
планлары, өзине тән өзгешеликлери анықланды ҳәм Хорезм өнерменгшилик затларынын сыпатлары ҳаққындағы жазба дәреклердеги мағлыўматлар толықтырылды.
Айрықша гүлалшылық өнеринин гүлленип, өскенлиги айқын
көзге түседи. Егер IX әсирдеги Хорезмде сырланған гүлалшы-
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лык ыдыслары сийрек гезлесетуғын болса, X әсирде гүлалшылық өнери жүдә жоқары дәрежеге көтерилген, өним сапасы жақсыланған. Енди ҳәр түрли көркем нағыслар менен жылтыратып
сырланған гүлалшылық затларын көплеп гезлестириўге болады.
Сырлы нағыслар оғада көркем болып, олар өсимликлердин сүўретлеринен ҳәм геометриялық нағыслардан ибарат болған. Мавераннахрдағы сыяқлы олардын нағыслары да гүрен, қызыл, сары
ренлер менен сырланған. Гүлалшылар ҳәр қыйлы затлар: кеселер, қумлар, гүзелер, дигирлер ҳәм тағы басқа затлар жасап
щығарған. Гүлалшылық ислеринде афригидлер заманындағыға
қарағанда көп өзгерислер болған. Енди гүлал ыдыслар гүлалшылық әсбапларынын жәрдеми менен жасалған ҳәм олар арнаўлы көриклери бар ошақларда-қумбызларда писирилген.
Кердер областынын материаллық мәденияты үлкен өзгешелик
белгилери менен Хорезмнин материаллық мәдениятынан айырылып турған.
Кердер мәдениятын изертлеўшилер Кердер областынын VII—XI
әсирлердеги тарийхын ёртеректеги Кердер (VII әсирдин ақыры —
VIII әсирдин биринши ярымы) ҳәм сонғы Кердер (VIII әсирдин
екинши ярымы — XI әсирлер) дәўири — деп екиге бөледи. Ертеректеги кердер дәўиринин раўажланыўына биринши бапта қысқаша сыпатлама берилген. Сонғы кердер дәўирине тийисли археологиялық қатламларТөк қала, Ҳайўан қала, Қыран таў үстиртлигиндеги естеликлерден табылған.
Төк қаланын ишығыс сарай“ —деп аталатуғын бөлегинен ҳәм
Төк таўынын қубла-шығыс жар қабатынын үстиндеги кен майданда сонғы кердер дәўиринин материаллары табылған.
Төк қала гөристанлығынын жоқарғы қатламы сонғы кердер
дәўиринин естелиги есапланады. Ол жердеги биринен кейин бири жерленген IX —XI әсирлердин қәбирлери изертленилген. Олардын барлығы мусулманлардын ертеректеги дәстүрлерине ылайық,
ақымға усаған, тар ләҳәтлерге жерленген. Гөристанлықтан табылған материалларды антропологиялық анализлеўден кейин Төк
қаланын халқы расалық жақтан аралас болғанлығы анықланды.
Расалық типлерди изертлеўлерден кейин Төк қала халқы өзинин
қәлиплесиўи бойынша бир жағынан ертеректе Сырдәрьянын төменги ағысында жасаған халықлар менен, ал екинши жағынан,
Хорезмнин әййемги халқы менен тығыз байланысатуғынлығы
белгили болды.
Төк қала—араб тилинде жазылған орта әсирлердеги гарийхый-географиялық әдебиятларда Дарсан ямаса Даржаш деп атап
өтилетуғын елатлы пункт болыўы итимал.
Қыран таўдан табылған материалларды ҳәм естеликтин өзинин
жайласыў орнын анализлеп изертлеп көргенде, ол—орта әсирлердеги авторлардын бири ал-Макдиси атап көрсеткен Вардараг елатлы пункти менен сәйкес келеди
Сонғы кердер мәдениятынын ен әжайып ҳәм ири естелиги
Ҳайўан қала есапланады. Ҳәзир бул үлкен гөне қаланын қарабаха94
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насы сақланған. Қала бекиниси жоқ үлкен қоныс болған. Ол кец
ҳәм енли етип топырақ үйилип, үсти тегис қашы менен қоршалған. Қала үлкен көше менен екиге бөлинген. Көшенин ҳәр еки
тәрепинде тоғыз-тоғыздан үлкен жайлар орналасқан. Қаланыц
салыныў планы қулшылық дәўириндеги Хорезм ҳәм Сырдәрьянын төменги ағысындағы орта әсирлердин ертеректеги қалаларына уқсайды. Бир қатар изертлеўшилер қаланын бундай план
менен салыныўын, қала халқында ески уруўшылық жәмийети
дәстүрлеринин күшли сақланыўына байланыслы деп есаплайды.
Ҳайўан қалада 1961-жылы археологиялық изертлеў жүргизилип, қаланын мәдений қатламынық қалынлығы 3,5 м екенлиги
ҳәм онын төрт қанатқа бөлинетуғынлығы анықланды. *Қаланыц
ҳәр бир қанаты ҳәр қыйлы жағдайда болып, биреўлери толық
салып питкерилген, ал басқаларында қурылыс жумыслары еле
даўам еткен.
Илимпазлар Ҳайўан қаланы орта әсирлердеги Кердер қаласы
болыўы итимал деп есаплайды. Орта әсирлердеги араб тарийхшылары менен географлары Кердер қаласын бирнеше мәргебе атап
өтеди.
Сонғы кердер естеликлеринен табылған гүлалшылық затлары
X —XI әсирлердеги Хорезм ыдысларынын формалары менен байланыслыққа ийе, ал сол дәўирдеги Хорезм естеликлеринен де тек
кердер мәдениятына ғана тән болған ыдыслардын қалдықлары
табылған. Сонғы кердер мәдениятына тән болған гүлал ыдыслар
өзлериниц жасалыў усылы бойынша Сырдәрьянын ортанғы ҳәм
төменги ағысындағы түрк қәўимлеринин ыдыслары менен улыўмалық белгилерге ийе.
Кердер областындағы барлық қоныслар Әмудәрьянын Арал
тенизине қуяр жериндеги тармақларынын бойларында жайласқан.
Кердерлердиц соцғы дәўиринде дельтаныц шығыс тәрепи суўландырылған. Бирақ, жазба мағлыўматларға ҳәм археотогиялық материалларға қарағанда X әсирде Әмудәрья өз ағысын өзгерткен.
Нәтийжеде оныц батыс тармақларынын суўы молайған да, ал
шығыс тармақлары қуўрап қалған. Усындай тәбийий апагшылық* тын ақыбетинен, Кердер областыныц халқы суўсыз қалған. Бирақ, халық қандай да бир гидротехникалық қурылыстын жәрдеми менен ески салалардыц биреўине суў ағызған, Ол тарийхый
дәреклерде Кердер каналы деген ат пенен белгили болған.
Хорезм саўдагерлери қонсы еллер менен—Волгадағы булгарлар патшалығы, Хазарстан, Рус жерлери ҳәм Каспий және Арал
әтирапларындағы сахралық түрк қәўимлери менен қызғын сауда
қатнасықларын жүргизген. Шығыс еллериниц саўда жолы бойындағы саўда орайы болған Хорасаннан Волга бойларына жақын
елатларға ҳәм Рус жерине баратуғын саўда жолы Хорезм арқалы өткен. Саўда тараўында Гурганждыц тутқан орны үлкен болған. Себеби, ол Ирақ пенен Ираннан Шығыс Европаға баратуғын
ец гуўры, қысқа саўда жолынын бойында жайласқан. Хопасаннан
Хорезмге келетуғын бир жол Әмудәрьянық шеп жағалығын бой95
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лап Амульдиқ үсти менен Дарған, Хазарасп аркалы Гурганжға
келген. Екинши жол Марыдан басланып, арқаға қарай ысылдаған
еспе қум төбешиклери арқалы Хорезмдеги Тахария қаласына келип жеткен. 922-жылы Гурганжтен өз кәрўаны менен арқаға қарай,
Үстүрттин шығыс тик жарлықларын жағалап өткен Ибн-Фадлан
Хорезмнен Волга бойларына баратуғын жолды тәриплеп жазып
қалдырған. Гурганжтен шыққаннан кейин Қараўымбетке келип,
жол Үстирт тегислигине шығады ҳәм Үстүрт арқалы Эмбаға барады, оннан армаған Волгаға баратуғын жолға тутасқан. Волгаға
барып, жол еки бағдарға айырылған. Бириншиси хазарларға,
ал екиншиси булғарларға барған. Хорезмнен Волгаға қарай жүретуғын бул ески жол I X —X әсирлерден сон да, орта әсирлердиц
сонғы дәўирлеринде де ислеп турған. Усы жолдын бойына салынған көплеген қорғанлардын, кәрўан сарайлардын, мешитлердин,
жонылған таслардан өрилген қудықлардын қарабаханалары елеге
дейин сақланған. Үстиртликлер менен шөл-гиябан сахрадан өтетуғын бул жол өз ўақтында жақсы үскенеленген.
Хорезм Бухәра арқалы Мавераннахр менен саўда жүргизген.
Бул тәрепке еки жол менен қатнайтуғын болған. Бириншиси
Қыяттан баслап Қызыл қум арқалыБухарағабарса, ал екиншисиӘмудәрьянын шеп жағалығы менен Фаравтағы жағыстан дәрьяны
кесип өтип, Бухараға барған. Хорезмнин саўда кәрўанлары тек
Бухараға ғана барып қоймастан, ал оннан арман өтип, Орта Азиянын ишкери түпкирлерине шекем барып жеткен.
Хорезмнен Сырдәрьянын қуярлығындағы ҳәм онын төменги
ағысындағы жерлерге, огузлардын пайтахты Янгикентке баратуғын жоллардын да Хорезмдеги саўда исин жүргизиў ушын үлкен әҳмийети болған. Бул жоллардын биреўи Арал тенизинин
жағаларына жүдә жақын жерден сексеўиллер менен қалын тоғайлықларды кесип өткен. Екинши жол Белтаўдын (ол Бөршинин таўы деп те аталады) қубласы менен Жана дәрьяны жағалап өткен. Сатылатуғын ҳәм сатып алынатуғын заглар ҳәрқыйлы
және оғада көп болған. Хорезмлилер дийханшылық өнимлерин,
бағшылықтан өнген мийўелерди, жемислерди, гезлемелерди, оқ
жайларды ҳәм басқа да соған усаған бир қатар өнерментшилик
затларын сыртқа шығарған. Шығыс Европадан Орта Азияға мамық
жүнли ан терилери (собольдин, қундыздын, тийиннин, ақ суўсардын ҳәм басқалардық), ақ мум, пал, оқ жай оқлары, қылышлар, саўытлар ҳәм аншы қуслар алып келинген. Тарийхый дәреклерде Хорезмниц қўл сататуғын үлкен базарлары болған, деп
қөрсетиледи. Қул базарларына славянлардан, хазарлардан, түрклерден ҳәм басқа да ҳәр қыйлы қәўимлерден қуллар алып келип
сатылған.
Сууғарып егилетуғын дийханшылық жағдайындағы аўыл хожалық жумысларынын практикалық талаплары, узақ жерлерге
саяхатлар, кен көлемде саўда жүргиаиў ислери астрономияны,
географияны раўажландырыўдық зәрүрлигин келтирип шығарған.
Қалаларды ҳәм ири-ири архитектуралық қурылысларды салыў,
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саўда ислерин жүргизиў геометрия менен алгебраньщ раўажланыўына тәсирин тийгизген. Сол дәўирдеги Хорезмнин, Бухараыын ҳәм Орта Азиянын басқа да мәдений орайларынын илимпазлары күнделикли турмысқа керекли болған практикалық билимлер менен бир қатарда ҳәр қыйлы теориялық мәселелерди ле
үйрениў менен шуғылланған. Ири илимпаз Абуджафар Мухаммед ибн Муса ал—Хорезмийдин илимий хызмети IX әсирдин басына туўры келеди. Ол шығысы бойынша Хорезмли. Аббасийлер заманындағы халиф Мамуннын сарайында, Бағдадта жасаған.
Ол математиканы, математикалық географияны, астрономияны
үйрениў менен шуғылланған. Оньщ ал—Хорезмий деген аты латинша бурмаланып „А1§оге1ш1“ деп жазылған ҳәм усы ўақытқа
дейин валгориф“ деген математикалық термин болып сақланып
келмекте, ал онын „А л—джабр.
деп аталатуғын илимий мийнети темасынын бас жағын алыў арқалы алгебра илиминин аты
келип шыққан. А л —Хорезмийдин география тараўындағы хызмети де уллы. В. В. Бартольдтын пикири бойынша онын „Әлемнин
сүўрети“ (вАл—Китаб сурат ал—А рз“ ) атлы китабы араб география илиминин басламасын салған. Хорезмийдин вАстрономиялық таблицалар“ ҳәм вКүн сааты ҳаққында трактат“ , —деген
мийнетлери латин тилине аўдарылған ҳәм Европа менен Шығыс
еллеринде орта әсирлердеги илимнин раўажланыўына үлкен тосирин тийгизген.
4. Х О Р Е З М Н И Н Х А З А Р С Т А Н М Е Н Е Н Б А Й Л А Н Ы С Л А Р Ы

Хорезмнин қонсы еллердин көпшилиги менен саўда ҳәм мәдений байланыслары болған. Хорезмнин сиясий турмысында оныц
X әсирдеги Хазарстан менен байланыслары айрықша үлк> н әҳмийетке ийе. Батыс Түрк қағанатлығы ыдыраған дәўирде Шығыс
Европада дүзилген Хазар қағанатлығы мәмлекети VIII әсирде-ақ
Хорезм менен тығыз байланыс жасаған Араблардын жаўлап алған дәўиринде Кутейба тәрепинен қуўғынға ушыраған Хорезм
илимпазлары Хазарстанға қашып барып паналаған. VIII әсирдиц
60—70-жылларында Хазарстанда ири-ири сиясий ҳәм диний реформалар өткерилген. Еврей руханыйлары қағанат басқарыўшыларынын тиреги болған. Иудаизм бул елаттын рәсмий дини болып салтанаглы жәрияланған. Хазарстаннын пайтахты VIII әсирдин ортасына дейин Арқа Кавказда болған, ал оннан сон Волганын Төмениндеги Итиль қаласына көширилди. Ол үлкен қалаға
айланды. Ҳәр қыйлы еллерден, мәмлекетлерден, соныц ишинде
Хорезмнен де Шығыс Европаға баратуғын саўда жоллары усы
қала арқалы өткен. Тарийхый дәреклердиц мағлыўматларына қарағанда Хазарстан халқы арасында хорезмлилер аз болмаған.
Хорезм әскерлери қағанаттын армиясында хызмет еткен. Аўыр
қураллар менен қуралланған хорезмлилерден дүзилген он мыц
атлы әскер Хазарстан армиясыныц тийкары болған. Араб авторлары, Итиль қаласында хазарлар қанша болса, славянлар ҳәм
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хорезмлилер де сонша болған, —деп жазады. Өз гезегинде Хорезмде, онын пайтахты Үргенчте Хазарстаннан көшип келген хазарлар, аланлар *әм славянлар болған. Олар христиан динин
гутқан. Бул топарлар Хорезмде монголлар жаўлап алғанға шекем жасаған. Олар ҳаққында Беруний (XI әсир) ҳәм Плано
Карпинийлер (XIII әсир) жазып қалдырған.
X әснрдиқ ақырында қағанатлықтын огузлар ҳәм Рус еллери
менен гүреси кескинлесип кетеди. Усы ўақытлары ХазарстанХорезм менен айрықша тығыз байланыс жасаған. Сол дәўирге дейин екиге бөлинип келген Хорезм Үргенч әмири Мамун ибн М ухамметтин қол астына биригип, күшли мәмлекетке айланады.
Хазарстан басқарыўшылары Хорезмнен әскерий жәрдем де сорап
гурған.
965-жылы князь Святослав басқарған рус әскерлери Саркельдин (Белая Вежа) қвсында хазар әскерлери үстинен щешиўши
жениске ерискен. Усы урыста Хазарстаннын қағаны да өлген.
Святослав хазар қалаларын жаўлап алмақшы болған. Усы ўақытлары Хазарстан территориясына басып кире баслаған огузлар
Святослав пенен аўқам дүзген. Тарийхый дәреклерге қарағанда
Хазарстан ушын гүреске Хорезм мәмлекети де жигерлилик пенен қосылған. Волганын төменги ағысындағы хазар қалаларына
ал-Мамуннын әскерлери бир неше рет атланыс жасаған.
Қыйратылған Хазар қағанатлығынан «мийрас пай“ ийелеў
ушын болған урыста Хорезм өз армиясын ғана емес, ал саҳра
қәўимлери менен бурыннан киятырған сиясий байланысларынан
да пайдаланыўға умтылған. Хорезмнин ҳәкими, .айырым ўақытлары Хазарстаннын қалаларын басып алды“, — деп жазады ӘлМакдиси.
5. I X —X Ә С И Р Л Е Р Д Е Г И С А Ҳ Р А Қ Ә Ў И М Л Е Р И .

VIII әсирдин ортасында Түрк қағанатлығы ыдырағаннан кейин
Орта Азия ҳәм Қазақстаннын кен жазық саҳраларында көшпели
және ярым көшпели түрк қәўимлериниқ ири сиясий бирлеспеси
пайда бола баслаған. Түрк қәўимлеринин тийкарғы бөлеги VII—X
әсирлерде Жетисуўда ҳәм Сырдәрья бойларында жайласқан. Бул
дәўирдеги ири түрк қәўимлеринин бири карлуклар болып, олар
Талас алапларынан баслап, Шығыс Түркстандағы Тарим дәрьясына шекемги үлкен территорияда жасаған. VIII—X әсирлердеги
карлуклар бирлеспеси сол дәўирдин көплеген дәреклеринде ушырасады. Ол дәреклерде: карлуклар көп сандағы мәдениятлы халық, олар шарўашылық, дийханшылық ҳәм ақшылық пенен шуғылланған, карлуклар аўылларда ҳәм қалаларда жасап, олардық
ен ирилери Қулан (ҳәзир—Луговая станциясы) ҳәм Мерке болған, деп көрсетиледи.
Екинши ири түрк қәўими чигили болып, ол Тараз районында
ҳәм тийкарынан Ь1ссы көлдин арқа шығысында қоныс басқан.
Тарийхшылар, бул қәўимди оғада бай, көп сандағы қара мал,

98
www.ziyouz.com kutubxonasi

жылқы ҳәм қойларға ийе болған, деп жазады. Олардын да карлуклар сыяқлы ири қалалары менен аўыллары болған.
Ыссы көлдин қубласында Қашқар тәрепте, Шығыс Турксганда
түрклердиқ Ягма қәўими жасаған. Оларда дийханшылық аз раўажланған, ал аншылық пенен шарўашылық басым болып, көбинесе жылқы менен қой өсирилген. Ягмалар өзлеринин урыспазлығы менен басқалардан айырылып турған.
Жетисуўдын қубла-батысында Түргеш қәўимлери жасаған.
VIII әсирдин басында олардын өз мәмлекети дүзилген. Бирақ,
766-жылы оны карлуклар жаўлап алған. Түргеш қәўимлери Мавераннахр халқы менен оғада тығыз мәдений байланыста болған.
Олардын түрки тили согдиа тилине қосылып, араласып кеткен.
Сол дәўирдеги түрк қәўимлериниц ен батыстағы бирлеспеси
огуз ҳәм печенег қәўимлеринин аўқамы болған. Ҳәзирги изерглеўшилер. VIII—XI әсирлерде Арал әтирапында жасаған усы сахралық қәўимлер қарақалпақ халқынын қәлиплесиўине баслама
салған деп есаплайды. Огуз қәўимлери қарақалпақлардын келип шығыўындағы компонентлердин бири болыўы менен бирге,
олардын көпшилик бөлеги түркмен халқынын қәлиплесиўинде де
шешиўши орын ийеледи.
6. О Г У З Л А Р .

X әсирде Хорезмнин арқасындағы ҳәм арқа-шығысындағы сахраларда түрк тиллес қәўимлерден есапланған огузлар жасаған.
Огуз қәўимлери аўқамын ябгу деп аталатуғын ҳәким басқарған.
Ол Сырдәрьяныц төмениндеги Жанакент (ҳәзирги Жанкент қарабаханасы) қаласыцда турған. Огузлардын ийелеген жерлери
оғада көп болған. Олар көбинесе Арал әтирапында, Сырдәрьяныц ортацғы ҳәм төменги ағысында және Каспийдин арқа әтнрапындағы аўылларда тығыз жәмленип жасаған. Олардын территоршсынын батыс тәрепи Үстирт тегислигинин бир бөлегин
өз ишине алады ҳәм Урал таўларыныц етегине шекем барып
жеткен. Огузлардын арқа тәрептеги территориясына ҳәзирги
Қазақсган сахраларындағы Сыр суў, Шалқар, Ирғыз дәрьяларынын алаплары кирген. Ал, қубла-шығыста огуз жерлери Тараз
(ҳәзирги Жамбыл) ҳем Чаш (ҳәзирги Ташкент) областларыныц
жерлери менен шегараласқан. Тарийхшы С . Г. Ағажановтыц
соцғы изертлеўлериниц жуўмақларына қарағанда огузлардыц
шығыстағы қоныслары Балхаш көлинин жағалаўларына шекем
барып жеткен. Ол тарийхый дәреклерди анализлей отырып, Балхаштын қубла жағалаўларында, Чу дәрьясыныц алабында, Талас
Алатаўында. сондай-ақ Сырдәрьянын ортацғы ағысында, Қаратаў
етеклеринде Ангрен менен Чирчик ойпатларында ҳәм басқа да
орынларда жасаған шығыс огузлардыц бир неше топарларын
анықлаған.
Орга әсирдеги авторлардын—Махмуд Қашғарлынын (Х1әсир),
Рашидәддинниц (XIII әсирдиц ақыры—X IV әсирдин басы), оннан
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кейиниректеги Абылғазыныц (XVII әсир) мийнетлериндеги қәўимуруўлардын аты көрсетилген дизимлерде огузлар бирлеспесиниц
этникалық составы ҳаққында бир қанша түсиник берилген. Бул
дизимлердеги атамаларды изертлеп анализлегенде 24 огуз қәўиминин басым көпшилиги түрклер болғанлығы, сондай-ақ олардын ишинде үш монғолша атама (қайы, баят, баяндер), бир печенегше атама (Рашидәддин бойынша биджне), еки индоевропалық атамалардын (дюкер-тохарлар ҳәм языр-яслар) гезлесетуғынлығы анықланған.
Огузлардын қәлиплесиўин изертлеген С . П Толстовтын пикири бойынша огузлардын көпшилик бөлеги дәслеп Сырдәрья
әтирапындағы областьларда жасаған қәм V I—VII әсирлерде түрклестирилген жергиликли халықлардан қәлиплескен деп ееаплайды. Сонын менен бирге ол изертлеген археологиялық есгеликлерге тийкарланып, огузлардық мәдениятында Орайлық Азиядан,
Алтай әтирапларындағы областьлардан ҳәм Жетисуўдан келген
қәўимлердин күшли тәсири сезиледи, — деп атап көрсетеди.
С . Г. Ағажанов огузлардыц составынан еле Сырдәрьянын бойында-ақ өзлерин түркменлермиз, — деп атап жүрген топарларын
айырып атап өтеди. Ол, Орта Азиядағы әййемги индоевропалық
халықлардын жергиликли урпақлары менен қосылып, араласып
кегкен ҳәм ислам динин қабыл алған огузлардын ҳәм басқа да
түрк қәўимлериниц бир бөлеги өзлерин түркменлермиз деп атаған, деп есаплайды Ол огузларды тийкарынан келгинди қәўимлер, деп есаплаўды мақул көреди.
Жаца археологиялық ҳәм тарийхый изертлеўлер бойынша
X әсирдеги огузлар хожалығыныц анағурлым толық жағдайы
баянлап берилген. Олардыц ишинде көшпелилер де болған. Бирақ, оларда ярым көшпели ҳәм жайлаўдағы шарўашылық басым
болған. Огузлардыц ярым отырықшы топары менен бирге отырықшылары да болған. Олар дийханшылық ҳәм балықшылық
пенен шуғылланған. Олардыц бир бөлеги қалаларда—қорғанларда жасаған ҳәм өнерментшилик пенен шуғылланған. Саўда жақсы раўажланған. Махмуд Қашғарлыныц дүзген картасында Сырдәрья бойларындағы „гузлар қалаларынын“ кен областы көрсетилген ҳәм онда огузлардық бир бөлегинин отырықшы екенлиги,
басқа жаққа көшип шықпайтуғынлығы, ҳеш жер менен урыспайтуғынлығы ҳәм өзлерин „ятүк“ , деп атайгуғынлығы айтылған.
лЯгук“ деген термин Қазақстанда яжатақ“ . — деген формада XIX
әсирге ҳәм X X әсирдиц басына дейин сақланған. Ж атақ,—деп
отырықшы қазақлар аталған. Тарийхый мағлыўматлар бойынша
огузлар тары, бийдай, жонышқа өсирген ҳәм маллардыц ҳәр
қыйлы түрлерин асыраған. Олардыц хожалығында балықшылық
әҳмийетли орын тутқан. Бир қатар огуз қәўимлериниц баслы
аўқаты балық болған.
Басым көпшилиги мийнеткеш халықлардан — дийханлардан,
өнерменглерден қуралған отырықшы яЯтук“ оғузлар менен қатар
огузлардыц огада бай көшпели шарўалар аристократиясы да
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болған. Олар ҳаққында X әсирде огузлардын турмысын бақлаған
Ибн — Фадлан, огузлардық аиырым оғада бай адамларынын үйирүйир жылқылары 10 мын басқа шекем, пада-пада қойлары 100 мын
басқа шекем жеткен, огуз қызларынын қалын маллары ушын
түйелер, жылқылар ҳәм басқа да маллар берилген,—деп жазады.
Археологлар Сырдәрьянын ортацғы ҳәм төменги ағысындағы
огузлардын естеликлерин — аўыллары менен қалаларынын қарабаханаларын ашты. Олардыц арқа топарларынын ишиндеги ен
ириси Жанкент есапланады. Оны орта әсирлерде Янгикент деп
атаған. Ол Сырдәрьянын қуярлығында, Арал тенизине жақын
жердеги ығаллы ойпаглаўдан келген жазық тегисликге, ҳәзирги
Қазалыға жақын орналасқан. Қызыл Орданын қубласында, Сырдәрьяныц шеп жағалығында орналасқан Асанас (ямаса Ашнас)
қорған—қаласы да огузлардын естелиги есапланады. Усы орта
әсирлерден қалған қаланы изертлеўдин жуўмағында археологлар
қала мәдениятыныц усы қаладан онша алыс болмаған ярым қөшпели огуз қәўимлериниц аўыллық қонысларынын мәденияты менен оғада жақын екенлигин анықлады. Орта әсирлердеги Ашнас
қаласы халқынын басым көпшилиги огузлар болған. Қала әтирапындағы егислик жерлер сол дәўирдеги жергиликли халықлар
қазған ири каналдын тармақлары арқалы суўғарылған. Қала әтирапындағы тығыз ирригациялық суўғарыў тармақлары ҳәзирги
күнлери де ушырасады.
Огуз естеликлеринин Қубла топары Сырдәрьянын шеп жағалығындағы Инкардәрьяныц гөне саласыныц бойында орналасқан.
Инкардәрья Сырдәрьянын тенизге қуяр жериндеги ен ески салаларыныц биреўи болған. Ол жерлерден Сарлытам қала, Занғар
қала ҳәм басқа да естеликлер ашылған ҳәм изертленген.
Огузлар Хорезм, Ҳазар қзғанатлығы ҳәм Рус жерлери менен
тығыз саўда байланысларын жасаған. Бирақ, X әсирдин ақырында Огуз ҳәм Хорезм мәмлекетлери басшыларыныц ортасында
жийи-жийи сиясий келиспеўшиликлер келип шыға баслаған. Рус
князьликлери менен әскерий аўқамлас болған огуз қәўимлеринин қүдиретли бирлеспеси Хорезм ушын қатац қәўип туўдыра
баслаған. Биринши гезекте, Батыстағы, Хазарстан менен Волга
бойларына баратуғын саўда жолы ушын кескин гүрес басланған. Хорезмнин басқарыўшылары тәрепинен X әсирде Үстиртке
салдырылған ҳәм ҳәзирге дейин жақсы сақланған бекинислердин
дизбеклери Хорезмнин огузлар менен жүргизген усы узаққа созылған гүреслеринин белгиси сыпатындағы естеликлерден болып
есапланады. Усы ҳәрбир бекинистин аралығында хабарлаўшылар
ушын қараўылханалар ретинде салынған минарлар орналасқан.
Бул қараўылханалар үстиртликтин тик жарлы шетлерине салынған. Онда турған қараўыллар киятырған душпан көриниўден-ақ
минардын ец басына от жағып, елге, мәмлекетке дөнген қәўипти хабарлаған.
Огузлар күшли Хорезм мәмлекетин жаўлап ала алмаған. бирақ Волга бойларында беккем орналасқан.
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Рус жылнамаларынын мағлыўматларына қарағанда, 985-жылы,
Киев князи Владимир Волгадағы булғарларды жаўлап алыў ушын
атланысқа шыққанда, онын аўқамласы сыпатында огузлар да усы
атланысқа қатнаскан. Огузларды руслар „торклар11 деп атаған.
7.

П ЕЧЕН ЕГЛ ЕР.

Печенег қәўимлеринин аўқамы огуз қәўимлери аўқамы менен бир ўақытта ҳәм қонысыласлық жағдайда қәлиплескен. Печенеглер турклескен сак-массагет ҳәм сармат-алан қәўимлеринин әўладлары болған. Махмуд Қашғарлы өзинин „Түрк сөйлемлери сөзлигинде“ печенеглердин тили булғарлардын ҳәм суварлардын тилине жақын болған,—деп жазады. Печенеглердин қәлиплесиўинде огузларға қарағанда Урал әтирапы қәўимлеринин—
әййемги угрлардын орны айрықша болған—деп айтыўға толық
гийкарлар бар.
Печенег қәўимлери аўқамынын территориясы огузлардын
жерине тутасып, жалғасып жатқан. Ҳәтте печенеглердин шығыс
гопарлары айырым ўақытлары огузлар бирлеспеси қурамына кирген. X әсирде олардын батыстағы шегарасы Урал бойларындағы мадьярлардын1 территориясына шекем ҳәм Хазар қағанатлығына шекем барып жеткен. Усы дәўирлерге тийисли Византия
дәреклеринде, печенеглер Волга менен Урал дәрьяларына жақын жерлерде жасаған ҳәм хазарлар менен огузлар олардын
қонысылары болған,—деп жазылған, Ибн-Фадлан Үстирттен Волгаға шекем барғанда, жолда Эмба менен Урал дәрьяларынын
аралығында печенеглерди ушыратқан.
Хорезмнин шығысында жасаған ҳәм IX әсирде Сырдәрьядан
шығысырақта огузлар, кимаклар ҳәм карлуклар менен қырғын
урыслар жүргизген печенеглер ҳаққында да мағлыўматлар бар.
Византия авторлары, — печенеглердин бир бөлеги өз қәўиминин
атынан тысқары „кангара, — деген улыўма атақ та алған, — деп
жазады. Печенеглердин хожалығы ҳәм күн көриси көпшилик
жағдайларда огузларға усаған. Олар шарўашылық ҳәм дийханшылық пенен шуғылланған. Олардын бир бөлеги отырықшы болған, ал бир бөлеги көшип-қоныўға қолай қара үйлерде жасаған.
Олар тары менен бийдай еккен. Руслардын олардан ири қара
мал, жылқы ҳәм қой сатып алып турғанлығы тарийхый мағлыўматлардан белгили. Печенеглердин қалалары да болып, олар
„катав—деп аталған. Бул термин әййемги Хорезмнин „кал“ —қала деген атамасына сәйкес келеди. Хорезмнин әййемги пайтахты
Қыят қаласынын аты усы „кат* сөзинен келип шыққан.
* Мадьярлар (угрлар) IX әсирдиқ басына дейин Уралдын қубла әтирапында жасаған Олар IX әсирде Кубла рус сахраларына қарай илгерилеген ҳәм
хазарларға бағынған. Сонынан олардын бир бөлеги печенеглер тәрегшнен қысып шығарылған. Мадьярлар Дунайдын ортаигы ағысында өз мәмлекетине тийкар салған.
•
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Печенеглер VIII—IX әсирлерде хазарлар менен үзликсиз урыслар жүргизген. IX әсирдин ақыры—X әсирдин басында огузлар
хазарлар менен биригип, печенеглердин батыс бөлегин Волганын
аржағындағы қубла рус сахраларына ысырып таслаған. Усы ўақыяларға байланыслы печенеглер 915-жылғы рус жылнамаларында
сөз етиледи. X әсирде печенеглер Хазарстаннан баслап Византияға шекемги қубла рус сахраларынын барлық территориясын
толық ийелеген. Печенеглердин батыс топарларынын бир бөлеги
Днепрдин шығысында орналасқан, ал екинши бир бөлеги батысыраққа кетип, Дунай бойы Болгариясына шекем ҳәм Дунайдын
ортанғы ағысындағы мадьярлар (венгерлер) жерине шекем барып
жеткен. Руслар менен қонысы жасаған печенеглер олардын сиясий турмысына актив қатнасқан. 944-жылы печенеглер князь
Игорьдын Византия менен Болгарияға қарсы атланысына да қатнасқан. А л, Святославтын тусында олар керисинше, Византиянын
тәрепинде болып Киевти қоршаған, 972-жылы Днепр шарлаўықларыныц түбинде болған урыста печенеглер Святославтын әскерлерин қыйратқан. Князь Святослав усы саўашта өлген.
988-жылдан 997-жылға дейинги аралықта, князь Владимирдиц
тусында да Русь жерлери менен печенеглердин урыслары даўам
еткен. Солай етип, IX —X әсирлерде печенеглер әййемги мәканынан айрылып, алыс-алысларға—батысқа асып кетеди ҳәм барған
жеринде уллы күшке айланып, көплеген мәмлекетлердин сиясий
турмысына тәсир жасаған. Бирақ, Византия тарийхшыларынын
мағлыўматлары бойынша, барлық печенеглер өзлеринин мәканын
таслап кетпеген. Волганыц шығысындағы, Арал әтирапындағы
печенеглер өз территорияларында жасап қалған. Олардыц батысқа қарап кетпей қалған бөлеклери огузлар менен араласып қала
берген ҳәм бир территорияда жасаған Бул печенеглердин шығыс топарлары соцын ала огузлар менен сиясий аўқамға бирлеседи ҳәм олардыц қәўимлик аўқамынын қурамына кирген. Олар
бул аўқамда әҳмийетли орын тутқан. Мысалы, огуз қәўимлер
. аўқамын басқарыўшылардыц шеп қанатындағы еки бектиц биреўи, тәсирли ҳәм ири „биджне“ қәўиминен сайланғанлығы белгили.
Атап айтқанда, огузлар менен тығыз байланыста болған печенеглердин дәл усы шығыс топарларын ҳәзирги илимпазлар,
орта әсирлердеги қарақалпақ халқынын қәлиплесиўиниц басламасы ҳвм тийкарғы уйытқысы деп есаплайды.
Буннан сон XI —XII әсирлерде печенеглер бәрқулла огузлар
менен бирге атланысларға шығып турған. Олар усы дәўирлерде
елге басып кирген қыпшақларға (половецлерге) қарсы бирге
урысқан. Киев Русы менен болған өз-ара байланысларға бирге
қатнасқан. Оннан сон көп увамай шығыс печенеглерлин бир бөлеги „торклар“ менен бирге Киев Русынын шегара'1арына, Днепрдиц саласы Рось дәрьясыныц бойларына қоныс басқан.
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ШЗ

III б а п
XI ӘСИРДЕН XVI ӘСИРДИН БАСЫНА
ДЕЙИНГИ ХОРЕЗМ
I. СА М А Н И Й Л ЕР

М ӘМ ЛЕКЕТИНИН Ы ДЫ РАЎЫ .

X әсирдин ақырында қудиретли саманийлер мәмлекети ыдыраған. 977-жылдын өзинде-ақ Ҳиндстан менен шегаралас Ғазна жери (қәзирги Афғанстан территориясында) саманийлер мәмлекетинен бөлекленип шыққан. Оны түрклёрден шыққан Ғазналылар династиясы басқарған. Ол Ғазналылар мәмлекети деп
аталған. Махмуд Ғазналынын (998— 1030-ж.ж.) басқарған дәуиринде ол ен қудиретли мәмлекетке айланған.
X әсирдин сонғы он жыллығында, Саманийлер мәмлекетинин
шығыс тәрепиндеги Қашқар менен Жетисуў жерлеринде екинши бир мәмлекет пайда болған. Түрк қәўимлеринин усы ен ири
бирлеспесин Қараханийлер динасгиясынан шыққан ханлар басқарған. Жанадан пайда болған бул еки мәмлекет те Саманийдердин ийелеген жерлерин басып алыўға умтылған.
Богра хан деп атағы шыққан Қараханийлердин биринши басқарыўшысы, карлукларды/ чигилилерди, ягмаларды ҳәм басқа
да түрк қәўимлерин басқарып Чаш, Ферғана, Зеравшан алапларын басып алыў ушын атланған. Олар 922-жылы Бухараны басып
алған. Қараханийлердин әскерлерине қарсы урысқа Ғазналылар
да қатнасқан. Ғазналылар саманийлер тәрепинде болған. Сонын
арқасында Саманийлердин үстемлиги ўақытша болса да. сақланып қалған. Бирақ, усы сапарғы келисим бойынша Хорасаннын
барлық жери Ғазналыларға берилген, ал Сырдәрья алабы пүткиллей Қараханийлердин қолына өткен. Урыслардан ҳәм ишки
қыян-кески тартыс гүреслерден ҳәлсиреген, көлеми бойынша
да киширейип қалған Саманийлер мәмлекети 999-жылы биротала қулады. Қараханийлер Бухараны қайтадан жаўлап алған ҳәм
барлық Мавераннахр Қяраханийлер мәмлекетине өткен. Енди
Әмудәрьянын қубласындағы барлық жерлердин (Афғанстаннын
барлық ҳәзирги территориясы ҳәм ҳәзирги арқа-шығыс Иран
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жери) толық үстемлик егетуғын хожайыны Ғазналылар болған.
Солай етип, X I әсирдиқ басларына келип, О^та Азияда пайда
болған еки күшли мәмлекеттиқ ортасында Саманийлердин ийелеген жерлери усылайынша бөлисип алынған. Қараханийлердиқ
феодаллық мәмлекетине қараслы жер ретинде Мавераннахрды
қараханийлердин илек ханлары басқарған. Олар мәкан жери
Қашқар болған уллы хан (Тамгач хан) Қадырдын вассалы болған.
2. X I Ә С И Р Д Е ГИ Ҳ Ә М X II Ә СИ Р Д И Қ БИ РИ Н Ш И
ЯРЫ М Ы НДАРЫ Х О Р Е З М .

Саманийлер мәмлекегинен ярым ғәрезли болған Хорезм X
әсирдиқ ақырындағы самақийлер мәмлекетиниқ территориясын
бөлип алыў ушын болған гүреслер дәўиринде де өз ғәрезсизлигин сақлап қалған. Хорезм өзиниқ экономикалық ҳәм әскерий
жақтан қудиретли болыўы себепли және Орта Азиянық алыс
шет-шебиринде орналасқанлығына байланыслы, саманийлер мәмлекети екиге бөлинген мәҳәлде Қараханийлер менен Ғазналылардық ҳеш қайсысына да қараслы болмай. өз алдына ғәрезсиз
мәмлекет болып жасаған.
Әййемги хорезмшахлардық атағын өзине қабыл алған Мамунийлер династиясынан шыққан басқарыўшылар елди бирлестирген. Усы биригиў Хорезмниқ экономикасынық, саўда қатнасықларынық үзликсиз өсиўине ҳәм елдиқ улыўма абаданлығынық
артыўына мүмкиншилик туўғызған. Мамунийлердин қурылыс
ислери бойынша жумыслары биринши гезекте пагша сарайын
ҳәм Хорезм елиндеги, биринши гезекте онық пайгахгы Үргенчтин ишиндеги ҳәр қыйлы архитектуралық қурылысларды безеўге бағдарланған. Хорезмшах Мамун ибн Мамуннық (990—1017)
тусында Үргенч ири мәдений орайға айланған. Онық гусында
Хорезмге сол дәўирдеги илимниқ еқ алдықғы ўәкиллери жыйналған, Патша сарайындағы мәжилислерде данышпан илимпазлар
Ибн-Сина ҳәм ал-Беруний, Табарийдиқ мийнетлерин даўам еттирип жазған тарийхшы—ибн-Мискавейх, тарийхшы ҳәм философ-Абусахил Масихий, илимпаз-медик Абулхайыр Хаммар, көрнекли математик Абунасыр Аррақ ҳәм басқалар бәрқулла шығып сөйлейтуғын болған.
Хорезмшах Мамуннық қәўендерлиги асгында Үргенчте өз заманына ылайық, белгили дәрежедеги „академияа дүзилген. Ол
лакадемияда“ илимпазлардық айтыс-тартыслары өткерилип турған. Оида философия, математика, медицина ҳәм басқа да илимлердин тараўлары бойынша ҳәр қыйлы мәселелер додаланылған
ҳәм галқыланып отырған. Қыят қаласында туўылған Хорезмли
уллы илимпаз А оу—Райхан Беруний (973—1048) даққы жайылған
илимпаз медик А бу—Али Ибн—Синанық (980—1037) заманласы
ҳәм досгы болған. А б у —Али Ибн—Синанық атақлы „Дәригерлик
илиминин нызамлары“ ҳәм басқа да медициналық мийнетлери
Шығыс еллериниқ, сондай-ақ Европа еллериниқ де врачларын
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Беруний.

тәрбиялап шығарыўда бир неше әеирлер даўамында хызмет еткен. Прогрессивлик рационалистлик идеялар. эмпирикалық илимий методларды, тек тәжирийбеде сынап көриўди жақлаўшылық
қәм көргенин, сезгенин ғана мойынлаўды қуўатлаўшылық, тәбият қубылысларына стихиялы материалистлик сыпаттағы көз-қараслар ҳәм сол дөгеректеги ой пикирлеринин сәйкес келиўи,
оларды бир-бирине жақынласгырған.
Ал-Беруний орта әсирлердеги Шығыстын ири илимпаз-энциклопедисти сыпатында астрономия, гесграфия, минералогия,
тарийх ҳәм эгнография бойынша көрнекли мийнетлер дөреткен.
Ол билимнин ҳәр қыйлы тараўы бойынша, илимге жаца жол
салатуғын. дана ойшыл, көрнекли жетик илимпаз ретинде алға
шыққән. Онын „Өткен әўладлардын естеликлери" атлы мийнети
дунья халықларынын жыл санаўлары ҳаққында, мәденияг тарий106
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хы, философия, астрономия, ҳәрқыйлы халықлардын дини бойынша бақалы мағлыўматларды өз ишине алған. Онын тарийхый
қәм географиялық мийнетлеринин әҳмийети оғада уллы. Берунийдин Диндстан тарийхына" атлы мийнети орта әсирлердеги
әдебиятлардын ишинде тени-тайы жоқ шығарма болып есапланады. Сондай-ақ, онын геодезия, минералогия тараўларындағы
ири мийнетлеринин әҳмийети де уллы. Ал-Беруний астрономия,
геология, гидросгатика, география уқсаған билимлер тараўындағы идеяларды ҳәм болжаўларды Коперник, Леонардо да Винчи ҳәм Европаныц басқа да данышпан илимпазларынан бурыи-ақ
баян еткен. Ал-Беруний өз заманынын данышпаны сыпатында,
ҳәзнрде оғада қунлы ҳәм баҳалы болып есапланған көплеген
илимий мийраслар жазып қалдырды.
Мамунийлер тусында Хорезмнин экономикасыныц, мәденнй
турмысынын кзтерилиўи ҳәм ғәрәзсиз жасаўы узаққа созылмаған. 1017-жылы Хорезмде көтерилис болып, Мамун-ибн Мамун
өлтирилген. Көтерилисти бастырыў ушын Хорезмшахқа жәрдем
беремиз деген сылтаў менен Хорезмге Махмуд Ғазналынын әскерлери басып кирген. Хазарасп қасындағы урыста Махмуд Ғазналыныц әскерлери Хорезмлилер үстинен толық жениске ерискен. Хорезмди бағындырыў ушын бурыннан-ақ ҳәрекет етип
келген Махмуд Ғазналы хорезмшахлардыц пайтахты Үргенчти
басып алды. Хорезм Ғазналылар мәмлекетинин сорамына өтти.
Хорезмди Махмуд Ғазналынын қойған адамы—ҳәким Алтынташ
басқарды. Махмуд Ғазналы Алтынташқа хорезмшах атағын берген. Махмуд Ғазналы Хорезмнин илимпазларына, соныц ищинде
ал—Берунийге де Ғазна қйласына көшип барасызлар, деп буйрық берген.
Орта Азиядағы үстемликти өз қолына алыў ушын Қараханийлер менен бәсекилес болған ҳәм мудамы тартысып киятырған
Ғазналылардын мәмлекети Хорезмди жаўлап алғаннан кейин оғада күшейген. Бирақ, ел XI әсирдиц 20—30-жылларынан-ақ огузсельжуклердин басқыншылық ҳәрекетлерине байланыслы келип
шыққан жана сиясий ўақыялар менен урыслардыц тәсирине
ушырайды.
Саманийлер тусында-ақ Сырдәрьяньщ төменги ағысындағы
огуз явгулары дүзген мәмлекеттин атақлы адамларыныц—беглеринин ор-1асында үстемлик ушын өз—ара таласлар ҳәм жәнжеллер келип шыққан. Огузлардыц Қынық қәўиминин ец атақлы
ўәкили Сельжуктиц баласы Муўса ҳәм Селжүктин ақлықлары
Тоғрул бек пенен Чағра бек өзинин туўысқан ағайинлери, барлық аўыллас, еллеслери ҳәм уруўласлары менен бирге Женд
(бул қала ҳәзир Жана дәрьянын гөне анғарыныц бойында) қаласына жақын жерлерде көшип-қонып жүрген. Олар Женд қаласынын басқарыўшысы Шах-Мелик пенен жәнжеллесип қалған
ҳәм өз туўысқан-уруўласларынын үлкен топарын ертип, Саманийлер сорамына өтип кеткен. Оларға саманийлер сорамындағы Зеравшанныц он жағалығында Нур (ҳәзирги Нурата) райо107
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нындағы жерлер мәкан-журт етип берилген. Бирақ, Мавераннахрды Қараханийлердин өз мәмлекетине қосып алғанынан кейин Сырдәрьядан көшип келген сельжуклердин аўҳалы төменлеп кеткен. Усы ўақытлары Мавераннахрға басып кирген Чигил,
Карлук, Ягма ҳәм басқа да түрк қәўимлеринин шарўалары селжүклердин мәкан журтына қол сала баслаған.
1034-жылы Алтынташтын орнына болған Хорезм ҳәкими Харун огузлардын бул топарына өз сорамына көшип келип мәкан басыўға рухсат еткен. Олар Хорезмге келип, Тоғрул бек
пенен Чағра бектин басшылығы астында Рабат-и-Маш, Шорахан
қәм Гәўҳар каналы районларындағы жерлерге мәкан басқан. Сол
жерде оларға Шах-Мелик өз әскерлери менен топылған. Ол селжүклердин бир неше мын адамын қырып таслаған. Бул соққыдан кейин селжуклер ғазналылар ҳүкиметинен Хорасаннық арқа
әтирапындағы жерлерди мәкан-журт етип бериўди өтиниш еткен. 1035-жылы олар Нес, Фарав ҳам Дихистан районларына
келип, мәкан басыўға рухсат алған. Бирақ, селжүклердин сәрдарлары өз территориясын кенейтиўди қайта-қайта изинен қалмай талап еге берген. Нәтийжеде олар Мары менен Серахс районларындағы жерлерди де алған. Селжүк беглери менен ҳасылзадаларынын мәкан-журт ушын гүреслери кейинин ала Ғазналылар менен әскерий соқлығысыўға айланған. 1038-жылы Тоғрул
бек Ғазналылардын үстинен жеқиске ерисип, Нишапур қаласын
ийелеген, Ал, 1040-жылы Данданакан (Серахс пенен Мары қалаларынын аралығында) жериндеги урыста Ғазналылардын үлкен армиясы селжүклер тәрепинен қыйратылған. Ғазналылардын
ийелеген жерлеринин барлығы жақа түрк династиясы—Селжүклердин қол астына өткен. Тоғрул бек мәмлекетти басқарған
аәўиринде (1038— 1063) өзинин жаўлап алыў исин даўам еттирген. Ол Ирақгы, Азербайжанды, Курдисганды, Кухистанды бағындырған. 1055-жылы Бағдатқа басып кирип, Аббасийлер басқарған араб халифатлығын өз үсгемлигине бағындырды, Халиф
ислам дининин баслығы регинде, гек рухый үстемликти ғана өз
қолында сақлап қалған. Селжүклердин күтә көлемли, уллы мәм лекетинин пайтахты Рей қаласы болған.
Усы ўақытлары Хорезмнин огузлар менен урысы даўам еткен,
1041- жылы хорезмлилер Женд ҳәкимине бағыныўға мәжбүр
болған. Огуз-Хорезм мәмлекети тек үш жыл ғана өмир сүрген.
1042- 1043-жыллары селжүклер Жендке еки мәртебе әскерий
атланыс жасаған ҳәм Шах-Меликти бағыныўға мәжбүрлеген ҳәм
огузлар сорамынан Хорезмди тартып алып, өз мәмлекетинин қарамағына қосып алған.
Хорезмнин селжүклерден ғәрезли болып турған барлық
дәўиринде көтерилис келип шыға берген. Азатлық ҳәрекетинин гейде күшлилиги соншелли, оны бастырыў ушын ҳәтте Хорасаннан әскер алдырылған. Бирақ, »уллы селжүклердин* үстемлигинен Хорезм азат бола алмаған. Қудиретли селжүкий
Султан Санжар (1118—1157) өлгеннен кейин ғана сулжүкийлер
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мәмлекети өзиниқ бурынғы әҳмийетин жойытқан ҳәм сиясий жақтан қулаў дәўрине өткен. Усы ўақыглары селжүкийлер менен
болған урыслардан ҳәм өз ишиндеги әскерий атақлы адамлар
және ири жер ийелери менен болған урыслардан Қараханийлердин үстемлиги де ҳәлсиреди. Усы дәўирлерде, шығыстан көшип
келген көшпели жаўлап алыўшы қарақытайлар Жетисуўда өз
мәмлекетин дүзген. Олар 1141-жылы Қараханийлер үстинен жениске ерискен. Хорезм енди ғана селжүкийлердин үстемлигинен
қутылған ўақытта қарақытайлар гүрханынын үстемлиги Хорезм
жерине де орнады.
3. У Л Л Ы Х О Р Е З М Ш А Х Л А Р М Ә М Л Е К Е Т И

XII
әсирдин екинши ярымынан баслап Хорезмнин жанадан
күшейиў басқышы басланды. Орта Азиянын сиясий турмысындағы онын тутқан орны өсти. Селжүкийлердин Хорезмди басқарыў ушын қойған адамлары—ҳәкимлер уллы хорезмшахлар династиясынын үстемлигинин басламасын салған. Кутбаддин Мухаммед (1097— 1128 бул династиянын тийкарын салды, ал онын
баласы, Султан Санжардын заманласы, хорезмшах Атсыз (1127—
1156) Хорезм территориясын кенейтиўде үлкен табысларға жетисти. Ол огузлардан Жендти жаўлап алған, ал батыста Ман
ғышлақ ярым атаўын ийелеген. Атсыз күшли әскер дүзген. Онын
әскерлеринин негизин, қыпшақлардан ҳәм басқа да көшпели
қәўимлерден шыққан отрядлар қураған. Олар әскерий хызмети
ушын жал ҳақы алған. Атсыздын баласы Иль—Арсланнын (1156 —
1172) тусында қубла тәреплерди жаўлап алыў басланған. Ол
Нес ҳәм Дихистан областьларын Хорезм мәмлекетине қосып алды. Атсыздын ақлығы хорезмшах Текеш Хорезм державасына
пүткил Хорасан менен Шығыс Ирақты қосып алды. Текешгин
тусында қыпшақ әскерий ақсүйеклери оғада күшейип кеткен.
Әскербасылар мәмлекетлик ислерге араласып отырған ҳәм олар
Хорезмнин сиясий турмысында әҳмийетли орын тутқан.
Текештен үстемликти өзине мийрас етип алған онын баласы
Мухаммед (1200—1220) көи сандағы күшли армияға ийе болған
ҳәм қарақыйтайлардын езиўшилигинен қутылыўды және пүткил
Мавераннахрды өзине бағындырып алыўды ўазыйпа етип қойған.
Ол тез арада бул ўазыйпаны орынлаған ҳәм оған қосымша Ғазнаны, Батыс Ирақты, Азербайжанды жаўлап алған. Нәтийжеде,
уллы хорезмшахлардын сорамындағы жерлердин көлеми оғада
кенейип кеткен. 1219-жылы Хорезмге келген араб саяхатшысы
Яқут: „Ж ер жүзинде Хорезм жеринен басқа, кен жер жоқ* —
деп жазған. XIII әсирдин басындағы Хорезм мәмлекети, пүткил
Алдынғы ҳәм Орга Шығыстағы ен қудиретли держава болып,
оғада кен территорияны ийелеген.
Хорезмнин жаўлап алыўшы қонсы мәмлекеглерден ғәрезси?
болыүы ҳәм Хорезмде күшли орайласқан мәмлекеттин дүзилиўи
елде экономикалық турмыстьщ тез раўажланыўына, дийханшыwww.ziyouz.com kutubxonasi

лыцтыц гүллениўине, енерментшиликтин, саўланын бурынғыдан
да бетер есиўине мүмкиншилик берген. Саяхатшы Якут сол дәўирдеги Хорезмде аўыллар менен қалалардын көп болғанлығы
туўралы ҳәм қалалардағы базарларда күнделикли турмыста пайдаланылатуғын керек-жарақлар менен ҳәр қыйлы буйымлардыц
оғада көп сатылатуғынлығы ҳаққында, сондай-ақ қолы гүл мийнеткешлердин күши менен гүллендирилген егислик жерлер ҳәм
созытып жатырған кец пайтақ атызлықлар жөнинде жазып қалдырған. Уллы хорезмшахлардын дәўирине тийисли археологиялық естеликлерди изертлеўдин нәтийжелери де буны дәлиллейди. Феодаллық дүзимнин қәлиплесиўине байланыслы келбети
өзгерген жана аўыллық қоныслар, жана пишиндеги мәкан-журтлар пайда болған. Дийханлардыц ҳәўлилери феодаллардын сарайларынан кескин айырмашылыққа ийе болған.
Хорезмде феодаллық дүзимнин қәлиплесиў дәўиринде елдеги
халықтыц тығызлығы өткен дәўир менен салыстырғанда бир қанша артқан. Ал, халықтыц тығыз отырыўы сол заманнын өзине
тән сыпатларынан есапланған. Ирригациялық суўғарыў тармақларынын узынлығы бир қанша созылған ҳәм партаў жерлерге
суў жеткерилип, егислик жерлердиц майданы кенейген. Мысалы,
шеп жағалаўдағы Шермен жап каналы арқалы Мамунийлер тусында тек Замахшарға шекем ғана суў ағып баратуғын болса, ал
XII әсирде бул канал және 70 шақырымға шекем узайгылған ҳәм
Субурна қаласына (ҳәзирги Шахсәнем деген гөне қаланын орнына»
шекем жеткен. Сондай-ақ Хорезмнин он жағалығындағы Ғәўҳар
каналы алабындағы жерлер де сол дәўирде кен өзлестирилген.
Хорезмшахлардын үстемлиги тусындағы аўыллық қоныслардын биреўи. С . П. Толстовгыц басшылығында Хорезм экспедициясы тәрепинен изертленилген. Ол ҳәзирги Қарақалпақстанныц
Төрткүл районындағы Қызыл қум сахраларында қумлықтыц
ишинде сақланған. Онын қарабаханасы Қабат қала деп агалады.
Бул аўыл монғоллардын басқыншылығы алдында, суўы мол,
халқы тығыз гүлленген мәкан-журт болған. Усы аўылда агақлы
ҳәкимниц қалын қорған дийўаллар менен бекинистирилген үлкен
сарайы, және ири жер ийелеринин, феодаллардын оннан киширек төрт сарайы болған. Усы сарайлардыц әтирапындағы 90 ға
шамалас ҳәўли мийнеткеш дийханлардыц турақ жайлары болған.
Бирақ, дийханлар ҳәўлилеринин афригидлер заманындағы дийханлардын ҳәўлилерине қарағанда бир өзгешелиги. олар енди
XII әсирде ҳәм XIII әсирдиц басында бекиниссиз, қорған дийўалларсыз салынған Олардыц ҳәўлилерин тек ылай пақса өрилген
дийўаллар ғана қоршаған ҳәм олардын қорғаныў әҳмийеги болмаған. Көп өжирели турақ жайлар, ортасынан узыьына өткен
дәлизлер арқалы екиге бөлинген. Көплеген ҳәўлилердин ишине
турақ жайлардан бөлек, бир өжирели жай салынып, онын дийўалларында көп санлы майда текшелер болған.
Археологлар бул текшели жайларды „кептер хана“. — деп
шәртли түрде атаған. Бирақ, бул жайларда кепгер сақланбай,
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олар қонақ күтиў ушын арналған. Қабат қала оазисиндеги ҳәм
басқа да жерлердеги ҳәзирге дейин сақланған аўыллық қоныслардын қалдықлары, хорезмлилер жәмийетинин феодаллық структуоасын айқын көрсетип береди. Бул ҳаққында қалалардын
көрки де әдеўир мағлыўматлар береди. Хорезм қалалары (мы
сал ушын Даўданнын әййемги анғарындағы хорезмшахлар дәўиринин характерли естелиги Даўдан қаланы агап көрсетиўге болады) Орта әсирлердеги қалалық қонысларға тән болған тийкарғы белгилерди сақлаған. Олар атанақ тәризли планда салынған.
Қаланын баслы көшелеринин кесискен жеринде үлкен жай турған. Ол көпшилик жағдайларда мешит хызметин атқарған. Усы
қалаларда өнерментшиликтин ҳәм саўданын раўажланғанлығы
археологиялық олжалардын көплеп табылыўы менен де тастыйықланбақта. Бул олжалардын көпшилиги өнерментшилик өндирисиниц ҳәр қыйлы қалдықларынан, тенгелерден ибарат. Өнерментшиликтин ен көп таралған түри гүлалшылық болған ҳәм ол
сол дәўирде раўажланыўдыц ен жоқарғы дәрежесине жеткен.
XII әсирдеги ҳәм XIII әсирдин басындағы Хорезм гүлалшылары ыдысларды ислеп шығарыўда, әпиўайы гүлалшылық ылайына қоса, айрықша қамыр сыяқлы гүлалшылық ылайын қолланған. Енди ыдысларға салынатуғын ренли нағыслар бурынғы
қолланылып жүрген қызыл, күрен, жасыл ҳәм ақ бояўлар менен
салынбаған, ал аспан көк, қойыў көк, қара бояўлар менен салынатуғын болған. Гүлалшылардын ыдысларды қўмбызларда писириў усыллары да өзгерген. Хорезмшахлар дәўириндеги ылай
ыдыслардын нағыслары оғада шырайлы, көркем, салтанатлы ҳәм
әжайып болған. Нағыс ойыўда техникалық усылларды да қолланған. Ыдыслардын келбет қәлиби де өзгерген.
Хорезм базарларында жергиликли өнерментлердин ислеп шығарған ҳәр қыйлы затларынан басқа, сырт еллердин—Ираннан,
Қытайдан ҳәм басқа да еллерден алып келинген затлар да сатылған. Үргенч бурынғысынша Хорезм арқалы өтетуғын халық
аралық саўда жолларынын бәндиргисинде жайласқан. Ол арқалы
аўылхожалық өнимлери ҳәм бир қатар өнерментшилик затлары
сыртқа шығарылатуғын болған. Сыртқа шығарылатуғын затлардын кепшилик бөлеги сахраларға алып барылған—Сырдәрьянын
төменги ағысындағы көшпелилер менен болған саўда байланыслары хорезмшахлар мәмлекетинин экономикалық турмысында
әҳмийетли орын тутқан.
Феодаллық қатнаслардыц раўажланыўы ҳәм терецлесиўи кемкем
класслық қарама-қарсылықларды келтирип шығарған.
Қудиретли, гүлленген усы мәмлекеттеги дийханлар менен өнерментлердиц аўҳалы оғада аўыр болған. Айрықша хорезмшах
Мухаммедтин гусында мийнеткешлердиц аўҳалы жүдә қыйынласқан. Жергиликли басқарыўшылардыц қатты қысымларына
қарсы халық көтерилислери болған' жағдайларда олар мийримсизлик пенен бастырылып отырған. Буған 1207 -жылы қалқан соғыўшы уста Мелик Санжар басшылығындағы Бухара өнермент111
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леринин көтерилиси мысал бола алады. Хорезмшах Мухаммед
үзликсиз урыслар жүргизип, көп сандағы жалланба әскерлери
болыўына қарамастан, мийнеткеш халықтан ықтыярлылар армиясын дүзиў ушын әскерликке адам алған.
Хорезмшаҳ халықты қарақытай гурханларына салық төлеўден қутқарғаны менен халықтын аўҳалы жақсыланбаған, ал керисинше зулымлықты күшейткен ҳәм ҳәр қыйлы салықларды
шектен тыс көбейткен. Айырым жыллары бир салықты бир неше мәртебе өндирип алған. Сонын ушын да тез-тез көтерилислер келип шығып турған. Бул көтерилислерге енди тек дийханлар ғана емес, ал қалалылар да қатнаса баслаған. 1212-жылы
жеркенишли хорезмшахқа қарсы Самарқандта көтерилис келип
шығады. Усы сапары көтерилисти бастырыў ушын Хорезмшахтын өзи әскерлерин басқарып келген ҳәм бас иймеген қала халқын үш күнге дейин тонанлар деп, әскерлерине буйрық берген.
Он мынға шамалас самарқандлылар қырып жиберилген. Усы
областтьщ ҳәкими Оспан хан да өлтирилди.
Хорезмшах Мухаммедтин ишки сиясатынан келип шыққан
улыўма халықлық наразылық, Орта Азияға Шынғысхан әскерлеринин басып кирген ўақтындағы аўыр сынақ жылларында қайғылы ақыбетлерге алып келди. Хорезмшах Мухаммед елди бирлестирип, сыртқы душпанға қарсы қоя алмаған, ҳәтте, өзиниц
кушлн әскерин де басқара алмаған.
4. Х О Р Е З М М О Н Ғ О Л Л А Р Қ О Л А С Т Ы Н Д А

XIII
әсирдиц басында Монғолия менен Арқа Қытай территориясында Шыцғысхан басқарған күшли ҳәм үлкен Монғоллар
мәмлекети дүзилгеннен кейин, Хорезмшах Мухаммед өз мәмлекетиниц сиясий ҳәм саўда байланысларыныц өрисин кецейтиў
мақсетинде ҳәм монғоллар мәмлекети менен дипломатиялық қатнасықлар орнатыўды есапқа алып, усы Монғоллар мәмлекетине
бир неше елшилер жиберген.
Бирақ, көп узамай-ақ бул еки күшли ҳәм бир-бири менен
бәсекелес мәмлекеттин сиясий мәплери кескин қарама-қарсы болып шықты. Шыцғысхан менен Хорезмшахтын келиспеўшиликлери 1219-жылы монғол әскерлеринин Хорезм жерине басып
кириўине алып келген. Хорезмниц ишки жағдайы жаўлап алыўшылар ушын оғада қолай болған Кескин класслық гүреслер,
жийи-жийи болып турған көтерилислер Хорезм мәмлекетин әбден ҳәлсиретти. Хорезмшах Мухаммедти халық қуўатламады.
Басқарыўшы топарлардын да бирлиги болмады. Айырым областлардын айрықша Мавераннахр жериндеги) феодал-басқарыўшылары Хорезмнен бөлинип шығыўға умтылды ҳәм хорезмшахқа
душпан кейипте болды Ал қыпшақ қәўиминин атақлы адамларынан шыққан хорезмшах әскербасыларынык көпшилиги исенимли болмады. Қыпшақлардан шыққан әскербасылардын наразылығын ҳәм жасырын тил бириктириўлерин хорезмшахтын ана112
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сы Турған қатын қуўатлаған. Ал, Турған қвтын қанлы уруўынан
шыққан. Қанлы уруўы Қыпшақ қәўиминин бир тийреси болған.
Күтпеген ўақытта, душпаннын тосаттан елге басып кирген
мәҳәлинде сатқыншылық етип жүреме деп, өз әскербасыларынан қәўипленген Мухаммед көп сандағы қудиретли Хорезм әскерлерин кишигирим бөлимлерге бөлип, ҳәр қалаға орналасгырған. Пытыранқы әскерий күшлер монғоллардын ҳүжимин иркип
тура алмады. Шынғысхан әскерлери Хорезм қалаларын излиизинен басып ала берди. Монғоллар биринши рет Сырдәрьянын
ортанғы ағысындағы Отрар қаласын қоршап, оны жаўлап алды.
Буннан кейин Шынғысхан өз әскерлерин екиге бөлди. Үлкен
баласы Жошыханға Сығнақ, Үзген, Женд, Жацакент ҳәм Сырдәрья бойындағы басқа да қалаларды жаўлап алыўға буйрық
берди. А л, өзи баслы күшти басқарып,' Қызылқумнын үсти менен Бухараға атланды. 1220-жылы февральда Бухараны, апрельде Самарқзндты алды.
Усындай сынақта хорезмшах әскерлерди басқармады. Өзин
қорғаў ушын алып жүрген бир топар жаўынгерлери менен Келифтин қасында паналап турды ҳәм оннан арман Иранға қарай
қашты. Монғол әскерлери тәрепинен қуўғынға ушыраған хорезмшах Каспий тенизиндеги атаўлардын биреўине қашып барып,
сол жерде көп узамай-ақ өлген.
1221-жылы монғол әскерлери Хорезмге жыйналды. Енди
олар Хорезмшахлардын пайтахты Үргенчти басып алыўға таярланды. Сырдәрья бойларынан Жошыхакнын отряды, Бухара беттен Шағатай менен Үгедайдын әскерлери келип, қыстын күниақ Үргенчти қоршаўға алды. Қала халқы монғолларға қатан қарсылық көрсетти ҳәм берилмеди. Қамал бес ай даўам еттл. Қала
халқы қаланын ҳәр бир мәҳәллесин, ҳәр бир үйди душпаннан
аянбай қорғады.
Монғоллар қалаға келип турған каналдағы тарнаўды ашып
жиберген. Қалаға суў қуйылып ағып. жайлар қулай баслаған.
Ашыўланып, өшиккен монғол әскерлери қалаға басып кирген ҳәм
қаланы талан-тараж етип тонаған, душпан қаланы биротала қыйратапы. Өнерментлерди, қызларды ҳәм жас балаларды қулға
айландырған. Ал, қала халқынын қалғанларын жаўлап алыўшылар қырып, жоқ етип жиберген. Үргенчти монғоллардын жаўлап
алғанлығы ҳаққында тарийхшылар „ондағы (Үргенчтеги) жасаўшылардан ҳеш ким аман қалмаған“, —деп жазды. Үргенчти қаҳарманлық пенен қорғаў ҳаққындағы жазба дәреклердиц мағлыўмагларын археологиялық материаллар тастыйықлайды. Қаланын
монғоллар басып алған ўақтындағы қагламын қазғанда адамлардын сүйеклери, қурал-жарақлар ҳәм қыйратылған жайлардын
қалдықлары көплеп табылды.
Мухаммедтин баласы, ен сонғы хорезмшах Жалаладдийин
монғолларға қарсы урысты ақырына дейин даўам еттиргени менен Үргенчти душпан алыўдан-ақ пүткил Хорезм монғолларға
бағынған. Ал, Жалаладдийиннин монғолларға қарсы урысы қуб-
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лада Хорасан менен Ҳиндстанда жургизилди. Ер жүрек, батыр,
урыс тәжирийбеси мол хорезмшах Жалаладдийин Ниса қаласынын қасында ҳәм Пәнжшир (Афганстанда) алабындағы Перваннын тусында монғол әскерлеринин үстинен еки мәртебе жениске еристи. Шынғыс хан ен баслы күшлерин өзи басқарып, қарсы атланысқа шыққаннан кейин, 1221-жылдын ақырында ғана
Жалаладдийиннин қарсылығын жене алған. Инд дәрьясынын бойында болған урыста хорезмшах женилген, бирақ ол Ҳиндстанға барып, қайтадан әскер жыйнаған. -Үш жыл өткеннен кейинол
монғолларға қарсы урысты қайгадан баслады. Жениске жетисе
алмай, ол 1231-жылы саўашта өлтириледи.
Монғоллардын жаўлап алыўшылығы Хорезмди аўыр қыйратыўшылыққа алып келди. Елдеги хожалықтын раўажланыўы
иркилди. Басқыншылар көплеген қалалар менен аўылларды қыйратты, Сонын ишинде жоқарыда атап өтилген Қабат қала ҳәкиминин сарайы өртелген. Елде жасаўшы халықтын саны ҳәдден
8ыят азайып кетти. Халықтын көпшилиги қырып тасланды. Көпшилик бөлеги тзггқын етилген, қулға айландырылған ҳәм басқа
жақларға алып кетилген. Хорезм оазисиндеги кен көлемли, жаў
қыйратқан ирригациялық суўғарыў тармақларын қайтадан қәлпине келтириў енди мүмкин болмаған. Көп узамай-ақ Әмудәрьянын он жағасындағы жерлерге суў аққанды толық тоқтатқан, ал
суўғарылып егилетуғын жерлер қацырап қалған. Шеп жағалықтағы каналлардын ҳәм тарнаўлардын қыйратылыўына байланыслы Әмудәрьяныц суўы, ески анғар бойынша Сарықамыс шуқырына қарай ағып кеткен.
Шынғыс хан Хорезмди еки баласына бөлип берген. Әмудәрьянын оц жағалығы Шағатай улысына тийген, ал шеп жағалығы
Жошыхан улысына қараған. Соцын ала Жошыханнын баласы
Батый хан тәрепинен бағындырылған жерлер бирлестирилип,
жаца монғол мәмлекети — Алтын Орда дүзиледи. Сол ўақытта
Хорезм толығы менен Алтын Ордаға қараслы болған. Усыннан
баслап, XIII әсирдиц екинши ярымында Хорезмниц экономикасы
қайтадан қәлпине келе баслаған. Қалалардын турмысы, аўыл
хожалығы жанлана баслады. Жерлер енди жацадан суўландырылған. Қыйратылған Үргенч және қайта гикленди. Алтын Орданыц дәўиринде де Үргенч жацадан ири саўда-өнерменгшилик
ҳәм мәдений орайға айланды. Әййемги қаланыц гөне орнында
елеге дейин сол дәўирдеги әжайып қурылыслардын естеликлери сақланған. Олардан Алтын Орта заманындағы Үргенч ҳәкими
Қутлық Темирдиц тусында салдырылған минар, Нәжиматдийин
Қубранын мазары, Ж ер жүзине белгили Төребек ханымныц мешити (Төребек ханым Қутлық Темирдин ҳаялы болған, усы мешит сол ҳаялдыц буйрығы менен салдырылған), кәрўан сарайдыц, ҳәртүрли рецлер менен сырланған ойма тахта ҳәм ҳәр қыйлы рендеги таслар, шийшелер менен безелген дәрўазаныц қалдығы және тағы сондай әжайып естеликлерди атап көрсетиўге
болады.
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Қарақалпақстан территориясында Үстирт тегислигиниц қублашығыс шетинде Ллтын Орда дәўиринин естелиги Шемаха қаласыньщ қарабаханасы сақланған. Қала беккем дийўаллар менен
қоршалып, минары болған. Онын туўры планларынын изи сақлаиған. Көшелердин кесискен жеринде мешиттин орны қалған.
Хорезм экспедициясынын археологиялық қазыўлары ўақтында.
қала гүлалшыларынын, металл ислеўшилериниц ҳәм басқа да
өнерментлеринин мәҳәллелери ашылған. Қалада саўданын раўажланғанлығын көрсететуғын Алтын Орда тенгелери де табылған.
Усы дәўирдеги Хорезм жанадан және қонсы Азия еллеринин
Дешти-қыпшақ сахраларына, Волга бойларына барагуғын саўда
жолларынын дәрбентинде жайласқан ҳәм халық аралық саўдада
үлкен орын тугқан. Тарийхшылардын көрсетиўи бойынша данқы
жайылған хорезм қаўынлары X IV әсирде Ҳиндстан менен Қытайдыц ен шетиндеги алыс жерлерине шекем*, сатыў ушын алып
барылған. Хорезм кем-кемнен Алтын Орданын ец бай ҳөм мәдениятлы областына айланған. А . Ю . Якубовскийдин изертлеўлеринде Алтын Орда мәдениятынын тутасы менен дерлик Хорезмнен өзлестирилип алынғанлығы дәлилленген, X IV әсирдин
60-жылларында Алтын Орданын Хорезмдеги ҳәкими Қутлы Темир Алтын Ордадағы ханлардын сиясий үстемлигиниц ҳәлсирей
баслағанлығынан пайдаланып, Алтын Ордаға бағыныўдан бас
тартқан ҳәм Хорезмди өз алдына ғәрезсиз басқарған. Бирақ,
X IV әсирдин 60-жылларында ақ, Хорезмде қонырат қәўиминен
шыққан, елди өз алдына ғәрезсиз басқарыўға ҳәрекет еткен
Суўпылар династиясы көзге түсти. Усы династияныц басқарыўшысы Хусейин Суўпы Арқа ҳәм Қубла Хорезмди бириктирмекши болған. Ол усы мақсет пенен Шағагай улысы сорамына қараслы Қыят қаласын басып алған. Бирақ, бул Орта Азияда X IV
әсирде Шағатай улысынын территориясындэ пайда болған жана
уллы мәмлекеттин тийкарын салыўшы ҳәм басқарыўшысы Темир
әскерлеринин Хорезм жерине басып кириўине себепши болды.
5. Х О Р Е З М Д И Т Е М И Р Д И Н Ж А Ў Л А П А Л Ы Ў Ы .

Данқы жайылған жаўлап алыўшы Темир Шахрисабз қаласынын әтирапында жасайтуғын Барлас қәўиминин атақлы ақ сүйеклеринен шыққан беклерден еди. Ол жас ўақытларынан баслапақ Мавераннахрдағы сиясий ўақыялар менен урысларға қатнасқан. Ол Балхты жаўлап алғаннан кейин 1370-жылы Мавераннахрда
күшли мәмлекет дүзген ҳәм оны өзи басқарған. Ол Самарқандты
өз мәмлекетиниц пайтахты еткен. Темирдин 35 жыл даўамында
басқарған жыллары үзликсиз жүргизилген жаўлап алыўшылық
әскерий атланыслардын нәтийжесинде оныц мәмлекетиниц жер
көлеми Ҳиндстаннан Волгаға шекем ҳәм Сириядан Қытайға шекем созылып, оғада үлкейген. Гемир өз әскерлерине қалаларды қыиратыўға ҳәм талаўға буйрық берген. Халық қырылған,
баҳалы мәдений затлар набыт болған. Шығыс еллерине, Ҳиндсwww.ziyouz.com kutubxonasi
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ганға, Месопотамияға, Иранға, Сирияға жасаған атланысларынан
қайгқанда Темир Самарқандқа есап-сансыз ғәзийнелер алып келген. Көп сандағы тутқынларға—шебер өнерментлерге, жай салыўшы шебер усталарға, сүўретшилерге пайтахтгыц салтанатлы,
зәўлим жайларын салдырған. Темирдиқ тусында көп сандағы
қулларға, бенде болып қолға гүскен талантлы шебер усгаларға
салдырған Бибиханым мешиги, Гөри Әмир мазары ҳәм басқа да
әжайып архитекгуралық қурылыслар Самарқандта елеге дейин
сақланған. Олар Орта Азиядағы жай салыў шеберлигинин оғада
әжайып үлгилеринен есапланады.
1372-жылдан 1388-жылға дейинги аралықта Темир бас иймеген Хорезмге қарсы бес рет әскерий атланыс жасады. Сонғы
агланыс ўақтында Үргенчти басып алған ҳәм Хорезм пайтахтыньщ халқын жаўызлық пенен жазалаған, Қала қыйратылған ҳәм
таланған. Шығыс авторларынық мағлыўматлары бойынша Темир
Үргенчти биротала сапластырыў ушын, қаланын барлық территориясы сүрилсин ҳәм орнына арпа егилсин, деп буйрық берген.
Сонын ала қаланын XVII әсирге дейин халық жасап келген бир
мәҳәллесине шамаласы ғана қайга гикленген. XVII әсирде Хийўа
ханы Абылғазы гөне Үргенчтин аз ғана халқын Хийўаныц қасына жақын жегге өзи салдырған Жақа Үргенчке көширип әкелип
қонысландырған. Енди қыйраған суўғарыў системаларыи, тарнаўларды қайтадан қәлпине келтириў оғада қыйынға түсти. Әмудәрья
ағысы өзгерип, және Сарықамысқа қуйған.
Темир Хорезмди жаўлап алғаннан кейин Алтын Ордаға атланыс жасаған. Алтын Орданын Волганын төменги ағысында, дәрьгнын бойынла жайласқан пайтахты Сарай беркени ийелеген ҳәм
қыйратқан, Хорезмнин Шығыс Европа менен байланысы үзилген,
Әсирлер бойы гулленип турған саўда жоллары қанырап қалған.
Хорезмниц сиясий қүдиретлилиги ҳәм ондағы бурынорын алған экономикалық, мәдений прогресс қайтадан өз қәддин ала алмаған. XIV әсирдеги халықтын басына түскен аўыр, қайғылы аўҳаллардан кейин, елдин узақ жылларға созылған төменлеў дәўри ҳәм
өз-ара үзликсиз феодаллық қыянкески урыслар заманы басланды.
1405-жылы Темир өлгеннен кейин Хорезм Темурийлер династиясы мәмлекетинде қалды. Тек 1406-жылы Алтын Орданыц абыройлы әмирлериниц бири Едиге жаўлап алған жыллары ғана
Хорезм Алтын Ордаға қараслы болған. Едиге 1406-жылдан 1413жылға дейинги аралықта ўақытша үстемлик еткен. 1413- жылы
бул областты Темуийлер қайтып алған. Хорезмди Улығбектиц
сарай хызметкерлеринин бири Шахмелик басқарған.
Хорезмнин буннан былайғы тәғдири Арал әтирапы сахра қәўимлери арасындағы Дешти-Қыпшақтағы ала-сапранлы ўақыялар
менен тиккелей байланыслы болған. X V әсир ҳәм X V I әсирдиц
басында бөлшекленип кеткен монғол мәмлекетиниц қарабаханалары орнында көшпели ҳәм ярым көшпели ноғай, өзбек, қазақ
халықларынын ири-қәўим бирлеспелери менен мәмлекетлери
пайда бола баслаған.
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I V бап
X I—XVI ӘСИРЛЕРДЕГИ АРАЛ ӘТИРАПЫ САХРА ҚӘЎИМЛЕРИ
1.
М ОН ҒО Л Л АРД Ы Ц Ж АЎЛ АП А Л Ы ЎЫ Н А Д ЕЙ И Н ГИ АРАЛ
Ә ТИ РА П Ы Н Д А ҒЫ КӨ Ш П ЕЛ И ҲӘ М ЯРЫ М КӨШ ПЕЛИ Қ ӘЎИМ Л ЕР

Орта Азиянық ҳәм Қазақстаннын бир бөлегинин Қараханийлер
мәмлекегине сиясий биригиўи ўақтында Орта Азиядағы Еки дәрья
аралығында, Жетисуўда ҳәм Шығыс Түркстанда жасаған халықлар экономикалық, мәдений ҳәм этникалық жақтан бир-бири менен жақынлаеты. Көшпели ҳәм ярым көшпели түрк қәўимлеринин Орта Азия оазислерине ағылып көшип келиўи усы дәўирде
бурынғыдан да күшейди. Олар дийханшылық аўыллары жайласқан зоналарға таралып қоныс басқан ҳәм 'олардын бурыннан отырықшы, жергиликли халықлар менен байланысы барған сайын
өсги. Енди түрк тилинде сөйлейгуғын халықлар бурынғыдай иран
тилинде сөйлейтуғын халықлардын ишинде айырымланып, шекленген жерлерде жасамастан, анағурлым кен алапларды ийелеп,
оларды қоршаған жергиликли халық кем-кемнен түрклесе баслаған.
Өзбекстаннын ҳәзирги территориясында сол ўақытта бурыннан
жасап агырған түрк тилинде сөйлеўши халықлар хәм соқғы дәўирде көшип келген түрк қәўимлери қосылып, түрк тилинде
сөйлейгуғын халықлар басым көпшиликке ийе болған. Қараханийли түрк илимпаз-лингвисг Махмуд Қашғарлы тәрепинен 1072— 1074 жыллары араб тилинде жазылған „Дивани луғат ат-түрк*
сөзлиги, түрк тиллери тарийхынық ен баҳалы дәреги есапланады
ҳәм ол XI әсирде өзбек тилинин қәлиплесиў процесслеринин әдеўир гереқлескенлигин көрсегеди. Қараханийлер дәўири (XI әсир)
өзбек халқынын қәлиплесиўинде тийкарғы басқыш болды. Онын
халық болып қәлиплесиўи тәжиклер менен бир ўақытта, бир тутас
терригорияда басланған.
Монғолларға дейинги дәўир, XI әсирден XIII әсирдин басларына дейинги аралық, қарақалпақлардық, түркменлердиқ ҳәм
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қазақлардын халық болып қәлиплесиў тарийхындағы еи әҳмийетли басқыш болды. Сол дәўирдеги болып өткен сахра қәўимлериныи ири-ири қоныс өзгертиўлери, усы халықлардын қәлиплесиўинде шешиўшй орын тутты.
Селжүк түрклеринйқ—огузлардық Сырдәрья бойындағы областлардан Түркменстаннын ҳәзирги территориясына көшип барып қонысланыўы ҳәм сол жерлердеги жергиликли халықлар менен араласыўы түркмен халқынын тийкарғы этникалық топарынын
қәлиплесиўине алып келген. Селжүклердин ҳәрекети белгили дәрежеде өзбеклердиқ этногенезине де тәсирин тийгизди. Ол Хорезм
халқынын ҳәм Бухаранын бир қатар областлары халқынын турклесиўине әдеўир тәсир жасаған.
Өзбек тилиниқ Хорезм диалектлериниқ биреўинде огузлардын
сөйлеў тиллеринин белгилери елеге дейин басым түрде сақланған. Бухара областындағы Нурата таўларындағы елдиқ ишинде
,түркмен“ , —деген этнографиялық топар ҳәзирги күнлери де
жасайды. Олар селжүклердин көшип-конып жүрген ўақтында
Сырдәрьянық төмениндеги мәканынан Нуратаға көшип келип қоныс басқан түркмен-огузлардық әўладлары. Ҳәзир олар өзбеклер
менен араласып кеткен.
XI әсирдеги Иртыш бойларынан Арал әтирапына көшип келген қыпшақлар қазақ халқынық қәлиплееиўин бир қанша илгерилеткен. Қыпшақлар қарақалпақлардық да халық болып дүзилиўинде ҳәм беккемлениўинде әҳмийетли орын тутқан.
2. Қ Ы П Ш А Қ Л А Р .

X —XI әсирлерде Батыс ҳәм Орайлық Қазақстаннын территорияларында қыпшақлардыц бир неше қәўимлик аўқамлары дузилген. Бул түрк тилинде сөйлейтуғын қәўимлер Иртыш алапларында жасап атырған кимаклардыц ишинен бөлинип шыққан. XI
әсирде қыпшақлар огузларды жаўлап алған ҳәм олардық территорияларын ийелеген. Оннан сон батысқа қарай жүрген ҳәм Днепрге шекем, ал XII әсирде Дунайға шекем барып жеткен. Қубла
рус сахралары менен Қазақстаннын кен пайтақ сахра далалары
Дешти-Қыпшақ деп аталған. Қыпшақлар сондай-ақ Кавказ таўынын етегиндеги сахраларда да қонысланған.
Қыпшақлар көшпели шарўалар болған. Бирақ. олардын ийелеген жерлеринин шетки әтирапларында жасаған қыпшақлар, рус
жерлери менен, Хорезм ҳәм басқа да дийханшылық пенен шуғылланыўшы отырықшы еллер менен қоцсы районларда жасаған
қыпшақлар кем-кем отырықшылыққа өткен. Дийханшылық мәденияты Дешти-Қыпшақтық да бир қатар жерлеринде, мысалы, Уллы
таў етеклеринде, Сары суў ҳәм Есим дәрьяларынын бойларында
орын алған. Орта әсирлердеги авторлар қыпшақларда бийдай
менен арпаны жекке-сийрек еккен, ал олар көбинесе тары егетуғын болған ҳәм тары олардын аўқат ушын пайдаланатуғын
баслы дийханшылық өними болған, —деп жазып қалдырған.
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XI әсирде Қыпшақлар аўқамы дүзилген ўақытта Дешти Қыпшақгьщ кец сахралық территорияларында бурыннан жасап атырған түрклердин көшпели ҳәм ярым көшпели қәўимлери усы аўқамға кирген. Бул усы қәўимлердиц қыпшақлар менен этникалық
жақтан араласыўына алып келген. Жергиликли түрк тиллеринин
көпшилиги усы ўақытта үсгемлик сүрген қыпшақ тилинен пайдаланған ямаса қыпшақ тилинин күшли тәсирине түскен. Усы процесстин нәтийжесинде түрк тиллеринин қыпшақ группасы ДештиҚыпшақ территориясындағы халықлар арасында кец таралған. Бул
бирликтин дүзилиўи ҳәм беккемлениўи Дешти-Қыпшақ территориясы менен байланыслы болған. Бул тиллер группасына қазақлардын, қарақалпақлардыц, қырғызлардын тиллери ҳәм өзбек тилинин бир қатар диалектлери (Хорезм өзбеклери) киреди, ал
Орта Азиядан тысқарыда—ноғай, башқурт, татар, қумық, қарачаево-балқар ҳәм басқа тиллер де киреди. Усы аты аталған халықлардын көпшилигинде Х1Хәсирдеҳәм X X әсирдин басында вқыпшақ“ —деп аталатуғын қәўим топарлары сақланған. Бул мысал,
усы халықлардыц келип шығыўында қыпшақлардын қатнасы
болғанлығынан дәрек береди ҳәм бул ҳаққындағы пикирди тастыйықлайды.
Қыпшақлардын (рус жылнамаларында-половецлер деп аталады,
ал батыс европалық тарийхый дәреклерде-команлар деп аталады)
ҳүжимине шыдамаған огузлардыц бир бөлеги Волганыц аржағына өтип кеткен. XI әсирдиц 50-60- жылларында олар Рус жерлерине жийи-жийи топылыс жасап турған. Ал, 1064-жылы огузлардын—„торклардыц“ отрядлары Төменги Дунай бойларында,
Визангияныц арқа областьларындағы жерлерде де көрине баслаған. Бул жерлерде олар, усы әтирапқа бурын көшип келген,
яғный Киевтиц қасында 1036- жылы Ярославтыц әскерлери тәрепинен қыйратылғаннан кейин көшип келген батыс печенеглер
менен ушырасқан. Бир қатар печенег қәўимлери византия имперагорынын пухаралығына өткен ҳәм Дунайдан өтип, Болгария территориясына қоныс басқан. Олар Дунай бойларындағы Виэантия
шегарасын рус әскерлериниц ҳәм көшпелилердин шабыўылларынан қорғап турыўға миннетли болған. Ал печенеглердиц Византиядан ғәрезсиз бөлеги усы қүдиретли империяныц сорамына
удайы шабыўыл жасап турған ҳәм Болгарияға, Македонияға, Фракияға басып кирген, ҳәтте XI әсирдиц ортасында печенеглер Константинополые де қәўип туўдырған. Дунай бойларына огуз-торклар келгеннен кейин, олар Византияныц арқа областларына топыла
баслаған. Бирақ, барлық огузлар да батысқа қарап алыслап кетпеген. Қыпшақлар тәрепинен қысылып, өз жерлерин таслап кеткен огузлардын бир бөлеги яшығыс“ печенеглердин бир қатар
қәўимлери менен бирге усы дәўирде тек Днепрге шекем барып
тоқтаған ҳәм Киев Русындағы Днепр дәрьясынын бир саласы
болған Рось дәрьясыныц бойларында мәкан басқан. Сахра жерлеринен көшип келип қоныслана баслаған бул огуз-печенег қәўимлери ҳаққындағы мағлыўмаглар биринши мәртебе рус жылна119
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маларында XII әсирде көрине баслаған. Жылнамаларда олар„ қара
бэриклилер“ (ячерные клобуки—черные шапки“ ), —деп аталған.
Бул атама „қарақалпақ“, —деген түрк этнониминин жылнамашылар тәрепинен рус тилине аўдарылғанынан кейин келип шыққан
болыўы итимал.
3. „ К А Р А

БӨРИКЛИЛЕР“

жҚара бөриклилер* рус князьлери менен келисимли қатнасықларға түскен. Олар рус князьлеринен мәкан-журт ушын жер алған ҳәм бунық есесине рус шегараларын душпанлардан қорғаўға
миннетленген. Қара бөриклилердин мәкан-журтынық орайы Рось
дәрьясынық бойындағы Торческ қаласы болған. „Қара бөриклилер“ Киев Русынық турмысына жигерлилик пенен қатнасып отырған. Олар Киев Русы халқынық қурамына кирген ҳәм онық гражданлары болып есапланған. Киев Русынын жери ушын душпанларға қарсы рус әскерлериниц қатарында болып саўаш жүргизген.
Жетекши совет тарийхшылары „черные клобуки* термини „қарақалпақлар*, деген этнонимге сәйкес келеди, деп мойынлайды. Буннан қарақалпақ халқынық аты еқ биринши мәртебе Украина территориясында тилге алынып, Рось дәрьясынық бойына мәкан басқан
қәўимлердиқ топарларына ғана қолланылған, деп үзил-кесил ж уўмақ шығарыўға болмайды
Белгили тарийхшы шығысты изертлеўши П .П . Иванов изертлеўшилердиқ дыққатын „Тарихи Бейхаки“ деген мийнетке аўдарған. Бул мийнеттиқ авторы Абул Фазыл Бейхаки усы тарийхый
шығармасында XI әсирдиқ биринши ярымындағы хорезмшахлардық түрклерден қуралған гвардиясынын әскербасыларынық биреўинин аты вҚалпақ“ болған,—деп жазған. П. П . Иванов Бейхаки
жазған „Тарийхтық“ усы жерин анализлей отырып, онда әскербасынық аты ҳаққында емес, ал сол әскербасы басқарған атлы
әскерлер-қалпақлардық отряды ҳаққында сөз болды, деген пикирге келген. Анаў ямаса мынаў адамық атын, онық шыққан этникалық топарынық аты менен атаў шығыс авторлары ушын әдегтегише қубылыс болған, деп жазады П . П . Иванов. Нәтийжеде
П . П. Иванов XI әсирде Арал әтирапында „қарақалпақ“ этноними
болған болыўы мүмкин,—деген жуўмаққа келген. „Қарақалпақ*
терминин қысқартып „калпақ“ деп қолланыў улыўма қарақалпақ
тарийхый фольклорында да таралған(мысалы, Бердақтын „Шежиресинде“ ҳәм басқаларда).
П .П . Ивановтық ойлаўынша X I—XII әсирлердеги „қарақалпақ"
атамасы, Киев Русынық шегараларына қарай көшип кетпей қалған, қыпшақлар келгеннен кейинВолга менен Уралдын (Көплеген
аныз-әқгимелерде Едил-Жайнқ ата мәканымыз деп атап көрсетиледи) аралығында жасап қалған ҳәм қыпшақ қәўимлери аўқамынық қурамына кирген шығыс печенег қәўимлерине қолланылған.
Буннан былайына бул еки халықтын қонсылас жасаўы, әскерий
атланысларға бирликге шығыўы, тилиниқ, мәдения1 ынын ҳәм
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турмысынын жақынлығы олардын бир-бирине жақынласыўына.
алып келген. Дәреклерде половецлер-қыпшақлар менен печенеглер қыз берип-қыз алысқан, деп атап көрсетиледи.. „Қара малақайлылар“ (вчерные шапки“) монғоллардын жаўлап алған дәўиринде қыпшақлардын арасында жасаған.
XIV
әсирдеги тарийхшы Эн-Нувейридин шығармасында половец-қыпшақлардын он бир қәўиминиц аты келтирилген. Сонын
ишинде „қара бөриклилер де“ бар. П . П . Ивановтын пикиринше
қыпшақ қәўимлериниц аўқамына кирген огуз-печенеглер—“қара
бөриклилер“ қыпшақларға араласып жоқ болып кегпеген, ал айрықша этникалық бирлик болып жасаған ҳәм соцын ала Алтын
Орданьщ ыдыраған дәўиринде „қара малақайлылар“ (,черные шапки“ ) атын сақлап келген ҳәм усы ат пенен олар биротала халық
болып қәлиплескен. Бирақ, X II—XIII әсирлердеги Қыпшақлардын
аўқамында болғанлығы қарақалпақлардын қәлиплесиўине терен
тәсир жасаған. Бул олардьщ қыпшақлардан қабыл алған тили
менен ғана емес, ал бир қатар басқа да этнографиялық фактлар
менен дәлилленген. Мысалы, X IX әсирдеги ҳәм X X әсирдин басындағы қарақалпақлардыц қәўим-уруўларынын ишиндеги, әсиресе он төрт уруў арасындағы ец көп санлы қәўим иқыпшақ“ есапланған ҳәм ол өз гезегинде көплеген уруўларға, кишкене тийрелерге, көшелерге де бөлинген.
Қарақалпақлардын қурамында, сондай-ақ хорезм өзбеклери
қәўиылеринин арасында ҳәм Уллы жуз қазақларынын қәўимлеринде де қанлы қыпшақлар бар. Эн-Нувейридиц дүзген қыпшак қәўимлеринин дизиминде қыпшақлардын „қацлы“ қәўими ушырасады. Бирақ, С .П . Толстов қацлылар қыпшақлардан келип шықпаған,
ал олардан бир қанша ертеректе Арал әтирапында жасаған ҳәм
олар X әсирдеги Византия тарийхшылары тәрепинен „қацгар“ деп
аталған печенеглер болған. А л, „қанлы“ сөзи „кангар“ сөзине байланыслы келип шыққан, —деп шамалайды. Мүмкин ол сөздин буннан да ертеректе жатқан терен тарийхый тамырлары бар шығар.
Қулшылық дәўиринде Хорезм менен Сырдәрьянын төменги ағысында жасаўшы барлық қәўимлерди бириктирген Кангюя мәмлекети болған. Қыпшақлардыц „Қанлы“ тийресинин аты әййемги
Кангюя мәмлекетинин атына да байланыслы болыўы итимал.
4. С Ы Р Д Ә Р Ь Я Н Ь Щ Қ У Я Р Л Ы Ғ Ы Н Д А Ғ Ы М Ә Д Е Н И Й О А З И С Л Е Р Д Е
Х О Р Е З М Ш А Х Л А Р ҲӘМ М О Н ҒО Л Л АР Д Ә Ў РИ Н ЕН ҚАЛ ҒАН
ТАРИ Й ХЫ Й ЕСТЕЛИКЛЕР.

Қарақалпақ халқынын қәлиплескен территориясы монғоллардыц Орта Азияға басқыншылық пенен басып кириўинин ен басында-ақ монғоллар тәрепинен жаўлап алынған еди. Жоқарыда
айтылғанындай Шыцғыс хан 1219-жылы Отрарға басып кирген,
усы жылы онын әскерлери Сырдәрья бойларындағы қалаларды
басып алған ҳәм қыйратқан, 1220-жылы Жендти жаўлап алып,
қала Жошыханныц ел басқарып отыратуғын баслы орны болып
есапланған.
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Монғоллардын жаўлап аларынын алдында уллы хорезмшахлар мәмлекетинин территориясы Хорезмнин орайлық областларынан арқа-шығысқа қарай кен ен жайған. Оған Сырдәрьянын т*менги ҳәм ортанғы ағысынын он жағалығы ҳәм сол әтираптағы
Отрар, Ясы (Түркстан), Саўран, Сығнақ ҳәм басқа да қалалар
қараслы болған. Еле огузлар ўақтынан-ақ белгили болған Жанакент, Ашнас ҳәм Сырдәрьянын шеп жағалығындағы басқа да қалалар үлкен әҳмийетке ийе болған. XII әсирде ҳәм XIII әсирдин
басында Сырдәрьяныц орта әсирлердеги қуярлығында суўғарыў
өзиниц раўажланыўынын ец жоқарғы дәрежесине жеткен. Ол
ўақытлары Сырдәрьяныц ец баслы тармағы Жаца дәрья суўлы
болған. Онын жағаларында да Сырдәрья бойларындағыдай-ақ
халық тығыз мәкан басқан, ол әтирапта да көплеген аўыллар ҳәм
қалалар гүлленип раўажланған.
Археологлар Жана дәрьяныц бойындағы хорезмшахлар ҳәм
монғоллар дәўиринен (XII—X IV әсирлерге тийисли) қалған көплеген естеликлерди ашқан ҳәм изертлеген. Олардын ишиндеги
ен ирилеринен Жана қала, Бес там қала, Қум қалалардын қарабаханаларын атап өтиўге болады. Олардын барлығы да орта әсирлерде үлкен қалалар болған. Жана қала археологиялықизерглеўлердин дәлиллеўлерине қарағанда кен көлемли дийханшылық
областынын орайы Женд қаласына сәйкес келеди. Бул қала
көплеген орта әсирлердеги шығыс авторлары тәрепинен еске
алынған. Монғоллардын жаўлап алғанына дейин қаланын әҳмийети үлкен болғанлығы соншелли, ҳәтте Арал тенизин айырым ўақытлары Женд тенизи деп те атаған. Қаланын орайлық бөлиминен үлкен канал кесип отип турған. Бул каналдын излери ҳәзирге дейин сақланған. Каналдын бойына тақалып салынған үлкенүлкен жайлардын қалдығы ҳәзир топырақ түринде төбе-төбе болып
қалған. Бул төбелердин үстинде шашылып жатырған гүлал ыдыслардыц сынықлары ҳәм жайлардын тас гербишлерден салынған
тырнақларыныц қалдықлары сақланған. Қаланыц батысында үлкен
бағ болып, ол Женд қаласы ҳәкиминиц қала сыртындағы сарайынын дийўаллары менен бирге қосылып қоршалған. Аўыллық
қоныслардын айырымлары оғада үлкен болған. Оныц ишинде бийик
дийўаллар менен қоршалған феодалдыц ҳәўлиси, дийханлардыц
үйлери-турақ жайлары болған. А л, бир қатарларында өнерментлер
де жасаған. Мартық қаланын қарабаханасын ҳәм басқа аа аўыллардыц қарабаханаларын атап өтиўге болады. Қалалардыц ишинде ҳәм аўыллардыц қасында көплеген мазарлар (мавзолейлер)
болған. Олардын бир қатарлары баҳалыархитектуралықестеликлер
есабында кец белгили, мысалы, Жаца дәрьядағы Сарлы там мазар1.
Сырдәрьяныц қуярлығындағы областлардын орта әсирлердеги
аўыллық қонысларынын ҳәм ирригациялық қурылысларыныц, суў1 Жана дәрьядагы Сарлы там мазары X I V —X V әсирлерге тән болып. ол
Инкар дэрьянын ески анғарынын бойындағы қорған Сарлы там қаладан ҳэм
онын қасындағы мазардан соцғы дәўирлерде салынған— Р е д .
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ғарыў тармакларыньщ излерин археологиялық изертлеўлер, монғоллардьщ жаўлап аларынын алдындағы усы жерлердеги суўғарыў
усылларынын ҳәм дийханшылық етиў дәрежесинин, оннан бурынғы тарийхый дәўирлерге салыстырып қарағанда бир қанша жоқары
болғанлығын анықлады. Орайлық Хорезм жерлериндегидей-ақ
усы жерлерде де суўды дөн атызларға шығарыў ушын шығырдан пайдаланған.—Шығырлардын дигирлери (гузелери) болған.
Дийханшылықтын өнимлилиги аўыл хожалық егинлеринин ҳәрқыйлылығы менен дәлилленеди. Археологиялық изертлеўлер арқалы табылған олжаларға қарағанда ҳәм орта әсирлердеги
авторлардын мағлыўматлары бойынша Сырдәрья әтирапы районларында тары, бийдай, жонышқа, бақша егинлери (қаўын-ғарбыз)
ҳәм бир қатар овощь егинлери егилген.
5. М О Н Ғ О Л Л А Р Д Ә Ў Р И Н Д Е Г И

Д Е Ш Т И -Қ Ы П Ш А Қ С А Х Р А С Ы

Монғол империясы дүзилгеннен кейин Арал әтирапы барлық
халықлары менен бирге Жошыхан улысына қараслы болған. Онын
территориясы (Жошыханнын баласы Батыйханнын тусында) батыста Днестрге, шекем, шығыста Сырдәрьянын төменги ағысына
шекем созылған, ал қублада онын сорамына Қырым, Кавказдыц
бир бөлеги, Үргенч қаласы менен бирге Хорезмнин бир бөлеги
қараслы болған, ал арқада булғар обласгы усы улысқа кирген.
Арал әтирапында халық болып қәлиплесе баслаған қарақалпақ
қәўимлери монғоллар тәрепинен жаўлап алынған ҳәм Жошы улы- ,
сына кирип, Хорезмниц, Шығыс Нвропа халықларынын соныц
ишинде Рус жерлериндеги этникалық жақтан өз туўысқанлары
болған „қара бөриклилердин* тағдирин өз басынан кеширген.
Қарақалпақлардыц ата-бабаларыныц Монғол империясыныц қурамында болғанлығыныц белгилери қарақалпақ уруў-қәўимлеринин турмысында сақланып қалған. Көплеген қарақалпақ қәўимлери
менен уруўлары монғоллардын қәўим-уруўларынын атамасын
алған (Қонырат, қыят, мацғыт ҳәм басқалар). Бирақ монғол агамаларынын барлығы монғоллардан келип шықпаған. Монғол улысларынын халқы, айрықша Арал әтирапы областьлары қараслы
болған Жошы улысыныц халқы өз еоставы бойынша тийкарынан
түрк тилинде сөйлейтуғын ҳалықлардан ибарат болған. Бул жерлердеги монғоллар аз ғана ақ сүйеклерден ҳәм әскерлерден ибарат болған. Турк уруў-қәўим бирлеспелериндеги монғол атамалары бир қатар жағдайларда монғоллардын дәстүри бойынша
бағындырылған, қуллыққа түсирилген халықлардын топарларын
монғоллардан қойылған ҳәкимнин уруўыныц аты менен аталыўына байланыслы пайда болған.
Монғоллар тарийхын изерглеген белгили совет илимпазы
Б. Владимирцев монғолларға ғәрезлиликке түскен түрк халықларынын топарлары „өзлеринин уруўларын ҳәм сүйеклерин умытпаған, бирэқ олар өзлерин ийелеп алған уруўдыц (монғол уруўыныц) аты менен аталатуғын аўыл-елат пенен қосылып бирге
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көшип-қонып жүрген“ деп жазады. X IX әсир ҳәм X X әсирдин
багларына шекем монғол этнонимин сақлаған қарақалпақ уруўқәўимлеринин арасында усындай монғол беглеринен ғәрезли болған түрк қәўимлеринин қалдықлары көп болған. Сонын менен
бирге аз сандағы монғоллардын өзлери де азлы-кем отырықшылыққа өте баслаған ҳәм жергиликли халық пенен араласып кеткен (ассимилизацияланған), олар түрк тилин, ислам динин ҳәм
Орта Азиянын мәдениятын қабыл алған.
Дәреклердин оғада аз болыўынабайланыслы, монғоллар жаўлап алғаннан сонғы дәўирдеги, Темир қыйратқан Алтын Орда
территориясында бир неше ғәрезсиз мәмлекетлердин пайда болған дәўриндеги X IV әсир ақырындағы қарақалпақлардын тарийхый
тағдири дерлик изертленбеди.
Алтын Орда ыдырағаннан кейин пайда болған Ноғай ханлығы
X IV әсирде ҳәм X V әсирдин басында Шығыс Европа сахраларындағы кен территорияны ийелеген. Ол Едилдин (Волганын)
Камаға шекемги алабын ҳәм Жайықтын (Уралдын) алапларын өз
ишине қамтыған.
XV
әсирде ноғай улысынын шығысында өзбек сүлтаны Шейбаний әўлады Абылхайыр ханнын (1428— 1468) басшылығында
Өзбек ханлығы пайда болды. Оннан бир қанша соцырақ Моғолстаннын1 батыс бөлегинде Ч у менен Талас алапларында Абылхайыр ханға душпан болған, Жошылардан шыққан султан Жәнибектин басшылығында Қазақ ханлығы пайда болған. X V әсирдин
ақырындағы дәреклер ноғайлар менен қазақлардыц өз-ара қатнасықларыныц жақын болғанлығын көрсетеди. Бир қатар ноғай
уруўлары қазақлардын арасына көшип барып қонысланған.
Қарақалпақлардын ишиндеги сақланған барлық тарийхый анызларда Сырдәрьянын төменги ағысы менен бир қатарда, ноғай
ханлығына қараслы болған Едил, Жайық дәрьяларынын әтираплары ҳәм Қырым қарақалпақлардын жасаған ата-мәканлары болған деп еске алынады. Қарақалпақлардын фольклорында яНоғайлы заманы“ деп аталатуғын қатлам оғада көбирек гезлеседи.
Олардыц көпшилиги белгили ноғай ханлары және мырзалары
Едиге, Орыс, Орманбет ҳәмбасқалардық атлары менен байланыслы болып келеди.
Карақалпақлардық арасында Жәнибек хан ҳақында да көплеген анызлар сақланған. Қазақлардын жерине көшип өткен ноғайлар менен бирге бир қатар қарақалпақ уруўлары ҳәм қәўимлери де қосылып көшип барған ҳәм Жәнибек ханнық пухарашылығында жасаған. Жәнибек хан қазақлардық, ноғайлардыц
ҳәм қарақалпақлардыц орталық ханы болған.
Ноғай мырзалары-Орыс бий менен Орманбет бийлер X V I әсирдин екинши ярымында үстемлик жүргизген.
1 Моғолстан—X IV әсирдиқ ақырында пайда болып. Иле үлкесиниц бир бөлегин Жетисуўды ҳәм Шығыс Түркстанды өз ишине алған мәмлекет. Оны Шынғыс >ан әўладларынан шыққан ханлар басқарған. X V әсирдеги Моғолстан ханы
Ийса-Буғаөзбек ханлығындағы өз-ара феодаллық урысларды қуўаглаған—Р е д .
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XVI
әсирдиц 80-жылларында Жайық дәрьясынын бойында
руслардын Жайықтағы казак әскерлери' менен ноғайлар соқлығысқанда, Жайық казакларына қарсы ноғайларды ноғай мырзасы
Орыс басқарған. Қарақалпақлардын тарийхый фольклорындағы
Орыс мырзанын агы XVI әсирдеги бир қагар қарақалпақ қәўимлеринин (Атап айтқанда, усы аныз көбирек ушырасатуғын қытай,
қыпшақлардын) ноғайлылар мененбирге Жайықтын бойында Орыс
мырзанын басшылық еткен елатында жасаўына байланыслы келип шыққан.
Ноғай мырзасы Орманбеттин аты да усы дәўирлерге —X V I
әсирге тийисли рус документлеринде гезлеседи.
Қарақалпақлар менен ноғайлылардын өз-ара қатнасықлары
тек сиясий байланыслар менен ғана шекленбеген. Н .А . Баскаков
қарақалпақлар менен ноғайлардын уруў составын салыстырған
қәм әсиресе қарақалпақ тили менен ноғай тилин салыстырып
анализлегеннен кейин, бул еки халықтын этникалық жақтан жақын болғанлығын анықлаған.
Сондай-ақ XVII әсирдеги рус документлеринде Жайық бойында жасаўшы қарақалпақлар менен алты ул улысьг ноғайлыларынын бирликтегн әскерий қәрекетлери көрсетилген. Бундай мағлыўматлардын барлығы бирге X V —X V I әсирлерде қарақалпақлардын ноғайлылар қурамында болғанлығын анықлайды. Усы
сиясий бирлеспенин көлеминде қарақалпақлардын халық болып
қәлиплесиў процеси жуўмақланады, тили биротала қәлиплеседи.
Әййемги Орта Азия цивилизациясынын орайлары (Хорезм) менен,
Дешти-Қыпшақ сахралары менен, Қазақстандағы Сырдәрьянын
төменги ағысындағы районлар менен, сондай-ақ Шығыс Европанын —Урал әтирапыныц, Волга бойларыныц қәм Арқа Кавказ
халықларыныц мәденияты менен тарийхый байланысларын көрсететуғын өзине тән белгилерге ийе болған қарақалпақ халқыныц
мәденияты тийкарынан қәлиплеседи.

6. Қ А Р А Қ А Л П А Қ Л А Р ҳ а қ қ ы н д а б и р и н ш и т а р и й х ы й м а ғ л ы ў М АТЛАР.

XV I әсирдиц ақырындағы Орта Азия документлеринде қарақалпақлар Сырдәрья алабынын төменги жағындағы Сығнақ қаласынын әтирапында жасайтуғын айрықша халық есабында еске түсирилген.
Қарақалпақлар ҳаққындағы биринши тарийхый, ҳақыйқат мағлыўмат 1598-жылға туўра келеди. Олар Шейбанийлер династиясынан шыққан Бухара ханы Абдулланын (1583—1598) қол қойған
документлериниц биринде атап өтилген. Бул Абдулла ханныц
Сығнақ қаласындағы Зия-эд-динниц әўлийе мазарына қаржы
бериУ жөниндеги жарлығы еди. Документтин авторы қала әтирапындағы ҳәр қыйлы отырықшы, ярым отырықшы ҳәм көшпели ха125
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лықлардын арасында қарақалпақларды да атап көрсегип өткен1.
П .П . Иванов документтеги халықлардыц хожалығындағы, күнкөрисиндеги өзгешеликлерди анализлей отырып, қарақалпақлар
ярым көшпели болған ҳәм Орта Азиядағы феодаллық қала Сығнақтын әтирапындағы отырықшы халықлардын аўҳалына өте
баслаған, — деп жуўмақлаған. Тилекке қарсы, усы 1598- жылғы
Сығнақ жарлығынан қарақалпақлар хаққында аз ғана болса да
толығырақ ҳәм белгили дәрежеде тыянақлы мағлыўматларды алыў
мүмкин болмады. Документте сол жерде жасаўшы барлық қарақалпақлардын саны ҳәм олардын Сырдәрьянын төмениндеги қайсы
жерлерде жасайтуғынлығы атап көрсетилмеген.
Сырдәрьянын төменги жағындағы областлар қарақалпақлардын
X V I әсирдеги бирден-бир мәкан-журты болып есапланбаған. Бирқанша сонғы дәўирлердин дәреклеринен табылған қосымша материаллар қарақалпақлардын айырым топарлары басқа жерлерде
де жасаганлығын көрсетеди, яғный қарақалпақлардын бир бөлеги
Қубла-шығыс Европа халықлары менен иргелес, тиккелей қонсылықта Едил, Жайық Жем (Эмба) ҳәмҮргенчтин зтирапларын,да қазақлар менен ҳәм ноғайлар менен бирге көшпели турмыс
кеширген, ал екинши бир бөлеги Орта Азияға қарай бағдар алған. Қарақалпақлардыц бул топары Бухаранын тәсиринде болған
ҳәм тиккелей Бухара ханлығында жасаған.

* Документти П .П . Иванов русшага аўдарған ҳәм өзинин .Карақалпақлар
тарийхынык очерклари* деген мнйнетинде басып шыгарған. Қаоаныз Сб. .М а уериалы поистории каракалпаков* .Труды института востоковедения А Н С С С Р * .,
♦ . М . —Л .. 1936. 34—35-бетлер.—Р е д .
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V бап
ҲӘЗИРГИ ИЛИМ МАҒЛЫЎМАТЛАРЫ НЕГИЗИНДЕ
ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫН КЕЛИП ШЫҒЫЎ
ПРОБЛЕМАСЫ
Қарақалпақ халқынын келип шығыў мәселеси, жазба тарий*
хына ийе болмаған баска да халықлардағыдай-ақ көп ўақьгща
шекем шешилмей қалып келди. Революцияға дейин қарақалпақлар туўралы илимий әдебияттын оғада жеткиликсиз дәрежеде
болыўына байланыслы яқарақалпақ“ деген этноним орта әсирлердеги атамасынын мазмуны жағынан уқсас ҳәр қыйлы қәуимлерди бир-бири менен байланысгырыўға, солай етип, қарақалпақ
халқынын ата-тегин анықлаўға ҳәрекет еткен тарийхшылардын
қәм Шығысты изертлеўшилердин дыққатын көп ўақытлардан
бери өзине аўдарып келди.
Қарақалпақ халқыньщ келип шығыўы туўралы гипотеза ен
дәслеп Киев Русы халқынын составындағы печенег-огуз қәўимлеринин бири „черные клобуки* лер—вқара бөриклилер“—қарақалпақлар болған деген болжаўға тийкарланған. Изертлеўшилер
X IX әсирдин 30-жылларында .черные клобукилер* ди тарийхшы
Рашидәддиннин монғоллардын Россияға атланысы туўралы әнгимесинде гезлесетуғын „каум-и-куля-и-сиа“ —вқара бөрикли“ халық
пенен салыстыра баслады.
X IX әсирдин биринши ярымындағы белгили Шығысизертлеўшиси Доссон бул еки этнонимди биринши рет байланыстырды.
Өзинин .Монғоллар тарийхы* (1834—1835) деген китабынын
екинши томында Доссон Рашидәддиннин вЖылнамалар топламы“ текстин анализлеп, пқара бөриклилер” (қарақалпақлар)—рус
жылнамаларында ушырасатуғын вчерные клобукилер* деп жазады. Бундай пикирди .Батыйдын шабыўылы“ (1855) деген мийнеттин авторы профессор Н . И . Березин де қуўатлады. Жоқарыда атап өтилген Эн-Нуверидин Алтын Орда қыпшақларынын
ишинде „қара бөрикли" деген уруўы болған, деген мағлыўматы,
қарақалпақлар қыпшақлардан келип шыққан деген болжаўға
себепши болды.
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Бирақ, қарақалпақлардьщ этногенезинде қыпшақлардын ҳеш
қандай қатнасы болмады, деген пикир де орын алды
Мәселен, Ховорс өзинйн „Монғоллар тарийхы“ (1834) деген
мийнетинде қарақалпақлар—булар орта әсирдеги печенеглер,
монғол дәўиринен кейин ноғай ордаларынын бирин қурап, олар
Алты улы ордасы деп аталғанын ҳәм Арал тенизи әтирапындағы
сахраларды ийелегенлигин, кейин олар қарақалпақ деп аталғанлығын жазады.
X IX әсирдин екинши ярымында—X X әсирдин басында қарақалпақлардын келип шығыў проблемаларын изертлеў мәселеси
буннан алға қарай илгерилемеди. Онын этногенезинин ен әййемги басқышлары мәселеси пүткиллей сөз етилмеди ҳәм рус жылнамаларындағы „черные клобукилер“ қарақалпақлардын ата-бабалары болған деген гипотеза көпшилик изертлеўшилер тәрепинен
қабыл етилмеди. Бирақ. Н . А . Аристов өзинин „Түрк қәўимлери ҳәм халықлары“ (1896) деген мийнетинде қарақалпақларды
печенеглерден келтирип шығарыўшы илимпазлардын пикири
дурыс шығады* деген пикир билдирди. В. В. Бартольдтын
пикири де гүмилжилеў болды. „Ҳәзирги қарақалпақлардьг,
орта әсирдеги рус жылнамаларындағы гезлесетуғын „черные
клобукилер“ менен байланыстырыўға болар ма екен, бул пүгкиллей белгисиз” , —деп жазды ол өзинич яТүрк-монғол халықларынын тарийхында“ (1928). Сонын менен бирге, бул тараўдағы әдебиятларда женил-желпи пикир көрсетиўлар де болып
(А. Вамбери ҳәм басқалар), оларда қарақалпақлардын ўатаны
Волга бой/1ары болған ҳәм олардын этникалық жақтан Орта Азия
халықлары менен байланысы болмаған, олар бул жерге тосыннан ҳәм жақын арада келген деген болжаўлар көрсетилди.
Қарақалпақ тарийхын изертлеўши биринши совет илимпазы
П . П . Ивановгын жуўмағы оғада дурыс болып, қарақалпақ халқынын этногенези бойынша рус ҳәм сырт ел әдебиятларына
жасаған обзорында бул проблеманын тийисли дәрежеле ислеп
шығылмағанлығын атап көрсетти. яҚарақалпақларлын келип шығыўы мәселеси....—деп жазды П . П . Иванов 1935-жылы,—елеге
шекем илимде тийисинше ашып берилмеди ҳәм бул жөниндеги
айтылып келген барлық пикирлер азлы-көпли итималлы гипотезанын шегарасынан шыға алмады“, Сонын менен бирге, П . П .
Иванов этнонимлер семантикаеынын тек форма жағынан ғана
уқсаслығына қарап, қарақалпақлардын келип шығыўы мәселесин
шешиў методологиялық жақтан надурыс екенлигин атап өгти.
П. П . Ивановтын карақалпақлардын келип шығыўын печенеглер, қыпшақлар менен бе. ямаса ноғайлылар менен байланыстырыў керек пе деген мәселедеги тартыслардын надурыслығы
ҳаққындағы жуўмағы да әҳмийетли болды Ол мәселени бундай
қойыў қыйын проблеманы жүдә ансатластырыў болар еди деп
есаплады Ол қыпшақ қәўимлери аўқамынын ҳәм ноғай ордасынын составы ҳәр қыйлы қәўимлерден ибарат екенлигин атап
көрсетти; монғол жаўлап алыўы, ал кейин Алтын Орданын кем128
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кемнен қыйраўы түрк-монғол қәўимлеринин бирқанша мигра»
ниялық көшип-қоныўлары, әлбетте, Волга бойы ҳәм Урал далалары халқынық сосгавына тәсир етти деп жазды. П . П . Иванов,
қарақалпақлардын уруўлық-қәўимлик дүзилисибойынша еқ дәслепки мағлыўматларды анализлеп, онық ҳәр түрли қәўимлерден
қуралғанлығын, олардын арасында қыпшақлардан ҳәм басқа қәўимлерден келип шыққан этник компонентлердиқ болғанлығын
вйтады.
Қарақалпақлардын келип шығыў мәселесин тереқ ҳәм ҳәр
тәреплеме илимий тийкарда изертлеў тек совет власты жыллары
ишинде ғана басланды. Этнографлар, археологлар, лингвистлер
ҳәм басқа тараўдағы илимпазлар бул проблеманы изертлеўге
үлес қосты.
Совет илимпазлары тәрепинен жүргизилген изертлеўлер қарақалпақ халқыныц қәлиплесиўинде, огуз-печенег қәўимлери
болған„қарабөриклилер“диқде, қыпшақлардық да, ноғайлылардын
да қатнасқанлығын дәлиллейди. Бирақ булардын биреўин де қарақалпақлардық тиккелей ҳәм „бирден-бир“ ата-бабалары деп
қараўға болмайды. Совет илими халықлардық этногенезин изертлеўде олардық „бирден-бир“ ата-бабасын излеўден бас тартты.
Бул тараўда ҳәзирги изертлеўлер марксистлик-ленинлик тәлийматқа негизленип, қәўимлердиқ, халықтын, миллеттиқ қәлиплесиўин этник бирликтин тарийхый қәлиплесиўи деп қарап, олардық составына этник раўажланыўдын узақ, көп әсирлик раўажланыў процесинде ҳәр түрли группалардын, жергиликли (автохтан) ҳәм көшип келиўшилердин араласыўы мүмкин деп қарайды.
Бул койпонентлердиқ салыстырма салмағы ҳәр түрли болып,
ҳәрбир халықгын тарийхый тағдиринен ғәрезли болады. Этнографлардын изертлеўлеринин көрсетиўи бойынша тек айырым,
сийрек жағдайларда ғана (әдетте барыўға қыйын жерлерде—
жоқары таўлы областларда, тундра ямаса тайга түпкиринде ҳәм
тағы басқа) әййемги ўақыттан баслап раўажланып, басқа халықлар менен мәдений, тил ҳәм этник байланысларға ийе болмаған
аз санлы халықлар ушырасады. Барлық басқа жағдайларда, барлық қәўимлер ҳәм халықлар өзлери жасаған жерлеринде сиясий
ҳәм экономикалық турмысқа араласып, келгинди халықлар менен
нызамлы түрде байланысқа кирискен, ямаса өзлерибасқа районларға көшкен. Бул, мәденияттын жана белгилериниц қабыл етилиўине, этнографиялық белгилердиқ бирқанша өзгериўине, айырым ўақытта тилдиқ, этникалық сана сезимнин ҳәм ен ақырында
антропологиялық белгилердин өзгериўине себепши болатуғын
эгник араласыўларға алып келген.
Халықтын келип шығыў мәселесин изертлеўшилердин ўавыйпасы үйренилип атырған халықтын тийкарғы этникалық негизиниқ қәлиплесиўиниқ тарийхый жолындағы онық өз алдына мәдениятын, тилин, еқ ерте ўақыттан баслап, халық яки миллет
болып қәлиплескенге шекемги физикалық келбетин, бунық барлығын өз-ара байланыслы көзден өткериўден ибарат. Сонлықтан
9-880
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да үстиртин, схематикалық усыл болған бирден*бир яата-бабаны“ излеўден, этногенезди метофизик бир тәреплемели планда
үйрениўден бас тартыў, ҳәр бир халықтьщ этникалық сағасыньщ
аралас екенлигин мойынлаў ғана халықтын келип шығыўы мәселесиниц толық илимий шешилиўин тәмийинлейди.
Халықлардын этногенезиниц қыйын проблемасы ҳәзир комплексли түрде, бирқанша тарийхый илимлердин—тарийх, археология, этнография, лингвистика, этникалық антропология ҳәм
басқада илимлердин мағлыўматларын келтирип ҳәм бир-бирине
салыстырып үйрениледи. Бундай комплекслилик бурынлары өзлериниц жазба естеликлери болмаған халықлардын тарийхын
қәлпине келтириўде үлкен әҳмийетке ийе.
Арал бойлары халықларынын соныц ишинде қарақалпақлардыц тарийхынын дәслепки басқышларын изертлеўде археологиялық материаллар оғада әҳмийетли дәреклердиц бири болады.
Тек, совет дәўиринде ғана Қызыл қумнын арқа сахра областьларын избе-из археологиялық изертлеўлер басланды. Бул жерде
әййемги ўақытлары Арал тецизине қуятуғын Орта Азияныц еки
үлкен дәрьясы Әму ҳәм Сырдәрья дельталары иргелес болды.
1937-жылдан жумыс баслаған С С С Р Илимлер академиясынын
хабаршы-ағзасы профессор С . П . Толстовгын басшылығындағы
Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясы ҳәм Қарақалпақстан археологларыныц кейинги экспедициялары көплеген
археологиялық естеликлерди тапты ҳәм изертледи, археологиялық мағлыўматлар бойынша бул ҳәзирги қум-шөлистан жерлерде адам өмири неолит дәўиринен баслап тоқтамаған.
Өткен бапларда көп жыллық археологиялық изертлеўлердин
баслы жуўмақлары сәўлеленди. Бул изертлеўлер бойынша Арал
бойлары халықыныц ен әййемги ўақыттан баслап этникалық тарийхынын тийкарғы басқышлары қайта тикленди. Жыйналған
археологиялық материалларды тарийхый мағлыўматлар менен
салыстырыў биринши рет қарақалпақлардын этногенезинин дәслепки басқышлары ҳаққында илимий тийкарланған гипотезаны
баянлаўға мүмкиншилик береди.
С . П . Толстовтын пикири бойынша қарақалпақлардыц қәлиплесиўинде қатнасқан ец ески компонент—сак-массагет қәўимлери
апасиаклар болған (б. э. шекемги V II—II әсирлер).
Бизин эрамыздыц биринши әсиринен баслап, Орайлық Азиядан Урал бойлары халықларыныц арасына гунн қәўимлери келип
қосылған. Бирқанша археологиялық материаллар бойынша олардын бир бөлеги, жергиликли саклар менен араласқан. IV әсирлердин басында бул жерде гуннларға туўысқан хионит қәўимлери жасаған. Хионитлар тәрепинен қалдырылған естеликлер
Арал бойларынын дельталық областьларынан, сондай-ақ Әмудәрьяныц шеп тәрепинен ҳәзирги Түркменстан территориясынан
табылған. Бул жерде хионит дала қәўимлери менен қүдиретли
Сасанийлер мәмлекети кескин саўашлар жүргизген. VI әсирде
батыс-түрк қағанатыныц дүзилиўи менен, тарийхый дәреклердин
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көрсетиўи бойынша, Орга Азия жерлерине ҳәр түрли түрк қәўимлеринин келиўи оғада күшейген. Бирақ, Орта Азия областларындағы халық группалары VI әсирден бирқанша бурынырақ
әййемги түрк тилинде ямаса түрк тилине уқсас тиллерде сөйлескен. Түрк тилин изертлеўши лингвистлердин пикири бойынша, гуннлардын арасында түрк тилинин, сондай-ақ, монғол ҳәм
тунгус-маньчжур тиллериниқ пайда болыўы және қәлиплесиўи
ерте ўақытлардан баслап-ақ Алтай жеринде басланған. Гуннлар
Орта Азияға көшип келип, Иран семясынын ҳәр түрли тиллеринде сөйлесиўши әййемги жергиликли халықтын айырым группаларына өз тилин өткерген болыўы итимал.
Батыс-түрк қағанатынын қәўимлери, ОртаАзиянын жергиликли халқы менен араласып, Орта әсирдин дәслепки басқышында
барлық түрк тиллес халықлардын қәлиплесиўине қатнасқан.
VIII —X әсирлерде қарақалпақ халқыныц этногенезине Сырдлрья
огузларынын күшли тәсир еткенлигине гүман жоқ Олар өз тарийхында печенеглер менен тығыз байланысқан. Бул этникалық
процеске огузлардыц қатнасыўы археолог В. Н . Ягодиннин жана
мийнетлеринде айрықша анық көринеди. Бул авгордыц пикири
бойынша Хорезмниц арқа-шығысындағы кердер мәденичтынын
дүзиўшиси Әмудәрья дельтасында жасаўшы аралас огуз Хорезм
халқы болып есапланады. Кердер типиндеги конысларды қазып
изерглеў ўақтында табылған VII—X I әсирлерге тийисли магериаллар қарақалпақлардын мәденияты үлгилери менен бирқанша уқсаслықларға ийе (нағыс ҳәм басқалар)
Деген менен С . П . Толсговтыц пикири бойынша, қарақалпақ
этногенезиниц тийкарғы ен әҳмийетли этникалық ядросы IX —XI
әсирлерде дүзилген печенег қәўимлеринин бирлеспеси болған.
Қарақалпақ халқы этногенезиниц Орта әсирдеги басқышы мәселесинде С . П . Толсгов П П Ивановтын жуўмақларын қуўатлайды ҳәм раўажландырады. П . П . Иванов қарақалпақлардыц
қәлиплесиўин Арал бойлары менен байланысгырған еди. Усы
проблемаға байланыслы IX —X әсирдин басында Волга ҳәм Урал
ортасында огуз мәмлекетинин составында қалған печенег қәўимлеринин бирлеспесиниц шығыс тармағына ол биринши рет кеўил
аўдарды. Бул печенеглердиц шығыс тармағы өз тарийхый тағдирлерин огузлар менен тығыз байланыстырды. Олардын арасынан, печенеглердиц айырым группалары бөлинип шығады.
Олар огузлар менен бирликге (рус жылнамаларындағы торклер)
Киев Русыныц шегарасында.қоныс басып, ол жерде „черные клобуки*лер деп агалған. Шығыс огуз печенег қәўимлеринин буннан былайғы тарийхы XI әсирде Иртыш бассейининен келген
қыпшақлар менен болған қарым-қатнаслар бойынша белгиленеди. Қыпшақлардыц арасында олар көп ўақыт—монғол жаўлап
алыўшылығына шекем ҳәм Шынғысхан мәмлекети және оныц
ақлығы Жошы улысы дүзилгеннен кейин де болды. X IV —X V
әсирде, монғол улуслары қулағаннан кейин, қвўимлердиц бул
группасы қарақалпақларға қосылып, Шығыс ноғай ордасынын
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составына кирди. X V I әсирде қарақалпақ халқы биротала қәлиплескен болыўыитимал ҳәм Дешти-Қыпшақ далаларында пайда
болған ноғай, өзбек, қазақлардан ажыралып шыққан.
Қарақалпақлардын атамасы жөнине келетуғын болсақ, жоқарыда агап көрсетилгениндей-ақ бул этноним X II—X IV әсирлерде
огуз печенег қәўимлеринин батыс ҳәм шығыс группаларында
ҳәргурли тилде, бирқанша вариантларда орын алып келди. С . П .
Толсговтын шамалаўы бойынша „қарақалпақлар" деп Арал бойларынын ҳәм Сырдәрьянын төмениндеги огуз-печенег қәўимлери
болған бул жердин халқын қыпшақлар өз алдына қара бас кийими бойынша атай баслаған. О л, русслар булатаманы қыпшақлардан алған деп ойлайды, (рус вариантында —„Черные клобукилер”). Этнография мағлыўматы бойынша қара бөриклер (қулақшын) ерте ўақытлардан баслап-ақ жүннен, ал кейинирек қой
терисинен исленип қарақалпақлардын ҳәм огуз түркменлердин
©зине тән кийими болған.
Эгнографиялық материаллар қарақалпақлардын этногенези
бойынша архёологиялық ҳәм тарийхый дәреклерге негизленнп
қурылған бизиц баян егкен концепниямыздын көплеген режелерин тастыйықлайды. Хорезм экспедициясы тәрепинен жүргизилген көп жыллық этнографиялық жумыслар, қарақалпақ этнографларыныц жумыслары көплеген аныз сөзлерди жыйнаўға ҳәм
жазып алыўға мүмкиншилик берди. Олар қарақалпақ қәўимлеринин, уруў ҳәм уруў топарларынын келип шығыўы ҳәм составы, олардыц көшип-қоныўлары, басқа халықлар және уруўлар
менен байланысы ҳәм басқалар туўралы материаллар. Бул халықлық тарийхый дәстүрлер, атап айтқанда, қәўимлер ҳәм уруў*
лар этноними қарақалпақлар этногенезинин печенеглер, огузлар,
қыпшақлар, монғоллар менен байланысынын бар екенлигин тастыйықлайды. Мәселен, печенег атамалары менен қарақалпақ
уруўларынын атамалары уқсас: қабасан печенегше яқабуксин“ ,
„абас“ печенегше „абаз“ , беске жақын қарақалпақ уруў-қәўим
этноними, жоқарыда атап өтилген Эн-Нувейри дизиминдеги қыпшақлардын уранлары менен сәйкес келеди. Қарақалпақлардын
ен үлкен қәўим группасы „қыпшақ“ деген атамаға ийе. Ал қарақалпақ қыпшақларынын ураны „Тоқсаба11болып, рус жылнамаларындағы оғада жақсы белгили ири қыпшақ қәўиминиц атамасына („токсобичи*1) уқсас болып келеди. Қарақалпақлардын бирқанша қәўим группалары монғол қәўимлеринин атын сақлаған
(Қонырат, қыят. манғыт ҳәм басқалар). Қарақалпақлардыц этногенезин анализлеўге этнографлардыц арнаўлы мийнетлери бағышланған (Т. А . Жданко ҳәм т. б.). Этнографлар жазып алған
қарақалпақлардыц ацыз ҳәм әпсаналары ишинен оғада қызықлысы жоқарыда аты аталған ноғайлыларға байланыслы тарийхыйфольклорлық шығармалары болып табылады. Бул материаллар
қарақалпақлардын ноғай ордасыныц составында узақ дәўирлер
болғанлығынын гүўасы. Анызларда қарақалпақлардын ноғайлылар
менен Арал бойларынан шетге, Волга бойында ҳәтте Қырымда
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көшип-қоныўлары айтылады. X IX әсирдеги қарақалпақ әдебиятынын классиги Өтеш Алшынбай улы өз халқынын тарийхына көз
жиберип, мынадай әҳмийетли жуўмақ жасайды:
.О н ы Өтеш шежиреден көрмишлер,
Соныц аз-кем жерин айтып бермишлер,
Ол ноғайлы қарақалпақ демишлер,
Бүлгиншилик пенен жүрген дүньяда*.

Қарақалпақ дәсганларында ноғайлы атамасы көп аталады.
„А з ноғайлы елинде, қарақалпчқ халқында” („Қырққыз“ дәстанында), „Көп ноғайдық ишинде, Уллы ноғай журтында* („Ш арьяр“) „Хорезмли ноғайлар* („Ерзийўар”) ҳәм т. б. көплеген материаллар қарақалпақлардық ноғай аўқамы менен тығыз байланысқанынан дәрек береди. Қарақалпақлардық ноғайлылар менен
этникалық жақынлығын олардын уруў-қәўимлери атамаларынық
сәйкес келиўи де көрсетеди.
Қарақалпақлардық Сибирь Урал, Волга бойы, Кавказ халықлары менен тарийхый байланысларынан гүўалық бериўши этнографиялық материаллар елеге шекем аз изертленген. Бирақ
қарақалпақлардық ен әййемги уррўынын бири болған мүйтенлердин ақыз сөзлериниқ негизинде қарақалпақлардын этногенезинде
әййемги қубла-батыс байланысларын анықлаў бойынша жумыс
исленип атыр. (Л. С . Толстова ҳәм т. б.)
Қарақалпақлардын келип шығыўы ҳәм этникалық тарийхын
изертлеўде этнонимлер ҳәм ақызлар менен бирге олардын дельтадағы ярым отырықшы турмысы, комплексли хожалық жүргизиўиниқ дәстүрли усылларын сыпатлайтуғын материаллар, үйжайы ҳәм кийим-кеншек формалары, арбаларынын түрлери, нағысларынын өзгешелйклери ҳәм басқалар үлкен әҳмийетке ийе.
Булардын барлығы қарақалпақ халқынын мәденият тарийхын
қәлпине келтириў ушын қымбат баҳалы дәрек болып хызмег
етип, сонын менен бирге, олар әййемги ўақыттағы ҳәм Орга
әсирлердеги басқа халықлар менен гарийхый қәлиплескен эгникалық және мәдений байланысларды анықлаў ушын да хызмет
егеди. Бул халықлардын тәсири қарақалпақлардын өзине гән ҳәм
оғада бай материаллық және рухый мәдениягын анализлегенде
көзге түседи. Қарақалпақлардын мәденияты—Орта Азия мәдениятына тән улыўмалық белгилерге ийе. Бирақ, Орта Азиянын
басқа да халықлары менен салыстырғанда ол өзине тән өзгешелик белгилерге ийе. Бул қарақалпақ халқыныц Орта Азия ҳәм
Шығыс Европада, сонын менен бирге еки географиялық зонада,
Орта Азиянын уллы дзрьялары Әмудәрья ҳәмСырдәрья бассейнине орналасқан отырықшы—дийханшылық оазислеринде ҳәм
көшпели шарўашылықтын әзелден қиятырған зонасы болған
Дәшти-Қыпшақ даласында қәлиплесиўине байланыслы.
Халықлардын келип шығыўы мәселесин шешиўде тил илиминин мағлыўматлары үлкен әҳмийетке ийе. Бул жағдайда филологлардыцжуўмағы археологлардық, тарийхшылардыц ҳәм *тно133
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графлардыц жуўмағынан өзгеше болмайаы. Қарақалпақ тилин
биринши рет изертлеўшилердиц бири профессор Н . А . Баскаков
бул мәселеге өзинин бирқанша мийнетлерин бағышлады. Түрк
тиллерин классификациялаўда ол қарақалпақтилин Қыпшақ группасына жатқарады. ол қазақ ҳәм ноғай тилине жүдә жақын. Бул
үш тилди Н. А . Баскаков айрықша Қыпшақ-ноғай подгруппасыпа жатқарады. Қарақалпақ тили кейинирек үлкен ноғай ордасынын составында қәлиплести, генетикалық жақтан ол қыпшақполовецлер менен, ал ертерек дәўирде печенег қәўимлери менен,
огузлар ҳәм булгарлар менен байланыслы болды, екинши жағынан онда Орта Азиянын әййемги Иран тилли халқынын, сонын
ишинде Хорезм тилиниц тәсири бар деген жуўмаққа келеди.
Солай етип, қарақалпақлардыц этникалық бирлиги олардын титиниц келип шығыўы менен байланыслы екенлиги кейинги изертлеўлердин нәтийжелеринде көринеди.
Қарақалпақларды антропологиялық изерглеўлердин нәтийжелери басқа илимлердин нәтийжелери менен жақын келеди. Антропологлар қарақалпақлардыц физикалық келбетинин еки этникалық қатламын анықлады. Ец дәслепкиси—европеоидлық болып,
ол өзинин келип шығыўы бойынша әййемги Орта Азия халқы
менен байланыслы, бирқанша кейиниректегиси—монголоидлық
болып, ол бир неше әсирлер даўамында, шығыс, орайлық Азия
областьларынан келген қәўимлердин араласыўы менен байланыслы. Тийкарынан қарақалпақлар қубла Сибирь антропологиялық
типине тийисли болып, европеопд элементлериниц араласпасына
байланыслы өзбеклер менен қазақлар арасында орталық аўҳалды
ийелейди. Антрополог А . И . Ярхоныц жуўмағы бойынша: „Қарақалпақлардын қәлиплесиўи Орта Азиядан узақ территорияда болмаған, ал оған жақын жерде, Орта Азиянын басқа халықларындай ақ сол этникалық ҳәм расалық орталықта әмелге асқан“ .
Және ол: „Қарақалпақлардыц ҳәм көплеген Орта Азия түрклериниц бир расалық негизи тарийхый проблемаларды шешиўде
есапқа алыныўы керек",—деп жазады. Кейинги жыллары Қарақалпақстанда жана антропологиялық изертлеўлер жүргизилди,
олар совет илимпазларынын пүткил илимлер комплекси базасында баян еткен пикирлериниц тийкарғы режелеринин дурыслығын
беккемлейди ҳәм тастыйықлайды.
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V I бап
Қ АРАҚ АЛ П АҚЛ АР X V II Ә С И Р Д Е ҲӘ М X IX
ӘСИ РДИЦ БАСЫ НДА
1. Қ А Р А Қ А Л П А Қ Л А Р С Ы Р Д Ә Р Ь Я В О Й Ы Н Д А

Қарақалпақлар XVII әсирдиц ақырынан XVIII әсирдин орталарына шекем Сырдәрья бойынын орта ҳәм төменги тәрвпин
мәкан еткен. Усы дәўирде олар арасында тийкарынан еки территориялық группа қәлиплести. Олардын Сырдәрья бойыныц
орта тәрепинде жасаған группасы Бухараға бағдар алып, әдеўир
қубла районларға жылыса баслады Қарақалпақлардыц тийкарғы
бөлегин қураған басқа группасы Сырдәрьянын төменги тәрепиндв
жайласып, Киши жүз қазақлары менен жақын қоцысы болып
жасады, олар экономикалық қәм сиясий жақтан қазақ ханларынан ғәрезли болды.
Сырдәрьянын анғары өзинин төменги жағында шөлистанлыққа барып иргелеседи. Дәрьянын еки жағасын бойлап созылып
кеткен халық жасайтуғын полосаны қумлық шеклеп таслаған.
Бәҳәрги ҳәм жазғы суў тасқыны ўақтында оғада кен территорияны суў басып кетип, суўалмалар пайда болған. Дәрьяныц
салаларға бөлинип, көплеген атаўлар пайда еткен дельтасында
қалыц қамыслықлар өскен көлатлықлар жайласқан.
Усы жерлерди мәканлаған қарақалпақлар өзлери менен иргелес жасап, кец даланы ийелеген ҳәм ьөшпели мал шарўашылығы менен кец көлемдеги көшпели хожалық жүргизген қазақларға қарағанда басқаша тәбийий жағдайларда турмыс кеширди.
Өмир сүриўдин тәбийий-географиялық жағдайы қарақалпақларда
хожалықтын комплексли типинин раўажланыўына алып келди.
Олар мал шарўашылығы, дийханшылық ҳәм балықшылық пенен
шуғылланып, ярым көшпелиликте жасады. Бундай комплексли
хожалық қарақалпақлардын ата-бабаларынын ўақтында-ақ қәлиплескен еди.
Қарақалпақлар көптен-ақ ирригапияны жақсы билиўиниц нәтийжесинде ири ирригациялық системалар дүаип, олардыц жәр-
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X V III әсирдин биринши ярымында қарақалпақлардьп^ жайласыўынын ҳәм
Арал ийеликлеринин картасы: 1—қарақалпақлардын жерлери меиен Арал ийелигинин шегаралары; 2—қарақалпақлар мәкан басқан райои; 3— қарақалпақлардын Куўандәрьядағы ирригация тараўлары районы (X V III әсир); 4— Д . Гладышев ҳәм Муравиннин 1741—жылғы маршруты

деми менен Сырдәрья ҳәм оныц салалары—Қуўандәрья менен
Жанадәрьядан жерлерди суўландырған. Бул ҳаққында 1904-жылы
жазып алып дағазаланған .Сырдәрьяныц ирригациялық системалары ҳаққындағы ацыз“да айқын сөз етиледи. „Бул буннан көп
бурын болған, — деп сөз етиледи онда. — Кишкене, бирақ
әпиўайы және мийнет сүйгиш халық ана жеримиздин халық аралық бөлисилиўинде өзине қолайлы орынды ийелей алмаған, сөйтип, мийнет сүйгишликтин жер жүзилик әдилсизлигинен жапа
шегип, өзине турақ жер излеп кетеди. Бул кишкене халық қарақалпақлар еди. яДүнья үшегинин* басынан түсип, олар Сырдәрьяныц төменги жағына қарай кегеди қәм ҳәзирги ўақыгтағы
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Перовский қаласы жайласқан жерге барып жетеди. Жол жүриў
қыйын болып, узаққа созылады, жолға алып шыққанлары таўсы*
лады, ал кетпенлерди әбден зәқ басады. „Уўайым жемен,—дейди
олардын жол басшысы,—кетпенлердиц зәнин кетирсек, нан да,
палаў да, қуўырдақ та мол болады“. Өз жол басшысынын дегенинен шыққан қарақалпақлар ийинлеринен кетпенлерин алып,
жап қаза бислайды...
Халық жапты қазып болып, сақый жерди суўға қандырып.
ҳәр қыйлы егиннен мол зүрәәт алады. Қарақалпақлар Перовскийден төмен қарай Сырдәрьянын он жағасындағы көплеген мын
танап жерлерди жанландырып жибереди. ал олардыц Перовскийден жоқары қарай усы дәрьянын шеп жағасындағы жайласқан
туўысқанлары бул тараўда оннан да көп нәтийжелерге ериседи.
Шад кеўилли қарақалпақлар усылайынша көп жасайды. Жылдан-ж.ылға олардын егислик жерлери кенейип барады, сөйтип,
бурынлары басын алып қашқан тутқын ғана қорқа-қорқа өткен
қула дүз шөлистанлықта қашқынға баспана бериўге, оны мейлинше аўқатландырыўға таяр турған, енди халық жайласқан
оазис пайда болды“.
Сол ўақытгағы суўландырыў усылы ҳаққында рус ҳүкиметинин Киши жүз ханы Абдылхайырға юныц ставкасы усы гезде
қарақалпақлардыц территориясына жақын жерде жайласқан еди)
1740-жылы Д . Гладышев басшылығында жиберген „Миссия“сынын документлеринен де жеткиликли мағлыўмат алыўға болады,
Дуранны ц (Туран ойпатынын) көплеген жерлеринде,—деп жа
зады ол,—атызларды суўғарыў ушын жүдә үлкен жумыслар..
жүргизилип атыр. Бурыннан Сырдәрьянын төменин жайлаған.
тийкарынан дийханшылық пенен шуғылланатуғын қарақалпақлардын бир қатар жумысларын мысалға келтириўге болады. Мәселен, Талбүгеттен Аман өткелге шекемги 20 шақырымнан аслам
аралықта дәрьянын өз ангары бойынша ағыўын тәмийинлеў ушын
бийиклиги бир аршынға шамалас, ени де соншелли болған қашы
шабылған, Дәрья усы қашы бойынша ернегинин үстинен әдеўир
бастырылған ләгеннен өткендей ағып тур... Бирақ бул қашынын
бир өзи дәрьяға перпендикуляр жайласқан ҳәм оныц жоқарғы
суўалмаларынан суў жибермейтуғын екинши бир қашысыз өз
хызметин атқара алмас еди. Суўалмалардағы суўдан пайдаланыў
мақсетинде олар Талбүгеттин түбинде (Раимнан 10 шақырым
жоқарыда) узынлығы 270 сажень, ени бир саженьге шамалас ҳәм
бийиклиги еки аршын болған, плотина қурған. Усындай жумыслардын жәрдәми менен қарақалпақлар егислик жерлерди қурғатқан, ал керек ўақтында дәрья жағасындағы қашыны ашып,
керек муғдарда суў ағызып, бул жерлерге дәрьядансуў шығарған“ .
Усы дәўирдеги қарақалпақлардын дийханшылығыныц көлеми
ҳаққында, X IX әсирдиц екинши ярымында Сырдәрья районларын
изертлеген А . Грен де мәлим етеди. «Ҳәзирте дейин Сырдврьянын жағаларында барлық жерде дерлик сақланған суўғарыў ка-
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налларыныц излери,—деп жазады ол,—бурын бул жерлерде егин
егиўшиликгиц оғада үлкен көлемде раўажланғанын дәлиллейди.
Сырдәрьяныц төменги жағынан қырғызлардыц (қазақлардын—
Рео.) қысқысына ушыраған қарақалпақлар ец сонында өзлериниц
егислик жерлерин таслап, Жақадәрьянын бойына өтиўге мәжбүр
болады, бул жерде де олар дийханшылық пенен шуғылланады.
Карақалпақлар Сырдәрьядағыдай бул жерде де дийханшылықты
кен түрде- раўажландырған, буған адым сайын ушырасатуғын
жаплар гуўа болады... дәзир ҳәтте бийик ҳәм қалын сексеўиллер өсип турған жерлерде де бир ўақытлары қарақалпақлар
қазған бурынғы ирригациялық каналлардын излерин көресен“ .
Совет археологлары қарақалпақлардыц бурынғы кен көлемдеги егислик жерлерин изертлеўде үлкен жумыс иследи. Хорезм
експедициясы жүргизген археологиялық изертлеўлердиқ нәтийжесинде Сырдәрьяда, Қуўандәрьяда ҳәм Жанадәрьяныц бассейнинде қарақалпақлардын XVIII әсирде ҳәм X IX әсирдиц басларында жайлаған территорияларында көплеген ирригациялық қурылыслардын излери табылды.
„X V III—X IX әсирлердеги қарақалпақлардан қалған естеликлер
еқ алды менен оғада үлкен ирригациялық системалардан ибарат,—деп жазады С . П . Толстов,—оларды қарақалпақлар пүткиллей жанадан қазған, себеби олардын келген ўақтында Жанадәрья
менен Куўандәрьяда болған әййемги заман -каналлары иске жарамай қалған еди. Бул жақадан дөретилгенлер—ылай ҳәм сексеўилден жасалған үлкен қашылар, бирнеше километрге созылған үлкен магистраллық каналлар, қалық суўғарыў тараўлары
менен елатлы орынлардын көп сандағы қалдықлары“ .
Қарақалпақлардын дийханшылық районлары Сырдәрьяныц төменги жағынан онық қуяр жерине дейинги ҳәм Қуўандәрья менен Жанадәрья ойпатларына дейинги аралықты өз ишине алады.
я... қарақалпақлар Сырдәрья, Адам ата ҳәм Жацадәрьянын еки
жағасында жасайды,—деп жазады сол ўақытта қарақалпақлар
арасында болғанлар,—олар өзлери жасаған жерлерде бийдай,
арпа ҳәм тары еккен. Бул жерлер қумсаўытлаў болып, өгиз қос
пенен айдалған ҳәм егинлерди дәрьяныц және көллердин суўы
менен суўғарған*.
Қарақалпақлар палыз өнимлерин жетистириўге үлкен кеўил
бөлген. Ғәллени олар тек өзлериниц талабын қанаатландырыў
ушын ғана емес, ал сатыў ушын да жетистирген; ғәллени олар
биринши гезекте қазақлар менен малға алмаслаған. Қазақ ханларына салықтыц бир бөлими ғәллелей төленген.
Қарақалпақлардағы хожалықтыц екинши бир тараўы шарўашылық болып, оныц қазақлардағы шарўашылыққа қарағанда
пүткиллей айырмашылығы болған. Қазақлардын тийкарғы байлығы болған мал (елдин көрки мал, дейиледи қазақтын мақалында) қысы-жазы далада жайылған. Мал өсириўдин бундай
түри жыл мәўсимине қарай турақлы түрде көшип отырыўды
талап еткен... Қазақлар жылқы түйе, қарамал, қой ешки өсирген,
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олардыц ишинде жылқы менен қой басым орынды ийелеген.
Басқа малларға қарағанда қарамалды қазақлар аз өсирген.
Ал қарақалпақлар тийкарынан қарамалды көпасыраған. Көшпели хожалыққа тән болған маллар (қой, түйе, жылқы) оларда
аз болған. Қарамал тек жаз айларында ғана жайылып жүреди
(онда да отлақлықларда, ал түйе ҳәм қой жайылып жүретуғын
шөл жерлерде жайылып жүре алмайды), қысқа қарай, оған отшөп, пишен, бийдай топан ҳәм тары сабан, шингирик таярлаў
керек. Солай етип, қарақалпақларда шарўашылық дийханшылықтан ғәрезли болды, ал дийханшылық шарўашылықтан (жерди ислеўдеги баслы күш қарамалға байланыслы) ғәрезли болды.
Дийханшылық ҳәм шарўашылық пенен бирге балықшылық
та әҳмийетли орын тутты. Балықшылық пенен тийкарынан алғанда Сырдәрьянын қуяр жеринде ҳәм атаўларда жайласқан
қарақалпақлар шуғылланған. Балықшылар балығын дийханшылық
пенен шуғылланатуғын қарақалпақлардыц ғәллесине алмаслаған.
Қарақалпақлардағы хожалықтыц комплексли системасынын
өзгешеликлери, яҮш ай саўыным, үш ай қаўыным, үш ай қабағым, үш ай шабағым бар, әйтеўир бир күн көрермиз“, деп халық нақылында да баян етиледи.
Карақалпақлар ярым отырықшы турмыс кеширген. Қысы менен қыслаўда отырып, бәҳәр келиўден жазлаўға көшип барылатуғын болған.
Қыслаў бирнеше жыл даўамында удайына бир жерде болған.
Бул жерде қара үй жайласатуғын уй жай, көбинесе жыцғылдан
исленетуғын қора, жер төле, бастырмалар болған. Жазлаўда ҳәм
оннан қыслаўға кешкенде транспорт хызметин өгиз ямаса ат же«
гилген арбалар атқарған. Жазлаў егислик жерлерге жақын болған. Бәҳәр ҳәм жаз ўақтында қарақалпақлар дийханшылық пенен
шуғылланып, гүзде егинди жыйнап алып, мал оты таярлап болғаннан кейин қыслаўға көшип кететуғын болған.
Тарийхый мағлыўматларға қарағанда, ол ўа^ытларда қарақалпақларда өнерменгшилик те әдеўир раўажланған. XVIII әсирдиц
отызыншы жылларыныц басында олар өзлери таярлап жетистирген қорғасыннан оқ ислей билген. Олар қазақларға сатыў ушын
оқ-дәри де таярлаған. Қарақалпақлардыц хожалығында сондайақ, аншылық, ан терилерин таярлаў да белгили орын ийелеген.
Қарақалпақ халқыныц турмысында саўда да әҳмийетли роль
атқарған. Қазақлар менен қарақалпақлар арасындағы саўда алмасыў характәрине ийе болды. Мәселен, қазақлар өзлериниц
қойын қарақалпақлардыц ғәллесине алмаслаған. Қарақалпақ саўдагерлери Бухараныц қазақ далаларында саўда жүргизиўинде
дәлдәлтилик ролин атқарған; олар сондай-ақ араллы өзбеклерге, Бухараға ҳәм Хийўаға мал, ан терилерин шығарып, әдеўир көлемде саўда жүргизген Карақалпақ саўдагерлери рус
қалаларына да барып саўда еткен. Б у л саўданын көлемин 1722жылы қарақалпақлардын Россияға мыц түйеден ибарат кәрўан
жибериўинен билиўге болады.
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Қарақалпақлардын XVIII әсирдеги жәмийетлик турмысы класслық жиклениўдиц раўажланыўы, уруў-қәўим қалдықларынын
турақлылығы менен характерленеди: олар он төрт уруў ҳәм
Қонырат болып еки арысқа бөлинип, олардын ҳәр қайсысы да
бир неше майда уруўлардан ибарат болған. Он төрт урў қытай,
қыпшақ, кенегес, манғыт болып бөлинген, ал Қонырат шүллик
ҳәм жаўынғыр деген еки бөлимнен қуралған. Бул уруў топарлары феодаллық-уруў басшылары—ақсақаллар, бийлер, әскер басыбатырлар тәрепинен басқарылған. Оларды мусулман руханыйлары ҳәм шайыхлар, хожалар қуўатлаған.
XVIII
әсирдеги рәсмий рус документлеринде қарақалпақ „ҳәкимлеринин* арасында шайыхлар менен хожалар да атап көрсетиледи. Мәселен, XVIII әсирдин 40-жылларында Мурат Шайых
деген атап көрсетилип, оньг барлық қарақалпақлар ҳәким ҳәм
кәраматлы адам деп есаплаған.
Қарақалпақлар қазақ ханларынан сиясий жақтан ғәрезли болып, жазба дәреклерге ҳәм халық анызларына қарағанда Шынғыс әўладлары деп есапланған қазақ султанлары тәрепинен
басқарылып келген. Қазақ Тәўке ханнын (1680—1718) тусында
қарақалпақларды бир қанша ўақытқа шекем онын балаларынын
биреўи басқарған. 1694-жылға тийисли болған рус документлеринде қарақалпақлардын „ийелеўшиси” ретинде Табурчак деген
султан, ал 1709-жылға тийисли документте қарақалпақлардын
ханы ретинде Табурчактын баласы Қайып султан атап. көрсетиледи. 1726-жылы Ишмухаммед қарақалпақлардын ханы болып, ол
рус ҳүкимети менен хат жазыса баслайды. Буннан әдеўир кейинирек 1730—40-жыллары қарақалпақлар Киши жүздин ханы
Абулхайырдын қол астында болады. Қазақ ханлары қарақалпақларға болған үстемлигин жергиликли үстем класслардын ўәкиллери—бий, бай ҳәм руханыйлардын жәрдеми менен әмелге асырған.
Тарийхый дәреклерге қарағанда қарақалпақлар өзлерине үстемлик етиўши қазақ ханларына салық төлеўи тийис болып,
онын әдеўир бөлегин ғәлле қураған. Қазақ әскерлери менен бирге қарақалпақлар русслардыц шегара районларына ҳәм қоқысы
мәмлекетлер—Бухара және Қоқанға жасалатуғын шабуўылларға
қатнасыўы тийис болған. Қарақалпақлар қазақ ханларыныц есабына өз территориясынан өткен кәрўанлардан баж жыйнап алып
бериўи тийис болған, себеби бул жерлер ханлардыц меншиги,
ал қарақалпақларға тек ўақытша ғана берилген деп есапланған.
Халық аўызындағы ацызға қарағанда Тәўке ханнын рухсатыменен
қарақалпақлар жайласқан Уллы' таў деген жер арқалы Ташкентке, Қытайға, Қазанға ҳәм Москваға баратуғын кәрўан жоллар
өткен. Сол кәрўанлардан қарақалпақлардын ҳәкимлери баж аль п,
онын бир бөлегин өзлерине қалдырып, қалғанын қазақ ханлары
менен феодалларына берип турған.
XVIII
әсирдин биринши шерегинде ҳәр қыйлы жерлерде жайласқан қарақалпақларды бириктириў талабы пайда болады. Сыр140
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дәрьядағы қарақалпақлар Зеравшан ойпатындағы ҳәм Хорезмдеги қарақалпақлар менен байланыс орнатады. Зеравшан ойпатындағы ҳәм Хорезмдеги қарақалпақлар ,Түркстан“ қарақалпақларыньщ дөгерегине жәмлесе баслайды. Халық анызы бойынша,
сол дәўирде Сырдәрья қарақалпақлары түркстанлылар, алТуркстан барлық қарақалпақлардын ага журты деп аталған. Бул дәўирде олардын биригиўинде Сырдәрьянын төменги жағындағы
Сығнақ сыяқлы ески қорған қалалар белгили роль атқарған.
П . П . Ивановтын шамалаўы бойынша, бундай қорғанлар дийханшылық пенен шуғылланатуғын қарақалпақларға көшпелилердин
шабыўылларынаи қорғаныў мүмкиншилигин берген. Буннан сәл
кейинирек СырдәрьяныН төменги саласы Ақөзектин бойындағы
ески қорған Жанкент қаласы қарақалпақлардын тәғдиринде
усындай хызмег атқарған. 1743-жылы қарақалпақ ҳәкимлери усы
жерден рус ҳүкимети менен хат жазысып турған.
XVII
әсирдин биринши шерегинде саўданын раўажланыўы
нәтийжесинде қарақалпақлардын Бухара ҳәм Хийўа менен байланысы күшейеди. Сондай-ақ олар Россия арқалы башқурглар
менен де тығыз байланыс орнатады. 1721-жылға тийисли документте: „ ... қарақалпақлар Башқуртстанға топарласып келип турады ... сондай-ақ башқуртлар да қарақалпақларға ҳәр жылы барып, бир неше ҳәптелеп, айлап болып қайтады*,—деп жазылған.
Усы дәўирде қарақалпақлар Россия менен байланысларды беккемлеўге ҳәрекет етип, Қазанға ҳәм Уфаға өз елшилерин бир
неше рет жибереди. Буған себеп болған жайдайлар: бириншиден
экономикалық байланыслардьщ өсиўи Россия менен дослық қатнасықлардьщ болыўын талап етти; екиншиден, бул .дәўирде қарақалпақлар менен олардын қонысылары қазақларжунғарлардын
шабыўыл жасаў қәўпи астында болып, қүдиретли Россиядан панизледи. Онын үстине рус ҳүкимети қарақалпақлар менен дослық
қатнасықлар орнатыўға мәпдар еди. Сонын менен бирге Россиянын
экономикалық ҳәм мәдений артта қалыўшылығын сапластырыў
ушын оғада көп ақша қаржылары керек еди. Арқа урыслары
ўақтында турақлы армияны сақлаў ушын, әскерий ҳәрекетлерге
көп ақша керек болды. Сонлықтан рус ҳүкимети ақша ҳәм қымбат баҳалы металлға ийе болыўдьщ ҳәр қыйлы жолларын изледи, Петр I Шығыс Түрксгандағы алтын шығатуғын жерлерди
өзлестириўди нәзерде тутты. Бухгольцтын әскерий экспедициясына (1715—1716-ж. ж.) Яркент қаласын алыў, сондай-ақ Сырдәрьяда қумнан алгын алыў“ жағдайын изертлеўге буйрық берилди. Буннан тысқары русслардын Орта Азияға кәрўан жоллары қарақалпақлар жайлаған жерлерден өтетуғын еди, сонлықтан Россияньщ басқарыўшы топарлары қазақ далалары менен
Сырдәрья жерлеринен өтетуғын өз кәрўанларыныц қәўипсизлигин тәмийинлеўге ҳәрекет етти.
1722-жылы қарақалпақ ханы Ишмухаммедтин Петр I ге жиберген грамотасында: „Бурынлары арамызда елшилер барып-келгени менен, сиз уллы дәрежелиден бизге, бизден сизге хабар141
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лар жетип турмады, ал енди сизден елшилер де келди, хабарлар
да жетти, бизлер де өз елшилеримизди, сизин елшилер менен
жиберип атырмыз. Арамызда кеўил қалыспа болса, бир-биреўди
кеширейик, ендигиден былай бир-биримиз бенен кеқесип турайьщ“, — делинген. Ишмухаммедтиқ Петр I ге жиберген елшиси
Жаныбек батыр Петербургта, бизиқ ханымыз рус императорынын қандай тилеги болса да орынлайды, деп агап көрсетти.
1721-жылдық декабринде қарақалпақларға Уфа дворянины
Дмигрий Тимофеевич Вершинин жибериледи. Ол қарақалпақ ханы менен рус мәмлекетине ҳақ нийетли хызмет етиў қәм рус
тутқынларын қайтарып бериў жөнинде келисип алыўы тийис болды. Ишмухаммед ханда еки ай болганнан кейин Д . Т. Вершинин
рус тутқынларын қайтарып бериўге келисим алды. Байланыслар*
ды беккемлеў қаққында буннан былай да сөйлесиўлер жургизиў
ушын Россияға Вершинин менен бирге қарақалпақ елшилери
жөнеп кетеди,
Қарақалпақлардын руслар менен жақынласыўға бағдарланған
бул дәслепки ҳәрекети нәтийжесиз болыўына қарамастан (келисимниқ әмелге асыўына 1723 жылғы жунғарлардын шабыўылы
кесент берди), ол прогрессивлик әҳмийетке ийе болып, байланыслар менен дослық қатнасықлардық раўажланыўы ушын негиз таярлады.
XVIII
әсирдиқ биринши ярымында қарақалпақлардын буннан
былайғы тәғдирине жунғарлардық XVII әсирде батысқа қарай
басланған басқыншылық ҳәрекетлеринин Таўке хан тусында қарақалпақлардық әскерий табыслары арқасында тоқтатылыўы үлкен тәсир жасады. XVIII әсирдин басында жунғарлар менен қазақлар арасындағы шегара Иртыштан Балхашқа шекемги ҳәм
оннан және қубла-батысқа қарап Чу дәрьясынық орта жерине
шекемги аралық болды. Бирақ XVIII әсирдин жигирмаланшы
жылларында жунғарлар өзлериниқ батысқа қарай ҳәрекеглерин
жақа күш пенен баслап жиберди. Бул сапары қазақ жүзлери
арзсындағы келиспеўшилик ҳәм ала аўызлық салдарынан жунғарлардық қысқысын сапластырыўға мүмкиншилик болмады.
1723-жылы Қазақ ханлығы жунғар Хун — Тайчо Цеван — Рабдан әскерлериниц топылысына ушырайды. Қазақ халқынын усы
ўақытқа шекемги ядында қалған ҳәм халық эпосларынын қайғылы қагарларында баян етилген пақ табан шубырынды“ басланады. Жунғарларға қарсы турыўға күши болмағанлықтан, ўайранланған аўылларын таслап, үш бағдар бойынша посып кетеди.
Киши жүз-батысқа Хийўаға ҳәм арқаға — Жайық және Эмба ойпатларына, Орта жүз — Орта Азиянық орайлық областлармна —
Самарқанд пенен Бухараға, Уллы жүз — жунғарлардыц үстемлигин мойынлады.
Усы ўақыяларға байланыслы қарақалпақлар қазақлар менен
бирге Сырдәрьяныц жоқарғы жағына, Ташкентке ҳәм онын қубла-батыс тәрепине қарап, яки дәрьянын төменги жағына, Арал
тенизине қарай кетеди. Солай етип, жунғарлардыц Сырдәрья
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бойыньщ орта жағын басып алыўына байланыслы қарақалпақлардьщ ятөменги“ қәм „жоқарғы“ қарақалпақлар болып бөлиниўи
биротала аяқланады. „Ж оқарғы1* қарақалпақлар жунғарларға сиясий ғәрезлиликке түсип қаяады, ал „төменги* қарақалпақлар
1743-жылға шекем азлы-кем, 1762-жылға шекем толық түрде
Киши жүзден ғәрезли болды.
1723-жылғы жунғарлардын қазақ далалары менен Түркстанға
шабыуўылы бул жерлерди жайлаған халықлардын экономикалық ҳәм сиясий жағдайына унамсыз тәсир жасады. Қарақалпақлардьщ XVIII әсирдин басларынан-ақ көзге түскен миллий биригиўге бағдарланған ҳәрекети пәсенлеп кетти. яТөменги“ қарақалпақлардьщ тийкарғы бөлеги Сырдәрья бойынық орта жағындағы ислеп турған каналлары бар өнимдарлы жерлерин таслап,
Сырдәрья менен Әмудәрьянын аралығындағы өзлестирилмеген
жерлерге орналасып, Арал тенизинин жағаларында ҳәм Қуўандәрья бойларында суўғарыў тараўларын жақадан дүзиўге мәжбүр болды. Усындай жағдайда үстем топар қүдиретли мәмлекеттин арқасында исенимли панаға ийе болыў мақсетинде Россия
менен байланысларды қайта баслаўды мақсетке муўапық деп
есаплады. Бул исте қарақалпақлар Киши жүз бенен бирге ҳәрекет етти. Россия менен байланыс жунғарларға қарсы гүрестин
қызған ўақтында ақ қайта тикленген еди. Қазан коменданты Вяземскийдин сырт ел ислери бойынша Москва конгорасынық коллегиясына 1724-жылдын 31-декабринде жиберген хабарында қарақалпақлар рус саўдагерлеринин Хийўа ҳәм Бухараға еркин
өтиўин тамийинлеўге ўәде беретуғынлығын мәлим еткен.
1725-жылдын басында қарақалпақлар русларға және өз елшилерин жибереди. 1725-жылдын 15 январында жазылып, елшилер
алып барған хатта: „Дәрья (Сырдәрья — Ред.) бойындағы барлық
қарақалпақлар менен қазақлар егер Қырымға яки басқа адам
жа^аўға болатуғын қәлеген бир шөлистанлық жерге-ақ орналасыўға буйрық берилсе, ықласы менен барыўға таяр екенлигин
мәлим етеди және буны өтинип соранады.. . Сизге хызмет етиўге таяр, буны ийгиликли ис деп есаплайды“, сондай-ақ, „ ... Бизлер, сизин ен итаатлы қулларыныз, сиз жоқары дәрежели тәрепинен не буйырылса, барлығын орынлаймыз, сиз жоқары дәрежелиге басымызды ййип хызмет етиўге тайынбыз... қарақалпақлар менен қазақлар буны бир аўыздан мәлим етеди...“ — деп
көрсетиледи. Усы хатта қарақалпақлардын башқурт ҳәм қалмақлар менен өз-ара қатнасықларды жақсылаў ҳаққында келисим
жасалғанлығы жөнинде де айтылады.
Қарақалпақлар Россияға ҳадал хызмет етиў ҳаққындағы өз
ўәдесин беккем орынлайды ҳәм Сырдәрьяньщ төменги жағы арқалы Орта Азия қалаларына барған және кейин қайтқан рус саўдагерлери менен саяхатшыларыныц қәўипсизлигин тәмийинлейди.
Мәселен, Посольский приказынын „Ориенталлық экспедициясыныц“ 1?21-жылы Бухараға жиберилген секретары 1724-жылдыц
ақырында қарақалпақ жери арқалы Россияға қайтады.
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ПаКлардын Петр Бириншиге «оллаган хаты
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1726-жылдын басында Абылхайыр хан Петербургқа өз елшисин жибереди, елши Киши жүздин барлық ақсақаллары атынан
қазақлардын Россия пухарашылығына өтиў тилегин билдиреди.
Усы тилегин қазақлар 1730-жылы тағы билдиреди. Сөйлесиўлерге қазақлар менен бирге қарақалпақлар да қагнасады.
2. 1730 — 1743-Ж Ы Л ЛАРЫ Қ А Р А Қ А Л П А Қ Л А Р Д Ь Щ Р О С С И Я
П У Х А Р А Ш Ы Л Ы Ғ Ы Н А ҚАБЫ Л ЬТИЛИЎИ.

Россия империясынын самодержавиелик ҳәкимлеринин қазақлар менен қарақалпақлардын рус пухарашылығына өгиўине қызығыўшылығы оғада үлкен болды. Россиянын шығысқа қарай ҳәрекет
етиўи ҳаққындағы Петр I нин планы умытылмағанын да еске
алыў зәрүр. Жүргизген сиясаты бул мәселеде патша ҳүкиметннин рәсмий көз қарасын билдиретуғын Оренбург экспедициясынын начальниги И. Кирилловтын айырым пикирлери дыққатқа
ылайықлы. „Бизин уллы дәрежели императрицамыздын ҳәзиринше аманлықта бийлик жүргизиўи жағдайында, — деп жазды ол, —
қырғызларды рус пухарашылығында тутыў ҳәм оларды басқарыў
жоллары ҳаққындағы өз проектинде, — ... тек данқ ушын емес,
ал империяны кенейтиўге және таўсылмайтуғын байлыққа жол
ашатуғын еки уллы ҳәм мөнгилик ис бар. Бириншиси ҳәммеге
белгили, Сибирь ҳәм Камчатка экспедициялары, ал екиншиси
еле шешилиўин күтип турған... Қырғыз-қайсақ ҳәм қарақалпақ
мәселеси болып, ол оғзда үлкен әҳмийетке ийе, сонлықган сәтли
ўақытты өткерип жиберместен, жигерли.түрде күш жумсаўды талап етеди". Қарақалпақларды өз тәрепине өткергеннен кейин ерисилетуғын экономикалық нәтийжени атап көрсетип, И. Кириллов:
„Бул халықтын ҳадал пухарашылығынан көп пайда келиўи мүмкин, себеби қарақалпақ халқы дийханшылық пенен шуғылланып,
бийдай, тары, арпа жетистиреди ҳәм ғәллени қырғыз-қайсақларға қойға және басқа да малға алмаслайды. Онын үстине олар
қол өнери және саўда менен шуғылланады... Олар Сырдәрьянын
Аралға жақын жерлеринде жасайды, Россия саўдагерлеринин
саўда кәрўанлары ушын тоқтап өтетуғын орынлар салып, бул
жерлерден Бухараға, Бадахшанға ҳәм Ҳиндстанға қатнаўға болады ...“
Атап көрсетилген документтен рус ҳүкимети Орта Азиянын
терен ёшкерисине қарай кирип барыўға бағдарланған өз планларын әмелге асырыўда қарақалпақлардын жәрдемине сүйениўди
нәзерде тутқанын көриўге болады. Бул ҳаққында сол Кирилловтын проектинде былай делинеди: „Руслардын усындай алысқа
белгиленген атланысы ушын қарақалпақ халқы азық-аўқат және
басқа да затларды керегинше таярлап бериўи мүмкин, бунын
ушын тек болғаны хан менен алдын-ала келисип алып, бул затлардын баҳасын белгилеп, ҳақысын төлеў керек... Сырдәрьяда
керекли муғдарда кеме таярлап алып, Арал тенизи арқалы Әмудәрьяға өткериў, сөйтип, Бухараға және дәрьянын жоқарысын10-880
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дағы бара алған жерге шекем барып жетиў керек, бунын ушын
қарақалпақ ханы бизге сақшылыққа керекли адамларын бериўден
бас тартпайды".
1731-жылы патша ҳүкимети Абылхайырға өз елшиси Мамет
Мырза Тевкелевти жибереди. Абылхайыр Тевкелевтин жәрдеми менен қазақ ақсақалларын Россия пухарашылығын қабыл етиў
жөнинде келисимге келиўге көндиреди. Елшиниқ қазақлар арасында көп болыўына туўра келди, себеби барлық ақсақаллар да
үгитлеўлерге көнбеди, олардын бир бөлими жунғарлардын бағдарын тутты. Үлкен күш жумсаў менен ғана Абылхайыр қәм
Тевкелев ақсақаллардын көпшилигин рус пухарашылығын қабыл
етиўге көндире алды.
Ал қарақалпақ ақсақалларына келгенде, олардын өзлери-ақ
Россия тәрепине өтиўге тилек билдиреди. Абылхайырдын үстемлигиндеги барлық төменги қарақалпақлар рус пухарашылығына
қабыл етиледи. Бирақ қарақалпақлар Абылхайыр ханға салық
төлеп турғанлықтан рус ҳүкиметине салық төлемейтуғынлығын
ескертеди.
1731-жылдын ноябринде императрица Анна Иоановнаға жазған хатында қарақалпақлар өзлеринин Тевкелев пенен жақсы
қатнасықта болғанын, онын қарақалпақлардын ўәкиллерин хүрмет пенен қабыл етип, жақсы сөзлер айтқанын умыгпайтуғынлығын мәлим етеди. Хат қарақалпақлар „пухарашылыққа өтти...“
ҳәм яолар қәзирети императрицанын аяғына бас ийеди“, — деген
сөзлер менен питеди.
Тевкелев миссиясынын табыслы жуўмақланыўына, Россия пухарашылығына өтиўге көндириў мақсегинде қарақалпақлардын Абылхайыр ханға қысым жасаўы үлкен роль ойнаған болыўы итимал.
Белгили совет тарийхшысы, Қазақстаннын Россияға қосылыў
проблемаларын изертлеўши Н . Г . Аполлова «Тевкелев журналын“
узақ ўақыг даўамында үйренип шығыўы тийкарында Россия
пухарашылығына өтиў тәрепдарлары болған қазақларды қарақалпақлардын қуўатлаўы белгили роль атқарғанын атап өтеди.
Ол:
,Тевкелевтин елшилик жүргизиўинин буннан былайғы
барысында бир жағынан Россия пухарашылығына өтиўге қарсы
үгиг жүргизген қалмақ тайжчаларынын актив қатнасыўында
„Қарсы партия“ ақсақалларынын оппозициялық ҳәрекетлеринин
кушейиўин, екиншиден, — башқурт ҳәм қарақалпақ ақсақалларынын үлкен жәрдеми арқасында қазақ батырларыныц ири
ўәкиллериниц биринши гезекте Бөкенбай1 ҳәм онын дөгерегиндегилердин бул оппозицияға қарсы актив ҳәрекет еткенин
атап өтйўге болады“ , — деп жазды. Қарақалпақлардын актив
ҳәрекетинин Киши жүзге үлкен тәсир жасаўынын себеби олар
дийханшылық етип, көшпели қазақлардыц ғәллеге болған
1 В ө к е н б а й қазақлардыц Россия пухарашылығына өтиўинин актив тәрептары болған адам. О л Тевкелевке ҳәр тэреплеме жәрдем берген. оны қоргаў исин шелкеылеотирген, оны ис жузинде өлимнен аман алып қалған. Р е д .
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талабын қанаатландырып, олардьщ экономикасында белгили роль
ойнағанлығы болыўы итимал.
Қарақалпақлар рус пухарашылығына Арал теқизи жағалаўындағы халықты да өткериў исинде Тевкелевке жәрдемлесиўге ҳәрекет егти. Бириншилерден болып рус пухарашылығын қабыл
еткен белгили қарақалпақ ақсақалы Оразақ батыр 1732-жылдық
10-февралында Тевкелевке келип, Арал жағалаўыныц ханы Ш ахтемирди ҳәм оныц қараўындағы халықты Россия тәрепине өтқериў исинде жәрдемлесетуғынын айтады. Тевкелев бул пикирди
қуўатлағаннан кейин, Оразақ араллыларға барып, ол жерден
4-мартта қайтады. Усы сапардық жуўмақлары ҳаққында жазылған мағлыўмат бизге шекем келип жеткен: .О л , Оразақ батыр,
араллы Шахтемир ханды ҳәм араллыларды Россия пухарашылығына өтиўге көндирди және олардан, араллылардан Тевкелевке келетуғын болды", — деп көрсетиледи онда.
Араллылар, қарақалпақлар ҳәм қазақлар арасында тығыз экономикалық және сиясий байланыслар болған. Өзлеринин Хийўаға қарсы гүресинде араллылар удайына қазақлар менен қарақалпақларға сүйенип келген. Араллылардын киши жүз бенен тығыз
б&йланыста болғанлығын тарийхый мағлыўматлардан көриўге болады. 1732-жылы 17-апрельде Абылхайыр Шахтемирге өзиниц баласы Султан Нуралыны жибереди. Араллы ханға өзиниц жийен
қарындасын қалынлыққа береди. Султан Нуралы менен келиншекти узатып алып барыў ушын 60 қа шамалас қазақ ақсақалы
бирге кетеди. Бир қызық жери, Тевкелев Шахтемирдиц қалыцлығына кетеринин алдында сыйлық береди. Олар кеткен сон еки
күннен кейин Абылхайыр өзиниц еки жақын адамын қолларына
хат берип, Хийўаға жибереди. Хатта ол хийўалыларға өзиниц
рус пухарашылығына өткенлигин, баласын араллылардын Хийўаға
қарсы гүресине жәрдемге жибергенлигин, сол жылдын сентябринде өзиниц де Хийўаға жаў болып баратуғынлығын хабарлайды.
Солай етип, биз келтирген тарийхый мағлыўматлар қарақалпақлардыц рус пухарашылығын қабыл етиўи рус ҳүкимети ушын
ясәтсиз“ ҳәм „пайдасыз" болмағанын көрсетеди. Рус ҳүкимети
Киши жүз қазақларын рус пухарашылығын қабыл етиўге көндирип, өз тәсирин Орта Азиянын ишкерисине қарай ен жайдырып,
буннан үлкен пайда көрди. Истин бундай табыслы жуўмақланыўы
Россияныц Азиядағы ийеликлерин басқарыў бойынша мәселелерди шешиў ушын дипломатлар менен әскерий адамлардыц ҳәрекетлерин бағдарлап отырғанларды қуўандырмай қоймады. Тевкелевке полковник атағы берилди, басқа чиновниклерге де ясарпай“
берилди.
1734-жылы қазақ ҳәм қарақалпақ елшилери Петербургтағы
император сарайында қабыл етиледи. Россия пухарашылығына
өткенлиги ҳаққындағы грамота қазақ ханына да, сондай-ақ қарақалпақ ханы Қайыпқа да жибериледи. Грамотада: „Бизин жиберген елшимиз мырза Мамет Тевкелев барғанда бизин пухарашылығымызға өтиўди қәлеп,. ант ишип, қолларыцызды қойған еди147
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циз, биз оны бекиттик, енди бизин пухарашылығымыздаеыз-..
енди сизлерди өзлериниздиқ саўда кәсиплериниз ҳәм дийханшылығықыз бенен шуғылланып, парахат және қәўипсиз өмир сүретуғ'днлығьщызға үмитдар етемиз ҳәм бизин пухараларымыз бенен еркин саўда жүргизиўге, не қәлесениз соннан пайдаланыўға
рухсат етемиз, ал сизден талап етилген жағдайларда бизин нусқаўымыз бойынша өз хызметлерицизди аянбастан көрсетиўиниз
ҳәм ҳадал ислеўициз зәрүр, ал бизлер... өзлеримиздин елшилеримиз болған статс советник Иван Кирилловқа және полковник мырза Тевкелевке сизлерди, сизин қарақалпақ халқын бизиц пухаралығымызға өгкенге шекем болып турған ҳәр қандай душпан топылысларынан қорғап турыўды тапсырдық", — деп көрсетилген.
XVIII әсирдеги қарақалпақлар ҳәм русслар арасындағы жақынласыў және қарақалпақ халқынын рус пухарашылығына өтиў процеси мине усылайынша аяқланды. Бирақ рус пухарашылығына
тек Сырдәрьянық төменги жағындағы ҳәм Қуўандәрья бойындағы төменги қарақалпақлардын тийкарғы массасы ғана өткенлигин
айтып өгиў керек. Орта жүз ҳәм жунғарлардын қараўындағы
жоқарғы қарақалпақлар Россия қараўына өте алмай қалады. Сондай-ақ Россия пухарашылығын 5Кайық ҳәм Эмба бойларындағы
қарақалпақлардыц батыс группасы да мойынламады. Жайық ҳәм
Эмбадағы қарақалпақлар өзлеринин қонысылары қазақлар сыяқлы Абылхайырдыц үстемлигин мойынламады, олар Жайық казакларына (руссларға) ҳәм олардыц аўқамласлары қалмақларға қарақалпақлардын Россия мәмлекетиниц пухарашылығына рәсмий
түрде өткенинен кейин де өзлеринин шабыўыл жасаўларын тоқтатпады. Қазақлар өз гезегинде, саўдагерлерге сондай-ақ Россия
пухаралары болған қарақалпақлардан Астрахан арқалы өтетуғын
кәрўанларға шабуўыл жасап, қарсы жуўап шараларын әмелге
асырды. Рус ҳүкимети менен Абылхайырдын бул келиспеўшиликлерди жолға салыўға бағдарланған ҳәрекетлери ҳеш қандай нәтийжеге алып келмеди.
Дипломатиялық хат алысыўлардағы келиспеўшиликлер де
унамсыз роль атқарды. Сонынан мәлим болғанындай-ақ, жоқарыда атап өтилген, Россия пухарашылығына қабыл етилгенлиги
хаққында қырғыз-қайсақ ханларына, қарақалпақ ханы Қаипқа
хожаларға, батырларға ҳәм пүткил халыққа Тевкелев және статс
советник Кириллов арқалы мсиберилген 1734-жылғы грамога
изертлеўши А . Бирзениц пикири бойынша Кириллов пенен Тевкелевте иркилген болып шығады. Тек 1740-жылы басқа грамоталар жиберилип, қарақалпақларды Россия өз пухарашылығына қабыл еткенлиги билдириледи және Жайық қазақлары қарақалпақлардыц кәрўанын оныц ийелери Россиянын қәўендерлигинде
болғанлығын билмегенликтен талаған, деп түсиник бериледи.
Қарақалпақлардыц 1731-жылы рус пухарашылығына қабыл
етилиўи үлкен сиясий әҳмийетке ийе болады. Бул нәрсе Қарақалпақстанныц Россия менен қатнасықларыныц буннан былай дабеккемлениўи ушын исенимли тнйкар болды.
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Карақалпақлар менен қазақлардын Россия составына өтиўи
оларды иран шахы Нәдирдич топылысынан қутқарды. Нәдир шах
өз әскерин баслап, Хийўаға жол алған ўақытта рус ҳүкимети
Абылхайырдын отиниши бойынша Сырдәрьяға геодезист Муравинди жибереди. Муравин қазақ, қарақалпақ ҳәм араллылардын
ўәкиллери менен Хийўаға барып, Нәдир шахқа, қазақ ханлығы
Россия пухаралығында екенлигин ескертеди. Буннан кейин Нәдир шах Сырдәрьянын төменги жағына атланыс жасаў пикйринен бас таргыўға мәжбүр болады.
Усы ўақытқа келип, қарақалпақлар жунғарлар тәрепинен қыйратылған хожалығын белгили дәрежеде қайта тиклеўге ериседи.
Буны 1740-жылы қарақалпақлар арасында болған ҳәм оларда
дийханшылық пенен шарўашылық әдеўир раўажланғанын атап
өткен Муравиннин жазыўлары дәлиллейди.
Бирақ 40-жыллардын басына келип, қазақ ханларынын эксплуатациялаўынын күшейиўине байланыслы қарақалпақлардын
жағдайы бирқанша нашарлайды. Ҳәдден тыс аўыр салықлар қарақалпақлар арасында наразылық туўдырады. Усы ўақытта рус
ҳәкимлеринен Башқуртстаннан қашқан ҳәм Киши жүзде жасырынып журген Қарасақалдыц үзликсиз шабыўыл жасап турыўына
байланыслы қарақалпақлардын жағдайы тағы да аўырласады.
Абылхайыр хан өз қараўындағы ҳалықты қорғаў ушын ҳеш қандай илаж көрмейди.
Жунғарлар тәрепинен болатуғын қәўип те еле сапластырылмаған еди. Жунғарлардын тәсири менен жоқарғы қарақалпақлар
рус бағдарын тутқан төменги қарақалпақлардын сиясатына қарсы болды ҳәм оларды жунғарлар менен Орта жүз ханлары тәрепине тартты. Бул ҳаққында патша чиновниклеринин бири Мәмлекетлик сыртқы ислер коллегиясына жиберген хатында: „Сол
халықгын (жоқарғы қарақалпақлардын — ред.) ханы Султамураг
өзинин баласын жунғарлардын ҳәкимине аманатқа берди ҳәм уллы дәрежели императордын пухарашылығында турған төменги
карақалпақларды жунғар ҳәкиминин пухарашылығына өткериўге
ҳәрекет етти“ , — деп жазды.
1741-жылы қарақалпақлардын жунғар елшисин өлтириўи жунғарлардық шабыўыл жасаў қәўпин тағы да күшейтти. Сонын менен бирге қарақалпақлзр қазақлар менен жунғар улусларына жасалған атланысларға қатнасты. 1742-жылы жунғарлар Орта ҳәм
Киши жүзге олардын ханы Голден Цыренге сөзсиз бағыныўын талап етип, ультиматум жибереди. Бул абай етиў қарақалпақларға
да бағдарланған еди.
Қазақ-жунғар қатнасықларынын кескинлесиўине байланыслы
патша ҳәкимлери қазақлар арасында өз тәсирин кушейтиўди мақсетке муўапық деп тапты. 1741-жылы Елизавета Петровнанын
тахтқа отырыўына байланыслы Самара ҳәм Оренбург басқармалары алдында пухаралыққа өткен халықлардын жана император
ханымға антын шөлкемлестириў мәселеси турады. Усындай тапсырма менен Киши жүз қазақларына Оренбург полкыньщ пору149
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чиги Дмитрий Гладышев жибериледи. Ол Абылхайырда болған
ўақтында, оған қарақалпақ ақсақаллары келип жолығады ҳәм
Россия пухарашылығына өтиў жөнинде тағы тилек билдиреди,
Олардын ўәкиллери: „Убайдулла, Мурат шайых, баласы менен,
Оразақ батыр, Тоқымбет бий, Үбелей Сулган, Хожамберген ҳәм
олардық қасындағы үш хож а... барлық төменги қарақалпақлар
менен бирге мәнгиге Россиянын пухарасы болғымыз келеди, бизлердин тилегимизди берилген ант ретинде бекитиўди өтинемиз*, —
дейди. Олар 12 мын үй қарақалпақлар атынан Абылхайырдын
қатнасыўында ант береди. Бул антта: вөз ықтыярымыз бенен Россия пухарашылығына өтип атырмыз\ — деп көрсетилди.
Ант қағазынан тысқары, қарақалпақлар Гладышевқа император ханымнын атына жазылған хат береди. Усы хатта, қарақалпақлар „көптен-ақ Россия пухарашылығына өтпекши болған еди.
Бул тилегимиз Тевкелев келген ўақыглары да иске асар дец
үмитленген едик, бирақ буған өз арамыздағы ала-аўызлықлар
кесент берди. Усы жылы Гладышевтин келиўине байланыслы
Россиянын мәцгилик пухарасы болыўға ант бердик. Сизге елши
жиберейик десек, ҳәзир биздеги қолайсыз жағдай буған мүмкиншнлик бермей тур. Бирақ буған оғада зәрүрлик туўса, онда сизин рухсатыныз бойынша сиз бенен дийдарласыўға барамыз*, —
деп жазылған. Хатқа Гладышевтын қабылында болып ант берген
ақсақаллар қол қояды. Бул хатта қарақалпақлар өзлеринин Рос-сия менен қатнасықлар жасаўына қандай қолайсыз жағдайлар
кесент берип турғанлығын ашық айтпаған. Бирақ соцынан, басқа бир жағдайларда жазған хатында олар бул ўақыяларды толық
түрде баян етип жазған.
Қарақалпақлардын хатын ҳәм ант қағазларын алыўдан-ақ Неплюев сыртқы ислер коллегиясынан қарақалпақларға қандай
жуўап қайтарыў кереклиги ҳаққында кенес сорайды. Коллегия
оған, қазақларға қандай катнас жасалған болса, қарақалпақларға
да сондай қатнас жасалсын, яғный Абылхайыр қалай қабыл етилсе, қарақалпақ елшилери де солай қабыл етилсин, бирақ Абыл*
хайырдан кейин қабыл етилсин, деп жуўап жазады. Буннан кейин,
1742-жылы май айында Неплюев қарақалпақларға хат жоллап,
сол жылдыц июль айында өзи менен ушырасыў ушын Оренбургқа өз елшилерин жибериўи зәрүрлигин айтып жазады.
1742-жылдыц август айынын басында Абылхайыр көп санлы
қазақ ақсақаллары менен бирге жана император ханымға ант
•бериў ушын Орски қорғанына келеди. Усы ўақытта бул жерге
қарақалпақлардан еки ўәкил — Мамыр батыр ҳәм Қошан батырлар да келеди. Қазақ ўәкиллеринен 23-августта ант алынады. Ал
қарақалпақлар 2б-август күни ант береди. Бирақ буннан бурынғы күни Неплюев Мамыр ҳәм Қошан менен, кейин Абылхайыр
менен қарақалпақлардын рус пухарашылығына өтиўи пайдалы
болатуғынлығы жөнинде бир неше рет гүрринлеседи Абылхайыр
Неплюевке былай жуўап қайтаряяы: .Қарақалпақлар жоқары дәрежелимиздиқ пухарашылығына еле полковник Тевкелевтиц усы
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жерде болған ўақтында-ақ өткен еди, ҳәр қыйлы қолайсыз жағдайларға байланыслы ғана Оренбургқа бараалмаған, ал поручик
Гладышев өгкен 1741-жылы оларға келиўден-ақ олар... қайтадан
ант берди ҳәм жоқары дәрежелимиздиц пухарашылығында болыўды қәлейди” . Егер олар „жоқары дәрежелимизге шын берилип турса* онда олар арқалы басқа, яғный жоқарғы қарақалпақларды да хан қол астына өткериў мүмкин болар еди, ал солай.
болған сон, Хийўа менен Бухараны жоқары дәрежелимиздиц пухарашылығына өткериўге болады. Бул халықлар дийханшылық
етеди ҳәм саўда жүргизеди, саўда жағынан да олар бир қанша
пайда келтириўи мүмкин". Неплюев Абылхайырға: „оларды (қарақалпақларды — ред.) ҳақыйқый пухарашылыққа алыў туўралы*
жоқарыдан көрсетпе алғанлығын мәлим етеди.
Шамасы, қарақалпақ елшилери Неплюев пенен гүррицлескен
ўақтында Абылхайырдын үстинен арыз еткен болыўы керек, себеби Неплюев оларды: „Сизлер қырғыз — қайсақлар менен келисимли болын ҳәм Абылхайырды сыйлақ“ , — деп үгитлейди.
Өзлеринин рус пухарасы екенлигин ис жүзинде көрсетиўи
ушын қарақалпақларға Оренбург пенен саўда қагнасығын қайта
баслаў буйырылады ҳәм өз елшилерин император ханым сарайына жибериўге рухсат етиледи.
1742-жылы 4-сентябрьде Мамыр қәм Қошан менен бирге қасына дилмаш қосып поручик Дмитрий Гладышев барлық қарақалпақ ақсақалларынан ант алыў ушын жибериледи. Басқа жазба көрсетпелерден тысқары Неплюев Гладышевқа мынадай аўызша буйрық береди: „олардыц пухарашылығыныц белгиси ретинде
бул халықтан келеси жазға бир қанша қундыз ямаса оларда басқа неболса, соны жибериўди тәмийин ет“ . Буннан қарақалпақлардыц пухарашылығы „ҳақыйқый* болыўы кереклиги, яғный
патша ҳүкиметине салық төлеп барыўы зәрүрлиги мәлим болады.
Абдылхайыр хан Гладышев пенен Неплюевтин алдында қарақалпақлардыц рус пухарашылығына өтиўин мақуллаған болса да,
бирақ ис жүзинде, шамасы, мәселениц бундай бағдар алыўыиа анығында, қарсы еди. 2-сентябрь күни, яғный сөйлесиўлердиц
ақырында өз ақсақаллары ҳәм қарақалпақ елшилери менен бирге Абылхайыр Неплюев тәрепинен түски аўқатқа зияпатқа шақырылған ўақытта, хан бул зияпатқа барыўдан бас тартты. Абылхайыр өз қоластындағы дийханлардан салық алыў ҳуқуқын өзинде
сақламақшы болып, рус-қарақалпақ қатнасықларынын ен жайыўын
қәлемеди.
Гладышев қарақалпақлар арасында 1742-жылдыц сентябринен
1743-жылдыц апрелине шекем болады. Усы ўақыгтын ишинде
ол тийкарынан барлық қарақалпақ ақсақалларынан ант алыўға
еристи. Ант бергенлердин арасында Ябы, Коцырат, Қытай ҳәм
жалайыр ақсақалларыныц атлары атап өтиледи. Антқа ақсақаллар барлық 12 мыц үйли төменги қарақалпақлардыц ўәкиллери
болып қол қояды. 1743-жылдыц 3-маргында қарақалпақ ақсақалы — Қайып ханныц иниси Убайдулла Султан, Мурат шайых
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ҳәм басқа барлық ақсақаллар Петербургқа хат пенен елши жибериўге уйғарылғанын Гладышевқа айтады. Елшилердин басшысы етип, белгили қарақалпақ бийи — руслардын тәрепдары Оразақтып баласы Маман батыр белгиленеди. Қарақалпақлар өз елшилери арқалы үш хат жибереди. Бир хат император ханымға,
еки хат жасырын кенесшиге арналады.
Қарақалпақтын 8 елшиси ҳәм тутқыннан азат етилген еки рус
пухарасы менен бирге Гладышев 1743-жылдын 24-апрелинде аманесен Оренбургқа жетип барады. Жасырын кенесши Неплюевке
Гладышев өзинин қарақалпақларға барып қайтқанлығы ҳаққында:
олар қуўанышлы күтип алғанлығын, оғада жақсылап сыйлағанлығын мәлим етеди.
Қарақалпақ елшилери Неплюевке хатты тапсырып атырып,
қарақалпақ халқы буннан 260 жыл бурын Россиядан бөлингенлигин, олар өзлерин Россиянын, әййемнен пухарасы деп санайтуғынлығын айтады. Қарақалпақлар өзлеринин Россия менен
болған қатнасықларынын тарийхый дәреклерин атап көрсетип,
хатында арадағы байланысларға не кесент бергенин ашып көрсетеди ҳәм патша ҳүкиметинен бул қарама-қарсылықларды сапластырыуда жәрдем сорайды. Олардын император ханымға жоллаған хатында: „Бурын Мырза Тевкелев бизде болған ўақтында,
егер қайсақлар тәрепинен бе, яки қарақалпақлар тәрепинен бе,
бир-биреўге жәбир берилетуғын болса, онда қайыр қомлы патшамыз жәбиркешлерди қорғаў ушын рус әскерлерин жибереди, деп
үмитлендирген еди, бирақ буннан кейин биз қарақалпақларды
қьфғыз-қайсақлар төрт рет келип тонап кетти ҳәм сиз уллы дәрежели императорымызға хызмет етиўге мүмкиншилик бермеди.
Қырғыз —„қайсақлардын бизин елшилеримиз бенен кәрўанларымызды иркиўин тоқтатыўынызды сораймыз“. — деп көрсетилди. Ал Неплюевке арналған басқа бир хатында олар: „ ... еки
аралықта Россияға елшилер менен кәрўанлардын қатнаўына қырғыз - қайсақлар иркиниш жасап атыр, бундай ақмақларды тәртипке салыўынызды сораймыз“ , — деп жазады.
Буннан, бириншиден, қазақ ханынын қарақалпақ - рус қатнасықларынын беккемлениўине қарсы екенлиги, екиншиден, қарақалпақлардын Абылхайыр хан қоластынан шығып, тиккелей Россиянын қараўына өткиси келгенлиги анық көринип тур.
Қарақалпақ елшилери Неплюев пенен ушырасқаннан кейин
Петербургқа жиберелип, 1743-жылдын августында патша сарайына барып жетеди. Патшанын қабыл етиўинде болған ўақтында
елшилердиц басшысы Маман батыр шығып сөз сөйлеп, өз халқын рус пухарашылығына қабыл еткенлиги ушын алғыс айтады
ҳәм оны пүткил халық, пенен бирге жоқары дәрежели императорымыздын өз қәўендерлигинде сақлаўын" сорайды. Оған жуўап
ретинде мәмлекетлик канцлер А . М . Бестужев-Рюмин шығып
сөйлеп, патша ҳүкиметиниқ атынан қарақалпақларды қуўатлап
турыўға ўәде береди ҳәм олардын рус пухарашылығына қабыл
етилгенлигин жәриялайды.
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Қарақалпақ елшилерине ҳадал хызмет етиў ҳаққында грамота тапсырылып, онда: „Биз сизлерди барлық пухарамыздын қатарына ҳүрмет пенен қабыл етемиз ҳәм жоқары дәрежели императорымыздьщ панасына алып, қ&ўендерлик етемиз* — делинген.
Қарақалпақ елшилеринин Петербургқа сапары мине усылайынша
табыслы жуўмақланды. Олар Петербургтан елине Гладышев пенен бирге қайтады. Гладышевқа қарақалпақ халқына рус пухарашылығына алынғанлығын жәриялаў, көпшиликтин көзинше ҳүкиметтин атынан грамота тапсырыў ўазыйпасы жүкленген еди.
Қарақалпақлардын рус пухарашылығына өтиўи, оларға саўда
байланысларын күшейтиў ҳәм рус тутқынларын қайтарып бериў
менен бирге рус ҳүкиметине салық төлеўди де миннетлейтуғын
«ди. Гладышевке берилген инструкцияда: „олар (қарақалпақлар)
езлеринин шын берилгенлиги ҳәм тиккелей пухарашылыққа өгкенлилигиниц белгиси ретинде жоқары дәрежелимиздин сарайына жибериў ушын өз кәрўаны менен барыстын үлкен және ен
жақсы бирнеше онлаған терисин алып келсин*, — делинген. Қарақалпақлардын патша ҳүкиметине салық төлеўи олардын қазақ
ханлары тәсиринен азат болғанлығын анлататуғын еди, себеби
олар бир ўақыттыц өзинде қазақларға да, Россияға да салық төлей алмайтуғын еди. Бул қа?ақ ханларына мақул түспеди.
1743-жылдын қысында, қарақалпақ елшилери Петербургтан
кетип. Оренбургқа жете алмай жолда киятырған ўақытта-ақ
Абылхайыр қарақалпақлардан салық жыйнап келиў ушын өз
адамларын жибереди. Бирақ халық оларға салық төлеўден бас
тартады. Усыннан кейин Абылхайыр күтилмеген жерден қарақалпақ аўылларына топылыс жасап, оларды пүткиллей қыйратып кетеди. Аўылларда жасаўшылардын көпшилик бөлеги қырып пасланады я\ки тутқын етип алып кетиледи. Абылхайыр өз журтына 20
мыц бас ири қарамал ҳәм соншелли қойды айдап алып кетеди.
Хан бир неше қарақалпақ бийлери менен бирге ири қонырат
уруўынын тәсирли ақсақалларынын бири Ырысқулды балалары
менен бирге тутқын етип алып кетеди ҳәм гиреўге услап турады. Сонынан Абылхайыр өз талапларын орынлатыў мақсетинде
Ырысқулды қарақалпақларға қайтарып жибереди, бирақ олар
өз дегенинен қайтпайды. Қарақалпақларды ханнын дегенине
көндириў ушын өз журтына жиберилген Ырысқул Абылхайырға
қайтып бармады.
Петербургтан қайтқан қарақалпақ елшилери өз журтына келип жете алмады. Олар Оренбургқа жетип келип, кейин Сырдәрьяға қарай жүрип кетеди, бирақ жол Абылхайырдын ийеликлери арқалы өткенликтен, елшилер Гладышев пенен бирге, ханға қайырылып өтеди. Ал хан оларды қабыл етпейди, императордын грамотасын тартып алып қояды, қарақалпақ елшилеринин буннан кейинги тәғдири белгисиз болып қалады. Гладышев өзине қәўип дөниўине байланыслы Сырдәрьяға барыўға байланыслы сапарынан бас тартады ҳәм Абылхайырдан рус пухарашылығына өткенлиги ҳаққында қарақалпақларға берилген грамо-1
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таны қайтып алып.., Оренбургқа қайтады. Солай етип, пухарашылық ҳаққындағы грамота қарақалпақ халқына барып жетпеди.
Абылхайырдын бул ҳәрекетлери қарақалпақлардьщ тиккелей
рус пухарашылығына өтиўге умтылыўларына өзинше бир жуўабы еди, Қарақалпақлардьщ тиккелей рус пухарашылығына өтиўи
нәтийжесинле, П . П. Ивановгьщ көрсетиўинше, „Қарэқалпақлар
онын қол астынан азат болыў менен бирге, оньщ өзине қәўипли
Россиянын аўқамласына айланып кетиўи де мүмкин еди“. Барлық қазақ жүзлери устинен бийликти ийелеў мақсетиндеги өз
ҳәрекетлерин патша ҳүкимети қуўатламағаннан кейин, Абылхайыр
хан қазақлар арасында Россияға қарсы кен наразылық туўдырып
және оларды руслардын шегара елатлары менен Россия пухарашылығындағы халықларғц шабыўыл жасаўға ийтермелип. рус
ҳүкиметине қарсы ҳәрекет ете баслады. Мәселен, Абылхайыр
қарақалпақларға топылған *жылы яОнын ийелигиндеги жерлер
арқалы Хийўа ҳәм Бухараға өтип баратырған Астрахан саўдагерлерин тонады“ . Солай етип, Абылхайыр қарақалпақ халқынын
тарийхында унамсыз роль атқарды. Қарақалпақлардын 1743 жылға шекемги Россия менен болған тығыз қатнасықлары пүткиллей
үзилиске түсирилди. Оренбургтағы рус администраииясы бул
туўралы былай деп хабарлады: „ ... ол халық сол Абылхайыр хан
ҳәм қырғыз - қайсақлар тәрепинен тоналып, булгиншилиқке салынған сон, Оренбургқа олардан ҳеш ким келмеди.
П а ш а ҳүкимети өзиниц грамотасында қарақалпақларға жәрдем бериўди ўәде етсе де. оларды қорғаў ушын ҳеш қандай
илаж көрмеди, ҳәтте қазақ ҳәм қарақалпақ бийлерин жарастырғысы да келмеди. Өйгкени, қарақалпақлардын бүлгиншиликке
түскен хожалығынын енди пагшашылық ушын ҳеш қандай әҳмийети болмай қалды. Патшашылықтын сиясаты ҳәр қийлы сиясий илажлардьщ жәрдеми менен ўақты-ўақты халықларарасында алаўызлықты қоздырыўдан ибарат болды.
Солай етип. Абылхайырдыц қарақалпақларға қарсы ҳәрекетлери рус патшашылығынын сиясатына қандай да болса қарама-қлрсы
келмейтуғын еди. Сонын менен бирге 1741 — 1743-жыллары қарақалпақлардын рус пухарашылығында болыўын қарақалпақ халқынын тарийхындағы прогрессивлик ўақыя деп есаплаў зәрур,
себеби ол Россия менен буннан кейинги байланысларға алдын-ала'
жағдай дүзди.
3. Ц А Р А Қ А Л П А Қ Л А Р Д Ы Ц Ж А Ц А Д Ә Р Ь Я Д А Қ О Н Ы С Л А Н Ы Ў Ы Ҳ Ә М
ОЛ АРДЬЩ ӨЗ ҒӘРЕЗСИЗЛИГИ УШ Ы Н ГҮ Р Е С И .

Абылхайырдын қарақалпақларды бүлгиншиликке салыўы олардыц XVIII әсир басында-ақ басланған Жанадәрьяға өти у процесин тезлетти. 1746 — 1747-жыллардьщ қысында қарақалпақларға
Орта жүз султаны Абылай топылыс жасайды. Халық ацызына
қарағанда, бул шабыўыл қарақалпақларға көп санлы қайғы-ҳәсирет ҳәм бүлгиншилик алып келди, ол он мынға жақын адамнын
өмирин зая етти.
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Қазақ ханлары менен султанларынын бундай қысыўмети нәтийжесинде төменги қарақалпақлардьщ бир бөлимин жоқарғы
қарақалпақларға өтип кетиўге мәжбүрлейди. бирақ жоқарғы қарақалпақлардын жунғарлардан ғәрезлилиги тағы да күшейеди.
Төменги қарақалпақлардын тийкарғы массасы қубла-батысқа,
Хийўа шегараларына қарай кетип, негизинен, Қуўандәрья менен
Жанадәрья аралығындағы территорияға жәмленип, қоныс басады,
ал бир бөлеги Әмудәрьянын қуяр жеринин шығыс бөлегин жайлайды. 1750-жылға келип, Сырдәрьяда барлығы болып, 6 мынға
шамалас үй қалған еди. Олар Жанадәрьядағы қарақалпақлар менен бирге бир неше жыл даўамында, 1762-жылға шекем қазақ
ханлары қәм султанларына қарсы гүрес жүргизеди.
1748-жылы Орта жүз султаны Барак Абылхайырды өлтиреди.
Ол өлген сон онын улы Нуралы хан болып, оны патша қүкимети қуўатлайды. Бирақ Нуралынын үстемлигин барлық Киши жүз
мойынламады. Киши жүздеги ири шекти уруўынын ақсүйеклери
Султан батырды хан етип дағазалады, солай етип, Киши жүз еки
ханлыққа бөлинип кетти. Абылхайырдық Сырдәрьянық төменги
жағындағы жерлерди ийелеген басқа бир баласы султан Ералы
өз ағасы Нуралыдан ис жүзинде пүткиллей ғарезсиз болып кегти.
Киши жүзде орын алған бул ўақыялар қарақалпақлардын буннан былайғы тәғдирине тәсир жасады. Сулган батыр менен Ералы
Нуралыдан бөлинип кетип, Росеиянын пухарашылығын мойынламады русларға ҳәм басқа халықларға дерекли кәрўанлзрды талады және қонысы халықларға жийи-жийи шабыўыл жасап турды. Султан батыр ҳәм Ералыныц ийелигиндеги жерлер Сырдәрья
менен Жанадәрьядағы қарақалпақлар жайлаған жерлерге иргелес болғанлықтан, қазақлар қарақалпақларға үзликсиз шабыўыл
жасап турған. Қарақалпақларға Киши жүз султанлары менен
бирге Орта жүз султанлары да шабыўыл жасаған. 1750-жылы
олар үш мыцлық әскери менен қарақалпақлар ҳәм араллыларға
топылыс жасайды, бирақ қарсы соққыға ушырап қыйратылады.
Султан Ералы буны еситип, 130 атлы нөкери менен оларға жәрдем
бериўге келеди, бирақ ол да қыйратылып, тутқынға алынады.
Қазақлардыц арғын қыпшақ уруўы феодалларынын атланысы
да сәтсиз болды бул саўашта олар өз жолбасшысы Сарқаннан
айырылады.
Қазақларда жердиц жеткиликсиз болыўына байланыслы XVIII
әсирдин 60-жылларында қарақалпақлар менен соқлығысыўлар
әсиресе кескинлесип кетти. Нуралы хан хаткеринин 1762-жылы
қысында Оренбургқа жазып жиберген хабарында, қазақлар Жайық
уездинин төменирегиндеги таў жанбаўырайында тығыз жайласқаны соншелли, мал жайып бағыўға жер болмағанлықтан оғада
қыйыншылық көрип атырғанлығын айтқан.
Сол жылы Киши жүздиц султаны Ералы қарақалпақларға шабыўыл жасайды. Рус дәреклериниц мағлыўматларына қарағанда
атланысқа 20000 мыцға шамалас адам қатнасқан. Ералы султанға Орта жүз қазақлары да жәрдем береди, Олар Сырдәрья бо156
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йындағы қарақалпақларды пүткиллей қыйратады, оларды Жанадәрьяға, оннан қала берсе араллылардын жерлерине көшиўге мәжбүрлейди. Сырдәрьяда қарақалпақлардын аўҳалы адам шыдамаслық дәрежеге жетеди, сонлықтан олар XVIII әсирдин 60-жыллары
оз жерлерин таслап кетиўге мәжбүр болады.
Қарақалпақлар Жақадәрьяда оғада аўыр жағдайда, бир жағынан, қазақ ханлары ҳәм султанларына қарсы үзликсиз саўаш
жүргизе отырып, екиншиден жүз жыллар даўамында қараўсыз
қалған кен терригорияны өзлестириў ушын удайына аўыр гүрес
жүргизип, жер массивлерин егин егиўге қолайластырып алады.
1956 — 1957-жыллары Хорезм экспеанциясынын Б. В. Андрианов басқарған археологиялық-этнографиялық отряды Жацадәрьянын төменги ҳәм орта жағалаўындағы қарақалпақлар салған ирригациялық тараўларды бастан ахырына шекем изертлеп шықты.
Бул отряд жыйнаған материал қарақалпақлар усы жерлерде огада
көп санлы ирригациялық қурылыслар салғанлығынан дәрек береди. Суўғарыў тараўлары ҳайран қаларлық дәрежеде шебер планластырылып қазылған. Олар Жанадәрьянын тийкарғы өзегинен
суў алатуғын етип мөлшерленген болып, өзлеринин муқиятлылығы ҳәм көп тараўлы болыўы менен айрықшаланады. Каналлар
және бас сағалар суў тасқынларын ҳәм суўдыц тез пәт пенен
ағысын есапқа алып қурылған. Канал трассасын белгилеўде орынныц тик төбели жерлерин қыялап өткерип жибериў бойынша
әжайып шеберлик те адамды тацландырады.
С . П . Толстов қарақалпақлардын Жанадәрьядағы ирригациялық тараўларынын қалдықларын „қарақалпақлардын ата-бабаларыныц мийнет ерликлериниц оғада уллы естеликлери“ деп жүдә
дурыс атаған.
Айырым изертлеўшилердиц Жацадәрья жерлери XVIII әсирдиц ақырында ғана өзлестириле баслады, деп көрсетиўине қарамастан, бизинше бул жумыс XVIII әсирдиц басында қолға алынған. Бирақ бундай оғада кец территория қысқа ўақыт ишинде,
яғный 1743-жылғы қазақлардыц шабыўылынан XVIII әсирдиц
ақырына шекем өзлестирип болыўы мүмкин емес. Хийўа хроникаларыныц мағлыўматларына қарағанда Жацадәрьяда қарақалпақлар 1715-жылы-ақ мәкан басқан. Усыған тийкарланып, П . П .
Иванов та, қарақалпақлар Жацадәрьядағы жерлерди XVIII әсирдин басында-ақ өзлестире баслаған, деген жуўмаққа келеди.
Қарақалпақлардыц Жацадәрьяда жасаған дәўири олардыц
тарийхында үлкен әҳмийетке ийе. Бул жерде қарақалпақлар шөлистаннан жер өзлестирип алып, аз ўақыт даўамында болса да,
ханлардын ҳәкимшилигинен азат болып, сыртган экономикалық
ҳәм сиясий ғәрезсизликте жасады.
Жацадәрьяда қарақалпақлар араллы өзбеклер менен тиккелей
байланыста болады, олар арасындағы бул байланыс XVIII әсирдиц
дәслепки жылларынан-ақ басланған еди. 1740-жылға келип олар
биротала жәмлесип кетеди. Қазақ ханлары ҳәм султанларынын
қарақалпақларға атланысы талаўшылық пенен бирге, оларды өз
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үстемлигине бағындырыўды да нәзерде тутатуғын еди. Бирақ
қарақалпақлар менен араллылардық бирликте ҳәрекет етиўи нәтийжесинде бул атланыслардыц көпшилиги сәтсиз аяқланатуғын
еди. Қарақалпақлардын қазақ султанларына жигерли қарсылық
көрсеткенлиги ҳаққында жоқарыда агап өтилген ,Аны зда# мыналар сөз етиледи: қазақлар қарақалпақларды Сырдәрьянын он
жағынан қысып шығарғаннан кейин, олар „қарақалпақларды бул
жерлерден де көширип жибериўге ҳәрекет етип, Сырдәрьянық
шеп жағына өте баслайды. Бирақ шеп жағадағы қалын жайласқан
ха ық қазақларға күшли соққы береди*.
Қарақалпақлар менен араллылар арасында көпген бәри-ақ
тығыз өз-ара байланыслардын орын алып келгенлиги және олардын басқыншыларға қарсы бирликте ҳәрекет етиўи айырым изертлеўшилердин Жанадәрьялы қарақалпақлар 1760-жылы Хийўаға
вассаллық ғәрезлиликте болды, деп қәте пикир көрсетиўине
алып келди. Қарақалпақлар араллылар менен аўқамласып, тек
қазақ ханлары және султанларына қарсы гүресип шекленген жоқ.
Олар өз ғәрезлилигин қорғап, Хийўа ханларына да қарсы гүрес
жүргизди. Бул гүрес өткен әсирдин басларына шекем даўам етти.
Усы тарийхый фактлар X IX әсирдеги изертлеўши В. В. Григорьевти^ қарақалпақлар ,Қоныратлылардын“ яғный араллылардын үстемлиги астында болып келди, деген жуўмаққа алып келди. Бул дәўирде қарақалпақлар араллылардын үстемлиги астында болмаған еди. 1740-жылдан X IX әсирдиц басларына шекемги
дәўирде олар Жацадәрьяда қазақ ханларынан да, Хийуа ханларынан да ғәрезсиз болды.
XVIII әсирдеги — X IX әсирдин басындағы қарақалпақ жерлери
пүткил Қуўандәрья менен Жанадәрья бассейнлеринен Әмудәрьянын төменги жағына шекемги аралықты өз ишине алды. Итимал,
Қуўандәрья менен Жанадәрья аралығындағы территорияда халық әсиресе тығыз қоныс басқан болыўы керек. С . П . Толстовтыц атап көрсетиўине қарағанда бул жерде „қарақалпақ мийрасларынын қалдықлары әсиресе көп гезлеседи“ . Солай етип, XVIII
әсирдин екинши ярымында қарақалпақлардыц мәкан басқан жерлериниц орайы Жанадәрья ойпаты болған.
Бул дәўирде қарақалпақларда орайласқан мәмлекетлик власть
болмады. Ҳәр бир уруў бирлеспесин бий басқарды. Мәселен,
Хийўа хроникалары менен тарийхый анызларға қарағанда он төрт
уруўдын бир неше уруўлары менен қәўимлери бирлеспесин манғыт уруўыныц бийи Орынбай басқарды. Халық анызларыныц көрсетиўи бойынша, усы дәўирде уруўлар менен қәўимлер арасында
қоцырат арысынын бийи Есенгелди бий күшли тәсирге ийе болған. Бул бийлерге уруў бирлеспелерине кирген қәўимлердин
бийлери бағынған. Бирақ сыртқы душпанларға қарсы гүрес жүргизиўдин зәрурлиги пүткил қарақалпақ халқынын бирлесиўин
талап ететуғын еди.
Бийлер жер ҳәм маллардыц ири ийелери болды. Қурып қалған Жацадәрья бассейнинде Орынбай қаланыц қарабханалары
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сақланып калған. Бурын бул Орынбай бийдин беккемленген, ор
менен қоршалған бөлмелеринин дийўалларына нағыс ойылған,
ишинде мешит ҳәм қара үй жайласатуғын орынлары, бағ, ҳәўиз
ҳәм кен мал қоралары бар үлкен ҳәўли-ҳәреми болған. Жанадәрьяда мусулман руханийлери арасынан ийшанлар пайда бола
баслайды. Хийўа хроникаларында Имам ийшан ҳаққында сөз
етиледи. Ийшан, хожа ҳәм шайыхлардыц көп жер және маллары
болған.
Бир жағынан уруў-қәўимлик қатнасықлардыц сақланыўы, екиншиден, меншик ийелеўдеги жиклениўшилик бул дәўирде қарақалпақлар арасында патриархаллық- феодаллық қатнасықлар болды деп есаплаўға мүмкиншилик береди.
Басқыншылардын удайына шабыўыл жасап турыўы, қарақалпақлардын қонысласыў тәртибине өз тәсирин тийгизген. Олар
УРУЎ*УРУЎ болып орналасқан. Гейде пүткил бир қәўим бирлеспеси бирге жасаған, ҳәр бир аўылдын қашы шабылып қоршалған қорғаны болыўы тийис еди. Гүз ҳәм қыста пүткил аўыл усы
қорғанда паналап жасаған, себеби әдетте усы ўақытта душпан
шабыўыл жасайтуғын болған. Бундай қорғанлар аўыл басшыларыныц ҳәўли-ҳәремине қурастырып салынатуғын болған. Мәселен
Орынбай бийдиц ҳәўли-ҳәреми дөгерегине қашы шабылған кен
жердин ортасында жайласқан. Душпан шабыўыл жасаған ўақытта онын пүткил уруўы өзиниц қара үйлери, маллары ҳәм затлары
менен бирге усы жерде болған.
Суўландырылған жерлердиц кен көлемге ийе болыўына қарап, .
Сырдәрьядағыдай-ақ, Жанадәрьяда да дийханшылық қарақалпақлардын хожалығында жетекши орын тутқан, деп айтыўға болады. Х У Ы әсирдин 80* жылларына тийисли дәреклерде қарақалпақлардын дийханшылық пенен шуғылланатуғынлығы атап көрсетиледи. пҚонақ жеримиз Ақмола далацлығы арқалы өтетуғын
Яны-Су (Жанадәрья—оед.) деп аталатуғын дәрьянын жағасында
еди, бул кен далацлықта қарақалпақлар қара үйлери менен көшип
жүреди .. Олар бул жерде ғәлле жетистиреди”, —деп жазды өз
күнделик дәптеринде Бекчурин, 1780-1781-жыллары Россиядан
Бухараға елши болып баратырып.
Қарақалпақлардын хожалығында мал шарўашылығы әҳмийетли орын тутып, бунда ири қарамал басым болды.
Балықшылық пенен Арал тенизиниц жағаларындағы, Қуўандәрья, Жацадәрья ҳәм Амудәрьянын төменги жағындағы қарақалпақ уруўлары —атап айтқанда—мүйтен, қолдаўлы, ашамайлы,
қият уруўлары шуғылланған.
Қарақалпақлардыц хожалығында ацшылық да белгили орын
тутқан.
Қарақалпақлар менен қазақлар арасындағы ала-аўызлыққа
қарамасган, олар арсында тығыз экономикалық байланыслар даўам етти. Қазақлар қарақалпақлардан ғәлле сатып алған, ал өзлери
оларға мал сагқан. Қарақалпақлар өз қонысылары араллылар менен, сондай-ақ Хийўа базарларына ири қарамал салып, қызғын
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саўда жүргизген. Жақадәрья менен Қуўандәрьянық жодарғы
жағындағы қарақалпақлардын бир бөлими хийўалы саўдагерлер
арқалы Россиянын ҳәм Бухаранын ҳәр қыйлы товарлары менен
затларын сатып алып отырған.
Қарақалпақ халқы тарийхынын Жанадәрья дәўирине белгили
шайыр, XVIII әсирдеги қарақалпақ әдебиятынын калассиги Жийен
жыраўдын өмири менен хызмеги туўры келеди. Әдебиятшы А .
Каримовтын болжаўы бойынша Жийен жыраў шама менен 1730жылы туўылып, 1784- жылы қайтыс болған. Ол қарақалпақлардын
Сырдәрьядағы бүлгиншилигин, Хорезмге көшип келерде көрген
азапларын өз көзи менен көрген. Жийен жыраў усы қайғылы
ўақыяларға өзинин өлмес шығармаларын—„ Уллы таў“ ҳәм яПосқан ел“ поэмаларын бағышлады. Бул поэмаларда қарақалпақлардын Хорезмге көшип келиўинин ҳақыйқый тарийхы баян етиледи.
Жийен жыраўдын «Уллы таў“ шығармасы информаторлар арқалы әдебиятшы А . Каримов тәрепинен 1959- жылы табылған еди.
Қарақалпақ әдебиятынын классиги әсиресе жарлылардын аўыр
жағдайын баян етип, байлар жарлылардан бурын көшип кеткенлигин агап көрсетеди. Олар ен өнимдарлы жерлерди ийелеп алыў
ушын, және „күннин жүзин көрсетпей", жарлыларды езиў ушын
Хорезмге жетиўге асығады. Көшиў ушын керекли болған барлық
нәрсе оларда тайын еди, сонлықтан олар ҳеш қандай қыйыншылық көрместен көшип орналасады. Ал енди, биз, жарлыларға
оғада қыйын болды, деп жазады шайыр. Халық жолда ашлыққа
ушырап, соярға малы қалмағанлықтан, ешектин гөшин жеўге
мәжбүр болады. Жарлылар жолда қырылып, кими ата-анадан,
кими жақын, яр-достан айырылып, азап-ақырет көреди. Тек сегиз күннин ишинде үш жүз қырқ адам өледи. Оларды санап
отырыўға менин күшим жетпейди,—деп жазады шайыр. Усы қайғылы күнлери шайыр қобызын қолға алып, мунлы намаларға
салады.—Халқыма усыннан басқа жәрдемим қалмады,—деп зарланады шайыр.
Қарақалпақлардын Түркстаннан көшип келиўине Жийен жыраўдын және бир шығармасы „Қош болын, дослар* деген қосығы да арналады. Онда автор өзинин туўған жеринен айырылып,
жат жерлерге кетип баратырғанын қайғылы түрде баян етеди.
яБер түйемди" қосығында Жийен жыраў қарақалпақ феодалларынын рейимсизлигин, ашкөзлигин, сықмарлығын ызаланыў
менен әшкаралайды.
Белгили қарақалпақ қаҳарманлық дәстаны яҚырқ қыз“ да
Жийен жыраўдын аты менен байланыслы. Дәстан биринши рет
1940-жылы марҳум Қурбанбай жыраў Тәжибай улынан жазып
алынған. Ол дәстаннын ахырында яҚырқ қыз“ эпосынын бизге
Жийен жыраўдан қалған мийрас екенин атап көрсетеди. Эпостын қашан дөретилгенлиги бизге дэл анын емес, бирақ Жийен
жыраўдын „Қырқ қыз“ дэстанын биринши жырлаўшылардық бири
болғанлығына ҳеш қандай даў жоқ.
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Егерде эпостын баслы қаҳарманлары Гүлайым басқарған қызлар болғанлығын есапқа алмағанда, онын мазмуны қарақалпақ
ҳәм Хорезм халықларынын турмысында XVIII әсирде болған тарийхый ўақыяларға тийкарынан сәйкес келеди, „Гүлайым менен
Арысланньщ жаўынгерлик ерликлеринин ертек және әпсаналардағыдай баян егилиўине қарамастан, —деп жазады Т .А . Жданко,
— бунда қарақалпақлар менен Хорезм халықларынын тәғдирлерине белгили дәрежеде тәсир жасаған XVIII әсирдеги реаль тарийхый ўақыялардьщ айқын түрде избе-из сөз етилгенлигин көремиз,
Бул-Сырдәрья бойына жунғарлардын шабыўыл жасағаны (1723-ж.)
ҳәм Нәдир шахтын Хорезмди жаўлап алыўы (1740-ж.)“ .
Ҳақыйқатында да эпоста баян етилетуғын қарақалпақлардын
душпан шабыўылына қарсы қорғаныўға таярлық көриўи XVIII
әсирдин 2 0 -жылларында жунғарлардын шабыўылына қарсы қарақалпақлардын ҳәрекетлерин ядқе түсиреди. Эпостағы баслы темалардын бири Нәдир шахтын Хорезмге шабыўыл жасаўы ҳәм
өзинин қырқ қызы менен Гүлайымнын туўылған жерди басқыншылардан азат етиўге қатнасыўы болып табылады. Бунын өзи
бизге мәлим, 1740—1741-жыллары болып өткен шын тарийхый
ўақыялар. Усы шабыўыл ўақтында қарақалпақлар Россиянын ўәкили Муравин менен бирге Нәдир шахтын Хорезм оазиси бойынша тағы да алға илгерилеўине жол қоймаўға қатнасады.
Эпостағы жаўынгер қырқ қызы менен Гүлайымныц жоқ ўақтында қарақалпақларға қалмақлардын шабыўыл жасаўы 1741-жылғы жунғарлардын қарақалпақларға қәўип туўдырғанлығын, феодал Қарасақалдыц бир неше сапар жасаған шабыўылын ҳәм ен
сонында 1743- жылдын қысында Абылхайыр ханнын қарақалпақларды бүлгиншиликке ушыратыўын ядқа түсиреди. Эпостағы
хорезмли батыр Арысланнын қарақалпақларға көрсеткен жәрдеми,
бул шамасы, қарақалпақлар менен араллы өзбеклердин қазақ
хаилары ҳәм Хийўа ханларына қарсы бирликтеги гүресин сәўлелендирген.
Эпоста елди бирликте, әдил басқарыў ушын, Хорезмди басқарыўға халық оазистеги тийкарғы төрт жергиликли халықтан
(қарақалпақ, өзбек, қазақ ҳәм түркменлерден) ўәкиллер сайлайды . Бунда биз феодаллар ҳәм ханлардын жүргизген бир халықты екинши бир халыққа қарсы қойыў сиясаты менен бирге орын
алған халықлар дослығы идеясынын көринисин көремиз. Атап
айтқанда усы дәўирде, XVIII әсирдиц екинши ярымында пытыранқы қарақалпақ уруўларын бир халық етип бирлестириў сияеий
зәрүрликке айланған бир ўақытта Ўатанға ҳәм өз халқына деген
шексиз сүйиўшилик сезими менен суўғарылған шығарманыц пайда болыўы мүмкин еди.
Ал шығармадағы магриархат дәўриник мотивлерине келетуғын
болсақ, эпос халық аўызында бурыннан киятырған амазонкалар
ҳаққындағы легендалар яки қосықлар тийкарында дөретилген,
деп болжаўға болады. Әййемги заманлардан киятырған шығармалар қаҳарманларыныц образлары бизге жақын дәўирге алып
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келинген болыўы игимал. И .Т . Сағыйтовтын оғада дурыс атап көрсеткениндей-ақ, „бул жерде сюжеттин әййемги дәўирге тән болыўын эпостын дөретилиў дәўирине салыстырыўға болмайды. Сюжет
әййемги дәўир ўақыялары тийкарында болыўы мүмкин, ал шығарманын өзи, мәселен, баслы қаҳарманлары ҳаял-қызлар болған
Бердақтын .А хм ақ патша* поэмасы сияқлы, бир қанша сонғы дәўирде дөретилиўи мүмкин“ .
Пытыранқы қарақалпақ уруўларын бириктириў идеясы белгили
яАлпамыс“ дәстанында да айрықша орын тутады. Бундағы баслы
қаҳарман Алпамыс пенен онын сүйиклиси Гүлпаршын қалмақларға көшип кеткен қарақалпақларды өз елине қайтарып қосыў ушын
жигерли гүрес жүргизеди. яАлпамыс“ дәстаны халық арасында
кен таралыўы жағынан басқа эпикалық шығармалар арасында
биринши орынды ийелейди. Қарақалпақларда «Алпамыс* дәстанын
билмеген ҳәм оны халық арасында жырламаған жыраў болмаған.
Бул дәстан да Жийен жыраў атқарған шығармалар репертуарынан орын алған. Мине сонлықтан X IX әсирдеги қарақалпақ әдебиятынын классиги Өтеш шайырдық шығармасынан мына қатарларды гезлестиремиз:
Длпамыс жигиттин султаны болды,
Гүлпаршын қызлардын гәўҳары болды,
Көргеннин көзинин бәҳәри толлы,
Тәрип етип Жийен өтти дүньядан.

Жийен жыраўдын «Уллы таў“ , ,Посқан ел“ , ,Қош болын,
дослар!“ атлы шығармалары, сондай- ақ, ол жырлаған „Қырқ қыз“
яАлпамыс“ ҳәм басқа да дәстанлар сыртқы душпанларға қарсы
гүресте қарақалпақ халқын бириктириўде әҳмийетли роль атқарғаны сөзсиз.
Қарақалпақлар Хорезм оазисине қонысласқаннан кейин Жийен
жыраў Хийўа ханларынын, жергиликли бийлердин, қазылардыц
ҳәм ийшанлардын сиясатын әшкаралайды, буныц ушын ол үзлик
сиз қуўдалаўға ушырайды. Үстем топарлар онын шығармаларынын халық арасында таралыўын қадаған етеди. Буған қарамастан
халық өз басына түскен аўыр қайғыны сүўретлейтуғын яПосқан
ел“ поэмасын, ,Қ ош болыц, дослар!“ қосығынын жүректи толқынландыратуғын қатарларын ҳеш ўақытта да умытпайды, „Қырқ
қыз“ ҳәм „Алпамыс“ дәстанлары халық арасында бәрҳа жасап
келдц. Оларды аўыздан-аўызға, әўладтан-әўладқа жеткерип, қарақалпақ халқы өзиниц көрнекли патриот шайырынын өлмес мийрасык әдиўлеп сақлап келди.
4 ХИ Й ЎА ХАНЛАРЫ НЫ Ц

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫ Ж АЎЛ АП
АЛЫ ЎЫ .

Қарақалпақлардын Хийўа ханлығы менен өз-ара қатнасықлары
пүткил XVIII әсир даўамында орын алып келди. Қарақалпақлар
Хийўа ханлығында болған сиясий ўақыяларда белгили дәрежеде
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роль атқарды. Олар араллы өзбеклер менен аўқам дүзип, орайлық Хийўа ҳүкиметине қарсы бир неше рет бас көтерип шықты.
Арқа Хорезм өзбеклериниц Арал (ямаса Қоиырат) ийеликлеринин орайлары Қонырат ҳәм Шахтемир (ҳәзирги Шымбай
қаласына жақын жерде жайласқан) елатлары болған. Араллы өзбеклер тийкарынан қыпшақ, мацғыт, кенегес ҳәм қоцырат уруўларынан туратуғын еди және олар өзлериниц этникалық шығысы
жағынан қубла Хорезм өзбеклеринен бир қанша өзгешеликке ийе
еди. Олар бир қанша ўақыт даўамында Хийўа ҳәкимлеринен ғәрезсиз болып жасап келген ҳәм өзлерине өзбек ҳәкимлеринен
ямаса қарақалпақ яки қазақ уруўларынан хан көтерип алатуғын
еди. Усы ханлардыц басшылығында олар Хийўаға қарсы гүрес
жүргизди. Мәселен, 1714-жылы Ядгар хан тусында араллы өзбеклер оған қарсы көтерилис жасайды ҳәм өзлерине қарақалпақ ханы Ишмухаммедти хан көтереди.
Хийўа ханлары араллылардыц бас аўқамласы қарақалпақларды
бағындырмай турып, Қонырат ийеликлерин,— барлық оппозицияшыл күшлердиц жайласқан жерин ийелеў мүмкин емеслигин түсинетуғын еди.
Янгар хан өлгеннен кейин (1714- ж.) Хийўа ханы Шерғазы
(1715—1725-жыллар) 1715-жылы араллы өзбеклер менен қонысылас қарақалпақларды бағындырыў мақсетинде биринши атланыс
жасайды. Бирақ хан оларды бағындырып, бул жерлерде беккем
орналаса алмайды. Қарақалпақлар малларын, баспаналарын таслап,
Жацадәрья ҳәм Сырдәрья тәрепке өтип кетеди.
Усыннан кейин Хийўа ханы араллыларды женилиске ушыратады. Араллылардын ханы Шахтемирдиц жәрдемшиси Шердалы
бий женилип, Әмудәрьядан өтип, қарақалпақларға барады. Ақ
жағыста турған Шахтемир де Хийўа ханы әскерлерине қарсы
туўра алмай, Шердалыға барып қосылады.
Бир неше жылдан кейин, Хийўада Ильбарс ханнын үстемлиги тусында (1728—1748- ж. ж.) араллылар тағы көтерилис жасап,
қарақалпақлар менен бирге хийўалыларды қыйратады. Көтерилистин келип шығыўына Хийўа феодалларыныц халықты ҳәдден тыс
езнўи, Хийўа әскерлеринин халықты аяўсыз талаўы, ҳаял-қызларды, балаларды өлтириўи, қарақалпақ аўылларын өртеўи себепши болды.
Көтерилисшилердиц отрядлары Хийўа қаласына шекем барып
жетеди ҳәм сол жерде хан әскерлери үстинен жениске ериседи,
бирақ тез арада хийўалылардан женилип қалады, хроника мағлыўматларына қарағанда үш мын манғытлар (араллылар) менен
қарақалпақлар қыйратылады. Бирақ Ильбарс хан араллылар менен қаракалпақларды сол заматы-ақ бағындыра алмады. Тек 1735жылы Шердалы өлтирилгеннен кейин: араллылар менен Әмудәрьяныц төменги жағындағы қарақалпақлар Ильбарс ханныц ҳәкимшилигин мойынлайды.
Хийўа ханларынын қарақалпақларды таўла алыўынын биринши басқышы XVIII әсирдиц басында-ақ араллылардыц ийелигин163
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аеги жерлерле жасаған уруў группаларын бағындырыў менен
аяқланады. Бирак олар сонынан ханлықтын ҳәлсиреўинен пайдаланып, Хийўанын тәсиринен шығып кетеди.
XVIII әсирдин биринши ярымынын ақырында Хийўа ханлығындағы сиясий жағдай пүткиллей өзгерип кетеди. Өзбек ҳәм түркмен феодаллары арасындағы үзликсиз урыслар елдин экономикалық жағдайын тағы да аўырластырып, хан ҳәкимшилигин
кризиске алып келди. Хийўадағы сиясий үстемликтин кризисин
Хийўа ислерине Бухара ханларынын араласыўы, қазақлар ҳәм
қалмақлардын шабыўыллары, ен сонында, Надир шахтын жаўлап алыўы күшейтип жиберди, Хийўа мәмлекети Надир шахқа
қарсы гүресте әсиресе нашарлап кетти. Халықтан азық-аўқатты
таргып алыў ҳәм ер адамлардын әскерликке алыныўы елдин экономикасын пүткиллей төменлетип таслады. Иран әскерлериниқ
кетиўи менен өзбек уруў ақсүйеклери ўәкиллеринин арасында
ҳәкимшилик ушын гүрес басланып кетти. 60-жылларға келип,
бул гүреске туркменлердин яўмуд уруўынын үстем топары қосылады. Ала аўызлық, зорлық-зомбылық, талаўшылықлар халықгы туўылып өскен жерлерди, егисликлерди, аўылларды таслап
кетиўге мәжбүрлейди. Ашаршылық басланып кетеди. Бул ўақытлары Хийўадағы ҳәкимшилик инақлардын (сарайдағы әмелдарларға берилетуғын атақ) қолында еди. Йнақлар —өзбеклердин еч
ири уруў бирлеспелеринин көсемлери. Шьщғыс ханнын әўладларыдеп есапланатуғын төре—“ақ сүйеклер» топарынан хан белгилеп
қойыў дәстүри еле сақланып киятырғанлықтан рәсмий түрде солардан хан қойылып, басқарыў жумысларын солар жүргизди.
Қарақалпақлардын Жанадәрьяға көшип қонысласыўы усы ўақыяларға туўры келеди, сонын менен бирге олардын бир бөлими
батысқа қарай тағы да илгерилеп, Хорезм жерине келип жетеди.
Бирақ булар аз санлы болыўына қарамастан жана қонысласқан
жерлерде қысқа ўақыттын ишинде-ақ егислик жерлердин көлемин кечейтиўге. бурынғы суўғарыў тараўларын қайта тиклеўге
және жана каналлар қазыўға, ерисип, егислик жер массивлерин
тез өзлестирип, Көк өзек бойларында гүлленген дийханшылық
районын қәлиплестиреди.
Арқа Хорезмге келип қонысласқаннан кейин, қарақалпақлар
Хийўадағы ўақыяларға актив қатнаса баслайды, Өзбеклердин кен
қатламлары 60-жылларда яўмудлардын үстемлигине қарсы көтериледи. Бул гүресте феодал ҳәкимлеринин арасынан қонырат
уруўынан шыққан инақ Мухаммед Әминнин аты көзге түседи,
ол түркмен феодалларына қарсы табыслы гүрес жүргизгеннен
кейин ис жузинде үстемликти ийелейди ҳәм ханлықта басқарыў
исин орайластырыўға кириседи.
Үстемлик ушын гүресте Мухаммед Әминнин ўақытша аўқамласларынын арасында үш ири қарақалпақ уруўларынын ўәкиллери-қытайдан Қурбанбай бий, кенегестен Аманқулы бий, қоныраттан Есенгелди Махрем ҳәм бес жүз адамы менен бирге Ғайып
баҳадырлар атап өтиледи.
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Мухаммед инактьщ басқарыў дәўринен баслап (1770—1790),
қарақалпақларды Хийўа үстемлигине бағындырыўдын екинши
басқышы басланады. Бул басқыштьщ айрықша өзгешелиги айрым,
қарақалпақ уруўларынын Хийўа үстемлиги астына өтиўи куш
жумсап бағындырыў жолы менен емес, ал бул уруўлардын өз
жеке қәкимшилигин беккемлеўге ҳәрекет еткен бийлеринин инициативасы менен болды.
Мухаммед Әмин инақ пенен оньщ баласы Әўез инақтын басқарыўы тусында Хийўада рәсмий түрде хан етип қойылған ханлар—Артықғазы хан, ^дгар хан, Абылғазы хан төртинши, Абылғазы хан бесиншилер қарақалпақлар арасынан шыққан Шынғыс
әўладларынан еди. Олар ис жүзинде бийликке ийе болмаса да, ,
бирақ усы хан атағынын берилиўинин өзи қарақалпақ бийлерин
Хийўада хызмет етиўге ийтермелейтуғын түртки болды.
Агахийдин берген мағлыўматларына қарағанда, Мухаммед
Әмин инақтын тусында Хийўа пухарашылығын Айдос.бий басшылығындағы қолдаўлы уруўы қабыл етеди. Инақ оған өе халқы
менен Әмудәрьяныц тармағы болған Көк өзектен Арал тенизине
шекемги аралықтағы жерлерде мәкан басыўға рухсат етеди.
Халық аўзындағы анызларға қарағанда Айдостан бурын Хийўа пухарашылығына қонырат арысынан Есенгелди бий өз уруўы
менен бирге өтеди. Түркменлерге қарсы гүрес жүргизген ўақытта Мухаммед Әмин ннақ оны биротала өз тәрепине өткерип алған, деп жуўмақ шығарыўға болады. Ацыз сөзлерге қарағанда,
Хийўа ҳәкимлерине шын берилген адам ретинде Айдос Есенгелди махремге қарағанда бир қанша кейинирек көзге түседи ҳәм
Хийўаға берилгенлик жағынан оннан озып кетиўге ҳәрекет етеди. Ахырында Айдос жецип шығып, ханнын ен жақын адамы
болады. Хийўа қараўына өгкен ўақыт ишинде оған бий атағы
бериледи ҳәм Мухаммед Әмин инақтьщ қуўатлаўы менен барлық
қарақалпақлардын ҳәкими болады. Усы ўақыттан баслап, итимал
буннан бурынырақ-ақ Айдос өз уруўласларына қыянетшилик ете
баслайды. Өз халқына қыянет етип, ол ис жүзинде қарақалпақларды бир-бирине душпан еки лагерьге бөледи. Қарақалпақлардын тийкарғы бөлеги (олардын көпшилиги он төрт уруў арысынын уруў-қәўимлери) Жанадәрьяда өз ғәрезсизлиги ушын гүрес
жүргизди, қалған бөлеги Хийўа пухарашылығында болды, ал
оныц Айдос басшылығындағы уруў баслықлары еле бағынбаған
қарақалпақларды хийўалылардық өзлерине бағындырып алыўына
жәрдемлести.
Мухаммед Әмин өлгеннен кейин онын баласы Аўез ннақ Хийўаны басқарады (1790—1804). Аўез инақтьщ мийрасхоры Елтезер
Мухаммед рәсмий ханды қулатып, өзи хан атағын алады ҳәм
Хийўада қоныратлардын жана династиясына тийкар салады,
Еле хан үстемлигине бағынбаған қарақалпақларға Хийўа ханларынық жана топылысы усы Елтезер ханнық тусында басланады.
1803- жылдьщ апрель —май айларында Елтезер (өзинин еле
бек болып турған ўақтында-ақ) Ақ жағыстағы Тәнри Яр канаwww.ziyouz.com kutubxonasi
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лыныц саға бетиндеги Жарты қум деген жерде жасайтуғын қытай уруўына топылыс жасайды. Үлкен саўаш болып, қытай уруўы жениледи. Хан әскерлери қытай уруўыныц малын тонап, қатын, бала-шағасын тутқынға алады.
Арадан бир ай өгкеннен кейин қытай уруўыныц басшылары
хан сарайына Елтезердиц алдына өзлеринин сыйлы затларын алып
барғанда хан оларды жақсы қабыл етеди, олар ханға бағынатуғынын, салық, закат төлеўге көнетуғынын билдиреди.
Хийўа ханлары өз әскерлери менен қарақалпақларға топыльк;
жасаған ўақытта өзлерине шын берилген қарақалпақ уруў ақсақалларынан шебер пайдаланған, олар өз уруўласларын бағындырыўда ханларға жақыннан жәрдем берген. Мәселен, 1805- жылы
Қонырат ақ сүйеклеринин ўәкиллери, Есенгелди молланын балалары, Ақжағыстағы қанжығалы уруўынын басшылары Бухараныц
бир округындағы (туманатындағы) М ех елатында жасаўшы қарақалпақларға шабуўыл жасап, мол олжа ҳәм көп тутқын алып қайтады.
Усындай атланыслардан кейин Хийўа ханы қарақалпақ ақсақалларына сыйлық ҳәм әмел берип қызықтырып турған, Ханлардыц бул сиясаты ақырында барлық қарақалпақлардын жаўлапалыныўына алып келеди.
1806жылы тахтқа Мухаммед Рахим (1806— 1825) отыралы
Ол Мухаммед Әминниц хан властын орайластырыўға бағдарланған
сиясагын даўам еттиреди.
Араллы өзбеклер өз ҳәкими Төре Мурат супыныц басшылығында Хийўа ханына бағынбаў ушын жигерли түрде күш салады. Хийўа ханы 1806- жылы Төре Мурат супыны Қоныраттан қысып шығарғаны менен, ол Жанадәрьядағы қарақалпақлардыц ҳәм
Бухара ханынын жәрдеми менен Қоныратқа қайтып келип, М ухаммед Рахим ханға қарсы жигерли түрде гүрес жургизиўди даўам еттиреди,
Мухаммед Рахим ханныц қарақалпақларға байланыслы жүргизген сиясаты бириншиден ханлықта жасайтуғын қарақалпақлардын еле бағынбаған ҳәм араллы өзбеклердин Орайлық Хийўа
ҳәкимшилигине бас көтерип шығыўларына жийи-жийи қосылып
отыратуғын бөлегин биротала бағындырып алыўға; екиншиден,
Хнйўадан еле ғәрезсиз, бирақ ханлыққа тиккелей жақын жерде,
Жанадәрьяда жасайтуғын қарақалпақларды жаўлап алып, бағындырыўға бағдарланған еди.
1807- жылдыц октябринде хан өз әмири Қутлымура! инақтыц
басшылығында Жацадәрьядағы қарақалпақлардм бағындырыў
ушын әскер жибереди. Қутлымурат инақ Жанадәрьяныц бойындағы Шертекли деген жердеги қарақалпақлардын қытай уруўына шабыўыл жасайды, „көп адам өлтириледи, көп дүнья олжа
етип алынады", деп көрсетиледи хроникаларда. Бирақ бул сапары хан Жацадәрьядағы қарақалпақларды бағындыра алмайды:
өйткени 5000 үй қарақалпақ Орынбай бийдиц басшылығында Бухара протекторатлығына өтип кетеди.
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1809жылдьщ январында Мухаммед Рахим хан Әмудәрьяньщ
қуяр жериндеги қарақалпақларды бағындырыў ушын атланыс
жасайды. Хан әскерлери менен соқлығысыўды күтпей-ақ, Махат
бий өзиниқ 1000 үйли уруўы менен Мухаммед Рахим ханға бағынатуғынын исендириўге асығады, бунык ушын «ған мал бағы*
латуғын жайлаў жер сыйлық етип бериледи, Ал дәрьянын шеп
жағасындағы ашамайлы уруўынын бийи Хасан бий ханға бағыныўдан бас тартады. Бирақ хан әскерлери топылыс жасағаннан кейин
Мухаммед Рахимнын үстемлнгин мойынлаўға мәжбүр болады.
Сол жылы Мухаммед Рахим хан Қазақдәрья менен Арал тенизи аралығындағы қарақалпқаларды бағындырады. Бул қарақалпақлардын басында қолдаўлы уруўынан шыққан Аймурза бий
болады. Көтерилисшилерге қарсы хан әскер жиберип, Хасан бийдин уруўын бағындырғаным еситип, Аймурза бий ханға көп муғдардағы сыйлық пенен елшилер жиберип, жасырын түрде Мухаммед Рахим тәрепине өтеди.
Түркменлердин әскер басыларын қәм қарақалпақлардын УРУЎ
басыларын қәр қыйлы жоллар менен өз тәрепине өткерип алып,
Хийўа ханы солар арқалы өз қоластындағы халықларды тонап
отырды. Хан атланысларға тек жүдә жуўапкерли жағдайларда
ғана өзи қатнасып, ал басқа ўақытлары атланысларды хан әмелдарлары басқарған.
Мухаммед Рахим хан қарақалпақлар арасында Айдостын үстемлигин беккемлеў зәрүр деп есаплап, X IX әсирдин 10-жылларында оған Ақжағыс деген жерде қорған салыўға рухсат етедн
қәм бир неше жыл даўамында қураллы отряд жиберип Айдос
бийге оны қорғаўға жәрдемлеседи. Сонынан ,Айдос қала* деп
аталған бул қорған Көк өзектин жағасында Хорезм оазисинен
Жанадәрьяға баратуғын кәрўан жол өтетуғын жерде жайласқан
еди. Әмудәрья дельтасынын шығыс жағында оғада қолайлы стратегиялық жағдайды ийелеп, бул қорған Хийўа ханлығынық араллы феодалларға қарсы гүресинде әҳмийетли тирегине ҳәм Ж ацадәрьядағы қарақалпақларға қарсы басқыншылық атланысларынын базасына айланды.
1800- жылдыц январында Мухаммед Рахим хан араллылар менен қонысылас қарақалпақларға қарсы атланыс жасайды. Бирақ
онын Мухаммеджан бек басшылығындағы әскерлери Таллық районындағы қоцырат уруўлы қарақалпақларды бағындыра алмайды,
атланыс тек олжа, тутқын алыў ҳәм парахат халықты талаў менен ғана жуўмақланады.
Сол жылдыц июнь айында Айдос бийдиц буйрығы бойынша
Аймурза бий ҳәм Бердиқасқа жүзбасы төрт жүэ атлы әскери
менен және Таллық шегарасына келеди. Қоныраттыц дөгерегинде жасаған қарақалпақларды тонайды, көп адамларды қырып
жояды, көп тутқын алып қайтады.
1810- жылдыц июлинде хан Әмудәрьяныц шеп жағасындағы
Соркөлде жасаған қоцырат ҳәм Манғыт уруўлы қарақалпақларға
қарсы атланыс жасайды. Ханныц атланыс жасайтуғынын еситип,
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қарақалпақлар Соркөлде қорған салып, оған бекинип алады-11июльде ханнын сегиз мьщ сайланды әскерлери келип, қорғанды
қоршап, аз ғана саўаштан кейин оны ийелеп алады. Хан бағындырылған халықты ҳәзирги Хожели районы территориясына жайластырады. Бул жерде хан тәрепинен жаўлап алынған қарақалпақлардьщ қонырат арысынын уруўлары жайластырылған еди.
Мухаммед Рахим ханнын бул атланысы қоныратлы қарақалпақларды бағындырыў бойынша ен ақырғы жуўмақлаўшы атланыс
болды.
Енди тек Жацадәрьядағы қарақалпақларды жаўлап алыў ғана
қалады. Усы мақсет пенен хан қарақалпақлардан, түркменлерден,
өзбеклерден әскер жыйнап, Ақжағыстағы қорған гарнизонын беккемлейди. Қарақалпақлардан әскер жыйнаў исин Айдос бий басқарған уруў ақсақаллары жүргизеди. Урыс ҳәрекетлери 1810-жылдын мартында Мухаммед Рахим хан Жанадәрьядағы халықты
бағындырыў ушын яўмуд сәрдарларынан еки әскер басыны ҳәр
қайсысына 200 адамнан берип, атландырып жибергеннен кейин
басланып кетеди. Олар парахат халықты қырып талайды, бирақ
Жанадәрьядағы барлық қарақалпақларды бағындыра алмайды.
Бул ўақытта Жанадәрьяда тийкарынан он төрт уруў арысынан
10 мын үй болған. Орынбай бий басшылығында мацғытлар менен
Есжан бий басшылығындағы қытай уруўы 5000 үйден, Хасан
бий менен Есенгелди бийдин басшылығындағы бессары уруўы,
Тоқта Полат бийдин басшылығындағы қыпшақлар ҳәм Маман
бийдин басшылығындағы кенегес-оймаўытлар 5000 үйден ибарат
болған.
1809- жылы Бухара пухарашылығына өткен манғытлардын басшысы Орынбай бий Мухаммед Рахим хапнын Жанадәрьяға атланысынан қәўипленип, Бухараға барады ҳәм әмир Хайдардан
жәрдем сорайды, бирақ әмир онын илтимасын қанаатландырмайды. Усыннан кейин Орынбай бий Мухаммед Рахим Ханнан Хнйўа
пухарашылығына қабыл етиўди илтимас етиўге мәжбүр болады.
Жацадәрьядағы қарақалпақлардыц Маман бий, Есенгеледи бий,
Тоқта Полат бий басшылығындағы қалған бөлеги қазақ ханы Абд
ал-әзиздин қараўына өтиўди уйғарады.
Буны еситкен Хийўа ханы атланысқа таярлықты күшейтеди.
1810-жылдын 7-декабринде хан Қанөзектин жағасына келгенде
оған Орынбай бийдин жиберген елшилери жетип келип, манғыт
ҳәм қыпшақ уруўларыныц бағынғанлығы ҳаққында хабар береди.
Хан қарақалпақларға өз елшилерин жибереп, олардын Хийўа пухарашылығына өтиўин талап етеди. Орынбай бий ҳәм Ердан бий
5000 үй менен бнрге Хорезмге жол алады! Олар менен Көккөз
бийдиц басшылығындағы Бухара пухарашылығында болған 2000
үйли қарақалпақлар да көшип келеди. Усыннан кейин хан Орынбай бий ҳәм Есжан бийдин уруўларынын қараўына Көкөзек пенен Әмудәрьянын бойындағы Қенисантақтан Шылпыққа шекемги
жерлерди береди.
168
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Басқа уруўлардын басшылары-Маман бий, Еснгельди бий ҳәм
Тоқта Полат бийлер ханнын буйрығына бағынбайды, олар өз
елшилерин Абылғазыға жиберип, оннан қураллы жәрдем көрсетиўин илтимас етеди, ал өзлери қараўындағы бес мынға жақын
үй менен хан әскерлери жетип бара алмайды, деп ойлап, Арал
тенизинин жағаларына көшеди. Бирақ қазақ ханы Мухаммед Рахим хан менен қатнасты шийеленистиргиси келмей, қарақалпақлардьщ өтинишин қанаатландырмады.
1810- жылдын декабрь айынын ақырында Мухаммед Рахим хан
үш мын әскерди өзи басқарып, жана дәрьялы қарақалпақлар қорғанып атырған жерге жетип келеди. Усы атланыста Айдос бий,
Кеченек бий ҳәм Орынбай бий ханнын елшилери хызметин атқарып, халықты Хийўа тәрепине өткериў ушын алдаў жолы менен ҳәр қыйлы илажларды ислейди. Мәселен, Кеченек бий ханнын хатын оқып, халықты бағыныўға шақырады. Кеченек бий бир
қатар уруў басыларын өз үгитине көндире алды. Хроника мағлыўматларына қарағанда, Манлай ҳәм Боран ханға душпанлық
көз-қарасын қойып, бағыныўға келисим береди. Халықтын көпшилик бөлеги ханға бағынбаған бийларден бөлинип, Манлай ҳәм
Бораннын изине ереди. 250 ден аслам үй Манлай ҳәм Боран менен бирге Хийўа тәрепине көшип өтеди.
Солай етип, Жанадәрьядағы қарақалпақлардын қалған бөлеги
тағы еки лагерьге бөлинеди. Енди қорғаныўшылардын тәрепинде
тек 2500 үй ғана қалады. Олар үш мын әскерге қарсытура алмады.
Хийўаға қайтып киятырғанда Мухаммед Рахим хан Айдосбий
менен Аймурза бийлерге жақадәрьялы қарақалпақларды жаўЛап
алыўда көрсеткен жәрдеми ушын мол сыйлық береди, ал Орынбай бийге, Есжан бийге, Есенгелди бийге, Тоқта Полат бийге ҳәм
Манлайға өз уруўларын басқарыў ушын жарлық береди және
олардын бийлик атағын бекитеди. Маман-бий ханнын баслы душпаны ретинде басқарыў исинен шетлетиледи.
Уруў баслықларына сыйлық, әмел берип, өз тәрепине өгкерип
алып, хан жаўлап алынған халықтан тез арадаа салық жыйнаўға
кириседи. Хан мийнеткеш халыққа әдеўир муғдарда салық салады. Бул қарақалпақлардан салық жыйнаў иси ханнын жана хызмгтлерлери-уруў баслықларынын жәрдеми менен жүргнзилди.
Солай етип, Мухаммед Рахим ханнын 1810-жылғы Жанадәрьяға жасаған атланысы барлық қарақалпақларды Хийўа ханлығы
қоластына қаратып алыўда жўўмақлаўшы басқыш болды. Тек Қоныраттағы Төремурат суўпынын қараўындағы халық ғана бағындырылмай қалады. Бирақ ол өз аўқамласлары—араллылар, Қонырат ҳәм Жанадәрьялы қарақалпақлардын жәрдеминен айрылып,
пүткиллей ҳәлсизл^ндирилген еди. Гөремурат суўпынынбирден бир
аўқамласы түркмен феодаллары еди. Сонын менен бирге айтып
өтетуғын нәрсе, Төремурат суўпынын қарақалпақлар арасындағы
абыройы буннан бурын-ақ пәсенлей баслаған еди. Өйткени ол өз
әскерлерин қонсылас Көкөзек бойындағы қарақалпақларды талап
алған баҳалы загларынын есабынан сақлайтуғын еди. Сондай-ақ
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ол қарақалпақлардын қызларын түркменлер арқалы Иранға сатып
қаржы топлайтуғын еди.
1811* жылдын февраль айынын басынан баслап. Мухаммед Рахим хан Қонырат ийеликлерине бир неше рет шабыўыл жасайды,
Сол жыл-ақ хан Қоныратты ийелен, Төремурат суўпы өлтириледи.
Барлық қарақалпақлар менен Қонырат ийелигин жаўлап алып,
Мухаммед. Рахим хан өз мәмлекетинин жанадан жаўлап алынған
арқадағы шет-шебириндеги шегараларын беккемлеўге кириседи.
1811-жылдан 1821-жылға шекем хан Жацадәрьяда жасаған бир
неше қазақ уруўларын бағындырыўға ериседи. Солай етип ол өз
мәмлекетиниц арқа шығыс шегарасын беккемлейди. Бурынғы
Қоцырат ийелиги 1811-жылдан баслап арқа-батыстағы әскерий тирек пунктына айландырылады. Батыстағы көплеген түркмен уруўлары да Хийўаға бағындырылады, арқада Арал тенизи ен жайыпжатады, қублада ханлықтыц орайы жайласты. Енди қарақалпақлар
барлық тәрепинен Хийўаныц ийеликлери менен қоршап алынады.
XVIII әсир қарақалпақлардыц тарийхында бурқасынлы ўақыяларға, гүреслерге, табысларға қәм сәтсизликлерге толыайрықша
әҳмийетли, қыйын дәўир болды.
XVIII әсирдиц 2 0 -жылларында жунғарлардыц шабуўыл жасаў
қәўпи туўған бир ўақытта қарақалпақлардыц күшли мәмлекет пенен байланыс жасаўға мәпдар болыўын, ал екиншиден, рус патшашылығыныц Орта Азияда өз тәсирин ен жайдырыўға ҳәрекет
етиўи, қарақалпақ-рус қатнасықларынын орнаўына жәрдемлеседи.
1702— 1722-жыллары бул қатнасықлар саўда-сатлық ҳәм дипломатиялық, рус мәмлекети менен қарақалпақ ханлары арасында
тутқынларды алмасыў жоллары менен иске асады. Бирақ 1723жылғы жунғарлардыц қарақалпақларға шабуўыл жасаўыбул қатнасықларды ўақытша тоқтатады.
Жунғарлардыц шабуўылынан қыйраған хожалықты қайта тиклеў ушын ҳәм сыртқы душпанларға қарсы гүрес жүргизиў ушын
Россия менен байланыс жасаўзәрүрлиги тағы пайда болады.
Сонлықтан 20- жыллардын ақырында қарақалпақлар ҳәм қазақлар бирликте-Россия менен тығыз байланыслар орнатыў ушын бир
неше рет ҳәрекет жасап, бул 1731-жылы қарақалпақлардын Россия пухарашы ығына өтиўине алып келеди.
1731-жылы қарақалпақлардыц рус пухарашылығына өтиўи рус
үкиметине, сондай-ақ Абылхайыр ханға барлық Киши жүз қазақларын Россия протекторатлығына өткериўге мүмкиншилик береди.
XVIII әсирдин 40-жылларында қарақалпақлардын тиккелей
Россия пухарашылығына өтиўи арқалы қазақ ханынын тәсиринен
қутыла барыў тенденциясы көзге түседи. Өзинин Сырдәрья бойларындағы қарақалпақларға тәсирин беккемлеў ҳәм олар арқалы
Арал жағаларына және Хийўаға тәсир жасаў мәпин гөзлеген рус
ҳүкимети қарақалпақлардын бул тилегин мақул көреди ҳәм 1743жылы оларды тиккелей пухаралыққа қабыл етеди. 1740 жылдан
1743- жылға шекемги төрт жыл даўамында қариқалпақлар менен
Россия арасында нәтийжели байланыслар даўам етеди.
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бирақ қарақалпақлардын тиккелей Россия пухарашылығына
өтиўине, Аблыхайыр хан ис жүзинде қарсы болады. Россияныч
жәрдемй менен қарақалпақлар сонынан қәуипли душпанға айланып кетер, деп қәўипленип, Абылхайыр 1743-жылдық қысында
оларға топылыс жасайды усынын нәтийжесинде қарақалпақ аўыллары пүткиллей қыйратылады, Бул қазақ феодалларынын қарақалпақ халқына сонынан даўам етип келген системалы топылысларынын басламасы болды. Усы топылыслардын салдарынан қарақалпақлар Сырдәрьянын төменги жағын таслап, биротала Қуўандәрья ҳәм Жанадәрья бойларына көшип кетиўге мәжбүр болады, қарақалпақлардын қыйратылғанлығын ҳәм олардын хожалығы ўайран етилгенлигин билип, патша ҳәкимлери қарақалпақларға бол?ан кызығыўшылығын қояды ҳәм қарақалпақ-қазақ қатнасықларын жөнге салыў ушын қандай да бир илаж көрмеди
XVIII есирдин сонғы шерегинен баслап, қарақалпақлар Хийўа
ханларыныц басқыншылық ҳәрекетлерине қарсы жигерли гүрес
жүргизиўге ыәжбүр болады. Хийўа ханларыныц бул ҳәрекетлери
X IX әсирдиц басында оларды жаўлап алыў менен аяқланады. Қарақалпақлардын Хийўа ханлығына бағыныўына пүткил XVIII әсир
даўамында ҳәм X IX әсир басларында орын алған сиясий ўақыялар
тийкарынан себепши болады. Қазақ ханларынын қарақалпақларды
Сырдәрьяныц төменги жағына қысып шығыўы ҳәм олардын Ж анадәрьяға үзликсиз шабуўыл жасаўы, Хийўа ханларыныц қарақалпақларды биротала жаўлап алыўына қолайлы жағдай дүзип берди,
Жацадәрьяға қазақ ҳәм Хийўа ханларыныц үзликсиз шабуўыл
жасаўы қарақалпақлардыц суўғарыў тараўлары менен егислик
жерлерди кенейтиўине мүмкиншилик бермеди, керисинше, бул
егислик жерлердиц азайыўына алып келди. Нәтийжеде көплеген
уруўларға егислик жер жетиспеди, бул қарақалпақлар арасында
ала аўызлықтыц күшейиўине себепши болды. Бир қатар уруўлар
Хийўа ханларынан жер сораўға мәжбүр болады. Мәселен, қолдаўлы уруўы усындай жағдайға түсип, оны XVIII әсирдин 70-жылларында Мухаммед Әмин инақ Көкөзек бойына қонысландырады.
Қарақалпақлардыц арасындағы уруў аралық таласлар олардыц
бирлигин ыдыратты. Хийўа ханлары усы ишки қарама-қарсылықлардан Хорезмге келип қонысласқан уруў баслықларын өз тәрепине қаратып алып шебер пайдаланды. Барлық қарақалпақларға
үстемлик етиў тилеги менен толып-тасқан Айдос бий, Орыибай
бий сыяқлы бийлер Хийўа ханларыныц Қуўандәрья ҳәм Жацадәрьядағы қарақалпақларды жаўлап алыўында, олардыц исенимли тиреги болып хызмет атқарды. Бирақ мына нәрсени атап өтиў
керек, қазақ ҳәм өзбек феодалларынын үзликсиз шабуўыллары
Арал тенизиниц қубла, қубла-шығыс жағаларында бирге жасаған
қарақалпақ, қазақ, өзбек халық массаларыныц тарийхый байланысларына ҳәм улыўма өзара дослық қатнасықларына кесенг бере алмады. Бул дослық идеясы әжйаиып халық дәстанларында, усы
халықлардан шыққан алдынғы қатар ой ийелеринин халық жыраў-бақсылары менен шайырларыныц шығармаларында жырланды,
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VII б а п _
ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫ Ц ХИЙЎА ХА Н Л Ы ҒЫ Н Д АҒЫ
СОЦИАЛЛЫ Қ-ЭКОНОМ ИКАЛЫ Қ А ЎҲ А Л Ы
1. Ж Ә М И Й Е Т Л И К Д Ү З И М И , М И Й Н Е Т К Е Ш Л Е Р М А С С А С Ы Н Ь Щ
С И Я С И Й ЕЗ И Л И Ў И Ҳ Ә М Э К С П Л У А Т А Ц И Я Л А Н Ы Ў Ы .

X IX
әсирдеги қарақалпақлардын жәмийетлик дүзими XVIII
әсирдегидей-ақ, феодаллық болып, ол жерге ири феодаллық
меншикликке қәм адамды адамныц эксплуатациялаўына тийкарланды. Бирақ уруўлық қалдықлар қарақалпақлардьщ турмысы
менен идеологиясында огада күшли еди.
Қарақалпақларда уруў-қәўимлик бөлиниў орын алып келди.
Бирақ Орта Азиядағы басқа халықлардағы сыяқлы көп ўақытлардан бери-ақ қәўим раўажланған феодаллық жәмийет. формасына
айланды. П . П . Ивановтық атап көрееткениндей, яқарақалпақларда орта әсирлерде-ақ патриархаллық-қәўимлик укладтын ыдыраў процеси орын алғанлығын көремиз, ал X IX әсирдиқ биринши
ярымында „қәўимлик қабықтықа еле көз-обаға сақланыўына қарамастан, классық дифференциацияланыў оларда еқ соқғы шегине
жетеди“.
X IX
әсирдеги қарақалпақ қәўим общинасы енди класслар болмаған әййемги қәўим общинасынан пүткиллей басқаша брлды
және ол өндирис әсбапларына қәўимлик меншикке емес, ал оларға жеке меншикликке тийкарланды. Қарақалпақ жәмийети эксплуататорлар менен эксплуатацияланыўшылардан ибарат болды.
Қарақалпақлардық арасында ири жер ийелери, шарўалар, ири
байлар-балық аўлаў әсбап-әнжамларыныи ийелери және солар
менен бирге, жери де, малы да болмаған ҳәм тек хызмет ислеп
байлардан алған табыслары менен ғана күн көретуғын гедейлер
болды. Қарақалпақлардағы егислик жерлер пүткил бир уруўларға қәм қәўимлерге хан тәрепинен берилген, деп есапланды. Бирақ бул ҳақыйқатлыққа дуўры келмейтуғын еди. Уруўлар менен
қәўимлердиқ эксплуататорлық үстем топары ен жақсы жерл-ерди
өз меншигине қаратып алды, буны XIX әсирдеги Хийўа ханларыиық архиви материалларынан оғада айқын көриўге болады.
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Бизге белгили, Хийўа ханлығында жер ийелеўшиликтин үш
формасы орын алды: мәмлекетлик жерлер (патшалық), оларда
айырым жағдайларда қуллар ислеген, тийкарынан олар алынған
зүәәгтин белгили бир бөлегин бериў шәрти бойынша нәсилденнәсилге арендаға бериў жолы менен исленген, ханлардын, феодаллардын ҳәм дийханлардыц қараўындағы мүлклик яки жеке
меншик жерлер ҳәм мешитлер және ҳәр қыйлы диний мәкемелерге қараслы ўақым жерлер. Жер ийелеўшиликтин бул барлық
категориялары қарақалпақлар жасаған территорияға да тән еди.
Хийўа ханлары жаўлап алғаннан кейин қарақалпақларға мәмлекетлик жерлерден жер ажратып берилди. Бирақ Әмудәрьянын
төменги жағындағы суўғарылатуғын жерлердиц көпшилик бөлеги
жеке меншиклик, мүликлик жерлер ретинде байларға, уруў ақсақалларына ҳәм руханыйларға берилди. Уруў бирлеспелери арасында буннан былай жер бөлистириў ҳәм қайта бөлистириў исин
ханлар, ал уруўдын өзиниц ишинде бийлер ҳәм басқа да ақсақаллар жүргизген. Дәреклер қарақалпақлар жасаған территорияда
сондай-ақ ханныц жеке меншик жерлери — оц жағада Дәўқара
ҳәм Шорахан дөгереклеринде, Шеп жағалықта — Конырат дөгерегинде болғанлығын көрсетеди. Солай етип, пүткил ханлықтағы
сыяқлы қарақалпақлар жасаған территорияда да Хийўа ханлары
ири жер ийелери болған.
Ири жер ийелери — феодаллардан тысқары қарақалпақларда
уруў • қәўим ақсүйеклери — бийлер, аталықлар, беглербеги, байлар, саўдагерлер, әмелдарлар — қазылар, райислер, мураплар ҳәм
хан әскерлеринде хызмет етип алған атағы барлар, сондай-ақ
қарақалпақлардыц жәмийетлик турмысында үлкен роль атқарған
руханыйлардыц ўәкиллери — моллалар, ийшанлар, ақунлар болды.
Ханлар менен жергиликли феодаллардыц үстемлиги мусулман
руханыйларыниц ҳәртәреплеме қуўатлаўына сүйенди. Руханыйлардыц ўәкиллери әҳмийетли административлик хызмет орынларын ийеледи, олардыц суд исин жүргизиў бийлиги де болды. Көплеген диний адамлар ири жер ийелери еди. Мәселен, аралбай
уруўлы молла Ораз 4134 танап, усы уруўдан Баймурза мақсым
— 1656 танап, қыпшақ уруўынан Өгеген молла Ҳайван қала деген
жерде 12600 танап жерго ийе болған ҳәм т. б. Айырым шайыхлар 10000 танапқа шекем жететуғын жерлерге ийе болған.
Руханыйлар мешит ҳәм медреселер ушын ажратылған ўақым
жерлерден де өз мәпине пайдаланған. Ўақым жерлер X IX әсирде
Хийўа ханлығында оғада көп болған. Хийўа ханлары архивиниц
№ 130-ф дафтар 476-документи бойынша ҳәр бир мешит ушын
бекитип қойылған жер майданларыныц көлеми 20 дан 500 танапқа
шекемги аралықта болған. Қарақалпақлар жасайтуғын территорияда мешиглер аз болмаған. Демек, ўақым жерлер қарақалпақлар арасындағы мусулман руханыйларыньщ да экономиялық ҳәм
сиясий базасын дүзген.
Мусулман руханыйлары тиккелей халық есабынан да байып
отырған.
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Уруў-қәўим ақсуйеклеринин, руханыйлар менен Хийўа ханлығынын хызмет адамларынын басқа да ўәкиллери әдетте 100-200
танапган жер участкаларына ийе болған. Дийханлардын қатламланыўы нәтижесинде пайда болған қарақалпақ байлары да көп
жерлерге ийе болды. Мәселен, аралбай уруўынан Төкбай деген
Қарабайлыдан шығыстатөрт жер участкасына — 1800 танап жерге
ийе болған, ал Яқшы бай дегеннин Шоғыр көлде 600 танап жери
болған. Бул жер ийелеринин көпшилиги саўдагерлер болған.
Көпшилик жерлердеги қарақалпақ дийханларынын үлес жерлери әдетте 1 — 2 танаптан артпаған. Жери аз яки жери жоқ
дийхан өзинин уруўлас қонысысынын яки ўақым жерден пайдаланыўға мәжбүр болған, ал бунын ушын жетистирген өниминин
бир бөлимин берген яки егис ўақтында, зүрәәтти жыйнап аларда,
ирригация тараўларын тазалаўда ислеп берген ҳәм т. б.
Көплеген жери жоқ қарақалпақ дийханлары уруў дәстүрлери
менен есапласпастан, талап излеп, Қубла Хорезмге, өзбек ҳәм
* түркменлер арасына кететуғын еди.
Қарақалпақ дийханларынын жерсизлениў процеси даўам етип
күшейди. Хийўа ханлығында ҳәм қарақалпақлар жасайтуғын территорияда товар-ақша қатнасықларыныц раўажланыўы буған жағдай дүзди. Жергиликли феодаллар әсте-ақырын дийханлардын
жер үлеслерин тартып алыўға ҳәм ири жер ийелери болыўға ҳәрекет етти. Хийўа ханлығында ири жер ийеликлериниц қәлиплесиўи халық жерлерин экспроприациялаў жолы менен, яғныйқашып кеткен ҳәм ҳәлсиз дийханлардын жерлерин тартып алыў
және жаца жерлерди өзлестириў жолы менен иске асты. Үзликсиз феодаллық урыслар уруўлар арасындағы ала-аўызлықлар,
жийи болып туратуғын суў тасқынлары ямаса суў кемтарлығы
қарақалпақларды мәкан басқан жерлерин таслап кетиўге мәжбүрлейтуғын еди. Өзлеринин бай уруўласлары шыдатпаған гедейлер
жер участкаларын таслап, басқа жақларға көшип кететуғынын
сөз етиўши оғада көп аныз сөзлер бар. Қалып кеткен жерлерди
бай уруўласлар ийелеп алған. Усыныц менен бирге қарақалпақ
феодаллары арзан рабочий күшинен пайдаланып, жаца жерлерди
өзлестирген ҳәм оларға суўғарыў тараўларын алып барған.
Қарақалпақ феодалларыныц меншигинде ец жақсы жайлаў
жерлер, көллер, тоғайлар ҳәм көп қамыслықлар болып, оларда
мал бағылған. Феодаллар көллердеги балықларды да өз меншиги
деп есаплаған. Тоғайларда олар ушын отын ҳәм көмир таярланған.
Солай етип, қарақалпақлардағы жерге болған уруў-қәўим общинасыныц үстемлиги қалпеки болып, ал ис жүзинде барлық ж арамлы жерлерге феодаллық қәўимлик ақсүйеклер ийелик етти.
Суўғарыў каналлары (жап, салма ҳәм т. б.) рәсмий турдв
айырым уруўларға қарады. Ал ис жүвинде гедейлер суўдан байлардан кейин, онада да аўысып қалған жағдайда ғана, пайдаланған,
Басқаша айтқанда, жер де, суў да феодаллық-бай устем топарға
қараслы болды.
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Қарақалпак жәмийетннин класслық қатламланыўы мал шарўашылығында да орын алды. Бул тараўда да байлар, мураплар,
жүз басылар, бийлер, аталықлар, беглербегилер ҳәм руханыйлар
көп санлы мал ийелери болды. Егер дийханлардын орташа бир
хожалығына бир бас ири қарамалдан яки бир неше бас майда
қарамалдан туўры келсе, ал айырым байлардын қараўындағы маллары мын бастан да артып кететуғын еди.
Қарақалпақ феодалларынын арасында мусулман руханыйларыныч ўәкиллери ен ири көп санлы мал ийелери болды. Мәселен,
Қарақум ийшаны Қутлы Хожанын 1000 бас ири қарамалы ҳәм 1000
бас қойы; Қумөзектеги Иймам ийшаннын 1000 бас ири карамалы
ҳәм 1000 бас қойы болған ҳәм т. б.
Қарақалпақлардағы жоқары администрацая ўәкиллери: ағабий,
беглербеги ҳәм аталықлар да көп санлы шарўа малларына ийе
болды. Ережеп ағабийдин 400 бас ири қарамалы ҳәм 150 бас
майда қарамалы, Қабыл беглербегинин 460 бас ири қарамалы,
Қудайназар беглербегинин 400 бас ири қарамалы ҳәм 500 бас
қойы болды. Аталықлар арасында кенегес Ерназар аталық ен көп
шарўа малларына ийе болып, онын ири қарамалларынын бас саны
500, ал қойлары 300 бас еди,
Феодаллар мал шарўашылығында жери де, малы да жоқ гедейлердиц мийнетин пайдаланды. Олар дийханлар сыяқлы пүткил
өмир бойына өз хожейинлерине хызмет етти. »Шопанлар*қосығында Күнхожа байлар жетим балаларды, өз малларын бағыўға
мәжбүрлегенин, бирақ олардын үш жылда тапқан табысы ҳәтте
бир ылақтын пулына да жетпегенлигин айтады.
Жоқарыда атап өтилгенлерден, X IX әсирдеги қарақалпақ жәмийети феодаллық болып, ол еки антагонистлик класстан —ўәкиллери бийлер, аталықлар, беглербеги, байлар, мураплар жүзбасылар,
моллалар, ийшанлар ҳәм т. б. болған эксплуататорлар ҳәм ўәкиллери мийнеткеш дийханлар, шопанлар „қара — халық, қара —
пухара* болған эксплуатацияланыўшылардан ибарат болды.Байлар
ҳәм гедейлер аралығын „Тоқ хожалық* деп аталғанлар ийеледи.
X IX
әсирдин екинши ярымында қарақалпақлардағы тийкарғы административлик хызмет атағы бай, жүзбасы, мәхрем, мурап, қазы.
райис болған. Уруўларды басқарыў иси рәсмий түрде феодаллық
ақсүйеклердиц қолына берилген. Бирақ административлик хызмет
орынларына белгилеў ҳәм бекитиў, сондай-ақ бул орынлардан
азат етиў исин Хийўа ханлары жүргизген.
Тийкарғы административлик хызмет орны — бийликке сайлап
қойыўшылық усы ўақытқа келип тоқтатылады, Ханлар бул хызмет орнына адамларды ҳәрқыйлы хызметлери ушын, мәселен,
Хийўа әскерлери қатарында жигерли хызмет атқарғаны ушын,
яки хан ҳәм оныц жақын адамларыныц айрықша тапсырмаларын
орынлағаны ушын тайынланған. Өз хызметлери ҳәм шын берилгенлиги мененайрықша көзгетүскенлер хызметорынларына тайынланғаннан кейин кен ҳуқуқлардан пайлаланған ҳәм басқабийлерге
үлкен тәсир жасайтуғын болған. Мәселен, қолдаўлы уруўынан
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Айдос бий қарақалпақларды жаўлап алыўда оғада үлкен хызмет
көрсеткени ушын, Хийўа әскерлери қатарында көп ўақыт даўамында хызмет агқарғаны ушын усы орнына тайынланған, манғыт
уруўынан Дәўлетназар бий, қыпшақ уруўынан Ережепбий Хийўа
оскерлери қатарында көп ўақыт хызмет еткени ушын усындай
жағдайға ийе болцы.
Ен берилген адамларға ханлардын өзлери бийлик атағына
жарлық берген. Қалған жағдайларда, мәселен, өлген бийлердин
орнына анаў яки мынаў адамды тайынлаў ўақтында „бий болыў
ушын миннетли түрде Хийўа ханынан бийликке" жарлық алыў
зәрүр еди. Бул жарлық ҳәтте усы хызмет орны өлген бийдин
баласына яки инисине мийрас болып өткен жағдайда да басқа
бийлердин сораныўы бойынша берилген“.
Бийдин миннетлерине мыналар кирген: өз уруў яки қәўиминен
салық жыйнаў, оны хан қазнасына тапсырыў, уруў яки қәўим
ишиндеги жер-суу яки басқа мәселелерге байланыслы болған барлық
таласлы мәселелерди шешиў; ал шариат бойынша суд ислерин
жүргизиў, уруў якиқәўим арасындағы жер-суў мәселелерине байланыслы тартыслар ханныц өзи тәрепинен шешилетуғын еди. Бийлер өз қәўиминдеги ақсақалларды мәсләәтке (кеқеске) шақыратуғын еди, сондай-ақ бийлер менен қәўим ақсүйеклериниц басқа
да ўәкиллери арасында кецеслер болып турған.
Мәсләәт ушын аўылдан шетирек жердеги төбелик орын (мәсләәт төбе) танлап алынған. Қарақалпақстан А С С Р ыныц арқа
районларыныц территорияларында усындай атамаға ийе болған
айырым қум төбешиклери ҳәзир де гезлеседи.
Басқарыў исинде мурап та әҳмийетли хызмет адамы болған.
Оиьщ қараўында каналлардан суўды бөлистириў, ишки суўғарыў
тараўларындағы қазыў жумысларына халықгы мобилизациялаў
миннети болған. Үлкен мураплар қәўим аралық яки уруў аралық
бас каналлардан суў бөлистириў жумысын, ал киши мураплар
ишки майда каналлардан суў бөлистириў жумысларын басқарған.
Қазы ҳәм райис хызмет орынларына Хийўа ханлары тек руханыйлар ўәкиллерин ғана тайынлаған. Қазылар суд хызметин
атқарып, шәриат нызамларын қорғаўшылар болған. Оларға аўыл
моллалары жәрдемлескен. Моллалардын жәрдеми менен қазылар
турмыс қурған жаслардын некесин қыйған ҳәм айырылысыўды
(талақ таслаўды) хат жүзинде рәсмийлестирип, бул документлерди мәпдар адамларға беретуғын болған.
Райислер дин режелериниц орынланыўын және узынлық ҳәм
аўырлық өлшеўлеринин дурыслығын қадағалаған.
X IX әсирдиц екинши ярымында Хийўа ханы Сейдмухаммед
қарақалпақлардағы административлик басқарыўға айырым өзгерислер енгизди, себеби қадағалаўшы звено болмастан, тиккелей
қарақалпақ бийлериниц өзлеринен шыққан бийлер арқалы жүрғизилип юелген басқарыў системасы ханға жарамсыз болып шықты. Хийўа ханлары бәринен де бурын, бийлердин биригип кетиўинен қорқып, оларды бирин екиншисине қарама-қарсы қойыў
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сиясатын жүргизди. Сейдмухаммед ханныц қарақалпақлар жасайтуғын районларды басқарыў аппаратына қосымша хызмет орынларын (найып, аталық, беглербеги) енгизген реформасы усы мақсетти
гөзледи. Найыпларекеў болды. Бул хызмет орнына биринши болып
белгиленгенлер—ханға ен берилгенлер—қолдаўлыуруўынан Ш ержан бий ҳәм қыпшақ уруўынан Бекмухаммед дегенлер болды.
Олар Шымбай жеринде болып, хан ҳәкимшилигине садық хызмет
атқарды.
Барлық бийлер ҳәм найыплар аталықларға бағынып, олар дәслеп екеў, сон алтаў болды. Сейдмухаммед ханға ен берилген
қарақалпақ бийлери аталық болды. Бул атақты биринши болып,
1859-жылы кенегес уруўынан Ерназар бий алды. Оннан кейин усы
атақты алғанлар арасында қолдаўлы уруўынан Ораз, қытай уруўынан Әдил, қыпшақ уруўынан Сырым, қолдаўлы уурўынан Мамыт
ҳәм басқалар атап өтиледи. Олардын барлығы 1855 — 1856-жыллардағы көтерилисти бастырыўға актив қатнасқанлар еди.
Беглербеги хызмет орны қарақалпаларда екеў болып, оларға
да ханға ен берилген бийлер тайынланған. Биринши беглербеги
1859-жылы он төрт уруў арасынан Сайыпназар бий болды. Оннан
кейин екинши болып бул атақты 1862 — 1863-жыллары конырат
арысынан Қабыл бий алды, ол да 1855 — 1856-жыллардағы көтерилисти бастырыўға ен актив қатнасқан еди. Олар найыплардын, аталықлардын жумысын қадағалап, тиккелей ханныч өзине
бағынған. Хан бул аталықлар менен беглер бегилердин абыройын
ҳәр тәреплеме көтермелеп отырған.
Ханныц басқарыў исиндеги жана илажлары бийлердиц ҳукуқларын әдеўир шеклеп таслады. Енди олар аталықлар менен беглербегилердин рухсатысыз хан менен тиккелей қатнас жасай алмайтуғын еди. Бий хызмет орны ҳәм атағы мийрас болып өтиўине қарамастан, бунын ушын жоқарғы қәўим ақсүйеклеринин
усынысы болыўы талап етилетуғын еди.
Ханлар бийлердин ҳуқуқларын шеклеў менен бирге, олардын
санын көбейтиўге ҳәрекет етги, бул қарақалпақтынтағыда көбирек
бөлшеклениўине алып келди ҳәм олардын биригиўине кесент
жасады Ханлықты рус патшашылығынын жаўлап алған ўақтына
шекем бийлердин саны 1856-жылғы 66 орнына 107 ге жетти.
Ханлардьщ өз үстемлигин беккемлеў бойынша тағы бир әҳмийетли илажы қарақалпақ қәўим ақсүйеклеринин хызмег ислеў
исине материаллық қызығыўшылық пайда етиўден ибарат болды.
Енди жүзбасылар, бийлер, найыплар, аталықлар ҳәм беглербегилер өз хызметлери ушын ҳақы — маош алатуғын болып, бул
X IX әсирдин орталарында жазылған дәреклерде атап өтилмейди.
Маош жылына бир рет салықлар жыйнаи алынғаннан кейин берилген. Қәўим ақсүйеклери маошты жыйналған салықтын көлемине қарап алған. Салық жыйнаўда яки басқа илажларда көзге түскен хызмет адамларын сыйлықлаў дәстүри даўам еттирип
келинди. Көзге түскенлерди хан ат ер менен, ақ пышақ пенен
және басқа да баҳалы затлар менен сыйлықлаған. Бундай сый-
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лықлар гейде бир жыллық маоштан да кәдирлирек көрилген,
себеби ол хызмет орны бойынша тағы да көтерилиўге мүмкиншилик беретуғын жоқары награда деп есапланған.
Ханлар қарақалпақларды басқарыў системасында қәўимлердин өзиндеги — ақсақалларды (кәтқудаларды) ҳәм беглер-бегилерди дв дыққаттан тыс қалдырмады. Хызмети бар ақсүйеклерди сыйлықлаған ўақытта хан оларға ақшаны аямастан инам
етти. Бул илажлардын барлығы қарақалпақ уруў-қәўим баслықларынын жағдайынбеккемлеўге бағдарланған еди. Бирақ Х1Хәсир*
дин екинши ярымында Хийўа ханлары қарақалпақлардағы хызмет
орны адамларына ашықтан-ашық исенимсизлик пенен қарай баслады. Салық ҳәм зәкәт жыйнаў исине хан сарайынын ўәкиллери
қатнаса баслайды. Маллардын бас санын есаплаў ҳәм зәкәтты
жыйнаў иси менен де Хийўа ўәкиллери шуғылланған, Ал қарақалпақ хызмет орны адамлары оларға жәрдемлескен.
Қарақалпақларды басқарыў системасында тағы бир административлик хызмет орны ағабий болды. Бул орынға биринши рет
қыпшақ уруўынан Ережеп бий тайынланып, ол бул әмелди патша
әскерлеринич ханлықты жаўлап алыўына шекем жүргизип келди.
Хийўа ханлары қарақалпақ уруўлары арасында олардын бийлери, аталықлары ҳәм беглербегилери арасында бирин-екиншисине қарама-қарсы қойыў сиясатын удайына жүргизип келди. Еч
кишкене мәселелерди шешиўдин өзинде үлкен тартыслар орын
алып, буньщ барлығы ханға жеткерилген. Хан менен онын жақынлары бул таласлы мәселелерди шешкен ўақытта еки тәрептен
де пара алған. Жана бий тайынлаў ўақтында да пара ҳәм көп
сыйлықлар алған. Оғада көп муғдардағы пара ушын хан бийди
орнынан алып таслаўы ҳәм онын орнына басқа адамды тайынлаўы мүмкин еди.
Админисгративлик басқарыў қәўимлик бөлиниўге тийкарланғаны менен, дәслепки административлик ячейка аўыл болып,
онын халқы көпшилик жағдайда, ен майда уруўлық бөлимше —
көше ағзаларынан ибарат болатуғын еди, Аўыл бул қаралып
отырған дәўирде административлик ҳәм хожалық бирлиги еди.
Онда басқарыўдын барлық ўәкиллери жәмленген еди. Ҳәр бир
аўылдын өз молласы (мектеп молла) болды. X IX әсирдин екинши
ярымында олардын көпшилиги өз составы бойынша бир қәлипли
болмады. Аўылдын составына басқа қәўим ҳәттеуруў ўәкиллери
де кириўи мүмкин еди. 50 — 60-жыллардағы сиясий ўақыялар,
жийи-жийи болып туратуғын суў тасқынлары ҳәм суў кемтарлығы
уруўлардын араласып кетиўинин тийкарғы себепшилери болды.
Аўылдын ҳәр бир ағзасына онын басқа аўылдағы ямаса уруўдағы
ата тәрепинен туўысқаны көшип келиўи мүмкин еди. Үлкен
аўылларды бийлер, ал киши аўылларды ҳөм үлкен аўыллардын
көшелерин ақсақаллар, кәтқудалар ямаса көшв бийлери басқарып,
олар ханнын бекитиўисиз-ақ тайынланған.
Аўыллар көпшилик жағдайда белгили адамлардын аты мвнвн
Султан бии аўыл яки Ийшан аўыл ҳәм тағы басқаша агалған.
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Гейде олар жайласқан орынньщ аты менен аталған. Мәселен,
жҚараой“ , яҚарабуға“ — жақын жердеги көлдин аты.
Ауылларда ақсақаллар менен уруў ақ сүйеклеринич кенеслери
болған. Олардын составына кәтқуда (ақсақал), жүзбасы, молла,
бай ҳәм тағы басқалар кирген. Егер аўылда бий, найып, яки
аталық болса, онда олар кенести басқарған. Барлық әҳмийетли
ҳәм киши-гирим мәселелер бойынша аўыл адамлары аўылдағы
ен жоқары хызмет орнындағы адам менен кенесиўи тийис болды.
Мәселен, той — мәсләәт той, яки өлини жерлеў ҳәм басқа да асабатын бериў мәселелери ақсақаллардын кенесинде додаланатуғын
еди. Ақсақаллар менен кәтқудалардын шешими ҳәмме ушын
нызам күшине ийе болды. Айыпкерлер қамшыланатуғын еди,
жийи жағдайда олар арбаға байланып қамшыланатуғын еди.
Гейде бул жазанын орнына айыпкерлер аўылдан көширип жиберилетуғын болған. Ал айрым жағдайда гүналы адамға қарар
менен жаман адам деген ат танылған. Усыған байланыслы 1961жылыТахтакөпир районындағы Айымбетийшан мешитинен табылған документ қызығыўшылық туўдырады. Онда, бир аўылдан
болса керек, 18 адам, сонын ишинде ийшан, хожа ҳәм шайых
белгисиз еки адамды жаман адамлар деп атағаны көрсетилген.
Усындай қарар шығарылғаннан кейин ҳәмме, әлбетте, оларды
жаман адам деп атап, олардан шетлеўге ҳәрекет етеди. Аўыллық
кенеслер бәринен де бурын үстем класс ўәкиллеринин ыәплерин
қорғаған. Қазақ аўыллары сыяқлы қарақалпақ аўыллары да әдеўир турақлы болып, олар Октябрь революциясына шекем өв
қәлпин сақлап келди. Олардыц турақлылығы патриархаллық-феодаллық қатнасықлардыц қалдықларынын сақланыўына байланыслы
болыўы итимал.
Киши аўылларирилерине қарай талпынды, ал оц жағалықтағы
барлық қарақалпақ аўыллары X IX әсирдин орталарында әҳмийетли административлик ҳәм саўда орайына айланған Шымбай қаласына қарай талпынды. Шымбайда наиплар, Хийўадан келген
хан чиновниклери болды. Жыйналған салық дәслеп Шымбайға
алып келинип, оннан кейин Хийўаға жөнетилетуғын еди. Шеп
жағалықтағы қарақалпақлар көптен бери-ақ ханлықтын арқа бөлиминиц әҳмийетли административлик орайы болған Қоцыратқа
қарай талпынды.
Қарақалпақларды басқарыў сисгемасында пүткил Хийўа ханлығындағы басқарыў системасындағы сыяқлы аса кеткен әдилсизлик орын алды. Бир де мәселе парасыз шешилмеди. Пара
алыў менен, жоқарыда атап өткенимиздей-ақ, бәринен де бурын
ханньщ өзи ҳәм пүткил қарақалпақ ақсүйеклери шуғылланды.
Пара жәнжелге қатнасыўшы еки тәрептен де: айыпкерден де,
жәбиркештен де алынып, ким параны көп берсе, мәселе соныц
пайдасына шешилген. Усындай суд жүргизиў жағдайында халықтыц жарлы қатлцмларыныц ўәкиллери байлар үстинен арыз ете
алмайтуғын еди. Олардыц арызы қаралмайтуғын еди, ал егер
қаралса, мәселе удайына байлардыц есабына шешилетуғын еди.

179
www.ziyouz.com kutubxonasi

Уеыдан: „Даўагериц қазы болса, дадынды алла берсин“ , — деген
халық нақылы келип шыққан.
Хийўа ханлығындағы салықтан пухара халық оғада аўыр азап
шеккен. Әдетте ханлықтыц тийкарғы доходлары үш түрли феодаллық миннетлерден ибарат болды: ақшалай, натураллық ҳәм
жер хызмети. Ақшалай салық өз гезегинде, тийкарғы салық —
жер рентасы — салғут ҳәм шарўа-малларынан алынатуғын салықзәкәт болып бөлинген.
Натураллық салық хан (патшалық) жерлеринен өндирилген
өнимнен алынған.
Салғуг егилетуғын жерлердин көлемине қарай 1, 2, 3 тиллә
муғдарында алынған. Мәселен, 4 танап жери бар адамлар, 1 тиллә, 10 танап жери барлар — 2 үлкентиллә, ал, 15 танаптан аслам
жери барлар 3 тиллә төлеген. Мүликли жерлерден де яғный жеке
меншиктеги жерлерден де салық алынған. Салғут салықты жери
жоқ адамлар да, отырған жери ушын төлеген.
Қарақалпақларды жаўлап алғаннан кейин Мухаммед Рахим
хан олардыц еле ярым көшпели жағдайда жасаўына ҳәм белгилеп берилген жерлерди еле өзлестирии үлгермегенлигине қарамасган, қарақалпақлар орналасқан барлық жерлерден натурал
салық талап еткен. Бундай салықты төлеўге қарақалпақлардыц
шамасы келмеди, усыған байланыслы салық жыйнаўшылар менен
удайына жәнжел болып турған. Мухаммед Рахим хан, егислик
майданныц яки орналасқан жердин көлемине қарамастан барлық
қарақалпақлар жылына ханға 20000 тиллә төлепотырыўы керек,
деп қарар шығарады. Бул салық „салғут кеспе“, яғный „кеспе
салық* деп аталды.
Салғут кеспе барлық хожалықлардын саны бойынша — мын
үйге мөлшерленип белгиленди. Салықтын усы муғдары X IX әсирдин 60-жылларына шекем өзгериссиз келген. Сырдәрья қырғызларын (қазақларын) басқарыўшыныц 1863-жыл 13-июльде Сырдәрья линиясынын командующийсине жоллаған рапоршнда Әмудәрьянын төменги жағында жасайтуғын қарақалпақлардын жағдайы ҳаққында айта келип, усы жылға шекем, яғный 1863-жылға
шекем Хийўа ханыныц олардан үй басына алатуғын салығы 2000о
Зилләны қурағанлығы атап көрсетиледи.
Материаллық жағдайдыц оғада аўырлығы, үзликсиз феодаллық урыслар қарақалпақ хожалықлары санынын азайыўына алып
келди. Еле 1859-жылы-ақ Черняев, қарақалпақ хожалықларыныц саны 10 мын үйге шекем барып жетеди, деп атап көрсеткен
еди. Мырза Абдурахманныц мағлыўматлары бойынша 1873-жылы
қарақалпақ хожалықларынын саны 10043 үй болған. Сонлықтан,
белгиленген салықты төлеў халық ушын аўыр мусаллат болды.
Айрым уруўлар аўыр мутәжлықта жасап, салықты төлеўге
шәмасы келмеди.
1860-жыл күшли ашаршылық болып, тек он төрт уруў уруўлары ғана 6448 киши тиллә муғдарында салық төледи. „Аўыр
жыллары“ қарақалпақ уруў-қәўим баслықлары салықтыц м у ғ*,
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дарын азайтыў ҳаққында ханнан өтиниш етиўге мәжбүр болатуғын
еди. Гейде хан келисим беретуғын еди. 70-жыллар дауамында
қарақалпақлар салықты бир неше жыл 15000 тилләдан төлеп
келген. Жоқарыда атап өтилген ҳәм 1863-жылға тийисли болған
архив документинде „қарақалпақ бийлеринин өтиниш егип сораныўы бойынша... енди салық 15 мық киши тилләға шекем
азайтылған".
Бирақ хан салықты азайтыўға келисим бермеген жағдайлар да
болып, оны белгиленген муғдарда төлеўди талап ететуғын еди.
Салғут кеспени ханлық, ўақым ҳәм басқа да жерлерди пайдаланған ҳәмме жерлилер де, жерсизлер де төлеген. Ал қәўим ақ
сүйеклери ҳәм хызмет орнындағы адамлар администрация менен
руханыйлардын ўәкиллери салықтыч барлық аўырманлығын мийнеткеш хальитын мойнына жүклеген.
Салық жыйнаўдын хан тәрепинен белгиленген тәртнби оғада
қатан болды. Егер кимде-ким ескертилгеннен кейин алгы ай
даўамында қарыздар болса, онда салықты еки есе муғдарында
төлеўи тийис болған.
Ханлық ҳәм ўақым жерлерде жасайтуғын қарақалпақлар натурал салық төлеген. Хан жерлерин егип пайдаланғанлар жетистирген өнимнин ҳәр 5 — 6 батпанынық 2 батпанын ханнын
есабына берген. Ўақым жерлерди арендаға алған дийхан жетистирген өнимнин жаргысына жақынын руханыйларға берген.
Салғут кеспеден тысқары, қарақалпақлар шарўа маллары
ушын салық—зәкәт төлеген. Зәкәт те ақшалай жыйналды. X IX
әсирдин екинши ярымынан баслап түйе, жылқы ҳәм ири қарамалдыц ҳәр басына бир тенгеден, қойдын ҳәрбасына ярым тенгеден
төленген. Ҳәр жылы қарақалпақлар ири қарамал ушын барлығы
болып 115—237 тенге, ал қойлар ушын қазақлар мененбирге 13ОСО
мынға жақын киши тиллә төлеп отырған. Уруў ақсүйеклериниц
ҳәм руханыйлардыц айырым ўәкиллериярым-жарты, ямаса толық
түрде зәкәт төлеўден азат етилген.
Қарақалпақлардын мойнындағы ец аўыр миннетлердиц бири
өз есабынан ханныц 200 мыц адамлық нөкерин асырап сақлаўдан
ибарат болды. Бул оларға тилләдән 140 мыц тилләға шекем
түскен. Ҳәр 10 үй бир аглы әскер, барлығы болып 2 мыц әскер
таярлап бериўи тийис болды. Бул муғдар 1873-жылға шекем
өзгерместен келди. ал усы ўақытқа келип, қарақалпақлар Юмыц
үйге жақын еди. Солай етип, XIX әсирдиц екинши ярымынан
баслап, қарақалпақлардын ҳәр бир 5 хожалығы 1 атлы әскер
таярлап бериўи тийис болды, бул мийнеткешлер ушын аўыр
мусаллат болды.
Барлық салықларды төлеў менен бирге қарақалпақлар ирригация тараўларындағы қазыў жумысларында жумыс ислеп бериў
миннетин де өтеўи тийис болды. Усы мақсетге олар ҳәр жылы
6000 адам, соныц ишинде он төрт уруў арысы 3120 адам, коцырат
арысы 2880 адам бөлип шығарыўы тийис болды. Канал, жапсалмалардағы қазыў жумысларына байланыслы қарежеглердиц
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барлығын бул иске жегилген мийнеткеш қарақалпақлардыц өзлери көтерген.
Усы барлық салық ҳәм миннетлерден тысқары бир қанша
майда алымлар болды. Қарақалпақлар — сонын менен бирге, шөп
пулы төлеген, алынған зүрәәттиц муғдарын белгилегени ушын
мишрипқа, суў жибергени ушын мурапқа, базарға барғаны ушын,
қашы шабыў ислерине қатнасқаны ушын ҳәм тағы басқа да төлемлер төлеген.
Бул салық, алым-төлемлердин барлығы белгиленген муғдарда
жыйналмайтуғын еди. Ашкөз әмелдарлар менен салық жыйнаўшылар халықтық саўатсызлығынан ҳәм наданлығынан пайдланып,
алым салықларды үш есе муғдарында жыйнап алатуғын еди.
Мийнеткеш қарақалпақларды өз уруўласлары да — үстем класс
ўәкиллери — қәтқуда, бий, аталықлар, беглербеги, молла, ийшан,
ахун ҳәм байлар эксплуатациялап келген.
Уруўлас гедейлерди патриархаллық-феодаллық эксплуатациялаўдьщ формалары Орта Азиядағы басқа халықларда қазақлар
менен қырғызлардағы сыяқлы саўынға бериў дәстүри болды,
яғный бай гедейге саўын-сыйырын бир жазға яки қысқа, ямаса
пүткил бир жыл мүддетке сақлаўға берген. Бунын ушын гедей
өзинин бай уруўласынын пайдасына ҳәр қыйлы жумысларды атқарған (мәселен жап салмаларды қазыўда, егис ўақтында, зүрәәтти жыйнап алыў ўақтында, қысқа отын таярлаў ўақтында ҳәм
т. б. жумысларда яжәрдемлескенц). Саўын-сыйыр алған адам
тек онын сүтинен ғана пайдаланған, ал сыйыр менен оннан өнипөскен бузаў-баспақлар, гедей оларды қаншелли бағып-асырамасын, байға қаншелли хызмет ислемесин бәри-бир, өз ийесине
тийисли болған.
Қарақалпақларда көп ўақытларға шекем уруўлық жәрдемлердиц бири — якөмек“ (түркменлерде — яювор“) орын алып келди.
Байлар үлкен егислик жерлерге ийе болып, оларды өөиниц турақлы дийханлары менен ислеп үлгере алмағанлықтан, өз уруўын
көмекке шақырған. Бул егис, жыйын-терим ўақтында, суўғарыў
тараўларындағы қазыў жумысларында қолланылған Бай көмекшилерге түслик берип, тек усыныц менен ғана олардыц мийнети
баҳаланып шекленген.
Дийханларды феодаллық эксплуатациялаўдыц дийхан (байда
турақлы хызмет ислеў) яки дийхан жүриў, күнликшилмк, сүтине,
көгине, майына, төл жары асыраў ҳәм т. б. формалары болды.
Көгине ҳәм майына, үлкен пайда келтирген. Байлар көплеген
гедейлерге еки есе муғдарында қайтып төлеў шәрти менен ссудалар берген. Ссуданы проценти менен қайтып бериў мүддетин
байлардын өзлери белгилеген. Байлар өзлери белгилеген ыүддетти күгпестен-ақ ссуданы қайтып бериўди талап етиўи мүмкин еди, бул гедейлерди оғада қыйын жағдайға салатуғын еди.
Қарақалпақ жәмийетиндеги феодаллық қатнасықлар рентаныц
затлай төлениўи формасында кец көзге түсетуғын еди. Гедейлер
феодалларға .ағайиншилик жәрдем көрсетип,“ бул мал қырылыўы
1«2
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ҳәм басқа да сол сыяқлы жағдайларда орын алды. Егер бай өз
баласын үйлендирсе, онын қараўындағылар ҳәр қыйлы затлар,
мал-ҳал алып келип, оған көмеклескен. Бундай яжәрдем“ „мал
қосар“ деп аталған.
Эксплуатацияньвд тийкарғы ҳәм кец таралған формалары жарымшылық, дийхан жүриў ҳәм күнликшилик болды.
Мийнеткешлер массасын сондай-ақ мусулман руханыйлары молла, ийшан, ахун ҳәм т. б. эксплуатациялады. Олар диншиллердиц
есабына алынатуғын рәсмий салықлардан тысқары, динге исениўшилерди ҳәрқыйлы жоллар менен тонады. X IX әсирдеги қарақалпақлардағы молла атағы мусулман руханыйларынын ен
төменги басқышы еди. Моллалардын тийкарғы жумысы мешитлерде диний дәстүрлерди өткериўден ибарат болды, олар шариат нызамларыныц орынланыўын бақлап барды ҳәм халыққа исламныц
диний режелерин таратты. Олардыц алатуғын доходынын бир
бөлимин мектеплерде балаларды оқыгқаны ушын алатуғын ҳақылары қурады.
Моллалардыц доходыныц әдеўир дәреги дәстүрлер болды.
Мәселен, әдет бойынша өлини жерлеў ўақтында „ас“ берерде
көбинесе сыйыр ҳәм бир неше қой сойылады. Моллаға ҳәрбир
сойылған малдыц гөшинен ҳәм олардын терилери берилген. Өлини жерлеў алдынан намаз оқығаны ушын моллаға намаз пулы
берилген. Өли жерленгеннен кейин өлиге „қуран шықпа* шөлкемлестирилген, моллаға оған қатнасқаны ушын да ақша берилген.
Өлинин асы өткеннен кейин үш — төрткүн өткеннен соц „жетиси*
бериледи, оған да мал сойылады. 37 -«МО күннен өлиниц „қырқы*
бериледи, ал 100 күннен сон жүзи бериледи. Буларға да мат
сойылыўы керек болған. Бир жыл өткеннен соц „жылы“ бериледи.
Буған өли шыққан үйдин қанша шамасы келсе, соншелли мал
сойылыў тийис болған. Буннан тысқары молла, ийшан ҳәм ахун -.
ларға көп муғдарда ақша берилиўи зәрүр еди. Өлиге усындай
асабат бериў дәстүри жарлыларды байлардыц қуллығына түсиретуғын жағдайлардыц бири болып келди. „Өлим байдын малын
алады, жарлыныц жанын алады“ -деген халық нақылы усыннан
қалған. Мусулман руханыйлары, егер өлиге асабат берилмесе,
ол дүньяда өлиге қыйын болады, деп қарақалпақларды исендирип,
бул дәстүрлерди актив түрде қуўатлап келген.
Диний байрамлар да моллаларға үлкен доход келтирип отырған.
Мәселен қурбанайтта ҳәр бир семья бир қой ямаса жети семья
басшысы биригип, сыйыр сойып, той бериўи тийис болған. Тойға әлбетте молла шақырылған. Молла шақырған ҳәр бир үй өлгенлерге, ата-бабаларына қуран оқытқаны ушын оған ақша яки
мал берген.
Ораза ўақтында аўыл мешитлеринде 30 күн даўамында өткерилетуғын намаз — тарабаны молла басқарған. Ораза питкеннен
кейин молла халықтан „питир“ жыйнайды. Семья „питир“ ушын
моллаға өзиниц ораза тутқан ҳәр бир ағзасы есабына қырқағарыдан (2, 5 кг) дән берген.
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Молаллардын ишинде ири жер ҳәм шарўа малларын ийелеўши
феодаллардыц болғанын биз жоқарыда көрип өткен едик.
Ийшанлар дарвишизмниқ ўәкиллери болып, жоқары дәрежели
мусулман руханыйларынын қатарына жататуғын еди. X IX әсирде.
Қарақалпақстан жағдайларында олардық халық арасында тәсири
күшли болды ҳәм оғада үлкен артықмашлықлардан пайдаланды.
Ийшаиларға қараслы мешитлерде бирнеше молла хызмет атқарған. Ийшанлардыц доходы қараўындағы моллалар тәрепинен
■ халықтан жыйналған жыйымлардан ибарат болған. Ийшанлардыц
шын берилген шәкиртлери суўпылар да доход келшрип турған.
Сонын менен бирге мешитлердиц қараўында оларға бекитилген
ўақым жерлери болған. Оларда жери жоқ дийханлар жумыс ислеген ҳәм жетистирген зүрәәттиц белгили бөлегин ийшанларға берген. Ийшанлардыц өзлери ҳешқандай жумыс ислемеген. Олардын
хожалықларын моллалар, суўпылар ҳәм ағайин-туўысқанлары
жүргизген. Ийшанлардын арасында да қараўында көп жерлери
ҳәм шарўа маллары барлары болған.
Хийўа яки Бухарада медресе питкерген адамлар ахун болған.
Олардыц ийшанларға қарағанда билими көбирек болған, ахун
атағы мийрас болып өтпеген. X IX әсирде олардын арасында да
оғада бай адамлар болған. Шәриат бойынша суд жумысларын
жүргизген қазылар менен райислер руханыйлардын сүйениши
болды. Бул басқарыў хызмегиндеги адамлар Хийўа ханлары тәрепинен тайынланатуғын еди. Бундай хызметтеги адамлар қарақалпақлар арасында аз еди. Райислер халықтын диний тәртиплерди сақлаўын бақлап барған. Усы мақсетте олар аўылларға барып,
адамлардыц ислам дининиц режелерн менен тәртиплерин калай билетуғынлыгын тексерип шыққан. Бул реже ҳәм тәртиплерди сақламағанлар ҳәр қыйлы жазаларға тартылған яки оларға ақшалай
штраф салынған. Барлық қазылар менен райислер үлкен парахорлар болып, усынын арқасында олар байып кеткен.
Ўәкиллери молла ҳәм ийшанлар, ахун ҳәм қазылар болған
қарақалпақ мусулман руханыйлары Хийўа ханларынын тиккелей
қуўатлаўынан пайдаланып келди ҳәм арқа Хәрезм халқы арасында ханлықтыц беккем тиреги болып хызмет атқарды.
Қарақалпақ руханыйлары менен бир қатарца өзлерин Мухаммед пайғамбараын әўладлары деп есаплайтуғын хожалар ҳэм
шайыхлар өзлеринин үлкен артықмашлықларынан пайдаланған.
Солай етип, X IX әсирдеги қарақалпақ жәмийетиниц үстем гопарынын гедейлерди эксплуатациялаў формалары патриархаллықуруў қалдықлары менен әдеўир дәрежеде бүркелген еди. Ж эмийеглик дүзимниц бул өзгешелиги өндириўши күшлердин төмен
дәрежеде болыўына ҳәм оғада әпиўайы техника менен қуралланған натураллық және ярым натураллық хожалық жағдайларына
байланыслы болды. Хийўа ханлығынын феодаллық системасы
X IX әсирдеги қарақалпақлардағы қәўимлик турмыстын қалдықдарына ҳәм патриархаллық-феодаллық қатнасықлардыц сапласылрылыўына айтарлықтай тәсир жасай алмады.

184
www.ziyouz.com kutubxonasi

ХОЖАЛЫҒЫ,

Хийўа ханлары қарақалпакларды жаўлап алғаннан кейин олар
Хорезмде тийкарынан қоныеласып болды. Олар Әмудәрьяньщ
қуяр жеринин еки жағалығында орналасты. Шеп жағадағы қарақалпақлар тийкарынан Конырат пенен Хожелинин аралығында
Шоманай каналыныц бойында мәкан басты. Айырым уруўлар
каналдыц шеп жағасында Қоцыраттан төмениректе орналасты.
Он жағада орналасқан қарақалпақлардын-орайы Көкөзек, Кегейли
каналларыныц бойлары, сондай-ақ Әмудәрьянын жағасындағы
Қусқанатаўдыц әтираплары болды.
г

Каракалпяқлардыа XIX әсирде Әмудәрьяиыа төменги
жағында жайласыўыныд картасы.

185
www.ziyouz.com kutubxonasi

Қарақалпақ уруўларыньщ буннан кейинги көшип-қ*нысласыўы
сиясий ўақыяларға, атап айтқанда 1827, 1855 — 1856, 1858 — 1859жыллардағы көтерилислерге, сондай-ақ үзликсиз орын алып келген феодаллық ала-аўызлықларға байланыслы болды, Айырым
бағынбаған қарақалпақ уруўларын жақсы өзлестирилген жерлерден басқа жерлерге көшириў көтерилис жасаўға умтылғанларды
жазалаўдық әдеттеги илажы болып хызмет етти.
Хан ҳәкимлери тәрепинен келтирип шығарылған ямаса гүжитилген уруўлар арасындағы жәнжеллер де анаў яки мынаў уруўды Әмудәрьяньщ бир жағасынан екинши жағасына көшип-қонысландырыўға алып келип отырған. Қарақалпақ уруўларын көшипқонысласыўға, сондай-ақ Әмудәрьяньщ өз бағдарын үзликсиз
өзгертип отырыўы және суў тасқынлары ямаса суў кемтарлығы
мәжбүрлейтуғын еди.
Бирақ Т. А . Жданконық атап көрсеткениндей-ақ, „бул көшипқонысласыўлар әдетте жергиликли ямаса ўақытшалық характерге
ийе болды, өзлериниқ ата мәканларынан көшиўге мәжбүр болған қарақалпақ аўыллары бул жерлерге көшип келиўге ҳәрекет
ететуғын еди, ал мүмкиншилик туўса, сол заматы-ақ бул нийетин әмелге асырған. Улыўма алғанда қарақалпақ арысларынық,
уруўларынық ҳәм қәўимлериниқ XVIII әсирдиқ ақырында X IX
әсирдиқ басында Әмудәрьянық төменги жағындағы қонысланыўы
турақлылық характерге ийе болды хәм өзине тән шеклерде X X
әсирдиқ басына шекем сол қәлпин сақлады“.
X IX әсирдиқ басында қарақалпақ мийнеткешлеринин экономикалық жағдайы оғада аўыр болды. Хийўа ханынық буйрығы бойынша көпшилик уруўлар Хорезмнин өзлестирилмеген жерлеринде мәкан басты ҳәм ашлыққа, кем-кемнен қырылып жоқ болыўға гириптар етилди, себеби жақа суўғарыў тараўларын дүзиў
және тын жерлерди өзлестириў көп ўақытты талап ететуғын едн.
Көплеген гедейлер өзбек байларына батрак болып жалланды.
Ашаршылық соншелли дәрежеге барып жетип, дийханлар ҳәгте
маллар жемейтуғын өсимликлердиқ дәнлерин жеп күнелтиўге
мәжбүр болды.
Қарақалпақ гедейлериниқ күн көрисиниқ оғада қыйын жағдайда болыўына қарамастан, Хийўа ханлары қарақалпақлар жақа
жерлерге келип қонысласыўы менен-ақ, мийнеткеш халыққа аўыр салықлар салды. Салықлардық барлық аўырманлығы мийнеткешлердиқ мойнында болды, ал уруўлардық үстем топарлары өз
уруўласларынық мәплерине қиянет етип, салық аўырманлықларынан өзлерин шетте тутты. Онық үстине Хийўа ханлары оларға
бий, қазы ҳәм басқа да атақлар берип, олардық үстемлигин беккемледи.
X IX әсирде қарақалпақлардық комплексли хожалығында дийханшылық жетекшилик роль атқара баслады. X IX әсирдеги қарақалпақлардын хожалық турмысына бақлаў жүргизген саяхатшылардын көпшилиги „қарақалпақлардық баслы ҳәм бирден-бир
дерлик кәсиби—дийханшылық* екенлигин, .қарақалпақлар дий186

www.ziyouz.com kutubxonasi

ханшылық кәсибине шын берилген жигерли дийханлар" екенлигин агап өтеди. „Жергиликли халықтын айтыўы бойынша,—деп
жазды А . В. Каульбарс,—дельтада (Әмудәрьяныч төменги жағында—Ред.) ен болмағанда киши-гирим жерге егин екпеген қарақалпақты таба алмайсан". Ханлықтыц арқа бөлиминин хожалығын сыпатлайгуғын 1850-жылғы архив документлеринде де
„қарақалпақлар басым түрде дийханшылық пенөн шуғылланады“ , —деп атап көрсетиледи. „Дийханшылық берербес, шарўашылық оған е с \ — деген халық нақылы бунын дәлили бола
алады.
Жана жерлерди өзлестириў ҳәм Хийўа ханлығынын арқа бөлиминде дийханшылық районларын дүзиў бойынша қарақалпақлардын жүргизген жигерли жумыслары натийжесинде дийханшылық бир қанша раўажланды.
X IX әсирдиц биринши шерегинде қарақалпақларда тийкарғы
үш: Қалли көл, Қусқанатаў, Кегейли дийханшылық районы қәлиплеседи Қалликөл оазиси Әмудәрьянын шеп жағасында Лаўдан, Шанлы басыў, Шоманай Қыятжарған каналларынын төменги
жақларында дүзиледи.
Әмудәрьянын он жағасында ҳәзирги Шымбай қаласынын арқа-батысында өзбеклердин бурынғы дийханшылық районы Қарабайлы—Манғыт қала ҳәм Аққала әтирапында Қусқанатаў оазисн
дүзиледи Ол Әмудәрьянын тәбийий саласы Қарабайлы арқалы
суўландырылды. Суў егислик жерлерге Шортанбай, Ийшан, Арзыбай, Тиллабай, Бийжан, Илгелди ҳәм басқа да жаплар арқалы
келди. Каульбарстьщ айтыўы бойынша X IX әсирдин 30—50-жылларында қытай. қыпшақ уруўларынын жерлери жайласқан Қусқанатаў ойпатлығы Арқа Хорезмнин әҳмийетли дийханшылық
районы болды.
Көкөзекте, Әмудәрья дельгасынын шығыс бөлиминде, қоныс
басқан қарақалпақлар жана жерлерди өзлестирип, бул жерлерди
ири дийханшылық районына айландырады. Бирақ суўдын Қуўанышжармаға жиберилиўине байланыслы Көкөзек бассейниндеги
суўғарыў тараўларында суў азайып қалады. Усыныц нәтийжесинде X IX әсирдин орталарында Көкөзектин ец ески қарақалпақ
дийханшылық районы Ақжағыс жайласқан орта бөлими қурып
қалады. Халық бул жерлерди таслап, басқа дийханшылық районларына, мәселен, Қусқанагаўға көшиўге мәжбүр болады Айырым уруўлар, сонын ишинде мүйтен уруўы Арал тенизиниц жағасына шығады.
Қарақалпақлардын бир бөлими—мацғытлар, қытайлар, бес сары ҳәм басқа да уруўлар—Хийўа ханы Мухаммед Рахим I тәрепинен X IX әсирдиц биринши шерегинде Жанадәрьядан Көкөзекке көширип алып келингеннен кейин Кегейлиниц бойына
көшип өтеди ҳәм жана жерлерди өзлестире баслайды. 1873-жылы Кегейлиден 250 жасалма суўғарыў каналы саға алды X IX
әсирдин басында Кегейли оазиси арқа Хорезмде ири дийханшылық районына айланды.
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Бул дәўирде жана жерлердин тез өзлестирилиўине Хийўа
ханларынын властты орайластырыўы ҳәм усыған байланыслы бурынлары орын алып келген халықлар арасындағы даў-жәнжеллердин бирқанша тыныўы, қарақалпақлардын әсиресе әййемнен
дийхан болып келген хорезмлилер—өзбеклер менен қонысылас
болыўы белгили дәрежеде тәсирин тийгизгенлигин атап өтиў зәрур. Власттық орайластырылыўы ирригания тараўларын қайта
тиклеўге ҳәм жаналарын дүзиўге мүмкиншилик берди. XVIII әсирдин ақырында Дәўқара көлин қурғатыўға байланыслы илажлар
көрилди, усынын нәтийжесинде дийханшылыққа жарамлы әдеўир
муғдардағы жана жерлер пайда болды. Соныц менен бирге, Әмудәрья дельтасындағы халық Шоманай ҳәм Шацлы басыў салаларынан батысқа қарай жана жаплар қазды.
1815-жылы Мухаммед Рахим ханнын буйрығы бойыншаГүрленнин қубласынан өтетуғын ҳәм ханлықгын батыстағы халық
жасайтуғын ен шеткерисине шекем жеткерилген үлкен ҚылышНиязбай каналы қазылады. 1831-жылы Аллақулы хан тусында
(1825—1842) Әмудәрьянын өз бағдарын өзгертиўине байланыслы
200 жыл даўамында толық суў кемтарлығын басынан кеширген
гөне Үргенч жерлери суўландырылды. Әмудәрьяныц он жағалығында да жерлердисуўландырыў жумыслары жүргизилди, бул
жерде Сейидмухаммед хан (1856— 1864) тусында Қыят қаласынан (ҳәзирги Беруний қаласы) арқаға қарай үлкен қанал қазылды.
Барлық усы ирригациялық жумысларда хорезмли өзбеклер
менен бирге қарақалпақлар да қатнасты. Буннан тысқары, көплеген қарақалпақ дийханлары өзбек дийханлары менен бирге
Хийўа ханлары ҳәм байларыныц жерлеринде жумыс иследи. Бирликтеги бул жумыс қарақалпақларға хорезмли дийханлардан дийханшылық жүргизиўдин жаца усылларын өзлестирип алыўға
мүмкиншилик берди, ал бул өз гезегинде қарақалпақ дийханларынын хожалықты жолға салыўына жәрдемлести.
Сонын менен бирге қарақалпақлар мал шарўашылығы ҳәм балықшылық пенен шуғылланды. Қарақалпақлардыц X IX әсирдиц
оргасындағы хожалық турмысына бақлаў жүргизген рус изертлеўшилери мыналарды мәлим етеди: „Қонырагтыц әтирапындағы
қарақалпақлар көп ғәлле егинлерин егеди", »қарақалпақлар қайықлар менен Арал тецизине шығып. балық аўлайды". „Қарақалпақлар оншелли бай халық емес, тийкарынан дийханшылық пенен шуғылланып, олардағы дийханшылық раўажланыўдын жоқарғы басқышына ийе, олар балықшылық пенен де шуғылланады*.
1859-жылы қарақалпақлар арасында болған подполковнык М . Г.
Черняев: „қарақалпақлар тийкарынан дийханшылық пенен шуғылланады, мал шаўашылығы дийханшылықтан ғәрезли. Оларда
балықшылық та раўажланған”, —деп жазған еди.
X IX әсирдиц екинши ярымына келип, қарақалпақлар ийелеген
территорияда хожалық жағынан енди еки ири район қәлиплеседи. Бул—Әмудәрьяныц оц жағалығындағы орайы Щымбай қала188
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сы болған Шымбай районы ҳәм дәрьянын шеп жағалығындағы
орайы Қонырат қаласы болған Қонырат районы.
Шымбайға қарақалпақлардын он жағалықтағы территорияеынын Әмудәрьянын тенизге қуяр жеринен Султан Ўәйстаўға шекемги бөлими тийисли болды. Сонынан Хийўа ханлыгын патшашылық жаўлап алған дәўирге келип, он жағалықта тағы еки хожалық районы — Дәўқара ҳәм Таллық районлары пайда болды.
Дәўқара хожалық районына Әмудәрья дельтасынын шығыс бөлими қарап, буған Қуўаныш жарманын орта ҳәм төменги жағындағы районлар, онын Ўәйис, Пурқан, Көкөзек, Нәўпир, Ееим ҳәм
басқа да өзеклери ыенен бирге қарады. Бул районда қарақалпақлар менен бирге қазақлар да жасады.
Таллық хожалық районына дельтаныц оц жағалығыныц арқа
батыс бөлимин жатқарыўға болады. Оған Ийшан жыққын, Еркин
дәрья, Қазақ дәрья өзеклери, Аралдын Көктин тенизге қуяр жерине шекемги қубла жағалаўы киреди.
Қонырат хожалық районына Шоманай, Өгиз ҳәм Қыятжарған
каналлары менен бирге Әмудәрья дельтасынын шеп жағалығындағы барлық территория кирди. Бул районда қарақалпақлар менен бирге өзбеклер ҳәм қазақлар жасады. Соцынан бул райониан
орайы Хожели қаласы болған Хожели районы бөлинип шығады.
Солай етип, X IX әсирде қарақалпақлардын хожалық турмысы
сонын ишинде, дийханшылық ҳәм мал шарўашылығы Шымбай,
Дәўқара, Таллық, Қоцырат ҳәм Хожели хожалық районлары көлеминде жүрип отырды.
Қарақалпақлар ийелеген районлардағы дийханшылық хожалығы Әмудәрьядағы суўдын жағдайынан тиккелей ғәрезли болды. Бул районлардын тийкарғы суў жоллары (Кегейли, Қуўанышжарма, Шоманай, Шортанбай, Қыятжарған ҳәм тағы басқалар)
тиккелей Әмудәрьядан саға алатуғын еди. Бул суў жолларынын
барлығыныц сағасындағы тарнаўлар әпиуайы, женил қыйралып
кетиўи мүмкин болған жағдайда еди, сонлықтан Әмудәрья суўы
қәддинин барлық өзгерислери суўғарыў системаларында көзге
түсип, аўыр қыйыншылықлар туўдыратуғын суў тасқынлары болып туратуғын еди.
Усындай суў тасқынларыньщ биреўинин нәтийжесинде келип
шыққан шыгынлар ҳаққындағы Каульбарстын мағлыўматларына
қарағанда, қарақалпақлардын Шортанбай каналы суўландырылатуғын барлық дерлик егислик жерлерин 1859-жылы суў басып
кетеди. Бир неше жыл даўамында бул жерлер суў астында қалады. 1854-жылға келип, Қусқанатаў ойпатлығында үлкен көл
пайда болады.
Гейде суў тасқынларынын ақыбетинен, ал басқа бир жағдайларда суў кемтарлығынан қарақалпақлардын дийханшылығы оғада үлкен зиян көретуғын еди. Олар жана ғана өзлестирген жақсы жерлерин таслап, жаца жерлерге өтиўге, яғный көшпели
дийханшылық жүргизиўге мәжбүр болатуғын еди. Бирақ қарақалпақлар қыйыншылықлар алдында албырап, пассивликке берилwww.ziyouz.com kutubxonasi

меди. Олар суў тасқынларына да, суў кемтарлығына да қарсы
актив гүрес алып барды. Көпшилик жерлерде ҳәзирге шекем
сақланып қалған оғада үлкен ески қашылардыц ҳәм басқа да ирригациялық қурылыслардьщ көп санлы қалдықлары қарақалпақлардыц суў қыйыншылықларына қарсы жүргизген оғада жигерли
гүреслериниц ескерткиши болып табылады. Әсирлер даўамында
халық тәрепинен ислеп шығылған қашылардан ҳәм дәрьялардан
жыққын кеткен жерлерди бөгеўдиц оригинал усыллары вқарабура“ бизиц күнлеримизде де қолланылып жүр.
Атызларды суўғарыў ушын орайлық бас каналдан (өзек, арна,
жармыш) жап, ал жаптан атызларға тиккелей суў жеткерип беретуғын салмалар қазылады. Каналлардыц ени ҳәрқыйлы, бир
аршиннен 3—2 саженьге шекем, ал гейпаралары оғада енсиз ҳәм
киши, жағаларынын бийиклиги саға бетте 1 аршын, ал оннан
узақлаған сайын бийикленип, 4 саженьге шекем жеткен.
Қарақалпақ уруўлары ҳәм қәўимлериниц қонысласыўы суўғарыў тараўларына байланыслы болған. Баслы каналлар ири уруўқәўим бирикпелериниц жерлерин суўландырған. Мәселен баслы
суў жолы Есим өзектен X IX әсирде тийкарынан қоцырат арысыныц уруўлары пайдаланған, ал он төрт уруў уруўларынын басым көпшилиги тийкарынан Кегейли каналынан пайдаланған. Ж ап
әдетте бир неше қәўим бирлеспесине, ал салма белгили бир қәўимге караслы болды.
Суўғарыў тараўларынан пайдаланыўға юридикалық жақтан
суўғарыў тараўларын дүзиўге тиккелей қатнасқанлар ғана ҳуқуқлы болды. Бирақ бул нызам удайына бузылып келди: қарақалпақлардыц эксплуататорлық үстем топары суўдан пайдаланыў
бойынша ҳәр қандай артықмашлықлардан пайдаланды. Атызларға
суў шығарыў жумысын ҳәрбир хожалық өз-алдына жүргизбестен, ал белгиленген гәртип бойынша бирнеше хожалық бир жүргизди. Суўды бөлистириў жумысларын Хийўа ханы тәрепинен
тайынланатуғын мурап жүргизди. Суўды бөлистириўде тенлик
болмады. Мурап байлардан пара алғанлығы ушын, суўды биринши гезекте соларға жиберди. Гедейлер ец соцғы барын параға
берсе де, суўдыц тек қалған-қутқанын ғана алды. Егер ким де
ким мурапқа яки қонысы бий-байға пара бермесе, онда ол суўдан айрылып, жери егилмей қалатуғын еди.
Гейде мураплардын айыбы менен суўғарыў тараўлары қазылмай қалатуғын еди. Мурапқа пара берген байлардыц қазыў жумыслары менен иси болмайтуғын еди, себеби ҳәр қандай жағдайда да олар суў менен тәминленетуғын еди. Ал гедейлердиц
қазыў жумысларын өз ўақтында болып таслаўына шамасы келмейтуғын еди. Бундай жаплар батпақланып, барлық дийханлардыц суўға болган талабын қанаатландыра алмайтуғын еди.
С уў кемтар болған жыллары суўдан тек байлар ғана пайдалана алған. Ал гедейлерге суў егис мапазы питип шамаласқанда
ғана жетискен. Бундай жыллары гедейлер ашаршылыққа ушырап, басқа жақларға жумыс ивлеп кетиўге мәжбүр болатуғын еди.
190

www.ziyouz.com kutubxonasi

г

.

-ҚГЛ--*

-

Өгиз қосылған шығыр

С у ў кемтар болған жыллары байдын аўылын суў ыенен тәминлеў ушын баслы каналға, усы аўылдын жабы саға алатуғын
жерден бирнеше метр төмениректе тарнаў қурылатуғын еди.
Нәтийжеде суў көтерилип, аўылдын жабына суў көп ағатуғын
еди. Ал байдыц жерлери суў ишип болғаннан кейин тарнаў алып
тасланатуғын еди. Басқа аўылларда да усындай жағдай тәкирарланатуғын еди. Бундай жағдайда суўдан тек аўылдын жоқаргы
қатламдағы адамлары ғана пайдаланған, ал гедейлер суўды оғада аз муғдарда, онда да саға беттегилери ғана алған. Мине усыннан вСағадағы суў ишеди, аяқтағы уў ишеди\—деген халық
нақылы келип шыққан.
С уў кемтар болған жыллары каналлардағы суў егислик жерлерге жарамаған аўылларда атызларға суў шығырлардын жәрдеми менен шығарылған. Шығыр—тоғынына (қаснаққа) қәр қайсысы белгили аралықта дигирлер орнатылған тигине қойылған үлкен дөцгелек. Онын қапталына оннан киши, бирақ аўыр, тисли
дөцгелек (көмеш) орнатылады. Еки дөцгелек көшер (суў оғы)
менен беккем бириктириледи. Тисли дөцгелек кесесине орнатылған қәм күш-көлиги (түйе, ат. өгиз яки ешек) менен ҳәрекетке
келтирилетуғын екинши тисли дөнгелектин (көмештин) жәрдеми
менен айланады. Биринши тисли дөнгелек айланып, керизде турған үлкен дөнгелекти ҳәрекетке келтиреди, нәтийжеде кери^деи
суў дигирлерге толып, үлкен дөцгелек айланған ўақытта жоқарыға көтериледи ҳәм өзинен-өзи қапталда турған тарнаўға қуйы*
лады, ал тарнаўдан суў салмалар арқалы атызларға ағып барады.
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Шығырдьщ керизиндеги суў тиккелей суў жолынан (каналдан)
тартылған тартпа салма арқалы ағып келеди. Тартпа салмаға суу
каналдан тоныргқа арқалы жиберилген, себеби тоныртқа суўды
ашып-байлаўды жениллестирген. С у ў кемтар болған жыллары
шығырдан кен түрде пайдаланылған. Шығырдын еки түри болған. Үлкен шығыр ҳәм киши шығыр. Олар бир-биринен қаснақларынын үлкен-кишилиги, демек, олардағы дигирлердин санына
қарай өзгешеленген. Үлкен шығырға түйе яки өгиз, ал кишкене
шығырға ешек яки ат жегилген.
Байлар өз жерлеринде бирнеше шығыр, ал гедейлер өз қонысылары менен бирликте бир үлкен шығыр орнатқан, Гедейлердин бир қатары шығырға жегетуғын күш көлиги болмағанлықтан, шығырдын орнына қолсерппеден пайдаланған. Бунын ушын
жаптын қапталынан атызға жақынырақ жерден шуқыр қазылған,
онын үстине ағаштан үшаяқ орнатылған ҳәм оған жипке байлап
узын саплы шолпы орнатылған. С уў шолпы менен шуқырдан
салмаға серпип шығарылған, ал салма арқалы суў атызға аққан.
Қолсерппенин жәрдеми менен күнине 0,05гектар жерге суў шығарыўға болатуғын еди.
Қарақалпақлар көллер менен дәрья жағаларындағы суўғарылмайгуғын жерлерден де (суўалмадан егиў, басыўдан егиў, қайыр
жерлерден) пайдаланған. Бул жерлер көп күш жумсаўды, жапсалмалар қазыўды ҳәм суўғарыўды талап етпейтуғын еди. „Әмудәрьяньщ Арал теқизине қуяр жериндеги тармақланыўы нәтийжесинде пайдә болған атаўларда,—деп жазылған Берг экспедициясынын 1826-жылғы есабында,—ен жақсы егислик жерлер бар,
оларды ҳәр жылы суў басып өткенликтен, жеткиликли муғдарда
ығаллыққа ийе ҳәм оғада өнимдарлы, олар суўғарыў тараўларын
да талап етпейди".
Суўғарыў тараўларын қазыў жумыслары бәҳәрде ҳәм гүзде
жүргизилди. Ерте бәҳәрде жерлерди суўғарыўдан алдын майда
жап-салмалар ғана қазып тазаланған.
Жана суўғарыў тараўларын өткериў ҳәм оларды қазыў ж умысларына суўдан пайдаланатуғын барлық хожалықлар тартылған. Бирақ байлар әдеттегише бул жумыслардан өзлерин шетте
тутатуғын еди, Ирригация тараўларын қазыў жумыслары бирнеше ай даўам етип, оғада қыйын жағдайларда өтетуғын еди.„ Бул
жумысларда мийнет жағдайларыныц оғада аўырлығына байланыслы көплеген адамлар өлип кететуғын еди. Жасаўыллар қазыўшыларды аяўсыз сабайтуғын едиҳәм бунын менен шекленбестен, олардан ақшалай сыйлық алатуғын еди“ , —ден мәлим етеди
1826-жылы Хийўа тутқынынан азат болған астраханлы мещанин
Матвей Ковырзин.
Бердақ шайыр өзинин „Быйыл" деген қосығында әсиресе аяқ
кийимлери, жеткиликли азық-аўқаты болмаған гедейлерге қазыў
жумысларын атқарыў оғада қыйын екенлигин сүўретлеп жазады.
Муздай суўда турып жумыс ислейтуғын жалацаяқ, аш адамларды мураплар өлгенше сабайтуғын еди.
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Бирақ үлкен қыйыншылықларға қарамасган, адамлар жана
жаплар қазыўы, оларды уйықтан тазалаўы зәрүр болды. Бул жумыстын мийнетги көп талап ететуғынлығы ҳәм сонып менен бирге онын зәрүрлиги: „Жылай-жылай жап қазсап, күле-күле суўын ишерсен*, деген қарақалпақ халық нақылында сәўлеленген.
Үзликсиз даўам етип келген өз-ара урысларға байланыслы
қарақалпақлардын көплеген суўғарыў системалары қазып тазаланбады, халық оларды таслап, басқа жерлерге көшип кетиўге мәжбүр болатуғын еди. Мәселен, X IX әсирдин отызыншы жылларындя Әмудәрьянын шеп жағалығындағы Қарақалпақ жарған
каналы соцынан таслап кетилди. 1873-жылы Хийўа ханлығын жаўлап алыў ўақтында қарақалпақлар жасайтуғын территорияларда
болған рус изертлеўшилери бундай өз-ара даў-жәнжеллердин
ақыбетлери хаққында мыналарды жазған еди: „Бир жағынан өнимдарлы жерлердин, ирригация тараўларыныц көплиги адамды
қаншелли қуўандырса, танландырса, екинши жағынан—жийи-жийи гезлесетуғын қыйралған жайлар, аўыллар, қорғацлар менен
пүткил бир қалалар адамда соншелли ашыныў, қайғы-ҳәсирет
пайда етеди, барлыгы өртелген ҳәм қыйратылған, булардын барлығы бул жерде бирнеше жүзлеген жыллардан берли даўам етип
киятырған үзликсиз даў-жәнжеллерден, өз-ара урыслардан дә
рек береди“.
Сөз етилип отырған дәўирде дийханшылық техникасы оғада
әпиўайы болды. Ж ер сүриў пазналы гүнде менен жүргизилип,
оған қос өгиз жегилди, Сүрилген жер узынлығы 2—2,5 м. ени
3 5 -4 0 см болған ағаш мала менен малаланды. Малаға да қос
өгиз қосылды. Аўырлық басым болыўы ушын мала басыўшы
ағашта тик турып, өгизлерди басқарған. Жерге тухым себилгеннен кейин мала басылады, нәтийжеде тухым дәнлери топыраққа
көмиледи, ири кесеклер езиледи ҳәм жердин бети тегисленип,
атызға суў тегис баратуғын болады. Жаўыннан кейин пайда болған қатыўашты босатыў ушын тырмадан пайдаланған.
Аўыл хожалығы жумысларында ен көп қолланылған қураллар бел менен кетпен болған. Кетпенге қарағанда бел көбирек
пайдаланылған. Орыў жумысларында орақ қолланылған.
Ғәлле егинлеринен ен көп таралғанлары: бийДай, салы, арпа,
жүўери, тары ҳәм т. б., майлы егинлер: гүнжи, кендир, палыз
егинлеринен: қаўын, ғарбыз, қабақ, гешир ҳәм т. б. болған.
Бийдай жазлық бийдай ҳәм гүзлик бийдай болып егилип, гүзлик бийдай басым орын алған, себеби гүзде егислик жерлер қандырып суўғарылғанлықтан, бәҳәрде суўды көп талап етпеген.
Жазлық бийдай ҳәм арпа тийкарынан қайыр ямаса суўалма жерлерге егилген. Усы дәўирте тийисли архив мағлыўматларына
қарағанда бир танап жерге 5 тен 20 пудқа шекем тухым бийдай
егилип, зүрәәт жақсы болған жыллары 150—100 пуд өним алынған, арпаны бир танап жерге 6—15 пудтан тухым сеўип, 80 пудқа шекем зүрэәт алған.
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Жери азларға жүўери егиў пайдалырақ болып, олкентаралган. Жүўериниқ еки сорты: найман ҳәм бой жүўери егилген.
қарақалпақлар ҳәр бир гектарынан 200 пудқа шекем жетип, жоқары өним беретуғын найман жүўерини көбирек еккен. Бул егин
кебирлеў жерлерге жецил ийкемлеседи. Әдетте жүўери бурын
бирнеше жыл даўамында гүзлик бийдай егилген жерлерге егилген.
Қарақалпақларда тары, жүўери сияқлы әҳмийетке ийе болып,
кен таралған. Қарақалпақлар сөк гөжени, май сөкти өзлериниц
ата-бабаларынан киятырған аўқаг түрлери деп санайды. Тарыныц
артықмашлық жери, ол басқа егинлерге қарағанда тез писип жетилиседи ҳәм суўғарыўдан басқа тәрбияны талап етпейди. Тыц
жерлер дәслепки жыллары тары егип пайдаланылған. 10 фунттан тухым себилип, 30 батпанға шекем зүрәәт алынған. Сөз етилип отырған дәўирде тары көбирек Кегейли ҳәм Есимниц аяқ
бетинде жетистирилген.
Гүриш барлық қарақалпақларда айрықша қәдирленип, ҳәмме
жерде салы егилди, Бирақ салы көп мийнетти ҳәм тәрбияны талап ететуғын егин. Оны егилгеннен баслап, писип жетилискенге
шекем (шама менен 4 айға жақын) суўда сақлаў зәрүр ҳәм шеклердеги суўды тез-тез аўмасгырып турыў керек. Бундай көп
муғдардағы суўды үлкен суў дереклеринин қасындағы дийханлар
ғана жумсай алатуғын еди.
Қарақалпақлар кендир ҳәм гүнжи еккен. Гүнжиден май шығарған. Кендирдиқ еки түри—ур'ғашы ҳәм еркек кендир ҳәрқыйлы мақсетлерге пайдаланылған, урғашы кендирдиц дәнинен май
шығарылған, ал еркек кендирдиц қабығынан жип есилген, балық
аўлары тоқылған ҳәм т. б.
Жонышқа от-шөп ретинде үлкен әҳмийетке ийе болды (әсиресе жылқылар ушын). „Жонышқа бедеси,—деп жазды 1870-жылы қарақалпақ жерлерине келип кеткен Риза Кули Мырза,—көп
муғдарда таярланады ҳәм үлкенин әҳмийетли өндирис тараўыныц бири болып есапланадьГ.
Қарақалпақлар сондай-ақ собықлы егинлер—мәш ҳәм лобия
еккен.
Палыз егинлери—қаўын, ғарбыз, қабақ оғада кен таралған.
А . В. Каульбарстыц атап көрсеткениндей-ақ олар „бирнеше ай
даўамында бул жердеги халыққа тиккелей азық-аўқат хызметин
атқарған*. Қарақалпақлар арасында көптен бери-ақ тәрнек, жамбылша ҳәм қаўын белгили болып, олар ҳәзир де жетистириледи. Май айынын ақырынан тәрнек жетилисе баслайды (оны писип жетилиспесе де қолланады), оннан сон июль айыныц басларында жамбылша шығады (ақ жамбылша ҳәм қара жамбылша).
Ақ жамбылша қара жамбылшаға қарағанда ерте писеди. Олардыц изин ала қаўын писеди. Қарақалпақларда қаўынныц еки түри—жаз қаўын ҳәм гүз қаўын болды. Ж аз қаўыннын сортлары: азғын, торнабат, жийде жапырақ, әлекке ямаса гүрбек, секерпара авгусг айында писип жетилиседи. Олар бир-биринен
сыртқы көриниси, мазасы ҳәм аўырлығы менен өзгешеленеди.
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Оларлан ец дәслеп азғын. торнабат, жийде жапырақ, ал соқ қалғанлары писеди. Каўыннан қарақалпақлар қақ ҳәм қаўынқурт
таярлаған.
Ғарбыз сентябрь айында, ал асқабақ октябрь айында писе баслаған Онын еки сорты—қара асқабақ ҳәм сәлле асқабақ болып,
олар сыртқы көриниси және мазасы бойынша бир-биринен өзгешеленген. Сәлле асқабақ әсиресе мазалы болғанлықтан, ол көбирек егилген. Асқабақ қыс ортасына шекем сақланған.
Суўқабақ октябрьдин ақырында писип жетилискен. Ол ҳәзиргидей-ақ, тек ыдыс ретинде қолланылған.
Овошь егинлери —пияз, гешир бурыш ҳәм тағы басқалар да
қарақалпақлар тәрепинен егилетуғын «ди.
Айырым мағлыўматларға қарағанда X IX әсирдин оргаларынан
ғаўаша ла егиле баслаған. Оны тийкарынан шеп жағадағы Қонырат әтирапындағы қарақалпақлар еккен 1843-жылы-ақ Данилевский: „Қонырат әтирапында ғаўаша егиледи, бирақ ол бул жерде писип жетиспейди“, —деп жазған еди. М . Н. Галкин Қонырат
районы ҳаққында баянлама жазып, „ғаўаша барлық жерде егил ед и \—деп жуўмақ шығарады. Игнатьевтин 1859-жылы жазылған жазыўларында да Қоныраг әгирапында ғаўаша егилетуғынлығы агап көрсетиледи. Пахта ханлықта оғада қымбаг туратуғын
еди, сонлықтан оны удайына сатып алыў қарақалпақларға көп
нәрсеге тусетуғын еди. Мине усыған байланыслы, X IX әсирдин
оргаларында одар өз қонысылары ески дийхан-өзбеклерден ғаўаша егип өсириўди үйренип алған. Бирақ бул дәўирде пахта жетисгириў қарақалпақларда тек тутыныў әҳмийетине ийе болды,
деп шамалаўға болады.
Шигит шама менен май айынын ақырында, бир танап жерге
2 пудган егилген. Өзбек ҳәм қарақалпақлардағы ен бай адамлар
шигитти орта есап пенен бир танаптан аслам шамалас жерге еккен. Бир танаптан аслэм жерге шигит еккен хожалықлар оғада
аз болған.
Барлық аўыл хожалық егинлерин егип жетистириў көп мийнет етиўди талап ететуғын еди. Олар дәрис төгиўди, жерди еккенге шекем суўғарып, тегислеп сүриўди, егинлер көгерип шыққаннан кейин отаўды талап*ететуғын еди.
Қарақалпақлар жонышқа; алмаслап егиўди қолланды, яғный
5—6 жыл даўамында жонышқа жетистирилип келген жерлерге
гүзлик бийдай яки пахта егилген.
Ж ер сүриў исинде күш-көлик хызметин өгизлер ҳәм атлар
агқарған. Гүзлик бийдай егилетуғын жерлер еки рет сүрилип,
оннан кейин тухым себилген, мала басылған ҳәм дәрис төгилген.
Жазлық бийдай, арпа, тары егилетуғын жерлер бир рет, жүўери егилетуғын жерлер еки рет, ал салы егилетуғын жерлер төрт
ретке шекем сүрилген. Гүнжи, кендир ҳәм мәш егилетуғын жерлер дәслеп суўғарылған, оннан кейин бир рет сүрилип, тухым
себилген. Палыз егинлери егилетуғын жерлер суўғарыл!аннан
кейин еки рет сүрилип, егилген. Гүзлик бийдайдан Оасқа бар-
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Егинди отаў.

Еәлле егинлерин орып жыйнаў
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лық егиғлер егилегуғын жерлерге сүрилместен алдын дәрис төгилген.
Карақалпақлар егин егиў исинде арнаўлы календарь—„ж үз“ ге
тийкарланған, оны дийханларымыз бизиц күнлеримизде де қолланады.
Аўыл хожалығы егинлери көгерип шыққаннан кейин оларды
жабайы шөплерден тазалаў бойынша ен қыйын жумыс басланады.
Мәселен, жүўеринин тек биринши отағы 15 күн. гүнжи менен
ғаўашаники—20 күнге шекем, ал палыз егинлерин кетпенлеў 20
күнге шекем даўам ететуғын еди.
Гүзлик бийдайдын зүрәәги июнь айынын басынан ақырына
шекем, жазлық бийяайдын зүрәәти июль айынын басынан ақырына шекем жыйнап алынатуғын еди. Палыз өнимлерин жыйнап
алыў сентябрь айында басланады.
Жегистирилген барлық ғәлле зүрәәти түйеклеў ушын қырманға жыйналған. Орта Азиянын басқа жерлериндеги сияқлы қырманға жайылған масақтын үстинен мал айдалып түйекленген.
'Гүйекленип болғаннан кейин самаллы кунлери 6 —7 тисли ағаш
жаба менен шөп-шарлар алынып, оннан кейин гүрек пенен атылған. Атып болынғаннан кейин қәлбирленген. Гедейлер өзлеринин жетистирген зүрәәтин қол менен сабап алган. Гедейлердик
алған зүрәәтиниц аз болганлығы соншелли, ол ендиги жылғы
зүрәәтке шекем жетпеген, сонлықтан олар барлық зүрәәт жыйнап алып болынғанша, ҳәр күнги аўқатқа жетерликтейин орып
сабап алатуғын еди. Азық-аўқагтын жетиспегенлигинен гедейлердин семьялары өз егинлеринин писип жетилисиўине асығып, көклей-ақ аўқат еткен, мине усыннан: ,Сорлынын қаўыны ақ болады, писемен дегенше жеп-ақ болады*.—деген халық нақылы келип шыққан.
Гедей семьяларында зүрәәтги жыйнаў ҳөм түйеклеў жумысларын көбинесе ҳаяллар менен балалар атқарған. Ерлер талап
излеп кететуғын болған яки өзлеринин бай уруўласларында кө*
мекге жүрген.
Зүрәәт жыйнап алынғакнан кейин бийдай ҳәм арпа топан, тары ҳәм салы сабан, жүўери шицгирик малға от-шөп ушын гүдиленген.
Қарақалпақлардыц аўыл хожалығы егинлери тәбийий апатлардан—суў тасқынларынан ҳәм суў кемтарлығынан да, егинлердиц
зиянкеслер*! менен ерте суўықлардан да бирдей зиян көрген.
Егинлердин зиянкеси шегиртке тийкарынан Әмудәрьяныц төменги жағындағы көллердеги қамыслықларда уялаған ҳәм ҳәр
жылы жазда аспанды қаплап ушып келип, егинлерде жеп, жоқ
етип кеткен.
Дийханлар суў кемтар болып, егисти кеш пигкерген жыллары суўық ерте түсип, егинлерге үлкен зиян тийгизетуғын жағдайлар жийи-жийи болып туратуғын еди. Бундай жыллары қарақалпақлардыц барлық терригориясында ашаршылық ҳүким сүретуғын еди.
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Қарақалпақлар бағшылық пенен де шуғылланған, тийкарынан
жийде ҳәм өзбеклерден өзлесгирилген ерик, сондай ақ алма ҳәм
шабдал өсирилген Әсиресе жийдеге үлкен кеўил бөлинген. оннан жийде тақан таярланған ҳәм сөк тақан, ийжанға жийде қо*
сылған. Жийде сондай-аққант ҳәм басқа да шийринликлердин орнына қолланылған.
Ж ол ҳәм каналлардық еки бойына жийде, ақ тал, қара тал
ақ терек ҳәм т. б. егилген.
Қарақалпақлар жайласқан жерлерде тоғайлар гезлесип, олар
өзек, канал бойларында. дәрья тармақларындағы атаўларда ҳәм
тағы басқа жерлерде өсти. Оларда көбинесе жийде. жигилдик,
торанғыл, шығыртал ҳәм жынғыл гезлесетуғын еди. Жийде ҳәм
торанғыл менен бирге қоян сүйек өсетуғын еди. Жынғыл көбинесе қурғақ жерлерде жийи гезлеседи. Тоғайларда қамыста көп
өскен.
Елдеги барлық тәбийий байлықлар ханға ҳәм бай феодалларға қараслы болған. Ҳәтге жабайы жийдени де хан ҳәм байлар
ушын жыйнаған. Мәселен, А . И . Бутаков: „Тоқпақ ата атаўындағы тоғайда жийде көп, бирақ арнаўлы жиберилген хызметкерлер хан ушын жийделерди жийнап алып болмағанша, жийделердин қасына басқа ҳешким жолатылмаған",—деп жазған еди.
X IX әсирде қарақалпақлар тийкарынан ири қарамал өсирген,
ал майда қарамал ҳәм түйе оларда бирқанша аз болған. Ири қарамал қарақалпақлардын хожалық турмысында әҳмийетли орын
тутқан. Егер өгизлер дийханшылықта ҳәм транспортта күш-кө199
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лик хызметин атқарса, ал сыйырлар халықты асқатық пенен тәминлеген Ири қарамал гөш ушын да пайдаланылған. Қарақалпақлар мал гөшин, қой гүшин ҳәм ешки гөшин көбирек қолланған.
Қарақалпақлардьщ үй хожалығыида қой-ешкилер де әҳмийегли орын тутқан, олардан жүн қырқып алынған, сүт саўып
алынған, олар гөш ушын пайдаланылған. Соньщ менен бирге қарақалпақлар өзлерине керекли көплеген затларды, үскенелерди,
гезлеме ҳәм темирден исленген загларды Хийўа ханлығындағы
елатлардағы базарларда қойға алмастырып алған. Бирақ қой қарақалпақларда қазақлардағыға қарағанда әдеўир аз болған.
Қарақалпақлар жылқыны басқа малларға карағанда әдеўир аз
өсирген. ,Е н бай адамлар,—деп жазады Каульбарс,—15—20 ға
шамалас жылқыға ийе. ал басқаларда ҳәр бир үйге бир атган
туўры келеди. Олар көлик ретинде ҳәм шығырға қосыў ушын
пайдаланылады1*. Гарры информаторлардын айтыўына қарағанда,
қарақалпақларда жылқынын ябы яки қазақы ябы, арғымақ, бедеў еияқлы турлери болған.
Қарақалпақлар түйени оғада аз, оны да те < байлар ғана өсирген. Түйе күш-көлик ретинде ҳәм шығырға қосыў ушын пайдаланылған.
Қарақалпақлар бәҳәрде егистен алдын ямаса оннан сон қыслаўдан жазлаўға көшкен. бул мал шарўашылығына байланыслы
болған Байлар егислик жерлерине уруўлас жақынларын ямаса
дийханларын қалдырып, өзлери әдеўир узағырақтағы жайлаўларға көшип кеткен. Олардын ири қарамалы ҳәм жылқысы жазда
огарда бағылды. Қарақалпақлардын мал шарўашылығы хожалығында айрықша әҳмийетке ийе болған ҳәм тийкарынан көллердин дөгерегиндеги жерлер отар хызметин атқарған. Отар хызметин атқарған үлкен көллердин бирқаншасын атап өтиўге болады:
Хожакөл —Қаратаўдын арқа-батыс етегинде жайласқан, Шылпық,
ҳәм Медресе Хожанияз таўларынын аралығындағы бир неше майда көллер (Қыпшақтын тусында), Майлыкөл-Назарханнын әтйрапындағы бир-бири менен тутасып кеткен көп санлы майда көллер, Белтаўдын қубла-батыс етегинде (ҳәзирги Тахтакөпир районынын арқа-шығыс бөлеги), кен ен жайып жатқан Дәўқара
көллери (Қонырат ҳәм Қаратерен). Бул көллердин жағалары ҳәм
сайыз жерлери қарамал ушын ен жақсы от-шөп дереги, ушықыйры жоқ қамыслықлар болды. Бул көллердин жағаларында
ири қарамал жыл даўамында дерлик жайылып жүрген.
Гедейлер жайлаўды өзлеринин егислик жерлерине жақын орыннан белгилеп алған ҳәм малларын аўылдын дөгереклеринде жайып баққан.
Ири қарамал жыл даўамында жайып бағылса да, қысқа пишен, салы сабан, гары сабан, бийдай топан, арпа топан, шингирик, жылқыларға жонышқа беде ҳәм суў оты (суўшигин) таярланған. Түйе ҳәм майда қарамал ушын жантақ және шөлистанлықта
өсетуғын басқа да от-шөплер таярланған. Майда қарамал жыл
даўамында аўылдыд әтирапында жайып бағылған.
2С 0
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Гүзде зүрәәт жыйнап алынғаннан кейин қыслаўға кешип қайтқан. Мал аўыл әтирапындағы егинлери жыйнап алынған атызларда жайып бағылған. Қыста мал түнде, ал қатты суўық ҳәм
боранлы күнлери күндиз де турақ жайлардыц қапталындағы қораларға, бастырмаларға, сейисхана—малханаларға қамалған. Карақалпақлар атызларға керекли дәристи аўылларда мине усылайынша таярлаған.
Қыста қарақалпақлардыц көпшилик бөлеги өз маллары менен
бирге куренлерде—бекинислерде жасады. Хийўа курени бекинисли лагерьге уқсайтуғын еди, дийханлар онда мүлки ҳәм малларын сақлаған, сондай-ақ душпанныц топылыў қәўпи болған
жағдайда онда паналаған.
1872-жылы қарақалпақлардын территориясында 13 курен бар
еди. Бундай бекинислер әсиресе қыста зәрүр болатуғын еди,
өйткени бул ўақытта дельтадағы барлық суў жолларында муз
қататуғын еди, қуралланған атлылар дәряныц қәлеген жеринен
иркинишсиз өгип, аўыллардағы парахат отырған ҳалыққа топылыс жасайтуғын еди.
Сөз етилип отырған ўақытта қарақалпақларда қус өсириўши*
лик болмады, үй қусларынан тек таўықлар, онда да, аз муғдарда болды.
Қарақалпақлардын турмысында хожалықтыц тийкарғы тараўларынын бири ретинде балықшылық әҳмийетли орын тутты. Арал
тецизинин жағаларында жасаған барлық қонырат уруўлары әсиресе мүйтенлер тийкарынан балықшылық пенен шуғылланды.
Әмудәрья менен ири көллердин барлығында да балық аўланды.
М . Н . Богдановтын мағлыўматлары бойынша X IX әсирдиц екинши ярымында қарақалпақлар жасайтуғын территорияда балықшылық шама менен мына районларда раўажланған еди:
1. Әмудәрьяныц еки жағасын бойлап, Нөкис ҳәм Хожелиден
жоқары қарай Қыпшаққа шекем. Бул участкада көбинесе суўен,
ылақа, сазан ҳәм тағы басқалар аўланды.
2. Дельта, Нөкистен төмен қарай Арал тенизине шекем ҳәм
тениздин өзи. Үлкендәрянын, Кишкене дәрьянын ҳәм Таллықтыц
қуяр жерлери. Әмудәрьянын бул бөлими балықтын анасы деп
аталды. Бул жерде бекире, сүўен, ылақа, сазан ҳам т. б. аўланды.
3 Қуўанышжарма, Дәўқара көллери—Қонырат ҳәм Қаратерец
және дәрьяныц тармағы Жача суў. Балық аўлаўдын орайы Қоцырат ҳәм Қаратерен көллери болды. Бул жерде сазан ҳәм ақ
марқа көбирек ушырасатуғын еди.
Балық әпнўайы қураллар менен аўланды. Балық аўлаўда жылым, аў, қаза, керши, жайын қармақ, шаиышқы ҳәм баспай тийкарғы аў қураллары болып хызмет атқарды.
Қыста музға үлкен үки ойылып, жылым салынған. Усы үкинин әтирппынан бирнеше жерден музды тесип, солар арқалы қадалардыц жәрдеми менен балықлар жылымға қараи айдалған.,
www.ziyouz.com kutubxonasi

201

Балықлар көп жыйналғаннан кейин, жылым суўдан шығарылып,
балыклары алынған.
Аў меиен балык көллерден аўланған. балық аўлаўда сондайак каза да қолланылған. Қаза—бул жынғылдыц нарт шақаларынан ямаса қамыстан тоқылған торлар болып, олар менен балықтыц жолы тосылған. Тосықтын бир жеринен тесик қалдырылып,
оған жынғылдын нарт шақаларынан ямаса қамыстан дөцгелекленип тоқылған дузақ орнатылған. Балық тооықтағы тесик жолдан
өтип, дузаққа келип түскен.
Қаза көллер менен дәрьяныц өзеклерине салынған. Дәрья
өзеклеринде керши менен де балық аўланған, керши менен тийкарынан ылақа аўланған. Ылақалар сондай-ақ жайынқармақ пенен де аўланған.
Қарақалпақлар арасында балықты шанышқы менен услаў кен
таралған. Баспай тийкарынан киши суў дәреклеринен балық аўлағанда қолланылған.
Балықшылардын тийкарғы транспорт қураллары қайық ҳәм
жекен сал болған. Қайық байларда ғана болған, ал гедейлер жекен сал жасап пайдаланған. Гедейлер көбинесе биригип балықшылық ететуғын еди, себеби жекке-жалғыз балық аўлаў оцай
болмайтығын еди, оныц үстине аў-әсбаплы ҳәм қайықлы болыў
ушын көп қаржы жумсаў керек еди. „Байлардын балық аўлаў
қураллары саз еди, қараўында дийханлары да болып. оларды балық аўлаўға жиберетуғын еди, сонлықтан олар балықты көп аўлап, дийханшылық районларына алын барып сатқан яки басқа
затларға мәселен, ғәллеге алмасқан. Гедейлер де аўлаған балығын ғәллеге алмасқан, бирақ бул оғада жекке сийрек жағдайлард I ғана болатуғын еди, себеби қараўында транспорт қураллары болмағанлықтан, дийханларға жийи қагнай алмаған.
Балықшылардын балық аўлаў ҳәм транспорт қуралларынын
тийисли дәрежеде болмаўынан, оларда мийнет өнимлилиги оғада
төмен болды. Хийўа ханлығын рус патшашылығы жаўлап аларыныц алдында Әмудәрьянын төменги жағында ҳәр жылғы аўланагуғын балық шама менен 50.000 пудты қурайтуғын еди. Бирақ
бул жыллары Е. В. Бунаковтыц дурыс жазғанындай-ақ, қарақалпақлар ийелеген арқа ХореЗм „ханлыққа ҳәм қонысылас дийханшылық районларына тийкарғы балық жеткерип бериўши болды".
Коныратта, Шымбайда, Дәўқарадағы Қылыш қалада ҳәм Хожелиде балық базарлары болды. Ҳәр жылы қыста Әмудәрья қатқанға шекем, дельтадағы Дәўқарадан Чаржоўға 150 ден ЗООгешекем балық жүкленген қайық жөнетилип турды. Тийкарынан сазан, ылақа, сүўен ҳәм көп муғдарда бекире жиберип турылды.
Гейде қыста балық түйелерге жүкленип, Бухараға да жиберилетуғын еди.
Хийўа ханлығындағы халықлар арасында балықты тийкарынан
қарақалпақлардын өзлери қолланып, оннан өзлеринин ен жақсы
аўқатларын таярлаған. 1837— 1838-жыллары Хийўа ханлығынан
кеткен рус тутқынлары: ,қарақалпақлар бәринен де көбирек ба202
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лық пенен аўқатланады ҳәм ол олардьщ тийкарғы азығы*,—деп
көрсеткен едн
Әмудәрья менен көллерде балық көп болыўына қарамастан,
балықшылық куралларыныц жеткиликсиз болыўына байланыслы
гедейлер өзлериниц жеўине керекли муғдарда да балық аўлай
алмаған. Соныц менен бирге, байлар балыққа бай ец жақсы көл*
лерди тартып алып, оларда балық аўлаўды қадаған ететуғын еди.
Қарақалпақлар аншылық пенен де шуғылланған. Олар қырғаўыл, қоян, кийик ҳәм суўда жүзиўши қусларды аўлаған. Байлардын ацшы ийтлери ҳәм қуслары, пилтели мылтықляры болып,
тийкарынан кеўил көгериў ушын анға шыққан. Ен жақсы ҳәм
ец шаққан аншылар Хийўа ханларында хызмет еткен, усынын
арқасында олар үлкен артықмашлықлардан пайдаланған. Көплеген
қарақалпақ байлары бүркитги, ийтелгини, сунқарды, қаршығаны
анға үйрететуғын қәлпелерге ийе болған. Анға шыққанда бүркитлерди кийиклерге, түлки ҳәм қасқырларға, ийтелгилерди қоянға, қаршығаларды үйрек ҳәм қырғаўылларға жиберген. Ийтлер
қоян ҳәм кийиклерге қосылған. Қарақалпақ ақсақалларьГХийўаға ҳәр барған сайын ханға ец жақсы ац қуеларын апарып берип
турған, ал хан өз гезегинде оларға шапан кийгизген.
Хийўа ханлары өзлерине ен берилген қарақалпақ бийлери
менен бирге Үстиртке, Қызылқумға ҳәм Әмудәрьяныц төменги
жағына ацға шыққаи. Усыидай ацға шыққан ўақтында ханға жақсы хызмет еткени ушын айырым жергиликли байлардын хызмет
дәрежеси арттырылған.
Гедейлер ацшылық етип, күн көриў ушын қосымша азық-аўқат тапқан. Усы мақсетте олар дузақ салған. қапқан қурған. Дийханшылықтан қол босаған ўақытта—гуз ҳәм қыс айларында аншылық пенен шуғылланған.
Дийханларға жалғызақлар үлкен зиян тийгизип, олар егинлерди қыйратқан, ал жолбарыслар менен қасқырлар малға шапқан. Сонлықтан қарақалпақлар егисликлери менен үй-жайларынын
дөгереклерине үлкен қапқан қурған.
X IX әсирде қарақалпақлардын өз өнерментлери—темиршилери, ағаш усталары, егикшилери, тоншылары, зергерлери ҳәм т. б.
болған. Бөз тоқыў, гилем тоқыў, кийиз басыў иси менен ҳаяллар шуғылланды. Өнерментлердиц көпшилиги тийкарынан өз аўылына хызмет ислеген. Устанын ислеген жумысына ҳақы затлар—
ғәлле яки мал берип төленген.
Темиршилер кетпен, бел, балта, орақ, шанышқы, қармақ, қырқлық, үзенги, таға, гүлмыйық, қапқан жасаған, пазна қуйған ҳәм
таплап мыс қазан соққан. Олардыц ҳәрқыйлы қурал-әсбап пенен
үскенеленген арнаўлы дүканлары болған.
Ағаш усталары гүнде, арба, шығыр ҳәм қайық соққан. Олардын гейпаралары саз әсбапларын—дуўтар, қобыз соға билген.
Ағаш усталары сондай-ақ сандық, табақ, самар, кели-келеап, губи, шелек ҳәм тағы басқа затлар соғып таярлаған.
Қараүйлерди арнаўлы усталар—үйшилер соққаи.
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Көншилер териден аяқ кийим ушын шерим, постынлық ма*
териал таярлаған. Постын, тонды тоншылар тигип таярлаған, аяқ
кийимди етикшилер тиккен. Ер-турманды ершилер соққан, ал
зәргерлер қәр қыйлы безениў затларын: сырға, жүзик, билезик
ҳәм т. б. соққан.
Қозақ ҳәм өрмекте ҳәр қыйлы тоқымалар: бөз, алаша, шатраш,
жүн ҳәм жүн аралас гезлеме және т. б. тоқылған. Барлық жерде
дерлик ший, бойра ҳәм шыпта тоқылған.
А . И . Бутаковтын агап көрсетиўи бойынша қарақалпақлар
жергиликли ҳәм Хийўа темиршилерине сатыў ушын сексеўилден көмир таярлаған. Гүлалшылық кәсиби де раўажланған, онын
тийкаргы орайлары Шымбай ҳәм Қонырат болған.
Өнермент усталар көпшилик жағдайда аўылларда бблды. Олар
өз мийнетлерине затлай ҳақы алды, бирақ олардын көпшилиги
буннан тапқан табысынын есабынан күн көре аЛмайгуғын еди.
Сонлықтан олар дийханшылық пенен шуғылланып, мал асыраған.
Қарақалпақлардын тийкарғы жүк тасыў қураллары арба ҳәм
қайық болған.
Әсиресе салдаў тартатуғын қайықшылардьщ мийнети аўыр
болған. Олар жаяў Әмудәрья ҳәм канал бойлап, Қоныраттан Хийўаға және оннан да узағырақ жерлерге шекем қайық тартып
баратуғын еди. Хийўада тутқында болған казак Иван Летников
400 пуд жүкти Қоныраттан Хожелиге 5 адам 6 суткада салдаў
тартып алып келгенлигин айтады.
Көплеген қайықшылар Әмудәрьядағы жағысларда хызмет еткен. Хожели менен Нөкис аралығындағы жағ,ыс көп ўақытлардан бери ислеп келген.
Қарақалпақларда қатнас жоллары тийисли дәрежеде болмады.
Лўылларды бир-бири менен әпиўайы арба жоллар ҳәм соқпақлар байланыстырды.
Ханлықтьщ арқасында Шымбай, Хожели, Қонырат ҳәм Гөне
Ургенч сияқлы саўда қалаларын Хийўа менен тутастыратуғын
кәрўан жоллары болды. Бир жол Қоныраттан Хожели ҳәм Гөне
Үргенч арқалы Хийўаға дәрьяныц шеп жағасынан өтти. Екинши
жол Шымбайдан Қыпшақ арқалы жағыстан өтип, Мацғыт арқалы
Хийўаға барған. Сонын мейен бирге Шымбай арқалы Хийўадан
Қазалыға баратуғын Кәрўан жолы өгти. Тағы бир кәрўан жол
Хийўадан Қоныраттын қапталынан Үстирт арқалы Уральсктәрепке өтти.
X IX әсирде Хийўа ханлығында товар қатнасықларыныц раўажланыўына байланыслы қарақалпақлар аўыл хожалығы, мал шарўашылығы ҳәм балықшылық өнимлерин ханлықтағы қалаларға
алып барып, саўда исине актив қатнаса баслады. Шеп жағадағы
қарақалпақлар өзлериниц ғәлле, мал ҳәм балығын Хийўа, Хож ели, Қонырат ҳәм басқа да қалаларға сатты. Ал усы қалалардан
Россия, Хийўа ҳәм Бухара товарларын сатып алды Шеп жаға1ағы Қоцырат, Хожели, Қыпшақ, Мацғыт ҳәм он жағадағы Шым204
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бай, Шорахан сияқлы қалалар қарақалпақлар қазақлар, өзбеклер ҳәм түркменлер ушын үлкен саўда әҳмийетине ийе болды.
Бурын Шымбай деген бир байдын жеринде пайда болған
Шымбай қаласы оқ жағадағы қарақалпақлардын орайы болып,
ол әҳмийетли саўда базарына айланды. Онын саўдагерлер менеи
руханийлерден басқа турақлы жасайтуғын халқы болмады, басқа
жақлардан халық тек саўда күнлери ғана келди. Шымбай қаласы Хийўа ханлығынын баслы елатлықлары менен суў жоллары
арқалы байланысқан еди, ал қурғақлықтағы жоллар арқалы көплеген районлар менен байланысты. Сонлықтан ол тез раўажланды
ҳәм үлкен саўда орайына айланды. Онда көп дүканлар ҳәм басқа
жақлардан келген саўдагерлер ушын үлкен кәрўан сарай салынды.
Саўда исинде Нөкис те белгили дәрежеде орын тутгы. »Нөкис Қоныраттан оншелли қашық емес жерде Әмудәрьянын өзсклеринин биринин бойында жайласқан кишкене қорған, — дейиледи 1873-жылғы документте. — Бул пункт шамалы беккемленген, сонлықтан онын сгратегиялық жақтан ҳеш қандай әҳмийети
жоқ. Ол тек өзинин саўда базары менен ғана белгили болып,
оған ҳәрқыйлы уруўлардан көп санлы қарақалпақлар ҳәм қазақлар келеди” . X IX әсирдин екинши ярымынан баслаи, Нөкистиц
де Әмудәрьянын төменги жағында саўда орайы әҳмийетине ийе
болғанын көремиз.
Қарақалпақлар қалаларға саўда жасаў ушын ҳәптесине еки
рет болатуғын базар күнлери келген. Узақ базар ҳәр жума күнн,
қысқа базар—дүйшемби күни болатуғын еди. Базарда саўда азаннан кешке шекем даўам ететуғын еди. Қарақалпақлар базарға
сыйыр, қой, жылқы, түйе, бийдай, жүўери, тары, балық, ериқ,
жийде, ыдыс-габақ, палыз өнимлерин, өсимл*ик майын ҳәм т. б.
алып келген.
Қарақалпақлар Хийўаға сексеўил ҳәм сексеўил көмир, ири
қарамал ҳәм балық алып барып, саўда жасайтуғын еди. Олар
ғәлле ҳәм балық сатыў ушын Сырдәрьянынн төменги жағына да
баратуғын еди.
Базар қарақалпақлардьщ турмысында тек экономикалық жақтан ғана емес, ал мәдений жақтан да үлкен роль ойнады. Базарда адамлар саўда алыс-берисин әмелге асырыў менен бирге, өзара жаналық хабарлар алмасқан.
Бийбазар күнлери Шымбай ҳәм Қонырат қалаларында дүканларда саўда турақлы түрде жүрип турды. Соныц менен бирге
ири аўылларға керекли товарлар арбаларда, түйелерде ҳәм каналлар арқалы қайықларда алып барып сатылған.
Солай етип, Россияға қосылғанға шекем-ақ қарақалпақлар
арасында саўда-сатлық раўажланған ҳәм Шымбай, Хожели.
Қоныраг, Нөкис сияқлы саўда орайлары пайда болды. Феодаллық
ханлықтын саўда ҳәм экономикасынын раўажланыўы класслық
диффеоенциацияланыў процеси ҳәм гедейлердин эксплуапаиияланыўынын күшейиўи формасында қарақалпақлардық социаллық
қатнасықларында өз көринисине ийе болды.
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X IX әсирдеги Хийўа ханлығыныц составындағы қарақалпақлардын экономикасы (Россияға қосылғанға шекем) мал шарўдшылығы ҳәм балықшылық пенен бирге дийханшылықтьщ интенсив раўажланыўынан, сондай-ақ өнерментшиликтин, саўданын
ҳәм аишылықтын раўажланыўынан ғәрезли болды.
Қарақалпақлардын комплексли хожалығы ҳәм усы „ҳәр тәреплемели хожалық көнликпелери,—деп атап көрсетеди Т . А . Жданк о ,- көбинесе душпанлардын қысқысынан өзлестирилген дийханшылық районларынан далалық, шөлистанлыққа, дельталардын
шет-шебир батпақлы жерлерине және тениз жағаларына кетиўғе мәжбүр болатуғын халықты ашаршылықтан қырылыўдан сақлайтуғын еди. Қарақалпақлар ўақытша көшпелилер жағдайына
өтип, мал шарўашылығы яки балықшылық пенен шуғылланып,
жергиликли жағдайларға дәл ийкемлесип кете беретуғын еди,
ал мүмкиншилиги туўылыўынан-ақ мәкән басып, дийханшылық
пенен шуғылланыўға ҳәрекет ететуғын еди“ .
Бирақ сөз етилип отыр!ан дәўирде қарақалпақлардын экономикалық раўажланыўы Хийўа ханлығынын турғылықлы халқы
ҳәм аййемги Хорезм дийханшылығыныц мийрасхорлары болған
өзбеклерге қарағанда әдеўир төмен дәрежеде еди. Бул көплеген
себеплерге байланыслы болды. Ец дәслеп, өзбеклерде өндиристин тийкаргы тараўы—дийханшылық басқа халықлардағыға қарағанда әдеўир жоқары дәренседе еди. Қарацалпақлар өзлеринде дийханшылықты раўажландырыўда қоцысылас өзбеклердиц
үлкен жәрдемине ийе болды, олар өзбеклерден көплеген дийханшылыц егинлерин егип өсириўди үйренип алды. Хийўа қарақалпақлар арасында транспорттын, өнерментшиликтиц ҳәм саўданын раўажланыўына да өз тәсирин жасады.
Аўыл хожалығы қуралларынын оғада төмен дәрежеде болыўы да өзинин кери тәсирин тийгизди, онын үстине Хийўа ҳанлары қарақалпақларды жаўлап алынған халық деп есаплап, оларды қолайсыз ҳәм көп мийнет жумслўды талап ететуғын жерлерге
қонысландырды. Жаца жерлерди өзлестириў исине өз ара үзликсиз феодаллық урыслар керент жасады. Ҳәдден тыс салық салып
езиўшилик те дийхан хожалығын ыдыратты ҳәм оны кенейтиўге мүмкиншилик бермеди ! Стихиялық апатлар, суўдын кемтарлығы ҳәм суў тасқынлары қарақалпақлардыц хожалығына оғада
аўыр зиян тийгизегуғын еди, сонлықтан олар көшпели дийханшылық жүргиаиўге мәжбүр болатуғын еди. Егин егилген жерлерди жийи-жийи жағдайларда қум яки суў басып кегетуғын
еди. Шегиртке де дийханшылыққа үлкен зиян тийгизетуғын еди.
Дельта территориясындағы көп санлы көллердин жағаларындағы
қамыслықлар шегирткелердин өнип-өсетуғын орынлары болды.
Ҳәр жылы шегирткелердин егинлерге келип жабылыўы халық
ушын үлкен апат болатуғын еди. Гедей дийханларға егис алдынан суўдын оғада кешигип жетисиўи ҳәм егинлердин қанып
суў ишпеўи нәтийжесинде суўық ерте түскен жыллары олардын
егинлери писпей қалатуғын еди.
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Мийнеткешлердиц турмыс дәрежеси оғада гөмен болып қала
берди. Дийханшылықтан, мал шарўашығығынан, балықшылықтан
қәм хожалықтын басқа да жәрдемщи тараўларынан түскен табыс турақ жайды, үй-үскенени сазлап алыў ояқта турсын, ҳәтте
аўқатқа да жетпейтуғын еди. X IX әсирдеги қарақалпақ мийнеткешлеринин турмысына бақлаў жүргизген рус изертлеўшилери:
„Мийнет ҳәм жоқшылық динкесин қуртқан, Хийўа ханларынын
әмелдарлары езген, кийген кийимлери илбиреп тозған бул бахытсызлар нағыз жарлышылықтьщ жанлы көриниси болып табылады. Олардын көп жыллардан бери тозған жыртық-жыртық, ыс
басқан кийизлер менен бастырылған үйлеринин шыжғырған ыссыдан ҳәм қақаман суўықтан пана болыўы шамалы11, — деп жазған еди.
Гедей лийханлардын аўыр мийнетининн жемисинен жер ҳәм
көллерди дәрья ҳәм малларды өз қолларына қаратып алған Хийўа ханлары, жергиликли феодаллар менен руханыйлар пайдаланды.

Г
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VIII б а п
X IX ӘСИРДИН 20 - 60-ЖЫЛЛАРЫНДА ӘМУДӘРЬЯНЬЩ .
ТӨМЕНГИ ЖАҒЫНДАҒЫ ХАЛЫҚЛАРДЫН СИЯСИЙ АЎҲАЛЫ
1. ӘМУДӘРЬЯНЫН. ТӨМЕНГИ ЖАҒЫНДАҒЫ ХАЛЫҚЛАРДЫН
ӨЗ-АРА ҚАТНАСЫҚЛАРЫ.

Хийўа ханлары ҳәм олардын хызметиндеги қарақалпақ уруў
баслықлары менен кәтқудалары қарақалпақлар арасында патриархаль-феодаллық катнасықларды сақлап қалыў сиясатын жүргизди, халықтын бирлигине ҳәм жәмлесиўшилигине зиян тийгизип, қәўимлер менен уруўлар арасында душпанлықты ҳәртәреплеме күшейтти.
Сонын менен бирге Хийўа ханлары бир халықты екинши халыққа қарама-қарсы қойыў сиясатын жүргизди. Бундай сиясатты
ис жүзине асырыўшылар бәринен де бурын мусулман руханыйлары болды. Моллалар, ийшанлар, ахунлар, бул исте диний үрпәдетлерден пайдаланды.
Басқа халықларға душпанлық рухы халықтын бай қатламлзры арасында ҳәртәреплеме ен жайдырылды. Ал мийнеткеш халық—қарақалпақлар, қазақлар, өзбеклер ҳәм түркменлер—олар
барлығы бирге дос болып ждсады. Олар бир-бири менен экономикалық жақтан тығыз байланысқан еди. Өзбеклер менен түркменлер қарақалпақлардан ири қарамал, балық, ал қазақлар менен түркменлер ғәлле ҳәм басқа затлар сатып алған.
Түркменлер де, қазақлар да, өзбеклердин өзлери де қарақалпақлар сияқлы Хийўа ханларынын аўыр эксплуатациясынын
азабын шекти. Жарлылық, ашлық жағдайында турмыс кешириў
ханлықтағы барлық халықлар мийнеткешлери ушын бирдей аўырманлық болды. Олардын барлығы бул жағдайға Хийўа ханлары менен олардьщ деспотлық власты, жаўызлық ҳәм аса кеткен
әдилсизлик себепши екенлигине бирдей түсинетуғын еди.
Мийнеткеш қарақалпақлар Хийўа ханларын жек көрди, ал
өзбеклерди, түркменлерди ҳәм қазақларды өзлериниц туўысқанлары деп есаплады. Олар өзлериниц келип шығыўын усы халық2Э8
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лардьщ пайда болыўы менен байланыстырады. Халық аўзында:
„Жайылған (қарақалпақлардын бабасы) ҳәм Сеййлхан (түркмёнлердий бабасы) деген егиз болған“ , „Өзбек өз ағам“ , деп айтылады. Қарақалпақлардағы көпшилик қәўим атлары өзбеклерде
де, қазақларда да гезлеседи.
Хорезм оазисиндеги халықлар дослығы идеясы көплеген халық анызларында сәўлеленген. Усыған байланыслы қарақалпақ
қаҳарманлық эпосы „Қырқ қыз“ айрықша көзге түседи. Эпостын
қаҳарманы Гүлайым ҳәм онын сүйиклиси хорезмли Арыслан халықлардын дослық қатнасықлары ҳаққында ғамхорлық етеди.
Дәстаннын Хорезмдеги азат етилген төрт халықтын ўәкиллерине
елди басқарыў иси салтанатлы түрде тапсырылыўы сөз етилетуғын жеринде халықлар дослығы идеясы айрықша айқын сүўретленген. Халықлардын азатлық ҳәм парахатшылық хаққындағы
арзыў-әрманларын баян етип Арыслан:
Журтым болған төрт миллет,
Енди патша болса да,
Жаздым оған көп нәлет.
Патшалық болса, халқында
Қайтадан артар көп мийнет.
Қарақалпақ халқынан,
Бнди болсын Әлий бий,
Ол өзбектин халқынан
Болсын енди Әлим бий,
Ол қазақтын халқынан
Болсын енди Көксе бий,
Сейилханнын елинен,
Болсын енди Сақыр бий,
Елге адил қарасын,
Әдиллик пенен сорасын, — дейди.

Мийнеткешлер бәрҳә халықлардын өз-ара жақынласыўыньщ
тәрептары болып келди. Қыйын ўақытлары Хорезм оазисиниқ
ҳәр қыйлы халықлары бир-бирине жәрдем қолын созатуғын еди.
Бул халықлардын аныз сөзлеринде де сәўлеленген. Бир ғарры
қарақалпақтан жазып алынған аныз сөзде XIX өсирдин басындағы қарақалпақлардьщ азатлық ҳәрекетинин белгили қаҳарманы, хан малайыньщ қолынан набыт болған Мыржықтьщ баласы
қолдаўлы Ерназар кепилге алынып, көп ўақыт Хийўада тутқында болады. Бир күни Хийўадағы бир байдыкинде той болып,
онда түркмен палўанлары ханнын барлық палўанларын жығады.
Хан Ерназарды батыр деп еситип, егер ол түркменлердин бас
палўанын жықса, оны тутқыннан азат етиўге ўәде береди. Ерназар түркмен палуаны менен гүреске шығады, бирақ бираздан
кейин онын өзинен күшлирек екенлигин сезе баслайды. Ол түркменге сыбырлап, өзинин тағдири усы гүрестин нәтийжеси менен
шешилетуғынын айтады. Түркмен палўаны өтирикке жығылып,
бириншиликти оған береди, сөйтип Ерназар тутқыннан азат болады. Ал басқа бир аныз сөзде қарақалпақ бийи Турым өз өмирипе қәўип туўыўына қарамастан ханнын буйрығы бойынша дарға
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асылайын деп турған гүркменди өлимнен қутқаратуғынлығы ай*
тылады.
Көпшилик жағдайларда түркменлер менен қазақлар хан ҳәкимлеринен қашып жүрген қарақалпақларды жасырып, оларды
хан жансызларынан қугқарған. Бундай жағдайлар мәселен 1855—
1856-жыллардағы көтерилис ўақтында көп ушырасқан.
Хийўа ханлығындағы халықлар арасында мәдений байланыслар да болды. Қарақалпақлар, өзбеклер, түркменлер ҳәм қазақлар арасында халық дәстанлары „Қоблан", „Алпамыс*, яГөр
уғлы“, яЮсип Ахмет“, вҒәрип Ашық“ , „Қыз Жипек“ ҳәм тағы
басқалар бирдей дәрежеде кен таралған еди. Қарақалпақлар менен қазақлар өзбек әдебиягынық классиги Әлишер Наўайы менен түркмен әдебиятынын классиги Мақтумқулынын шығармаларына үлкен ҳүрмет пенен карайтуғын еди. X IX әсирдеги қарақалпақ шайырларынан Бердақ, Күнхожа, Әжинияз ҳәм т. б.
өз шығармалары менен- көпшиликке мәлим болды.
X IX әсирдеги қарақалпақ әдебиятынын классиклери өзбек,
түркмен ҳәм қазақ шайырларынын шығармалары менен жақыннан таныс болды. Бердақ, Күнхожа ҳәм Әжинияз қонысылас туўысқан халықлар арасында болып қайтқан. Бердақ шайыр Наўайы ҳәм Мақтумқулыныц шығармаларын жоқары баҳалаған,
оларды үлкен сүйиўшилик пенен оқыған. Онын „Излер едим"
деген қосығынан мына қатарларды оқыўға болады:
Ш ар китаптан тура каштым,
Наўайыдан саўат аштым,
Фнзулийден дүрлер шаштым,
Дплўарларды излер едим,

Хан елдеги ен жақсы бақсыларды жыйнаған ўақытта Күнхожа Хийўаға барады, Әжинияз Хийўа медресесинде билим алады.
Күнхожа менен Әжинияз түркменлер арасында да жасаған. Олар
қазақлар арасына бирнеше рет барып қайтады. Күнхожа қарақалпақ ҳалқы арасында Мақтумқулы шығармала ^ын таратыўшылардын бири болды, ал Әжийияз оныц шығармаларын қарақалпақ гилине аўдарып, ол да уллы түркмен шайырыныц шығармаларын өз халқы арасына та|ўатыў исине актив қатнасты.
Өтеш шайыр өзбек, түркмен ҳәм қазақ халықларынын көплеген дәстанлэрын жақсы билегуғын еди, олардыц көпшилигин
көширип алып, халық арасында оқып беретуғын еди.
Соныц менен бирге көп санлы қыссақанлар да туўысқан қонысылас халықлардыц „Ләйли ҳәм Мәжнун“ , „Фархад ҳәм Шийрин“ , „Ғәрип Ашық“, „Қыз Ж ипек“ сияқлы дәстанларын қарарақалпақлар арасында таратыў исине айтарлықтай үлес қосқан.
Әдетте ҳәр бир үлкен аўылда, гейде киши аўылда да қыссақан
болатуғын еди.
Қарақалпақ шайырлары ханлықтағы басқа халықлар арасында
да үлкен ҳүрметке ийе болды. Оларды өз шығармаларында өз
халқынын ҳәм ханлықтағы басқа да халықлардын аўыр турмы210
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сын дурыс сүўретлеп көрсеткенлиги ушын қәдирлейтуғын еди.
Мәселен, Өтеш шайыр „Көрдим" деген қосығында Хийўа ханлығынын езиўшилиги астында азап шеккен қазақ халқынын аўыр
тәғдири ҳаққында жазады.
Қарақалпақ шайырларынын ханлықтағы басқа халықлар ара*
сында қаншелли үлкен ҳүрметке ийе болғанлығын Өтеш шайырдын „Өтти дүньядан* деген шығармасындағы дыққатқа ылайықлы мағлыўматлар дәлиллейди, онда Күнхожа ҳәм Бердақ қайтыс
болғанда оларды жоқлаўға тек қарақалпақлар ғана емес, ал өзбеклер де, қазақлар да келгенлиги айтылады, ал Әжинияз ҳаққында айта келип, шайыр, ол қаерге барса да, барлық жерде —
өзбеклер, қазақлар ҳәм басқа да халықлар арасында оны адамлар топарласып күтип алатуғынлығын агап көрсетеди.
Қарақалпақ халқы нағыз душпанлары Хийўа ханлары екенлигин жақсы билип, оларға қарсы үзликсиз гүрес жүргизди. Бул
гүресте оны бәрҳә қазақлар, түркменлер ҳәм өзбеклер қуўатлады. Ханлардын сиясатына қарсы наразылық ҳәрқыйлы формаларда көзге түсетуғын еди. Олардын бири удайына Россияға қарай
талпыныўшылық болып, жоқарыда атап өтилгениндей-ақ, бул
X IX әсирдиц биринши шерегиниц ақырында, Россияныц шегаралары Орта Азня ханлықларыныц, соныц ишинде Хийўа ханлығыныц шегарасына жақынласыўына, сондай-ақ Россия менен саўда қатнасықларыныц күшейиўине байланыслы әсиресе айқын көзге түсе баслады.
Хийўа ханлығынын батыс ҳәм шығыс тәрепи менен шегараласатуғын. қазақлардын киши жүзинде X IX әсирдин басларында-ақ пагша ҳәкимшилиги тәрепинен бирқанша илажлар әмелге
асырылып, олар қазақ халқынын турмысында унамлы роль атқарды. 1805—1814-жыллары қазақ далаларына келген Хийўа саўдагерлерине қазақлардан балаларды сатып алыў қадаған етилди.
Сонын менен бирге қазақ балаларын мәмлекет есабынан тәрбиялаў илажлары көрнлди. Ал 1822-жылы „Сибирь қырғызлары
ҳаққындағы Устав“тыц шығарылыўы менен қазақлар өз балалаларын рус мектеплерине бериў ҳуқуқына ийе болды, сондай-ақ
қул сатып алыў қадаған етилди. Саўданыц раўажланыўы қазақ
далаларында жана қалалардыц (Көкшетаў, Қарқаралы—1824-жылы ҳәм т. б.) пайда болыўына алып келди
Қазақлар арасында болған бул өзгерислер ҳаққында Хорезм
оазисинин халықлары билмеўи мүмкин емес еаи. Киши жүзде
ханлық власгь сапластырылғаннан кейин, Россия батыстан ҳәм
шығыстан Хийўа ханлығы менен тиккелей шегараласыўы нәгийжесинде олар қазақ жерлеринде болып атырған өзгерислер ҳаққында тағыда толығырақ мағлыўматлар ала баслайды. Олар қазақлардыц парахат турмысын өзлериниц Хийўа ханлығындағы бийтыныш, үзликсиз феодаллық урыслар кесент келтирип отыра1уғын турмысы менен салыстырыў мүмкиншилигине ийе болды.
X IX әсирлин пүткил биринши шереги даўамында Хийўа ханлығыныц Россия менен саўда қатнасықлары раўажланды. Хийўаwww.ziyouz.com kutubxonasi
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дан Россияға пахта, былғары товарлары, бөз, шыт, шайы гезлемелери, қозы тери ҳәм басқа да товарлар шығарылды. Россиядан Хийўаға металл, ме 1аллдан исленген затлар, Европа маўытысы, махпал, қант, айна, ийирилген зер, гүмис ҳәм кенеп
гезлеме алып келинди. Россияныц Хийўа менен саўдасынын
әдеўир бөлеги Манғышлақ ҳәм Астрахан арқалы өтти. Россиядан Хийўаға товар шығарыў 1824 — 1827-жыллары 1804-1806жылларға салыстырғанда еки ярым еседен аслам өсти.
Орта Азия ханлықлары ушын, әсиресе Хийўа ханлығы ушын
рус ҳүкиметиниц 1801-жылдан баслап Россиядан темир, мыс, полат ҳәм шойын шығарыўға рухсат етиўи үлкен әҳмийетке ийе
болды. Бул товарларды Хийўа тек Россиядан ғана ала алатуғын
еди. Бул металлардан Хийўада қурал-жарақ, дерлик барлық
аўыл хожалығы қуралларын, кемелердин керек жарақларын, үйрузигершилигине керекли ҳәр қыйлы затларды таярлаўда пайдаланылатуғын еди. Сонын менен бирге Хийўа ханлығы Россиядан
алтын ҳәм гүмис монеталар алып, оларды қайтадан Хийўа тилләлары ҳәм тецгелери етипқуйып шығарған. Ал басқа мәмлекетлерден,
мәселен, Ҳиндстан яки Қытайдан товарлар сатып алғанда Хийўа
саўдагерлери олар ушын рус алтын монеталары менен төлеген.
Солай етип, XIX әсирдиц биринши шерегинде ақ Хийўа хан. лығыныц Россия мәмлекетинен экономикалық жақтан бирқанша
ғәрезли бола баслағанлығы сезилип, бул ханлық халқынын Россияға дослық сезимлеринин пайда болыўына жәрдемлескен болыўы игимал Россияда болып қайтқан сәўдагерлердиц гүррицлери де үлкен әҳмийетке ийе болды. 1826-жылы Хийўа тутқынынан босап қайтқан Матвей Ковырзиннин гүррини айрықша қызығыўшылық туўдырады. Ол Россияға барып қайтқан саўдагерлер: Россия уллы ҳом күшли, бир рус солдаты урыста он хнйўалыдан жақсы урысады, деп ашықтан-ашық айтатуғынлығын
ҳабарлайды. Россияға барып қайтқан барлық хийўалылар Россия
ҳүкиметин, руслардыц турмыс кешириў тәртибин ҳәм сыпайылығын мақтайды.
Қарақалпақлар Россия ҳаққындағы хабарларды сондай-ақ,
X IX әсирдиц 20-жылларында Дәўқара ҳәм Айбүйир ойпатлығындағы жерлерге келип қонысласқан және руслар қараўындағы
жерлердеги қазақлар менен турақлы байланыста болған Хорезм
оазисиндеги қазақлар арқалы да билип алатуғын еди. Сонын менен бирге, Россия қараўындағы қазақлар Хийўа ханлығы менен
турақлы саўда байланысларына ийе еди. Рус саўдагерлери қырдағы көшпели қазақлардан мал, тери, жүн ҳәм ан терилерин
сатын алып, бул олардын Хийўа ҳәм Орта Азиядағы басқа да
ханлықлар менен саўда жүргизиўиниц күшейиўине жәрдемлести.
Бир қанша қазақ саўдагерлери кәрўанлары менен Үстирт,
Сырдәрья және Қызылқум арқалы Хийўаға келетуғын еди. Ханлықтыц халқы, сонын ишинде қарақалпақлар да, қазақ жерлериндеги рус тәргиплери ҳаққыпда тиккелей мине усы саўдагерлерден де билип алатуғын еди.
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Қарақалпақлар Россия ҳаққындағы хабарларды және сол
ўақытлары Бухара ханлығыныц қәраўында болған ҳәм олар менен турақлы байланыс жасап отырған өз уруўласлары арқалы
да билип туратуғын еди. Бухарадағы қарақалпақлардын Росспяға талпыныўын көрсететуғын мынадай мағлыўматлар бар. 1817жылы Бухара ханлығынан Астрахан губерниясынын Красноярский уездине қарақалпақлардьщ бирнеше хожалығы көшип өтеди. Олар киши қазақ ордасына қараслы жерлерге мәкан басады
ҳәм өзлерин Россия пухарашылығына қабыл етип, жер бөлип
бериўин соранады. Олардын барлығы 32 хожалықтан ибарат болын, өз қәлеўи бойынша Кавказ областындағы улыўмалық қоныс
жерге өткериледи, бул жерде қара-ноғайлылар болып атыр еди,
олар да қарақалпақларды өзлери менен бирге қонысылас етип
қонысластырыўды өтиниш егкен еди. Егер Хийўа қарақалпақлары арасында байланыс болып келген болса, онда хорезмли
қарақалпақлар бухаралы уруўласларынын бул көшип қонысласыўлары ҳаққында билмеўи мүмкин емес еди, бул нәрсе Хийўа
ханлығындағы қарақалпақлардын Россияға талпыныўын күшейтти.
Ханлықтағы халық Россия ҳаққындағы хабарларды сондайақ, сөз етилип отырған дәўирде Хийўада бирқанша муғаарда
болған рус тутқынларынан да билип отыратуғын еди. X IX әсирдин 20-жылларында Хийўада 3000 рус тутқыны бодып, олар бул
жерге ҳәр қыйлы жоллар менен алып келинген еди. Өзлеринин
уқыбы ҳәм шеберлиги ушын олар иранлы тутқынларға қарағанда еки есе жоқары баҳаланды. Көплеген рус тутқынлары Хийўа
әскерлеринде, ҳәтте хан сарайында да хызмет етти. Жоқарыда
аты аталған астраханлы мещанин Ковырзин Мухаммед Рахим
хан тусында бирнеше жыл даўамында ханнын салық жыйнаўшысын қорғап жүрди. Басқа бир тутқын Тихон Рязановты М ухаммед Рахим хан өз баласынын тәрбияшысы етип белгиледи.
Федор Гришин Аллақулы ханнын айрықша исениминен пайдаланды, хан оны қазыўшылардын жумысын бақлаўшы етип белгиледи ҳәм онын менен тез-тез гүрринлесип туратуғын еди Аллақулы хан тусында Хийўа топшылары руслардан ибарат болып,
олар 54 адам еди. Олардын басшысы етйп хан астраханлы тутқын балықшы Василий Лаврентьевти белгиледи. Тутқынлардан
Фома деген биреў Аллақулы ханды русша оқыўға үйретти.
Жергиликли халықтын рус тутқынлары менен өз-ара қатнасықлары дослық жағдайға ийе болды. Темиршилик исинин шебер усталары болғанлығы ушын көплеген рус тутқынлары айрықша хүрметленди. Халық оларға ҳәртәреплеме жәрдемлесетуғын
еди, ҳәтте олардын өз ўатанына қашып кетиўине де көмеклескен жағдайлар көп болды. Усыған байланыслы тутқынларға қашып кетиўге жәрдемлескенлер өлим жазасы менен жазаланатуғынлығы Хийўада арнаўлы түрде дағазаланады. Бир архив дәрегинде Хийўада қамаўда жүрген рус тутқынларына Россиядан
келген хатты бир пухара адамнан таўыл, оны 1829-жылы хан
адамлары дарға асқанлығы айтылады.
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Ханлықтағы ҳәр тәреплеме аўыр эксплуатацияға шыдамаған
халықлар X IX әсирдин биринши шерегинде-ақ Хийўа ханларыныц үстемлигинен қутылыўдыц жоллары ҳаққында ойлана баслайды. Олар усындай жоллардыц бири деп, руслардыц қараўындағы жерлерге көшип өтиўди яки руслардыц Хийўаны жаўлап
алыўын есаплады.
Хийўа халықлары Россияға өзлерине парахатшылық тәминлейтуғын күшли қоцысы ел деп қарайтуғын еди. Россияға усындай талпыныўшылық ханлықтағы халықларды Хийўа ханларыныц үстемлигине қарсы гүреске бирлестирди. X IX әсирдиц орталарына келип және оныц екинши ярымында бул гүрес әдеўир
актив формаға, Россияға қосылыў мақсетинде Хийўа ханларына
қарсы көтерилис жасаў формасына ийе болып, тағы да күшейди.
2. ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫЦ 1827-ЖЫЛҒЫ КӨТЕРИЛИСИ

X IX әсирдиц екинши шереги Хийўа ханлығы ушын урыслардын ҳәм елдиц ишиндеги өз-ара жәнжеллердиц көбейип кетиўи
менен характерленеди. Қарақалпақларды жаўлап алыўда ҳәм
оларды қуллыққа түсириўде белгили дәрежеде роль агқарған
Мухаммед Рахим хан 1825-жылы өлгеннен кейин, оныц үлкен
баласы Аллақулы хан болады. Ол өзиниц үстемлик жүргизиўин
Хийўаныц Иран менен шегаралас ийеликлериндеги қурдлардыц
көтерлисине қарсы атланыс жасаўдан беслайды. Теке түркменлердиц қурдларға жәрдемлескенин еситип, Аллақулы дәслеп
оларға топылыс жасап, Марыны ийелейди. Бул ханныц атланыслары қурдлардыц көтерилиси бастырылғаннан кейин де тоқгамады. Аллақулы өз иниси Рахманқулы инақты Хорасан менен
Мешхедти жаўләп алыўға атландырады. Хийўа әскерлери Мешхед областын ийелеп, Жам ҳәм Имган қорғанларын алғанлығын еситиўден-ақ, Аллақулы Гүрген әтирапларында жасайтуғын түркменлерге қарсы атланысқа шығады. Гөкленлерден көп
санлы тутқын алып, хан оларды Гөне Үргенчтин қапталына қонысландырады. Буннан кейцн жаца ханныц жаўлап алыўшылық
атланыслары тағыда көбирем көлемде ен жайып, бул ханлықтағы
мийнеткеш халықты гедейлендирип, бүлгиншиликке ушыратты,
буннан Хийўа қараўындағы басқа халықларға қарағанда алымсалықлардын ҳәм миннетли жумыслардыц аўырманлығын көбирек тартқан қарақалпақлар әсиресе үлкен жәбир көрди. Қарақалпақлардыц Хийўа ханларына қарсы ызаланыўшылығы жылдан-жылға өсип, 1827-жылы ец соцғы шегине жетеди.
Усы жылдыц жазында, гезектеги зәкәт жыйнаў ўақтында
қарақалпақлардыц қытай уруўы ханныц салық жыйнаўшыларынын зорлығына қарсы көтерилис жасайды. Көтерилисги Айдос бий басқарып турған қонырат уруўлары қуўатлайды. Ханныц
әмелдары Гедейнияз басқарған Хийўаныц салық жыйнаўшылары
халықтан ҳеш нәрсе жыйнай алмай, Хийўаға қуры бос қайтыўға
мәжбүр болзды. Ал көтерилиске басшылық етиў исин өз қолына
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алып, Айдос бий дөгерегине көтерилисти қуўатлайтуғын барлық
қарақалпақ уруўларын топлап, Жацадәрьяныц қуяр жериндеги
Сары атаў деген жерге қорған салады.
Көтерилистиц барысын қарап өтиўден алдын, не себептен көтерилисги басқа биреў емес, ал өзиниц сиясий хызметинин дәслепки адымынан-ақ халық мәплерине қиянет етип келген ҳәм
Хийўа ханынын шын берилген хызметкери болған Айдос бий
басқарды, деген мәселеге тоқтап өтиў зәрүр.
Мухаммед Әмин инақтын (1763—1790) басқарыўы тусында-ақ,
Агахийдин атап көрсетиўи бойынша, қарақалпақлардын Айдос
басқарған қолдаўлы уруўы Хийўа пухарашылығына өтеди. Инақ
оған Көкөзектен Арал тецизине шекемги аралықтағы территорияда қонысласыўға руқсаг етеди Айдос ол ўақытлары қолдаўлы
уруўынын батыры еди, Хийўа пухарашылығына өткеннен кейин
оған бий атағы бериледи, ал оннан кейин, Мухаммед Әмин инақтыц қуўатлаўы арқасында Айдос пүткил қарақалпақ улысыныц
қәкими болады. Айдостын Хийўа пухарашылығына өтиўи хиянетшилик болды. Ол қарақалпақларды ис жүзинде еки лагерьге
бөледи. Қарақалпақлардыц тийкарынан он төрт уруў арысыныц
уруўларынан ибарат болған әдеўир бөлеги Жанадәрья бойында
өз ғарезсизлигин қорғаў ушын гүрес жүргизеди. Ал Хийўа қоластындағы қарақалпақлар болса Хийўа ханлары менен олардыц
жалпылдақларынын еле ханлық тәрепинен жаўлап алынбаған
қарақалпақларға қарсы агрессив сиясат жүргизиўине жәрдемлескен Айдос басқарған өз басшыларынын ҳәрекетлерине қар;ы
турыўға мәжбүр болды.
Мухаммед Рахим ханға көп жыллар даўамында хызмет етип,
Айдос ири феодал ретинде бир мақсетти гөзледи — ҳәр қандай
илажлар менен болса да, ханныц жәрдеминен пайдаланып, барлық қарақалпақларға басшылық етиў исин өз қолына қаратып
алыўды нәзерде тутты. Ол белгили дәрежеде өзиниц бул мақсетине ериседи, буны Хийўанын рәсмий хроникаларынан көриўге
болады. Хроникаларда: „Айдос бий марҳум ханнын бахытлы күнлери ўақтында (Аллақулы хан тахтқа отырғанға шекем) үлксн
иззет-ҳүрметке ийе болып жасады ҳәм онын жумыслары ҳәзиретиниц хызметкерлери тәрепинен мақулланып, ҳәзиретинин өзлери де оны ҳүрметлейтуғын еди; ал ол арнаўлы исенимге ийе
адам —мәҳрем ретинде мәмлекетлик ислерге ҳәм қараўындағы
пуқараларынын мәплерине байланыслы сырлы мәселелер ҳаққында тиккелей ханға мәлим ететуғын еди. Хан ҳәзиретлери оныц
(Айдостын) еткен хызметлерин итибарға алып, онын барлық сөзлерин орынлап отырды, өз қараўындағы пухараларына байланыслы мәселелерди жолға салыўды. айыпкерлерди ҳәм тынышсызларды өз қәлеўи бойынша жазалаўды оған исенип тапсырған
еди. Ол (Айдос) сахрадан қалаға келген ўақытлары хан оны сарайға шақырып, айрықша кеўил бөлип, оныц менен ҳал-аўхал
сорасатуғын еди, онын менен сөйлескенде оны „бий баба* деп
атайтуғын еди, ал елине қайтарында оны үлкен иззет-ҳүрмет пеwww.ziyouz.com kutubxonasi
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нен, сыйлы сарпайлар және көп ақшалар берип шығарып салатуғын еди“ , — деп атап көрсетиледи.
Айдос бий хан қазнасына арналғаи салықларды қарақалпақлардан өзи жыйнаған, бирақ жыйналған ақшаныц жартысын(бул
басқа бийлердикине қарағанда еки есе көп) өзинин пайдасына
қалдырған. Бирақ дацқпараз Айдосты бул артықмашлықлар да
қанаатландырмаған. Ол „ярым хан“ болыўға ҳәрекет еткен. Енди
Айдоста: Хийўа ханы оны Майлы шенгелден арқа жақтағы барлық қарақалпақларға хан етип белгилесе екен, деген тилек болааы. Бирақ Айдостыц бул тилеги, өз-өзинен түсиникли, Хийўа
ханына мақул болмайтуғын еди.
Қарақалпақлардын жәмийетлик дүзиминдеги бийлердин әҳмийетли роль тутатуғынлығын есапқа алып, Хийўа ҳүкимети ҳәр
қыйлы женилликлер ҳәм артықмашлықлар бериў жолы менен
өзипг ец берилген феодал-байлардын ҳуқуқларын беккемледи.
Бирақ бундай артықмашлық жағдай белгили ўақыгқа шекем ғана, яғный хан солфеолал-бийдиц хызметинен пайдаланып болғанға шекем даўам еткен. Ал қандай да бир сиясий себеплерге
байланыслы оныц кереги болмай қалғаннан кейин, жана жағдайлардын талап етиўи бойынша, хан керек деп табылған басқа
бийдин хызметинен пайдаланған ҳәм оны өз сарайына жақынластырған. Өзлериниц бурынғы жағдайынан, абыройынан айырылған феодаллар ханға өпкелеп, оппозицияға, ханға душпанлық жолға өткен. Айдос та мине усындай жағдайға түседи. 1820жылы Мухаммед Рахим хан Жанадәрьядағы қазақларды жаўлап
алып болғаннан кейин, ханлықтыц арқа-шығыстағы шегарасы
беккемленеди. Енди хан Айдосгыц ҳуқуқларын шеклей баслайды.
Айдостыц барлық қарақалпақларға хан болғысы келген тилеги
қабыл етилмейди.
Мухаммед Рахим ханныц 1821 — 1822-жыллары Чаржоўға жасаған атланысына қатнасқан қарақалпақ бийлериниц дизиминде
енди Айдос бийдиц аты гезлеспейди. Бул ўақытлары ханнын ец
исенимли хызметкерлери ретинде манғыт уруўынан Дәўлетназар
бий ҳәм кенегестен Қабыл Өий көзге түседи, Аллақулы хан тусында Айдос өзиниц барлық артықмашлық жағдайынан айрылады.
Айдос бий өзин Хийўа ҳүкимеги тәрепинен масқараланған деп
есаплады. Ол өзинин алданғанын, ханныц қарақалпақлар арасындағы тиреги басқа бийлер болып кеткенлигине байланыслы енди
ҳеш ўақытта да өз властын қайга тиклей алмайтуғынлығын түсинеди. Бирақ ол сиясий тараўда үлкен мәртебеге ерисиў ҳаққындағы әрманларынан бас тартпайды ҳәм өз мақсетине басқаша жол менен ерисиўге қарар етеди. Қарақалпақлардыц ханға
душпанлық кейипте екенлигин жақсы түсине отырып, Айдос бий
усыннан пайдаланып, халықты Хийўаға қарсы көгериў ҳәм көтерилискебасшылықетиўди өзқолына алып, оннан кейин көгерилчсжилер менен Коқан ханлығана кегиў ҳәм өз халқын Қоклн
ханлығыныц пухарашылығына өгкериў жөнинде шешимге ке-
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леди. Ол өз халқынын ыәплерине үшинши рет қнянет етип, енди
Қоқан ханынық жәрдеми менен өзине жоқары аргықмашлықлар
ҳәм властты қайтарып алыўды нәзерде тутты. Қарабасынын ғамын ойлап, Айдос бий ханға бағыныўды қояды ҳәм кем-кемнен
онын душпанына айланады. Солай етип, ол өз мәпи ушын ғана
қарақалпақлардын 1827-жылғы көтерилисинин баслаўшысы болады. Онын басқа мақсети болған жоқ, болыўы да мүмкин емес
еди.
Айдос көтерилистин таярлығын алдын-ала көп ўақыт бурынақ жүргизсе керек. Өйткени, көтерилис ўақтында кимнин Айдос
тәрепинде, кимнин Хан тәрепинде болатуғынлығы әлле қашан-ақ
белгили еди. Мәселен, сол заматы-ақ Бекполат бий, Қосберген
бий ҳәм басқа да ири феодаллар өзлерин Айдостын тәрепдарлары деп дағазалады, өз ўақтында хан оларды да исенимсиз адамлар қатарына шығарған еди.
1827-ж ы лды н ию ль айы ньщ басы нд а А й д о с бий ҳәм оған қ о сы л ған ф е о д ал л ар к өтер и л и сш и л ер д и С а р ы атаў д е ген ж е р г е
ж ы йнай басл ай д ы . Б и р қ ан ш а ад ам л ар д ы А й д о с м әж б ү р и й т ү р д е ж ы й н ай д ы .

Көтерилисшилер қорғаныў ушын қолайлы орынды танлап
алып, оны арбалар ҳәм шатлар менен қоршайды, дөгерегине ор
қазады. Қорғаннын ишинде 2 мынға шамалас қара үй болған.
Сары атаўда бекинип алғаннан кейин, 1827-жылы 2Ч-июльде Айдос Қоныратгы алыў ушын өзинин Ырза ҳәм Төре деген еки
баласын бас етип, 300 атлы жибереди. Бирақ бул атланыстан нәтийже шықпайды: Айдостын жаўынгерлеринин көпшилиги қыйратылады, ал қалғанлары тениз бетке қарай қашады, усы жерде
душпан Ырза батырдьщ изинен жетип, оны өлтиреди. Айдостыч
екинши баласы Төре батыр тутқынға алынып, кисенленнп, Хийўаға жибериледи.
Көтерилисшилер Сары агаўда көп ўақыт болмайды. Хийўа
хроникалары бойынша, „Айдос Қоныратқа жиберген әскеринён
аман қайтқан жаўынгерлерден өз әскеринин қыйрагылғанлығын
еситип, сасып қалады ҳәм өзинин ағайинлери және өзине берилген адамлар менен бирге Сары атаўды таслап, Қоқан тэрепке
жол алады,
Көтерилисти бастырыўға жиберилген жазалаўшы отряд Хожелинин әтирапында болады, бирақ Ырза мененТөре басқарғян
әскердин Қоныратқа топылысы отрядтын дыққатын аўдарады,
Жазалаўшы отрядтын составында Ҳийўа ҳәм түркмен әскер басылары және нөкерлеринен тысқары манғыт ўруўынан молла
Дәўлетназар бий басқарған қарақалпақлар да болады.
Айдос көтерилисшилер менен Қоқан ханлығына қарай кетти,
деген хабар хийўалыларды көтерилис болды, дегеннен де бетер
тынышсызландырады. Себеби ханлықтық бирнеше жүз пухарасынын басқа ханлыққа өгип кетиў қәўпи туўады. Жазалаўшы
отрядқа мүмкиншилиги болғанншқашқыншыларды қуўып жетип,
оларға ҳәм Айдосгын туўысқанларына Хийўа ханлығыньщ гер-
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риториясынан шығып кегиўге жол қойылмасын, деп буйрық бериледи.
Хийўа әскерлери Айдосгын изинен Ширик Рабатқа жақынлаған жерде жетип, Айдосқа берилиўди усыныс етеди, бирақ
ол берилмейди, нәтийжеде саўаш басланып кетеди. Хийўалылар көтерилисшилердин лагерине басып кирип, оларды қыйратады ҳәм мал-мүлкин гартып алады. Айдос бий тутқынға алынып
өлтириледи. Көтерилисшилерден тек үшеўи ғана қашып қутылады,
ал хийўалылар тек еки адамынан ғана айрылады. Рәсмий хроника мине усыларды хабарлайды. Бирақ ғарры қарақалЪақлар бул
ўақиялар ҳаққында басқаша сөз етеди. „Хийўалылар Айдосты
Ширик Рабатқа барған жерде қуўып жетеди. Оған ханнын мөри
басылған хатты тапсырады, хатга хан онын барлық қылмысларын
кеширетуғынлығы, кейин қайгып өзинин бурынғы хызмет жағдайын қайтадан ийелеўге рухсат ететуғынлығы айтылады.
Айдос барып турған диншил адам екенлигин есапқа алып,
хан хатты қураннын ишине жазады. Айдос хаттыоқып болып,
онда айтылғанларға исенеди ҳәм өз адамларына хийўалыларға
қарсы турыўға рухсат етпейди. Онын батырлары Арзы ҳәм Әдил,
саўашқа кириссек женемиз, деп Хийўалыларға қарсы саўаш
ашыўға рухсат етиўин оғада өгинип сораныўына қарамастан, Айдос оларға рухсат бермейди. Хийўалылар Айдосты батырлары
менен өз лагерине шақырып, өз райынан қайтқанлығы ҳаққында
салтанатлы турде ант ишиўин ҳәм ханнын берип жиберген сыйлықларын келип алып кетиўин илтимас етеди, бирақ оларды қурал-жарақсыз келесиз деп ескертеди, егер қурал-жарақсыз келсениз, онда сизлердин бағынғанлығынызға исенемиз, дейди хийўалылар.
Айдостын барлық батырлары оған душпаннын лагерине бармаўды кенес етеди, бул хийўалылар тағы алдайды, егер баратуғын болсақ, қурал-жарақ пенен барайық, деп исендириўге ҳәрекет етип көреди. Бирақ Айдос өз батырларына өзи менен бирге
қуралсыз жүриўин буйыралы, ол өзинин ханға ҳеш қандай жаманлық ислемегенлигин, сонлықтан хийўалылар ҳеш қандай қастиянлық етпес, дегенди аЙ1ады, Айдос ҳәм онын багырлары қурал-жарағын таслап душпаннын лагерине кирип келиўинен-ақ,
хийўалылар оларды қоршап алып, өлтирип таслайды. Олар Айдостын геллесин кесип алады. Айдостын батырлары қуралсыз
болыўына қарамастан, бирқанша хийўалыны өлтиреди. Шнрик
Рабаттағы ўақыялардан кейин, аўырып қалғанлығына байланыслы
Айдос пенен хийўалылардық лагерине бармай қалған батырлардан үшеўи аман қутылып қалады.
Халықтағы бул аныз сөз Хийўа хроникаларында айтылғанларға қарағанда шынлыққа жақынлаў келеди, Айдос өзинин жениЛгенлигине көзи жетип, хатта айгылғанларға исенип көриўге, өзинин бурынғы мәртебелерин қайта тиклеўи ўәде егилген Хийўаға
қайтып барыўға тәўекел етпекши болғанлығы ақылға уғрас ке218
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леди. Квтерилис жасағаи халықтыц гәғдири оны тынышсызландырмайды.
Көтерилис басгырылғаннан кейин Хийўа ханы өзинин жазалаўшы атланысқа қатнасқан барлық әскер басшыларын сыйлықлайды, сондай ақ көтерилиске қатнаспаған ҳәм көтерилис күнлери ханға қиянет етпеген қарақалпақ ақсақаллары ҳәм бийлеринин атына хошамет сөзлер жаўдырылды.
Солай егип, қарақалпақлардын Хийўа ханларынын езиўшилигине қарсы 1827-жылғы көтерилиси тез-арада басгырылады.
Көтерилистин жецилип қалыўынын себеби, онын инициаюры ҳәм
баслаўшылары Айдос бий басқарған ири қарақалпақ феодаллары
болып, олар халықты Хийўа ханларыныц езиўшилигинен аза»
етиўге умтылмады. Олар бул көтерилисги Қоқан ханыныц пухарашылығына өтиўди пайдалырақ көрип, өзлериниц жеке мәплери
ушын пайдаланбақшы болды. Көтерилис массалық характерге
ийе болыўы мүмкин емес еди, себеби көгерилистин басында-ақ
қарақалпақлар еки тәрепке бөлинген еди, ал айырым қарақалпақ
бийлери өз уруўлары менен бирге көтерилисти бастырыўда Хийўа ханы әскерлерине жәрдем берди. Айдос өз изине тек тиккелей өз тәсириндеги уруўларды ғана ерте алды
Айдостыц мақсетлери табыслы болып шыққаннын өзинде де
қарақалпақ халқы жецилликке ерисе алмаған болар еди, қарақалпақлардын бир бөлими Қоқан ханлығы үстемлиги астына өтип,
ал қалған бөлеги, халықтын басым көпшилиги Хорезмде тағыда
бетер ҳәлсизленип қалған болар еди.
Ьирақ қарақалпақлардыц 1827-жылғьгкөтерилиси, оныц ис ж үзинде феодал бийлердиц ўәкилиниц жеке мәплери тийкарында
бағдар алыўына қарамастан. қарақалпақ халқыныц тарийхында
үлкен әҳмийегке ийе болды. Ол қарақалпақлардыц Хийўа ханларына болған наразылығын ашық түрде көрсетти ҳәм олардыц
езиўшилерге қарсы бас көтерип шығыўға қәлеген ўақытта таяр
екенлигин дәлилледи.
Қарақалпақлардыц аўҳалы 1827-жылғы көтерилисген кейин
бурынғыдан да бетер төменледи. Аллақулы хан Хийўа ханлығындағы бағынбаған халықларды жазалаўдыц әдеттеги усылын
қолланып, көтерилисшилердин барлық егислик жерлерин қыйратты, көгерилис жасағанлардын жерлерине жақын жайласқан
Дәўқара көлине қуятуғын өзекти байлап таслап, қарақалпақлардын тийкарғы дийханшылық районларынын бцрин шөлистанлыққа айландырды.
3. 1855—1836-ЖЫЛЛАРДАҒЫ КӨТЕРИЛИС.

1827-жылдан 1855-жылға шекем Хийўа ханлығында үш хан
алмасты. Олардыц үсгемлик еткен дәўиринде үзликсиз урыслар
болып турды. Аллақулы хан (1825—1842) Хорасанныц шегара
районларына ҳәр жылы жасалып турған қыйратыўшылық шабууылларын есапламағанда Хорасанға бес рет үлкен атланыс жасады.
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Мухаммед Әмин ханныч 1845-жылдан 1855-жылға шекемги
ханлық еткен дәўиринде бир де урыссыз жыл болмады. Урысларды жүргизиўге жумсалатуғын қарежетлер халықтан зорлық
көрсетиў жолы менен жыйналагуғын еди. 1850-жылға келип, халықтын бүлгиншилиги бурын көрилмеген дәрежеге жетти. 1849жылы Хийўв қоластындағы қазақлардын турмысын көрген руслар былай деп жазды: „Әсиресе бахытсыз қырғызлардын (қазақлардын—Ред.) жарлылығы оғада адам шыдамаслық дәрежеде,
бул жарлылық қаққында, егер көзиц көрмесе, сондай да жарлылық болады екен, деп ойлаў мүмкин емес, олардын ҳалын көрип, адамныц бунындай шыдамлы болатуғынлығына ҳайран қаласац. үстиндеги кийимлери тозып пигкен, паналайтуғын жери
есиктен келген қыстьщ қақаман суўығыныц самалы иркилмей
төринен етип кететуғын тесик-тесик қараүйлер, өзлери ашлықтан
өле жазлап отыр. Олардыц жағдайынын оғада аўыр екенлиги
ҳаққында мына нәрсени айтқанныц өзи де жеткиликли. Сырдәрья
бойларындағы, Жанадәрья менен Сырдәрья аралығындағы Хийўа
пухарашылығын қабыл еткен көшпели қырғызлар тек 8 айдыц
ишинде 4 рет тоналды. Ал тоналғанда қалайынша, десениз-ши!
Хийўалы өзиниц алғысы келмегенин ямаса алып кете алмайгуғын затларын өртеп жоқ етип кетеди. Бул нағыз қарақшылардын
жыртқышлығын хат жүзинде жазып көрсетиў оғада қыйын, сонлықтан Хийўаны бизиц жаўлап алыўымыз оныц усылайынша тоналып атырған пухараларыныц мәплери ушын да айрықша ийгиликли ис болып шығар еди“.
Хийўанын қоластындағы халықлар—өзбеклер, қарақалпақлар.
түркменлер, қазақлар—өзлеринин аўыр аянышлы жағдайын кемкемнен түсине баслайды. Буған Хийўа шегарасына руслардын
жақынласып келиўи де қолайлы жағдай дүзеди.
1839-жылғы нәтийжесиз шыққан атланысынан кейин патша
ҳүкимети Орта Азияға топылыс жасаў тактикасын өзгерте баслайды, буннан былай алға илгерилеў ушын планлы түрде беккем плацдарм дүзиўге таярлық көреди ҳәм Хийўанын, Бухараныц және Қоқанныц шегараларына кем-кемнен жақынласа отырып, қазақ далаларында әскерий қорғанлар салыўға кириседи.
1845-жылы соцынан Ирғыз қаласына айланған Уральск қорғаны
ҳәм сонынан Торғай қаласына айланған Оренбург қорғанлары
салынады. 1848-жылы Оренбург линиясы менен жаца бекинислер
аралығында Қарапутақ форты сашнады. 1847-жылы Райым қорғаны салынады (ол 1851-жылдан баслап Арал қорғаны деп атала баслайды). 1847-жылы Арал флотилиясы дүзилип, оныц жәрдеми менен Орта Азия ханлықларына алдағы ўақытта топылыс
жасаўға таярлық жүргизиў ушын Арал тецизинде, Сырдәрьяныц
ҳәм Әмудәрьянын қуяр жерлеринде изертлеў жумыслары алып
барылды. 1848-жылы Қос Арал ярым атаўында ўсы ат пенен
вталған форт салынады. Сол жылдын ақырында Райымнан 45 к н
жерде Қазалы форты салына баслады, ол соц № 1 форт деп аталады. 1853-жылы Акмешиг (Перовск)алынғаннан кейин 1854-жылы
220
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июль айында Арал бекинислеринен ҳәм оньщ менен иргелес №1,
№ 2, № 3 фортлардан ибарат Сырдәрья линиясы деп аталған линия дүзилди. Бул линияньщ админисгративлик ҳәм әскерий
орайы Ақмешит — Перовск форты болды. Бул линия алдағы
ўақытта рус әскерлеринин Орта Азияньщ ишкерисине қарай кирип барыўын тәминлеген база болып хызмет атқарды.
Патша әскерлеринин Орта Аииянын ищкерисиие кирип барыўы жаўлап алыўшылық мақсеглерди гөзлегенлиги менен, бирақ
қазақлардьщ Россия составына қосып алыныўы объектив жақган
прогрессивлик әҳмийетке ийе болды. X IX әсирдин биринши ярымында Қазақстанньщ көпшилик бөлёги Россия империясыньщ
составында болыўына қарамастан, қазақ халқын
Орта Азия
ханларынық жаўлап алыў қәўпи еле сапластырылмаған еди.Хийўа ҳәм Қоқан феодаллары Сырдәрьянын төменги жағындағы
ҳәм Қазақстанньщ Ирғыз, Торғай ҳәм Эмба дәрьяларынын бассейнлерине шекемги районларынын халықларын өз қоластында
бағындырыўға ҳәрекет етти. Олардын ҳәрекетлери талаўшылық
шабыўыллар характерине ийе болды. Қоқан ҳәм Хийўа ҳәкимлери қазақ султанларын сатып алды, оларғэ хан атағы берилгенлиги чҳаққында фарманлар инәм етилди, олар қурал-жарақлар
менен тәминленди.
Батыс Қазақсган далаларында қорғанлардын салыныўы, руслардын Сырдәрья линиясын бёккемлеўи қазақхалқын Орта Азия
ханларыньщ қоластына түсиў қәўпинен қутқарды. Қазақ аўылларына үзликсиз жасалып турған басқыншылық шабыўыллар тоқтатылды. Сырдәрья линиясына жақын жерлердеги қазақлар бул
жерлерге X IX әсирдин орталарында келип қонысласқан руслар
менен тығыз қагнасық орната баслайды. Руслар менен болған
қарым-қагнасықлар қазақларға унамлы тәсир жасап, бул олардын
экономикасы менен мәдениятында үлкен өзгерислердин орын
алыўына алып келди.
X IX әсирдин биринши шерегине қарағанда онын екинши шерегинде қазақлар арасында саўда тағы да кен раўажланып, бул
олардын экономикасы ушын үлкен әҳмийетке ийе болды. Саўданын раўажланыўы ҳәрқыгиы мәўсимли ярмаркалардын ашылыўына адып келди. 1832-жылы Букеевкада, Жана өзенде ҳәм Черноярскте ярмаркалар ашылған еди. Қазақ жерлериндеги ярмаркалар Россиядағы ири—Ннжегород ҳәм Ирбит ярмаркалары меиен
байланыслы болды. Көгере саўда мбнен шуғылланатуғын саўдагерлер қазақ жерлериндеги ярмаркаларда қазақлардан көп санда
мал, әдеўир муғдарда жүи, қозы тери, мал тери ҳәм ан терилерин сатып алып, оларды Россияға жөнегетуғын еди. Россиядан
Қазақстанға маўыты, шыт гезлеме, бөз, көп муғдардағы металлдан исленген затлар қазан, темир ошақ, балта, пышақ ҳәм т. б.
затлар алып келинди. X IX әсирдин40-жылларынан баслап, Саратов,
Пенза, Самара, Қазан губернияларынан Батыс Қазақстанға сатыў
ушын ғәлле алып келине баслады. Ғәлле менен саўда жүргизиўде
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Астрахан әҳмийетли орын тутты. Бул жерден ғәлле тениз арқалц
Гурьевке жөнетилди, ал оннан тийисли жерлерге алып кетилди.
X IX әсирдин биринши ярымында Россиянын тәсири менен Қазақстанда дийханшылық өзинин буннан былай раўажланыўына
ийе болды. Қазақстанньщ арқа ҳәм батыс районларында дийханшылық пенен шуғылланатуғын руслардын тутқан үлеси әдеўир
өсти. Урал, Торғай, Илек, Иртыш дәрьяларынын ҳәм олардын
салаларынын бойларында жана дийханшылық орынлары пайда
болды. Россия менен ғәлле саўдасынын раўажланыўы ҳәмҚазақстанда дийханшылықтын буннан былайда өсиўи қазақлардын Орта Азия ханлықларынан ғәлле бойынша ғәрезлиликтен қутылыўында үлкен әҳмийетке ийе болды.
Русслар ийелеген жерлерде өз-ара феодаллық жәнжеллердич
сапластырылыўы, нызамлы тәртиптиц орнатылыўы, қулшылықтын бийкар етилиўи ханлықлардағы мийнеткеш халыққа унамлы
тәсир жасады.
Усы дәўирде Россия тәрепинен Орта Азия ханлықлары менен,
сонын ишинде Хийўа менен саўдаға қызығыўшылық күшейеди.
Бул ханлықлар Россия ушын ец әҳмийетли саўда районлары хызметине ийе болады. Егер X IX әсирдиц 40-жылларына шекемсаўда жасаў ушын Россияға тийкарынан хийўалылар барған болса, ал
40 жыллардын басларында рус саўдагерлери биринши рет өзлеринин саўда хызметкерлерин Хийўаға жибере баслады. Олардыц
қатарында Оренбурглы саўдагерлер Михаил Деев пенен А . П утоловты ҳәм ростовлы саўдагер Федор Пичугинди атап өтиўге
болады.
Хийўа ханлығы менен Россия арасындағы саўданыц өскенлигин мына мағлыўматлар дәлиллеп көрсетеди. Егер 1829-жылға
шекем Хийўадан Россияға ҳәр жылы 150 ден сәл көбирек кәрўан
келип турған болса, ал 1836-жылға келип, бул кәрўанлардыц
саны 489 ға жетеди. Россиянын Хийўа менен товар айланысы
1837— 1839-жыллары бир қанша төменлеп кеткеннен кейин, 40жылларға келип тағы да өсе баслайды. Мәселен, Оренбургтан
Хийўаға алып, келинген ҳәр қыйлытемир затлар 1840-жылғы 263
пудган, 1847-жылы 4480 пудқа өсти. Хийўадан Оренбургқа пахта шығарыў 1841-жылғы 8702,5 пудтан, 1852-жылы 25235 пудқа
көбейди.
Хийўа қоластындағы халықлар ханлықтағы өз жағдайын жийи-жийи Сырдәрья линиясындағы қазақлардыц турмысы менен
салыстырып, өзлериниц жарлылықта жасаўынын себебин айқын
түсине баслайды. Олар өзлерин буннан да бетер бүлгиншиликке түсип қалыўдан тек Россияныц жәрдеми ғана қутқаратуғынлығына исенеди ҳәм оныц пухарашылығына өтиўге ҳәрекет етеди.
Руслардыц Хийўа ханлығыныц шегараларына жақынласыўы
ҳәм қарақалпақлардыц, қазақлардыц, түркменлердин Россия пухарашылығына өтиўге талпыныўы Хийўа ҳүкиметин оғада тынышсызландырды. Бул жағдай Орта Азиядағы ўақиялардын барысын удайына бақлап отырған англичан колонизаторларын да
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тынышсызландырды. Россияға қарсы коалиция дүзиўге хәрекет
етип, Россияныц сиясий тәсиринин өсиўине ҳәм рус товарларынын Орта Азия ханлықларына өтиўине ҳәртәреплеме иркиниш
жасаўға ҳәрекет етип, Англия Хийўаға, Бухараға және Қоқанға
өз агентлерин жибереди. 1840—1841-жыллары бул ханлықларға
Англия агентлери—Аббат, Столдарт, Конолли ҳәм Шекспир жибериледи, 1843-жылы Хийўаға англичании Томсон келип кетеди.
1849-жылдын басында англичанлардын нусқаўы менен Хийўа
ханы Мухаммед Әмин рус ҳәкимлеринен Райым ҳәм Ново-Пет*
ровск қорғанларын сапластырыўды талап етеди. Усындай талап пенен хан өз елшилерин Петербургке жибереди. Бирақ патша ҳүкимети бул талапты орынлаўдан қатан түрде бас тартады.
Буннан кейии Хийўа ҳүкимети ханлықтағы халық арасындарусларға қарсы агитацияны күшейтип жибереди.
Бул исте оған Хийўа ханынын хызметинде болған руханыйлар, бийлер ҳәм султанлар жәрдемлеседи. Олар ҳәр қандай илажлар менен ханлықтағы халықлардын Россияға талпыныўын ҳәлсиретиўге ҳәрекет етеди.
Бирақ руслардын тәсирин ҳәлсиретиўге бағдарланған одардыц
ҳәр қандай урыныўлары ойдағыдай болып шықпайды, өйткени
ханлықтағы халықлар арасында езиўшиликтен азат болыў идеясы барған сайын кен ен жайып кеткен еди.
1842-жылдын сентябрь айында Сырдәрьяға жақын жердеги қазақлар көтерилис жасап, күш пенен усы жерлердеги Хийўа қорғанларынын бирин ийелейди. Көтерилис жаўызлық пенен бастырылады. Бирақ бул жердеги халық 1848-жылы тағы көтерилис
жасап, Хийўа қорғаны Жана қаланы ийелейди ҳәм рус пухарашылығына өгеди.
1852-жылы Хийўа ханынын хызметинде болган султан Ермухаммед (Елекей» Қасымов Хийўадан рус шегара линиясына қа-шып өтеди. Каспий тенизинин жағаларында рус хүкиметиниц
тирек пунктлары пайда болыўына байланыслы, Үстирг ҳәм Мангышлақта көшип жүрген қазақ және түркмен уруўлары 1836жылдан баслап-ақ, -взлерин рус пухарашылығына қабыл етиў
ҳаққында рус ҳүкиметине бирнеше рет арыз еткен еди.
Қарақалпақлар арасында Хийўаға қарсы кейип X IX әсирдиц
50 жылларында әсиресе күшлн болды. Үзликсиз урыслар олардыц
хожалығын қыйратты. Ханныц халықтан удайына нөкер жыйнап
алып кетиўине байланыслы адам күши жетиспеди. Егислик жерлердиц көлеми азайып кетти. Көплеген каналлар бирнеше жыл
даўамында қазыўсыз жатқанлықтан, суў ақпай кеўип қалды.
Гүлленген атызлар суў болмағанлықтан қуўрап қалды Қарақалпақлардыц көпшилик семьялары жерсиз, тиришилик етиў ушын
қәрежегсиз қалып, ашлыққа ушырады. Бирақ усындай жағдайға
қарамастан, хан ҳалықтан алынатуғын салғырт-кесменин белгиленген муғдарын кемитпеди, керисинше, үзликсиз даўам етип
атырған урысларға байланыслы қосымша салықларды көбейгип
жиберди.
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Хийўа ханларыньщ „нөкерлерди ҳәм парахат халықты мобилизациялаған үзликсиз атланыслары елди бирлестириў ҳәм ишки
өз-ара жәнжеллерди сапластырыў ушын емес,—деп жәзады Я. Ғ.
Ғуламов,—ал парахат жасап атырған ахалтекелилерге шабуўыл
жасаў ушын, Арқа Иран областьларын талаў ушын жүргизилетуғын еди“.
1850жылы Мухаммед Әмин хан Дәрьялықтағы яўмытларды
бағыныўға мәжбүрлеў ушын Шарқыраўыққа үлкен плотина салдырады, нәтийжеде, Әмудәрьянын суўы Лаўзаннан Дәрьялыққа
қуяды, бул Лаўзан бойында жасайтуғын түркмен уруўларын
қыйын жағдайға түсиреаи. Бунын ақыбети қарақалпақлар ушын
да оғада аўыр болды. Лаўзаннын бөгелиўи Ханабад районындағы
кен егислик жерлердин шөлистанлыққа айланыўына ҳәм Айбүйир қолтығыныц қуўрап қалыўына алып келди, Әмудәрья дельтасынын батыс бөлиминдеги түркменлер менен қарақалпақлардыц
егислик жерлери суўсыз қалды. Хийўа ханларыныц жүргизген
сиясатыныц аўыр ақыбетлери бәринен де бурын кен мийнеткешлер массасынын жағдайын тағы да бетер қыйынластырды.
1851жылы Хийўа ханлығында ашаршылық басланып, эпидеАшя ен жайып кетеди. 1853-жылы тырыспай кесели басланып,
ол усы жылдын гүз мәўсиминин ақырында Хийўа қаласынын
өзинде күшейеди.
Солай етип, Хийўа ханлығындағы халықлардын, соныц ишннде қарақалпақлардыц жағдайы бул дәўирде адам шыдамаслық
дәрежеге жетеди ҳәм 1855-жылы Хийўа үстемлигине қарсы кец
ҳалық массасынын көтерилис жасаўына алып келди.
1855-жылдын февраль айында Мухаммед Әмин хан марылы
түркменлерге қарсы өзиниц он екинши атланысына шығады. Марыны ийелеп, ол Ирандағы түркменлердиц Серахс қорғанына қарай
жол алады Өзлеринин күшине исенбей, Серахстағы түркменлер
Мешхед қаласынын ҳәкими Ферудин Мырзадан жәрдем сорайды.
Иранлылардыц қуўатлаўы менен түркменлер Серахсты қамалдан
босагыўға ханды мәжбүрлейди, ал усыннан кейин күтпеген жерде хийўалыларға соққы берип, күл-талқан етип қыйратып, оларды қашыўға мәжбүр етеди. Усы саўашта Мухаммед Әмин хан
өзинин бир қанша туўысқанлары ҳәм жақын әмелдарлары менен
бирге набыт болады.
Қарақалпақлардыц көтерилиси басланыўы алдында Хийўадағы
ишки сиясий жағдай, әсирессе Серахстын түбинде қыйратылған
Хийўа әскерлеринин қалған-қутқанлары өлген Мухаммед Әмин
ханныц орнына онын иниси—бурынғы хан Мухаммед Рахимниц
баласы Тәцриқулдын бәсекилеси—Абдулланы (Абдулла бекти)
хан етип сайлағаннан кейин, пүткиллей шийеленисип кетеди. Өз
бәсекилеслерин Абдулланыц аяўсыз жазалаўлары Мухаммед
Әмин ханнын тағы бир иниси Сейидмухаммедтиц оған қарсы бас
көтерип шығыўына алып келеди. Сейидмухаммед түркменлердиц
наразылығынан пайааланып, оларды Абдуллаға қарсы көтерилиске баслап шығады. Көтерилисшилер Хийўа ханлығыныц бир не224
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ш е қал алары н и й ел ей д и . А б д у л л а к өгери ли сти са п л а ст ы р ы ўға
қ ә р е к е т етип к ө р е д и , би р ақ бу н н ан н ә ги й ж е ш ы қ п ай ол ө л ти ри леди.
1855-ж ы лды н 3 -се н т я б р и к ү н и Х и й ў а д а ғ ы х а н тахты н а өл ти р и л ген А б д у л л а н ы ц орны на Қ у т л ы м у р а т д е г е н х а н етип оты р ғы зы л ад ы . Д ә р е к л е р д е н ал ы н ған м ағл ы ў м ат л ар ға қ а р а ға н д а , ж а н а д ан б о л ған хан н ы н д ә сл е п к и ады м лары ны н бири қ азақ л ар д ы н
адай у р у ў ы н д а ғы л а р д ы қ у р а л л а н ы п , т ал аў ш ы л ы қ ж ү р г и зг е н и
у ш ы н т ү р к м ен л ер д и ж а з а л а ў ғ а ш ы ғы ў ға ш ақ ы р ы ўы б о л д ы . О л
у сы л а й ы н ш а , би р хал ы қты ек и н ш и би р ҳ а л ы қ қ а ө ш е ги ст и р и ў
ж о л ы м ен ен хан л ы қ тағы кө т ер и л и сл ер д и б аст ы р м ақ ш ы б о л а д ы .
А л т ү р к м е н л е р Қ утл ы м ур атты н үстем л и ги н м о й ы н л ам ай , А т а м у р а т
д е г е н д и ө з л ер и н е х а н етип сай л ап ал ад ы . Б ун н ан кейин Қ у т л ы м у р а т т ү р к м е н л ер д и к е л и си м ге келип бағы нды ры п а л ы ў м а қ с е т и н д е, о л ар м енен сө й л е си ў л е р ж ү р г и з и ў г е к и р и се д и . С о н ы н
м енен б и р ге , ха н М а р ы д а н т ек ел и л ер д и ҳә м азл ы -к е м б а с қ а у р у ў л а р д а ғ ы т ү р к м ен л ер д и ш ақы ры п а л ы п , со л ар д ы н к ү ш и н е н пай
д а л а н ы п , яўм ы тл ар д ы қы йратпақш ы б о л ад ы . 1855-ж ы лды н н о яб р ь
ай ы н да Х и й ў а д а н я ўм ы т л ар ға қарсы қ у р а л л ы о т р я д л а р ж и б е р и л е д и . Б у л отр яд л ар Г ө н е Ү р г е н ч к е қарай бараты рған ў а қ ы п а ,
к ү т и л м е ге н ж а ғ д а й д а , хан л ы қ тағы қ ар ақ ал п ақ л а р а р а сы н д а к ө т е - р и л и с ш ы қгы д е г е н х а б а р к е л ед и .

Хийўа хроникаларынын хабарларына ҳәм халық әнгемелерине
қарағанда көгерилис жасаған қарақалпақларцьщ басында қоцырат арысыньщ қолдаўлы урўўынан Ерназар Алакөз турады. Хийўаньщ сарай тарийхшыларыныц пикиринше бий өзинин пүгкиллей ақылсызлығына байланыслы ҳәм асакеткен қәўипли нийетлерди ойлап, көтерилиске басшылық етиўди өз қолына алған.
Хийўа тарийхшылары көтерилисшилерди „биймәни ызаланыўшылық ҳәм душпанлық* жолына түскен „ақмақ қарақшылар ҳәм
гәззаплар“ деп сыпатлайды. Халық ацыз сөзлери көтерилисшилерди ҳәм көтерилистиц басшыларын басқаша етип көрсетеди,
көтерилистин келип шығыў себеплерин оныч қалайынша басланғанын анықлаўға жәрдемлеседи, не себептен Ерназар көтерилистин басшыларынын бири болғанлығын түсиндирип береди. Ерназар қарақалпақ кәтқудаларыныц ханға оппозициялық кейипте болған бөлегиниц ўәкили еди. Хан ҳәкимлери енгизип атырған тәртиплерге қарсы жигерли ҳәрекетлери ушын хан оныбий атағынан
айырып, өз минези бойынша аршыл ҳәм өркөкрек болған Ерназарды масқаралап кеўлин қайтарады.
К ө г ер и л и ск е б аш ы л ы қ ети ўд и өз қ о лы н а ал ы п , Е р н а з а р ха н
д есп от и зм и н е қ арсы гү р е ст е хал ы қ т ы қ ў ә к и л л ер и н е е м е с , а л ф е о д а л к ә т қ уд ал ар ға сү й е н е д и . О н ы ц усы н ы сы б о й ы н ш а қ а р а қ а л п ақ л ар д ы ц к ө тер и л и си н и қ р әсм и й б асш ы сы е т и п , З а р л ы қ хан
са й л а н а д ы .

Қарақалпақлардын өз ханын сайлаўы (ис жүзинде рәсмий белгиленген адам атынан „ўәзир“ Ерназар өз сиясатын жүргизеди)
ҳәм ғәрезсаз қарақалпақ ханлығыныц дағазаланыўы Ерназарға
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бөлшекленген қарақалпак уруўларын бирлестириўге, өз тәрепине өз уруўласлары қочыратлылардан тысқары қарақалпақлардьщ
басқа уруўларынын бийлери менен кәтқудаларын қаратып ааыўға жәрдемлеседи. Бул көгерилис ўақтында қарақалпақлардын
еки арысы да (қонырат қәм он төрт уруў) бирликте' ҳәрекет етти. Қоныратлардьщ басында Ерназар Алакөз, Он төрт уруўдын
басында кенегес уруўынан Кенегес Ерназар турады.
Көгерилис кен көлемге ийе болады. Бул ўақияны еситкеннен
кейин Хийўа ханынын хызметиндеги барлық қарақалпақ әскерлер елине қайтып келип, көтерилисшилерге қосылады, бул
жағдай ханныц әскерий күшин ҳәлсиретеди ҳәм көгерилисшилердин лозициясын күшейтеди.
„Гүлшәни дәўлет* те көтерилистин барысы сүўретленгенде,
қарақалпақлар Әмудәрьядағы саўда кемелерине топылыс жасап,
олардағы товарларды тартып алды, деп көрсетиледи. Халық ацыз
сөзлеринде де усы нәрсе айтылады. Зарлықты хан етип белгилегеннен кейин. Ерназар Әмудәрья арқалы Хийўаныц бир де қайығын откермеди. Ол қайықлардан алынған барлық затларды Зарлық ханныц үйиниц қасындағы бир жерге жыйнайды. Ерназардын жигитлери етик тигиўге қолайлы көп былғары терилер жыйнайды. Олардыц көплиги соншелли, жыйналып бир төбе болады.
Ерназар бул былғары терилерди Хийўалылар менен саўашта өзлерин көрсеткен жигитлерге сыйлық етип береди.
Усыған қарағанда, көтерилисшилер тек ханнын саўда кемелерине ғана усындай қатнас жасаған, ал басқа кемелерге тиймеген.
Буны хан тыншыларыныц көтерилис болып атырған жерлерден
Хийўаға жиберген мағлыўматлары дәлиллейди. Оларда мәселен
былай делинеди: „Үш саўдагер гәззаплардыц он саўда кемесин
еркин өткерип жибергенлигин өз көзлери менен көрди. Соныц
менен бирге олар жоқары жақтан киятырған саўдагерлерге хат
жиберип, онда оларды еркин өткерип жиберетуғынлығы айтылады*.
1855-жылдын 12-декабринде Хийўа әскерлери менен көтерилис жасаған қарақалпақлар арасында биринши саўаш болып өгеди. Хийўа хроникаларынын хабарлаўына қарағанда, ҳүкимет әскерлери жециске ериседи ҳәм көп олжа және тутқынлар алып
Хийўаға қайтады.
Декабрь айыныц ақырында Қутлымурат хан көтерилисти бастырыў ушын Якып Махрем ҳәм Худайбергеннин басшылығы астында жазалаўшы огряд жиберди. Отряд дәслеп Қошқар атаға
жақын жердеги қарақалпақларды тонаған, оннан сон басқа жерлердеги парахат халықты талап, қырғыншылыққа салады, үлкен
жастағы ер адамлар өзлериниц туўылып өскен жерлерин таслап,
Хийўа ханы әскерлериниц қуўдалаўынан жасырынып жүриўге
мәжбүр болады. Хийўа әскерлери көп санлы ҳаяллар менен балаларды бенде етип көп санлы маллар менен ҳәр қыйлы затлардь
олжа етип алып кетеди. Хийўаға көп муғдарда олжа алып қайтқан әскер басылар ханныц сақыйлық пенен берген сыйлықларын
алатуғын еди.

226

www.ziyouz.com kutubxonasi

бирақ бул жазалаўшы экспедиция да көтерилисти бастыра
алмады. Қарақалпақлар бирнеше ақсақаллардан ибарат делегацияны көтерилис жасаған түркмен-яўмытлардын басшысы Атамурат ханға жиберип, оны Хийўа деспотизмине қарсы гүресге биригип ҳәрекет етиўге шақырады. Атамурат хан қарақалпақларға
жәрдемге төрг жүз аглыны жибереди, бирақ оларды жолда Қутлымуратханныц отрядлары қыйратады. Соцынан қарақалпақлар
көтерилис жасаған түркмен-яўмытлар менен бирге биригеди.
Олар Зарлықхан ҳәм Ерназар Алакөздицбасшылығында Хийўа армиясына қарсы бирликте ҳәрекет егиў ушын Гөне Үргенчке жөнеп кетеди.
1856-жылдыц январь айыныц басында көтерилис жасаған қарақалпақлар менен түркменлерге Хорезмниц арқа бөлиминдеги
қазақлар менен өзбеклер қосылады. Қазақ Батырхан Жанғазы
Тюрин Қоцыраттын ҳәкими болады. Бир архив дәрегиниц мағлыўматына қарағанда көгерилисшилердиц орайы Жана Базар деген
жерде болып, ол Әмудәрьянын он жағасында Шымбайдыц қублабатысындағы 30 киломегрлик жерде жайласқан.
1856-жылдыц январь айыныц ақырында Қоцыраттыц ҳәк-ими
Батырхан ҳәм еки Ерназар бий көтерилисшилердиц атынан султан Елекейге және Сырдәрьяныц шеп жағасындағы көшпели қазақларға дослық хат жиберип, онда: „қарақалпақлардыц, түркменлердин ҳәм қырғызлардыц (қазақлардыц) улусындағы ақыллы
адамлар менен ойласып, Хийўаға қарсы халық мәпи ушын урыс
басладық. Бизин халқымыздын ийгилиги ҳәм парахат жасаўы
ушын ески ханлардыц әўләдларынан болған Зарлықты хан егип
көтердик. Енди түркменлер.қарақалпақлар ҳәм қырғызлар арасында алааўызлық тоқтады, олар бир-биринен бенде етип алған адамларын, таргып алған малларын, затларын бир-бирине қайтып берди. Солай етип, енди бизлердиц барлығымыз және қоцсы өзбеклер аўызбиршилик пенен жасаймыз“ , —деп көрсетиледи.
Соныц менен бирге Зарлық хан әскерий старшина қазақ ордасыныц орта бөлиминиц султаны Елекей Қасымовқа және басқа да қазақ уруў баслықларына хат жибереди. Хатқа Зарлық
ханныц мөри және қарақалпақ уруў баслықларыныц 22 ярым мөри басылады. Хатта былай делинеди: . . . . Елекей ханға... ҳәм
басқада ҳүрметли үлкен-кишилерге мыналарды мәлим етемиз,
халықтын қәлеўи бойынша ханлық дережеге Зарлық көгерилди... Халықтыц бундай келисимге келиўине төмендегише себеплери бар: буныц себеби бизиц халқымыз сизлер менен бирге бир
ата-анадан дөреген, сонлықтан биз сизлерди үлкен ағамыз, ал
өзлеримизди сизлердин ининиз деп есаплаймыз, оныц үсгине
аныз сөзлер бойынша дәслеп қырғызлар (казақлар—Ред.), ал оннан кейин қарақалпақлар белгили болды. Бизиц султанымыз Елекейдиц қандай жағдайларда болғанлығы ҳәм сизлердиц балала.
рыныздыц қаншелли аўыр жағдайға түсирилгенлиги ҳәм сизлер.
дин дүнья-малыцыз талап алынғанлығы және сизлердиц ҳүрмет.
ли адамларыцыздыц қорланғанлығы сизлерге белгили... Бирқанша
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дан бизлердиц үлкен-кишимиздиц барлығымыздыГкөзлеримиз'
ден жас сорғалады. Вундай жағдайда сизлер бизге жәодем бе.
риуициз керек еди, бирақ сизлерден хабар болмадп « рА
20

Ерназар Алакөздин ҳәм Кенегес Ерназардыц
Султан Елекейге мөр басылған хаты ҳәм олардыц ярым мөрлерн.

228
www.ziyouz.com kutubxonasi

Солай етип қарақалпақлар көтерилис жасаған ўақьпта Сырдәрья линиясындағы қазақлар өзлерин қуўатлайды деп умитленди
Хийўа ханы Қутлымурат көгерилистиқ оғада қәўипли түр
алып барагырғанын сезип. түркмен-яўмытлардық басшылары менен келисим дүзиўге, оннан кейин өзиниц барлық күшин көтерилисти бастырыўға жәмлеўге қарар етти. Бирақ яўмытлар менен
сөйлесиўлер жүргизилип атырған ўақытта 1856-жылдық февраль
айыныц басында ол өз иниси Мухаммед Нияз тәрепинен өлтнрилди. Буннан сәл бурынырақ яўмытлар менен болған бир саўашта Мухаммед Нияз түркменлерге тутқынға түсип, ол жерде
түркмен кәтқудалары арасынан бирқанша тәрептарларға ийе болған еди. Хийўа ханы сөйлесиўлер жүргизиўди даўам еттирип
атырған ўақытта Мухаммед Нияз еки мыц атлы ескер менен
Хийўаға басып кирип, хан сарайын ийелейди, өзи хан болыў
мақсети менен Қутлымурат ханды өлтиреди. Бирақ Қутлымурат
ханға садық болып қалған әскерлер сарайды қоршап алып, М уҳаммед Ниязды өлтиреди, ал онын отрядын қыйратады.
1856-жылдын 12-февралына хан тахтына 1855-жылы өлген
Мухаммед Әмин ханнын туўысқан иниси Сейидмухаммед отырды, ол усы ўақытта 34 жаста болып, бирқанша абыройлы ҳәм
урысқумар еди.
Сейидмухаммед өлген ханныц сиясатын даўам еттирип, түркменлерди бағындырыў ушын тезден әскер жыйнаўға кириседи.
Атланысты басламастан-бурын, ол түркменлер арасында абыройға ҳәм тәсирге ийе болған Хубби ийшанды оларға мынадай шақырық пенен жибереди: „ 0 , түркмен халқы! Сизлер әййемги ўақытлардан бери мәмлекетке (Хийўаға—Ред.) шын кеўилден хызмет етип киятырсыз, сизлер онын менен туўысқанлық байланысқа ийесиз! Сонғы ўақытлары басымызға тағдир салған ҳәр қыйлы
аўырманлықлар менен қайғы қапашылық өтип кетти. Енди бурынғы ашыўьщызды ҳәм тәртипсизликлерди қойыц, сөйтип тезден
және иркилместен ханныц хызметинё келиц, сизлерге ханныц
беретуғын барлық сыйлықлары менен ийгиликлеринен пайдаланыи“.
Түркмен кәтқудаларын сатып алып ҳәм алдаў жолы менен
және олардын бир қатар аўылларын қыйратыў арқалы Сейидмухаммед хан түркменлердиц бир бөлегин бағындырып, оларды өз
әскеринде хызметке тартыўға ериседи. Солай етип, ол түркмен
ханы Атамураттын күшин бөлшеклейди. Сонын менен бирге,
1856-жылдыц февраль айыныц ақырында Сейидмухаммед ханныц
әскерлери Хожелиниц қапталында көтерилис жасаған қарақалпақлардын, түркменлердин, қазақлардын ҳәм өзбеклердин бирлескен
күшине күшли соққы береди, усыннан кейин көтерилисшилер
биригип жәмлесе алмай қалады. Буннан кейин Хийўа ханы өз
әскерлерин бағынбаған яўмыгларға қарсы жибереди. Хан әскерлериниц басып кириў қәўпин сезип, яўмытлар Бухара әмири
Насрулладан (1826—1860) жәрдем сорайды. Бирақ Бухара әмири229
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нин түркменлерге жәрдемге жиберген отрядлары жолда хийўалылар тәрепинен қыйратылады. Олардын аман қалғанлары Әмударьядан өтип, көтерилис жасаған карақалпақларға барып жетеди.
Сейидмухаммед хан түркменлердин бир бөлегин бағындырып,
көтерилисшилердин бирлескен күшине шешиўши соққы бергеннен кейин, көтерилис басшылары арасында жнклениўшилик пайда болады. Басында кенегес Ерназар болған он торт уруўдьщ
бийлери менен ақсақаллары көтерилистин сөзсиз женилетуғынына
көзи жегип, Хийўа ханынын тәрепине өтип кетеди. ,О лар ханға
өзлеринин бағынагуғынлығын ҳәм шын кеўилден хызмет етиўге
таяр екенлигин билдириўге асықты“, —деп көрсетиледи Хийўа
хроникаларында.
Көтерилисшилердин Хийўа тәрепине өтип кеткен басшылары
Зарлық ханды тутқынға алып хийўалыларға тапсырды.
Хийўа хроникаларында айтылғанларға қарағанда Хийўаға алып
келингеннен кейин Зарлық ханға масқарапаздьщ кийимин кийгизип, бетине күйе жағып, белине ағаш*пышақ байлап, басына қағаздан жасалған тәж кийгизеди. Усыннан кейин оны арық ешекке терис мингизип, қаланы айландырып шыққаннан сон дарға
асэды.
Көтерилистин басшысы қолдаўлы Ерназар бий 700 үйли қарақалпақлар менен бирге Арал тенизиниқ жағасына кетип, Қазақ
дәрьяньщ тенизге қуяр жеринде күшли беккемленген қорғансалады.
1856-жылдын 29-маргында Сейидмухаммед хан үлкен әскер
жыйнап қорғанды қоршаўға кириседи. Көтерилисшилер душпанға қатты қарсылық көрсетеди, адам күши жағынан оғада басым
болыўына қарамастан, қорғанға қаншелли күш салып жигерли
түрде топылыс жасаса да, хан әскерлери қорғанды ийелей алмайды. Қамал дерлик үш айға жақын даўам етеди. Ерназар басқарган .қорған гарнизоны оғада аўыр қыйыншылықларды, ашлықгы басынан кеширсе де, душпанға берилмеди, тек 1856-жылдын
июнь айында Ерназар қиянетшилик пенен өлтирилгеннен кейин
ғана хийўалылар қорғанға басып кире алады. Көтерилисшилердин сонғы тирек пункты усылайынша қыйратылады.
Көтерилис Хийўа менен тил бириктирген қарақалпақ бийлеринин хиянетшилик етиўи арқасында бастырылады. Қарақалпақлар менен қазақлардын бул азатлық ҳәрекетинде Россиядан қашып келген қазақ феодаллары—Әзберген бий, Қайыпқалы хан,
Есет Кетибаров ҳәм басқалар реакцияшыл роль тутып, олар көтерилисти бастырыў исинде Хийўа ханына жақыннан жәрдем берди.
Көтерилистнн басшысы Ерназар Алакөз ҳәм онын тәрептарлары басқа қарақалпақ феодалларына қарағанда өзлериниц сиясий мәплери жағынан халыққа бирқанша жақын турды. Бирақ
Ерназар Алакөз қарақалпақ гедейлери менен эксплуататор топарлардын мәплеринин бир-бирине қарама-қарсы екенлигин ҳеш түсиннп жещеди, ол массаны Хийўа ханына қарсы гүреске ғана
шақырды.
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Артта қалған феодаллық жәмийеттеги халық-азатлық ҳәрекетине тән болған улыўма себеплерден тысқары, бул көтерилисти
сөзсиз женилиске алып келген онын айрықша өзине тән себеплери де болды. Бирақ усы себеплер көтерилистин ақырғы нәтийжесине алып келди. Бизге белгили, көгерилистин мақсети Хийўа
деспотизминен азат болыўдан ҳәм миллий (қарақалпақ) феодаллық ханлығын дузиўден ибарат еди. Сырдәрьядағы қазақлардан,
руслардан, сондай-ақ Бухарадан күтилген жәрдем болмады. Ол
ўақыглары Россиянын бурынғы пухаралары—қарақалпақларға—
Хийўа ханыныц езиўинен қутқарыў исинде жәрдем бериў патша
ҳүкиметинин планына кирмеген еди.
Қарақалпақлардын 1855—1856-жыллардағы көтерилиси Хийўа
деспотизмине ҳәм миллий езиўшиликке қарсы бағдарланған стихиялық халық-азатлақ ҳәрекети характерине ийе болды. яҲәр
қандай миллий езиўшилик халықтын кец массаларыныц жигерли
дәккисине ушырайды,—деп жазған еди В. И . Ленин, —ал миллий езилген халықтын ҳәр қандай дәккисинин әмелге асыўы, бул
миллий көтерилис болып табылады"1.
X IX әсирдин орталарында Хийўа ханлығы англичан империалистлариництәсири асгында болған еди. Хийўанын Түркия менен,
ал ол арқалы Англия менен байланыслары Қырым урысы ўақтында күшейеди. Англичан ҳәкимлеринин қуўатлаўы жағдайында
Орта Азия ханлықларына жергиликли ҳәкимлер менен „барлық
мусулманлардын халифасы* деп аталған, бирақ бул жерде онын
арқасында тўрып, бриган экспансионистлери ҳәрекет еткен түрк
султаны менен байланысларын жолға салыў ушын түрк елшилери жибёрип турылды, Орта Азия ханлықлары да Түркияға өз
елшилерин жиберип турды. 1853—1854-жыллары Мухаммед Әмин
хан Константинопольғабирнеше рет өз елшилерин жиберди. „Хийўа ханы,—деп жазады Оренбург шегара комиссиясы өзиниц
1854-жылғы отчетында, — Россиянын Оттоман портасы ҳәм оныц
аўқамласлары менен жүргизип атырған урысында кимниц женип
шығатуғынлығын билип қайтыў ушын Бекжан мәҳрем менен бес
адамды тағы Түркияға'жиберди“.
Англичанлар менен түрклердин көрсетпеси бойынша Хнйўа
ханы усы жыллары қазақ далаларында өз агентлери—моллалардыц жәрдеми менен русларға қарсы агитацияны күшейтип жебереди. 1854-жылы Мухаммед Әмин хан ҳәм Қоқан ханы екеўи
бирликте, ҳәтте улыўма күш пенен Сырдәрья линиясына топылыс жасап, қазақларды Россиядан бөлип алмақшы болады, Бирақ қарақалпақлардын көтерилиси Хийўа ханлығын ҳәлсиретип
таслаған еди, сонлықтан бул көтерилис еки ханнын жаўыз нийетлериниц әмелге асыўына белгили дәрежеде иркиниш жасады.
Хийўа ханлығында болып өгкен ўақыялар Бригания хүкиметин
күшли тынышсызландырған болыўы итимал. Ол Хмйўа ханына
елде тәртип орнатыў исинде жәрдем бериўге асықш .
1 В. И. Л е н и н. Шыгармалары. 23-том, 49-бет.
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1856-жылдыц 31-авгуетында Оренбургган Петербургка, сыртқы ислер министрлигине хат жиберилип, онда соқғы ўақытлары
Хийўаға 9 иранлы ҳәм бир англичан келип, ханнық түркменлер)
қарақалпақлар қәм қазақлар менен қатнасығын жолға қойыўда
өзлеринин жәрдемин усыныс еткенлиги айтылады. Үзликсиз даўам еткен ишки өз-ара жәнжеллердиқ, халық массаларынық бас
көтерип шығыўларыныц нәтийжесинде эрын алған экономикалық
бүлгиншиликке байланыслы Хийўаныц ҳәлсиреўи Англия. Түркия
ҳәм басқа да қызықсыныўшы еллерге Орта Азияныц усы районында өз позицияларын беккемлеўге сылтаў болып хызмет етти.
Хийўа ханлығындағы сиясий ўақыялардын жоқарыда келтирнлген обзорынан көргенимиздей-ақ, қарақалпақлар басқа халықлардан бөлекленип қалған жоқ. Олар Әмудәрьяныц төменги жағына келип қонысласқаннан кейинги қысқа ўақыт ишинде сондай
жағдайға еристи, нәтийжеде X IX эсирдиц орталарына келип-ақ,
Хийўа ханлығынын сиясий турмысында әҳмийетли роль ойнай баслады. Ханлардыц бир халықты екинши халыққа қарама-қарсы
қойыўға бағдарланған сиясатына қарамастан, олардыц ханлықтағы
басқа халықлар менен тығыз экономикалақ ҳәм мәдений өз-ара
байланыслары орын алды.
X IX әсирде Әмудәрьянын төменги жағында қарақалпақлар
қатнаспаған бир де ири сиясий ўақыя болмады. ал айырым ўацыялардын ҳәтте өзлери инициаторы болды. Бирақ, Хийўа деспотизмине қарсы қарақалпақлардыц ямаса ханлықтағы басқа халықлардын ҳәрекети биригип, тығыз байланысқа ийе болғанда
ғана белгили дәрежедеги табысқа ерисиўи мүмкин еди. Ханлықтағы барлық мийнеткешлердЦц улыўмалық душпан —Хийўа ҳәкимлери менен жергиликли феодаллар—байлар, бийлер
ҳәм руханыйларға қарсы бирликтеги гүреси Хорезм оазисиндеги
халықлардыц өз-ара дослық қатнасықларыныц қәлиплесиўиндеги
тийкарғы жоллардыц бири болды.
4. 1858— 1 859-Ж Ы Л Л А Р Д А ҒЫ Қ О Н Ы Р А Т Т А Ғ Ы К Ө Т Е Р И Л И С

Қарақалпақлардын көгерилисин бастырғаинан кейин Хийўа ханы
өзинин барлық күшин түркмен уруўларыныц көтерилисин бастырыўға жәмлеўге мүмкиншилик алды. Онын устине 1856-жылдыц
ортасында көтерилисшилердин жағдайы пүткиллей аўырласты.
Үзликсиз әскерий ҳәрекетлердин ҳәм булгиншиликтиц нәтийжесинде ханлықта күшли ашлық басланды. Көтерилис жасаған туркменлер арасында жиклениўшилик келип шықты. Сентябрь айыныц ақырында ҳәр бир уруўдан белгиленген ақсақаллар 185зжылы Абдулла ханды қыйратқан ўақытта яўмытлар басып алған
барлық топларды, байрақларды ҳәм басқа да затларды хийўалыларға тапсырды. 1856-жылдыц ноябрь айында түркменлерге қарсы урысқа қатнасқан Хийўа әскерлери тарқатып жиберилди ҳәм
барлық түркмен уруўлары Даўдан ҳәм Ханабад жерлеринен бурынғы өзлерине қараслы жерлерге көшип өтти. Бул Хийўа ха232
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нынын ири табысы болды, бирақ бул көтерилистин биротала бастырылғанын анлатпайгуғын еди. Ханға әсиресе Атамурат хан басқарған түркмен уруўлары қатан қарсылық көрсетти, Атамурат
хан көтерилис жасаған уруўлардьщ басқа көсемлеринин арасында
вн избе-изли позиция тутты ҳәм Хийўанын қас душпаны болды.
Сонын менен бирге ханлықтағы ха ықтьщ жағдайы жылдан
жылға аўырласып барды. Дийханлардын урысқа кетиўине байланыслы жерлер егилмей, бос жатты. „Усы топалацпардын салдарынан Хийўа ханлығынын ишки аўҳалы оғада аўырласты,—деп
көрсетиледи Оренбург шегара комиссиясынын отчетында,—1857жылы онын барлық жеринде ашлық даўам етип, бир қанша атааналар өзлеринин балаларын қуллыққа сатыўға мәжбүр болган
Бир қадақ ғәлленин баҳасы бизиц ақшамыз бойынша 10 гүмис
тенгеге барып жетги ҳәм ец ақырында ғәлле жетиспегенликтен
Сейидмухаммед хан Бухара әмири Насруллаға шабарман елши
жиберип, Бухара базарларынан Хийўа ушын ғәлле сагып алыўғ?
руқсат етиўин өтиниш егеди, буған әмир келисим береди". 1857жылдын жазында Хийўада тырыспай кеселлиги күшейип кете
ди, бул халықтын ашлықтан ҳәлсириўинен келип шыққанболы
ўы керек. Өлим әсиресе балалар арасында көп болған. Жарлылық, ашлық, хан әмелдарларыныц аяўсыз езиўи қарақалпақларды
Хийўа менен қонысылас мәмлекетлерден баспана излеўге мәжбүрлейди.
1857-жылы рус ҳукимети қарақалпақлардын үлкен бир топа
рына рус қараўындағы жерлерге өтиўге руқсат берди. 1857-жы
лы Оренбург шегара комиссиясыньщ председатели болған В. В
Григорьев майор Бланкеннагельдиц „1793— 1794-жыллардагы Хий
ўа ҳаққындағы жол жазбаларына“ өзинин ескертиўлеринде* сия
сий ўақияларғажәнеоннан кейин 1857-жылдын бәҳәриндеги ашар
шылыққа байланыслы әдеўир сандағы қарақалпақлар Бухару
жерлерине өгип кетти, ал олардьщ 7000 үйи бизге Сырдәрьяға
көшип өтти“ , —деп жазады.
„Әмудәрьяныц қуяр жерине жақын жердеги Хийўаға қараслы
орынларда көшип жүрген қарақалпақ бийлеринин бир қатары
1857-жылдын август айыида Сырдәрья бойындағы қырғызлардын
(қазақлардын —Ред.) баслығына, Сыртқы ислер министрлигинин
чиновнигине еки хаг жиберди, бул хатларында олар бизин да
лаларымызға 900 үй болып көшип өтиўге руқсат бериўди сора
ған,—деп жазады Оренбург шегара комиссиясы өзинин 1857-жыл
гы отчетында. Оренбург ҳәм Самара генерал-губернаторлары (комиссияныц 7-октябрьдеги усынысында) оларға бурын усындай орын
алған жағдайлар тийкарында руқсат еткен, сонын менен бирге қарақалпақларға қырғызлар сияқлы үй басына салық төлеў, басшылар көрсеткен жерлерде парахат көшип қонысланыў миннети
жүкленди“ . Хийўа ханына қарсы гүресте патша ҳүкиметинин қураллы жәрдем бериўим бир неше рет өтинип, көтерилис жасаған
яўмыт уруўларынын көсемлери өзлеринин Россия қәўендерлигине
ийе болыўды қәлейтуғынлығын бир неше рет билдирген еди
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Бирақ патша ҳәкимлери Хийўа менен болған қатнаеықларды өткирлестиргиси келмей, олардық бул өтинишлерин орынлаўдан
бас тартып келди.
Ханлықтағы халықлардын Россия пухарашылығына өтиўге талапланыўы Хийўа хүкиметин оғада тынышсызландырды. Хийўа
ханларынын рус тәсирине қарсы бағдарланған ескиусылы—диний
агитация айтарлықтай нәтийже бермеди. Үзликсиз урыслардын>
қымбатшылық ҳәм ашлықтан азап шеккен халық молла, ийшан
және ахунлардын үгит-нәсиятын тынлағысы келмеди.
Халықлардын Россияға қосылыўға бағдарланған талапланыўларын иске асырмаў және ханлықта тәртип орнатыў мақсетинде
Сейидмухаммед хан патша ҳүкимети менен қатнасықларды жолға қойыўға, солай етип, рус ҳәкимлерин өз қараўына Хийўа пухараларын қабыл етпеўге көндириўге қарар еттн. Усы мақсет пенен хан 1857-жылдын жазында Петербургқа өз елшилерин жибереди. Соньщ менен бирге Сейидмухаммед хан Әмудәрьянын он
жағасындағы халықтын рус пухаралары менен байланысын тоқтатыў
ушын Дәўқарада қорған салды. Усыған байланыслы Оренбург генерал-губернаторынын 1858-жылдын 24-сентябринде сыртқыислер
министринин атына жазған хатында мыналар айтылады: »хийўалылардын Дәўқарада қорған салыўы (Қорғанша—Ред.) Әмудәрьянын төменги жағында он жағалықта жасайтуғын ҳәм Хяйўа
ҳәкимлеринин руқсатысыз Жанадәрьянын жоқарғы жақларына
және Сырдәрья тәреплерге жийи-жийи көшип кетип турған көшпели қырғызлар менен қарақалпақларды бағынышлылықта сақлап
гурыў мақсетин нәзерде тутқан*. Хатта оннан кейин, Хийўаныч
бул қо.рғаны ханлықтағы халықлардын Сырдарья линиясына өтиўине иркиниш жасайды, деп қәўетерлениўшилик билдирилген
ҳәм қарақалпақларды Жанадәрья бойларына көширип алып келиў мүмкиншилиги бардепатап көрсетилген.
Сонын менен бирге Хийўа ханы Қоқан ханлығы менен өзара қатнасықларды жақсылаўға бағдарланған иләжлар көрди.
1857-жылы Хийўаға Қоқан елшиси келеди, ал сол жылы Қоқанға Хийўа ханынын елшиси жибериледи. Ескертип өтетуғын нәрсе,
ханнын Қоқанға жиберген елшиси Хийўа ханына ен берилген
қарақалпақ бийлеринин бири, өз халқынын азатлық хәрекетин
бастырыўға актив қатнасқан Сайыпназар бий болды. Еки ханлық арасындағы бул елшилер алмасыў конкрет нәтийжелер бермесе де. бирақ Хийўа менен Қоқан арасындағы қатнасықларды
жақсылады.
Көп узамай, Сейидмухаммед хан түркменлерди бағындырыўға тағы қайтадан киристи. 1858-жылдын март айынын басында
хан көтерилис жасаған яўмытлардын бир бөлимин бағындырады,
яўмытлардын қалған бөлеги менен 1858-жылдын 5-мартында
питим келисими дүзилип, ол еки тәрептин бир-бирине топылыс
жасамаўын нәзерде тутты.
Бирақ бул келисим түркменлердин толық бағынғанын а ц л а тпайтуғын еди. Еки тәрепти питим дүзиўге мәжбүрлеген баслы
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себеп 1856-жылдан дерлик 1858-жылға шекем созылған ашлық
болды. Питим дүзилгеннен кейин де ис жүзинде Әмудәрьянық
шеп жағалығындағы Гөне Үргенч, Хожели ҳәм Қонырат қалаларынан басқа ханлықтын арқа ярымыныц әдеўир бөлеги Атамурат баслаған яўмытлардыц үстемлиги астында болып қала
берди.
1858-жылдын жазында Атамурат Оренбург үлкесиниц рус администрациясынан Хийўаға қарсы гүресте жәрдем бериўин ҳәм
түркменлерди Россия пухарашылығына қабыл алыўды өтиниш
етеди.
Бирақ патша ҳүкимети жуўап бериўге асықпады. Ол Бухара
ҳәм Хийўаға англичан агенти бул ханлықлардыц Ррссия менен
саўда байланысларын үзиў мақсетинде келгенлиги ҳаққындағы
хабарды алып тынышсызланбақта еди. Бул жағдай 1858-жылы
патша ҳүкиметин Хийўа менен Бухараға өз елшилерин жибериўди қолға алыўға мәжбүрлейди.
1858-жылдыц август айында Хийўаға полковник Н . П . Игнатьев басшылығында рус елшилери, ямаса »Рус дипломатиялық
миссиясы* келеди. Сейидмухаммед хан руселшилерин суўыққанлық пенен қарсы алады. Оренбург шегара комиссиясыныц 1858жылғы отчегында төмендегилер атап көрсетиледи: „Бул елшилерге Хийўада болған ўақытларында да, оннан жөнеп кетип баратырған ўақытта да уллы державанын ўәкиллерине минәсип
емес түрде гүманланыўшылық пенен қарады, ал елшилердиқ қараўында болған пароходлар Арал тенизинен Әмудәрьянық қуяр
жеринен өгип, дәрья арқалы Қоныратқа жақынлаған жерде тоқтап турыўға мәжбүр болды, себеби оныц беги (Қутлымурат) өз
ҳүкиметиниц руқсаты жоқлығын сылтаў етип, жоқары қарай жүриўге рухсат бермеген“.
Рус елшилери Хийўа ханы менен ҳеш қандай мәселе бойынша келисе алмай, 1858-жылдыц сенгябрь айыныц басында Хийўадан кетиўге мәжбүр болады. Соныц менен бирге, ханлықтағы
халықлардын ханға ҳәм онын ҳәкимлериниц ҳәрекетлерине қарсы наразылығы күшейип барды. Салықларды жыйнаўда өзиниц
жаўызлығы ҳәм сықмарлығы менен ханныц Қоцыраттағы ҳәкими
Қутлымурат айрықша көзге түсти. 1858-жылы Қоныратта ҳәдден
тыс салықларға, Қутлымурат пенен онын әмелдарларыныц ж үўенсизликлерине шыдамаған халық арасында тынышсызланыўлар
пайда болды.
Қоцыраттыц бурынғы ҳәкими Төре суўпыныц ақлығы Мухаммед Фена халықтыц Қутлымурат бекке наразылығынан пайдаланыўға, оны өзиниц қәўипли душпаны деп қарап, оны өлтирип
жоқ егиўге уйғарады. Сонынан ол Қоныратты Хийўадан бөлип
алып, өз алдына ханлық дүзиўди мақсет еткен еди.
1858-жылдын жазында, Хийўада Игнагьев басқарған рус елшилери болып атырған ўақытта, Қутлымуратты өлтирип, Хийўадан бөлинип шығыўды мақсет еткен тил бириктнриў келип шығады. Тил бириктириўшилер Қоцыраттыц ханы етиа, Төресуупы -

235
www.ziyouz.com kutubxonasi

нын әўладынын ен улкени болған Мухаммед Фенаны белгилемекши болады. Бирақ тил бириктириўшилер рус елшисинде
жаман көз-қарас пайда етеди деп ойлап, өз нийетлерин әмелге
асырыўға батылы бармады.
Рус елшилери Хийўадан кегкеннен кейин, тил бириктириўшилер Қутлымуратты ҳәм онын көплеген жақын адамларын өлтиреди. Бул Хийўа ханына қарсы көтерилиске шақырыўшы
өзинше бир белги болды. Көтерилис жасаған қоныратлыларға
дәрьянын он жағалығындағы қарақалпақлар ҳәм яўмытлар қосылды.
Мухаммед Фена көгерилиске басшылық етиўди өз қолына алып,
Хийўаға қарсы гүресте Қоныраттын өзинде ғана 6—8 мын есапланған жергиликли халық—өзбеклер, қарақалпақлар ҳәм қазақларға арқа сүйенбей, оларға исенбегенликтен, өзине жәрдемге
туркмен феодалларын шақырады. Бул Мухаммед Фенанын гейпара аўқамласларында наразылық туўдырады. Сол заматы-ақ қазақ
бийи Әзберген өз адамлары менен бөлинип. кетти. Ол Таллықтзн
30 километр төмениректеги жерге көшип барып, қонысласады ҳәм
бул жерде өзине кишилеў қорған салып алады. Қутлымурат
өлтирилгеннен кейин тез-арада Қоныратқа Мухаммед Фена властынын күшейиўине мәптар болған түркменлердин 25 атақлы бийи менен батырлары келеди. Олар Мухаммед Фенаны хан етип
көтерип, өз властын беккемлеўге ериседи.
Өзин хан етип дағазалағаннан кейин, Мухаммед Фена ханлықтағы ҳәр қыйлы қалаға хат жибереди. Қазақ бийлерине жиберилген хатта ол былай деп жазады: „Хорезмде қаншелли ханлар ҳәм пагшалар ҳүким жүргизсе де, әдил болмады, олардық
үстемлик еткен дәўиринде жыламаған мусулман әўлады қалмады“. Араллылардьщ, қарақалпақлардьщ ҳәм қазақлардын өтиниши бойынша зәкәт жыйнаў бийкар етилди.
Қоныратта орнасып алып, түркмен феодаллары, А . И . Бутаковтын айтқанларына қарағанда „өз билдигинше ҳәрекет ете
баслаған“. Олар „емин-еркин халықтыц мал-мүлкин, ҳәтте ҳаяллары менен қызларын да тартып алған, Мухаммед Фенанын
гүркмен феодалларынатөлейууғын ақшасы болмағанлықтан оларға
белгили муғдарда үй белгилеп берип, усы уйлер оларға ҳәр
бир атлыға күнине еки гүмис тецгеден ҳәм ҳәр бир ат басына да еки гүмис тецгеден төлеўи тийие болған. Хан түркмен
феодалларына қарсылық көрсеткен адамларды қатац түрде жазалаған. Түркмен феодалларынын зорлық-зомбылықлары халықгыц Мухаммед Фенаға қарсы наразылығын келтирип шығарды.
Усыннан пайдаланып, Қутлымураттын туўысқанлары оған қарсы
гил бириктириў таярлайды, бирақ ол ашылып қалып, тил бириктириўшилер дарға асылады. Тил бириктириўден қорқып қалған
Мухаммед Фена өз дөгерегине түркмен феодалларын тағы да
жақынырақ тарта баслайды. Онын олар менен байланыслары, өз
халқына болған исенимсизлиги кец масса арасында оған қарсы
наразылық кейпин туўдырды.
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1859-жылдыц март айында Мухаммед Фена Россия менен жақынласыўдын ен актив тәрептарларынын қысқысы менен Оренбург генерал-губернаторына бирнеше хат пенен елшилер жибереди, бул хатларда ол қоныратлылардын Хийўа деспотиясына
қарсы гүресинде қудиретли қонсы елдин жәрдем беретуғынлығына исеним билдиреди. Мухаммед Фенанын аўқамласы Атамурат хан да рус ҳәкимлерине усындай өтиниш жасайды.
Мухаймед Фена Оренбург генерал-губернаторына төмендегилерди жазады: и... бизлер Қутлымуратты ҳәм Қоныраттын барлық белгили адамларын өлтирдик және Атамурат хан ҳәм яўмыт
уруўынын барлық белгили адамлары менен жақыннандосболыўға ант жасастық... Бундағы мақсетимиз: бириншиден, аллаға
исенемиз, екиншиден, сизге исенип, қудирегиниз күшли болған
сизин саяныз бизге түседи деп үмит етемиз. Егер бизин сизге
үмит байлайтуғынлығымыздын себебин сорасаныз, бул бириншиден сизин әдиллигиниз, екиншиден.сизин патшалық қудиретиниз“ .
Бул хатта көтерилисшилер русларды Қоныратқа шақырып,
Қоныраттын дәрўазалары олар ушын кен ашық екенлиги, төрдеги сыйлы орын қонақларға арналғанлығы, енди қәлеген ўақтында қонақлардын келиўи күтилип атырғанлығы ... „Егер сизлер
бул жерге гез-арада келсениз, биз қуўанышлы боламыз* деп
атап көрсетиледи. Түркменлер өзлеринин 1858-жылы рус мәмлекегине хызмет етиўге тайынбыз. деп билдирген билдириўин тағы
да тастыйықлайды ҳәм мыналарды өтиниш етеди: 1) (Челекен)
ярым атаўында ямаса Балахан қолтығында Рус бекинислери салынып, онда ярмарка ашылса, 2) Рус әскерий бөлимшелери тәрепинен
Қонырат ҳәм Гөне Үргенч қалалары ийеленсе, 3) рус ҳүкимети
бөлшекленген түркменлердин тәғдирин шешиўге қагнасса ҳәм
оларды бирлестирсе. Елшилер түркменлерди басқарыў ушын арнаўлы султан белгилениўин талап етеди.
Мухаммед Фена менен Атамурат ханнын елшилери Оренбургта жыллы жүзлилик жағдайында қабыл етиледи. Олар рус хүккмегинин түркменлерге жәрдем беретуғынлығы ҳаққындағы келисимин алып, қайтып келеди
Қоныратқа жақын арада руслар келеди екен деген хабарды
көтерилис жасаған халық қуўанышлы түрде қарсы алады. Оренбург генерал-губернаторы Петербургқа Сыртқы ислер министрине жазған хатында: „Өзбеклер ҳәм яўмытлар, егер руслар Челекен ярым атаўында ямаса Балахан қолтығында қорған салса,
Қонырат ҳәм Хийўа алыныўы менен-ақ Россия пухарашылығын
қабыл ететуғынлығын ашық түрде айтып атыр“, —деп атап көрсетеди. Қоныратқа руслар келеди екен деген хабар әсиресе, ерксиз азап шеккен қулларды қуўандырып жебереди. Буннан кейин
олар өз ийелеринен қашып, Қоныратқа келип жыйнала баслаған.
Усыннан вҚул қашса, Қоныраттан табылады“ деген нақыл пайда
болған.
Қоны раттағы ў ақ ы я л ар А н гл и я ҳүк и м ети н о ғад а ты ны ш сы зл анды ры п т асл ад ы . 1859-ж ы лд ы қ б ә ҳ ә р и н д е Т үр к м е н ст а н ға А н г -
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лия агентлери келип, көтерилисшилердин күшлерин бөлшеклеўге ҳәм Атамураттық Россия менен жақынласыўына кесент бериўге ҳәрекет етеди. Атамурат англичанлардьщ тәсирине берилип,
рус ҳәкимлери менен болған ҳәрқандай сөйлесиўлерди үзилиске
түсирип, көтерилис жасаған қоныратлыларға қарсы қуралланған
300 атлы отряд жибереди, солай етип, көтерилиске басшылықты
өз қолларына алып, түркмен феодаллары Россиянын жәрдеминен
бас тартады ҳәм көтерилиотиқ мақсетлерине қиянет жасайды.
Түркмен бийлеринин арасында Хийўанық Әўез Мәмбет ҳәм
Салақ Қылыш қарал сияқлы жасырын агентлери болып, олар Мухаммед Фенаны өлтирип, онын геллесин Хийўа ханына алып барыўға ҳәрекет егти. Буннан англичан агентлери ҳәм Хийўа ханынын жансызлары көтерилисшилердин Россия менен байланысларын үзилиске түсириўге және оларды қыйратыўға бағдарланған
ыдыратыўшылық жумысларын жүргизгенлигин көремиз.
Усындай жағдайларда қарақалпақлар менен қазақлар Қоныратган кете баслайды, олар биригип, қорғанлар салады, қарым
хызметин атқаратуғын қәндеклер қазады, аўыллары бир-бирине
жақын иргелес жайласады.
Ал патша ҳәкимлери көтерилисшилерге жәрдем бериў исин
кешиктире берди.
Тек 1859-жылдын июль айынық басында ғана рус ҳүкимети Қоныратқа „Перовский" пароходын жибериў ҳаққында
көрсегпе берди. 1859-жылдын 14-июлинде Теқиз министрлигиниқ инспекторлық департаментине
жоллаған рапортында
А. И. Бутаков мыналарды жазады: „Бүгин кеште саат 7 де пПеровский“ пароходында ҳәм онық еки баржасында, барлық үш
кемеге Қоныратты ўақытша қолға алып турыў ушын белгилен*
ген пияда әскерлер отрядын тийеп, Сырдәрьядан тенизге шықтым ҳәм Әмудәрьянын Арал тенизине қуятуғын тармақларынын
баслысы болған Кишкене дәрьяға қарай бағдар алдым“ .
Ал Сейидмухаммед хан өз әскерлерин баслап келип, Қоныратты қамалға ала баслады. 20-июньнен 21-июньге қараған түни
руслардын жақынласып киятырғанын еситип, қаланы қамалдан
босатып, ол Таллықтын он жағасындағы Қуба таў тәрепке шегинеди. 21-июнь күни азанда ол 10 мын адамлық әскери менен
Куба таўға жақынлаған жерде русларды гезлестиреди. Бирақ әскеринин басым турде көплигине қарамастан, руслардын әскерий
бөлимлерине қарсы саўаш ашыўға батылы бармай, кейин шегинеди.
1859-жылдун 24-июнь күни азанда Бутаков баржа менен Қоцыратқа келеди. Руслардыц келиўи қоцыратлылар ушын оғада
үлкен қуўаныш болды. „Қырғызлар (қазақлар), қарақалпақлар,
өзбеклер, ҳаяллар ҳәм балалар өзлерин азат етиўшилерди көриў
ушын топар-топар болып жағаға умтылды,—деп жазады усы
компанияға қатнасыўшылардыц бири. Хийўа ханы топларыныц
оқларынан үйлери қыйрап азап шеккен олар енди бизлер келгеннен кейин барлық зорлық-зомбылықлар ҳәм талаўшылықлар тоқ238
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тайды деп үмит етип, бизлерди қуўанышлы түрде күтип алды.
Сонлықтан баржаларды салдаў менен тартып, жағадағы белгиленген жерге жақынласып келгенимизде ерлер қәм балалар бизлерге жәрдем бериў ушын умтылысты.
Мухаммед Фена дөгерегиндеги адамлар арасында албыраўшылық пайда болады. „Өткен гүзде Хийўа ҳәкими Қутлымуратты өлтирип, басқарыў исин өз қолына басып алған бек Мухаммед Фена, — деп жазады А . И . Бутаков, — барып турған уян ҳәм
иләжсыз бир адам болып, қоныратлыларды әбден бүлгиншиликке ушыратқан ҳәм енди болмаса руслар келмегенде және ханды
қаланын қамалын босатыўға мәжбүр етпегенде, онын геллесин
Хийўа ханына өзлери алып барып берип, онық менен жараспақшы болып турған түркмен аўқамласларынан толық ғәрезли, барған бир арсыз екен .. . Түркменлердин яўмыт уруўын Россияньщ
пухарашылығына қабыл етиўди өтиниш етип соранған Атамурат
хан олардын арасында жоқ екен, —-деп даўам егеди Бутаков, —
мен Қоныратта болған ўақтымда бул жерге шекемги еки аралық
1 — 2 суткалық жол болыўына қарамастан, ол мениц менен ушырасыўға келмеди*. Усыған қарамастан, руслар Қоныратқа келиўи
менен-ақ өз мақсетлерин әмелге асырыўға кириседи.
Ал бул мақсетлер мыналардан ибарат еди: көтерилисшилерди
жарастырыў, Әмудәрьянын оц жағалығы арқалы Россияға баратуғын Бухара кәрўанларын қорғаў миннетин оларға жүклеў, сонын менен бирге, Хийўа кәрўанларына Россияға товар тасыў
исинде кесент бермеў миннети де оларға жүкленди. Буннан тысқары рус кемелерин отын менен тәмийинлеў ҳәм рус отрядларын
ҳақысын алып, азық-аўқат пенен тәминлеў иси де көтерилисшилерге миннетли етип жүкленди. Бирақ бул миннетлерди Мухаммед Фена ҳәм түркмен феодаллары тек өзлеринин жеке басынын
ғана ғамын ойлап, жеккөриўшилик пенен қарсы алды. Мәселен,
Мухаммед Фена Хийўаға ханболыўтилегинәмелгеасырыў ушын,
ал түркмен феодаллары Хийўаныц Қыпшақ хәм Хожели қалаларын талаўда және өзлерине душпан шаўдыр ҳәм гөклен
уруўларын бағындырыўда руслардыц жәрдем бериўин талап етип
қойды.
А . И . Бутаков рус хүкиметиниц парахатшылық сиясаты ҳаққында және оған түркмен феодалларынын қарама-қарсы ҳәрекетлери ҳаққында төмендегилерди жазады: „Мен Мухаммед Фенаға
онын хийўалыларға қарсы гүресине жәрдем бериў ушын жиберилгенлигимди ҳәм төрткүн бурын оны Хийўа ханынан қутқарып,
өз миннетимди атқарғанлығымды, бизлердиц олар ушын жаўлап
алыўшылықурыслар жүргизиўге келмегенлигимизди, асакеткен
талаўшылықлар ҳәм адамларды сатып, саўда жүргизиў иси рус
ҳүкиметинин рухына пүткиллей қарама-қарсы екенлигинтүркменлерге мәлим еткенимди ҳәм рус ҳүкимети талаўшылықларды
тоқтатыўды, барлық жерде парахатшылықҳәм жақсылық орнатпақшы екенлигин айтқанымда, бизлердин келгенлигимизди ҳәм.
ме қуўанышлы түрде күтип алғанлығын мәлим егкенимде бектин
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А . И . Бутаков.

түр-түси қуўарып сала берди, онын бизге душпанлық нийетте
екенлигин сездирип гурдьГ. Бутаков рус ҳүкиметинин талапларына Қоныратта өз үстемлигинен айырылғысы келмеген түркмен
ҳәкимлери әсиресе жигерли түрде қарсылық көрсеткенлигин атап
өтеди.
А . И . Бутаков пенен бйрге келген С . Г. Черняевтын күнделик дәптеринде жазылғанларға қарағанда Мухаммед Фена Қоныратта турақлы түрде болып қалатуғын ҳәм әдеўир муғдардағы
қураллы отрядтын жиберилиўин, сондай-ақ ақшалай жәрдем күткен. Тек усындай жағдайда ғана ол өз аўқамласлары түркмен
феодалларынын дегенинен шығып, олардан пүгкиллей қол үзеалатуғын еди. Бирақ патша ҳүкимети көтерилисшилерге бундай
жәрдемди бере алмады.
1859-жылдын 30-июнинде Бутаков Мухаммед Фена ханға
ультиматум жиберди, онда егер ол 1-июль күни азанға руслардын талапларына келисим бермесе ҳәм тутқынға түскен қарақалпақлар менен қазақларды басатып жибериўге келисим бермесе, онда флотилия Қоныратты таслап кетеди деп ескертти.
Бирақ буған жуўап болмады. Сол жыддын 1-июль күни руслар
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Қоцыратты таслап кетеди. Июль айыныц орталарында рус флотилиясы Сырдәрьяныц қуяр жерине барып жеткен еди.
Июль айынын басында, руслар Қоныраттан кеткен соц, қалаға көп санлы әскери менен Атамурат хан кирип келеди. Руслардын кеткенине исеними жеткен сон ҳәм қыйратылған Қонырат халқынан қолға аларлықтай ҳеш қандай заты қалмағанлығына көзи жетип, бул жерге тек 50 атлыны таслап, өз журтына
қайтып кетеди.
Тезарада Хийўа ханынын қуўатлаўы менен Мухаммед Фенаға қарсы тил бириктириў таярланып, нәтийжеде 1859-жылдыц
август айында өл өлгириледи. Қоцырат ийелигин басқарыў ушын
хан Матмурат бийди жибереди. Август айынып басында Қоцырат
қайтадан ханлыққа бирлестириледи.
1858 — 1859-жыллардағы көтерилис Хорезм халықларыныц
тарийхында әҳмийетли орынды ийеледи. Тийкарынан алғанда бул
ханлықта жасаўшы ҳалықлардын — қарақалпақлардыц, өзбеклерднн, қазақлардын хәм түркменлердиц — Хийўа деспотизмине қарсы биринши рет жәмлесип бирликте бас көтерип шығыўы болды.
Көтерилисшилердиц Россияныц жәрдеми менен Хийўа ханларынын езиўшилигинен қутылып, рус пуқарашылығына өтиўден ибарат өзлеринин белгили бир мақсети болды. Бирақ көтерилисшилердин басында турған феодал көсемлердин әсиресе Мухаммед
Фенанын қиянетшилиги Россияныц ўәкиллери менен енжи гана
басланып кғятырған қатнасықларды үзилиске түсирди. Усыныц
нәтийжесинде көтерилис жасаған халық массалары Россияныц жәрдеминен пайдалана алмай, Хийўа деспотизминен қугыла алмады.
Қонырат көтерилисинин бастырылыўы көтерилистиц басшыларына исенимсизлик пенен қараған рус ҳәкимлеринин жигерли
түрде ҳәрекет етпеўине алып келди. Өз гезегинде көтерилисшилер патша администрапиясынын ўәделерине оғада исенинкирей
бермеди. Көтерилисшилердин басшылары менен патша администрациясы арасындағы бир-биреўге болған гүманланыўшылықтыц
теренлесиўине Хийўа ханлығыидағы халықлардын Россия менен
жақынласыўына ҳәртәреплеме қарсылық көрсеткен Англия хүкиметиниц тимискилениўлери белигили дәрежеде роль ойнағанлығы
сөзсиз.
5. Ә М У Д Ә Р Ь Я Н Ы Н Т Ө М Е Н Г И Ж А Ғ Ы Н Д А Ғ Ы Х А Л Ы Қ Л А Р Д Ы Ц
Ә С И Р Д И Н еО Ж Ы Л Л А Р Ы Н Д А Ғ Ы А Ҳ Ў А Л Ы .

X IX

X IX әсирдин 50-жылларында Әмудәрьянын төменги жағында болып өткен сиясий ўақиялардан кейин, Хийўа ханы қарақалпақларға байланыслы бир қатар илажлар көриўге мәжбүр болды.
Қарақалпақлар устинен қадағалаўды күшейтиў мақсетинде 1863жылы Сейидмухаммед хан Шымбай қаласыныц ҳәкими етип,
өзинин исенимли адамы Махмуд Нияз жасаўыл басыны белгилейди. Бирақ соиын менен бирге хан өзине берилген қарақалпгқ
бийлерине исеним билдирип, қоцысылас ханлықларға елши етип
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бепгилеп, мәмлекетлик ислерге тарта баслайаы. Мәселен, жокарыда атап өтилгениндей-ақ, 1858-жылы Қоканға елши ретинде мақғыт уруўынан Сайыпназар бий барып қайытқан еди, ал буннан
кейин Қоқанға елши ретинде кенегестен Ерназар бий, қыпшақтан Ережеп бийлер барып қайтады. Бул бийлер 1873-жылға шекем, яғный Хийўа ханлығын Россия жаўлап алғанға шекем ,қарақалпаклар арасында ен жоқары ҳәм жуўапкерли хызмет орынларын ийелеп, Хийўа ханларына шын кеўли менен хызмет етип
келген еди.
Көтерилиске кеқ халық массасынын, әсиресе, уруў ақсақалларынын қатнасыўы Сейидмухаммед ханды қарақалпақларға басшылықты орайластырыўды күшейтиўге мәжбурледи. Буинан алдынғы бапта айтылғанындай-ақ, X I X әсирдин орталарына шекем
қарақалпақлардағы басқарыў системасында ен жоқарғы жағдайды бийлер ийелейтуғын еди. Ҳәр бир қарақалпақ бийи тиккелей
өзи хан менен сөйлесиў ҳуқуқына ийе еди ҳәм белгили дәрежеде өзин басқа бийлерден ғәрезсиз деп есаплайтуғын еди. Бундай
басқарыў системасы қарақалпақларды басқарыў исин қыйынластырды, орайлық Хийўа үстемлиги ушынонын мақсетке муўапық
емеслиги әсиресе 1855 — 1856-жыллардағы көтерилис ўақтында
белгили болды. Сонлықтан 1859-жылы қарақалпақларды басқарыў системасына жана хызмет орынлары — аталық ҳәм беглер
беги енгизилди. Аталық әмели бийден жоқары болып, онын қараўында бир неше бий болатуғын еди, Беглер беги қарақалпақлардағы ен жоқары әмел орны болды. Оған бийлер ҳәм аталықлар бағынды. Қарақалпақлардын еки арысын еки беглер беги
басқарған. Енди тиккелей хан менен тийкарынан беглер беги ҳәм
аталықлар ғана сөйлесе алатуғын болған. Бундай система қарақалпақларды басқарыў исин жениллестирди, халықты қадағалаўды күшейтти ҳәм айырым бийлердин өз-бетинше кетиўин шекледи. Енди майда тартыс-жәнжеллер орайық басқарыўға шекем
барып жетпейтығын болды. Аталық ҳәм беглер беги әмеллерин хан Хийўаға ен шын берилген қарақалпақ ақсақалларына
исенип тапсырған. Буннан кейинирек қарақалпақлардағы басқарыў системасына тағы бир атақ — аға бий енгизилип, ол ис жүзинде беглер бегинен жоқары Йолды.
Феодаллық басқарыўдын жана бөлимшелеринин пайда болыўы
қарақалпақ мийнеткешлерин эксплуатациялаўдын кушейиўине
алып келди, дийханлардын мойнына аўыр жүк болып түсетуғын
салықларды бурынғыдан да көбейтти. Бул иләжлар қарақалпақ
жәмййетиндеги класслық бөлшеклениў процесин тезлестирип, онын
теренлесиўине алып келди.
X I X әсирдин 60-жылларында болып өткен сиясий ўақиялардан кейин, қарақалпақлардын аҳўалы тағы да аўырласты. Ханлықта өз-ара феодаллық жәнжеллер күшейди, бул халықты бүлгиншиликке ушыратты, халықтын санынын оғада азайып кетиўине қарамастан. хан қарақалпақлардан жылына 20 мын киши тиллә
салық алып турыўын даўам етти.
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Усыған байланыслы 1862- жылы қарақалпақларСейидмухаммед
ханға хат жазып, ҳәр жылғы салықты ҳеш болмаса. 15 мын тилләға
шекем кемитиўди өтиниш етеди, бирақ хан буған келисим бермейди.
Сейидмухаммед хан өз қараўындағы халықлардын Россияға талпыныўын оғада қәўипли деп есаплап, буны сапластырмақшы болып, бир қатар шешиўши иләжлар көреди. Қоныраттағы
көтерилис бастырылыўдан-ақ, ханлықтағы халықлар арасында
русларға қарсы өшпенлиликти пайда етиў мақсетинде, ол »кимдеким русты өлтирсе, рустын ҳәр бир геллеси ушын жуз тилләдан байрақ беремен", деп ўәде етти. Бирақ ханнын бул сиясатынан ҳеш қандай нәтийже шықпады.
1859-жылы август айынын ақырында Әмудәрьянын қуяр жерине капитан Бутаковтын басшылығы астында рус пароходы келгенде, оны балықшы қарақалпақлар жыллы жүзлилик пенен күтип алған. ал пароходтын көмири таўсылып қалған ўақытта, олар
15 кеме менен русларға сексеўил алып келип берген Усыны
есигип Хийўа ханы қатты қәҳәрге минип, „бизлерге сексеўилалып келип берген бийшара балықшыларды қатты жазалаўға буйрық берген, — деп жазады Бутаков, — соннан кейин балықшылар
аяўсыз тоналған ҳәм олардын көпшилигинин қулақ-мурны кесилген“. Русларға жәрдем бергенлердин ямаса оларға тилеклеслик
билдиргенлердин барлығы ханнын буйрығы менен қатан жазаланған. Ханлықтын қараўынан Сырдәрья лнниясына өтип кеткенлер де қатан жазаланатуғын болған.
Руслардын Арал флотилиясыныц пароходларынын Әмудәрьянын төменги жағында жергиликли ҳалықтын көз-алдында еминеркин жүзип жүриўи рус мәмлекетинин күш-қудиретин, онын
Хийўа ханлығынан артықмашлығын көрсетти хәм ханлықтағы
ҳалықлардын Россияға талпыныўын күшейтти. Сонлықтан Хийўа
ханларынын иләжларыньщ бири рус пароходларына Әмудәрьяныц
жоқарысына қарай жүзиўге мүмкиншилик бермеўден ибарат болды. Усы мақсетте 1859-жылы август айында Сейидмухаммед хан
Нөкистин қапталында 4000 адамнан ибарат гарнизон сақлады.
Буннан сәл кейинирек Әмудәрьянын төменги жағындағы салаларыныц бири Үлкендәрьяньщ қуяр жеринен жоқарыда 14 шақырым жерде хийўалылар тәрепинен Аққала қорғаны салынып, онда 1000 адам ҳәм бес топтан ибарат гарнизон сақланды. Оннан
кейин Үлкендерьяда плотина салынады. 1869-жылы Мухаммед
Рахим ҳан II тусында (1863 — 1910) хийўалылар Көкөзекти бөгеп
таслаўға ҳәрекет етеди (руслар Көкөзектен де бир неше рет жүзип өткен еди). Бирақ буннан нәтийже шықпайды. Сонынан Көкөзекте русларды иркиў ушын Серан қала қорғаны салынады.
Бул дәўирде Дәўқара районы Хийўага Росияныц тәсири өтетуғын ец қәўипли жер деп есапланады. Бул жерге биринши гезекте Сырдәрья линиясынан адамлар келип, Россия ҳаққындағы
ҳврқыйлы хабарларды таратып кететуғын еди. Бул жерде руслардыц қараўына өтиўди қәлеўшилер де жыйналатуғын еди. Бул
жердеги Қорғанша қорғанынан тысқары 1863-жылы Қара көлдин
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жағаеынан хийўалылар Ўәйис Мама қорғанын салады. Дәўқара
районында 800 адамнан ибарат Хийўа отряды жайласып, ол руслар тәрепине өтпекши болғанларды тутатуғын еди.
Ьирақ Хийўа ҳәкимлеринин халықгы Сырдәрья линиясына өткермеўге бағдарланған ҳәрекетлери ҳеш қандай нәтийже бермеди, өйткени Хийўа ханлығынын өзи де, онын экономикасы да
Россия менен тығыз байланыслы еди. X I X әсирдин 60-жылларында Хийўаға келип кеткен А . Вамбери былай деп жазады: „Орта
Азиядағы ҳәрбир үйде, ҳәрбир палаткада қандай да бир рус заты гезлеспейтуғын жер жоқ, деп ҳеш асыра силтеўсиз айтыўға болады“. Өнерментшиликке ҳәм днйханшылыққа ен керекли темирден, мыстан, шойыннан исленген затлар ҳәм басқа да
буйымлар Хийўа ханлығына тийкарынан Россиядан алып келинетуғын еди. 60-жылларда Хийўа ханлығына Россиянын тәсиринич
өскенлиги ҳаққында айта келип, Вамбери және былай деп жазады: „Орта Азиянын арқа бөлиминде, әсиреее Арал тенизи менен
онын жағаларында руслардыч тәсири әдеўир күшейип кеткен".
Ханлықтағы дерлик барлық халықлар — қарақалпақлар, түркменлер ҳәм қазақлар усы аўыр жыллары үзликсиз урыслар менен
хан деспотизминен қутылыў ушын Россиядан пана излейтуғын еди.
Рус администрациясындағы айырым алдынғы қатар адамлар
бул халықларды Хийўа езиўшилигинен қутқарыўдын зәрүрлигин
түсинди ҳәм бул руслардын Хийўа ханлығын жаўлап алыўдағы
тийкарғы ўазыйпаларыньщ бири болыўы керек, деп есаплады. 1859жылы-ақ, Оренбург генерал-губернаторы тәрепинен дүзилген арнаўлы комиссия Орта Азияны жаўлап алыў қайсы ханлықтан басланыўы керек деген мәселени додалаған ўақытта, усы комиссиянын ағзалары — Оренбург шегара комиссиясынын председагели
В. В. Григорьев ҳәм Әмудәрья флотилиясынын начальниги А . И .
Бутаков Хийўа тәрепинен езилип атырған ҳалықларға тез жердем көрсетиўди нәзерде тутып, жаўлап алыўды Хийўа ханлығы
тәрепинен баслаў керек, деген пикирди айтады.
. Әмудәрьянын жағаларында хийўалылар бүлгиншиликке салып атырған
қырғызлар менен қарақалпақлар жасайды. — деп жазған еди В. В.
Гриюрьев, — олар биз тәрепке, қыр далалыққа болса да, келип
қонысласқанына қуўанар еди, бирақ бизде оларды қонысландыратуғын жер жоқ. Оларды қыйын жағдайдан қутқарыў ушын олар
жасап отырған Хййўаға қараслы жерлерде рус үстемлигин орнатыўдан басқа иләж жоқ“ .
Бирақ патша ҳүкиметин Орта Азия халықларынын аўыр жағдайы да, олардын Россияға талпыныўы да қызықсындырмады.
Хнйўа ханлығын патша әскерлеринин жаўлап алыўы патша ҳүкимешне онын колониаллық сиясаты көз-қарасынан пайдалы болған
жағдайда ғана әмелге асырылыўы мүмкин еди.
Хийўа ханлығындағы халықтьщ жағдайы жылдан-жылға аўырласты. Буған ханлықты Россия жаўлап аларынын қарсанында
өзлерннин ен ақырғы шеклерине жеткен ишки өз-ара жәнжеллер, тоқтаўсыз феодаллық урыслар себепши болды.
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ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫН РОССИЯҒА ҚОСЫЛЫЎЫ
1. Х И Й Ў А

ХАНЛЫ ҒЫ Н ПАТШ АШ Ы ЛЫ ҚТЫ Н Ж АЎЛАП АЛЫ ЎЫ НЬЩ
А Л Д Ы Н Д А Ғ Ы Р У С -Х И Й Ў А Қ А Т Н А С Ы Қ Л А Р Ы .

X I X әсирдиц 50 — 60-жылларында Орта Азиянын әҳмийети рус
санаат товарларын сатыў базары ретинде ғана емес, ал сондайақ Россияныц жип-гезлеме санаатынын әҳмийетли шийки зат
базасы ретиндеде роли артты. Бул гражданлық урыс жылларында
АҚШ тан пахта алып келиўдин қысқарып қалыўынын ақыбети
болды. Базарда пахтанын жоқлығыннн ҳәм жип-гезлеме санаатын
қамтыған кризистен қәўетерленген рус санаатшылары жағдайды
Орта Азия пахтасы жениллестиреди, деп есаплап, патша ҳүкиметинен Орта Азияны тез арада жаўлап алыўды талап ете баслады.
Саўдагерлер менен санаатшыларды рус либералшыл буржуазия
баспа сөзи қуўатлады.
Патшашылықтыч Орта Азияны жаўлап алыўынын басқа да
объектив себеби болды.
Капитализм Россияда япрус жолы“ деп аталатуғын жол менен раўажланды, сонлықтан тез өсип баратырған капиталистлик
қатнасықлар менен крепостнойшылықтыц сақланып киятырған қалдықлары арасындағы кескин қарама-қарсылықларды жумсартыў
ушын патша ҳүкимети жана жерлерди басып алыўға сөзсиз түрде ҳәрекет етиўи тийис болды.
X I X әсирдин 60-жылларында патшашылық Орта Азиядағы кец
территорияларды, сонын ишинде Бухара ҳәм Қоқан ханлықларын.
жаўлап ала баслайды. Орта Азияныц рус патшашылығы тәрепинен жаўлап алыныўы Англиянын қатан наразылығын келтирип
шығарды. Англия колонизаторлары еки жүзлилик пенен ,О рта
Азия ханлықларыныц ғәрезсизлиги ҳаққында, Британияныц Ҳиндстандағы ийеликлерине қәўип туўғанлығы ҳаққында және басқа да өтирик-өсек сөзлерди тарата баслады. Әлбетте оларды Орта
Азия ханлықларынын тәғдири емес, ал Орта Азия сияқлы базардан айырылып қалғанлығы тынышсызландыратуғын еди.
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Орта Азияға байланыслы Англия менен Россия арасындағы
қарама-қарсылықлар оғада кескин түс алды. Орта Азияны жаўлап алыўдыц барысында Россия енди бош аса, Англия менен
урысқа түсип кете жазлап барып қалған жағдайлар болды.
Бухара әмирлигин ҳәм Қоқан ханлығыньщ көпшилик бөлегин
бағындырып алғаннан кейин патшашылық Хийўа ханлығын ж аўлап алыўға таярланады.
Хийўа ханы Сейидмухаммед Рахим II патша әскерлеринин
Орта Азияныц түпкирине қарай илгерилеп, Ташкентти ийелеўине
ҳәм Бухара әмирлигин бағындырып алыўына байланыслы, өз
шегараларын беккемлеўге қарар етти. Усы мақсетте ол Россиядан қашып келген қазақ султанларын — Қазалыдан өткен Утымды, Россиядан Хийўаға 1868-жылы екинши рет қашып келген
Әзбергенди, Хийўаға 1869-жылы январь айында келген Кенесары
Қасымовтыц баласы Арысланды, Сыдық хәм Хатим Төрени пайдаланды. Утым, Әзберген ҳәм Арыслан өз огрядлары менен
Әмуаәрьяныц шеп жағалығында Қоныраттын қапталында жайласып алып, Россия пухарашылығында Үстиритте ҳәм Эмбада жасаған қазақларға шабуўыл жасап турды. Сыдық ҳәм Хагим Төре
Әмудәрьяныц он жағалығында жайласып алып Сырдәрья „иниясындағы қазақларға топылыс жасап турды. Бундай шабуўыллар
ҳәр жылы май айынан басланып, ноябрь айыныц ақырына шекем
даўдам ететуғын еди. Бул жағдай 1873-жылға шекем орын алып
келди. Оны баслы шөлкемлестириўши ханнын өзи болды. Ҳәр
бир топылысқа шығыў ушын ханныц рухсаты менен билег алыў
керек болып, бул билег қолға түсирилген олжанын белгили
бир бөлегин ханға бериў кереклигин ацлататуғын еди. Солай
етип, талаўшылық Сейидмухаммед Рахим ханнық сиясатынық қурамына кирген ҳәм онық әсиресе ханлықты Россия жаўлап аларынын алдындағы доходынын айрықша тараўын қураған.
Үзликсиз шабуўыллардыц нәтийжесинде Хийўа ханлығынын
Россия менен саўдасы оғада қысқарып, Үстирт арқалы . кәрўанлар жүре алмайтуғын болып қалады. Хийўа ханы руслар менен
болған ҳәр қандай қатнасықларды қадаған етеди ҳәм кәрўанлардын ҳәрекети тоқгады. 1869-жылы Қазалыдағы барлық дүканлар
жабылады ҳәм оларда саўда жүргизиўшилер Хийўаға шақырып
алынады.
Россия пухараларынын удайына талана бериўи, тутқын алып
кетиў ҳәм Хийўа менен саўданын тоқтап қалыўы рус ҳәкимлерин
тынышсызландырды.
Өзинин жанадан дүзилген Түркстан генерал-губернаторлығына келгенлигин хабарлап, Кауфман 1867-жылы ноябрь айында
хан Мухаммед Рахим II ге хат жиберип, онда Россия менен
Хийўа арасындағы дослық қатнасықлардыц раўажланатуғынлығына, хан өзинин қудиретли қонысысыныц мәплерин есапқа алатуғынлығына исеним билдирди. Бирақ ханлықтын басқарыўшы топарлары Россия империясы менеи экономикалық ҳәм сиясий байланыслардын кеқейтилиўине пүткиллей қызықпады. 1869-жылы
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гүзде, Россия мәмлекети Қоқан ҳәм Бухара ҳанлықларын жаў лап алғаннан кейин, Кауфман Мухаммед Рахим II ге жацадан
хат жоллап, онда буннан алдьщғы хаттағыға қарағанда жигерли
түрде абай етиўшилик орын алды. Хатта хийўалылардыц жолдағы саўда кәрўанларын талаўына, „бас көтерип шыққан адамларды жасырып сақлаўына „байланыслы талаплар айтылып, егер
хан патшаныц нийетлерин түсингиси келмесе, Хийўаға әскерий
соққы берилиўи мүмкинлиги ҳаққында ашық түрде баян етилди.
Кауфманныц хаты жуўапсыз қалды, ал рус губернаторыныц елшиси Султан Дәвлет Бушаев услап қалынды ҳәм тек төрт айдан
кейин ғана босатып жиберилди.
Буныц барлығы рус ҳүкиметине Хийўаны жаўлап алыў бойынша таярлықларды активлестириўге сылтаў болып хызмет етти.
Түркстан генерал-губернаторыныц, сондай ақ, Оренбург ҳәкимлериниц талап етиўи бойынша 1869-жылы Каспий тенизиниц шығыс жағасында Красноводск қолтығыныц бойында рус отряды
келип орналасты. Рус әскерлериниц Красноводскке келип орналасыўы Хийўаға оғада үлкен тәсир жасады. Мине усылайынша
Хийўа ханлығын жаўлап алыўға тийкар салынады. Хан тезден
отряд жиберип, Қызыл суўға баратуғын жолдағы барлық қудықларды көмип таслаўға буйрық береди, ал Хийўа қаласыныц өзинде минәр түринде бекинис салынып, оған 20 топ орнатылды. Рус
пароходлары жүре алмайтуғын етип, қайыр тептиртиў мақсетинде, Әмудәрьянын баслы саласы Таллықты Айбүйирге бурып, бир
неше каналларға тарамландырып жибереди. Үрге тумсығына жақын жерде қорған салынып, оған гарнизон орналасгырылады.
Қаратамақ деген жерден тағы бир бекинис салыў белгиленген
еди.
1870-жылы Россия менен Хийўа арасындағы қатнасықларды
парахат жол менен жөнге салыў мақсетинде Бухара әмири Кауфманға еки жақты татыўластырмақшы екенлигин айтады. Бирақ
буннан ҳеш қандай нәтийже шықпағаннан кейин, әмирдин елшиси Бухараға қайтып келеди. Рус ҳүкимети Хийўаны жаўлап
алыўға таярлық көриўди даўам ёттирди ҳәм 1871 — 1872-жыллары Хийўаға алып келетуғын барлық жолларды барлап шығыў
жумысларын питкерди.
11атшашылықтын Орта Азия ‘территорияларын жаўлап алыў
бойынша өз ҳәрекетлерин активлестириўи Англия менен Россия
арасындағ!>1 орын алған қарама-қарсылықларды тағы да кескинлестирип жиберди. Англия колонизаторлары Орта Азияны өзиниц тәсир жасаў сферасына қосып алыу нийетинен еле бас тартпаған еди. Мине усыған байланыслы олар Хийўаныц өз бетинше
мәмлекет болып жасаўына қызығатуғын еди. 1869-жылдыц басында Британия ҳукимети Лондондағы патша елшиси арқалы ҳор
еки держава ийеликлеринин арасында Орта Азияда „нейтрал зона“
дүзиўд!! усыныс егеди. Сыртқы ислер министри А. М . Горчаксвтыц Осг-Ҳинд компаниясыныц ўәкили Дуглас Форсайт пенен
1869-жылдын 6-августында Баден-Бадепдеги ҳәм Англияныц сырт<
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қы ислер министри Кларендан менен 1869-жылы 3-сентябрьде
Гейдельбергтеги жүргизген сөйлесиўлеринде Англияныц Әмудәрья басейнине қызығыўшылығы күшли екенлиги белгили болды. Кларендан Хийўаны, Бухара территориясынын ҳәм түркмен
жерлериниц бир бөлимин өз ишине алатуғын Әмудәрьяныц шеп
жағалығын бийтәреп терригория деп белгилеўди усынды. Бирақ
бул усыныс қабыл етилмеди, оннан кейин сөйлесиўлер тоқтатылды.
1872-жылы Орта Азия мәселеси бойынша пикир алысыўлар
қайтадан басланғаннан кейин Англия ҳәм патша ҳүкиметлери
„бийтәреп зона" дүзиўге қарар етип, оған Афғанстан (бирақ ол
Англияныц тәсири астында болып қалды) ҳәм Хийўа ҳанлығы
(Россияныц тәсири астында) кирди.
Англия менен бийтәреп зона дүзиў ҳаққында келисим дүзип,
патшашылық Хийўаны жаўлап алыў исинде өз қолын өзи байлап таслады, 1872-жылдыц 3-декабриндеги тийкарғы министрликлердиц басшыларыныц Александр II ниц қатнасыўы менен өткерилген айрықша кенесинде ханлықты жаўлап алыў ҳаққындағы
мәселе биротала шешилген еди.
Рус отрядларынын алға илгерилеў қәўпи барлығын сезип,
Хийўа ханы патша ҳүкимети менен қатнасықларды баслаўға мәжбүр болады. 1872 жылы ол Россияға — Кавказ бенен Петербургқа
еки елшилер топарын шөлкемлестиреди. Түркстан генерал-губернагорлығын хан еле танымаған еди.
Кавказға баратуғын елшилерди Хийўаныц бас ийшаны Мухаммед Әмин басқарды. Ол Кавказцыц ҳәкими уллы князь Михаил
Николаевичке Хийўа ханыныц хатын тапсырыўы тийис болды.
Хатта хан руслардын Ташкент ҳәм Ақмешит тәрепинен барлаў
жумысларын жүргузип атырғанлығына наразылық билдиреди ҳәм
руслар белгиленген шегарадан шығып кетпеўин усыныс етеди.
Елшилер 1872-жылдыц 15-февралында Александровск фортына жетип барады, бирақ Темир-Шурада иркип тасланады. Елшилердин буннан былайғы жол жүриси оларға рус хүкиметиниц
мәлим етилген талапларына хан қандай жуўап қайтарыўына байланыслы болады. Усы талапларға муўапық хан барлық рус тутқынларын босатып жибериўи, Түркстан генерал-губернагорына
онын дослық хатларына душпанлық пикирлер билдиргенлигине
байланыслы түсиник хат жазыўы, Россиядан Хийўаға қашқан
Сыдықты, султан Арысланды ҳәм тағы басқаларды қайтарып бериўи тийис болды. Р ус ҳүкиметинин усы талаплары менен Мухаммед Әмин ийшан ханды таныстырады, бирақ хаи бул талапларды
орынлаўдан бас тартады. Ханныц Петербургқа жиберген елшилери Хийўадан 1872-жылдыц март айыныц басында шығып кетеди.
Оны ханға шын берилген кенегес Ерназар аталық басқарады. 22апрельде елшилер Оренбургқа жетип барады, ал 24-апрель күни
Ерназар аталықты губернатордыц миннетин атқарыўшы рус чиновниги қабыл етеди. Ерназарға да жоқарыда атап өтилген талаплар мәлим етиледи ҳәм оныц буинан былай Петербургқа жол
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жүриўи иркип тасланады. 2б*апрель күни ол Хийўаға кейнн
қайтады.
Ерназар аталықтьщ басшылығындағы 20 адамнан ибарат елшилердиқ барлығы қарақалпақлар болды, бул арқалы хан ханлықтық арқа бөлиминдеги халықтық басым көпшилигин қурайтуғын қарақалпақлар руслардын келиўин қәлемейди, деп көрсетпекши болған болыўы итимал.
Е л ш и л ер д и н у сы ек и топары н ж и б е р е оты ры п, Х и й ў а ханы ө з
позициялары н б ек к ем л еп ал ы ў м ақ сети н д е ўақы тты у т п ақ ш ы
б о л д ы . 1872-ж ы лд ы қ м арт айы нда о л А н гли я н ы ц әск ер и й ҳәм
д и плом атиялы қ ж ә р д е м и н е исенип ж е т и ў м ақсети н д е А ф ға н ст а н
м енен Ҳ и н д ст ан ға ел ш и л ер ж и б е р е д и . Е л ш и л е р Қ а б у л д а аф ған
әм ири Ш е р Ә лий тәрепи н ен қабы л етилип. о л Х и й ў а хан ы н қ у ў а т л аў ға ў ә д е б е р е д и . 1872-ж ы лды н май айынын ақы ры нд а е л ш и л е р П е ш а в а р ғ а ж ети п бар ад ы , б у л ж е р д е оларды в и ц е -к о р о л ь
Л о р д Н о р т б р у к қабы л ет ед и . О л А н гл и я ҳү ки м ети н и н атынан
е л ш и л е р г е м у су л м ан л ар д ы н аўқ ам ы н д ү з и ў д и , р у с тутқы нл ары н
б о саты п ж и б е р и ў д и ҳәм б ун н ан бы лай Р о сси я м енен ж ә н ж е л л еси п қ а л ы ў ға сы л т аў бо л ар л ы қ ж а ғд ай ға ж о л қ о й м а ў д ы кен ес
ет ед и .

Хийўа ханлығыныц Россия менен қатнасықлары 1873-жылдыц
биринши ярымына шекем, яғный Хийўа жаўлап алынғанға шекем үзилиске түскен ҳалында болып келди. Бул дәўирде ханлықта оғада қатан жағдай орын алды. 1872-жылдыц ақырында Хийўанын, Хазарасптыц, Қоныраттын ҳәм басқа да қалалардыц үстем
топарлары еки группаға бөлинди. Олардын бири — Мәтмурат
дийўанбеги басшылығындағы ханнын дөгерегиндегилер — ханнан
Россияға қарсы шешиўши илажлар көриўди талап етги. Буған
қарама-қарсы бағытты Россия менен зкономикалық байланыслардыц
раўажланыўын ҳәм рус-хийўа конфликтиниц тез жөнге
салыныўына мәпдарболған Жаца Үргенчтиц, Ханқаныц саўда ҳәм
өнерментшилер қатламлары тутты. Биринши группа тәрепинде
қарақалпақ үстем топарынын ўәкиллери де болды. Олардын қатарында кенегес Ерназар аталықты да атап өтиўге болады. Оренбургтан қайтып келгеннен кейин, ол мәселен, ханға Россия қараўындағы қазақларға шабыўыл жасаўды даўам етириўди кенес
етеди.
2. Х И Й Ў А Х А Н Л Ы Ғ Ы Н Ы Н П А Т Ш А Ә С К Е Р Л Е Р И
ТӘРЕПИНЕН Ж АЎЛ АП А Л Ы Н Ы ЎЫ .

Ханлық ушын оғада қолайсыз жағдайда 1873-жылдын февраль
айында рус әскерлериниц Хийўаға атланысы басланады, олар
ханлыққа төрт отряд пенен — еки Кав^аз (Красноводск ҳәм Мацғышлақ), Оренбург ҳәм Түркстан отрядлары болып, саўашқа
шығады. Улыўма басшылық Түркстан генерал-губернаторы генерал Кауфманға тапсырылды. 1873-жылдыц февраль айынын басында генерая Веревкинниц баешылығы астында Кавказ отрядлары
(4300 адам; атланысқа шығады. Усы ўақытта Ташкенттен Жизақ
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арқалы Головачевтық басшылығы астында тийкарғы отряд (46С0
адам) ҳәм онын менен бирге улыўма атланыстьщ басшысы Ка
уфман Хийўаға қарай бағдар алады. Атланысқа улыўма алғанда
13 мын адам қатнасады, олардьщ қараўында 56 топ болды.
Ханньщ армиясы қураллы күшлердиқ саны жағынан да, олардық техникалық қуралланыўы жағынан да рус әскерлерине қарсы тура алмады. Ханнық асығыс түрде шөлкемлестирилген нөкер
отрядлары урысқа жарамсыз еди, өйткени олар сауаш жүргизиўге уқыбы жоқ және урысқа қызықпайтуғын кешеги дийханлардан қуралған еди.
Рус әскерлеринин тек бир Красноводск отряды ғана жолсызлықтан ҳәм таярлығы жаман болғанлықтан изине қайтты, ал қалғанлары май айыньщ ақырында ханлықгын пайтахты Хийўаға жақынласып келди. Айырым майда саўашларды (Адам-қырылғанда,
Учучанда, Халатада, Хожелиде, Хазараспта, Гүрленде) есапламағанда рус әскерлери айтарлықтай қарсылыққа гезлеспеди. Өзлериниқ сөзсиз женилетуғынын түсинип, хан ҳәм онын дөгерегиндегилер қаладан қашады. 1873-жылдын 29-май күни Хийўа дәрўазалары патша әскерлери ушын ашылады. Генерал Кауфманнын
талап етиўи бойынша 1873-жылы 2-июнь күни хан өзинин жазғы
бағына — Гендимианға келеди, онда бул ўақытта рус әскерлеринин командованиеси жайласқан еди. Ханнын жақынлары Мәтмират дийўан беги ҳәм Рахматулла жасаўыл басы тутқынға алынады ҳәм Калугаға полиция қадағалаўы астына жибериледи, ал
Сейидмухаммед Рахим хан орнына қайта тиклеиеди.
Рус әскерлеринин Хийўа ханлығын жеқил ғана жаўлап алыўыньщ бир қанша себеплери болды, мәселен, 1873-жылға келип,
ханға қарсы кейип күшейип кеткен еди. Ханлықтын мийнеткеш
халқы рус отрядларына олардын Хийўаға қарай илгерилеўинде
қолынан келген жәрдемин берди. Ал қарақалпақ балықшылары
Арал флотилиясы эскадрасынын капитаны Ситниковқа 1873-жылы
онық кемелерин Аралдан Қонырат тәрепке қарай өткериў нсинде
жәрдемлести. Патша әскерлеринин атланысы ўақтында қарақалпақ
бийи Сейитқазы Ситников пенен генерал Веревкинниқ арасында
байланысшы ҳызметин атқарды. Қарақалпақ бийи Қадирберди Қоныратгын рус комендантыньщ ҳәр қыйлы тапсырмаларын орынлады. Оренбург отряды Хийўаға киятырып қарақалпақлардын территориясынан өткен ўақытта олардьщ қарсылығына ушырамады.
Керисинше, қарақалпақлар қазақлар менен бирге барып, рус
отрядыньщ келгенлигине өзлеринин қуўанышлы екенлигин билдирди.
Россия менен Хийўа арасында Гендимиан келисиминин дүзилиўи ҳәм Әмудәрья бөлиминин дүзилиўи ханлықтағы халықлар
ушын, әсиресе, қарақалпақлар ушын үлкен әҳмийетке нйе болды.
X IX әсирдин екинши ярымында ханлықтағы халықлардын,
сонын ишинде қарақалпақлардын күн көрис жағдайларынын аўырласыўы олардьщ Россияғаталпыны>ыныц күшейиўинеалып келди.
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Олар Россия пухарашылығына өтиўди Хийўа деспотизминен қутылыўдьщ бирден-бир жолы деп есаплайтуғын еди. Олардын
Россия составына өтиўге ҳәрекет етиўи патша әскерлериниц
Хийўа ханлығын жаўлап алыў бойынша атланысыньщ табыслы
жуўмақланыўына белгили дәрежеде жәрдемлести.
1873-жылдьщ 6-июнинде генерал Кауфман ҳәм хан ханлықты
басқарыўды белгилейтуғын ўақытша режеге қол қояды. Сейидмухаммед Рахим хан болып қалады, басқарыў орнындағы адамлардьщ барлығын оныц өзи белгиледи, қазы ҳәм қазы-қаланлар
арқалы суд ислерин басқарды. Административлик ҳәм финанс
жумысларын басқарыў ушын ханныц өзиниц председателлиги менен 7 адам составында кенес дүзилди, кецестин қурамына Россияныц үш пухарасы ҳәм үш хийўалы кирди, Соныц мененбирге
кецес еки секретарға ҳәм бир дилмашқа ийе болды. Рус әскерлерине байланыслы мәселелерди генерал Кауфман шешти. Кенес
еки ай даўамында жумыс жүргизди. Дәслеп ол ҳәр куни жыйналатуғын еди, оннан кейин Кауфман яки ханнын усынысы бойынша
керек ўақтыида ғана жыйналатуғын болды.
Тез арадан кейин генерал Кауфман хан менен келисимди рәсмийлестириўге киристи, оныц шәртлери Петербургта келисип, белгиленип қойылған еди. Хийўа менеп Россия арасындағы келисим
Англня хүкиметин оғада тынышсызландырып таслады. 1873-жыл- 4
дыц декабрь айында Англия дипломатиясы Петербургта билдириў
жәриялап, Хийўаныц алыныўы Россия менен Англия арасындағы
жақсы қатнасықларға қәўип туўғызады, деп көрсетти.
1873-жылдын 12-августында ханныц бағы Гендимианда (Хийўанын қапталында) хан ҳәм патшаныц ҳүкимети атынан ис жүр
гизген генерал Кауфман арасындағы келисимге қол қойысылды.
Келисим қысқаша кирисиўден ҳәм 18 пункттен ибарат болды.
Гендимиан келисиминиц 1-пункги Хийўа ханыныц рус патшасынан вассаллық ғәрезлилигин белгиледи. Хан қоцысылас мәмлекетлер менен өз бетинше ҳәр қандай қарым-қатнасықлар орнатыўдан бас таргты ҳәм өзин „императорДыц мөмин хызметкери" деп
мойынлады. 2-ҳәм 3-пунктлар Әмудәрьяныц оц жағалығыныц
Россияға қосылатуғынлығын нәзерде тутты, ал 4-пункт оц жағалықтағы территорияныц бир бөлимин Бухараға берилиўин нәзерде тутты. 5 ҳәм 10-пунктлар саўдаға, кеме жүриўине, рус буржуазиясыныц ҳуқуқлары менен артықмашлықларына арналды.
Әмудәрьяда кеме жүриў мәселесинде рус ҳүкиметиниц үстемлиги орнатылды. Хийўаныц кемелери менен қайықлары Әмудәрьяда патша ҳәкимлериниц руқсатысыз жүриўине тыйым салынды.
6 ҳәм 7-пунктлар рус капиталистлерине ханлықтыц қәлеген жеринде пристанға, складқа, магазише ҳәм тағы басқаларға ийе
болыў ҳуқуқын берди. Хийўа ҳүкимети рус буржуазиясына қәлеген орыннан жер ажыратып берип, оныц мал-мүлкин қорғаўы
тийис болды.
8,
9, ҳәм 11-пункгларға муўапық рус саўдагерлери 5% зәкәттен, Хийўа арқалы товар алып өтилгенлиги ушын баж төлеўден
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ҳәм баска да миннетлерден азат етилип, еркин саўда жүргизиў
ҳукукына ийе болды, сондай-ақ олар ханлықтын барлық қалаларында өз ўәкиллерин сақлай алатуғын болдьг. Рус кәрўанларына
ханлыктьщ территориясы арқалы емин-еркин өтип кетиў мүмкиншилиги берилди. 12-пунктқа муўапық рус буржуазиясына ханлықта қозғалмайтуғын мүлк сатып алыў ҳуқуқы берилип, бунда
алым алыў мәселесин Әмудәрья бөлиминин начальниги шешетуғын болды. 13-пункт Хийўа ҳәм рус саўдагерлери арасындағы
саўда келисимлеринин бузылмайтуғынлығын белгиледи. 14 ҳәм
15- пунктлар рус ҳәм Хийўа пухараларынын шағымларын қараған
ўақытта рус пухараларыньщ артықмашлық жағдайларын көрсетги.
16- пуНкг хан ҳүкиметине ханлыққа Россиядан қашып келген
ҳәр қыйлы қашақларды қабыл етпеў ҳәм нызамға муўапық
қуўдаланыўда болған және жасырынып жүрген жынаятшы рус
пухараларын патша ҳүкиметине услап бериў миннетин жүкледи.
17- пункт ханлықта қулшылық мәнгиге сапластырылатуғынлығын
атап көрсетти (келисим дүзилген ўақытқа шекем ханлықга 40 мынға жақын қул болған). 18-пункт контрибуцияға арналды. Ханлыққа 20 мнллион 200 мын манат муғдарында контрибуция төлеў
белгиленип, оны төлеп қутылыўға 20 жыл мүддет берилди (оны
1893-жылдын 1-ноябрине төлеп қутылыў белгиленген еди, сонынан бул мүддет 1901-жылдыц ноябрине шекем созылды).
Гендимнан келисиминин 2-ҳәм 3-пунктларына муўапық 1874жылы қарақалпақлардыц көпшилик бөлеги жасайтуғын Әмудәрьянын он жағалығындағы жерлер Сырдәрья областы составында
рус мәмлекетинин айрықша административлик белимшеси — Эмудәрья белимине бирлестириледи. Бөлимнин начальниги Хийўадағы жағдайды ҳәм хан ҳәкимлериниц жумысып қадағалап барыўы,
сондай-ақ Гүркстан үлкеси ҳәкимлери менен хан арасында дәлдәлшылық хызметин атқарыўы тийис болды.
Гендимиан келисими дүзилип, Әмудәрья бөлими шөлкемлестирилиўи нәтийжесинде Хийўа ханлығы сыртқы ҳәм ишки сиясат тараўында ҳәр қандай өзбетиншеликтен айрылды ҳәм Бухара
ханлығына қарағанда да көбирек дәрежеде патшашылықтын м с салына айланды.
Ханлықтын жаўлап алыныўы ҳәм он жағалықтағы бөлиминиц Россияға қосып алыныўы ханлықтағы халықлардыц әсиресе
еки жүз жылға жақын ўақыттан берн рус мәмлекетинин составына өтиўге ҳәрекет етип келген және Хийўа езиўшилигине
қарсы гүрес жүргизип келген қарақалпақлардыцмаплерине объектив жақтан сәйкес келди.
Сонын менен бирге мына нәрсени атап өтиў керек, рус әскерлеринин Хийўа ханлығын жаўлап алыўы ханлықтағы халықлар
Россияға талпына баслаған ўақытта ғана емес, ал бул патша
ҳүкиметине пайдалы болған ўақытта ғана әмелге асырылды.
Оныц үстине, патшашылық езилиўшилерди қорғаўға ҳәрекет етпеди, ал керисинше, дәслепки адымынан-ақ, қатан талаўшылық
сиясатын жургизе баслады. Буны мына характерли фактган кө-
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риўге болады: 1873-жылы жазда Хийўаға патша әскерлери алып
келип болынғаннан кейин Түркстан генерал-губернаторы Кауфман контрибуцияны ўактында төлеп болмағаны ушын түркменлердин яўмыт уруўынын парахат "алқына қарсы Головачевтын
отрядын жибереди. Отряд яўмыгларды қатан жазалайды қәм
оларды талайды.
1873-жылдан кейин Хийўа толығы менен патша самодержавиесинин тәсир жасаў сферасына түсип, рус санаат ҳәм финанс
капиталынын эксплуатациялаўына дуўшакерлеседи. Патшашылық
ханлықта колониаллық үстемлик тәртибин ҳәм қатац миллий езиўшилик орнатады. Хийўа ханлығынын ҳәм Әмудәрья бөлиминин
халықлары күн көрис тағы да аўырласқан жағдайға жолығады,
өйткени, енди оларды тек жергиликли феодаллар, ру-ханыйлар
ҳәм байлар ғана емес, ал рус капиталиС|Лери де аяўсыз езеди.
Әмудәрья бөлиминде әскерий-административлик тәртип орнатылып, ол жергиликли халықты езиўге ҳәм оныц ҳуқуқларын
писент етпеўшиликке тийкарланды. Ҳәкимлердиц талапларын
орынламағанларға қарсы патша администрациясы әскерий күш
қолланды. Мәселен, 1894-жылы халықтыц саны ҳаққында мағлыўмат бериўден бас тартқан Шымбайдын уруў ақсақаллары қураллы отряд тәрепинен қоршап алынады, буннан кейин олар
администрацияныц талапларын орынлаўға мәжбүр болады.
Мәмлекетлик аппарат толығы менен рус чиновниклериниц,
хан ҳәм оныц әмелдарларыныц қолында болды. Халықты қаранғылықта сақлап, патшашылық ҳәм Хийўа ханлары ана тилинин,
жазыў-сызыўдыц раўажланыўына, мектеплер менен басқа да
мәдений-ағартыў мәкемелериниц ашылыўына иркиниш жасады.
Патша администрациясы жергиликли халықтын күн-көрис жағдайын жақсылаў бойынша ҳеш қандай илаж көрмеди. Әмудәрья
бөлими менен Хийўа ханлығында Россияға қосылғанға шекемгидей-ақ, ҳәр қыйлы аўырыўлар ен жайған еди, өлиўшилик жоқары болды.
Рус патшашылығы жаўлаи алынған халықларды жасалма турде бөлшеклеў сиясатын жүргизди. Бул қарақалпақ халқыныц
мысалында айқын көринеди. Олардыц барлық территорияны Россияға қосыўды өтиниш етиўине қарамастан, патшашылық шеп
жағалықтағы қарақалпақларды Хийўа ханларыныц қол астында
қалдырды.
Патша ҳүкимети Хийўа ханлары сияқлы халықтыц бас көтерип шығыўларынан қорқып, миллий душпанлықты күшейтиў
сиясатын даўам еттирди. Бирақ бул мийнеткешлердиц ҳүкиметке қарсы бас көтернп шығыўларын тоқтата алмады. Аўыр алымсалықлар, миллий ҳәм административлик езиўшилик, ашлық ҳәм
жарлылық шыдамаслық жағдай пайдаетип, халықтыц жасап турған тәртиплерге қарсы наразылығын күшейтти.
Патша самодержавиесинин колонизаторлық сиясатына қарамастан, Орта Азияныц, соныцишинде Қарақалпақстанныц Россияға қосылыўы объективлик жақтан прогрессивлик әҳмийетке ийе
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болды. Бул, бурын қаракалпақлардыц феодаллық дүзим үстемлик еткен территориясында капиталистлик қатнасықлардын раўажланыўына мүмкиншилик туўғанлығы арқалы көзге түседи.
. . . . Ҳеш бир марксист,—деп жазған еди В. И . Ленин, —капитализм феодализмге қарағандапрогрессивекенлигинумытпайды..."1
Россияға қосылыўына байланыслы Қарақалпақстан Россияныц
экономикалық турмысыныц тәсирине түсе баслады, онда аўыл
хожалығыныц, сонын ишинде пахташылықтыц раўажланыўына,
дәслепки санаат кәрханаларын дүзиўге ҳәм саўданыц өсиўине
мүмкиншилик туўдыратуғын жағдайлар пайда бола баслаған еди,
соған қарамастан, Орта Азияныц басқа районлары менен салыстырғанда бул үлке артга қалыўшылығын даўам етти.
Орта Азияны, сонын ишинде Хийўа ханлығыныц Россияныц
составына қосып алыныўы менен үзликсиз өз-ара феодаллық
жәнжеллер тоқтатылды. Қулшылық ҳәм қул саўдасы тоқтатылды.
Он жағадағы қарақалпақлар парахат жасай баслады, олардыц
шегараларын түркмен феодалларыныц шабуўылларынан рус әскерлери қорғады. Төрткүл ҳәм Нөкисте қорғанларсалынып, олар
арқалы Әмудәрьяныц Арал тецизине шекемги жағасы қорғалды.
Қарақалпақлардыц территориясында бир пүтин административлик
басқарыў қәлиплести.
Әмудәрья рус флотилиясынын шөлкемлестирилиўи пүткил
Хорезм оазиси ушын үлкен прогрессивлик әймийетке ийе болып,
ол оазистиц темир жол менен, демек, усылайынша Орайлық
Россия менен байланысыўына мүмкиншилик берди. Әмудәрья
бөлиминиц қалалары арасында туўры ҳәм қәўипсиз қатнаўға болатуғын жоллар пайда болды, Пегро-Александровск пенен Шымбай арасындағы „орыс жол“ деп аталған жол ец жақсы жоллардыц бири болды. Хийўадан арқаға Қазалыға батысқа Каспий
тецизиниц жағаларына, қублаға Ашхабад пенен Бухараға, шығысқа Жизақ пенен Ташкентке баратуғын жолларда қәўипснз
жүриў мүмкиншилиги туўды.
Егер Орта Азияныц басқа да халықлары менен бирге қарақалпақлар Россияға қосылмағанда, онда олар сөзсиз түрде, Англия империализминин пәнжесине түсип қалған болар еди. Бул
оларды усы ўақытта революниялық жақтаи әдеўир перспективалы
болған Россиядан пүткиллей ажыратып таслаған болар еди.
Орта Азия халықларыныц, соныц ишинде қарақалпақлардыц
Россияға қосылыўыныц ец унамлы тәреплериниц бири өз-ара ишки феодаллық жәнжеллердиц тоқтатылыўы нәгийжесинде бул
халықлар бир-бирлери менен ҳәм рус халқы менен, эксплуататорларға қарсы гүресте үлкен революциялық тәжирийбеге ийе
болған рус рабочий класы менен қарым-қатнас жасаў мүмкиншилигин алғанлығы болды.
Орта Азия халықларыныц уллы рус халқы менен жақынласыўы олардыц хожалық жумысларына ҳәм өндирис усыллына
1 В. И . Л е н и н .

Шығармаларынын толық жыйиағы, 30-то.м 116-бет.
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унамлы тәсир жасады, 1876-жылы Орта Азияға 5 мыннан аслам
Ураллы рус казаклары келип, олардын көпшилиги Әмудәрья бөлимине келип қонысласты. Олар менен қарақалпақлар арасында
дослық қатнасықлар орнады. Балықшы қарақалпақлар олардан балық аўлаўдын гейпара усыллары менен қуралларын өзлестирип алды. Қарақалпақлар бурын кемешиликте салдаў, ескек
қәм төрт мүйешли желқомнан басқаны билмеген болса, енди
олар руслардан үш мүйешли- желқомды қолланыўды үйренип,
алып, бул олардын мийнетин жеқиллетти.
Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўынан кейин, қарақал-.
пақлардын турмысы менен мәдениятында да прогрессив өзгерислер орын алып, бул процесс т.е тиккелей рус халқыныц ҳәм
басқа да халықлардыц тәсири менен әмелге асты.
X IX әсирдиц екинши ярымында Орта Азия халықларыныц
мәдений турмысынын тарийхында әҳмийетли ўақыя—китап басып шығарыў иси пайда болады. Биринши баспахана 1868-жылы
Ташкент қаласында ашылады. 1870-жылы жана ири баспахана
шөлкемлестирилип, онда үлкедеги ўақытлы баспа сөзге тийкар
салған, биринши рәсмий газета—„Туркестанские ведомости“ басылып шыға баслады. Усы дәўирде Ташкентте, Хийўада, Самарқандта, Қоқан ҳәм Орта Азияныц басқа да қалаларында литографиялар дүзиледи. 1830-жылы Хорезмде Наўайыныц *Хамса“
сы (биринши кигабы „Хайратул абрар") „Девоны Мунис“ (шайыр Мунис Хорезмийдиц қосықларыныц топламы) ҳәм „Девони
Радж “ деген китаплар басылып шығады. Бул шығармалар Қарақалпақстандағы халық арасында да таралады.
Қарақалпақлардыц патша Россиясыныц составына қосылыўы
жоқарыда атап өтилгениндей-ақ оларды рус патшашылығы, помещиклери ҳәм капиталистлериниц колониаллық езиўшилигинё
гириптар етти; патшашылық Россия халықларыныц езиўшиси ҳәм
жәллады хызметин атқарды. Көп санлы рус емес миллетлер менен халықлар путкиллей ҳуқуқсыз болды, өзлериниц мәмлекетине ийе болмады. Қарақалпақлар Орта Азиядағы басқа да халықлар сияқлы еки жақлама езиўшиликке—патша чицовниклерв
менен жергиликли эксплуататорлардыц езиўшилигине ушыраДы.
Әмудәрья бөлиминдеги ҳәм Хийўа ханлығындағы қарақалпақлардыц экономикасы менен мәденияты Октябрь революциясына
шекем оғада артта қалыўшылық жағдайына ийе еди, ал олардын күн көрис шараятлары жүдә төмен болды. Оц жағалықтағы
ҳәм шеп жағалықтағы қарақалпақлар жасайтуғын терриТория
шетинен саўатсызлар үлкеси болып қала берди. „Итимал, бирнеше әўладтан кейин,—деп жазды X IX әсирдиц ақырында Элиза
Реклю қарақалпақлар ҳаққында,—бул аз санлы, ҳал-дәрманы қурыған кишигирим халық Түркстанда өз-бетинше жасаў мүмкиншилигине ийе болмайды“. Патшашылықтыц колониаллық сиясаты көз-қарасынан бул автордын пикири дурыс. Дурысында да
қарақалпақ халқы сол дәўирде қырылып жоқ болыў алдында
тур еди. Бирақ Элиза Реклю қарақалпақларды ҳал-дәрманы қу17-880
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рыған халык деп атап қәтелести. Керисинше, қарақалпақлардын
күш-жигери, азатлық ҳәм ғәрезсизлик ушын гүреске болған
күш-жигери рус пролетариаты бас болған Россия халықларыныц
революциялық тасқынынын улыўмалық ағымына қосылып кетип,
қудиретли күшке айланды. Қарақалпақстан мийнеткешлери Орта
Азиядағы басқа да халықлардын мийнеткешлери менен бирге рус
иролетариатынын басшылығы астында патша самодержавиеси
яенен Хийўа деспотизмине қарсы азатлық ҳәм ғәрезсизлик ушын
гүреске бирнеше рет көтерилген еди.
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И 6 ап
XIX ӘСИР А Қ Ы Р Ы -Х Х ӘСИРДИЦ БАСЫНДА
ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ СОЦИАЛЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТНАСЫҚЛАР
1. П А Г Ш А Ш Ы Л Ы Қ Т Ь Щ Ж Е Р -С У Ў Қ А Т Н А С Ы Қ Л А Р Ы Т А Р А Ў Ы Н Д А Ғ Ы
СИ ЯСАТЫ ҲӘМ ОНЫ Н АЎЫ Л ХОЖ АЛ Ы РЫ НДАҒЫ Ж АҒДАЙ ҒА
ТӘСИРИ

Патша администрациясыньщ Қарақалкақстанда шешиўи тийис
болған мәселелердиқ ишиндеги ен әҳмийетлиси жер салығы ҳәы
суў мәселеси болды, өйткени усы мәселеге колониаллық үлкениқ халқынын дерлик барлық қатламларынын экономикалық ҳәм
социаллық мәплери байланыслы болды.
Қарақалпақстан еле Россияға қосып алынғанға шекем-ақ патша ҳүкимети тәрепинен .Түркстан үлкесин басқарыў ҳаққында
18б7*жылғы‘ реже“ қабыл етилген еди. Бирақ онда жер ийлеўшилик, Түркстан дийханларынын егилетуғын ҳәм егилмейтуғын
жерлерге байланыслы ҳуқуқлары ҳаққында ҳеш нәрсе айтылма
ған еди. Патша ҳүкимети ол ўақытта жер мәселесин қарап шығыўға еле таяр емес еди.
1873-жылы Түркстан үлкесиниц жаца жер дүзилисиниц проекти ислеп шығылған еди. Онда патша администрациясы ўақым
ҳәм мүлк жерлеринен басқа барлық жерлерди мәмлекетлик жер
деп белгилемекши болған еди. Юридикалық жақтан рәсмийлестирилмеген ўақым ҳэм мүлклик жерлерге де усы тәртипти енгизиў усыныс етилген еди.
Бирақ Түркстан үлкесинде жер ийелеўшилик ҳаққындағы
көз-қарасларда келиспеўшиликтин орын алыўына байланыслы
1873-жылғы проект бекитилмеди, деген менен жер-суў дүзилиси
бойынша онын айырым усыныслары сонынан Қарақалпақстаннын
он жағалығында енгизилди.
Әмудәрья бөлиминин начальниги 1875-жылдыц б-январында
ғы өзинин Түркстан генерал-губернаторынын атына жазған рапортында: „Қарақалпақларда да, дельтадағы жасайтуғын басқа
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халықларда да жерге ийелик етиў ҳуқуқы ҳаққындағы мәселе
бойынша бизин администрациямыз ҳеш қандай түсиникке ҳәм
көрсетпеге ийе емес“, —деп жазған еди. Усыннан кейин Түркстан генерал-губернаторы Кауфман Әмудәрья бөлиминин начальнигине көрсетпе берип, бул бойынша дәслепки илаж ретинде
ханныч жарлықлы жерлери алымлы мәмлекетлик жерлерге айландырылған. Солай етип, жерди турақлы пэйдаланыў ҳуқуқы
менен арендаторға „турақлы бекитип қойыў“ мүмкиншилиги туўады. Мине усы ҳуқуқ тийкарында мәмлекетлик жер деп есапланыўы тийис болған барлық қалған егислик жерлер жергиликли
халыққа нызамласгырылып берилиўи нәзерде тутылды. Оннан
кейин Кауфманнық пикири бойынша мүлклик ҳәм ўақымлық документлер тийкарында жер ийелеў ҳуқуқын белгилеўде Түркстан үлкесин басқарыў ҳаққындағы 1873-жылғы Реже проекти бойынша белгиленген тәртипти басшылыққа алыў зәрүр
болды.
Усындай сиясат жүргизиў арқалы патша администрациясы
жанадан қосып алынған территориядағы халық үстинен өз үстемлигин беккемлеўди гөзледи.
Кауфманнын хатынын изин ала Қарақалпақстанға жиберилген
Шөлкемлестириў комиссиясы өз жумысында усы жағдайлардыц
барлығын басшылыққа алды. Шөлкемлестириў комиссиясы басшы (С. И. Носович) ҳәм үш ағзадан (А . И . Казаков, Н . М . Д елюсто, М . Л. Рахманов) ибарат болды.
Шөлкемлестириў комиссиясы „бөлимдеги жер, жәмийетлик
ҳәм мәмлекеглик шөлкемлестириў мәселелерине байланыслы
болған“ барлық жағдайларды үйренип шығыўы тийис болды.
Жергиликли ҳәм жәмийетлик басқарыўды ҳәм халық судын шөлкемлестириў жумыслары комиссиянын екинши дәрежели ўазыйпалары болды.
Шөлкемлестириў комиссиясы 1865—1877-жыллар даўамында
жумыс ислеп, Қарақалпақстандағы аграрлық қатнасықлардын
жағдайын сыпатлап беретуғЫн баҳалы экономикалық материаллар жыйнады. Усы материаллардан ҳәм басқа да дәреклерден
мәлим болыўына қарағанда Әмудәрья бөлиминин Шорахан участкасындағы барлық 46739 танап жердин 6347 танап жери мүлкдарларға, 14780 танап жери ўақымдарларға қараслы болып, қалған жерлер „патшалық” жер есапланған. Тек Шымбай участкасынын өзинде ғана ўақымдарларға 19 мын танап жер, ал мүлкдарларға 17690 танап жер қараслы болған.
Шөлкемлестириў комиссиясынын Шорахан участкасындағы
чзертлеп шыққан 4617 хожалықтын ярымынан асламы—58,8%
и—2716 хожалық жерсиз дийханлар болған, солардан 1519 хожалық ўақым жерлерди ижараға алған, ал 200 танап жер ири
феодал Матниязға қараслы болған. Ол ижарашылардан алынған
өнимниц ярымынан, бестен бирине шекемин алған. Ўақым жерлердеги дийханлар алынған өнимнин бестен биринен, оннан бирине шекемин ижара ҳақысы ретинде төлеп келген.
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Шөлкемлестириў комиссиясы тәрепинен есапқа алынған бар
лық ўақымлық мүлклер 40 ўақымлық шөлкемге қараслы болған,"
сонын 6 шөлкеминетийислиболған документлер жойытылған, ал
қалған 33 шөлкемдеги документлердин үшеўи XV I ҳәм XVIII
әсирлерде, 30 ы X IX әсирде, олардын дакөпшилиги 1862—1872*
жыллар даўамында дүзилген документлер болып шықты.
Шөлкемлесгириў комиссиясынын 1877-жылғы жумысыныч
тийкарында Әмудәрья бөлминдеги жер дүзилиси ҳаққында рәс*
мий реже қабыл етилди. Усы режеге муапық барлық жер мәмлекетке қараслы деп белгиленди ҳәм турақлы пайдаланыў ҳуқуқы тийкарында дийханларға бекитип қойылды. Жарлық мүлк
жерлер де мәмлекетлик жерлер қатарына киргизилди. Жарлықлы жерлердин мәмлекетлик жерлер қатарына қосып алыныўы,
бул жерлер Қарақалпақстаннын Россияға қосып алыныўына шекем ижарашылардын турақлы пайдаланыўында болды, ал 1873жылғы реже бойынша бундай жерлер мәмлекетлик ямаса патшалық жерлер қатарына қосылыўы керек деп, дәлилленди.
Солай етип, Шөлкемлестириў комиссиянынын жумысынан
кейин, Әмудәрья бөлиминдеги бурын Хийўа ханларына, оныч
ағайин-туўысқанларына ҳәм әмелдарларына тийисли болған барлық жерлер мәмлекетлик жерлер деп дағазаланды. Бул илаж
жанадан қосып алынған үлкедеги дийханлар массасын салық салып қатан эксплуатациялаў жолы менен мәмлекетлик қазнаныц
доходларын көбейтиўге жәрдемлесиўи тнйис болды.
Ўақымлық жер ийелеўшиликте де гейпара өзгерислер орын
алды. Тек Шорахан участкасынын өзинде ғана, 14780 танап
жерден 13380 танап жери дәрьянын шеп жағалығындағы диний
мәкемелерге қараслы болған болса, ал қалған 1400 танап жери
он жағалықтағы руханыйларға қараслы болған.
Патша администрациясы үлкени толық колонияластырыў ҳәм
халық арасында өз тәсирин беккемлеў мақсетинде Хийўанық усы
барлық ўақым жерлерин мәмлекетлик меншик деп таныды.
Шеп жағадағы руханыйлардын усынын есабынан ҳәр жылы
сый бериў ҳаққындағы шағым ҳәм өтинишлерин орынлаўдан
патша ҳәкимлери қатац түрде бас таргты Рус ҳәкимлери ханға:
„Хийўа ўақым мәкемелери улыўма мәмлекетлик ҳуқуқ тийкарында рус мәмлекетине қараслы жерлерди ийелеўге асасланатуғын ҳеш қандай негизге ийе емес“ , —деп жуўап қайтарды.
Патшашылықтыц бул илажы жарымшылардыц күн-көрисин „ж ениллетиў“ сылтаўы астында әмелге асырылды. Ал ҳақыйқатында, патша ҳүкиметинин бул либералшылық сиясаты менец халықты алдаў арқалы қазнанын доходларын көбейтиў ҳәм Қарақалпақстанды толық колонияластырыў мәплери бүркелди.
Патшашылық диний мәкемелердин жер ийелеўшиликке болған
ҳуқуқын ис жүзинде сапластырған жоқ ал олардын үстемлигин
бир қанша шекледи. Жергиликли ақсүйеклердиц ири жер ийелеўшилигин шеклеп, патша ҳәкимлери жергиликли халық арасында өз жағдайларын беккемлеўди мақсет етти, байлар менеи
www.ziyouz.com kutubxonasi

261

руханыйлардыц жер ийелеўге болған ҳуқуқын ҳеш қандай бийкарламады. Шымбай ҳәм Шорахан районларындағы ўақым жерлер және көплеген бай-феодаллардын жер ийеликлери қол
тийгизилмесген қалды. Сырдәрья областлық басқармасыныц статистикалық комитетинин мағлыўматларына қарағанда 1887-жыды
Әмудәрья бөлиминде 111 ўақым жер участкасы болған, солардын
79 ы мешитлердин ҳәм ҳәрқыйлы мазарлардьщ қапталында, ал 32
си медреселердиқ қапталында болды. Кәраматлы жерлер деп
аталған Нәринжан баба, Қалендер хана, Қарақум ийшандағы
диншиллер ҳәм Хан Мақсым кен көлемде ўақым жерлерге ийе
болды. Тек Қарақум ийшаннын өзи 1000 танап жерге ийе болып,
онда 300 жарымшы дийханды аяўсыз түрде эксплуатациялады.
Халық жек көрген Қулен болыс 109 танап жерге ҳәм бир неше
ж үз бас ири қарамалға ийе болып, онын жеринде жарымшы дийханлар. күнликши батраклар ҳәм жарлы ағайии-туўысқанлары
жумыс иследи.
Патша ҳүкимети Шөлкемлестириў комиссиясы өз жумысын
тамамлағаннан кейин де Қарақалпақстандағы жер мәселесин үйрениўди даўам еттирдя.
Ен сонында, 1886-жылы император Александр III Түрксган
үлкесин басқарыў ҳаққындағы нызамды бекитти. Усы Режениқ
156-статьясында мыналар айтылған: „Аўылдыц отырықшы халқына жергиликли тәртип бойынша белгиленип берилген удайына
атадан балаға өтип пайдаланылып киятырған жерлер оларға бекитип қойылады".
Патша ҳүкимети жерди халықтьщ жеке меншигине өткериўге батына алмады, бирақ сонын менен бирге ол жерди мәмлекетлик деп дағазалаўға да бетлей алмады. Бундай әҳмийетли
мәселеде екижүзлиликке жол қойылды. Егер дийханлар салықты өз ўақтында төлей алмаса, онда жәмийет „қозғалмалы мүлктиц дийханшылық жүргизиў ушын оншелли зәрүрлиги болмаған
бөлегин“ сатыўға ҳақылы болды (297-статья). Реж е дағазаланғаннан кейин тез арада (1886гжылы) бирқанша баянлама хатлар,
жана проектлер таярланып^ сенатор Паленнин ревизиясы өткерилип, жер ийелеўшилик мәселесинде наанықлықлардын бар
екенлиги атап көрсетилди.
Патшашылық ҳәм рус буржуазиясы пахта жетистириў менен
шуғылланатуғын отырықшы хожалықлардын санын көбейтиўге
қызығатуғын еди. Бул Түркстан генерал-губернаторынын 1875жылы жиберилген еки хатынан айқын көринеди. Олардын бириншиси әскерий министрликке, екиншиси Әмудәрья бөлиминин
начальнигине жибериледи. Бул хатлардын бириншисинде Қарақалпақс1 анта „халықтын турақлы отырықшылығы қәлиплеспеди,
ал енди онын (Қарақалпақстанныц—Ред.) рус ҳәкимшилиги астына бағындырылыўы менен... халық өз мийнетин жоқары дийханшылық мәдениятына арнаўы мүмкин“, делинди.
Үлкеннн
баслы басқарыўшысынын усы көрсетпелерин басшылыққа алып,
Қарақалпақстанда 1875—1877-жыллары жумыс жүргизген Ш өл262
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кемлестириў комиссиясы ярым көшпели қарақалпақлар менен
қазақлардын администрация тәрепинен ,гезендешилик“ деп аталған хожалық мақсетлериндеги мәўсимли көшип журиўлерине
қарсы бир қатар административлик шаралар көрди.
Егер Шорахан участкасында 1875- жылы дийхан хожалықларынын саны 4617 болған болса, бул 1896-жылы 9836 хожалық
болып, өскен, яғный 20 жыл ишинде дийхан хожалықлары 213%
өскен.
Сенатор К. К. Паленннн 1909-жылы Шымбай участкасында
жүргизген есап алыўларынын мағлыўматларына қарағанда 22818
хожалықтан 12140 хожалық (53,2% и) дийханшылық пенен шуғылланған, ал қалған 10678 хожалық ярым көшпели жағдайда
турмыс кеширип, мал шарўашылығы менен, дийханшылық пенен
қәм ҳәр қыйлы кәсиплер менен шуғылланған. Егер 1883-жылы
бөлимде барлығы болып, мын хожалық дийханшылық пенен,
7 мын хожалық мал шарўашылығы менен шуғылланған болса,
1911-жылы дийханшылық пенен шуғылланатуғын отырықшы хожалықлардын саны 2919 үйге артқан, ал көшпелилердин саны
5927 ге шекем кемиген.
Усы дәўирде Шымбай участкасыныц Дәўқара ҳәм басқа волостларындағы, Шорахан участкасындағы Бийбазар ҳәм Мынбулақ волостларындағы көп санлы хожалықлардан тысқары Шорахан участкасынын халық жасайтуғын жерлеринен 200 шақырым
алыстағы Қызылқумныц ортасындағы Тамды волостындағы көшпелилер де отырықшылыққа аўыса баслады.
Жақсы н<ер участкаларын алыў мүмкиншилигине ийе болмаған айырым хожалықлар қумлықтыц арасынан, суўғарыў каналларынын аяқ бегинен жер өзлестирген. Шорахан участкасында
1875—1896-жыллар даүамында егнслик жердин улыўма көлеми
тек 23% ғана өсти.
Патшашылық барған сайын жана жоллар табыў арқалы жергиликли халықтан мүмкиншилиги болғанынша көбирек ақша өндирип алыўға ҳәрекет етти. Мәселен, патша администрациясынын Карақалпақстандағы жерсиз ҳәм жери аз дийханларды жер
менен тәминлеўге бағдарланған илажы да усы мақсетти гөзледи.
Шөлкемлестириў комиссиясы тьщ жерлерден 5502 танап жерди есапқа алып, оларды оброкқа бериў жолы менен пайдаланыўға болатуғынлығын ямаса огырықшылыққа көшиўди қәлеўши
көшпелилерге бөлип бериў мақсетлеринде пайдаланыўға болатуғынлығын атап көрсеткен еди.
1877-жылы Шорахан участкасынын халқына бос жатқан мәмлекетлик партаў жерлерден жер бөлип бериўди сораныўға ҳуқуқ берилди. Партаў жерлерден жер бөлип бериў дәслеп былайынша әмелге асырылды партаў жерден алыўды қәлеўшилер
бөлимниц начальнигине арыз етиўи тийис болды, ал бөлим начальниги жер бөлип бериў ҳаққында болысқа көрсетпе берген.
Бөлип берилген жер ҳаққында ҳеш қандай документ дүзилмеғен, бөлип берилген жерлер көбинесе өлшеп белгиленбеген. Бул
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нәрсе жер мәселеси бойынша үзликсиз тартыс-жәнжеллердин
келип шығыўына себепши болды.
1877—1897-жыллардағы 20 жыл ишинде 15843 танап, яғный
5941 десятина жер бөлип белгиленип, оброкқа берилди. Бул
жерди 2481 хожалық алып, олардын 1238 и жерсиз, ал 5243 и
жери азлылар еди, улыўма алғанда бул хожалықлардын 15,13%
и өзбеклер, 26,4% и қазақлар, 9,8% и түркменлер, 8,5 % и қарақалпақлар болды.
Бунда мына нәрсени атап өтиў керек, партаўда жер бөлип
бериў 1886-жылғы Режеде де, басқа документлерде де нызамлы
етип рәсмийлестирилмеген еди. Бул алып-сатаршылыққа ҳәм
ҳәр қыйлы қылмыслы ислерге кен жол ашып беретуғын еди.
Мәселен, Әмудәрья бөлими начальнигинин орынбасары полковник Эггерт партаўдан бөлип берген ҳәр бир таиап жер ушын,
системалы түрде пара алып турған. Ал көпшилик жағдайда дийханларға бөлип берилген жерлер ис жүзинде егин егиўге пүткиллей жарамсыз болып шығатуғын еди. 1908-жылы Төрткүл
волостынын Шорахан участкасында жасаўшы Рузмухаммет Айытмухамбетов ҳәм Аташ Әўезов Әмудәрья бөлиминин начальнигине: „Сарайқлы деген жерден бизге бөлип берилген жерде еки
жылдан бери мийнет етемиз, бирақ оны ҳеш суўғара алмадық,
себеби бул жер жаптьщ аяғындағы қумлық жерде жайласқан,
мийнетимиз қуры босқа кетип атыр“, —деп жазды.
Әмудәрья жер комиссиясы өзинин 1915-жыл 1-сентябрьдеги
мәжлисинде „партаў жер мәселеси бир неше жыллардан бери
шешилмей киятыр* деп мойынлаўға мәжбүр болды.
Солай етип, патша администрациясынын Қарақалпақстанда
жүргизген партаўда жер бөлип бериў сиясаты дийханлар массасыньщ күн-көрис жағдайын жақсылаў мақсетин емес, ал өз
үстемлигин беккемлеўди, Қарақалпақстанды колонияластырыўды, жергиликли халықты талаўды нәзерде тутқан еди.
Хан әмелдарларынын ҳәм басқа да ири феодаллардын жерлеринде ислеген дийханлардын жағдайы оғада аўыр болып қала берди. Патша администрациясы келгенге шекем олар бул
жерлерде жетистирилген өцимниц бестен үш бөлегиналыў гаәрти менен ислейтуғын еди, ал Россияға қосылғаннан кейин патша
қазнасына салық төлей баслады. Солай етип, жарымшы дийханлар салықлардан азат етилмеген еди. Ханнын ҳәм оныц ен жақын әмелдарларыныц жақсы жерлери менен бағлары жарымшылардыц пайдаланыўына берилмеди, ал патша ҳәкимлеринин тиккелей өз қараўына қалдырылып, ким көп төлерине, ижараға
берилди.
Қарақалиақстанныц Россияға қосып алынған дәслепки жыллары бундай оброкқа берилгән жер участкалары барлығы 13 еди,
атап айтқанда олар—Төре Сейитмурат Қадирий, Оналтыяман,
Саренбағ, Шимам, Келтеминар, Тазабағ, Дургадиқ, Мухаммед
Мушрип, Сарыбий ҳәм тағы басқа да жерлер болды. Мәмлекет
қараўындағы бул бағлар менен жерлерди ижараға бериў ушыы
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арнаўлы шәртлер белгиленген болып, олар оғада аўыр еди,
Сонлықтан бундай жақсы жерлерди тек байлар ғана ижираға
алатуғын еди. "Ижара мүддети даўамында байлар тек өзлериник,
мәпин ғана ойлайтуғын еди, олар бағқа, ондағы мийўе ағашла рына тәрбия бериўге қызықпайтуғын еди, қуўрапқалғанларыньщ
орнына жанадан нәл егиўге итибар бермеди, ал ижара шәртлеринде булар көрсетилетуғын еди. Патша администрациясы ижара
шәртлериниқ усы тәреплерин қадағаламайтуғын еди. Оны қазнаға түсетуғын доходлар ғана қызықтыратуғын еди.
Патшашылықтық аграрлық сиясатында салық системасы айрықша орынды ийелейтуғын еди. Әмудәрья бөчиминде үлкениқ
Россияға қосылыўынан кейинги дәслепки жылларда (1873—1875)
салық системасы Хийўа үстемлиги тусында қандай болса, сол
түринде сақланып қалған еди.
Салық системасы бурынғы түринде сақланып қалса да, бирақ
ол бираз өзгертилип, бир қәлипке келтирилген еди. »Даяк“тық
көлеми тиккелей жаптан суў алатуғын дийханлар ушын алынған
өнимнин бестен бирине, ал шығырдын жәрдеминен пайдаланатуғынларға жегиден бирине шекем етнп белгиленди. Шымбай
участкасында салғырт-кеспе үй басына салынатуғын 3 манат 50
тыйын муғдарындағы салық пенен алмастырылды, мине усындай
салық Әмудәрья бөлиминдеги түркменлер менен қазақларға да
салынды.
Салықтын бундай нормасы ўақытша болып, сонынан бул норма удайына көбейип барды. Мәселен, 1875-жылы Шымбай участкасында „шанарақ пулы* 3 манат 50 тыйыннан 4 манатқа шекем
көбейтилген. 1877-жылдан баслап, Шорахан участкасындағы барлық дийханлар ушын мәмлекетлик салық 3 манат 60 тыйын көдемйнде белгиленди
Биринши жер жүзилик урыс жылларында патша ҳүкимети
гедей дийханлардан жана салықлар ҳәм алымлар жыйнап ала
баслайды. 1914-жылы-ақ финанс министрлиги урысўақтынын айрықша жағдайларына байланыслы бурынғы алым-салықлардынмуғдарын көбейтиўди ҳәм жанадан бир қатар салықлар енгизиўди
усыныс етип, бул патша ҳүкимети тәрепинен мақулланады. Бул
Түркстан бойынша әдеттеги жыйымлардан тысқары қосымша
түрде тағы 4,2 млн манат жыйнап алыўға мүмкиншилик берди.
1915-жылдан баслап, алым-салық 100% қосымша мингизилип
жыйналагуғын болды, жетистирилген пахтанын ҳәр бир пудына
2 манат 50 тыйыннан айрықша ўақытша салық белгиленди. Қарақалпақстандағы ярым көшпели ҳәм көшпели халықтан жыйналатуғын шацарақ пулы салығы бурын ҳәр бир хожалықтан 4
манат муғдарында алынатуғын болса, 1915-жылдан баслап 9 ыанаттан алына баслады. ал мәмлекетлик алым 77,37% кобейди.
Салық тек жери бар дийханлардан ғана емес, ал жери жоқлардан да алынды. Мәселен, Шорахан участкасындағы 233 жери
жоқ дийхан бир жылда 910 манат 80 тыйынды салық ретинде
төлеген. Буныц барлығы бөлимдеги халықтан жыйнап алынату265
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ғын салыктын улыўма муғдарын әдеўир көбейтиўге алып келди.
, Қарақалпақстандағы дийханлар 1874-жылы 140 мын манат, 1893.
жылы 170 мын манат, 1913-жылы 217690 мын манат 30 тыйын,
1915-жылы 456634 мьщ манат 98 тыйын муғдарында салық төлеген.
20 процентлиәскерийсалықоғада аўыр болды. Шымбай участкасыныц Қоқырат волостыньщ тек 40 хожалықтан ғана ибарат
болған 1-аўылынын халқы 1915-жылы 456 манат 96 тыйын, Шорахан участкасынын Мынбулақ волостыныц 1-аўылынын халқы
1917-жылы 136 манат 92 тыйын, ал Шорахан участкасынын Қарақан аўыллық жәмәәтынын халқы 342 манат 40 тыйын төлеген.
Тек 1915-жылдыц өзинде ғана Әмудәрья бөлиминдеги дийханлардан 40000 манат муғдарында әскерий салық өндирип алынды.
Әскерий салықты бөлисгириў ўақтында патша ҳүкимети дийхан
хожалықларыныц экономикалық жағдайын есапқа алмады.
Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўынан кейин жергиликли
администрацияга хызмет ҳақы төлеў белгиленди, Бул нәрсе бурын алым алып, сонын есабынан жасап келген жергиликли ҳәкимлердиц қулқынын белгили дәрежеде тыйды. Волость басқарыўшылары жылына 700—900 манат, ал аўыл ақсақаЛлары 150—
200 мацат алатуғын болды. Тағы бир әҳмийетли илаж хан үстемлиги тусында ҳәр қандай салықтан азат етилген руханыйларға да салық белгиленгени болды. Мәселен, Пир Тәжи ийшан,
Юсуп ийшан ҳәм молла Мухаммед Шәрип 1874—1878-жыллары
патша қазнасына 190 манат төледи. Бабажан ахун медресе жери
ҳәм басқа да салықлар ушын 1912-жылы 91 манат, 1913-жылы
92 манат төледи.
Руханыйларға жер салығы салынғаны менен, олар буннан
оншелли зыян көрмеди, өйиткени бул олардық шариат жолына
деп ҳәрқыйлы дәлиллер менен дийханлардан жыйнап алатуғын
түсиримлериниц кишигирим бөлегин ғана қурайтуғын еди. Руханыйлар „қуданық ҳаққына“ деп ҳәрқыйлы қайыр-садақалардын
түрлерин көбейтип, халықты эксплуатациялаўға ҳәртәреплеме
ҳәрекет етти.
Патша ҳүкиметинин оц жағалықтағы Қарақалпақстан территориясында жүргизген салық сиясаты Хийўа ханлығындағы халыққа белгили дәрежеде тәсир жасаў, оларды өз тәрепине тартыў мақсегин нәзерде тутқан еди. Қарақалпақстан территориясындағы дийханлардық жағдайынық азлы-кем өзгериўи ханлықтағы
ҳалықтыц бир бөлиминиц рус пухарашылығына өтиўине себепши
болды.
Хийўа ҳүкимети салық сиясатын жумсартыўға бағдарланған
бир қатар илажлар көриўге мәжбүр болды. Хан салықтын муғдарын Әмудәрья бөлиминде қандай болса, сол дәрежеге түсирди
Ханлықтын арқа бөлиминдеги көшпелилер ушын „шанарақ пулы“
салығыныц муғдары Қарақалпақстанныц он жағалығында қандай
болса, сол көлемде белгиленди. Қазыў жумысларын атқарыў
миннетинин мүддетин қысқартыў бойынша да илажлар көриўге
ҳәрекет етилди. Бирақ хан власты түпкиликли өзгерислер енгиз266
www.ziyouz.com kutubxonasi

ген жоқ. Хан ҳәр жылы қазыў жумысларына 40мыц адам жыйнайтуғын еди.
Патшашылықтын Карақалпақстандағы салық сиясатында Хийўа
ханлығында жери болған рус пухараларынан салық жыйнаў мәселеси айрықша орынды ийеледи. Хийўа менен болған келисим
бойынша рус пухараларына ханлық территориясында жер ҳәм
басқа да қозғалмасыз мүлк ийелеўге руқсат етилген еди.
X IX әсирдин ақырында Хийўа ханлығындағы 96 рус пухарасынын өз қараўында жери болған, ал басқа бир документлерге
қарағанда бундай жер ийелеринин саны 174 ке жеткен. Олардын
арасында ири жер ийелери ҳәм майда жер ийелери болған. 153
адамнан 47 си 898 танап жерге, ал қалғанлары 2 ден 5 танапқа
шекем жерге ийе болған.
Рус пухаралары болған гедей дийханлар ханлықга өз қараўында жерге ийе болса, онда олар да ханнын пухаралары жер
ушын қаншелли муғдарда салық төлесе, соншелли муғдарда салық төлеўи тийис болды, сонын менен бирге олар ханлықта
белгиленген қазыў миннетлерин затлай ямаса ақшалай өтеўи
тийис болды.
2. ПАТШАШЫЛЫҚТЬЩ СУЎДАН ПАЙДАЛАНЫЎ ҲӘМ ИРРИГАЦИЯ
ТАРАЎЫНДАҒЫ СИЯСАТЫ

Орта Азияда, сонын ишинде Қарақалпақстанда дийханшылық
қолдан суўғарыў менен тығыз байланыслы еди. ,С у ў —бул жердин қаны“ , —делинеди халық нақылында. Бундай қанға ийе болмаған жерлерде өним болмайды. Сонлықтан жерлерди суўғарыў
иси Қарақалпақстан ушын оғада үлкен әҳмийетке ийе мәселе
болып келди.
Хорезмде жерди қолдан суўғарыўдын тарийхы оғада әййем
заманлардан басланады. С . П . Толстовтыц мағлыўматлары бойынша ҳәзирги Қарақалпақстан территориясынын шеклеринде
әййемнен суўғарып егилген жерлер 0,8 млн га болып, соннан
Төрткүл районында 130 мыц га, Тахтакөпир районында 170 мыц
га, Әмудәрья дельтасында 0,5 млн. га жер болған. X IX әсирдиц
ақырында Әмудәрья бөлиминин территориясында тек болғаны 53
мыц га жер суўғарып егилген.
Еле 1877-жылы-ақ Түрксган генерал-губернаторы әскерий
министрге жазған хатында „ .... бөлимдеги жер ҳәм салық мәселелерин үйрениў және додалаўдын нәтийжелерин айгпағанныц
өзинде де, ирригация мәселеси үлкен әҳмийетке ийе“, —деп көрсеткен еди.
Бунда мына нәрсени, яғный Түркстаннын басқа областларынан өзгеше турде, Қарақалпақстандағы дийханшылықта жерди
суўғарыўдын дәреги тек көп санлы каналлар менен жаплар болғанлығын есапқа алыў керек. Бул жерде суўғарылмай дийханшылық жүргизитмеди Әмудәрья суўғарыўдын баслы дәрегн
болды. Оннан 145 ири ҳәм майда каналлар менен жаплар саға
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ллды. Тек Шымбай нрригация системасынын өзинде ғана 40 ири
ҳәм 236 орта және майда жаплар болды.
А . В. Каульбарстыц мағлыўматларына қарағанда баслы Кегейли каналынан 350 жап суў алған. Әмудәрья бөлиминдеги барлық
жаплардыц саны 630 дан асқан, ал олардын узынлығы 2700 шақырымнан аслам болған.
Дийханлар ерге заманлардан-ак суўғарыў каналларын қазған
ўақыгта әсиресе олардын сағасын онлаўға, аяғына шыққанша
жағаларын тәргипке салыўға ҳәм тарнаўлар қурыўға үлкен кеўил бөлген. Халық ирригаторлары саға алынатуғын жерге, онын
қатты-бослығына айрықша дыққат аўдаратуғын еди. Себеби саға
онлы жерден түспесе, онлап суў жарамай қалыўы, ал саға орпан топырақлы жерден түссе, суў уйық ағызып, суўғарыў тараўларын тез истен шығарыўы мүмкин еди. Ирригация тараўындағы тәжирийбе жылдан-жылға байытылып, көп әсирлер даўамында әўладтан-әўладқа жеткерип келинген.
Патша ҳүкимети дәслепки ўақытта суўдан пайдаланыў мәселеси бойынша рәсмий нызам күшине ийе ҳеш нәрсе дағазаламады.
Тек 1877-жылы 19-июньде ғана патша ҳәкимлери пүткил Түркстан үлкеси ушын „Ирригация бойынша айрықша ўақытша тәртип“ ти мақуллады. Бул Тәртипсуўданпайдаланыўдьщфеодаллық
ҳуқуқын өзгертпеди, керисинше суўдан пайдаланыў бойынша
бурынғы дәстүрлерди сақлады. Бул ҳаққында бир документте
мына цәрсе атап көрсетилген: „Ўақытша тәртип* рус канцеляризминиц өли туўылған перзенти болды ҳәм ирригация тәртибин
ҳеш қандай өзгертпестен, .ирригатор ҳәм оныц штатынын” талапларын қанаатландырыў ушын жергиликли халықтын кисесинен бирнеше мыцлаған манат ақшаларды алып атыр“.
Қарақалпақстан Россияға қосылғаннан кейин, ирригация тараўлары үстинен қадағалаў жүргизиў жумысын инженерлер
менен гидротехниклер әмелге асырды. Ал суўдан пайдаланыў
иси менен тиккелей арық ақсақаллар ҳәм мураплар шуғылланды.
Баслы суўғарыў каналларында арық ақсақаллар, ал екинши
дәрежели каналлар менен жапларда арық ақсақалларға тиккелей
бағынатуғын мураплар басқарыў жумысларын жүргизегуғын болған.
•
X IX әсирдиц ақырында: Әмудәрья бөлиминде бундай мураплар Шорахан участкасында—16, Шымбай участкасында—63, барлығы—79 болған. Мураплар суўғарыў тараўларынын жағдайын
бақлап барыўы, оларды қазыў, тазалаў, ремонтлаў жумысларын
шөлкемлестириўи, ҳәр бир жер ийесиниц атызына белгили муғдарда суўды өзи жибериўи, ҳәр бир участканыц суўдан пайдаланыў мүддетин белгилеўи тийис болды. Сонық менен бирге
арық ақсақаллар ҳәм мураплар суў кемтар ўақытлары суўдан
пайдаланыўдын яәспек“ тәртибин енгизип, ҳәрбир участкара суў
берилетуғын ўақыт ҳәм гезекти белгиледи.
Бгер ханлық ўақтында қарақалпақлар өз қанийгелеринен басқа, ирригация бойынша инженерлерди ҳәм гидоогехниклерди

www.ziyouz.com kutubxonasi

көрмеген, билмеген болса, Россияға қосылғаннан кейин пагша
администрациясы қәнийгелер ҳәм изертлеў экспедицияларын жибериў арқалы ирригация жумысларын белгили дәрежеде инженерлик тийкарда шөлкемлестириўге ҳәрекет етти.
Ташкент қаласында ислеп турған аўыл хожалық мектеби
ирригация бойынша қанийгелерге болған талапты қанаатландыра
алмады. Буннан тысқары патшашылық әсиресе биринши рус революциясынан кейин, Қарақалпақстанға билимли қанийгелерди
жибериўге қорқатуғын еди, өйткени усы дәўирде Түркстаннын
орайлық бөлнминдеги халық арасында большевиклердин тәсири
әдеўир өсип кегкен еди. Сонлықтан патша чиновниклери Қарақалпақстанға ен исенимли адамларды ғана жибериўге ҳәрекет
ететуғын еди. Әмудәрья бөлиминде ислеўи тийис болған қанийге областлық басқармада қатац имтиханнан өтетуғын еди. Ал
имтиханға жибериў ушын Ташкент полициясынан справка талап
етилетуғын еди.
1877-жылдан 1882-жылға шекем Әмудәрьяда бақлаў ҳәм жағаны жуўып кетиўге қарсы илажлар излеп табыў жумыслары
бойыиша инженер Валуев шуғылланды. Ол 1883-жылы жол қатнас инженерлеринин жыйналысында дельтанын гидрографиясы
ҳәм жергиликли гидрогехникалық қурылыслар ҳаққында қызықлы мәлимлеме жасады. Буннан тысқары Қарақалпақстанда БончОсмоловский, Абрамов, Гельман, Писарев, Памшиев ҳәм басқалар
сияқлы инженерлер менен гидротехниклер жумыс алып барды.
Усы қанийгелердиц басшылығы астында ирригация ббйынша бир
қатар жумыслар жүргизилди. Мәселен Шорахан каналында ири
ремонтлаў жумыслары жүргизилип, ол кецейтилди.
1889-жылы Әмудәрья бөлиминиц инженери Абрамов бөлимдеги егислик жерлерди қорғаў бойыиша изертлеў жумысыи
жүргизди.
Шымбай участкасында да бир қатар жумыслар алып барылды.
1895-жылы Абрамов Әмудәрья менен оныц шақапшаларындағы
суў қәддиниц ўақты-ўақты төменлеўи Нөкисген жоқарырақта
дәрья ултаныныц терецлеўине ҳәм суў ағысыныц он жағалық
бетке қияланып, ағыстыц күшейиўине байланыслы екенин анықтайды. Абрамов Қуўаныш жармада суўдыц мөлшерин көбейтиў
«ақсетинде дәрьяныц айырым шақапшаларын байлап таслаўды,
ял Ўайис шақабына шлюз қурыўды усыныс етеди.
Көкөзек бойында жасайтуғын дийханлар оғада үлкен суў
кемтарлығын өз басларынан кеширеди. Бул район әййем ўақытлардан бери әҳмийетли дийханшылық оазиси болып келген еди.
Бирақ патша администраторларыныц суўғарыў жумысларын жолға салыўды қәлемеўиниц салдарынан X IX әсирдин ақырында ҳәм
X X әсирдин басында Көкөзек каналы пүткиллей қурып қалады.
Нәтийжеде Қарақалпақстанныц халық күши менен дөретилген бул
әжайып дийханшылық районы шөлистанлыққа айланады. Халық
бул жерлерди таслап, бир бөлими Арал тецизиниц жағаларына,
бнр бөлими Қаратерец бетке көшип кетиўге мәжбүр болады.
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Ирригациялық қурылыслардыц кем-кемнен қыйралып барыўы
вәтийжесинде бурын өзлестирилген әдеўир майдандағы егислик
жерлер жарамсызланып қалады. Ғәлле егинлериниц егислик майданлары қысқарып барады, бул нәрсе халық ушын азық-аўқаттыц, маллар ушын от-жемнин оғада жетиспеўшилигине алып
келди.
Солай етип, патшашылықтын Қарақалпақстандағы жер-суў
сиясаты колониаллық характерге ийе болып, ол капигалистлер
менен жергиликли бай-феодаллардыц мәплерин қорғады. Олар
елдиц тийкарғы байлығы болған жер қәм суўды өз қолларына
жәмлеп алып, дийхан массаларын жаўызлық пенен эксплуатациялады. Ж ер-суў мәселесинде ис жүзинде бурынғы тәртиплер
сақланды, дийханлардан салық жыйнаў өз ара қоллаўшылық
принципи тийкарында әмелге асырылды. Бирақ патша ҳүкиметинин жер-суў сиясатынын колониаллық характерге ийе болыўына
қарамастан, улыўма алғанда Қарақалпақстаннын Россияға қосылыўы объективлик жағынан прогрессивлик әҳмийетке ийе болды,
рус гедейлери менен жергиликли мийнеткешлердиц дослық қатнасықлары орнады. Қарақалпақлар арасында рус мәдениятынын
тәсири тарала баслады. Бул қосылыўдыц ец әҳмийетли ақыбети —Қарақалпақстанда хожалықтьщ феодаллық бөлшеклениўшилиги сапластырыла баслады, жана, капиталистлик қатнасықлар пайда бола баслады, аўыл хожалығы егинлеринин товарлылығы өсти, пахташылық әдеўир раўажлана баслады. Қарақалпақстанныц
Россия менен экономикалық ҳәм сиясий жақтан жақынласыўы
гезленди, солай етип үлке Россияныц экономикалық раўажланыўыныц улыўмалық жолына түсе баслады.
3. ПАТША ҲҮКИМЕТИНИН Ж ЕР-СУЎ СИЯСАТЫНЫН АЎЫЛ
ХОЖАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙҒА ТӘСИРИ

Жерди ислеп, егин егиў ушын оғада аўыр мннет талап етилип, бул дийханшылық жүргизиў усыллары менен өзгешеликлерине ҳәм қолдан суўғарыўдын қыйыншылықларына байланыслы болды.
Ж ер суўғарыў усыллары канал ҳәм жаплардағы суў қәддиниц дәрежесине тиккелей байланыслы болды. Бас каналлардан
суў жапларға, ал олардан аяқ салмаларға ақты. Аяқ салмадағы
суў атызларға жиберилди. Егислик жерлерге суў жибериў ушын,
олар бир неше атызларға, ал олар да тағы өз гезегинде „күлшев
ямаса қыйтақларға бөлинди. Мине усы илажлар исленгенде ғана
суў жерге тегис бара алатуғын еди, өйткени көпшилик жағдай*
ларда жерлер ойлы-бәлентли болып, күш ҳәм техниканыц жоқлығына байланыслы дийханлардын оларды тегислеўге шамасы
келмейтуғын еди.
Егислик жерлер суўғарыў каналларындағы суў қәддинен жоҳары жайласқан жерлерде шығыр пайдаланылды.
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X IX әсирдин акырында Қарақалпақстанда шығырдын баҳасы
10—27 манат болып, оны орнатыў ҳәм онын үстинен бастырма
салыў 3 манат 80 тыйын турған. Шығырды соғыў ҳәм орнатыўға
барлығы болып, 20 манат 80 тыйыннан 32 манат 60 тыйынға шекем төленетуғын болған. Мине усындай қымбат болғанлықтан,
барлық дийханлар да шығырға ийе бола алмаған. 1876- жылы Шорахан участкасында 4588 шығыр, ал 1915- жылы 11129, Шымбай
участкасында 2571, ал пүткил Әмудәрья бөлиминде барлығы болып, 13700 шығыр болған, Шама менен дийханлардьщ 7096 и өз
шығырларына ийе болмаған. Әсиресе Хийўа ханлығыньщ дийханларында шығыр оғада жеткиликсиз болды. 1910-жылдыц басында ханлықта 100 мыцға жақын шығыр бар еди, бул жерде атап
өтетуғын нәрсе, байлардыц көпшилигинде 3—4 шығырдан болып,
олар шығыры жоқ гедей дийханларды езиў қуралы болып хызмет етти.
Шығырды ҳәрекетке келтириў ушын бақлаўшы адам ҳәм күш
көлик (ат яки түйе) керек болып, оларға да 40 манат жумсалатуғын еди, ал күш көликке күнине 20 тыйынлық от кететуғын
еди. Я .М . Досумовтыц мағлыўматлары бойынша ҳәр бир десятина жерди шығыр менен суўғарыў 40 манатқа жақын турған.
Хорезмниц хожалығын үйрениў бойынша Орта Азия экономикалық Кецесиниц ўәкили: „Хорезмниц халқы ҳәр бир де?ятина жердн
шығыр менен суўғарыў ушын аяқтан суўғарыўға қарағанда 4 есе
көп мийнет жумсайды (күш күликти есапламағанда)*,—деп жазды.
Шығыр менен суўғарыў өнимсиз болды, ол көп .шығын жумсаўды талап етти ҳәм дийханларды қатац эксплутациялаўдыц қуралы болып хызмет етти. Мине усыған байланыслы халықта:
яӘкец мурап болғанша, жериц ойболсын“ , деген нақыл болды.
Қарақалпақсгандағы дийханшылықтыц қыйыншылықларын образлы етип баянлап, художник Каразин (ол география жәмийетиниц Әмудәрья экспедициясыныц қатнасыўшысы) былай деи
жазған еди:„ ,.. адамныц денесин күйдиретуғын шыжғырған аптаплы, жаўынсыз өтетуғын он айлық жаз, иргелес жатқац мениреў қумлы шөлистанлық—усындай қәўетерли қыйыншылықлар
дийханныц басына аўыр машақат салатуғын еди, ол усылардыц
барлығына өзиниц тек шығыры менен суўын ғана қарсы қоя алатуғын еди... С уў бар жерде тиришилик болады, суў жоқ жерде
апатшылық орын алады. Өмир менен өлим бир-бирине оғада жақыитурған усындай үзликсиз гүресте дийхан ҳеш арқайын бола
алмайтуғын еди“ .
Өзлериниц шаппаттай ғана жерин суўғарыў ушын дийханлар
суўғарыў тараўларын қазыў, қашы шабыў, жоллар менен көпирлерди ремонтлаў ҳәм т. б. жумыслар бойынша көп санлы аўыр
миннетлерди атқаратуғын еди. Олардыц ишиндеги ец аўыры ирригациялық жумыслар болып, дийханларды аўыр эксплутацияға
ҳәм бүлгиншиликке ушырататуғын еди. Ирригация тараўларын
қазыў ҳәм ремонтлаў жумыслары бәҳәржәне гүз ўақтында жүргизилетуғын еди.
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Бәҳәр ҳәм гүз ўақтынан тысқары халық ирригация бойынша
жазда да миннетли жумысларды атқарыўы тийис болды. Моселен, Төрткүл ҳәм Шорахан волостларынын дийханлары тек Шорахан каналындағы ремонтлаў жумыслары бойынша бәҳәрдеги
жумыслардан тысқары 1890- жылы үш рет, 1893-жылы бес рет
жыйналған еди. 1892-жылы усы каналдық саға бетин кецейтиў
бойынша жумыслар 38 күнге шекем созылды. X X әсирдин басында Катур жапқа (Көкөзек волосты) жана саға алыў жумысларында 600 адам 30 күн даўамында жумыс иследи, ал Шорахан
каналындағы кенейтиў жумысларында 6000 мынға жақын адам 45
күн даўамында жумыс ислеўине туўра келди. Шымбай участкасында суўғарыў тараўларын қазыў жумысларында ҳәр жылы 19268
қазыўшы эксплуатацияланатуғын еди.
Суўғарыў тараўларын қазыў жумысларында бел, кетпен, кепше бел, ат арба ҳәм өгиз арба қолланылды, Дийханлардын көпшилиги өзлеринин мийнет қуралларына ийе емес еди, сонлықтан
оларды байлардан белгили муғдарда ҳақы төлеў шәрти менен
алыўға мәжбүр болатуғын еди.
Дийханлар ирригациялық жумыслардын барлығын өзлери атқарыўына қарамастан, өзлеринин шаппаттай жерлерин арық ақсақаллар менен мураплардын руқсатысыз суўғара алмаған, себеби биринши гезекте бай-феодаллардын жерлерине суў жиберилетуғын болған. Мине усыған байланыслы гезек жетиспегенликтен, көпшилик жағдайларда гедейлердин жерлери суўғарылмай
қалатуғын еди. Копшилик дийханлар суў жетиспегенликтен, қудық қазып, қудық суўы менен жер суўғарыўға мәжбүр болған,
бирақ бул оғада көп мийнет жумсаўды талап ететуғын еди,
Шеп жағалықтағы, Хийўа ханлығынын қол астындағы қарақалпақлар да суўдын жетиспеўшилигинен көп азап шегетуғын
еди. Профессор Г.Непесовтьщ мағлыўматлары бойынша ҳәр жылы 5—6 ҳәнтелик қазыў жумысларына ханлықтағы халықтан
шығатуғын қазыўшылардын саны 50 мынға жетегуғын еди. Шеп
жағадағы қарақалпақлар Ханжап, Шоманай, Қыятжарған, Бегжап,
Айжан ҳәм т. 6. баслы каналлардын бойларында жасаған. Бул
жерде суўдан пайдаланыўда тцнсизлик ҳәм жүўенсизлик үстемлик
ететуғын еди. Ирригациялық ж!умыслардыц барлығы гедей ҳәм орташа хожалықлардын мийнети ҳәм қурал-сайманлары менен әмелге асырылды, ал суўдан биринши гезекте өз қәлеўинше мүликдарлар менен ўақымдарлар пайдаланды, оларду хан ирригациялық жумыслардан дерлик толық азат еткен еди. Қазыў жумысларын жүргизиў хан әмелдарлары менен феодалларды байытатуғын еди. Байлар пара берип, қазыў жумысларынан қутилатуғын
еди, олардын нормасы гедейлердин есесине түсетуғын еди. Усынын нәтийжесинде қазыў жумыслары созылып, оғада аўырласып,
кететуғын еди, гедей мийнеткешлер урып-соғыўлардан, ашлықтан ҳәм ҳәр қыйлы аўырыўлардан өлип кететуғын еди.
Ханлықтағы мәжбүрий ирригациялық жумысларда орын алған
дийханлардыц аўыр жағдайы ҳәм зорлық-зомбылықлар халықтыы
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жалпы наразылығын келтирип шығарды, буған ҳәтте патша администрациясы да дыққат аўдарыўға мәжбүр болды.
Халықтын массалық қозғалысынан қорыққан Түркстан генерал-губернаторы өзинин 1912-жыл 25-апрельдеги Хийўа ханына
жазған хатында „каналларды қазыў бойынша мәжбүрий жумысларды ҳәм усыған байланыслы ҳәрбир қазыўшыдан алынатуғын
ярым тенге алымды бийкар етиўди“ талап еткен едн. Бирақ ирригация жумысларында дийхан массаларын эксплуатациялаў даўам
етти ҳәм бул ешейин рабочий күшине ийе болыўдын және байфеодаллар менен хан ақсүйеклеринин өзлерине түсим түсириўиниц дереги болып хызмет етти.
■%
. Сонын менен бирге қарақалпақ халқы үзликсиз болып туратуғын суў тасқынларынан да азап шегетуғын еди. Мәселен, 1888
ҳәм 1889-жыллардағы Әмудәрьядағы суў тасқынларынан кейин
Шорахан участкасынын Бийбазар, Шаббаз ҳәм Төрткүл волостьларында 9250 танаптан аслам егислик жер ҳәм 803 үй-жай қыйрады, 1889- жылдыц жазындағы суў тасқынынан Шымбай участкасында 988 дийхан хожалығы жәбир көрди.
Суў тасқынлары дийханлардын онысыз-ақ аўыр жағдайларьиг
қыйынластырып, жаца қашылар шабыўды ҳәм ескилерин онлаўды талап егетуғын еди, ал бул жумыслар дийханлар массасынын
мойнына түсетуғын еди. Бул жумысларға тек қазыўшылардьщ
өзлери менен шекленбестен, олардын балалары ҳәм ғарры лар!а
тартылатуғын еди.
Жол жумыслары бойынша миннет те дийханларға аўыр жүк
болып түсетуғын еди. Жоллар менен көпирлерди онлаў ушын
дийханлар ҳәр жылы Шорахан участкасында ҳәр бир 10 танап
жерден ҳәм Шымбай участкасында ҳәр бир үйден 2—3 күнге
бир адамнан бөлип шығарыўы тийис болды. Жол ҳәм көпирлерди онлаў бойынша миннетли жумысларды атқарыў ушын ҳәр
жылы Шорахан участкасындағы халық 20946 пияда ҳәм атлы 2190
жумысшы, ал Шымбай участкасындағы халық 41364 пияда ҳәм
атлы 1481 жумысшы бөлип шығарыўы тийис болды. Буннан тысқары халық жол ҳәм көпир салыўға және онлаўға керекли болған материаллар - менен де тәминлеўи тийис болды. Мәселен,
Төрткүл ҳәм Сарыбий аўыллық жәмәәтларынын дийханлары 41
шақырымға жақын жолды онлаў ўақтында 600 пияда ҳәм 800
атлы жумысшы бөлип шығарыў менен бирге, 1055 дана ағаш
және 5000 баў қамыс жеткерип берди, ал Шымбай участкасыньщ
Бесжап волостындағы № 2 аўыл жәмәәтыньщ дийханлары 21 көпирди ҳәм 17 шақырым жолды онлаў ушын 700 бөрене ағаш, 200
қада ҳәм 40 арба шат жеткерип берди.
Диний мәюемелердиц пайдасына жыйналатуғын ҳәр қыйлы
алым ҳәм садақалар да мийнеткеш дийханларға аўыр жүк болып
түсетуғын еди. Мәселен, 1316-ҳижрий жылында (1900-ж.) Хожели қаласындағы руханый Бийхожа медресесиниц пайдасына
105 тиллә 60 тецге ҳәм 90 батпан жүўери түсип, олар мүтаўали
ҳәм иймамлар арасыида бөлисип алынды, 1909-жылғы мағлыўwww.ziyouz.com kutubxonasi

матларбойынша дийханлардын диний мәкемелерге арнаған қайырсадақалары Төрткүл волостында 9736 манат, Сарыбий «олостында
14957 манат, Шаббаз волостында 21000 манат болған. Ийшанлар.
моллалар ҳәм тағы басқалар усы ақшаларды жыйнап алып, жылына 12—15 процент есабы менен гедейлерге кредитлерге берген. Усынын менен де шекленбестен, руханыйлар әсиресе, X X
әсирдин басында дийханларды өзлери ийелеген жерлерден қысып
шығара баслады.
Әмудәрья бөлиминдеги 31256 хожалықтан 179-6 и жерсиз болды, 58% и ҳәрбир хожалық бир десятинадан жерге ийе болды,
20, 3% и ҳәр бир хожалық орта есап пенен 3,03 десятинадан,
ал халықтыц тек 4,7% ин қурайтуғын бай хожалықлар барлық
егислик жерлердиц 40% ин ийеледи, оныц үстине бул хожалықлардыц ҳәр бири 3—4 шығырға ийе болып, каналлар менен жаплардағы суўды өз қәлеўинше жумсады.
Социаллық ҳәм колониаллық езнўдиц күшейиўи, дийханлардыц жерлеринин ҳәм суўдыц басып алыныўы, халық массаларыныц бүлгиншиликке ушырап, жарлыланыўы, гедей дийхан-лардыц
зорлық-зомбылыққа ушыраўы, олардыц пүткиллей хуқуқсызлығы, ирригация системаларыныц қараўсыз қалдырылыўы ҳәм суўдыц жетиспеўшилиги—булардын барлығы Қарақалпақстандағы
дийханлар массасын бай-феодалларға және колонизаторларға қарсы гүрес жүргизиўге мәжбүрледи.
4. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ТОВАР-АҚША АЙЛАНЫСЫ
ҲӘМ КАПИТАЛИСТЛИК ҚАТНАСЫҚЛАР

Орайлық Россияныц санаат районларына өз өнимлерин сатыў
ушын қосымша базарлар ғана емес, ал заводлар менен фабрикалар ушын ҳәр қыйлы аўыл хожалық өнимлери ҳәм шийки заты
дазәрүр болды. Патша хүкимети усы мақсетте, Қарақалпақстанда
жер-суў қатнасықлары тараўында бир қатар илажларды әмелге
асырып, бул объектив жақтан товарлы дийханшылықтыц раўажланыўына ҳәм капиталистлик қатнасықлардын басланыўына жағдай туўғызды.
Россиянын басқа да миллий шет үлкелериндеги сияқлы, Қарақалпақстандағы товарлы дийханшылықтын раўажланыўындағы
әҳмийетли бағдар аўыл хожалығыныц ҳәр қыйлы товарлы егинлер бойынша қәнийгелесиўи және санаат зәрүрликлери ушын
дийхан хожалықларыныц товарлы хожалыққа айлана баслаўы
болды. В .И . Леннн дийханшылықтыц товарлы өндириске айланыўынын өзгеше формасын атап көрсетип, былай деп жазған еди:
„Өзиниц тәбияты бойынша, дийханшылықтыц товарлы өндириске
айланыўы айрықша жол менен, индустриядағы бундай процесске
уқсамайтуғын жол менен әмелге асады. Қайта ислеўши санаат
бир өнимди ямаса бир өнимниц бир бөлегин ғана өндириўге арналған өз алдына бөлек, пүткиллей өз бетинше тараўларга бөлинеди. Ал дийханшылық өндириси пүткиллей өз алдына бөлек
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тараўларға бөлинбейди, тек болғаны бир жағдайда—бир түрли,
екмнши бир жағдайда—екинши бир турли базарлық өним жетистириўге қәнийгелеседи, сонын менен бирге, аўыл хожалығынық
басқа тәреплери усы баслы (яғный базарлық) өнимге қарай ыцғайласып отырадым .
Октябрь революциясынын болар алдында Әмудәрья бөлиминде тийкарғы бес экономикалық район қәлиплесип, олар дийханшылық пенен мал шарўашылығыныц салыстырма қатнасы.
аўыл хожалық егинлериниц составы ҳәм маллардын турлери бойынша бир- биринен өзгешеленетўғын еди.
1. Дәўқара районы барлығы болып, 190748 десятина жерди
ийелеп сонын егиске жарамлысы 182011,5 десятинаны қурады,
бул райондағы хожалықлардын 46,9% иие жақына дийханшылық
пенен шуғылланбады. солардын 37,9% и көшпели хожалықлар
болды.
Демек бул районнын халқы тәбийий от-шөплерден пайдаланып,
жайлаўхл бағылатуғын мал шарўашылығы менен шуғылланған. Булхожалықларда майда қарамал басым орынды ийеледи. Хожалықтын бундай тури бул районнын тийкарынан қазақлар жасайтуғын
қубла бөлиминде басым орын алды. Бул районныц арқа бөлиминде қарақалпақлар жасап, олар дийханшылық пенен турақлы турде шуғылланбады, азлы-кем балықшылық жүргизди.
2. Шымбай районы—бул суўғарып егилетуғын дийханшылық
районы болып, оныц 397882 десятина жер майданынын 393136
десятинасы егиске жарамлы жерлер болды. Дийханшылық пенен
шуғылланатуғын халықтын көпшилиги усы районда жәмленген
еди. Бул жерде қолдан суўғарыў исинде шығыр кец қолланылды. Аўыл хожалық егинлериниц арасында жүўери, бийдай, пахта, жонышқа басыморынды ийеледи. Сонын менен бирге бул райондағы халықтыц хожалығында ири қарамалды қолдан бағыўға
тийкарланған малшарўашылығы белгили орын алды. Халықтыц
миллий составы бойынша қарақалпақлар басым орын тутты.
3. Таллық районы 344204 десятина жерге ийе болып, соннан
313351,5 десятинасы егиске жарамлы болды, Бул райондағы халық шарўашылық пенен шуғылланып, маллар өристе бағылды,
сондай-ақ азлы-кем дийханшылық та жүргизилди. Сонын менен
бирге балық аўлаўшылық кен раўажланды. Шарўашылықта ири
қарамал, ал дийханшылықта тары ҳәм салы басым орын тутты.
Суўғарып егилетуғын жерлерден тысқары, қайыр жерлерге де
егин егилди. Халықтын миллий составы бойынша бул районда
тинкарынан қарақалпақлар жасады.
4. Шорахан районы—бул суўғарып егилетуғын дийханшылыҚ
районы болып, оныц улыўма жер майданы 168468 десятинаны қурады, ал соннан егиске жарамлысы 165523 десятинаны қурады.
Бул район басқа районларға қарағанда дийханшылық жағынан*
* В.И . Л е н и н Шыгармаларынын голықжыйнағы. 3-том, .08—309-бетлер.
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ен жақсы жағдайға ийе еди. Бул жерце дийханшылық пенен
шуғылланбайтуғын хожалықлар тек 7% ти ғана қурайтуғын еди.
Дийхан хожалықларында би-йдай ҳәм пахта басым орын ийелеп, суўғарыў исинде шығыр кеч қолланылды. Сонын менен бирге, бул районнын хожалығында өристе жайылатуғын мал шарўашылығы (қаракөлшилик) орын алды. Хожалықтын бул түри
менен тийкарынан түркменлер ҳәм қазақлар шуғылланды. Халықтын миллий составында өзбеклер басым орын ийелеп, олар пүткиллей дийханшылық пенен шуғылланды.
5.
Қызыл қум районы—бул 9248005,8 десятина жерге ийе болған, ҳақыйқат көшпелилер районы. Онын составына Шорахан
участкасынын Мынбулақ ҳәм Тамды волостьлары кирип, бул жерлерде қазақлар жасады. Халық тийкарынан қой ҳәм түйе өсириўшилик пенен шуғылланды.
Хийўа ханлығында да аўыл хожалығы өнимлерин жегистириўде мине усындай қанийгелесиўшиликти көриўге болады. Бул жерде сөз етилип отырған дәўирде үш тийкарғы экономикалық район айқын көзге түседи, олар мыналар:
1. Оазистин қубла ҳәм орайлық бөлими (Өзбекстан ССРы Хорезм областынын ҳәзирги территориясы), бул жерде тийкарынан
өзбеклер жасайды. Бул район өнимдарлы дийханшылық пенен,
пахташылықтын, пиллешиликтин ҳәм бағшылықтыч раўажланыўы
менен көзге түсти.
2. Оазистин қубла-батыс ҳәм орта бөлими (Түркменстан ССРы
Ташаўыз областыныч ҳәзирги территориясы), халқы тийкарынан түркменлер. Бул жерде өнимдарлы ярым көшпели мал шарўашылығы менен бирге, товарлы жонышқашылық ҳәм ғәллешилик пенен, аз муғдарда пахташылық пенен шуғылланған.
3. Оазистин арқа бөлими (ҳәзирги Қарақалпақстан А С С Р ынын
шеп жағалық районы), бунда тийкарынан қарақалпақлар ҳәм қазақ-адайлар жасап, мал шарўашылығы менен шуғылланған, сонын
менен бирге қарақалпақларда азлы-кем пахташылық ҳәм раўажланған жонышқашылық орын алған.
Жоқарыда атап өтилген экономикалық районлардан тек екеўинде-Шорахан участкасыньщ көшпелилер жасайтуғын Мынбулақ
ҳәм Тамды волостларында және Дәўқара районынын қубла бөлиминде халық тийкарынан кал шарўашылығы менен шуғылланатуғынын көремиз. Қалған басқа районларда көшпели хожалықлар дерлик болмаған ҳәм халық отырықшылық пенен күн кеширип
дийханшылық еткен.
Соньщ менен бирге мына нәрсени атап өтиў керек, ханлықтын өзбеклер жасайтуғын районларында ҳәм Әмудәрья бөлиминин Шорахан участкасында тийкарынан пахта, пилле ҳәм бағшылық өнимлери жетистирилген, ал қарақалпақлар түркменлер жэ->
не қазақлар ишки ҳәм сыртқы базарға тийкарынан пахта, жонышқа тухым және мал шарўашылығы өнимлерйн жеткерип берген.
1909- жылы егислик жерлер Әмудәрья бөлиминде 52693 десятинаны қурады, соннан 41,8% и (23689 десятинасы) Шорахан участ-
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касында, 58,2% и (29004 десятинасы) Шымбай участкасында болды.
Хийўа ханлығында 221127 десятина егислик жер болып, сонын
тек 6,7% и (1500 десятинасы) ғана ханлықтын арқа бөлиминде
жайласқан Хожели, Шоманай ҳәм Қонырат бекликлеринин үлесине тийген,
Қарақалпақстаннын ҳаўа-райы, суў ҳәм топырақ жағдайлары
ҳәрқыйлы егинлерди өсирип жетистириўге мүмкиншилик беретуғын еди. Бул жерде пахта, бийдай, арпа, салы, жүўери, гүнжи,
жонышқа, тары, мәш, зығыр, лобия, палыз егинлерин—қаўын, асқабақ, палаўқабақ, ғарбыз ҳәм т. б. егип жетистирген. Дәрья
дельтасынын өзгеше тәбийий жағдайлары қарақалпақаларға пүткиллей дийханшылық пенен шуғылланыўға мүмкиншилик бермеди, усыған байланыслы оларда хожалықгыч басқа тараўы—мал
шарўашылығы раўажланды. Бул дәўирдеги Әмудәрья бөлиминдеги мал шарўашылығын төмендеги таблина сыпатлап береди:
маллар
маллардын барлық бас саны (мын
бас есабында)
Жылқы
Ири қарамал
Қойлар
Ешкилер
Түйелер
Ешеклер

1902-ж.

1912-ж .

420

500

48
74,5
170
65
23
2,18

4У
66,2
186,1
214,1
29,4
6.1

Бул мағлыўматларға қарағанда тек ешкилердин ғана бас саны
оғада көэейген. Бул тек отырықшы хожалықлардын санынын
артыўына ғана емес, ал қарақалпақ аўылларындағы езилиўши
массалардьщ бүлгиншиликке ушыраў, класслық қатламланыў ҳәм
жарлыланыў процеси менен де тығыз байланыслы болды,
Ат ,түйе, өгиз ҳәм ешек күш көлик ретинде жоқары баҳаланып шекленбестен, олар жер сүриўде, түйек айдаўда ҳәм шығыр
жүргизиўде кен қолланылды. Усыған байланыслы отырықшы халықтын дийханшылық исинде күш көликке болған талабы артты.
Бул дийханшылық ҳәм көшпели хожалықлар арасында экономикалық байланыслардын қәлиплесиўине алып келди. 1901- жылы
Петро-Александровск ҳәм Шымбайда ветеринариялық пунктлар
шөлкемлестириледи.
Шалғы кец таралып, халық мал ушын қысқа от-шөп таярлайтуғын болды. 1904* жылы Әмудәрья бөлиминиц Шорахан участкасы Бийбазар волостындағы халық пишен запасын таярлаў тиле*
гин билдирип, волостқа барлық керек-жарағы менен 50 дана шалғы жибериўди өтиниш етеди, бул өтиниш Түркстандағы дийханшылық ҳәм мәмлекетлик мал-мүлк басқармасы арқалы қанаатландырылады.
27?
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Халықтағы қараўында сыйыры барлардыц барлығы сары май
таярлаў менен шуғылланып, оны армян саўдагерлери сатып
алып, Кавказға жөнететуғын еди. X X әсирдип басында ҳәр жылы гек Шымбай участкасынын бир өзинен ғана 3000 пудқа жақын май сатып алып кетилетуғын еди. Майдып ҳәр бир пудына
7 манаттан 9 манатқа шекем төленетуғын еди. Қарақалпақстан
ҳасыл туқымлы сүтли сыйырлар бағып өсирилетуғын ен қолайлы
жер болды.
Шарўашылық хожалықларында қой өсириўшилик әҳмийетли
орын тутты. Қарақалпақлар қойлардын үш түри: қазақы, қаракөл ҳәм рус қойларын бағып өсирди. Қазақы қойлардын гөши
мазалы ҳәм гейде 15 — 20 килограммға жететуғын салмақлы
қуйрықлы болып келетуғын еди. Рус породалы қойлар ен жақсы
жүнли есапланды, ал қаракөл қойлары тек Сырдәрья областыныц
Әмудәрья бөлиминде ғана бағып өсирилди. Капиталистлик қатнасықлардын пайда бола баслаўы менен қарақөл терилерине талап
өсти, усыған байланыслы Қарақалпақстанда қаракөл қойларын
бағып өсириўге үлкен кеўил бөлине басланды.
XX
әсирдин басында қаракөл қойларыныц бас саны 1906- жылғы 60 мыьнан 1908-жылы 74090 басқа шекем өсти.
Бирақ Қарақалпақстаннын жәмийетлик турмысында орын алып
келген феодаллық-патриархаллық, уруў-қәўимлик қатнасықлар
шарўалар арасында товар-ақша қатнасықларынын раўажланыўына иркиниш жасады. Малшарўашылығын, сонын ишинде қаракөлшилик хожалықларын жүргизиў усыллары дерлик өзгериссиз
қалды. Феодаллар, хан ҳәкимлери ҳәм Хийўа ханларыныц өзлери
ири шарўалар болып есапланды.
Қарақалпақстанда тийкарғы товарлы өним пахта, азлы кем
жонышқа тухым ҳәм мал шарўашылығы өнимлери болды.
Россияға қосылғаннан кейин, әсиресе X IX әсирдин 80- жылларынан баслап, Қарақалпақстанда пахта егиўдиц кен таралғанлығын төменаеги таблицадан көриўге болды:
1885

1882- ж .
Әмудәрья бөлнинннн участкаларынын атаыалары

пуд есабында
егилген тухыы

есабы нда
жетнстирнлген өним

п үд

ж,

пуд есабын*
да егилген
тухым

пуд есабында
жетнстирилген өним

Шорахан

7950

95400

8500

.108000

Шымбай

590

3072

645

4239

98472

9145

112239

Барлығы

8540

Таблинада келтирилген цифрлар тутасынан алғанда жергиликли сорттағы пахтадан жетистирилген улыўма зүрәәтти ацлаwww.ziyouz.com kutubxonasi

тады. Олардын еапасы оғада төмен болды, сонлықтан олардан
рус мануфактура-фабрикаларында тек төмен сападағы гезлемелер
ғана тоқылатуғын еди. Усыған байланыслы пахтанын бул сортынын баҳасы американ сортыныкине қарағанда 25—30% төмен болды, Әмудәрья бөлими начальнигинин 1883-жылы 2 7 -апрельде
Түркстан генерал-губернаторына жиберген № 1309 санлы рапортында бөлимде оғада аз муғдарда американ сортлы пахта егилетуғынлығы айтылады. Ал 1883-жылы путкил Түркстан үлкесинин өзинде американ сортлы пахта тек 26 десятина жерге ғана
егилген.
Пахташылық аўыл хожалығынын әдеўир түсиримли тараўы
екенлигине дийханлар исенгеннен кейин, оньщ үстине Закаспий
темир жолы арқалы көп муғдарда арзан ғәлле алып келинип,
сырт еллерден алып келинетуғын пахтаға баж белгиленгеннен
кейин, пахта жетистириўге қызығыўшылық тағы да артып, X IX
әсирдин ақырынан баслап, айырым рус фирмаларынын кредитлери
бойынша массалық түрде пахта егиўшилик басланды.
Сонын менен бирге патша қүкимети американ сортлы пахта
егилетуғын жерлерден алынатуғын салықтын муғдарын бийдай,
жонышқа, жүўери қәм басқа да егинлер егилетуғын жерлерден
алынатуғын салықтын муғдары менен тенлестирди. Бул да дийханлардын пахта егиўге болған қызығыўшылығын арттырды. Бирақ американ сортлы пахта егиўге байланыслы бундай жениллик
тек Шорахан участкасына ғана тийисли болып, онын Шымбай
участкасынын пахта егиўши дийханларына қатнасы болмады, өйткени бул жердеги халықтан шанарақ пулы салығы алынатуғын
еди.
Солай етип, Россия тоқымашылық санаатынын Орта Азия пахтасына болған талабынын өсиўи товарлы пахта жегистириўдин
раўажланыўына алып келди. 1891-жылы Әмудәрья бөлиминде
тазаланған пахта 45 мын пудты қурап, оньщ баҳасы 34000 манаттан ибарат болды, ал 1895-жылы тазаланған пахтаныц муғдары
296 мьщ пудқа жетти. 1898-жылы жыйнап алынған пахтанын
муғдары 411080 пудқа шекем өсти, сонын ишинде Шорахан участкасында жетистирилген пахта 388400 пуд, Шымбай участкасында—22080 пуд болды. Әмудәрья бөлиминдеги улыўма пахта егилетуғын жер майданы бул дәўирде 3 мын десятинаны қурады.
1889— 1895-жыллары Хийўанын Россияға жетистирип берген пахтасы 399 мын пуд деп белгиленди.
Түркстанныц басқа областларындағы сияқлы Қарақалпақстанда пахташылықтыц раўажланыўы суўғарып егилегуғын егислик
жерлердин улыўма майданыныц өсиўи есабынан емес, ал ғәлле
ҳәм от-шөплик егинлердиц егислик майданларын қысқартыў е'сабынан әмелге асгы. Бурын бийдай егилген жерлерге енди пахта
егилетуғын болды, айырым жерлерде бағлар шаўып тасланып,
олардьщ астына пахта егилди,
Пахташылықтыц раўажланыўына бәринен де бурын рус санаат капиталы мәпдар болды. В .И . Ленинин атап көрсеткениндей-ақ,
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рус империализми пахташылықтыц раўажланыўына қызығатуғын
еди, ©йткени бул онық халық аралық базардағы бәсекелесиўшилик жағдайын жениллететуғын еди, шийки заг дереклерине монополиялық үстемликти тәминлейтуғын еди ҳәм үлкен пайда алыўмүмкиншилигин ашып беретуғын еди.
Мине сонлықтан да рус пахта гезлеме санааты ийелериниқ
ўәкиллери патша ҳүкиметинен сырт еллерден гезлеме алып келиў зәрүрлиги болмайтуғын дәрежеде Россияда пахта гезлемесин
жегистириў ушын Орга Азияда ҳәм Кавказда пахташыльгқ районларын дүзиўге бағдарланған иләжлар көриўди өтиниш етеди.
Қарақалпақсганда пахта егилетуғын жерлер 1898- жылғы 3 мық
десятинадан 1910- жылы 6438 десятинаға өсти.
Сонын менен бирге улыўма пахта жетистириў әдеўир өсип,
буны төмендеги мағлыўматлардан көриўге болды:
Жыллар

жетиотирилген улыўма пахта өними, пуд есабында

1895
1904
1910
1912

196000
426400
530278
943600

Солай етип, X X әсирдиқ басында пахтанық егислик майданы
ҳәм оннан жетистирилген улыўма өним сезилерлик дәрежеде
осип барған. Американ сортлы пахтанық егислик майданы да өсе
баслады, егер бул сорт егилген жерлер 1885 жылы барлығы болып тек он танап болған болса, ал 1905- жылы 1310 десятинаға,
1908- жылы 3375 десятинаға жетти, буннан кейинги жыллары Шорахан участкасынық Төрткүл, Шорахан, Сарыбий, Шаббаз ҳәм
Бийбазар сияқлы волостларында тутасынан пахтанын тек у.сы сорты егилди.
Әмудәрья бөлиминдеги Шс^рахан ҳәм Шымбай участкаларындағы баслы егинлердин арасынАа пахтанық қандай орын ийелейтуғынын 1914- жылға тийисли төмендеги таблицадан көриўге болады:
Егинлердин атамалары

Американ сортлы пахта
Жергиликли пахта
Бийдай
Ж үўери
Жонышқа
Қаўын
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улыўма егислик майданға процепт есабында
Ш орахан участкасы

Шымбай участкасы

28,03
0 ,5
23,2
11.6
20,0
3 ,2

13,3
1.4
28,5
18,2
15.9
7,7
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Бул таблицадан Шорахан участкасындағы барлық егинлердин
арасындабиринши орынды пахта (28,3 %), екинши орынды—гүзлик бийдай (23,2 %), үшинши орынды—жоцышқа (20,0 %),
төртинши орынды—жүўери (1 1 ,6 % ), ал Шымбай участкасында
пахта тек төргинши орынды (13,6 %) ийелегенин көремиз. Шымбай участкасында екинши дәрежели егинлердин арасында қаўын
биринши орынды ийелеген (7,7 %). Бул жаз ҳәм гүз айларында
қаўын гедейлердиц тийкарғы азығы болғанлығына байланыслы
еди, сонын менен бирге, Шымбай участкасына көшпели қазақлар
көшнп келегуғын еди. Олар тийкарынан мал шарўашылнғы менен шуғылланып, өз өнимлерин базарға сатыў ушын алып келип,
қаўыннық массалық қарийдарлары болатуғын еди. Дийханшылықтан қолы шығып кеткен қала халқынын өсиўине байланыслы қаўын
ҳәм басқа да палыз өнимлерине болған талап өскен еди. Бирақ
Шымбай участкасындағы жағдайдын усындай болыўына қарамастан, улыўма алғанда Қарақалпақстанда пахтанын зүрәәтлилиги
ҳәм онын баҳасы ҳәрқыйлы болса.да, деген менен, бир десягина жерден өндирилетуғын пахтадан түсетуғын пайда бир десятина жерден өндирилетуғын ғәлле ҳәм басқа да палыз егннлеринен түсетуғын пайдадан орта есап пенен алғанда әдеўир жоқары болды.
Солай етип биринши жер жүзилик урысгын алдында пахташылық хожалықтын доходлы тараўына айланды, ол Қарақалпақстаннын экономикасында көринерлик орынды ийелей баслады.
Хожалықтыц барлық финанслық тәрепи тийкарынан усы егиннин
кен енгизилиўине тығыз байланыслы болды. Пахта тутасы менен
базарға түсетуғын еди, сонлықтан, хожалықтын экоиомикалық
раўажланыўыныц дәрежеси онын зүрэәтлилигинен ғәрезли болды.
X X әсирдиц басында пахта егип жетистириў Хийўа ханлығынын қол астында болып келген Қарақалпақстанныц шеп жағалық
районларында да әдеўир кен ен жая баслады. Егер X IX әсирдиц
ақырында Хийўа ханлығында пахта егилген жерлер барлық егислик майданныц тек 9,1 % ин қураған болса, ал 1909- жылға келип бул 15,8 % ке өсти.
Биринши жер жүзилик империалистлик урыс ўақтында валю- •
талық ҳәм транзитлик қыйыншылықларға байланыслы сырт еллерден пахта алып келиў пүткилл‘ей дерлик тоқтаған еди, бул
жағдай Түркстан пахтасына болған талапты тағы да күшейтип
жиберди.
Пахта жарылыўшы затларды ислеп шығарыўға ҳәм армияны
кийим- кеншек пенен тәминлеўге жумсалатуғын еди. 1915- 1916жыллары Әмудәрья бөлиминде пахта егилген жерлер 10000 десятинадан асып кетти, ал оннан жетистирилген өним* 1914-жылы
331941 пудты, 1915-жылы—531 мын пудты, 1916-жылы 591 мын
пудты қурады.
Бурывлары тийкарынан бийдай ҳәм жонышқа егип жетистирип келген Шымбай участкасы пахта жетистирип бериўши ири
районға айланды. Шымбай қаласында еки пахта тазалаў заводы
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салынып, оларда 1915—1916-жыллары 154 вагон пахта тазаланған еди.
Пахгаға байланыслы қызығыўшылықтын өсиўи нәтийжесинде
санаат ҳәм саўда кәрханаларыньщ айланыс харжылары әдеўир
өсип, 1914- жылы 1070 мыц манатты, 1915-жылы 1615 мын манатты қурады, ал 1916- жылы 481 саўда ҳәм санаат кәрханасынын
айланыс харжылары 3956 мын манатқа көбейип, соннан 19 пахта
тазалаў кәрханасынын айланыс харжысы 1765 мын манатты қурап,
алынған пайда 105 мын манат болды.
Соньщ менен бирге, урыс тутыныў затлары баҳаларыныц жалпыламай өсиўине алып келди. Тиришилик етиў ушын еч керекли болған нан, ун, қанг, чай, шырпы ҳәм т. б. усы сияқлы товарлар базарда болмады. Бундай жағдай пахтанын баҳасыныц
жоқары көтерилиўине алып келди
Әмудәрья бөлиминдеги дийханшылық өнимлериниц баҳалары
төмендегише болды (бир пуд ушын 1 манат есабында);
Өнимлердин атамалары
Бийдай
Ж үўери
Арпа
Салы
Пахта

1514-ж.

1915-ж.

|9 |6 -ж .

1,15
0 ,85
0,80
3,00
3,60

1,60
1,20

3 ,5 0 - 5
2—3
—
4—8
5 -1 0

1,15
3,60
4,80

Таблинадан көринип турғанындай-ақ, өнимлердин баҳалары
жылдан-жылға аргып барған. Тек 1914— 1915-жыллардағы бир
жыл ишинде бийдайдыц баҳасы 40% ке көбейип кеткен.
Дийханшылық өнимлериниц баҳасыныц өсиўи бир жағынан
ири жер ийелерин байытты, екинши жағынан онысыз-ақ күн кешириў жағдайы төмен болған жерсиз ҳәм жери аз дийханлардын ҳалын тағы да бетер аўырластырды. Урыс жылларында жерсиз ҳәм тамағы өз жанынан, болып, қара жумысларды ислеп, кунликшилик егетуғын дийханлардыц бир айда тапқаны 16 манаттан
31 манатқа шекем болатуғын еди, ал ҳүкимет есабына дийханлардан алынатуғын алымлар 121% ке шекем өсип кетгн.
Солай етип, колониаллық дәўирде, әсиресе X X әсирдин басында Қарақалпақстанда товарлы пахта жетистириў әдеўир өсип.
онын ен жайыўына Россиядағы капитализмниц раўажланыўы баслы себепши болды. В .И . Ленин былай деп жазған еди: . ... Россияда санааттыц раўажланыўы ҳәм шет үлкелерде товарлы дийханшылықтын раўажланыўы бир-бири менен тығыз байланысқа
ийе болып, бирликте бири екиншисине базар дүзип береди”1.
1 В .И . Л е н и н . Шығармаларынын толық жыйиағы. 3-том. 219-бет.
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Карақалпақлардын хожалығында пахтадан тысқары әҳмийетлн
товарлы егин ретинде жонышқа үлкен әҳмийетке ийе болды.
Жонышқа ғаўыш ҳәм сабан менен бирге малларды, әсиресе жылқы асыраўда тийкарғы от-шөп хызметин атқарды. Сонын менен
бирге жасалма төгинлердин жоқлығы ҳәм дийханшылықтын тез
өсип барыўы жағдайында жонышқа жерди ҳасылландырыўшы
егин ретинде пайдаланылды.
XX
әсирдин басында товарлы егин ретинде жонышқа тағы да
үлкенирек орын тута баслайды. Усы дәўирде Хийўа оазиси жонышқа егилген жерлердин көлеми бойынша Түркстанньщ басқа районларынын арасында биринши орында турды. Тәбийий жағдайлары бөлимнин басқа жерлерине қарағанда оншелли қолайлы
болмаған Шымбай участкасында жонышқа егиеликлеринин майданы әсиресе тез өсе баслап, бул 1910—1913-жыллары Әмудәрья
бөлиминдеги барлық жонышқа егисликлеринин 94 процентин қурады.
Шорахан ҳәм Хийўа участкаларында жонышқа тек маллар
ушын азықлы от-шөп ретинде ал Шымбай участкасында тийкарынан туқымлық жонышқа егилетуғын еди. Тукым ушын үшинши орақ орылып. қолдан сабап алынатуғын еди. Әмудәрья бөлиминде жонышқа егисликлери майданыныц ҳәм олардан алынатуғын зүрәәттин қалайынша өскенлигин төмендеги таблицадан
көриўге болады:
Жыллар

Егислик майдан, десятина есабында

Зүрәәт, пуд есабында

1904
1906
>908

5695
9230
14009

120000
3065000
5803600

Қарақалпақ жонышқасыныц туқымы тек Россияда ғана емес,
ал халық аралық базарда да ец жақсыларыньщ бири деп есапланды, сонлықтан Қарақалпақстанда, әсиресе Шымбай участкасында
X X әсирдиц басында жонышқа егисликлериниц майданы сезилерлик дәрежеде өсе баслайды. Қарақалпақстанда жонышқа туқымын сатып алып, Россияныц Европа бөлимине ҳәм сырт еллерге жөнететуғын саўдагерлер пайда болды. Олар жонышқа туқым
жеткерип бериўшилерге алдын-ала ушынан пул берип шығатуғын
еди. 1905- жылы жонышқа туқымнын бир пудына 2 манат 80тыйыннан 3 манатқа шекем төленетуғын еди. 1905-жылы тек Шымбай участкасындағы дийханлар тәрепинен 2200 пудқа жақын жонышқа туқым сатылған еди.
Жоцышқа туқымды баслы экспорт жасаўшылар Рус-Азия Банки, „Ағайинли Қравтлар", „Дюршмидт”, „Стукен ҳәм К°“ жәнв
басқа да фирмалар болды. В. Лобачевскийдин атап көрсеткениндей ақ, ец жақсы жасыл төгин ретинде Арқа Америкада жоқыш283
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қа вгилип, ол жерлердин внимдарлық қәсийетин қайта тиклеген,
бул ист!а Хийўа оазисинен алып келинген жонышқа туқым ен
жақсы нәтийже берген.
Жоқары товарлық әхмийетке ийе болыўына байланыслы азықаўқатлық егинлерге қарағанда жонышқа туқым әдеўир жоқары
баҳаланды. Биринши жер жүзилик урысқа шекем бир пуд жонышқа туқымныц баҳасы 3 манаттан 11 манатқа шекем болды,
ҳәм орта есап пенен бир пуд бийдайдын баҳасынан 3 есе жоқары болды. 1913—1914-хожалық жылында Әмудәрья бөлиминен
сыртқа шығарылған жонышқа туқымынан түскен ақша шама менен
400 мын манатты қураған Бул қарақалпақ дийханларын басқа
егинлерге қарағанда жонышқа ҳәм пахга жетистириўге өтиўге
мәжбүрледи.
1907—1908-жыллары Әмудәрья бөлиминен (тийкарынан Шымбай участкасынан) сыртка 50 мын пуд, ал 1913—1914-жыллары
100 мын пуд жонышқа туқым шығарылған еди. 1909- жылы Хийўадан 320 мын пуд, ал 1913-1914- жыллары 400 мын пудқа жақын жонышқа туқым сыртқа шығарылған еди.
Тут Қарақалпақстанда баҳалы ағашлардын бири есапланды.
Ол Қарақалпақстан атызлэрында Россияға қосылғанға шекем-ақ
кен ен жайған еди. Бирақ ол ўақыглары халық оны пиллешиликти раўажландырыў ушын емес, ал тийкарынан қурылыс материалы ретинде (қара үйдин айырым бөлимлерин таярлаў ушын)
пайдаланған.
Тут ағашларынын көплеп таралыўы Қарақалпақстанда пиллешиликтин пайда болыўына алып келди. Бирақ колониаллық
дәўирде хожалықтын бул тараўы ен жая алмады. Наўқан қуртлары әпиўайы усыл менен таярланды, ал пилленин сапасы оғада
төмен болды.
Тек XIX әсирдин 90-жылларынан баслап ғана пиллешиликге
бирқанша жанланыў пайда болды. Сырдәрья областынын статистика комитетинин мағлыўматлары бойынша пилленин улыўма өними 1891-жылы —41,5, 1893-жылы—75,5, 1901-жылы—50, Этонна
болған. X X әсирдин басындё пилле жетистириўде басшылыққа
алыў ушын ҚарақалпақстанРа 100 дана брошюра жиберилген
еди. Наўқан қуртын бағыўдын усылын жақсылаў ҳәм сапалы наўқан туқымы менен тәминлеў бойынша бир қанша илажлар әмелге
асырылды.
Қарақалпақстандағы тийкарғы пиллешилик районы болған Шорахан участкасында 1903- жылы пиллешилик бойынша тәжирийбе
станциясы дүзиле баслады, ол метеорологиялық станциясы бар
тэжирийбе атызларынан, мийўе бағы бар тәжирийбе хожалығынан, аўыл хожалығы қурал-сайманлары ҳәм туқым складынан,
өз хожалығында жетистирилген ҳәм сатып алынған пахтаны тазалайтуғын, бийдай тартатуғын ҳәм өсимлик майын шығаратуғын
киши-гирим заводтан ибарат болды. Патша чиновниклериниц пикири бойынша бул мәкемея дөгеректеги халық ушын әмелий
мектеп хызметин атқаратуғын агрономиялық пункт болыўы ҳәм
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Хийўа оазисине өзиниц мәдений тәсирин ен жайдырыўы тийис.
еди“ . Бирақ бул станцияны дүзиў иси оғада созылып кеттиПиллешиликтиц тийкары бурынғысынша наўқан қуртын жекке
усыл менен бағып жетилистириў болып қала берди. Әмудәръя
бөлиминдеги наўқан қуртын бағып, пилле жетистириў менен шуғылланатуғын хожалықлардын санын төмендеги мағлыўматтан
көриўге болады:
Жыллар

пиллешилик пенен шуғыллан
ған хожалықлардын саны

1903
1907
1911

200
79
335

түсим, мажетистирилген пил- нат есабында
ле өними
90
130
360

980
1950
5400

Бул мағлыўматлар Қарақалпақстаннық аўыл халқыныч турмысында пиллешилик те белгили орынды ийелегенин көрсетеди.
Биринши жер жүзилик урыстын басланыўы алдында Қарақалпақстанда отырықшы хожалықлардын 3 проценти ғана пиллешилик пенен шуғылланған. Олардын үлесине Түркстанда жетистирилген улыўма пилле өниминин тек 0,3 проценти ғана туўры
келген. Бөлимдеги 53,5 мыц дана тут ағашы наўқан қуртларын
бағыў ушын азықлық база хызметин атқарған. Солай етип, оғада аўыр колониаллық эксплуатация жағдайларында қарақалпақ
дийханлары аўыл хожалығыныц әҳмийетли тараўы болған пиллешиликти кец ен жайдыра алмады. Тек Совет власгы тусында
ғана Қарақалпақсган мийнегкешлери пиллешиликти ҳәр тәрепле*
ме раўажландырыўға мүмкиншилик алды.
5. АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ӨНИМЛЕРИ МЕНЕН
САЎДАНЫЦ РАЎАЖЛАНЫЎЫ

Қарақалпақстанныц экономикасында аўыл хожалығы өнимлери менен саўда жасаў әҳмийетли орын тутты. Саўданыц өсиўи
биринши гезекте аўыл хожалығында капиталистлик қатнасықлардыц раўажланыўына байланыслы болды. В. И . Ленин, ишки базардық раўажланыў дәрежеси елде капитализмнин раўажланыў
дәрежесин көрсетип береди, деп атап өткен еди. Архив ҳәм әдебий дәреклердин көрсетиўине қарағанда X X әсирдиц басында
Қарақалпақстандағы аўыл хожалығыныц тийкарғы тараўлары
(пахташылық, жонышқашылық, мал шаруашылығы) анаў яки мынаў дәрежеде товар айланысына тартылды Саўда ҳәптенин белгили бир күнлеринде еки рет болатуғын базарларда өтетуғын
еди. Әмудәрья бөлиминде Петро-Александровскте, Шаббазда, (ҳә- (
зирги Беруний), Шораханда, Бийбазарда, Сарыбийде, Шымбайда,
Нөкисте, Назарханда базар болды, ал шеп жағадағы қарақал285
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пақлар жасайтуғын районларда—Хожелиде, Қоцыратта, Манғытта қызғын өгетуғын базарлар болд!»1. X X әсирдиц басында усы
атап өтилген базар пунктлары гек жергиликли халық—өзбеклер,
қарақалпақлар, түркменлер ҳәм қазақлар арасында ғана емес, ал
Россия саўдагерлери менен де жүргизилетуғын саўда орайларына айланды. Олардыц арасында Шымбай, Петро-Александровск,
Хожели ҳәм Қоцырат қалалары ен ири саўда орайлары болды.
Дийханлар дийханшылық ҳәм мал шарўашылығы өнимлерин сатып, ал түскен ақшаларына гезлеме және чай, қант, ун сияқлы
азық-аўқат загларын, аўыл хожалығы қурал-сайманларын ҳәм
т. б. затлар сатып алатуғын еди.
Аўыл хожалығы ҳәм мал шарўашылығы өнимлери (пахта, жоцышқа тухым, жүн, тери ҳәм т. б.) өндириўшилердин қолынан
өгип, ири саўдагерлердин қолында топланып, ен соцында оазис*
тен шетке шығарылыў алында рус фирмаларына қараслы үлкен
складларға жыйналып, көтере саўда жолы менен жөнетилетуғын
еди. Айырым саўдагерлер базар күнлери 100— 150 пудтан жонышқа туқым сатып алагуғын еди. Гүзде саўдагерлер пахтаныц
батпанын 7 манат 60 тыйыннан сатып алып, декабрь—январь айларында оны 11—13 манаттан қайтып сататуғын еди.
Базар күнлери Шымбай базарына 2 мыцға жақын базаршы
келетуғын еди. Мал шарўашылығы өнимлерин сатыўдан түсетуғын түсим 30 мыц манатқа шекем жететуғын еди. К. К. Паленнин мағлыўматларына қарағанда 1909-жылы Шымбай участкасынын үш базар пунктында (Назархан, Нөкис, Шымбай) 470 ке жақын саўда дүканы болып, олардыц жыллық товар айланысы 2
миллион манат болған.
Аўыл хожалығы өнимлери менен саўда жасаўда Петро-Александровск қаласы үлкен әҳмийетке ийе болып, ол портлық орнын тугатуғын әҳмийетли транспортлық түйинде орналасты. X X
әсирдиц басында Петро-Александровск арқалы сыртқа шығарылатуғын ҳәм сырттан алып келинетуғын товарлардыц әдеўир бөлеги өтетуғын еди, 1910-жылы Әмудәрья бөлиминде ишки саўда
да жыллық товар айланыс Петро-Александровскте—700 мын манат, Шаббазда—400 мыц манат, Шораханда—300 мыц манат, Бийбазарда—200 мыц манат, Сарыбийде—200 мын манат, Шымбайда—600 мын манат болды.
1912—1913-жыллары Әмудәрья бөлиминде саўда менен 2292
адам шуғылланып, олардыц 910 ыныц өзлериниц жеке дүканы
болып, өзбетинше саўда жүргизген. Олардыц улыўма товар айланысы 2,5 миллион манатқа жеткен, ал 1917-жылы бул 5,3 миллион манатты қурады.
1912—1913-жыллардағы мағлыўматлар бойынша айырым дийханшылық өнимлерикин товарлылығы—ғәлле өнимлери 36,6%,
пахта 47,3%, жоцышқа туқым 11,1%, басқа егинлердиц өнимл^ри 2,9% болды. Әмудәрья бөлиминде жергиликли буржуазиялық
&әм феодаллық элементлер менен бирге өзлериниц саўда операйияларыи жүргизген Россия буржуазиясыныц ўәкиллери Қараwww.ziyouz.com kutubxonasi

қалпақстаннын мийнеткешлер массасын аяўсыз езиў арқалы өз
капиталларын көбейтип отырған. 1915— 1916-жылларға тийисли
толық емес мағлыўматларға қарағанда, Шымбай қаласында айлапыс харжысы 10 мын манаттан 20 мын манатқа шекем болған
4 адам, 5 мыцнан 10 мыц манатқа шекем болған 22 саўдагер,
2 мыцнан 5 мыц манатқа шекем болған 90 саўдагер саўда жүргизди. Олардыц арасында Шымбайда жасаўшы бай, гезлеме менен саўда жүргизиўши Убайдулла Камалов Оренбургтыц ири
саўдагерлери ҳәм саўда фирмалары менен байланыслы болды.
1914-жылы оныц капиталынын айланыс қаржысы 30 мын манатқа
жетти. Шымбай волостыныц 1-аўылынын байы Шынықул Халлековтыц товар айланысы 1916-жылы 10 мыц манатты қурады, ол
азық-аўқат затлары менен саўда жүргизетуғын еди. Ол тек саўда менен шекленбестен, бир неше жүзлеген гектар егислик жер*
лердиц, бир қанша жүзлеген жылқы, сыйыр, өгиз, қой, ешкилердиц ийеси болды. Шымбайда жасайгуғын ҳәм гезлеме менен
саўда жүргизетуғын Халмуратбай Хожамбердиевтиц капиталыныц айланыс харжысы 1916-жылы 7000 манат болды.
1916-жылы Шорахан участкасындағы пахта тазалаў заводлары
нйелериниц саўда айланыслары—П . Мануиловта 185 мыц манат,
Р. Магзумовта 60 мыц манат, Б. Аллақуловта 250 мын манат,
С . Әмийновта 300 мыц манат, К. Сайлийевта 155,5 мыц манат
болған еди. Сарыбий ҳәм Бийбазардағы пахга тазалаў заводларыныц ийеси И . И . Першин 1916-жылы ҳәр қыйлы фирмаларға
250379 манатлық тазаланған пахта сатты. Соныц менен бирге ол
өз заводында басқаларға қараслы 73950 пуд пахтаны тазалап берди ҳәм ҳәр қыйлы адамларға 34807 пуд шигит сатты, сондағы
оныц пүткил товар айланысы 270280 манат болды. Транспорт конторасыныц мағлыу'магларына қарағанда, Шораханда пахта тазалаў заводына ийе болған А . Райымқулов 1916-жылы 59 вагон
пахта мамығын сатты ҳәм өз заводында басқаларға қараслы 14
вагон пахтаны тазалап берди. Оныц товар айланысы 887950 манатты қурап, 25958 манатлық нақ пайда алды. Буннан тысқары
ол пахта жип гезлемелери менен саўда жүргизди ҳәм жергиликли буржуазия ўәкиллериниц бири болды.
Пахта бөлимнен „Кавказ ҳәм Меркурий", „Шығыс жәмийети*,
„Росеия жәмийети* ҳәм „Надежда компаниясы* жәмийетлериниц
транспорт компаниялары арқалы Әмудәрья флотилиясыныц қайықлары менен баржаларында Чаржоў қаласына жеткерилип, ал
оннан арман темир жол арқалы алып кетилетуғын еди. Әмудәрья
бөлиминде пахтаны сатып алыў менен „Үлкен Ярослав мануфактурасы“ , „Ағайинли Крафтлар*, „Кнопп“, „Ағайынли Мануиловлар“ ҳәм „Саўда-Санаат сериклиги” фирмаларынын ўәкиллери
шуғылланды. Олардыц ҳәр бир завод қапталында бирнеше склад
орынлары болды, сатып алынған пахта усы заводларда тазаланып,
оннан кейин қайта сатылатуғын еди.
Шымбай участкасында аўыл хожалық өнимлерин сатып алыў
ҳәм қайта сатыў менен Асқарбай Ахмедов, Ережеп Тәжиқулов,
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Баймахаммед Үстенов, Ерман Халжанов және басқа да байлар
шуғылланды, Солай етип, Түркстаннын басқа да обласгьлары сияқлы Қарақалпақстан да рус санаат монополияларынын шийки
зат дерегине айланды, жергиликли буржуазия ўәкиллери пайда
бола баслады. Бул Қарақалпақстан менен Орайлық Россия арасында экономикалық байланыслардын әдеўир өсиўине алып келди.
Россия транспорт ҳәм қамсызландырыў жәмийети Петро-Александровск қаласында арнаўлы кедсе ҳәм склад жайына ийе бслып, бул жерде Россиянын Европа бөлимине жиберилетуғын ҳәм
Әмудәрья бөлимине келген жүклер қабыл етилетуғын еди. Қарақалпақсганға Орайлық Россиядан санаат товарлары саўдагерлерден—Салимжановтын, Равиловтын, Бродскийдин, Шерманнын ири
саўда фирмасы ҳәм армяи фирмаеы Андре—Касспиан, сондай-ақ
шийки зат ушын келетуғын Оренбурглы және басқа да саўдагерлер тәрепинен алып келинетуғын еди.
„А . Равилов ҳәм басқалардьщ саўда үйи* Петро-Александровскте гезлеме-галантерея дүканына ийе болып, онын товар
айланысы 1915-жылы 47866 манат 55 тыйын ҳәм пайдасы 5653
манат 30 тыйын болды. Буннан тысқары ол Әмудәрья бөлиминдеги барлық базарларда шыт гезлеме менен саўда жүргизип, бул
тараўдағы онын товар айланысы 1916-жылы 10 000 манат болды.
ПГ . Салимжановтын саўда үйи“ Петро-Александровскте гезлеме ҳәм чай менен саўда ждсап, 1916-жылы оньщ товар айланысы 118700 манат болды. Буннан тысқары ол Шаббаз ҳәм Бийбазарда шыт гезлеме менен саўда жасап, бул жердеги улыўма
товар айланысы 18 мьщ манатты қурады.
Саўданын раўажланыўындатранспорт байланысынын үлкен әҳмийетке ийе екенлиги белгили. В. И . Лениннин анықламасы бойынша транспорт саўда менен санааттын раўажланыўы ушын. олардын
аўыл хожалығы менен байланыс жасаўы ушын материаллық тирек болып хызмет етеди, Пегро-Александровск—Шаббаз—Нөкис—Шымбай, Нөкис—Хожели—Қонырат гүзар жоллары тийкарғы ишки байланыс жоллары болып хызмет етги. Әмудәрья бөлими менен Хийўа ханлығындағы халықгьщ өз-ара байланыс жасаўында дәрья арқалы Хожелщ Қыпшақ, Қытай, Үргенч, Гүрлен,
Ханқа. Хазарасп жағыслары үлкен хызмет атқарды, олар арқалы сондай-ақ ҳ&рқыйлы жүклер тасылды.
Сонын менен бирге Петро-Александровсктен Бухара қаласына шекем қәрўан жолы болып, ол Хорезм оазисин Бухара ханлығы менен байланыстырды, ал Шымбай—Қазалы кәрўан жолы
Шымбай участкасын темир жол менен байланыстырды. Хорезм
оазисинде байланыс жолларынын жеткиликсиз болыўы ҳәм олардьщ сапасынын төменлиги Қарақалпақстан халқынын пүткил экоиомикалық, мәдений ҳәм сиясий турмысынын раўажланыўына ир
киниш болған тийкарғы себеплердин бири болды. Арбалардын
оғада қымбатқа түсиўине ҳәм олардын жеткиликсизлигине байланыслы аўыл хожалығы ҳәм мал шарўашылығы өнимлери оазистен тийисли муғдарда алып кетилмеди. Дийханлар кишкене қа-
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йыкты бир сутка жаллаў ушын 4—5 манат төлеўи тийис болды.
ал бир арбаны Петро-Александровсктен Чаржоўға шекемжаллағанда 40 манат, Шораханға шекем жаллағанда 10 манаг төледи.
Саўда байланысларынын раўажланыўында Әмудәрья әҳмийетли орын тутты 1908-жылы Әмудәрьяда Петро-Александровск
пенен Чаржоў аралығында улыўма жук көгериў қуўагы 250 мын
пуд болған 220 қайық жүзип жүрди. 1910-жылы барлық қайықлар 315 болып, соныц 153 и үлкен (улыўма жүк тасыў қуўагы
800—2000 пуд), 48 и орта (улыўма жүк тасыў қуўаты 500—800
пуд) ҳәм 114 и киши қайық (улыўма жүк тасыў қуўаты 500 пудқа жақын) болды. Кайықлардыц жүзиў тезлиги олардын үскенелениў жағдайына, Әмудәрьядағы суў қәддине, самалдыц бағдарына ҳәм салдаўшылардыц жүриў тезлигине байланыслы болды.
Петро-Александровсктен Чаржоўға шекемги аралықты (өрге қарай) қайықлар 20—30 күнде жүзип өтетуғын еди, ал ыққа қарай
бул аралық 15 күнде жүзип өтилди.
Ж үк тасыў гек қайықлар ҳәм қурғақлықгағы транспорт пенен
ғана емес, ал Арал тецизи ҳәм Әмудәрья әскернй флотилиялары менен және яХийўа“ акционерлик жәмийети тәрепинен де
жүргизилди. Бирақ Әмудәрья флотилиясы аўыл хожалық өнимлерин тасыў исине аз қатнасты, себеби ол әскерий мақсетлерге
арналған еди. Бул флогилияныц кемелери тек 30 мын пуд жүк
тасып, соныц жартысын пахта қурады. 1910-жылдан баслап. пахта ҳәм жоцышқа туқымныц әдеўир бөлегин яХийўа“ жәмийетиниц пароходлары тасый баслады, олар бул жүклерди Әмудәрья
арқалы да, Арал тецизи арқалы да темир жолға жеткерегуғын
ели
X IX әсирдиц ақырында ҳәр жылы кәрўан жоллары арқалы
товар жүкленген 85 мыц түйе, 20 мыц жүк тийелген арба өтип
турды. 1881-жылы Әмудәрья бөлиминен кәрўан жоллары арқалы
42 мыц манатлық 20480 тай товар жүкленген 9240 түйе жөнегилген
еди. 1892-жылы 1361 мын манатлық 477 мыц пуд товар сыргқа
жиберилди, ал 1112 мын манатлық 235 мыц пуд товар алып келинди.
Қарақалпақстаннан шетке жиберилетүғын товарлйрдыц тийкарғы бөлегин пахта, жоцышқа туқым, пиллешилик өнимлери,
ийленбеген мал тери, ийленген қой тери, май, жүн, қаракөл те*
ри, гилем ҳәм көплеген басқа да затлар қурады. Ҳәр жылы бөлимнен пахтадан тысқары 97 »00 пудлық ҳәр қыйлы товарлар
жөнетилетуғын еди. Тек 1899-жылы ғана бөлимнен Россияға 95
мыц манатлық тери, 65 мыц манаглық жүн жиберилген еди. Пахта менен тери Москва ҳәм Нижегород ярмаркасына, жүн орта
Волга бойы қалаларына, жоцышқа туқым Гамбург қаласына, ал
оннан ары Арқа Америкаға, гилем Түркияға, сары май Бакуға, балық Оренбургқа жөнетилетуғын еди.
Пүткил Орта Азия сияқлы Қарақалпақстан тек аўыл хожалығы шийки затлары базасы болып шекленбестен, ал соныц меиен
бирге ол мегрополияныц санаат өнимлери; мануфактура (шыг
28 )
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ҳәм басқа да гезлеме) чай, қант, ийирилген жип, лампамай, ме*
талл, темир буйымлар, былғары ҳәм қурылыс материаллары және т. б. заглар сатылатуғын әдеўир түсиримли базар хызметин
де атқарды.
Фабрика-завод өнимлеринин көпшилик бөлеги Москва санаат
районынан ҳәм Нижегород ярмаркасынан, Киевтен—қант, Бухара менен Ашхабадтан—чай, Бакудан—лампамай, Владивосток*
тан—ун, Оренбургтан былғары, Чаржоўдан қурылыс материаллары алып келинди. 1893-жылы Әмудәрья бөлимине 1112 мын манатлық 285 мын пуд товар алып келинген еди.
Саўда әсиресе X X әсирдин басында, Закаспий темир жолы
қурылып болғаннан кейин тез раўажлана баслады. В. И . Лениннин атап көрсетиўи бойынша, „Закаспий жолы капитал ушын
Орта Азияны „аша басладыв1.
Қарақалпақстан темир жол станциялары Аралск ҳәм Чаржоў
менен суў транспортынын еки бағдары (Шымбай—Аралск, ҳәм
Петро-Александровск—Чаржоў) арқалы ҳәм Қазалы темир жол
станциясы менен қурғақлықтағы транспорт арқалы байланысатуғын еди. Бул жол Қарақалпақстан территориясынан узақ болыўына қарамастан, метрополия менен колония арасында товар алмасыўды күшейтти, үлкенин Россия империясыньщ шийки зат
қосымтасына айланыўын тезлетти.
Қарақалпақстан халық аралық саўда капиталынын ийримине
кем-кемнен тартыла баслады, бул аўыл хожалығына, социал-экономикалық қатнасықларға ҳәм халық турмысына үлкен тәсир жасады. Россиянын саўда-санаат капиталы қарақалпақ аўылларына
кирип келип, дийханларды базарда үлкен талапқа ийе болған
әсиресе пахта ҳәм жонышқа туқым жетистириўге мәжбүрлейтуғын еди, шарўаларды жүн, тери, қаракөл тери, сары май
ҳәм т. б. шарўашылық өнимлерин жетистириўге ийтермелейтуғын еди.
Солай етип, Россия буржуазиясы темир жолды ҳәм басқа да
транспорг жолларын өзиниц аўысық фабрика-завод өнимлерин
өткериў ушын шет үлке^ер, сонын ишинде Қарақалпақстан менен саўда қатнасықларыщкенейтиў мақсетлеринде пайдаланды.
„Рус буржуазиясы,—деп 'жазған еди В. И. Ленин,—өз колонияларында өзине базар дүзйп, оғада кен көлемде темир жол қурылысын әмелге асырыўға ҳәрекет етип атыр“2.
Қарақалпақстанда товарлы пахташылық пенен жонышқашылықтын раўажланыўы санаат кәрханаларынын пайда болыўына
алып келди. Бирақ патшашылық Қарақалпақстанды рус санааты
өнимлерин сатыў базары ретинде ҳәм капиталистлердин фабрикалары менен заводларына шийки зат жеткерип бериўши ретинде күш пенен сақлап турыўға ҳәрекет етти. Россия саўда-санаат
капиталы бул жерде тек аўыл хожалық шийки затын, биринши
1 В. И . Л е н и н . Шығармаларынын толык жыйнағы. 5-том, 74-бет.
9 В. И . Л е н и н , Шығармаларыныц толық жыйнағы. 1-том, 294-бет.
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гезектв пахтаны дәслепки қайта ислеўши кәрханаларды ғана
дүзди.
1882-жылы Шымбай участкасында ағайинли Ванюшинлердич
ислемей турған көн заводын айтпағаннын өзинде, бир де фабрика яки завод болмады. Шорахан участкасында көн заводы ҳәм
пиво заводы болды. 1887-жылдан баслап, Шымбайда үлкен май
эаводы иске кирисип, ол улыўма алғанда жылына 5 мын манатлық гүнжи май ҳәм пахта майын жетистирди, ал Петро-Александровсктеги көн заводыньщ өнимлери X IX әсирдиц 70-жылларындағы 10 —15 мық манаттан. 80-жылларда 40 мын манатқа
көбейди. Бирац булар майда кәрханалар еди, оларда улыўма рабочийлардын саны 28 адамнан аспайтуғын еди.
Қарақалпақстаннын аўыл хожалығына капиталистлик қатнасықлардын басламаларынын ениўине байланыслы X IX әсирдин
90-жылларынын ақырында Әмудәрья бөлиминдеги фабрика-завод
кәрханаларынын саны 23 ке жетип, олар сол ўақытта 390 мық
манатлық өним ислеп шығарды. Бул санаат кәрханаларында 114
рабочий жумыс иследи. Қарақалпақстанда пахташылықтын раўажланыўы үлкеде пахта тазалаў кәрханаларынын пайда болыўына алып келип, буны төмендеги таблицадан көриўге болады:
Жыллар

Пахта тазалаў заводларыныц
саны

Рабочийлардыц
саны

1904

3

98

1908

15

150

1914

24

336

Таблицадан көрип отырғанымыздай-ақ, бул жыллары пахта
тазалаў заводларыныц саны 8 есе, ал рабочийлардын улыўма саны 98 ден 336 адамға өскен.
1907-жылы Әмудәрья бөлиминде 135 май шығарыўшы кәрхана, 84қараз, 2 кийиз басыўшы, 14 арба соғыўшы, 32 темиршилик ҳәм басқа да өнерментшилик устаханалары болды, Өнерментлер менен рабочийлардын улыўма саиы 2100 адамға өсти.
Солардан 700 адам балық өндирисинде бәнт болды. 1910-жылы
заводлар менен өнерментшилик кәрханаларыныц улыўма өними
570 мыц манатқа жетти.
Хийўа ханлығында 1914-жылы 30 пахта тазалаўшы ҳәм 4 май
шығарыўшы завод болды, Қарақалпақстаннын шеп жағалық райоиларынық территориясында 13 пахта тазалаў заводы болып, соныц екеўи Қыпшақта, 4 и МацЛлтта, 4 и Хожелиде, 2 и Қоныратта ҳәм 1 и Қытайда ислеп турды.
Бул кәрханалардыц барлығы оғада майда ҳәм техникалық
жақтан төмен еди. Бирақ әҳмийетли жери, олар ец аргта қалғаи
ҳәм ррайдан оғада швттв жайласқан үлкеде салынып ислеп
291
www.ziyouz.com kutubxonasi

ятырғанлығы ҳәм оларда турмыс жөнинде жақа көзқараслар қәлиплесе баслаған жана адамлар өсип атырғанлығы болды. Бул
рус рабочий класынын ўәкиллери менен бирге ислейтуғын жергйликли рабочийлар еди. Жергиликли ҳәм рус рабочийлары капиталистлар тәрепинен қатан түрде эксплуагацияланды. Олар ен
әпиўайы ҳуқуқлардан да айрылған еди, жумыс күни 12—17 саатқа созылатуғын еди.
Заводлар менен фабрикалардық көпшилиги Орайлық Россиянын ҳәр қыйлы саўда-санаат фирмаларына, атап айтқанда вҮлкен
Ярослав мануфактурасы сериклиги",- „Москва саўда-санаат сериклиги“ ҳәм тағы басқаларға қараслы болды. Бул серикликлерге
Мануилов Г . Равилов, С . Әминов, И . И . Першин, Б. Аллақулов,
3. Рахманбергенов, Салимжанов, Багалов, Әлийев, Самандаров
ҳәм т. б. сияқлы жергиликли эксплуататорлардық ўәкиллери де
қатнасатуғын еди. Олар Рус-Азия банкиниқ Үргенчтеги бөлими
менен бирликте Қарақалпақстандағы қалалар ҳәм аўылларда саўда-сүтхорлық операцияларды әмелге асырып, дийханлардан оғада көп муғдарда пайда тусиретуғын еди. Жергиликли заводлар
пахтаны дәслепки қайта ислеў жумысларын әмелге асырыў менен бирге склад пунктлары болып та хызмет атқаратуғын еди.
Оларда жергиликли алып-сатарлардан ҳәр қыйлы шийки зат қабыл етилип, ал оларға халыққа қымбат баҳада сатыў ушын фабрика-завод буйымлары берилетуғын еди.
Солай етип, бул дәўирде Қарақалпақстан халқынын социалэкономикалық турмысында әдеўир өзгериелер орын алды. X X
^сирдин басында аўыл хожалығы өнимлери менен саўда жасаў
кен раўажланды, товарлы пахта, жонышқа туқым ҳәм мал шарўашылығы өнимлерин жетистириўде мийнет бөлиниўи қәлйплесе
баслады. Завод ийелери менен алып-сатарлар, жана базарлар пайда болды, ишки ҳәм сыртқы саўда өсти, санаат кәрханалары өсип
шықты, Қарақалпақстан улыўма Россиялық ҳәм халық аралық
базарға араласа баслады, натураллық хожалық қыйрала баслады.
Бул пронесслердин барлығы объективлик-прогрессивлик характерге ийе болып, Қарақалпақстан мийнеткешлериниц ҳәдден
тыс қатац эксплуатацияланыўы жағдайында әмелге асты. Бундай
өзгерислердиц класслық характерин атап көрсетип, К. Маркс:
, . . . бул өзгерислер ири жер ийелери, сүтхорлар, саўдагерлер,
те.мир жолшылар, банкирлер ҳәм тағы басқалар ушын оғада пайдалы болып, бирақ ҳақыйқат өндириўшилерди оғада аўыр ақыбетлерге дуўшакерлестиреди“, —деп жазған еди.
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III ба п
ЦА РАҚ АЛ П АҚ СТА Н М ИЙНЕТКЕШ ЛЕРИНИН
ЭКСП Л УАТАЦ И ЯҒА ҲӘМ П А Т Ш А Ш Ы Л Ы Қ ГЫ Н
КОЛОНИАЛЛЫ Қ СИ ЯСАТЫ Н А Қ А Р СЫ Г Ү Р Е С И
(1 8 7 3 - 1907-ж. ж.)
1. ҚАРАҚАЛ ПАҚСТАН 1905 - 1907-ЖЫЛЛАРДАҒЫ БИРИНШИ
РУС РЕВОЛЮЦИЯСЫ АЛДЫНДА.

Қарақалпақ халқыныц азатлық ушын гүреслери онын Россияға қосылғаннан кейин де даўам етти. Езиўшилерге қарсы бир
неше рег көтерилислер болып өтги. Бул жыллардағы мийнеткеш
халықтын колониаллық ҳәм социаллық езиўден азатлыққа ерисиў ушын гүреслери улыўма Россиялық революциялық көтерилиў жағдайына туўры келди.
Қарақалпақстан Россияға қосылғаннан кейин Түркстаннын
улыўма россиялық базарға таргылыўына, капиталистлик қатнасықлардын ене баслаўына байланыслы дийхан хожалығында да
бирқанша прогрессивлик өзгерислер орын алды. Пахтанын. жоцышқанын егислик майданлары кецейди ҳәм өнимлери көбейди.
Мал шарўашылық өнимлери де саўда-сатық айналысына түсти,
ал балық ҳәм балық өнимлери де анағурлым көбейди. Үлкеге
көп муғдарда гезлеме, галантерея ҳәм металлдан исленген затлар алып келинип, жергиликли өнерментшилик өндирисинин аўҳалын қыйынластырды. Бундай жағдай натураль хожалықтыц
ыдыраў процесин күшейтти ҳәм эксплуататор үстем топардын
байлығын тағы да арттырды. Көплеген дийхан хожалықлары кэмбағалласып, ҳуқуқсызлық пенен аяўсыз эксплуатацияға сазыўар
болды.
Байлар, сүтхорлар келеси жылдыц өними есабына алдын-ала
кредит бериўди, әсиресе, буны зүрәәт төмен болған ашаршылық жыллары көбирек қолланды. Гедей-дийхан хожалықлардыц
сүтхорларға қарызы өсти. Гедей хожалықларыныц төлеўге шамасы келмейтуғын салықлар аяўсызлық пенен өндирип алынды.
Ал ирригациялық тараўларды тазалаў, қашы шабыў, қазыў сияқ293
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лы жумыслардын барлығы жарлы дийханлардын қәрежети ҳәм
куши менен алып барылды. Патша ҳәм хан әмелдаряарынық мийнегкеш халықты талаўшылығы күшейип кетти.
Феодаллық эксплуатация, миллий-колониаллық езиўшилик,
сиясий ҳом экономикалық ҳуқуқсызлық Қарақалпақстан мийнеткешлерин гүреске алып келди.
1875-жылы Әмудәрья бөлиминин адмйнистрациясы тәрепинен
Шорахан участкасына жибериў ушын жыйналған Шымбай қазыўшылары зорлық-зомбылыққа қарсы наразылық билдирди.
Көплеген қарақалпақлар қоныс басқан үлкесин таслап, Әмудәрья бөлиминен Хийўа ханлығына ҳәм керисинше Хийўа ханлығынан Әмудәрья бөлимине көшиўге мәжбүр болды. Бул еки
тәрепке көшип-қонысланыўлар жәбир көргенлердин әрманларынық Хийўа ханлығында да, Түркстан генерал-губернаторлығына
қараслы Әмудәрья бөлиминде де әмелге аспағанлығынын нәтийжеси болды. Түркстан генерал-губернаторы тәрепинен дүзилген
шөлкемлестириў комиссиясын Әмудәрья округине полковник
Носович басқарып келип, бул „Айрықша шөлкемлестириў комиссиясына администрациянық жәрдеми менен жер, салық, жәмийетлик ҳәм земство шөлкемлерине байланыслы болған мәселелерди
анықлап шешиў ушын керекли болған барлық жағдайларды толық және ҳәр гәреплеме изертлеў, сондай-ақ жергиликли жәмийетлик басқармасын, халық судын шөлкемлестириў, көширип
алып келинген руссларды имканиятына қарап қонысландырыў
ушын орын белгилеў бойынша усыныслар таярлаў тапсырылған
еди.
Бул комиссия усы ўазыйпаларды әмелге асырыўға кирисип,
1875-жылы Әмудәрья бөлиминдеги хожалықлардын жерлерине
өлшеў жүргизди, үй-хожалықлардын дизимин алды, жергиликли
администрация миннетлеринин шегерасын белгиледи, аўыллық
ақсақаллар сайлаўын өткерди ҳәм т. б. Рус патшашылығынын
колониаллық позицияларын беккемлеў мақсетинде өткерилген
бундай илажлар ўақтында үлкенин дийхан массалары арасында
стихиялы түрде наразылық келип шықты.
Шымбай участкасынық начальниги 1876-жылы 3-апрельде
жазған хатында жергилийли халықлардын қозғаланы ҳаққында
билдирсе, ал Әмудәрья шөлкемлестириў комиссиясыныц баслығы
полковник Носовичтиц өзи дәрьянын шеп жағына, Хийўа ханлығы тәрепине хожалықлардыц көшиў ҳәдийсеси бар екенлигин
тастыйықлайды.
Бул наразылықлар тийкарынан жер ҳәм ирригация мәселесине байланыслы болды. Егис ушын қолайлы жердин жетиспеўшилиги, колониаллық ҳәм жергиликли ҳәкимлердин қыянетшилиги, суў тараўларыныц қанаатландырарсызлық жағдайы, ақшалай жер салығынын аўырлығы—усылардын ҳәммеси жарлы дийханлардын наразылығына алып келди. Бул туўралы ҳәтте, Носовичтин ҳәм шөлкемлестириў комиссиясынын ағзасы А . Казаковтын Ийшан бөгетгеги ирригациялық тараўлардыц оғада қана294
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атланарсызлық жағдайда екенлиги ҳаққындағы 1876-жылы мартта жазған билдириўинде мойынланған. Сондай-ақ, участканын
начальниги Альбанов халықтыц бөлимнен Әмудәрьянын шеп жағалығына, хан қол астына көшип шығыўлары, тийкарынан олардыц салықларды төлеўден қутылыў ушын умтылыўы болды,—
деп мәлимлеген.
Дәрьянын шеп жағалаўына жарлы, жерсиз ямаса ярымшы
және ҳеш қандай үй-үскенеси жоқ гедейленген дийханлар көшкен. Архив материалларыньщ мағлыўматлары бойынша Шым >ай
участкасынан шеп жағаға 2 мынға жақын дийхан көшкен. Жарлы дийханлардыц стихиялы түрдеги қозғалацлары, көшиўлери
әлбетте эксплуататор қатламлардыц гейпара ўәкиллери тәрепинен актив турде қуўатланды. Бул қозғалацларға бай ҳәм руханыйлардыц тәсири болды. өйгкен олар өз үстемлигиниц ҳәм артықмашлықларыныц шекленгенлигине байланыслы, бурынғы тәртипти қайта тиклеў тилегинде болды.
Хийўа ханлығында да мийнет адамларыныц аўҳалы оғада аўыр
еди. Усыған байланыслы көплеген қарақалпақ, казақ ҳәм өзбеклер рус пуқаралығына өтиў ҳаққында арза берген, өз бетинше
ханлықтан Әмудәрья бөлимине көшкен. Бул, Хийўа мийнеткешлеринин феодаллық езиўшиликке қарсы гүресиниц өзинше бир
формасы болды.
Хац ҳәкимлериниц ҳәр қыйлы алымлары менен аяусыз эксплуатациясына қарсы мийнеткешлердиц қәҳәри күшейди. 1888жылы Цесаревич қолтығынан Үстирт арқалы Қоцыратқа дейин
жолды изертлеген әскерий топограф Белявскийдиц көрсеткенйндей-ақ, бурын бул жолда қарақалпақлардыц қонысы жийи ушырасатуғын еди, бирақ Хийўа ҳәкимлериниц қысымы ҳәм зорлықзомбылығы олардыц өз егис жерлерин таслап, оц жағалаўда бас
паналаўға мәжбүрледи. Хан ҳәм оныц әмелдарлары контрибуцияныц ақшаларын және т. б. төлемлерди жыйнаўдан бурын өзлериниц пайдасы ушын жергиликли халыққа көп муғдарда дән
ҳәм малларды қосып төлетип алған. Бундай қысымлар әпиўайы
хийўалыларды, соныц ишинде мийнеткеш қарақалпақларды да
күшейип баратырған феодаллық езиўден қутылыўдыц жолларын
излеўге мәжбүрледи.
Хийўа ханы рус пухаралығына өтиўге талапланған адамларға
қарсы қатан шаралар қолланған. Қашқанлар усланған жағдайда
қатац жазаланған. Мәселен, 1887-жылы хан мехтери бир топар
дийхацлардыц көшетуғын нийетин билип, оларды тағы 13 тиллә
және 3 қоқан ақша төлеўге мәжбүрлеген ҳәм жасаўылдыц қатнасыўы менен олардыц 6 үйин өртеген. Хан ҳәм онын әмелдарлары оц жағалаўға өткенлерди егис жерлерин суўғарыў мумкиншилигинен айырыўға ҳәрекет еткен. „Жергиликли халықтын
айтыўы бойынша, — деп көрсетеди 1885-жылы бир рус изертлеўшиси,—хийўалылар (хан ҳәм онын әмелдарлары—Ред.) оц жағаға
суў жибермеўге ҳәрекет етип, суўдыц мүмкиншилигинше көбирек бөлегин өз тәрепине қарагыўға урынбақта“.
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Усыған қарамастан, көплеген қарақалпак хожалықлары оц
жағалаўға көшкен. Буған, архивте сақланған, 1884-жылы Хийўа
ханлығынан Шымбай участкасына көшип келген 300 үй ийелеринин исенимли ўәкиллеринен оларды рус пухаралығына қосып
алыў ҳаққында ҳәм дийханшылық етиў ушын оларға жер ажыратып бериў ҳаққындағы өтиниши дәлил бола алады. Усы жылы
Әмудәрья бөлимине бир неше жүзлеген үйге жақын қарақалпақлар көшип өткен. Хийўа әмелдарларынын көрсетиўи бойынша Әмудәрья бөлимине өз бетинше көшип кеткен қарақалпақ
үйлеринин саны 670 ке жеткен.
Қашып кетиўдин күшейиўи нәтийжесинде колониаллық ҳәкимлер Хийўа ханынын өтиниши бойынша көшип кеткенлерди
мәжбүрий түрде қайтарыў ушын бир қанша илажлар көрди.
Әмудәрья бөлими начальниги Хийўа ханлығынан қашып келиўшилер Хийўа пухарасы ретинде жерден пайдаланыў ҳуқуқынан айрылатуғынлығын қарақалпақларға дағазалады, ал Шымбай
участкасынын начальнигине Хийўаныц салық жыйнаўшыларын
шақырып отырмастан, Шымбай участкасынын болыслары арқалы
Хийўа ҳүкиметиниц жазған хаты бойынша Хийўа ханы қазнас-ынын пайдасына салық өндириў тапсырылды. Егер усы жоқарыда
келтирилген еки илаж нәтийже бермеген жағдайда усы қарақалпақлардыц Әмудәрья бөлими территориясында жайласқан жайлаўдын от-шөбинен пайдаланғаны ушын рус қазиасына салық
жыйнаўға кирисилетуғынлығы көрсетилди. Ханнын пайдасына
салық алынғаннан сон бул халық ойланып, Хийўа шегарасына өз
ерки менен өтиўи итимал деп болжанды. Буннан жергиликли ҳәм
патша эксплуататорларынын халыққа қарсы аўыз бириктиргенин
көриўге болады.
Бирақ, бөлимге көшип келген хожалықларға қосымша 1886жылы тағы 45 үй. 1887-жылы21 үй келип қосылды ҳәм нәтийже
колониаллық ҳәкимлердин ойлағанындай болып шықпады.
Мәжбүрлеп қайта көшириўдин имканияты жоқлығын сезип,
Хийўа ханы патшанын жергиликли ҳәкимлеринен қарақалпақлардан салық ҳәм зәкет сыяқ^ы басқа да алымларды болыслардын
жәрдеми менен ханныц қазнасына жыйнап алыў хуқуқын өзинде қалдырыўды өтиниш егги.
Жоқарыда көрсетилгенйндей-ақ қарақалпақ, қазақ, өзбек ҳәм
түркмен мийнеткешлеринин Хийўа ханлығынан Түркстан генерал губернаторлығынын Әмудәрья бөлимине көшип өтиўи хан
тәртибине жарлы дийхан массаларыныц наразылығынын көриниси болды, ал ҳәдден зыят салықларды көшип кеткенлерден зорлап өнтириў бойынша патша администрациясыныц ҳәм хан феодалларынын бирлйктеги ҳәрекетлери мийнеткешлерге миллий
ҳәм рус езиўшилеринин улыўма мәпи бир екенин түсиниўге
жәрдемлести, халықты оларға қарсы гүреске көтерди.
Дийхан ҳэрекетлеринин орайлары Шаббаз-Валий менен Бийбазар болыслығы болды. Бул жерде өткен әсирдин 80—90-жылларында Баба Гөклен Отыз улы басқарған гедей-дийханлардыц
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ҳерекетн кен ен жайды, халық арасында ол Көклен батыр деп
аталаы. Әмудәрья бөлиминиқ Шаббаз-Валий ҳәм Бийбазар болыслықларында,—деп жазааы Түркстан әскерий округинин командующийси Петербуртағы Әскерий Министрге өзинин 1887-жылы
24-июньдеги рапортында, Петро-Александровск тюрьмасынан қашқан Баба Гөклен (түркмен, гөклен уруўынан) халық арасында
кеннен белгили".
Баба Гөклен Отыз улы басқарған дийханлар ҳәрекети 18831884-жыллары пайдаболып, 1887— 1888 ҳәм 1891-жыллары күшейди. Суў тасқыны нәтийжесинде көплеген егислик жерлер, ҳәтте
аўыллар қыйралды. 1888-жылы Әмудәрья суўынын тасыўынан
Бийбазар ҳәм Шаббаз-Валий болыслықларынын 3518 танап (1320
десятинаға шамалас) егислик жерлерин суў алып, 593 хожалық
толығы менен аш-әптадалыққа түсти. Бийбазар, Календерхана
ҳәм Ханжап сыяқлы аўыллардын тек егислик майданлары ғана
емес, ал бағлары менен турақ жайларын суў алып жоқ еткен.
С уў тасқыны жылма-жыл тәкирарланып турған. Патша администрациясы яки жергиликли ҳәкимлер усынын ақыбетинен жәбирленген гедей хожалықларға ҳеш қандай жәрдем көрсетпеген.
Гедейлердин көпшилиги Баба Гөклен отрядына келип қосылған.
Оиын отрядында булардан тысқары Петро-Александровск қамаўханасынан қашқанлар және Сибирь сүргининен қашқанлар да
болған. Баба Гөкленнин енбелгили жигитлери Сары хожа Непесов,
Бегим Ийшамбетов ҳәм т. б. болған.
Бул ҳәрекетке түркмен, өзбек,. қарақалпақ ҳәм қазақлар менен бирге руслардын да қатнасыўы онын прогрессивлик сыпатларға ийе екенлигин дәлиллейди.
Баба Гөкленнин отряды бай ҳәм саўдагерлерге, жергиликли
администрациянын ўәкиллери және мәкемелерине қураллы топылыслар жасаған. 1884-жылы оныц отрядларынын бири Черняев
жолынан 70 шақырым қашықлықтағы транспорт жәмийетине топылыс жасайды. Сол группа мәртлик пенен Петро-Александровск
әскерлери лагерине кирип, атханадан онға жақын офицер атларын
жасырын алып кетеди.
Баба Гөклен отрядларынын батыл шабыўыллары ҳәм олардық
эксплуататорларға қарсы ашық ҳәрекетлери езиўшилерде қорқыныш туўғызды. 1891-жылдын 12-апрелинде Баба Гөклен күтил»
меген жерде пайда болып, Баба Гөклен жақын жерде, деген хабар еситилиўден-ақ волость баслығы ҳәм онық жигитлери барлығы 32 адам оны тутыў ушын таярланған, бирақ Баба Гөкленди
көриўден, барлығы сасқалақлап қорқып қашып кеткен.
Аўыллық администрацня (болыслар, ақсақаллар) Баба Гөкленди тута алмаған. Әмудәрья бөлиминин администрациясы Ба*
ба Гөклен адамларынын ҳәрекет еткен барлық районларын қәдағалаў мақсетинде әскерий бөлимлерди мобилизациялаған. 4-Оренбург казак полкиниц жүзлиги Бийбазар ҳәм Шаббаз-Валий нолостларындағы үйлерге орналастырылып, әскерлердн асыраў
да сол хожалықлардыц мойнына салынады. Бул Баба Гөклен
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басқарған ҳәрекепи бастырыў ушын жазалаў операпиясы бойынша усы волостльщтын халқына айрықша қысым жасаў еди.
Ҳәкимлердин бундай ҳәрекетлери халықтын наразылығын
күшейткен. Усы операцияға басшылық еткен Әмудәрья бөлими
начальнигинин жәрдемшиси капитан Киселев өзинин 1887*жылы
20 июньде жазылған рапоргында: „усы ўақытқа дейин арбашы
ҳәм гөкленлер(Ш аббаз-Валий ҳәм Бийбазар волостларында жасайтуғын түркмен уруўлары — Ред.) көтерилисшилерди излеўге
ҳәм услаўға еле жәрдем көрсетпеди, бул ис әсиресе гөкленлерге жақпай тур",—деп арыз еткен еди.
Жергиликли халық администрациядан казак әскерий бөлиминин аўқаты менен ат-отынан азат етиўди ашық талап еткен. Еки
волосттағы арбашы уруўы Әмудәрья бөлиминин начальнигине
1887-жылы 19-июньде былай деп жазған: ....бизлер суў тасқынынан жәбир көрген халықпыз, бизлерден гүманланатуғындай айыбымыз жоқ, солай болса да үйлеримизде рус әскерлерин орналастырып қойыпты, оларды биз асырап бағыўымыз керек. Бул
бизге оғада аўырға түседи... Сиз излеп табыўды бизлерге буйырасыз ... бизлер усы излеўге жүрип кеткенимизде үйде қалған
балаларымыз бенен ҳаялларымыз өзлерин ҳәм үйде орналасқан
әскерлерди аўқатландырыўға шамасы жетпейди. Шаббаз-Валий
болыслығында жасаўшы түркменнин гөклен уруўынан, қамақханадан қашқан Баба гөкленди излеп табыўды бизлерге буйырасыз, ал бизлер оны көрмедик ҳәм онын қай жерде екенин билмеймиз Егер бизлер оны көрген жағдайда да услаўға күшимиз
жетпейди, сонлықтан оны тек рус начальниги ямаса болыслар
услап алады. Әскерлерди би?ден алыўынызды өтинемиз".
Колониаллық ҳәкимлер Баба Гөкленди тек 1891-жылы ғаиа
тутыўға ериседи. Сол жылы б-июльде ол жолдаслары менен бирге Петро-Александровскте өлтирилди.
Солай етип, ирригация тараўларыныц төмен дәрежеде болыўынан мийнеткеш халықтыц үлкен бүлгиншиликке ушырыўы, оныц
мүтәжлықларына ҳәкимлердиц итибар бермеўи нәтийжесинде
дийхан хожалықларыныщ аш-әптадалыққа үшыраўы сондай-ақ
ыийнеткеш массаға қарсы, жазалаў шараларынын күшейип барыўы, бул жарлы дийханлар*дыц зорлыққа, зулымлыққа қарсы ҳәрекетлериниц күшейиўине алып келди.
Колониаллық ҳәкимлердин сиясатына мийнеткеш массаныц
наразылығы, олардыц ец әпиўайы сиясий ҳуқуқлар ушын гүреси
аўыллық администрацияны ақсақал, болыс, судья ҳәм т. б. сайлаў ўақыглары айрықша көзге түсти. Буған 1899-жылы март
айынын басындағы Шымбай участкасыныц Таллық волосты халқынын қозғалысы айқын мысал бола алады.
6-март күни Шымбай участкасыныц приставы Корнилов Таллық волостыныц болысы Қулен Худайшукиров ҳәм басқа да
адамлар менен бирге өлген бир хийўалыныц денесин көриў ушын
Қопақ көл деген жерге келген. Тексериў иси питиўден-ақ,
Корниловты Таллық волостыныц 2-аўыллық жәмәәтынан бир то298
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пар карацалпақлар қоршаған. Дийхан Тенел Аллеков барлық
жыйналғанлардьщ атынан, Ибадулла Дәўлетназаровтын ақсақал
хызметине сайланғанына наразымыз, бир ҳәптеден бурын өгкерилген сайлаўды надурыс өткерилген есабында бийкар етиўди,
онын орнына жана сайлаў белгилеўди талап етемиз, деген. Корнилов бул талапларды орынлаўдан бас тартып, тарақлар, деп
буйрық берген.
Жыйналған 150—200 адам тағы да приставтан сайлаўды тез
арада қайтадан өткериўди талап етип, бирнеше адам оны аттан
тартып түсириўге урынып, „бизин өтинишимизди қанаатландырмағанша оны жибермеқтер" деп бақырған. Корнилов пенен бирге келген ҳәкимлер қоршап алған аламаннық арасынан жол ашып
.шықпақшы болған. Усы ўақытта дийханлар қолларына таяқ алып,
„приставты урын“ , „болысты өлтирин" деген даўыслар менен
оларға топылыс жасаған. Усы „тәртипсизликте"1 ҳәкимшилик
хызметтеги адамлар да таяқ жеген. Бул „тәртипсизлик“ усы жерге басқа волостлықлардан келген көплеген „ҳүрметли“ адамлардын араласыўынан кейин ғана бастырылды. Дийханлар тәрепинен услап қалынған болыс кандидаты (орынбасары) Халил Дәўлетназаров босатылған.
Әмудәрья бөлиминиқ начальниги Галкин бул ўақыя хаққында
Ташкентке былайынша хабарлаған: „6-март күни Таллық волостындағы қарақалпақлардын биртопары алдын-ала ойланған нийет
пенен приставқа бағынбаған ҳәм болысты, онын кандидатын, ақсақалды және хызмет жайында пристав пенен бирге келген басқа да адамларды таяқ пенен сабаған. Пристав тәрепинен дүзилген протокол бүгин мировой судьянын жәрдемшисине тергеў
жүргизиў ушын берип жиберилди ҳәм тәртип орнатыў ушын
өзим Таллық волостына шығып кетемен*.
Сырдәрья областыныц әскерий губернаторы бул хабарды еситиўден-ақ „тергеудин жуўмағын күгпей тоқтаўсыз түрде толығырақ мағдыўматлар“ билдириўди талап 'етеди. Таллық волостында „тәртип орнагыў“ мақсетинде Галкинниқ өзи, тергеўши
ҳәм бир взвод әскер менен 28-март күни ўақыянын болған жерине келеди. Келиўден-ақ тергеў, тинтиў ҳәм қамаў ислери
басланады. Усы қозғалыстын басшылары ретинде баслы айыпкер
деп табылған 19 адамды қамаққа алады ҳәм оларды әскерлердиц
бақлаўы астында Петро-Александровск тюрьмасына жибереди.
Бул тюрьмада олар 5 ай жатады. Аўылласларыныц талаплары
бойынша 1899-жылы 25-сентябрьде олар қамаўдан босатылып,
полиция бақлаўы астында аўылларына қайгарылады.
Қозғалысты басқарыўшылардық социаллық составы қандай
еди? „Айыпланғанлардыц көпшилиги,—делинген усыған байланыслы суд документлеринин биринде,—әдеўир жасқа барғанлар
хәм хожалығы барлар...“. Қашып кетип, сонынан қамаққа алын1 Рәсмий документлерде дийханлар массасынын қозгалысы усылайынша
аталагушн еди. — Ғ е д ,
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ғзн Қалимбет Асқаровтыц тергеў қагазында онын социаллық
жағдайы анығырақ жазылған. Айыпланыўшы Асқаровтын семьясы да, мүлки де жоқ, демек, онын белгили отырықшы мәканы
да болмаған. Ол, я кепиллик, я қандай да бир сумма ақша муғдарында гиреўликке имканиятым ж оқ,—деп тайсалмастан айтқан.
Бул қозғалысты басқарыўшылардын көпшилиги гедейлер болған.
Дийханлардын қозғалысы бастырылса да, оған қатнасыўшылар өзлери жек көрген Қүлен Худайшүкировты болыслықтан шығарып таслаўға еристи. Шымбай участкасынын приставы Корнилов та хызмет орнынан босатылды.
Бул ўақыя халық творчествосында, тарийхта ҳәм әдедиятта
яОнтоғыз“ аты менен белгили. Архив дәреклеринин көрсетиўи
бойынша бул қозғалыс 1899-жылы болып өткен.
Усы сыяқлы қозғалыслар басқа волостлықларда да болып өткен. Әмудәрья бөлими мировой судьясынын есабында .басқарыў
тәртибине қарсы жынаятлар* ҳаққында мағлыўматлар да бар.
Оларға қарағанда 1899-жылдыц 14-майынан 1900-жылдын 1-январына дейин биринши участкада жоқарыда көрсетилгендей 21 ис
қозғалып, 30 адам жуўапкершиликке тартылған, ал 2-участкада
5 ис қозғалып, 10 адам жуўапкершиликке тартылған. Ҳәкимлердиц зорлық-зомбылығына қарсы қозғалысы ушын 1902-жылы 5
адам қамаққа алынған болса, ал 1903-жылы олардыц саны 12
адамға жеткен.
XX
әсирдин басларында
жергиликли балықшыларды ҳәр
қыйлы усыллар менен көп пайда алыў мақсетинде аяўсыз эксплуатациялаған балық санааты ийелерине ҳәм сүтхорларға қарсы балықшылардыц да наразылық ҳәрекетлери болып өтти. Балық санааты ийелери менен сүтхорлар балықшылардан төмен
баҳада балық сатып алған, буған балықшы гедейлердин наразылықлары күшейген. Көккөл волостыныц балықшылары 1897жылдын жазында балық кәсипшилигинин старшинасы Поповқа
қарсылық көрсеткен. Гедей балықшылар саналы түрде өндирис
ийелерине балық жеткерип бериў тәртибин орынламаған ҳәм
аўыр жағдайға түсиретуғын өсим процентлерди төлеўден бас
тартқан.
Жоқарыда көрсетилгениндей-ақ барлық мийнеткешлер ҳәр
түрли салық ҳәм алымлар төлеген, оларды жыйнаўда ҳәкимлердин ўәкиллери зорлық-зомбылықты күшейткеи. Усындай қыянетшилик ҳәм халық массасынын кәмбағалласыўы нәтийжесинде
салықлар ўақтында төленбеген, оныц муғдары кем-кемнен көбейип кеткен. Көплеген гедей дийханлар төленбай жыйналып қалған салықты төлеўден азат етиў ҳаққында бирнеше рет талаплар
қойған. Бирақ, бул тилек қанаатландырылмаған. Үмитсизликке
түскен жарлы дийханлар енди салық ҳәм алым төлеўден ашықтан ашық биротала бас тартқан. Мәселен, 1900-жылы март айында Нөкис волостыныц дийхан ҳәм шарўалары аўыллық администрацияға қарсылық көрсеткен ҳәм жарлы шарўалар түтин пулы
салығыныц өткен жыллардан бери төленбей киятырған бөлегин
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төлеўден кескин түрде бас тартқан, олар аўылға келген ақсақалды ҳәм қазыны тутып алып, жағаларына тағылған ҳәкимшилик
белгилерин жулып алған, сондай-ақ қолларындағы мөрин таргып
алып. оларды аўылдан қуўып жиберген.
Мийнеткеш халық массасы рәсмий түрде қадаған етилиўине
қарамастан, өз хожалықлары ушын қазналық тоғайдан ағашлар
шаўып тоғайға малларын жайды, тоғайлы жерлерден мал оты
таярлады. Төрткүл, Шорахан ҳәм Сарыбий волостларынын пухаралары Аққамыс тоғайлығында еркин мал жайыўға рухсаг
етиўин жергиликли ҳәкимлер алдына талап етип қойды. 1900жылы Қонырат беклигине қараслы Бегжап каналыньщ жағасында
отырыўшы халық басқа бир жақтағы Лаўзан каналын тазалаўдан
бас тартады.
Рабочийлардьщ мийнет ҳақыларын кәрхана ийелеринен талап
етиў ҳәрекетлери де пайда бола баслайды. Әмудәрья бөлими
мировой судыньщ есапларында фабрика-завод рабочийларын,
аўыл дийханларын жаллаўдағы даў-жәнжеллерди көрсететуғын
мағлыўматлар берилген. 1902— 1903-жыллары суд мәкемелеринде усындай 32 ис қаралды. Петро-Александровск қалалық саллақхананьщ қурылысында ислеген рабочийлар өзлеринин ҳақыларын талап еткен.
Патша ҳүкиметинин колониаллық сиясатына ҳәм феодаллцқ
езиўдин күшейиўине қарсы мийнеткеш халықтыц наразылық
ҳәрекетлери өсти. Әмудәрья бөлиминин начальниги Галкин 1899жылы бул ҳаққында былай деп жазған еди: „Қандайда бир қолайлы жағдай келген ўақытта бул жердин халықлары ҳәзирги
үстемлик етип турған басқарыў тәртибине қарсы ҳәр түрли жынаятлар ислеўи итимал“ .
Солай етип, X IX әсирдиц ахырында әсиресе 1905-жылғы биринши рус революциясы алдындағы Карақалпақстан мийнегкешлеринин миллий-колониаллық езиўге ҳәм жергиликли езиўшилерге қарсы қозғалыслары жергиликли ҳәкимлердин ислеген анаў
ямаса мынаў илажларына қарсы наразылықтын стихиялы ҳәм
пассивлик түриндеги айырым көриниси болып қалмастан, ал, олардыц өз ҳуқуқлары ушын гүреси сыпатын алабаслады.
Түркстан үлкеси, соныц ишинде Әмудәрья бойлары ҳәм Арал
тенизи жағалары „сиясий жинаятшылар“ды жер аўдарыў орны
болып есапланған.
1848—1849-жыллары Арал экспедициясынын жумысына Т. Г.
Шевченко қатнасқан. Онын менен бирге усы экспедицияныц составында революциялық хызметлери ушын Польшадан жер аўдарылғанлар да болды.
„Мәмлекетлик жинаятлылар“, яисенимсизлер“ ҳәм „полициянын бақлаўы астындағылар" деп аталатуғынлардыц көпшилиги Әмудәрья бөлиминде ҳәм Хийўа ханлығындағы әскерий
бөлимлерде, флотилияда хызмет еткен, саўда, санаат кәрханаларында ҳәм мәкемелерде жумыс ислеген. Мәселен, тециз министрлиги басқармасыныц буйрығы бойынша 1880-жылы 6 -ф л ог
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экипажыныц матросы П . В. Грязнов „ҳүкиметке қарсы тәртиби*
ушын Арал флотилиясына өткерилген. Нөкис қорғанында орналасқан
12-Түркстан линейли батальоныньщ 1 -ротасында унтерофицер Н . И . Козлюк-Залевский хызмет еткен. Ол 1881-жылы.
әскерий топографиялық училищеде көтерилиске шақырған
прокламацияларды
таратқаны ушын айрықша бақлаў асгына
алынған. Петро-Александровскте ҳәм Нөкисте бақлаў астынла
Федор Косых, Илларион Лященко, Иван Гриневицкий (Петровский дийханшылық академиясыныц сүргин етилген студенти),
Михаил Рудковскийлер хызмет еткен. Әскерий революцияшыл
кружокқа киргени ушын 6-флот экипажынан сүргинге жиберилген Л. И. Бобровский Әмудәрья флотилиясында матрос болып
иследи. Петербургтеги студентлик кружоклардағы революциялық
жумыслары ушын патша ҳүкимети сүргинге жиберген А . С . Сафронов, Н. А . Андреев 1896-жылы Хийўаға келген. Фельдшер
Н . С . Касьяненко сиягий жақтан исенимсизлиги ушын Киев губерниясынан 90-жыллары сүргин етилип, Петро•Александровскте
ҳәм Үргенчте өз хәсиби бойынша жумыс иследи. Ол рабочийлар
арасына революциялық прокламациялар таратқан. 1900-жыллары
сүргинге жиберилгенлер қатарында Пегро-Александровсктеги 18Түркстан атқышлар батальоныныц атқышлары Ш . Л. Финкельштеин ҳәм Н. Ш . Бейрамлар хызмет етти.
Сүргинге жиберилген революционерлер өзлериниц аўыр жағдайына ҳәм полицияныц бақлаўына қарамасган үлке мийнеткешлери арасында революциялық хызметлерин даўам епирди. Патша ҳүкимети ушын олардын қандай қәўип туўғызғанын областлық әскерий губернаторы генерал-лейтенант Корольковтын пагшаға жазған есаплы докладынан көриўге болады. 1902-жылы
жазған бир докладында ол: „сонғы ўақытлары областқа империяныц губернияларынан сиясий жақтан исенимсиз болып гүманланған ҳәм әшкараланған ҳәр түрли адамлар келмекте. Олар
областқа қараслы қалаларда қалып, ҳүкиметке карсы бурын
жергиликли халыққа мәлим болмаған тәлийматларды жасырын
түрде таратпақта",—деп жазды. Арадан бир жыл өткеннен сон,
яки 1903-жылы сол Корольқов: „бақлаў астындағылардыц жергиликли халыққа тәсири күшейип баратыр. ҳәтте олардыц саны
көбеймекте ҳәм жумыслары ен жайып, күшли пәт алып барат ы р \ -д е п жазған ҳәм соныц ушын областқа сиясий жақтан исенимсиз адамларды сүргин етип жибериў исин тоқтатыўды өтиниш
еткен.
Дийханлар ҳәм балықшылар қозғалацлары қатнасыўшыларыныц Сибирьде сүргинде болып, елине қайтып келиўлери де мийнеткешлердиц сиясий жақтан санасыныц өсиўине белгили дәрежеде тәсирин тийгизди. Олар жергиликли жарлы мийнеткешлердин анағурлым саналы ўәкиллери еди. Олардыц көпшилиги
сонғылығында Қарақалпақсганда Совет властын орнатыў ҳәм
беккемлеў ушын гүреске актив қатнасгы
Қарақалпақстандағы гражданлық урыстыц актив қагнасыў302
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шыларыньщ бири Шаниязов Худайшүкирдин 1930-жыллары жазып калдырған докуыентлеринин биринде былай деп жазылған:
»Мен өзим кәмбағал тобыньщ адамы едим. Бурында залым хүкимегине бойсынбай, ахырында сегиз жыл Сибирьде болып, аяғымда жети ярым қадақ кисеним менен Сибирьде сүргин жумысларын иследим. Ахырғы срокти питкерген жерим Амур областынын Хабаровский ҳәм Былғабейский (Благовещенск болыўы
итимал—Ред.) қалаларынын ортасында таўда тамамы күшимди
сарп етйп мүддетимди пигкердим. Япон урысы тамамланғаннан
сон өз журтыма қайгып келдим. Және де мени атқа минерлер
қоймайгуғын болған сон. Хорезм журтында 9 жыл кәмбағаллық
пенен өмир өткердим. Совет власты орнатылғаннан сон, және өз
журтыма келдим. Сол ўақытта баспашы Жөнейтке қарсы урыста
өз ерким менен қолыма қурал алып хызметке кирдим".
Шаниязов сыяқлы Сибирьге сүргинге жиберилгенлер аз бол*
маған. Олар болған жерлеринде өзлеринин ой-өрисин кенейитти.
Россиянын экономикалық ҳәм сиясий жағдайлары менен танысты,
сиясийсүргиндегилердин езилген халықты тез арада жениске алып
келетуғын ҳәм бахытлы турмысқа жеткербтуғын революцияшыл
шөлкемлескен гүресусыллары хаққындағы гүрринлерин тынлаған.
Түркстанға сүргинге жиберилген рус революционерлери, Сибирьден қайгқан жергиликли мийнеткешлердии ўәкиллери масса
арасында аўызша пропаганда алып барған ҳәм революцияшыл
әдебиятлар да таратқан. Буған 1903-жылы 9-августта Түркстан
генерал губернаторынын әскерий министрге жазған хаты гуўа
бола алады: „Ен қәўипли ҳәм үлкен зыянлы нәрсе полициянын
бақлаўы асгындағы темир жол рабочийлары менеи мәмлекетлик
жынаятшылардын үлкеге көплеп келиўине байланыслы сонғы
ўақытлары күшейип баратырған пропаганда болып есапланады“.
Түткстан әскерий округи шгабынын 1896-жылғы хабарлаўы
бойынша ҳүкиметке ҳәм ширкеўге қарсы ҳәр түрли жасырын
әдебиятлар Әмудәрья сөлиминде де таралған. Әскерлер арасында,
әсиресе көплеп таратылған Әскерий командованиенин анықлаўы
бойынша усы әскерий бөлимде .динге қарсы мазмундағы“ 3 китапша қолжазба түринде табылған. Әмудәрья флотилиясынын
яЦарь* пароходында әскерий-медицина фельдшери болып ислейтуғын А . Ефремов ҳүкиметке қарсы мазмундағы Л . Толстойдыц „Письмо к Фельдфебелю* деген китапшасын сақлап жүргени ушын қамаққа алынды. А. Ефремовтыц судта гастыйықлаўы
бойынша, ол бул кигапшаны Чаржоў қаласындағы асханалзрдын
биринде ушырасқан бир жер аўдарылған адамнаи алған.
Әмудәрья флотилиясы матросларыныц арасыида пагша цензурасы қадаған еткен қосықлар да айтылып жүрген. Мәселен,
„Солдатский огче наш“ атлы қосықтын мазмуны әскерий басшылардыц намысына тийетуғын еди. Әмудәрья флотилиясы начальнигинин 19^3-жыл 13 июльдеги жазғанларына қарағанда булқосықларда Россияда ҳәзиринше тек солдаттын сабырлылығы ғана
қалған, ол шегине жетейин деп гур, деген сөзлер айгылғап.
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Революцияшыл социал-демокраглар халықшыллар ҳәм легаль
марксистлерге қарсы гүресте өзлериниц революциялық идеяларын таратыў ушын ҳәртүрли либераллық баспа сөз органларынан,
билимлендириў жәмийетлеринен ҳәм тағы басқалардан да пайдаланған. Усындай баспа сөв органларыныц бири „Русская мысль“
журналы болған. Бул журналды Петро-Александровсктеги демократиялық интеллигенция да алып турған. 90-жыллары бул
журналда революцияшыл демократлар И. Щелгунов ҳәм Г. Успенскийлердин бирнеше мақалалары жәрияланды. Олар өз мақалаларында дийханлардыц аўҳалы, қонысландырыў мәселелери
ҳаққында жазған. Журналда марксисглердин де мақалалары жәрияланып турған.
Революцияшыл идеялардыц Орта Азияда, сонын ишинде Қарақалпақстанда таралыўында „Пушкин жәмийети" белгили орын
тутқан. Демократиялық кейиптеги интеллигенция тәрепинен дүзилген бул жәмийеттиц мақсети—Түркстан үлкесинде халықлық
билимнин раўажланыўына тәсир жасаў еди. Петро-Александровскте бул жәмийеттин китап склады болып, онда кигап саўдасы жүрип турды. Бул жерде жергиликли халықлар ушын да
,халықлық оқыўлар" өткерилген. Усындай биринши оқыў 1902жылы 27-ноябрьде болып өткен. Қатнасқанлардьщ ишинде ерлер
менен бирге қарақалпақ ҳаял-қызлары да, урал казаклары да
болған. Олар қарақалпақ тилинде А . С . Пушкинниц шығармаларын тынлаған.
«Пушкин жәмийети* арқалы большевиклер революцияшыл
идеяларды таратқан. „Посредник“, „Донская речь“, „Молот“, „Буревестник" сыяқлы прогрессив баспа сөз шығармаларын халық
арасында сатып таратқан. 1905-жыл ахырында бул жәмийет арқалы большевиклер жасырын социал-демократиялық әдебиятларды
да кеннен таратыўға ерискен, „Донская речь“ китап баспасыныц
(1901-жылы шөлкемлестирилген) „Ғалабалық, тец, тиккелей ҳәм
жасырын сайлаў ҳукуқы деген не“ , „Рабочийға не керек“ , „Рабочийлар өз мәплерин қалай қорғайды* ҳәм т. б. сыяқлы листовкалар социал'демократиялық идеялар менен суўғарылған. „Молот“ — прогрессив характердеги Петербург баспасы болып, ол
К. Маркс, Ф. Энгельс, П . Лафарг, Ф. Лассаль, К. Либкнехт, А .
Бебель ҳәм В. И . Лениниин шығармаларын басып шығарған. Мәселен, 1905-жылы бул баспа В. И . Ленинниц „Аўыл гедейлерине*
атлы мийнетин айырым китапша етип басып шығарған.
Солай етип, Карақалпақстанға X IX әсирдин 90-жылларында
демократиялық, ал оннан кейин марксистлик әдебиятлар тарала
баслады. Революцияшыл идеялар Петро-Александровск қаласыныц прогрессивлик рус интеллигенциясы, полицияныц бақлаўында журген сиясий жақтан исенимсиздеп есапланған адамлар ҳәм
патша ҳүкиметине қарсы шыққаны ушын Сибирьде сүргинде болып келген жергиликли адамлар, Түркстан үлкесинде жумыс жүргизген революцияшыл социал - демократлар арқалы Қарақалпақсган ыийнеткешлери арасына гарай баслайды. Биринши рус ре304
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волюциясы алдындағы миллий-азатлық ҳәрекетинин раўажлаиыўы
Туркстан үлкесинин Россияға қосылыўы менен байланыслы болып, экономикада, мәдениятта ҳәм турмыста бирқанша прогрессивлик өзгерислер пайда етти. Бул объектив тарийхый процесс
болды. Миллий-колониаллық, феодаллық, социаллық езиў күшейди, бул жағдай мийнеткеш халықтын азатлық гүресиниц
өсиўине себепши болды. Бул гүрес пассивлик протесттен баслап,
колониаллық администрацияға арза жавыў, ҳәр түрли миннетли
ўазыйпаларды орынлаўдан, алым ҳәм салықларды төлеўден бас
тартыў, хүкиметке қураллы түрде қарсылық көрсетиўге дейин
ҳәр түрли формаларда өз көринисине ийе болды. Бул жыллары
мийнеткешлер массасынын гүреслери стихиялы характерде болып,
онда рабочий ҳәрекетлери дерлик жоқ дәрежеде еди. 1905-жылдан баслап миллий-азаглық ҳәрекөттиц тарийхында жана басқыш басланады, ол буннан былай рус пролетариатыныц революцияшыл ҳәрекетинин тиккелей тәсири нәтийжесинде раўажланады.
2. Қ А Р А Қ А Л П А Қ С Т А Н Д А А З А Т Л Ы Қ ҲӨРЕКЕТИНИЦ
ӨСИЎИ (1905 - 1907-ж.ж.)

Империализм дәўриндеги биринши халықлық революция Россия империясыныц орайы Петербург қаласында басланып, „уйықлап атырған Рөссия революцияшыл пролетариат пенен революцияшыл халықтын Россиясына айналды"1.
В. И . Ленин 1905-жылдыц 25 (12)-январында Женевада турып
бул ревойюциянын дәслепки басланған күнлери-ақ былай деп
жазған еди: „Россияда оғада уллы тарийхый ўақыялар болып
атыр. Пролетариат патшашылыққа қарсы көтерилди. Пролетариатты көтерилис жасаўға мәжбүр еткен ҳүкиметтиц өзи болды...
Мьщлаған өлтирилгенлер ҳәм жараланғанлар — Петербургтағы
9-январьдағы қанлы екшембинин жуўмағы мине усындай. Әскерлер куралсыз рабочийларды, ҳаялларды ҳәм балаларды жецди... Бул сабақты рус пролетариаты умытпайды... Петербург пролетариаты яөлим ямаса азатлық* деген сүренди жақлап, ол енди пүткил Россияға жайылды“*.
1905 — 1907-жыллардағы биринши рус революциясы миллий
шет үлкелердеги езилген халықларды да патшашылыққа қарсы
ашықтан-ашық гүреске көтерди. 1905-жылы 9-январь күни болып өткен ўақыя буған себепкер болды. Түркстанныц мийнеткешлер массасы яҚанлы екшемби* ҳаққындағы ҳақыйқатлықты
революцияшыл социал-демократлардан билип алды. Р С Д Р П ныц
Ташкент группасы 10-январь күни прокламация басып шығарып,
Түркстан рабочийларын самодержавиеге қарсы гүреске шақырды.1
*3
1 В. И . Л е н и н. Россияда революцияныц басланыўы... Қарақалпақ Мәмлекет
Баспасы, Нөкис, 1959, 61-бет.
3 Бул да сонда, 3 — 4-бетлер.
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.Ҳәзир, — деп жазылған бул прокламацияда, — халықтын ҳақыйқат азатлықты талап етиў ўақты жетти. Ол өтиниш етпей, исенимли түрде талап етиўи керек. Бизлер патша өзинин садық пуқараларынын өтинишине қалайынша жуўап бергенин көрдик.
Петербург көшелеринде 9-январьда төгилген қан өш алыўды талап етеди“ . Прокламация Түркстан үлкесиниц барлық жерлерине
тез арада таралып кетти.
Сырдәрья областыныц әскерий губернаторы 11-январь күни
ишки ислер министринен телеграмма алды. Бул телеграммада:
.Үлкен тәртипсизлик, улыўма стачка менен бирге Петербургта
болып атырған ўақыяларды империянық ҳәр түрли жерлеринде
исенимсиз адамлардын стачка менен тәртилсизликлер шығарыў
ушын пайдаланыўы мүмкин. Сизде бар мағлыўматларға тийкарланып, зәрүр болған ўақытта тәртипсизликлердин алдын алыў
ушын шешиўши түрде илажлар көриўди буйыраман", — делинген.
Бирақ Россиянын барлық районлары сыяқлы Түркстан үлкесинде де патшашылыққа қарсы гүрес сондай пәт алып, нәтийжеде ревотюциялық ўақыялардын буннан былай да раўажланыўын
тоқтатыўға ҳәкимлердин шамасы келмеди.
Үлкедеги Ташкент, Самарқанд ҳәм басқа да қалалардағы ис
таслаў ҳәрекетиниц өсиўи Қарақалпақстанда да социаллық ҳәм
колониаллық езиўге қарсы гүрестиц күшейиўине тиккелей тәсир
жасады. Әмудәрья флотилиясы мастерскойларынын рабочийлары
биринши болып ис таслап, 8 саатлық жумыс күнин белгилеўди
талап етги. Бул ис таслаў шөлкемлескен ҳәм жигерли түрде өткенликтен ҳәкимлер рабочийлардыц талапларын орынлаўға мәжбүр болды.
Жергиликли халықлардыц сонын ишинде, қарақалпақ дийханларынын қозғалысы күшейди. „Жәмийетлик тынышлықты ҳәм
тәртипти бузыўшылардын“ саны қала халқы арасында да көбейип
кетти. Мәселен, 1905-жылы 22-февралда Шымбай участкасынын
начальниги Милеев Шымбайлы Бабажан Курбанбаев, Худайберген Ҳәкимов, Матжан Мәшарипов ҳәм Қәўендер Бекбановларды
.Түркстан үлкесин басқарыў режесинин 64-статьясына муўапық“
.жәмийеглик тынышлықты ҳәм тәртипти бузғаны ушын“ , деп қамаққа алған. Түркстан генерал-губернаторы, „полициядан рухсатсыз ҳеш қандай жыйналыс болмасын” деген буйрық берген.
Усы буйрықты бузғаны ушын, деп Шымбайдан Бегжан ҳәм Халмурат Бекбановлар, Атажан ҳәм Бабажан Курбанбаевлар, Амин
Юсупов, Палўанияз Аманбаев ҳәм т. б. барлығы болып 15 адам
қамэққа алынды.
Ҳүкиметке бағынбағаны ушын қамаққа алынғанлардыц саны
тез көбейип кепи . 1905-жылы март айында Петро-Александровск
қамақханасынын ведомости бойынша жуўапкершиликке Худайбергенов Шанияз (51 жасга) болыстыц буйрығын орынлаўға са«
лақ қарағаны ушын, Муўсаев Аллаяр (23 жаста) буйрықты орынламағаны ушын, Василий Митрофанов (33 жаста) тынышлықты
бузғаны ушын жуўапкершиликке тартылған.
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1905-жылдьщ бәҳәринде халық арасында ҳәртүрли миннетли
жумысларды орынлаўдан бас таргыўлар көбейип кетти. Әсиресе,
ишки ҳәм сыртқы канал, жапларды тазалаў жумысларында ислеп
атырған дийханлардын наразылығы массалық түрге ийе болды.
Каналларды қазыў жумыслары суўық күнлери ҳәм батпақлық
аўыр жағдайларда алып барылды. Сонлықтан көплеген аш-жаланаш дийханлар бул жумысларды орынлаўдан бас тартқан. Колониаллық ҳәкимлер қазыўшылардық белгиленген санын тәмин ете
алмағаны ушын жергиликли администрацияға қатақ илажлар қолланған.
Қозғалақлар күшейиўин даўам етти. Әмудәрья бөлиминиқ начальниги полковник Сусанин 1905-жылы 18-апрельде Түркстан
генерал-губернаторына жазған хатында „соқғы ўақытлары көплеген орынларда қозғалақлар болып атыр“ , — деп хабарлаған еди.
Россия ҳәм Түркстанда болып атырған революциялық ўақыялардық жақғырығы Хийўа ханлығына да жетип келди. Ханнын
жоқары дәрежели адамынық берген мағлыўматына қарағанда бул
жерде де дийханлардық қозғаланы болып турған. Қонырат беклигинде 1905-жылдық февралында жарлы дийханлардын қозғалысы болған еди. 13-февраль күни болыс Байгуренов бул жерде
қашып жүрген өз пуқараларынан салық жыйнаўға келген. Базарға
жыйналған дийханлар, оны болыс деп мойынлаўдан ҳәм онықталабын орынлаўдан бас тартып, қарсылық көрсеткен. Дийханлардық
ызасы ҳәм наразылығы жергиликли ҳәкимлердиқ ўәкиллерин қорқынышқа түсирген. Болыс Қоныратқа орналасқан казак жүзлигинин команднринен жәрдем сораўға мәжбүр болған.
Усы ўақыядан тынышсызланған Әмудәрья бөлиминин начальниги 1-Астрахан казак полкиниқ 3-жүзлигиниқ командиринен
Қонырат халқынын. әсиресе туркменлердиқ кейпи ҳаққында мағлыўматты ҳеш ирикпестен удайына тез жеткерип турыўды талап
еткен.
Қарақалпақстан мийнеткешлери қозғалысларыныц кескинлиги
менен көлемин жергиликли ҳәм әскерий администрация тәрепинен жүргизилген айрықша илажлардан көриўгеболады. 1905-жылдын 14-январында-ақ Әмудәрья бөлиминиқ начальниги ПегроАлександровск әскерий гарнизоны бойынша жасырын буйрық
шығарған. Бул буйрықта көрсетилгениндей-ақ массалық түрде
қолғалыслар болған жағдайда әскерлер қаланы, әсиресе жергиликли қазнахананы, патрон сақланып турған складты, почта-телеграф кеқсесин қорғаўы тийис болған ҳәм қамаққа алынғанлардық арасында тәртипсизлик болған жағдайда тюрьма қараўылына жәрдем бериўлери керек болған. Сондай-ақ аўыллық администрация менен байланысты күшейтиў ушын ҳәкимлер тәрепинен арнаўлы түрде бөлип шығарылған сақшылар Әмудәрья бөлими начальнигиниқ кенсесинде ҳеш қайда шықпай турыўы тийис
болған.
Түркстан колониаллық ҳәкимлери „Түркстан әскерий округи
өскерлеринде революцияшыл листовкалардық ҳәм улыума қада-
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ған етилген әдебиятлардын таралыўына тыйым салыў және олардын алдын-алыў илажлары ҳаққында инструкция* ислеп шыққан.
Әскерий округтиц командующийси генерал Тевяшовтын 1905-жыл
26-январьда тастыйықлаған инструкциясында былай делинген:
«Әскерий бөлимлердин, әскерий ведомство оқыў орынларыныц ҳәм
басқармаларынын баслықлары өз қараўындағы чинлерге әскерий
хызметтегилерди бузатуғын китапша ҳам листовкаларды тарататуғын жаман нийеттеги адамлардан армияныц негизин сақлаў
олардын садық ўазыйпасы екенлигин барқулла түсиндириў ҳәм
олар қандайда бир жоллар менен алынған жасырын әдебияглардын барлығын баслықларға тез арада тапсырыўын талап етиў
керек“ .
Усындай илажларға қарамастан үлке мийнеткешлеринин патшашылыққа қарсы гүреси барған сайын күшейди.
Қарақалпақ аўылында, балық аўлаў орынларында ҳәм санаат
кәрханаларында класслық гүрес күшейип, үлке мийнеткешлери
Россияныц орайындағы ўақияларға белгили дәрежеде үн қоойп
отырды..
Патша ҳәкимлери ҳәм феодаллардын еки тәреплеме езиўи,
дийханлардын буннан былай да жарлыланыўы үлке мийнеткешлеринин миллий ҳәм экономикалық талапларынын кем-кемнен
сиясий сыпат алыўына себепши болды. Жергиликли халықлардыц
мийнеткешлери Россиядағы барлық жарлыларға болғаны сыяқлы патшашылық—өзлериниц улыўма душпаны екенин түсине баслаған еди. Патшашылықтын миллий үлкелерде жүргизген талаўшылық сиясаты, әсиресе аграр сиясаты мийнеткешлердин бул
исенимин тағы да күшейтти.
Усындай илажлардыц бири — жергиликли халықтыц қараўында болған жерлердеги тоғайлардын қазналық меншик, деп дағазаланыўы — қарақалпақ дийханларыныц орынлы наразылығын
туўғызды. Усы тәртипке муўапық Әмудәрья бөлиминиц 4100 мын
десятинаға шамалас тоғайлық жерлери сонын ишинде Шымбай
участкасынан 5Э мыцға жа.қын десятина тоғайлық, 300 мыц десягинаға жақын сексеўил тоғайлары тоғай хожалығы бақлаўынын
қараўына өтиўи тийис болды. Мәжбүрий алынған тоғайлық массивлерде Шоқай, Қусбеги атаў, Назархан, Қотанкөл, Бадай, Самамбай, Шортанбай, Шағал, Досаибасыў, Шатлы, Нөкис, Қуўанышжарма тоғай хожалықлары дүзилип, қазналық меншикке өткерилди. Ҳәрбир тоғай участкасы тоғай бажбанлары тәрепинен
қорғалып, оған патша администрациясы менен тығыз байланыста
болған жергиликли езиўши қатламлардын ўәкиллерин ҳәм отставкаға шыққан әскерий адамларды бажбан хызметине қойған. Шымбай участкасыныц дийханлары бурынғы қыслаўларынан, жайлаўларынан, ҳәр түрли егис жерлеринен буннан былай патша администрациясыныц рухсаты менен ғана пайдаланатуғын болған.
Оныц үстине ҳәкимлер тоғай материалларына ҳәм отынға жү«
дә жоқары баҳа белгилеген. Жийде, торанғыл ҳәм тал ағашларыныц огын ушын саш п алыў баҳасы ҳәр бир куб. сажень 18
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манат, сексеўил — 9 манат, шөп ушын ҳәр бир куб. сажены 60
тыйыннан I манат 50 тыйынға дейин белгиленген. Ҳәтте бөлим
тоғай басқарыўшысынын мойынлаўына қарағанда бул жерде отын
ушын жүдә жоқары баҳа қойылған, әсиресе 1904-жылдан баслап
отынға белгиленген баҳа 4 есе өскен.
Тоғайлықлардьщ терригориясындағы жайлаўлардан пайдаланыў ушын да жоқары төлем алынған. Буған қосымша, жергиликли ад1иинистрация, хожалық хызметкерлери саўатсыз дийханларды алдап, қиянет етип көп муғдарда штрафлар салып турған.
Дийханлардыц усындай аўыр жағдайынын бир көринисин шайыр
Сыдық Тоқпан улы (1857— 1917) өзинин и3аманда“ деген қосығында атап көрсеткен.
„Русский Туркестан" атлы прогрессивлик газета бетинде жәрияланған бир мақалада жергиликли халық „Әмудәрья бажбанларын қабаған ийттен бетер жек көреди“ ,-деп жазылған.
Тоғай хожалығынын доходы дийханларды, өнерментлерди,
балықшыларды талаў есабынан жылдан — жылға өскен. Әмудәрья
бөлими тоғай хожалығы басқарыўшысынын 1905-жылдағы хабарлаўына қарағанда, сонғы еки жыл ишинде тоғай хожалығыныц
доходы өткен жыллар менен салыстырғанда дерлик еки есе өскен.
Мийнеткешлерди езиўшилик тек бунын менен шекленбеди.
Шымбай участкасыныц тоғайлы ҳәм сексеўилли жерлери 1905жыл 14-марттағы буйрық бойынша қазналық мүликлер Министрлигинин қараўына өткерилиўи тийис болған. Бул буйрық дийханлардыц төғай хожалығы жерлеринен пайдаланыўын шеклеп ғана
қоймаст^н, ал тоғай хожалығы жерлериндеги суўларды егис ушын
пайдалайыўды да қадаған еткен.
Патша администрациясыныц жерлерди дийханлардыц пайдаланыўынан тартып алыў илажлары халықтыц жағдайын бурынғыдан да бетер аўырластырды. Усындай жағдай Шымбай участкасыныц он волостлығыныц дийханларын 1905-жылы 24-майда Әмудәрья бөлиминиц начальнигине арза жазыўға мәжбүр өткен.
Бул арзада былай делинген: в... Кәнтли әрмәс көшмәли қара
үйли болғанларымыз учун ҳәм бәрча ерләрдәги чөб гийаларныц
бәләнд плән алыб йақмақдыц башқа илажы болмаған ҳалда ол
йыртық гөҳнә қара үйли оч фукараларныц отунға берәтуғун йағный бир қышға бәләнд фул тафмайтукын Шымбай таўабығыдағы
әлатнын йарфыдан көбрағыдур...“. Олар қазналық жер менен
дийханлардын жерлерин айырып бериўди талап етти. Администрация адына қойыў ушын он волость дийханларыныц коллективлик талапларды ислеп шығыў ушын биригиў фактлери (бундай
жағдайлар көбирек ушыраспақта) олардыц санасынын, шөлкемлескенлик дәрежесиниц өсе баслағанынан дерек береди.
Туўылған үлкесиниц тәбийий байлықларынан пайдаланыўда
әпиўайы ҳуқуқлардан айрылған дийханлар патша администрациясыныц тыйым салыўына қарамастан қазналық тоғай участкаларына көшип келиўин тоқтатпаған. Мәселен, Шахаев, Аманбаев,
Ҳудайбергенов, Буқарбаев, Бекмамбетов, Төменбаев ҳәм басқа
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да дийханлар *Шалыш“ деген жерге өз бетинше көшип келип
орналасқан ҳәм жергиликли администрациянын оларды көширип
шығарыў бойынша барлық урыныўларына шешиўши түрде қарсылық көрсеткен. Әмудәрья бөлиминиқ начальнигине тоғай хожалығынын бас басқарыўшысы 1906-жылы 14-маргта бажбанлар
дийханлардық аўылына барыўдан қорқатуғынын, өйткени, олар
барған жағдайда тири қайгпайтуғынын айтып жазып, „Шалыш“
жеринен жоқарыда аталған адамларды мәжбүрий түрде көшириўди өтиниш еткен.
Қуралланған тоғай бажбанлары менен дийханлардын саўашлары жийи-жийи болып турған, оньщ үстине аўылласлары бажбанларды
қуралсызландырып, администрациядан
жасырған.
Шейх — Аббас — Валий тоғай участкасыныц бажбанлары рухсатсыз түрде ағаш шапқан дийханларды қуўған ўақытта олар қолларында қуралы болмаса да, бажбанлар менен алысып, оларды
қуралсызландырған ҳәм бажбанлардыц қайығын, сқ-дәрилерин
және пытыраларын, мылтығын тартып алып, жараланған жолдасын қайыққа салып алып кеткен.
Патшаныц оғада аўыр салығын халықтыц төлеўден бас тартыўы массалық қубылысқа айналған еди. 1905-жылы тек Бийбазар ақсақаллығы бойынша салық төлеўге қарсылық көрсеткен
хожалықтын саны 17 ге жетти.
Дийханлар жергиликли феодаллардын зорлық-зомбылығына
да қарсы шықты. Мәселен, Саркоп ақсақаллығыныц дийханлары
1905-жылы октябрь айында Вафа Мағзум Сафаев деген байға
қарсылық көрсеткен, өйткени, ол жарлы дийханларға тийисли
болған егис жерлерин қазы ҳәм болыстын жәрдеми менен тартып алмақшы болған. Жергиликли ҳәкимлердиц қоллап-қуўатлаўына қарамастан бай өзиниц б ул нийетинен бас тартыўға мәжбүр болған. Себеби, ақсақаллықтын халқы бир аўыздан жәбир
көргенлерди қуўатлаған.
Патша чиновниклеринин қысымына шыдамаған Мойнақ ярым
атаўы, Үрге ҳәм қубла Аралдыц балықшылық кәсип орынлары
рабочийларынын 1905-жылдыц жазында қозғаланы болған еди.
Езилген халықлардыц аЗатлық гүресинин өсиўинен қорқып,
патша ҳүкимети жергиликли ҳәкимлерден шешиўши түрде илажлар көриўди талап етти. Әмудәрья бөлиминде рабочийлар, дийханлар, өнерментлер, балықшылар ҳәм солдатларсәл ғана наразылық көрсетсе, оларға шаралар қолланыў күшейди. Бөлимнин
начальниги мийнеткешлердин массалық қозғалысынын алдын-алып,
генерал-губернатордан Петро-Александровск әскерий гарнизонын
беккемлеўди өтиниш етти.
Росеияда болып атырған революциялық ҳәрекетлердиц улке
мийнегкешлерине тәсири күшейди. „Бизлер, — делинген „Русский Туркесган* газетасында, — Россиядағы революциялық ҳәрекеттиц жергиликли халық арасында қызығыўшылық оятатуғынын
ҳәм онын көринислери бизде (Түркстанда) күн сайьтн осип баратырғанлығыныц көп санлы мысалларын көрин исендик”.
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Орайлық Россиядағы ўақыялардық тәсири нәтийжесинде Қарақалпақстан мийнеткешлери арасында революцияшыл кейиплердин күшейгенин колониаллық ҳәкимлердин өзлери де мойынлаған. Мәселен, Әмудәрья бөлими начальниги Глушановский
1905*жылы 5*декабрьде Түркстан әскерий округинин командующийсине жазған рапортында былай деп жазған: „Япония менен
урыс ўақтында-ақ рус администрациясынын ҳәкимлеринин абыройы бир қанша төменледи... Россияда болып атырған ўақыялар
дын жағдайын Хийўада жүдә жақсы билетуғынын айтпай қал*
алмайман*.
а
Усы жыллары бөлимде ҳәм халық арасында мийнеткешлердиц азатлық ҳәрекетлеринин күшейиўи колониальлық ҳәкимлерди үлкен қорқынышқа түсирди. Әмудәрья бөлими начальнигиниц
1905-жылдын ақырында Түркстан әскерий округине бөлимде орналасқан әскерлерди көбейтиў ҳаққында өтиниш еткени ешейин
емес еди. ,Ж ақын арада тәртипсизлик болып қалган жағдайда, —
деп жазды ол, — мениц қараўымда тек бир ғана 18-Түркстан
атқышлар батальоны бар. Усындай аз сандағы әскер менен Әмудәрья бөлиминдеги ҳүкимет мәкемелерин қорғап қалыў ямаса
қәўипли тәртипсизликти бастырыў мүмкин емес“.
Пүткил Россиялық октябрь сиясий стачкасынын изин-ала басланған декабрь қураллы көтерилиси нәтийжесинде революциялық
көтерилиўдиц күшейиўи эксплуататорларда үлкен корқыныш туўғызды.
Ис таслаў ҳәрекетлери империяныц ец шет районларында да
ен жайды. 1905-жылдын ноябринде Әмудәрья флотилиясыныц
рабочий ҳәм хызметкерлери тағы да көтерилис жасады. Төрт күн
даўам еткен стачка нәтийжесинде флотилия начальниги ис таслаўшылардын талапларын қанаатландырыў ҳаққында ўәде етиўге
мәжбүр болды. Бунынизин ала „хызмет тәртиплерин ҳәм турмыс
жағдайларын өзгертиў" ҳаққында талап қойып әскерий хызметкерлер де бас көтерип шықты.
1905-жылдыц гүзинде Петро-Александровсктен Сазонов заводынын рабочийлары мийнет ҳақыларын көбейтиў ҳаққында завод ийеси алдына талап қойды.
Еки ай даўамына (ноябрь ҳәм декабрь) почта-телеграф хызметкерлеринин ис таслаўы даўам етти. Қарақалпақстан ҳәм Хорезм
территориясындағы почта-телеграф байланыеы толығы менен
үзилиске түсти. Мәселен, Үргенчтеги почта-телеграф конторасыныц баслығы Крузе, Петро-Александровсктеги почта-телеграф
конторасынын баслығы Васильев 1905-жылы 27-ноябрьде Ташкентке берген хабарларында: телеграф бойынша ҳеш қайда хабар бериўдиц имканияты болмады, — деп билдирди.
В. И . Ленин 1905 — 1907-жыллардағы рус революциясынын
барысын еки дәўирге бөледи. Революциянын басланыў дәўиринде тез пәг пенен танқаларлықтай жоқарыға көтерилиў, 1905-жылғы декабрь қураллы көтерилисинен соц революция кем-кемнен
пәсенледи. Революциянын екинши дәўиринде (1906 — 1907ж.ж )
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„системалы түрде реакциянын топылысы ҳәм революцияныц шегиниўи“ ', — орын алса да, Росеияда қозғалац тоқтатылмаған еди.
Колониаллық сиясатқа ҳәм жергиликли эксплуататорлардын зулымлығына қарсы мийнеткешлердин қарсылығы даўам етти. Буған балықшылардьщ наразылығыньщ күшейиўи дәлил бола алады. Арал балықшылық өндирисиниц бақлаўшысы Филимонов
өзинин 1906-жыл 3-январьдағы рапоргында. ,казаклар толық көтерилисте, олар ҳеш қандай тәртиплерди, нызамларды ҳәм басшыларды мойынлағысы келмейди", деп жазған еди^ 1906-жылдыц
14-июнында ол тағы да мыналарды хабарлаған-„ураллылар, дийханлар ҳәм казаклар арасында жер, дәрья ҳәм көл халықтын
қараўына бажысыз өтеди деген пикирлер таралды. Сонлықтан
олар балық аўлаў ушын жанадан билет алыўдан бас тартпақта.
Ал, олардын гейпаралары бурын сатып алынған билетлериник
ақшаларын қайтарып төлеўди талап етпекте".
Усы мәҳәлде Арал балықшылары рус мийнеткешлери менен
бирликте көтерилиске шығып, жерге ҳәм көлге тийисли болған
ҳәр түрли режелер менен нызамларды бийкарлаўды талап етти.
Қазналық мүлик ҳәм дийханшылық басқармасыныц начальниги
ҳүкимегтин мүтәжи ушын қосымша қәрежеттиц дәрегин излеў
мақсетинде Арал тенизи дөгерегиндеги көллерди улыўма халықтыц пайдаланыўынан тартып алып, жекке кәсип ийелерине арендаға бериў жөниндеги мәселени Түркстан генерал-губернаторы
Субботинтиц алдына қойған ўақытта бул усынысты өл қуўатлаўға тәўекел ете алмай, бул мәселени ҳәзирги қәўипли ўақытта
ашық қалдырыў керек, деп тапқаны әпиўайы нәрсе емес еди.
Солай етип, үлкедеги патша администрациясынын жоқарғы дәрежели ҳәкими де 1906-жылғы бәҳәр жаз дэўриндеги жана .
революциялық гүрестин көтерилиў күши менен есапласыўға мәжбүр болған.
1905-жылдағыдай, 1906-жылы да дийханлар патша ҳүкиметинин
нызамына қарсы шығып, қазналық тоғай хожалығынын территорияларынан өз бетинше ағашлар шапқан, отын таярлаған ҳәм
малларын жайған.
Революциянын тәсири астында Түркстан үлкесинин ҳәр түрли
районларында — Ашхабадта Қәм Ташкентте — солдатлардын қозғалыслары болып өгти. 1906-жылдын жазында Әмудәрья флотилиясы „Цезаревич" пароходынын ҳәм иВолга“ баржасынын матрослары ис таслады. Олар пароход командири штабс капитан
Семеновтын буйрығын орынлаўдан бас тартып, оны босатып, бас- .
қа офицер менен аўмастырыўды талап етти. Флотилия начальниги матрослардын талабын орынлаўға мәжбүр болды соннан кейин
ғана пароход пенен баржа рейске кеткен.
„Самарқанд* газетасыныц хабарлаўы бойынша Керкиде бажы
алатуғын кагерлер командасы ҳәм каналлардыц, өзеклердин түбин тәрен етип қазыўшы кемедеги рабочийлар топары истаслады.
> В. И . Л е н и н . Шыгармаларьшын толық жыйнагы, 1б-том, 47-бет.
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Дийханлардан салық жыйнаў жергиликли ҳәкимлерге қыйынға түскен. Ақсақал қәм болыслар участкалардын начальнигинин
буйрығы бойынша салықтыц қалған бөлегин төлемегенлерди канцелярияға алып келип көп ўақыт даўамында қамап қойыў жағдайлары болған. Мәселен, Көкөзек волостлығына 1906-жылдын
10 июнында салық төлемегенлигине байланыслы 20 адамды Нөкиске жеткериў туўралы буйрық берилген.
Дийханлар көпшилик жағдайда администрация тәрепинен ақсақал хызметине усынылған кандидатураны танған ўақытта, участка
начальниклеринин буйрықларын орынлаўдан бас тартқан. Буны
Әмудәрья бөлими начальнигинин 1906-жылғы 19 сентябрьдеги қарары тастыйықлайды. 1906 жылдын 22-июлинде Көкөзек волостынын №4 аўылы ақсақалын сайлаўға қатнасқанада млардыц дизимин Шымбай участкасыныц приставы тәрепинен тексерилип
атырғанда усы Шымбай участкасыныц қарақалпақлары И . Шынықулов, Ж . Жарымасымов, А . Изимов, К. Нурманов, С . Асқаров,
Ержан менен Қулмамбет Шариповлар төбелес ҳәм жәнжел шығарғаны ушын олардыц ҳәр қайсысы 7 сугқаға қамаққа алынған.
Дәрьядан жүк жегкериў ушын ҳәкимлерден аренда ҳуқуқына рухсат алған байлардын дарғасында ислеген рабочийлар да
ашықтан-ашық наразылық билдире баслаған. Қайықшы-салдаўшыларды адам шыдамаслық аўҳалдағы аўыр жағдай бул жумыстан бас тартыўға мәжбүрлеген.
Мәселен, Абдурахманов (Шыбықлы ақсақаллығы, Төрткүл
волосты) Әмудәрья бөлими начальнигинин атына арза жазып,
онда Хазарасп дарғасыныц дарғашысы Бабабақшы дегендебж ы л
хызметкер болып ислегенин ҳәм тағы оныц қараўында 5 жыл
ислеўге мәжбүрлегенин айта келип, өзиниц хызмеги ушын сол
дарғашыдан алынбай қалған 240тилләны өндириўди және дарғашы Бабабақшыныц алдап жаздырып алдырған қазыхатты қайтып
бериўди талап етип, наразылық билдирген.
Хожайынлар рабочийларды жаллаўдыц шәртлерин орынламаған. Мәселен, Үргенч дарғасында аренданыц ҳеш қандай шәрглери орынланбаған, гөне ширик қайықта, тек еки рабочий ғана
жумыс ислеген. Ал, Қарабақ дарғасында рабочийларды сабаў
жағдайлары ушырасып турған. Усылардыц нәтийжесинде дарға
рабочийлары жумыс орынлаўдан бас тартқан. Қарабақ дарғасынын ийеси рабочийлар онын қараўында жумыс ислегиси келмейтуғынына налып арыз еткен.
Үлкедеги мийнеткеш халықты аяўсыз эксплуатациялағанлардыц бири — дәлдалшы алып-сатар саўдагерлер болған еди. Олардыц жыртқышлық ҳәрекетлери дийхан массасынын класслық
жеккөриўшилигин пайда еткен. Усыған байланыслы, 1906-жылдыц ақырында Шымбай қаласында болып өткен ўақыя айрықша
дыққатты өзине тартады. Жарлы дийханлар қыйын жағдайларға
түскенликтен өзлеринин ҳуқуқын жақлаў ушын эксплуататорларға қарсы шешиуши гүрде гүрес алып барыўға мәжбүр болған.
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22-октябрьде, базар күни көплеген дийханлар Шымбай қаласына Мәтнияз деген үлкен алып-сатарға бурын алынған пулларынық есабына өткериў ушын жонышқа тухымын тапсырыўға келген еди. Тәрезиге өлшегенде оларды алдаған, сол жағдайда,
делинген бир рәсмий документте, дийханлардық усы алып-сатарлар -Мәтнияз, онын балалары ҳәм Қарабала дегенлер менен ашықтан-ашық урысы басланған. Дийханлар Мәтнияздын шериклери
болған саўдагер алып-сатарлар Б. Сүйенишбеков ҳәм Е. Көшкинбаевты тутып бериўин талап еткен. Патша администрациясы дийханлардын бул қозғалысын тек тәрезиден алдаўда ямаса айырым
бир жағдайда көринген наразылық ғана деп, әҳмийетин жоққа
шығарыўға урынған. Бунын ҳақыйқат себеби, мийнеткеш халықты эксплуататор қатламлардық көп жыллап теқи-тайы жоқ дәрежеде езиўи ҳәм бул конкрет ўақыяға байланыслы алып-сатарлардын талаўшылығына көпшилик массанық улыўма экономикалық
жағдайларынын аўырласыўы нәтийжесинде қарсылық көрсетиўи
еди. Рәсмий документлердин көрсетиўи бойынша 1906-жылы
Әмудәрья бөлиминде ашаршылық болған. Бийдайдын 54 қадағы*
4 манаттан, усы муғдардағы жүўери 3 манат 50 тыйыннан сатылған. Буған қосымша 1906-жылы барлық шығыс тармақлардағы
суўлардыц көлеми әдеўир азайғаны байқалған, ҳәтте Кегейли суў
системасы бойындағы егисликл.ер қуўрап қалған. Ирригациялық
қурылысларға тийисли бақлаў болмағанлықтан көпшилик хожалықлар апатқа ушыраған, әсиресе, бул жағдай жарлы дийхан
хожалықларынын ыдырап жоқ болыўына алып келген. Мәеелен,
22-февральға қараған түни Әмудәрьянын Нөкис аўылына жақын
жеринде сен тығылып, суў жағадан шығып, 99 хожалықты суў
басқан.
Дийханлардын усындай аўыр жағдайларынан алып-сатар саўдагерлер пайдаланып, олар тек аўыл хожалық өнимлерин сатып
алып шекленбестен, жарлыларға қарыз берген ҳәм буныц ушын
зүрәәттиц әдеўир бөлегин алған. В. И . Ленин: „Алып-сатарлар
ушын жумыс ислеў бул өндирис емес, ал қандай да бир усылтәсилдин, қандай да бир тосыннанлықтын, қандайда бир „алмаслаў процесин капиталластырыўдын11 нәтийжеси ғана деп көрсетиў барып турған ақмақлық. Керисинше, алып-сатарлар ушын
жумыс ислеў өндиристин айрықша бир түри... капигализмниц
артта қалған формасы, сонлықган ҳәзирги жәмийетге бул артта
қалыўшылық мийнеткешлерди дәлдалшылардын тутас бир топарыныц езиўшилигине гриптар етип, олардыц жағдайын айрықша
қыйынластырады1*2, — деп жазған еди.
Қарақалпақстанда байлар, кулаклар, сүтхорлардан ибарат эксплуататорлар пахташылықта ҳәм шарўашылықта үстемлик етти.
Шымбайда ири саўдагер алып-сатар Карпель, Зайдель, Рудень,
Халмурат Қурбанов ҳәм басқалар жоцышқа тухымын, сары май1 Бир қадақ 406,5 грамм салмаққа тек келеди
3. В. И . Л е н и н. Шығармаларынын толық жыйнағы 2-том, 398—399-бетлер.
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ды ҳәм т. б. тапсырыў шәрти менен пухараларға алдын*ала қарызға ақша берген.
Дийханлар мүтәж ўақтында ақшалай, затлай түринде бай,
кулак ҳәм саўдагерлерден қарыз алған. Олардьщ усындай ,қайырлы исинен“ пайдаланған дийханлар олардан толық ғәрезлилик
жағдайға түсип қалған. Дийханлар аўыл хожалық өнимлерин
тапсырған ўақтында байлар есаптан жеген, тәрезиден алдаған,
ал әдиллик талап еткенлерди сабаған. Әлбетте, бундай зорлықзомбылықлар жергиликли ҳәкимлердич рухсаты менен исленген.
Ҳәр түрли алымлар, әсиресе тоғайдан ағаш шапқаны ушын
штрафлар 1905-жылға қарағанда 1906-жылы 3 есе дерлик өскен.
Сопиаллық ҳәм колониаллық езиўдин күшейиўи 1906-жылғы
Шымбайдағы қозғалыстын тиккелей себепшиси болды. Буны ҳәкимлерлин ўәкиллери де мойынлаған. Әмудәрья бөлиминин начальниги Глушановский 1906-жылы 10-ноябрьде Сырдәрья областы әскерий губернаторына жазған рапортында бул қозғалыстьщ себебин былай баянлаған: аўыл хожалық өнимлерин алып
сатыў менен шуғылланыўшы Мәтнияз Өтениязов (әсиресе, ол
жонышқа тухымын саўдагер Бертельс ушын сатып алады) бас
болған бир *гопар эксплуататорлар қала дөгерегиидеги мийнеткеш халықтын мөминлигинен пайдаланып, оларды рейимсиз эксплуатациялап, олардыч бас көтерип шығыўына себепши болды.
Патша администрациясына ҳәм феодаллық-бай қатламларға
қарсы ҳәрекетке шарўалар да қосылған. 1906-жылы 8-декабрьде
Дәўқара волосты №2 аўылыныц шарўалары өз аўылласы Аманбаевлардын мүликлерин қарызы ушын хатлап сатыўға келген администрация ўәкиллерине (Шымбай участкасыньщ приставы менен болыс Қосалы Кеўнимжаев ҳәм т. б. болған еди) қарсылық
көрсетип, биригип ҳәрекет еткен ҳәм болыс пенен дилмашты
сабаған. Усыныц нәтийжесинде пристав ҳәм онын менен бирге
келгенлер қашып кетиўге мәжбүр болған.
Патша администрациясыныц көрсетпелерин орынлаўдан бас
тартыў кем-кемнен коллектив сыпатқа ене баслады.1906-жылы
бирнеше дийханлар „Әмудәрья бөлими начальнигинин буйрығын
орынламағаны ушын“, „Әмудәрья бөлими начальнигиниц саўалына турпайы жуўап бергени ушын“ қамаққа алынған.
Усы жыллары эксплуататорларға қарсы „тонаўшылық“ деп
аталатуғын дийханлардыц ҳәрекетлери раўажланған. Профессор
А . В. Пясковскийдин көрсетиўи бойынша 1905—1907-жыллардағы
революцияда усындай ҳәрекетлер Әмудәрья бөлиминде де кеннен
қулаш жайған. Анығында бул партизан ҳәрекети болып, дийхаилардын езиўшилерге, патша ҳәкимлерине, „өзлеринин" эксплуататор элементлернне қарсы ҳәрекети болды. Дийханлардыц қозғалысы қарақалпақлардын класслық гүресинин тарийхындағы ец
бир айрықша жарқын бетлер болды. Егер X IX әсирдин ақырында Қарақалпақстан жеринде тек Баба Гөкленниц бирнеше отряды
ҳәрекет еткен болса, ал, енди усы революция жыллары ишинде
усындай отрядлардьщ саны анағурлым көбейип, олардыц ҳәре-
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кетлери де батылырақ болды. Мәселен, Самарқанд округлик судынын (буған Әмудәрья мировой судьялары қараған еди—ред.)
мағлыўматы бойынша усы характердеги қураллы қозғалысларға
бзйланыслы 1900-жылы—48, 1901-жылы—86, 1902-жылы—100,
1903-жылы—133, 1904-жылы—111, 1905-жылы—146, 1906-жылы —
276. 1907-жылы—251 ис қозғалып қаралған. Усы мағлыўматлардан үлкедеги дийхан ҳәрекетлеринин Россияға қосылыў
ўақтынан берли ен жоқары көтерилиўи 1905 — 1907-жыллардағы революция дәўирине туўры келетуғынын көриўге болады.
Дийхан отрядларынын шөлкемлескенлик ҳәм қуралланыў дәрежеси ҳаққында сол ўақытлары жазылған бир рәсмий документте де көрсетилген: „Областьлар бойынша улыўма тонаўшылықлардын саны әдеўир өсиўи менен бирге, сонғы жыллары жақсы
шөлкемлескенлиги ҳәм тонаўшылардын топары көплиги, сондайақ, олар бурынғыдай таяқ пенен қуралланбастан, ал дәри менен
атылатуғын жарақлардан, қураллардан пайдаланғаны байқалады*.
Қозғаланшы отрядлардын мәмлекетлик объектлерге топылысынын күшли болғаны соншелли, ҳәкимлер усы объектлерди
қорғаўды күшейтиўге мәжбүр болған.
Солай етип, Қарақалпақстан мийнеткешлеринин 1905 — 1907жылларда патшашылыққа ҳәм жергиликли эксплуататорларға
қарсы болып өткен қозғалысларына барлық мийнет адамлары:
рабочийлар, дийханлар (егинши ҳәм шарўалар), балықшылар,
суў жолы транспорты рабочийлары, Әмудәрья флотилиясынын
солдатлары, және рус, украин, белорус сыяқлы басқа да халықлардыц мийнеткеш ўәкиллери қатнасқан.
Мийнеткешлердин ҳәртүрли қатламларынын бул улыўма гүреске қатнасыўынын дәрежеси ҳәм формасы бир қәлипте болмай,
олар өзгешеликлерге ийе болды. Бирақ, улыўма қарақалпақ халқы Россиянын басқа да миллий үлкелердеги халықлары сыяқлы
В .И . Ленин сөзи менен айтқанда »жүз миллионлаған артта қалған, орта әсирлик жабайылықта тоқтап қалған халықлардыц1* қатарында 1905—1907-жыллардағы революциянын нәтийжесинде
„жаца турмысқа умтыла баслады“, „адамнын ец әпиўайы ҳуқуқлары ушын, демократия ушын“х гүреске қатнасты.
Қарақалпақстан мийнеткешлериниц патшашылыққа ҳәм эксплуатацияныц барлық формаларына қарсы 1905—1907-жыллардағы гүреслеринде саналылық ҳәм шөлкемлескенлик элементлери
барған сайын көбирек көринди. Бул исте Түркстан большевиклеринин үлке халықлары арасында жүргизген жумысларыныц
әҳмийети күшли болды, Олар революция дәўиринде ленинлик
тактиканы қабыл еткен Р С Д Р П III съездинин қарарлары менен
қуралланып, рабочийлар, солдатлар ҳәм көпшилик мийнеткешлер
арасында агитаииялық-пропагандалық жумысларды күшейтип жиберди. 1905- жылдыц июнь айында-ақ, Сырдәрья областьлық әскерий губернаторы (буған Әмудәрья бөлими де кирген еди) ре1 В. И . Л

ен и н.

Шығармаларьшын толық жыйнағы, 23- том, 146- бет.
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волюционерлер мәмлекетлик тәртипке қарсы гүреске шақыратуғын листовкалар, үндеў хатлар, прокламациялар таратып атыр,—
деп хабарлаған еди. Петро-Александровск, Үргенч ҳәм т. б. қалалардыц заводларында, ҳәр қыйлы мәкемелеринде ислеп атырған прогрессивлик көзқарасқа ийе болған рус адамлары социалдемократлардық актив жәрдемшилери болды. Жоқарыда атап
өтилген легаль түрде жумыс алып барған „Пушкин жәмийетинин*
ағзалары да революцияшыл мазмундағы әдебиятларды таратқан
еди. Усы жыллары ҳүкиметке қарсы өдебиятлардыц кецнен таратылыўына рус-япон урусынан қайтып келген солдатлар да көмеклескен.
Дәрья жағаларына орналасқан қала ҳәм елатлы пунктлердиц
ҳалықлары арасында революцияшыл өдебиятларды таратыўда
Әмудәрья флотилиясы белгили орын тутгы. Бул ҳаққында портлы қалалардыц биринде орналасқан әскерий гарнизон начальннгиниц рапорты гуўа бола алады. Пароход келген күнниц ертецине-ақ, прокламациялар таратылатуғын еди. Сонлықган прокламацияларды пароходта келген адамлар тәрепинен әкелинеди, деп
ойлаўға болатуғынлығы усы рапортта атап көрсетилген еди.
Тереқ тәсир етиўши мазмундағы революцияшыл листовкалардыц жергиликли халықлар арасында таралғанын Сырдәрья областынын әскерий губернаторы 1905-жылы 31-декабрьде Әмудәрья
бөлиминиц начальнигине жазған хатында хабарлаған. Буннан сол
ўақытлары-ақ, большевиклердиц миллий район халықларыныц ана
тилинде революцияшыл прокламациялар таратқаны көринеди.
„Новая жизнь" газетасыныц шыққан санларын арест етиў хаққында Сырдәрья областлық әскерий губернаторынын 1905- жылдыц октябрь ҳәм декабрь айларындағы буйрығы Әмудәрья бөлиминиц начальнигине де келип түскен еди. Буннан „Новая жизнь*
газетасы Қарақалпақстанда да таралған деп шамалаўға болады. „Новая жизнь*— В. И . Ленин басшылығында Пегербургта
1905-жылдыц 27-октябринен 3-декабрине дейин шығарылған
биринши легаль большевиклик газета. Усы газетада В. И . Ленинниц бирнеше мақалалары жәрияланған.
Реакцияныц топылысын ҳәм революцияныц кейин шегиниўин
есапқа алып, большевиклер оныц екинши дәўиринде өзлерин ҳәмкөпшилик массаларды В. И . Ленинниц сөзн менен айтқанда жана,
анағурлым күшлирек революциялық ҳужим ушын таярлады. Туркстан большевиклери самодержавиеге жацадан соққы бериўге рабочийларды, дийханларды ҳәм өзлерин жигерли түрде таярлады.
Усы мақсет ушын 1906- жылы февраль айында Ташкентте Р СД Р П
Түркстан шөлкемлериниц 1 -конференциясы өткерилип, ол үлкедеги партиялық жумысты белгили дәрежеде жолға салып, жанландырып жиберди, жергиликли социал-демократлар РСДРГ1 IV
(Бирлестириўши) съездине биринши рет өз делегатларын жиберди (үш делегаттаи екеўи большевиклер). Бул делегатлар усысъездде В. И. Ленин менен ушырасып, оннан тапсырмалар алған. Большевиклер Ташкентте „Солдатский листок—‘ Правда*, Қызыл-Ар317
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ватта „Молот" газеталарын жасырын басып шығарыўды баслап
жиберди. Прогрессивлик „Русский Туркестан", „Самарканд" газеталары большевиклик легаль газеталарға айналдырылди. Солай
етип, бул газеталар исжүзинде Ташкентҳәм Самарқанд социалдемократиялық группаларынық газеталарына айланды. Бул легаль
ҳәм жасырын газеталардан басқа большевиклер көплеген листовкалар басып шығарыў арқалы пропагандалық жумысларды ен
жайдырды.
Р С Д Р П Ташкент группасынын революцияшыл прокламациялары ҳәм листовкалары Қарақалпақстан жерине де келип жеткен.
Бул ҳаққында 18-Түркстан атқышлар батальонынын командири 5Түркстан атқышлар бригадасыныц начальнигине 1906-жылы 22февральда жазған рапортында хабарлаған. Бул рапортта Россия
социал-демократиялық рабочийлар партиясы Ташкент группасынын прокламациясы 3- рота фельдфебели С . Синельниковке жиберилгенин көрсеткен. Прокламация „Есинде сақла, солдат, сен
халық перзентисен, (Тазадан алынғанларға)“ —деп аталған еди. Ол
Р С Д Р П Тащкент группасынық баспаханасында басылған.
„Сизлер еле ҳақсыз, жолдас тазадан алынғанлар, — делинген
прокламацияда,—халықты атқан санасыз солдатлардыц шермендешилиги сизлерде еле жоқ. Өз қолларынызды халықтық қаны
менен беямақлар, адам өлтириўге бағдарланған буйрықты тынламанлар, өз мылтықларьщызды сизлерди сатқыншы, жынаятшыға
айналдырыўшыларға қарсы қаратық... Жоқ болсын зорлық зомбылық ҳәм езиўшилик! Жасасын халық дослары-солдаглар1 Ж асасын ҳақыйқый халық азатлығы!11
Р СД Р П Түркстан ш.өлкеминин әскерий союзы шығарған „Ж олдас тазадан алынғанлар“ —деген прокламация Чаржоўда таратылған. Бул прокламацияда тазадан алынғанлар пролетарлар менен
бирге ҳәрекет етиўлери, өз начальниклерине бағынбаўлары ҳәм
шөлкемлестириўши жыйналыстын шақырылыўына ерисиўлери керек, —деген шақырықлар бар.
Жоқарыдағы келтирилген прокламациялар 2-Түркстан армиясы корпусынын қараўына тазадан алынғанлардын келген ўақтында басылып шығыўы ҳ^м таралыўы үлкедеги социал-демократлардық искерлигинен ҳәм оперативлигинен дәрек береди.
Колониаллық ҳәкимлер Р С Д Р П ныц жүргизген жумысынан
қорқып, жергиликли администрациядан армия қатарына алынған
жаслар арасында конгрпропаганда алып барыў ушын арнаўлы
әдебиятларды таратыўды талап еткен. 1905-жылы армия қатарына алынған жаслар өзлери менен бирге революциялық идеяларды да алып келген еди. Олар арасында Россияда болып атырғац
революциялық гүреске қатнасқанлар да бар еди. Сонлықтан Чаржоўға 17-батальоннын, Керкиге 19-ҳәм 20-батальоннық барлық
унтер-офицерлери ҳәм жас солдатлардыц устазлары шақыртылып, олар менен жыйнақ өгкерилген. Бул жыйнақта офицерлер
әскерий хызметке жанадаи алынғанлар ҳәм солдатлар арасында
кеч түсиник жумысларын жүргизип, оларды социал-демократлар»
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дын пропагандасынын тәсирине берилиўден сақлап қалыў илажлары белгиленген еди.
Революциялық пропаганда менен гүрес алып барыў мақсетинде әскерий ҳәкимлер буннан басқа да илажлар ислеп шыққан
еди. Мәселен, 1905- жылдын 5-февралынан баслап, Түркстан
әскерий округи „Туркестанская военная газетасын” басып Н1ығарған. Ал „Русское чтение“ рәсмий газетасы әскерий гарнизонларға, соныц ишинде Петро-Александровск гарнизонына да жеткерилип турған. Патша ҳүкимети солдатлар арасында революциялық пропаганданын алдын алыў мақсетинде барлық мүмкиншиликлерден пайдаланған еди, Петро-Александровскке жиберилген телеграмманыц биринде әскерлердиц командуюшийсинин оуйрығы бойынша „Туркестанская военная газета“сыныц 43-санында
жәрияланған патшанын манифести команданыц ҳәр бир ротасында оқып бериўди ҳәм патшанын дийханларды жер менен тәмийинлеў ҳаққындағы тилегин төменги чинлерге уғындырыўды офицерлерге тапсырған.
Бирақ, патшанын усы сыяқлы өтирик ўәделери революциялық
пропаганданын көпшилик масса арасында кецнен таралыўын тоқтата алмады. Үлкеде орналасқан әскерий бөлимлерде Р СД Р П
Ташкент группасыныц әскерий-революцияшыл шөлкеминин органы болған „Солдатский листок „Правда“ газетасы таралды. Бул
газетаныц биринши санында большевиклер мыналарды жазды:
„Бизин газета солдаттыц санасын билимлендириў мақсетин өз
алдына қойған. вПравда“ газетасы солдат-халықтыц перзенги екенин үзликсиз дәлиллеп барды:в Солдатлао! Ҳәрбир ҳақ нийетли
солдат мынадай сораўға жуўап бериўи тийисли: Ким менен бирге жүриў керек? Жәбирленген халық пенен бирге болып, кишисинен баслап, ец уллысына шекем барлық оцбағанларға, жалпылдақларға, сатқын жаўызларға қарсы ма, ямаса ҳарамзадалар ҳәм
езиўшилер, қанхорлар менен бирге болып, халыққа қарсы ма?
Солдатлар неғурлым бирликге болып, тартынбай: вХалық пенен
бирге боламыз! Жоқ болсын адам өлтириўшилер! Жоқ болсын
самодержавие! деп жуўап берсе, соншелли халықтыц жецис сааты
да тез болады.
Рабочийлар әлле қашан-ақ социал-демократияныц Қызыл байрағы астына жәмленди. Сизлер де, жолдас солдатлар, ҳақ нийетли гүресшенлердин қаны сицген усы байрақ астында жүринизлер, халыққа қурал алып берицлер, көп азап шеккен Ўатан алдында өзициздиц әдиўли миннетицизди орынлацлар!"
Революцияшыл әдебиятлар әскерий гарнизонларға кеннен таралды. “ Әскерий бөлимлер орналасқан казармаларға прокламацияларды ҳәм басқа да жасырын листовкаларды таслап кетиў даўам
етип атыр. Бул әдебиятлардыц мазмуны төменги чинлердиц гейпараларыныц ақыл- ойында қозғалац пайда етиўи итимал— деп,
Керки, Чаржоў ҳәм Петро-Александровск әскерий гарнизонлары
киретуғын 2-Түркстан әскерий корпусы бойынша 1906-жылы
II- мартта шығарылған буйрықта жазылған.
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Революцияшыл пропагандистлер ҳәм агитаторлардыц солдат
ҳәм матрослар арасында жүргизген жумыслары күшейип кетти,
бул жағдай әскерий округ командованиесин оғада тынышсызландырды, Чаржоў гарнизоны начальнигинин 1906- жылы 10-мартта
әскерий округтин командуюшийсине жазған рапортында: „матрослар арасында пропаганданын таралыўына тосқынлық етиў ушын
ҳәр бир кемеде бир офицерден болыўы керек, бунын ушын әскерий бөлимлерден оларды жибериў керек, Дәрьяда ығып киятырғанда команда баржалары көп ўақытқа дейин бақлаўсыз қалады,
сонлықтан да жол бойындағы барлық жөнекей портларда агитаторлар оларға революцияшыл идеяларды нәсиятлаўы итимал11, —
деп көрсетилген.
Түркстан әскерий округи штабынын буған жуўап ретинде
жазған буйрығында Петро-Александровск, Термез, Керки гарнизонларыныц начальниклерине усы портларда, баржалардыц тоқтаған ўақтында агитаторлардын зыянлы тәсиринен флотилияныц
төменги чинлерин қорғаў мақсетинде баржаларды керексиз ўақтында ирикпеў, ал тоқтаған жағдайда төменги чинлер рухсатсыз
оннан шығып кетпеўин тәмийинлеў тапсырылды.
1906-жылдын жазында Петро-Александровскке әскерий хызметкерлердин Пүткил Россия союзынын уставы келип түскен.
Бул союздыц программасы бойынша гвардия, армия ҳәм флоттыц
барлық офицерлери, чиновниклери ҳәм төменги чинлери усы
союздыц ағзасы бола алады. Союздыц ўазыйпасы: азатлық ҳәрекетине ҳәм шөлкемлестириўши жыйналыстыц шақырылыўына жәрдемлесиў ҳәм бул жыйналыс тәрепинен исленип шығылатуғын
мәмлекетлик дүзимди әмелге асырыў. Союз өзинин тактикасы
хаққында: Россияны азат етиў ушын гүресиўшилерге қарсы қурал қолланыўдан бас тартыў, жәмийетлик қәўипсизликти сақлаў,
азаматларды зорлықтан, қырып-жоюдан қорғаў Союздыц ец тийкарғы иси ҳәм тактикалық мақсети армиянын Пүткил Россиялық
синсий забастовкасын әмелте асырыў. Забастовканыц ўақты Орайлық Комитет тәрепинен белгиленеди. Союздын қатарындаболғаны
ушын барлық жәбир кәргенлер жәрдем берип қуўатланады.
Қарақалпақстан ҳәм Хорезм мийнеткешлериниц сиясий жақтан
ояныўындэ, реакцияшыл руханыйлардын тәсиринен азат болыўында 1907- жылы Оренбургта татар тилинде шыққан »Урал“
большевиклик газетасы белгили роль атқарды. Бул газета Әмудәрья және Арал жағалаўларындағы татар тилннде ямаса оған
жақын қарақалпақ, өзбек, қазақ тиллеринде сөйлейтуғын халықларға да келип жеткен еди. Бул газетаныц таралыў районларыныц географиясы „У истоков коммунистической партия Казахстана“ деген китапта атап өтиледи. Жана Үргенч, Перовск сияқлы
қалалардыц адамлары усы газетаға жазылып, алып турған.
Бул газега илимий социализм ҳаққында, ҳәзирги заман капиталистлик жәмийетиниц раўажланыў нызамлылықлары ҳаққында,
пролетариаттыц тарийхый роли ҳаққында, рабочий класс пенен
дийханлардыц аўқамы ҳаққында, марксистлик партияныц басшы820
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лық роли ҳақкында, буржуазиялық-демократиялық революция дәўиринде партияныц тактикаеы ҳаққындағы марксистлик-ленинлик
тәлийматты татар тилинде түсиникли етип кеннен пропагандалады. „Урал* газетаеыныц бетлеринде В .И . Ленинниц гәйпара шығармаларыныц татар тилинде аўдарылып жәрияланыўы үлкен тарийхый әҳмийетке ийе болды. Усыган байланыслы бизин елимиздиц бирқанша миллий районларыныц мийнеткешлери В .И . Ленинниц мийнетлери менен биринши рет танысыў мүмкиншилигиналды.
Жергиликли миллий район халықлары тиллеринде революцияшыл социал-демократиялық әдебиятлардын, прокламациялардыц
шығарылыўы, ҳүкиметке қарсы идеялардыц ец шетки үлкелерде
ен жайдырылыўы, ҳәтте саўатсыз массаларға да жеткерилиўи,
большевиклердиц актив пропагандалық жумыслар жүргизгенин
дәлиллейди. 1907- жылға тийисли бир архив документиниц көрсетиўи бойынша Әмудәрья бөлиминиц Мыц булақ, Тамды, Д әўқара волостларыныц шарўалары Самарқанд областы Жизах уездиниц, Торғай областыныц шарўалары менен Қызылқум далаларында малларын бирге бағатуғын еди. Бул көшпелилер арасында да
ҳүкиметке қарсы гүрринлер таралған.
Бул докуметтиц көрсетиўи бойынша 1907-жылдын бәҳәринде
Қызыл қум даласынын Малдыбай қудық деген жеринде турыўшы
Хожамурат Малдыбаевтыц үйинде жыйналған шарўалар арасында
Оцғаров деген биреў Япония урысынан соц ҳүкимегтин көп қарыздар болып қалғанлығын, бул қарызды 8 жыл ишинде сөзсиз
өтеўи кереклигин, патшанын аўҳалы жақсы емеслигин, өйткени
ол аҳмақ екенлигин, уезд начальниклеринин буйрықларын орынламаў кереклигин айтқан.
Солай етип, 1905-1907-жыллардағы революция дәўринде революцияшыл социал-демократиялық прокламациялар, листовкалар, газеталар Қарақалпақстанда да кецнен таралып, үлкедеги
солдатларға, матросларға, рус рабочийларына ҳәм жергиликли
халықтыц мийнеткеш қатламларына да революцияшыл тәсирин
тийгизген. Бул жағдай, мийнеткешлер массасыныц сиясий санасыныц өсиўине сөзсиз жәрдем етти.
Жергиликли миллет рабочийлары арасында революциялцқ
пропаганданы күшейтиўдиц зәрүрлигине 1906-жылы февраль айында болып өткен Р С Д Р П ныц 1-Түркстан конференциясы кеўил
.аўдарған еди. Бул конференция „Р С Д Р П Түркстан шөлкемлериниц Союзын* дүзип, үлкеде партиялық жумыстыц жанадан көтерилиўине жәрдемлести. 1906- жылы Түркстан үлкесинде Р С Д Р П
ныц 17 шөлкеми ҳәрекет етти. Буннан тысқары бирнеше кружоклар ҳәм әскерий социал-демократиялық шөлкемлер жумыс ислеген. Жасырын 6 типография жумыс ислеп, олардыц биреўиниц
өзи ғана 1906-жылы март-апрель айларыныц ишинде 35100 дана
ҳәртүрли прокламациялар басып шығарған еди.
Қарақалпақстан территориясында қатнас жасап турған Әмудәрья флотилиясында большевиклер революциялық жумыслар алып
барған. Онда көп ўақыттан бери ислеген большевик А . Л . Ти2 1 -880
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мошенко туўралы профессор Я. М . Досумов былай деп жазады:
ЯА .Л . Тимошенко белгили большевик болып, ол флотилияда 1904жылдан баслап жумыс ислеген ҳәм 1905- жылғы революциялық
ҳәрекетлердин актив қатнасыўшысы. Ол Чаржоў-Петро-Александровск аралығындағы пароходтын қатнас рейслеринде матрослар,
рус ҳәм жергиликли езилиўши кемешилер арасында революцияшыл пропагандалық жумыслар алып барған еди“.
А .Л . Тимошенко ҳәм басқа да профессионал революционерлердин тәсири астында флотилияда Ф. Николаев сыяқлы „еркин
ойлайтуғын* солдатлар пайда болған еди. Флотилиянын начальниги Ф. Николаевты төменги чинлер арасында орынсыз гүрринлер
жүргизиўи итимал, деп ойлап, оны басқа бөлимге өткериўди
өтинген. Ол редакцияға жибериў мақсетинде „Әмудәрьянын толқынлары не ҳаққында өксийди” деген мақала жазып, онда патша
хызметиниц аўырлығы ҳаққында сөз еткен.
1905 —1907- жыллардағы революция дәўиринде революцияшыл
хызмети ушын Карақалпақстанға сүргинге жиберилгенлер дё болды. «Самарканд* газетасыныц хабарлаўы бойынша Петро-Александровскке сиясий жақтан қамаққа алынғанлардан 10 адам жиберилген. 1906- жылы апрель забастовкасына қатнасқаны ушын
Ташкенттен Арсений ҳәм Нурназар Мавлян-Назаров дегенлер
Петро-Александровск тюрьмасына жиберилген. 1905-жылы ПетроАлександровскке революцияшыл шөлкемге қатнасқаны ушын рабочий Д .В . Меньшиков жиберилди. Мәлим болғаныидай- ақ ол
1905-жылы январь айында рабочийлар арасында социал-демократиялық әдебиятларды таратқан, ал 12-апрельде болған жыйналыста Япония менен келисим жасаўды талап еткен. Булардан
тысқары Петро-Александровск тюрьмасында 1905- жылы 15-16ноябрьде Ташкент қорғанында болған көтерилиске актив қатнасқанлардан Р .Р . Ляудон, М А . Огешин, А .С . Левченко, Н .А . Петров, А .З . Нечаевлар бар еди.
Роберт Рудольфович Ляудон Лодзи қаласынан, кәсиби темирши уста. Ташкент батальон командасында 1901-жылдан баслап
хызмет еткен. Саўатлы болыўына байланыслы оқыў командасында оқыған ҳәм киши унтер-офицерликке өткерилген. Түркстан
әскерий округлик судынын';ҳүкими бойыншаусы көтерилисти шөлкемлестириўшилердин бири болған ҳәм тинтиў ўақтында оннан
револьвер және революцияшыл прокламациялар табылған.
Көтерилистиц шөлкемлестириўшилери бурынғы дийханлар—
М .А . Стешин, Н . А . Петров хәм А .С . Левченколар болып, олардан
Н .А . Петров 1909-жылы Петро-Александровск тюрьмасында қайтыс болған еди.
А .З . Нечаевқа әскерий хызметин өтеў ўақтында „тексериўге
келмегени ушын“, «билқастан офицерге сәлем бермегени ушын“
ҳәм т. б. сол сыяқлы бирнеше рет жаза берилген. Көтерилис
ўақтында ол прокламация таратқан, көтерилиске дейин бас агитатор болған, ал көтерилис ўақтында қатнасыўшылардыц арасында болып қызыл байрақ көтерип жүрген.
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Тюрьма жағдайында да олар әдилсизликке қарсы гүресги тоқтатпай, басқаларға үлги көрсеткен, Усы жағдайларды сезип Әмудәрья бөлиминин начальниги Петро-Александровск қамақ үйиндеги қәм тюрьмадағы қамаққа алынғанлар үстинен қатан бақлаў
орнатыў кереклиги туўралы бирнеше буйрықлар шығарған.
1907-жылы май айында Пегро-Александровск тюрьмасында
сиясий қамаққа алынғанлардьщ ашық қозғалысы болды. „Сиясий
жақтан қамаққа алынғанлар,—делинген тюрьманын начальниги
Синяковтьщ Самарқанд округлик судына берген телеграммасында,
—топалан шығарып, басқаларды ийтермелеп, 28-май күни бағыныўды қойды, айтқан сөзге көнбеди“.
Усы күни кеште тюрьма шарбағынын ишинде жүрген қамақтағылар тюрьма начальнигинин келиўин талап етип, оньщ алдына
өз талапларын қойған. Қамаққа алынғанлардьщ ҳәммесинин кейпи көтеринки еди. Жергиликли арестантлар да қатан наразылық
билдирип, бул жердеги русларды қуўатлады. Бул Ташкент көтерилисине қатнасқан солдат революционерлердин тюрьмада жасырын жумыс алып барғанлығын көрсетеди.
29- май күни Әмудәрья бөлими начальнигинин ўазыйпасын
ўақытша атқарыўшы подполковник Масич ҳәмсудья Иванов тюрьмаға келеди. Қамаўға алынғанлар тюрьма администрациясынын
ислеген жаўызлықлары ҳаққында, қамаққа алынғанлар тәрепинен
ислеп табылған ақшаларды администрациянын өз мәпине өзлестиргени ҳаққында, сәл қылмыс ушын да карцерге қамайтуғыны
ҳаққында келген администрация ўәкиллерине хабарлады. Қамалғанлар тюрьма начальниги Синяковты жумыс орнынан алып таслаўды талап еткен. Қамаққа алынған руслардыц бул талапларын
А . Ийсахожаев, Қ. Қәлимбетов, С . Багалов, Н . Жубатыров ҳәм
тюрьмадағы т. б. жергиликли халық ўәкиллери қуўатлаған.
1905—1907-жыллардағы революция дәўринде Әмудэрья бөлимине сүргинге жиберилген революциялық гүрес мектебин өткен
социал-демократлардыц жумысы бурынғыға қарағанда анағурлым
күшейгенин көремиз.
1905-1907- жыллардағы рус революциясы империализм дәўириндеги биринши үлкен халықаралық әҳмийетке ийе револю
ция болды Биринши рет большевиклер партиясыныц басшылығы
астында пролетариат революцияньщ басшысы болып шықты. Ол
халықаралық революциялық ҳәрекеттин буннан былай да раўажланыўына үлкен тәсирин тийгизди. Революция Россияныц миллионлаған халық массасын саналы революцияшыл дөретиўшилик иске
көтерди, оған миллий районлардыц халықларын да тартып, олар
ды үлкен сиясий тәжирийбе менен байытты. „Бул дәўирдиц ҳәр
бир айы,—деп жазған еди В. И. Ленин —масса менен көсемлерге де, класслар менен партияларға да сиясий тәлийматтыц тийкарларын үйрениў жағынан, „парахатшылық“, „конституциялық“
раўажланыўдыц бир жылы менен барабар болды"1.
1 В И . Л е н и н . Танламалы шығармалары, 3-том, „Карақалпақстан* баспасы. Нөкис, Щ70, 390- бет.
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1905-1907- жыллардағы революцияға Түркстан үлкесинин барлық езилиўши қатламлары рабочийлар, дийханлар ҳәм қол өнерментшилер қатнасқан. Россиянын орайындағы революциялық ҳәрекетлер ҳәм Түркстан үлкесинин ири қалаларындағы болып өткен
революциялық азатлық гүреслер Қарақалпақсган халық массасыныц сиясий турмысқа қатнасыўына қозғаў салды. Жоқарыда келтирилген фактлер биринши рус революциясы дәўиринде Қарақалпақстан мийнеткешлер массасынын социаллық ҳәм колониаллық езиўшиликке қарсы гүреслеринин активлескенин дәлиллейди.
Бирақ, класслық жақтан раўажланыў дәрежесине қарай езилген
мийнеткеш халық қатламларыныц қозғалысларыныц активлик
дәрежеси ҳәртүрли болды. Капитализмге шекемги өндирис қатнасықлары үстемлик еткен ен шетки миллий үлке мийнеткешлериниц
гүреслери әдепки ўақытта колониаллық ҳәкимлерге арза жазыў
арқалы көринди. Администрациялардын буйрықларын орынлаўдан, ақшалай ҳәм натурал түриндсги миннетли ўазыйпгларды
орынлаўдан бас тартыў сол ўақытгағы қареылық көрсетиўдин
анағурлым актив формасы еди.
Усылар менен бирге, жоқарыда айтылғандай-ақ, аўыл хожалығына капиталистлик қатнасықлардыц ениўине ҳәм колониаллық,
' социаллық езиўдиц күшейиўине байланыслы ашық, ҳәтте қураллы қозғалыслардыц болыўы да жийилескен. Эксплуататорлық
дүзим негизине қарсы гүрес басланып, кем-кемнен массанын сиясий сезими терецлеседи, олардын шөлкемлескенлик дәрежеси
раўажланады.
Россиянын барлық жерлеринДегидей-ақ Түркстанда да революциялық ҳәрекеттин бас шөлкемлестириўши күши Р С Д Р П болды.
Сөз етип отырған дәўир ишинде большевиклик шөлкемлер
Ташкентте, Самарқандта, Чаржоўда, Ашхабадта. Қазалыда ҳәм
басқа да жерлерде ҳәрекет етти. Мине усы шөлкемлер арқалы
Қарақалпақстан қалаларына, әсиресе Әмудәрья бөлимине революцияшыл прокламациялар, газеталар ҳәм басқа да әдебияглар
жиберилген.
Үлке мийнеткешлер ма^сасы гүресиниц усы дәўри революциянын рус пролетариаты менен жергиликли мийнеткешлер арасындағы аўқамнық тийкарын дүзиўге жәрдемлескенин сыпатлайды. Бул аўқам буннан былай революцияшыл гүрестиқ барысында
қәлиплесип, беккемленди.
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I V бап
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕАКЦИЯ ҲӘМ ЖАЦА РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ КӨТЕРИЛИЎ- ДӘЎРИНДЕ (1908-1814- ж . ж . )
1. Қ А Р А Қ А Л П А Қ С Т А Н РЕАКЦ И Я Д Ә ЎР И Н Д Е .

1907- жылы 3-июньде реакцияшыл мәмлекетлик аўдарыспақ
болды/Оныц ўазыйпасы думаға сайлаў ҳаққында жаца сайлаў
нызамын жәриялаўдан ҳәм II Мәмлекетлик Думаны қуўып,
таратып жибериўден ибарат еди. Усы нызамға муўапық III Мәмлекетлик Думаныц составынан рабочий ҳәм дийханлардыц ўәкиллери анағурлым қысқартылып, помещик ҳәм капиталистлердиц
ўәкиллери әдеўир көбейтилди. Рабочийлардан сайлаўшылардыц
саны дерлик ярым есе қысқартылды (237 сайлаўшы орнына—124),
ал дийханлардан сайлаўшылардыц саны еки еседен де көбирек азайған (2659 сайлаўшы орнына 1168). Ж ер ийелеўшилерден сайлаўшылардыц саны 1952 ден 2594 ке яки 32, 9 процент көбейтилди1.
„Ески крепостнойлық самодержавие ыдырап,—деп жазылған
Р С Д Р П ныц V улыўма Россиялық конференциясы қабыл еткен
резолюцияда,—абсолютизмди жалған конституциялық форма менен жасырып туратуғын буржуазиялық монархияға өтиўге бағдарланған тағы бир адым атлады. 3-^июньдеги мәмлекетлик аўдарыспақ ҳәм III Думаныц дүзилиўи патшашылықтыц черносотенлик
помещиклер ҳәм саўда-санаат буржуазиясыныц жоқарғы қатламлары менен аўқамын ашықтан-ашық тастыйықлады ҳәм мойынлад ы “ 2.

Патша ҳүкимети думада усындай сиясий қайта қурыўды баслап, реакция жылларында В .И . Ленинниц сөзи менен айтқанда*
1 В .И .Л е н и н . Шығармаларынын толық жыйнағы 21-том,
бет.
* К П С С съездлер, конференциялар ҳәм Орайлық Комитет пЯенумларыныц
резолюцияларында ҳәм қарарларында. 1 бөлим, жетиншн басылыўы. 1954. 1У5бет.
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революция ушын пролетаричттан кек алды, рабочий классқа ҳәм
өныц алаыцғы отряды болғац болшевиклйк партияға қарсы жазалаў баслап жиберди. 1907—1909-жыллар ишинде патша суды
тәрепинен, толық емес мағлыўмат боЙынша, сиясий ислери ушын
26 мыцнан аслам адам жазаға тартылды. Сонын ишинен 5086 адам
өлим жазасына ҳүким етилген. 4909-жылытюрьмаларда 170 мын
адам азап шекти.
Марксизмниц революцияшыл тәлнйматына қарсы барлық ҳәр
түрли сатқынлардыц ҳәм идеялық жақтан азғынлардыц идеологиялық атланысы басланды. 1909-жылы буржуазия илимпаз*
лары ҳәм жазыўшылары тәрепинен жазылған мақалалардыц жыйнағы жВехи“ деген улыўма ат пенен баспадан шығып.ол „либерал сатқынлардын энциклопедиясы"1 болды.
Әскерий аўҳал Түркстанға да енгизилди. Көплеген революционерлер судсыз ҳәм тергеўсиз тюрьмаға қамалды. Революциялық
идеялардыц пропагандистлери менен агитаторлары массалық түрде сүргинге жиберилди. пСиясий сүргиндегилер топары,—деп жазды 1906- жылы вСтепь“ газетасы,— Орта Азиядан этап пенен дерлик ҳәпте сайын жиберилип атыр“. Түркстан районлық қорғаныў
бөлиминиц мағлыўматы бойынша 1908-жылдын.23-апрелинен 1909жылдыц 1-сентябрине дейинги ўақыт ишинде 44 революциялық
группа ҳәм кружоклар сапластырылып, 266 адам жуўапкершиликке тартылған. 1907-жылдыц октябрь ҳәм декабрь айларында 2000
ға шекем прокламациялар ҳәм типографиялардыц үскенелери
арест етилген. Полиция тәрепинен темир жол рабочийларыныц
союзы қыйратылған.
Революциялық ҳәм миллий-азатлық ҳәрекетлерге қарсы усындай жазалаў ислерин жүргизиў менен қатар патшашылық өз властыныц социал-экономикалық жағдайын беккемлеў ҳәм кецейтиў
мақсетинде бир қанша илажларды әмелге асырды. Усындай илажлардыц бири патшашылықтыц аграр сиясаты еди. Бул аграр сиясатта әсиресе миллий районлардыц мәпине тийетуғын қонысландырыў мәселесине белгили орыи берилди. Колониаллық жергиликли мәкемелер дүзилди. Сырдәрья қонысландырыў районы
басқармасыныц составына Сырдәрья (буған Әмудәрья бөлими де
кирген) Ферғана ҳәм Самарқанд областлары қараслы болған. Бул
Басқарманыц гидротехникалық, агрономиялық, медициналық бөлимлери ҳәм қонысласқанларға қарыз бериў ҳәм оны өндирип
алыў бойынша бөлимлери болған.
Қонысландырыў жер фондыныц көлемин кецейтиў мақсетинде
1909- жылы Жаца дәрья ҳәм Қуандәрья районларында улыўма
географиялық бақлаў жүргизилди. Қәнийгелердиц пикири бойынша бул районлар суў менен тәмин етилген жағдайда Перовскийден баслап Петро-Александровскке дейинги аралықта мәдений
зона дүзиледи.
> В .И . Л е н и и . Шығармаларынын толық жыйнагы. 1 9 -гом, 167-бет,
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1909жылдық 5- июнинде жер қурылысы ҳәм дийханшылық
бас басқармасынын статс-секретары А .В . Кривошейннин басшылығы астында пахташылықты раўажландырыўдын жана районлары ушын Түркстан ҳәм Закавказьеде жерлерди суўғарыў ҳаққындағы мәселе бойынша санаат ўәкиллеринин қатнасыўы менен
жыйналыс болып өтти. Бул жыйналыс атап айтқанда, Әмудәрья
районы бойынша дәрья жағаларын ремонтлаў, онда суўдыц ағысына бақлаў орнатыў мақсетинде гидрометрикалық станциялар
қурыў, Әмудәрья район жерлерин тексерип, бақлаў исин жүргизиў зәрүрлигин мақул деп тапты.
1911-жылы Әмудәрьяда жүргизилген изертлеў жумыслары
дәрьянын орта ҳәм төменги районларында егислик жерлердиц
көлеми мәдений егиске қолайлы барлық жер көлеминиц 20% ке
шамаласын қурағанлығын анықлады. Егис жерлердиц көлемин
тағы да көбейтиў ушын бул жерде бир неше гидротехникалық
қурылыслар қурыў талап етилди, бирақ патша ҳүкимети буған
қЫзықпады.
Түркстан үлкеси халықларынын „артық* жерлерин алыў ҳаққында нызам қабыл етилиўине байланыслы бул үлкениц жергиликли ҳалықларыныц жерлерин тартып алыў массалық түрде күшейип кетти, қонысландырыўдын жер фондларын белгилеў ушын
изертлеў жумыслары жүргизилди, ҳәр турли концессиялар дүзилди.
„Артық" жерлерди белгилеў мақсетинде Әмудәрья бөлимине
бир неше отрядлар жиберилди. Олар тәрепинен 1912-1913- жылларда Шымбай ҳәм Шорахан участкаларында тексериў жумыслары жүргизилди.
„Артық* жерлер,—деп жазды Әмудәрья бөлиминде тексериў
жумысын тамамлағаннан кейин қонысландырыў басқармасыныц
ўәкили И . Рылов.—Әмудәрьянын дельта районлары бойынша
(Дәўқара, Шымбай ҳәм Таллық районлары) 255439 десятина муғдарында белгиленди. Бул жерлер қонысландырыў жер фондыныц
қараўына алыныўы тийис болды. Бул илажлар колониаллық, тонаўшылық характерге ийе болып, патша ҳүкимети қонысландырыў жер фондын көп күш талап ететуғын партаў ҳәм тын жерлерди өзлестириў есабынан емес, ал жергиликли халықлар тәрепинец әлле қашан өзлестирилген жер участкаларын тартып алыў
есабынан дүзилди. Патша ҳүкимети, өзиныц тиреги болған жекке
кулак хожалығы менен жер өзлестириў мәселесин де, улыўма
аграрлық мәселени де шеше алмады. Сонлықтан, В .И . Ленинниц
айтқанындай-ақ, қонысландырыў жер фондын дүзиў ҳәм улыўма
Столыпин аграр сиясаты жергиликли миллеттиц жерге тийисли
ҳуқуқларын пүткиллей бузыў жолы менен иске асырылды1.
Жергиликли миллетлердиц мийнеткешлерин тонаў үлкениц
аўыл хожалық өндирисине капиталистлик қатнасықлардыц ениўи
менен күшейди. Усы ўақытта саўда-санаат капиталы Әмудәрья1 В . И . Л е н и н . Шығармаларыньщ толық жыйнағы. 21-том. 330- бет
www.ziyouz.com kutubxonasi

327

нын еки жағасынан көп көлемли жер магсивин ийелеў ушын
концессия ҳуқуқларын алыўға еристи. Гөне-Үргенч әтирапындағы
аўыл халықларынық жерлеринде 1913-жылы князь Андрониковке
ҳәм белгили финансист Путиловке тийисли болған „Лаўзан“акционерлик жәмийети дузилген еди. 1912-жылы инженер Гржегоржевский Хожели, Гөне Үргенч ҳәм Ақтөбе районларынын 400
мын десятина жерлерин концессияға алыўға ерискен. Ағайинли
Сафарьянцтын саўда үйи Хожели беклигинен 2623 десятина жерди арендаға алған. Қыпшақ, Хожели, Порсы ҳәм басқа жерлерден феодал ҳәм байлар тәрепинен 1910—1912- жыллар аралығын»
да 100 мын танаптан көбирек жерлер тартып алынған еди.
Пахтаны сатып алыў иси менен шуғылланған „Большая Ярославская мануфактура", „Крафте“ , вКноплар“, „Ағайинли Мануиловлар“дын фирмалары, пахтаны тасыўды әмелге асырған „Восточное общество“, „Кавкзз ҳәм Меркурий“ , „Российское общество“ ҳәм „Компания Надежда“ сыяқлы саўда-санчат бирикпелеринин группалары ҳәм фирмалары концессияларға актив қатнасты.
Әмудәрьянын төменги етегиндеги халықлардыц экономикасына
кем-кемнен банк капиталы енип, бул мийнеткешлер массасынын
жағдайын бурынғыдан да бетер төменлеткен,
Әскерий-феодаллық империалистлик езиўшиликтин ақыбети
әсиресе 1911 —1912-жыллардағы ашлық ўақтында айрықша көзге
түсти. Бул аянышлы жыллар Қарақалпақстан тарийхында „Ақ
қапшық“ деген атақ алған.
1910- жыли ноябрь айында Түркстан үлкесинин көплеген орынларынта қатты боран болып, ол Әмудәрья бөлимин де қамтыған
еди. Ьурын болып көрилмеген бундай қатты суўықтан Әмудәрья
суўы мезгилинен бурын қатты. Усынын нәтийжесинде Чаржоўдан
Петро-Александровскке жиберилген ен зәрүрли жүклер, сонын
ишинде азық-аўқат затлары жолда бир қыс даўамында иркилип,
пайдаланыўға пүткиллей жарамай қалды. Бупнан тысқары бөлим
менен ханлықтан сыртқа жибериўге таярланған жүклердин басым
көпшилиги тасылмай қалды. Суў жолынын ашылыўы менен жүклерди тасыўдын баҳасы қымбатлап кетти. Бул жағдай гедей-дийханлардыц жағдайына аў1ыр тәсир жасады. Усы қыста дерлик
барлық гүзлик бийдайды -суўық урып кеткен.
1911жылдын бәҳәр, жаз ҳәм гүз айлары аўыл хожалығ
ушын да қолайсыз келип, пахта, жүўери, жонышқа, бийдай ҳәм
арпа сыяқлы егинлер көп зыянға ушыраған Агроном Андерсоннын мағлыўматлары бойынша Шымбай участкасындағы Есим волосты 1906-жылы 3141 танап жерге бийдай еккен болса, ал 1911жылы тек 345 танап жерге дақыл еккен.
Хаўа райынын қолайсыз аўҳалы шарўашылыққа да әдеўир
зыян келтирген. Мәселен, Шымбай участкасында барлық маллардын V* бөлегине шамаласы набыт болды. 1912-жылы наўқан
қуртларын бағып өсириў иси менен пүткиллей шуғылланылмады.
Азық-аўқат затларынын баҳасы да қымбатлап кетти „Бул пайытта,—деп жазды 1911-жылы 28- октябрьде Әмудәрья бөлиминин
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начальниги Сырдәрья областынын әскерий губернаторына жазған
хабарында,—бөлим халқыныц экономикалық жағдайы оғада аўыр,
турмысқа керекли барлық заглардын баҳасы әдеўир қымбатлап
кетти. Мәселен 1 пуд бийдайдыч баҳасы 4 манат 20 тийинға дёйин артқан, арпа—2 манаг 70 тийин, жүўери—2 манат 70 тийин,
гүриш—6 манат, бийдайуны— 4 манат70 тийин, жүз баў жонышқа 6 манагқа өскен. Усы заглар өткен жылы суўық т.үспестен
бурын ярым есе дерлик арзан еди“ .
Сырдәрья областыныц пахташылық бойынша бас қәнигеси
Әмудәрья бөлиминин начальнигине 1911-жылы 2-декабрьде мыналарды жазған: я... Шымбай участкасынын Есим волоетыныц
халқы арасында оғада кемгарлық орын алды, әсиресе, суўғарыў
ушын суўдын кемтарлығынан егис майданлары, әсиресе, дән егинлери усы волостта әдеўир муғдарға дейин қысқарған бийдайдыц баҳасы шектен тыс жоқары, буны ҳәм басқа да дән өнимлерин сатып алыўға қәрежеттин жоқлығынан гейпара пухаралар
қарабарақ туқымынан тартылған уннан быламық етип аўқатланғ р , нәгййжеде, олардыц арасында аўырыўшылық пайда болған".
Әмудәрья бөлиминиц бажбаны 1911-жылы декабрьде былай деп
жазған: „усы жылдыц ноябрь айыныц ахырында қазнаныц тоғай
далаларына Есим волостынан аш адамлар келип, азық аўқат
ушын жййде жыйнаған. Ашаршылықтан өлиўшилик Бекжап ҳәм
Есим волостларында оғада көп ушырасқан“.
Есим волостыныц болысы А . Оразымбетовтыц көрсетиўи
бойынша көллердеги суўлардын толық қатпаўыныц нәтийжесинде адамлар балық аўлаўға шыға алмаған, ал балық аўлаўға имканият болған ўақытта адамлар ҳәлсирегени соншелли, олар үйлеринен 20—30 шақырым қашықлық жерге де шыға алмаған. Усы
волосттыц № 4 аўылыныц ақсақалы А . Кәримбердиевтыц мағлыўматы бойынша, бул жердеги адамлардыц аўқаты қарабарақ
болған. Бәрқулла жарлылықтыц нәтийжесинде улыўма жүдеў
адамларды пүткиллей ҳалдан айырған. Нәтийжеде олар талап излеўге ямаса балық аўлаўға шыға алмаған.
1912жылы 29-февраль күни Шымбай приставы былай деп
жазды: „Есим волостлығыныц берген мағлыўматлары бойьтша өткен ҳәпте ишинде ашлықган усы волосттыц 12 адамы өлген.
Участка бойынша сапар еткенимде мениц өзим Бекжап, Есим хәм
Көкөзек волостларыныц пухараларыныц көпшилигиниц оғада
аўыр жағдайда, азық-аўқат жетиспеўшилигиниц қыйыншылығынан ҳәм узақ ўақыт ашаршылыққа дуўшар болып, ҳәлсирегенип
байқадым. Оларға тек жәрдем бериў керек, болмаса, еки-үш
ҳәптеден кейин бир неше онлаған адамлар сөзсиз набыт болады*,
Шымбай участкасы начальнигинин есабы бойынша 4000 ға жақын хожалықтын 20 мыцға жақын егеде хәм балалары азық-аўқгт сатып алыў ушын пособие белгилеўге мүтаж. „Кәмбағалласқан халық,—деп жазды ол.—я мүлки, я малы жоқлықтан. азықеўқат өнимлерин сатып алыўға шамасы келмей ашлықтыбасынан
откер:лекге“.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Шорахан участкасында 1700 адам (598 хожалық), ал пүткил
Әмудәрья бөлиминде 5000 үй ашаршылыққа ушыраған.
Мийнеткеш халықтьщ бундай аўыр жағдайын эксплуагаторлар өз мәплерине пайдаланды.
Капиталистлер, феодаллар ҳәм байлар кәмбағалласқан дийханлардьщ егис жерлерин оғада төмен баҳа менен сатып алған.
,1912-жылдағы Сырдәрья областыньщ аўҳалы ҳаққында* деген
рәсмий документте: аўыр 1911-жылғы апатшылық жергиликли
аўыл хожалығын әдеўир нашарлатты. Жарлышылық дийханлардын хожалығына керекли мал, күш көлигинин ҳам өндирис қуралларыньщ бир бөлегин сатыўға мәжбүрледи. Анағурлым қурғын
хожалықлар өзлеринин егис майданын көбейтти, деп көрсегилди.
Дәнге мутәжлық көбейип, ашырқаған адамларға мәмлекетлик
жәрдемнин толығы менен болмағанлығын есапқа алып, эксплуататорлардын ўәкиллери Әмудәрья бөлимине дән алып келип,
оны қымбат баҳа менен сатқан. Халық қолында қәрежети болмағанлықтан олардан дәнди яки унды ен жоқары дәрежедеги процент есабы менен қарызға алған ямаса сол қарызды өгеў ушын
олардьщ хызметин ислеген, жарлы дийханлар ҳәтте сол қарызы
ушын балаларын эксплуататорларға бериўге мәжбүр болған. Усындай жағдайда жергиликли байлардьщ ишинен Қурбанов Халмураг деген бай айрықша көзге түскен. Онын бир жыллық капиталы 100 мын манатқа жеткен, онын 40 мын манатлық мүлки
хәм Шымбайда 50 танап жери болған. Оған Рус-Азия банкинин
Жана Үргенч бөлиминде 35 мық манатқа шамалас кредит ашылған. Мәткаримов Ибрагим, Хожамбердиев Халмуратбай, Халлеков
Шынықул, Камалов Убайдуллалар сыяқлы ири саўда ҳәм жер
ийелери халықтын ашаршылыққа дуўшар болғанлығынан пайдаланып, көп байыған.
Рус-Азия банкинин Жаг(а Үргенчтеги бөлиминин директоры
Фрюлинггиқ берген мағлыўматы бойынша, 1911-жылы Хийўа ханлығыньщ барлық районларында ҳаўа райынық қолайсыз келиўине
байланыслы бийдай толығы менен зүрәәт бермеген. Усыған байланыслы Хийўа халқы бир пайытта ашлыққа ҳәм онын барлық
аянышлы ақыбетине дуўшаЬ болған. Рус-Азия банки тәрепинен
Армавирден 11 вагон, Оренбургтан 10 вагон ун, Ашхабад, Мары
ҳәм Чаржоўдан 50 вагон бийдай сатып алынған. Айырым байлар
тәрепинен Чаржоў арқалы 100 мьщ пуд ғәлле жиберилген. Усы
ашаршылық болған еки жыл Рус-Азия банкинин Жана Үргенч
бөлиминин капиталы онлаған есеге көбейген. Егер 1910-жылы
усы банктин капитал айналысы 4.011 475 манатты қураса, 1911жылы 91,004 142 манатқа, ал 1912-жылы — 98 327 924 манатқа
жеткен.
Россия капиталисглери жергиликли байлар менен бирликте халықтық ашаршылығынан усылайынша пайдаланған. Ал халықты
талаўшылардық бири Хийўа ханы болып, ол усы пайытта рус
натшасынық пайдасына салық шөлкемлестириў ушын жарлы халыққа жақа салық салған. Усы ўақыяны өз кэзи менен көрген
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Г . Капустин бул ҳакқында былай деп жазған: Д и й ўа ханынық
Петербургқа сапар етиўине байланыслы барлык халықларға арнаўлы салық белгилеген. Бир ҳәпте бойына хан ушын ақшалай
салық жыйналған, ал ақшасы болмағанлардын мүлки тартып
алынған. Егер мүлки де болмаса, дийхан қазыхат берген. Бирақ
оған ақша төленгеннен кейин ол сүтхорға өмиринше қарыздар
болып қалған“..
Бул дәўирде класслық жиклениў тағы да күшейди. Шымбай
районындағы 854 кулак, бай хожалығына барлық егислиқтин 20%
и, мал басыньщ 20% и тийисли болған болса, 5979 жарлы хожалықтьщ 33% инин малы болмаған, 1457 хожалықтын малы да,
егислик жери де болмаған, ал 63% жарлы дийханлардын ири
қара малы болмаған.
1911-жылы Хийўа районын тексергенде, 7091 дийхан хожалығынын 49,8% ин ўақымшылар ҳәм бийватанлылар, ал жери аз
хожалықлар 39% ти қураған.
Ашаршылық жарлы дийханлардын аўхалын оғада қыйынластырды. Әмудәрьянын жоқары жағынл қарай хожалықлардын табыс ҳәм күнелтиўдин имканиятын излеп, кетиў ҳәрекети байқалады. Бирақ Әмудәрья бөлиминде ҳәм Хийўа ханлығында орналасқан санаат, саўда, транспорт кәрханалары барлық адамларды
жумыс пенен тәмийин ете алмады. Олардын улыўма саны бул
жыллары сол 1910-жылдын дәрежесинде қалды. Шийки зат, әсиресе пахта ҳәм дән жетистириудин бирден кемиўинин нәтийжесинде олардағы улыўма мийнет өнимлилиги 1910-жылға қарағанда 20% ке кемиди.
Бирақ жумыс тапқанлардын да аўҳалы жүдә төмен еди. Санаат кәрханаларында ислеген ра очийлардын орташа айлығы
айына 14 манатқа шамалас еди. Олардын жатақ жайы да төмен
жағдайда еди. Рабочийлар заводтын казармасында жасаған. Ь. Чепрунов бир заводта ислейтуғын рабочийлардын жагақ жайын былайынша сүўретлейди: „Адамлар шан жерге төселген шыптанық
үстинде дем алып атыр, олар тунги сменада ислейтуғын рабочийлар
еди. Олар етиклерин шешпестен, үстине шапанларын жамылып
уйықлап атыр. Бөлмениқ ортасындағы жер ошақтьщ үстинде тамақ писириў ушын үлкен қара қазан ҳәм шыра жайғасқан“.
Олардын мийнет шараятлары да оғада аўыр болды. Бурын рабочий болып ислеген А . Т. Пискунов мыналарды еске түси-реди:
„Ҳәр түрли жумысларды атқарыўға туўры келди.. . складта қапқанар тиктим, ағаш устасы болдым ҳәм мастерскойларда ҳәртүрли
жумысларды иследим ... Хожейин рабочийлардын жасын есапқа
алмады. Заводта өспиримлер мийнетин эксплуатациялаў ҳәўиж
алды. Егеделер, жас өспиримлер ҳәм балалар ушын сменадағы
ис ўақты бирдей етип белгиленди, бирақ балалардық ис ҳақысы
әдеўир төмен төленди. Дем алыссыз жумыс исленди. Пахта тазалаў заводларында ҳәм басқа өндирис кәрханаларында мийнеттин жағдайы
жаман еди. Цехларла адамлар өте алмайтуғын батпақ, ш ақ .. . ҳәтте еқ әпиўайы қәўипсизлик техникасы да
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болмады.. . шама менен мәўсимли жумыс ислейгуғынлар ҳак*
қында да усыны айтыўға болады*.
Патшашылықтьщ колониаллық сиясаты рус ҳәм, жергиликли
буржуазия менен феодаллардын ўәкиллери усы жылларда мийнеткешлерди эксплуатациялаўды күшейтти.
„Өзбекстан С С Р тарийхы“нын авторлары жазғандай-ақ, езилген халықлардын миллий-азатлық ҳәрекеги улыўма хааықлық
ҳәрекет ретинде биринши рус революциясы жыллары менен салыстырғанда реакция жылларында ҳәлсирейди, бирақ буржуазияшыл-миллетшил ҳәрекет буннан былай да раўажланады.
Большевиклер партиясы патшашылық террорына ҳәм қадағалаўына қарамастан реакция жылларында да Россияныц орайында ҳәм онын миллий үлкелеринде де халық массасы арасында
революциялық жумыс жүргизиўди даўам етги. 3-июць монархиясы дәўириндеги партияныц тийкарғы ўазыйпасы 1908-жылы Г1арижде болып өткен Р С Д Р П V Улыўма Россиялық конференииясында белгиленип, ол самодержавиенин жанаша сиясатыныц мақсетин ҳәм пролетариаттыц ролин халық массасыиа түсиндириўден,
Р С Д Р П қатарын беккемлеўден,'Думаны революцияшыл пропаганда ҳәм агитация ушын пайдаланыўдан, армиядағы ҳәм дийханлардағы ярым пролетариат элементлерди социалистлик рухта
тәрбиялаўдан ибарат болды.
Реакция дәўиринде Түркстан большевиклери де рабочий класс
пенен дийханлардыц улыўма иси ушын гүрести даўам еттирди.
1907-жылдын ахырында Р С Д Р П Ташкент шөлкеми өзиниц ж умысын қайта баслады. Бирақ оныц басшыларынын қамаққа алыныўы менен хызмети бирқанша пәсейди. Тез аранын ишинде ол және өз жумысын баслады. Социал-демократиялық шөлкемлер Марыда, Красноводскте жумыс иследи. Чаржоўдағы социал-демократлар да өз жумысын тоқтатпады. 1909-жылы 'Гашкентке большевик
Н . В. Шуыилов, Ашхабадқа В. П . Вахнин келген. 1907-жылы
Әмудәрья бөлиминде ҳәм Хийўа ханлығында бир қанша революцияшыл-демократлар хәм революцияныц актив қатнасыўшылары
бар еди. Мәселен, Путилов заводынын бурынғы рабочийсы большевик Чанко Жаца Үргенчте турған. Олар бул жерде белгили
дәрежеде шөлкемлестириўшйлик ҳәм пропагандалық күшке ийе
еди.
Р С Д Р П Ташкент группасынын революцияшыл листовкалары
Әмудәрья бөлиминде де тараған. Шымбай участкасынын халқы
арасына да революцияшыл прокламациялар келип жеткен. ,Т у р кестанский курьер* газетасыныц хабарлаўына қарағанда 1909жылы Петро-Александровск қаласыныц тап орталығынан революцияшыл әдебиятлар ҳәм жасырын баспахананыц керекли үскенелери табылған.
Революиияшыл әдебияглар Хийўа ханлығына да өте баслаған.
Мәселен, Хорезм революциясыныц ветераны Машарип Бадаловтыц үй архивичен „Солдатский лисгок—„Правда* газетасы табылған. Бул газета Р С Д Р П Ашхаоад группасы гәрепинен 1906-жылы
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басып шығарылып, Хорезмде реакция жыллары тарагылған. Усы
жыллары қарақалпак оқыўшылары гатар тилинде шыққан яЭльислах“ („Реформа") газегасын оқыған. Солай етип демократияшыл
қәм революцияшыл идеялардын реакпия жылларында да таралғанын көремиз.
Мийнеткеш халықлардыц колониаллық сиясатқа ҳәм жергиликли езиўшилерге қарсы гүреси усы жыллары да тоқтамады.
Түркстан генерал-губернаторы канцеляриясынын Үшинши бөлиминиц Әскерий министрге жазған докладында көрсегилгендей,
„ҳәтте ец шет-шебир орынӘмудәрья бөлими де халық ҳәрекетлеринен шетте қалмады1*.
Дийханлардын натурал ўазыйпаларды орынлаўдан бас тартыўы
даўам етти. Мәселен, Дәўқара волостынын -дийханлары қазыў
исин шөлкемлестириўге келген пристав хәм арық-ақсаҚалларға
қарсылық көрсеткен. Ҳәкимлерден рухсат алмай-ақ, тоғайдан сексеўил отын шабыў жийилескен. Дийханлар администраниянын
ўәкиллери менен ушырасқанда тоғайды қадаған етиў исине өзлеринин келиспейтуғынын айтқан ҳәм белгиленген тәргипке өзлериниц наразылығын билдирген. Өйткени кец тоғайлықлар менен
мал жайлаўларыныц қазнаныц қараўына алыныўына байланыслы
халықтын огын, қурылыс материалларына, мал жайлаўына мүтәжлығы күшейген, онын үстине малларды жайлаўға жайыў ушын
ҳақы төлеў, от-шөп, қурылыс материалларыныц сатып алыў баҳасы қымбатлап кеткен.
Усыған байланыслы өз бетинше гоғайдан ағаш шабыў ҳәм
оларға малларды жайыў жағдайлары көбейген. Тоғай ҳәкимлериниц ағаш шабыўшы лийханлар менен гүресиўдин имканияты жоқ
екенлиги ҳаққындағы ҳабарлары жийи-жийи түсип турған.Мәселен,
Шымбай участкасыныц Қусхана таў деген жеринен „тоғайда көпшилик түрде ағаш шабыў тоқтатылмады" деген хабар келген.
Мыцбулақ, Тамды ҳәм Дәўқара волостларыныц шарўалары
да ҳәкимлердиц арнаўлы түрде билег алыўдыц зәрүрлиги хаққындағы буйрықларын орынлаўдан бас тартқан. Бул жағдайдыц
себебин Сырдәрья областлық губернаторыныц өзи „қанаатландырарлықтай жайлаў жерлериниц жоқлығынан ҳәм „тоғай администрациясыныц шарўаларға қысым етиўинен* — деп мойынлаўға мәжбүр болған. „Усындай жағдай, деп жазған Әмудәрья бөлиминиц начальниги Глущановский, халықта наразылық туўғызады“.
Реакция жылларында патша ҳүкимети әсиресе әскерий бөлимлерде қатац тәртип орнатқан. Бул ҳүкиметтин күткен нәгийжесин
бермей, солдатлар менен матрослар арасында наразылықты күшейтти. Усы жыллары Әмудәрья флотилиясында да наразылықтыц көринислери сезилди. 1908-жылдыц гүзинде Әмудәрья флотилиясынын барлық экипажы ис таслаў дағазалады.
Бул флотилия начальнигиниц 1908-жылы 13-сентябрьдеги буйрығында көрсетилгенинлей-ақ, Петро-Александровск қаласына келип турған „Император Николай 1Г пароходыныц командири
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штабс-капитан Шлефендорф пароходтьщ қапталында турган солдатларға жағадан жүклерди қашығырақ етип тасыўға буйырық
берген ўақытта қатарда турған солдат Кумпанец: жБолдық. Команла питти“ деп мәлим еткен. Бирақ ол командирдин „Үндеме"
деп биринши рет берген буйрығына бағынбаған ҳәм айтқанынан
қайтпай қарсылық көрсеткен.
Петро-Александровск қаласында орналаскан 18-атқышлар батальонынын солдатлары арасында қозғалац келип шыққан. Бул
қозғалан хызмет етиўдин оғада аўыр жағдайынан ҳәм офицерлердиц солдатларга женсиз қатнас жасаўына байланыслы пайда
болған. Армияда хызмет егиўдин муддети питкеннен кейин де
солдатларды иркип қалған. 1908-жылы 23 сентябрьде усы батальонда Түрксган әскерий округи Командующисинин„ демобилизацияға жататуғын төменги қатардағыларды ендиги жылы бәҳәргедейин
қалдырыў ҳаққындағы“ буйрығы оқып берилген. Нригада командиринин анықлаўы бойынша төменги қатардағы солдатлар командирге келип, өз қатарлары менен бир ўақыгта запасқа шығарыўды
талап еткен. Өйткени „солдатлар жер сүриў ҳәм дән егиў ўақгына дейин үйлерине келип жете алмай, нэтийжеде келеси қыста кемтаршылыққа ушырап қаламызба“ деп қәўетерленген.
25-сентябрь күни батальон әскерий дала тактика сабағын өткерип, Тазабазар дегён аўылға дем алыўға келген. Кешки саат
8 де 30 — 40 тай солдат жыйналып, тағы да өзлериниц талапларын командиралдына қойыўға келискен. Қозгалан қалаға қайтып
келгеннен сон да тынбаған, ҳәтге гарнизон начальнигинин (ол
Әмудәрья бөлиминин де начальниги) берген «кенесине де“ қулақ
аспай, егер буйрық бийкар етилмесе, онда олар туўылған жерлерине өз бетинше кететуғынын билдирген.
Усындай шешиўши түрде орын олған қозғалац тек әйтеўир
ямаса сгихиялы түрдеги ўақия емес еди. Бул бурынғы рабочий
ҳәм дийхан, ҳәзирги солдатлардыц самодержавиялық дүзимге
терен наразылығын көрсетти. яСонғы үш жыл ишинде, — деп
хабарлаған бир гарнизон офицери — мен елиўден аслам... хат
алдым. Олардын көпшилиги сөгис ҳәм қорқытыў менен толы.
Бул хатлардыц биреўинде былай жазылған: бизлер ҳадал хызмет еттик, ал бизлерди ириккеннен кейин, енди қудайдан да,
патшадан да қорықпаймыз“.
Батальон командири 1907— 1903-жыллары шақырылған төменги чинлерге жүдә жаман тәсир етиўинен қорқып және 1906-жылғы
төменги чинлердин нызамсыз ҳәрекетлери ҳәм тәртипти бузыўлары буннан да бетер күшейип кегкен ўақыгта шешиўши түрде
илажлар көриўге рухсат бериўди әтиниш етиў менен бирге, оларды
өзлеринин қатарлары менен бир ўақытга армиядан босатып, запасқа шығарыўды мәселе етип қойған.
Солай етип, солдатлардын наразылығы және қозғаланлары буннан былай да күшейип кетиўинен қорыққан ҳәкимлер ҳәтте реакцияныц күшейип турған жылларында да олардыц 1 алаплары менен санасыўға мәжбүр болды.
'
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1909жылы да рабочийлардьщ қозғалақы даўам егкен. Үлкениц санааг кәрханаларынын рабочий ҳәм мастерлери де наразылық ҳәрекетләрине актив қатнасты.
Дәреклердиц хабарлаўы бойынша дийханлардыц да ашықтанашық қозғалацы болып турған. Мәселен, 1909-жылдыц май айында Сарыбий волостыныц Бағжап аўылында, Гүлдүрсин қаланыц қасында 150 ге жақын дийхан болыс Садық Баяков пенек
суў хожалығыныц ҳәкимлери болған мурапларды қоршап алып,
олардан егиске керекли суўды әдил түрде бөлистириўди талап
еткен.
Суўдан ец дәслеп зксплуататор қатламлар — феодаллар, мусулман руханыйлары, болыслар, мураплар, арық ақсақаллар пайдаланған, ал жарлы дийханлардыц егинлери көпшилик жағдайда
суў ишпей қалған. Мәселен, арық ақсақал Мальцев агып атырған суўды өзиниц жери ушын ириккен, ал дийханлардын атызларына баратуғын жап қуўрап қалған. Бул жағдай дийханлардыц
жергиликли ҳәкимлердиқ ўәкиллерине топылыс жасаўына алып
келген.
Дийханлардыц усындай акгив бас көтериўлери барлық жерлерде байқалған. Мәселен, дийханлардыц қозғалац «втергени
туўралы хабар Шымбай участкасынан да келип түскек. 1909-жылдыц жазында Оржаптан суў ишетуғын Кегейли яо.юстынын
5-аўылыныц дийханлары суўды әдилсиз бөлгенлерк ушын арық
ақсақалды урып сабаған.
Солай етип, самодержавие менен үстем класс ўәкиллери реакция жылларында революцияшыл ҳәм миллий-азаглық ҳәрекетин миллий районларда да пүткиллей сапласгырыўға урынса да
бирақ бул ҳәрекег бул жылларда да тоқтамады.
2. Ж А Н А Р Е В О Л Ю Ц И Я Л Ь Щ К Ө Т Е Р И Л И Ў Ж Ы Л Л А Р Ы .

Биринши рус революаиясынан соц, революциялық ҳәрекетте
сезилерликтей бурылыс 1910-жылдан басланды, буныц басламасын
Москва рабочийлары баслап берди.
1910жылы жазда болған Москва рабочийларыныц стачкасы
хызмет ҳақыны көбейтиў ҳакқыцда, штраф ҳәм тинтиўлерди бийкарлаў ҳаққында талаплар қойған. Олар „рабочийлзрдан сайланғанларды мойынлаўды ҳәм олардық руқсатысыз ҳешкимди орнынан алып тасламаўды* талап егкен. Петербүрг, Москва қалаларында патшашылыққа қарсы сиясий демонстрацнялар, студент
жаслардыц ҳәм демократиялық интеллигенцияныц қозгалыслары
басланып кетти. Аўылда дийханлардық ҳәрекети күшейди. Солай
етип ҳалық массасынық революцияшыл қозғалыслары ек жайды.
Бул Столыпин сиясатынық толығы менен жеқилғенин кврсетти.
»Ал енди, — деп жазды В. И . Ленин 1910-жылдь:қ декабринде, — үстимиздеги жылдыц жазынан баслап, тағы да көтерилиў
басланып отыр. Экономикалық стачкашылардын саны өсип баратыр, өскенде де күтә тез өсип атыр. Черносогендок реакцияиын
^
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толык үстемлик еткен дәўири питип.жана көтерилиў дәўри басланды. 1905-жылдан 1909-жылға дейин әдеўир үзилиспеге түссе де—
шегинген пролегариат күшлерин жыйнап топылыска өте баслады"1.
Усындай жана революциялық көтерилиў монополиялық капитализм жағдайында елдин экономикалық раўажланыўына байланыслы болып, бул өз гезегинде миллий районларға да тәсирин
тийгизди.
Рабочийлар ҳәрекетиниц сезилерликгей жанланыўы Түркстанда да орын алды. 1910-жылдын өзинде-ақ, таў кеншилер, темир
жолшылар, пахта тазалаў ҳәм май шығарыўшы заводлардын
рабочийлары ис гаслады.
Әмудәрья бөлими ҳәм Хийўа ханлығынын рабочийлары да уллы
рус рабочий класынын жәрдеми менен әскерий-феодаллық ҳәм
капиталистлик эксплуатацияға қарсы жана революцияшыл күш
ретинде көтерилди. 1909-жылы Хорезм ойпатындағы пахта тазалаў заводлары рабочийларыныц қозғалысы болып өгти.
Аўыр мийнет, көп санлы алымлар, толық ҳуқуқсызлық Әмудәрьянын төменги бойындағы жарлы халық массаларын кем-кемнен езиўшилерге қарсы шешиўши түрде козғалысқа шығыўға
ийтермеледи. Әмудәрья бөлиминин начальниги Глушановский өзиниц ,Әмудәрья бөлиминдеги жергиликли халықтыц кейпиниц
жағдайы.. . “ деген 1910-жылы берген есабында ҳәкимлердиц
жүргизип атырған барлық илажлары „халық тәрепинен наразылық
туўғызбақта, халықта наразылық бар ҳәм оны халық жасырмайды"
деп мойынлаўға мәжбүр болған еди.
Халық қозғалысы шешиўши характер алғанлықтан, ҳәтте жергиликли ҳәкимлер көпшилик жағдайда әскерлерди пайдаланган.
Тек 1910-жылдын өзинде ғана Әмудәрья бөлиминин ҳәкимлери
852 рет қураллы жәрдем, шақырыўға мәжбур болған.
Усы жыллары езиўшилик сиясатқа қарсы наразылықлар, қазналық жерди дийханлардыц тартып алыўы жийилескен. Мәселен
Төрткүл, Шорахан, Бийбазар волостларыныц дийханлары аўыл
хожалық егислиги ушын Аққамыс ҳәм Бийбазардагы тоғайлықлардыц әдеўир бөлегин сүрип, айдап жиберген. Сонлықтан ҳәкимлер халықтыц жер учасшаларынан тоғай хожалықларын бөлеклеп сақлаў ушын арнаўлы салмалар қазыўды усынған. 1910жылы ҳәкимлердиц хабарлаўында: „Ө з бетинше жерди сүриў
даўам етип атыр, оларға қарсы гүресиў жүдә қыйын, тоғайлықтын арқа-багыс шегарасын халықтын жер меншиклеринен айырыў
ушын салма қазылыўы керек*, — деп көрсетилген. Шымбай учасгкасынын көплеген халқы қыс айларында өзлеринин турақлы отырған аўылларынан тоғайға көшип шыққан, отлақлы жерлерге
малларды жайыў барлық жерлерде гезлескен,
Бирақ патша ҳүкимети пайдаланыўға жарамлы жерлерди тартып алып егин егиўге, ҳәтте шецгеллерди пайдаланыўға тыйым
салған. Әмудәрья тоғай хожалығы баслығынын усындай бир
1 6. И Л е н и н , Шыгармаларыныц юлық жыГшағы, Д)-том, /4-бет.
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буйрығы Шарахан участкасыныц барлық халқын тынышсызландырған Шаббаз волостыныц Ханжап, Шаббаз аўылларыныц пухаралары 1910-жылдыц қысында Әмудәрья бөлиминиц начальнигине былай деп жазған: „Әмудәрья бөлиминиц басқарыўшысы
ҳәм тоғай бажбанлары биз салығын төлеп, барлық миннетлерин
атқарып отырған жердиц жыцғылын ҳәм басқа да өсимликлерин
шабыўды қадаған етти. Соныц ушын бизлер бундай тәртипти
бийкарлаўды талап етемиз“.
Бийбазар волосты халкыныц өтиниши бойынша дийхан М . Бабиров 1910-жылы 23-августта Түркстан генерал-губернаторына
жергиликли ҳәкимлердин жөнсизлигине наразы болып хат жазған: „Солай етип, бизлердиц жерлеримизди тартып- алмақта, себепсиз бизлердин меншиклеримизди тартып алғанына тынышсызланбақтамыз. Тоғай бажбанларын қуўып жиберип атырмыз. Гүзлик егиннин егиси ушын жер сүриў ўақты өтип баратыр, көпшилик
халық келеси жылы ғәллесиз қалыўы мумкин".
Әмудәрья бөлиминиц начальниги де халықтын бундай ҳәрекети барлық админисграцияға қарсы наразылыққа өсип жетисетуғынын ойлап, бундай жағдай „пүткиллей тилекке қарсы“ деп
жазған. Солай етип, администрация Мылтықкеткен ҳәм Естемес
тоғайлықларынын қараўына дийханлардыц жерлерин алыў туўралы шыққан буйрығын бийкар етиўге мәжбүр болған. Ашлық
жыллары күнелтиўдиц барлық дәреклеринен айрылған дийханлардын гейпаралары феодаллардын зат-мүликлерин басып алыў
ислери менен де шуғылланған. Буныц ушын бай мүлик ийелери
Әмудәрья бөлиминиц начальнигине шағым арза берген.
Бундай жағдай тек жергиликли миллетлердиц мийнеткешлери
арасында ғана емес, ал, жергиликли рус халқы арасында да болып турған. Әмудәрья бөлимине бурын көширилген урал казаклары арасында да класслық жиклениў процеси күшейген. Олардыц
ишинен пахта - тазалаў заводларыныц ийелери, балық санаатыныц хожайинлери, саўдагерлер ҳәм т. б. сол сыяқлы эксплуататор класс ўәкиллери пайда болған. Ал, езилиўшилер пахта тазалаў заводларында, балық санаатында ислеп, өнер кәсип ислери
менен шуғылланып, өзлериниц мийнетлери ушын жүдә аз муғдарда ҳақы алған. Оларг ҳәкимлердиц әдил емес талапларына
қарсы шығып, ҳүкиметтиц сиясатына өзлериниц келиспейтуғынын ашықтан-ашық билдирди.
Дийханлар тонаўшылық характериндеги бундай аўыр салықты
төлеўге шамасы келмеди. Усыған байланысы ҳәр жыл сайын
салықтын төленбеген бөлеги есип кетти. Әмудәрья бөлиминиц
начальниги Петро-Александровск приставынан бул төленбеген
салықты тез арада жыйна>'ды талап еткен.
1911-жылы 20-мартта пристав Дмитриев полиция ҳәм чиновниклердиц бир топары менен бирге салықты өндириў ушын аўылға шыққан. Олар ураллы Иван Солодовниковтьщ есигине келген
жерде олардын келиўинин себебин билип, Иван Солодовников:
яБиз қамақтағылармыз, бизлерди бул жерге шынжырда мәжбүр.
22-883
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леп әкелди, сонық ушын мен сизлерге ҳешқандай ақша бермеймен, хатлаў жүргизиўге рухсат етпеймен, егер мени тонасақлар,
онда сизлерди есиктен шығарып жиберемен“, деген. Солодовниковқа таяқ пенен қуралланған дийханлар жәрдемге келип, полицияшылардан қағазды жулып алып, жоқ етиўге урынған ҳәм затмүликлерин хатлаўға рухсат етпеген. Полицияшылар Солодовниковтыц затларын басып алып шығыўға умтылған ўақытта дийханлар оларға топылыс жасаған. Бундай жағдай Василий Сморогов
деген басқа бир дийханныц үйинде де болған. Тек қурал-жарақ
қолланыў нәтийжесинде ғана полицияшылар аман қалған. Бирақ
салықты жыйнаў бул сапары да узилиске түскен. „Ҳүкиметке
қураллы қарсылық көрсеткени ушын“, деп ураллы руслар жуўапкершиликке тартылған ҳәм полицияныц қатан бақлаўы астына
алынған.
Ураллы руслар ҳәкимлердиқ жайлаўға, тоғайға, балық аўлаўға
ҳукуқ беретуғын арнаўлы билетлерди сатып алыў ҳаққындағы
талапларына да бағынбаған. „Балық аўлаўдағы бир кемшилик, —
деп жазды балық аўлаў орынларына бақлаў жүргизиўши А . Корепанов, — Петро-Александровскке жақын орналасқан елатлықта жасаўшы балық аўлаў менен шуғылланатуғын ураллы казаклардық
бир бөлеги ҳәм Нөтвс аўылындағы бирнеше семьялар балық
аўлаўға, тоғай ҳәм жайлаўдан пайдаланыўға және саўда документлерине ҳещ қандай билет алмайды. Солай етип, олар басқа
да бал*»қ аўлаўшылардық тәргибин төменлетеди“ .
19!2-жыл рабочийлар ҳәрекетинде тарийхый өзгерис жылы
болып, рабочий класс капиталистлер менен патша монархиясына
чассалық түрде топылыс жасаўға өтти.
1912-жыл 29-февралда басланған „Лена алтын өндириси бирлеспеси* рабочийларыныц стачкасы бир айдан көбирек даўам етти.
Пагша әскерлери бирнеше жүзлеген рабочийларды оққа тутты.
„Ҳәзирги ўақыттағы тәртиптиқ зулымлығы менен кесапатлығынық барлығы, — деп жазған еди „Звезда“ газетасы, — көп қыйналған Россиянық кеселликлеринин ҳәммеси бир фактке — Ленадағы ўақияларға топланды. Мине сонлықтан Ленадағы атыўлар
ис таслаў ҳә.м демонстрацияларға хабаршы болды“ .
Лена ўақыясы Түркстан рабочийларына да өз тәсирин жасады. 1912-жылы 9-апрельде Қызылқия шахтерларынын забастовкасы болып өгти. Усы жылдық жазында Ташкент қасындағы
Троицкий лагерлери саперларыныц көтерилиси болды. ПетроАлександровск қаласында солдатлардын наразылықлары орын
алды. 1912-жылы 9-августта солдат Черков командирдиц буйрығын орынлаўдан бас тартқан.
Бул жыллары жарлы балықшылардық балық өндириси ийелерине қарсы ҳәрекетлери де оғада күшейди.
Жарлы дийханлар бурынғыша аўыр натурал ўазыйпаларды
орынлаўдан, салықты және алымды төлеўден бас тарты. 1912жылдық бәҳәринде Шорахак аўылынын дийханларьпгьт бир топары Келтеминар жеринде болған қазыўға барыўдан бад тартқан.
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Жергиликли ҳәкимлерге өткен жыллардан төленбей қалған салық ҳәм алымларын өндириў қыйынласа барған.Участка приставынын волость басқарыўшылары, Әмудәрья бөлими начальниғинич
Хийўа ханы менен хаг алысыўлары буған дәлил бола алады. Болыслардыц бири Әмудәрья бөлиминиқ начальниғине аўыллық
ҳәкимшилик органлары алымларды ҳәм төленбей қалған салықты
өндирип алыўға жәрдемлеспейтуғынын билдирген.
Жол қатнаста ислейтуғын жалланбалы рабочийлар арасында
да наразылық кушейген. Мысалы, Дарға рабочийлары өзлеринин
мийнеглерине оғада төмен ҳақы төленетуғыны ушын байлардыц
жүклерин тасыўдан бас тартып, жумысты таслап кеткен.
Халықтын наразылығы Хийўа ханлығында да көзге тусти. Халықтын ҳукуқсызлығы, хан әмелдарларыныц зорлық-зомбылығы,
салық-салғырг системасыныц әдилсизлиги, медициналық жәрдемлердиц жетиспеўшилиги, жол-қатнас, почта-телеграф мәкемелери
жумысларынын жақсы жолға қойылмағанлығы, суўғарыў системаларыныц төмен жағдайда екенлиги, егислик жерлердин өнимдарлығыныц төменлеўи патша администрациясы ўәкиллериниц
бириниц мойынлаўы бойынша Хийўа ханлығы халқыныц наразылық көрсетип, бас көтерип шығыўыныц тийкарғы себебк
болды.
Әмудәрья бөлиминиц начальниги 1912-жылы 30-октябрьдеги
өзиниц Түркстан генерал-губернаторына ясазған рапортында: „Хийўа ханлығында ҳәзирги тәртипке наразылық өспекте" деп бийкарға атап көрсетпеген. Усындай жағдайлар Әмудәрья бөлиминде де
орын алды.
1913 — 1914-жыллары Россиядағы революциялық ҳәрекеттиц
буннан былай да күшейиўи Түркстан үлкесиниц халықларына да
өз тәсирин жасады. Үлке халықлары арасында класслық гүрес
көгерилди.
Бул ўақытта Қарақалпақстанда мийнеткешлердиц көбирек эксплуатацияланған отрядларыныц бири болған балықшылардыц қозғалысы айрықша көзге түсти. Арал тецизинде балықшылықтыц
раўажланыўы менен жарлылар талап излеп, Қара тенизден, Каспий, Балтик тецизлеринин жағаларынан, Орайлық губерниялардан, ҳәтте Сибирден де келген. 1913-жылы 21-январда Арал
тенизинин Бөген атаўында Красильников, Рейтман, туўысқанлы
Марковлар, Думенколардыц балықшылық кәсип орынларында балықшылар өз ҳукуқларын қорғаў ушын қолларына қурал алып,
бас көтерип шыққан. Әмудәрья балықа ўлаў районында Әмудәрья
бөлими ҳәм Хийўа ханлығыньщ балық аўлаўдыц қазналық тәртибине жарлы балықшылар қарсы шыққан.
1913-жылдыц бәҳәринде жап тазалаў ҳәм басқа да ирригациялық жумыслар бойынша „келмеген рабочийларды қатац жазалаў
ушын“ айыпкерлердиц дизимин тапсырыў жөнинде Әмудәрья бөлимниц қатан ескертиўлери болса да, рабочийларды қазыўға шығарыў нормасы барлық жерлерде орынланбаған. Әмудәрья бөлими
уачальнигиниц 13-июньдеги буйрығында рабочийлардыц көпши339
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лик түрде жумысқа келмеў нәтийжесинде истиц барысы қанаатландырарсызлық жағдайда екенин атап көрсеткен.
Гейпара районларда дийханлар әдеўир шешиўши ҳәрекетке
өткен: жергиликли бай ҳәм молла-ийшанлардыц жерлерин дийханлардьщ өзлери тартып алыў жағдайлары ушырасқан. Дәўқараволосты 7-аўылынын дийханлары 1913-жылдын жазында Хожабай
ийшан Дарманкуловгыц жерин өзлеримиз суўғардық ҳәм ектик,
деп өз бетинше оны ийелеген. Дийханлардын ири бай ҳәм феодаллардыц үйлерине, саўда санаат кәрханаларына топылыс жасаўы жийилескен.
Социаллық ҳәм колониалық-миллий езиўшиликке қарсы бас
көтериўлер барлық аўылларды ҳәм волостлықларды қамтыған.
Кала ҳәм аўыллық жерлерде „жәмийетлик тынышлықты11 бузыў
барған сайын көбирек гезлескен. Шорахан волосты Мирзашөл
аўылында жасаўшы 130 үйдин барлығы бирнеше жыл салық
төлеўден бас тартқан. Тек Әмудәрья бөлими начальнигиниц өзи
араласыўы нәтийжесинде ғана 1915-жылы олардан алымныц гейпараларын өндириўге ерисилген.
Булардыц ҳәммеси белгили дәрежеде ҳәкимлердин колониал. лық сиясатына тәсир етпей қалмады. Мине сонлықтаи 1914-жылдан Төрткүл, Шаббаз ҳәм Шорахан волосглықларында жумыс
ислеп атырған Әмудәрья тоғай жумыслары отрядына арнаўлы
түрде „халықтыц қараўындағы терек-ағашларды қазна есабына
алыў мәселесин айрықша сақлық пенен қарап шешилсин ҳәм бул
жумыс 1915-жылдан баслап әстелик пенен алып барылсыни деп
көрсетпе берилди.
Бирақ патша администрациясыныц усындай айырым „женилликлери" тийкарынан алғанда үлкедеги социаллық ҳәм миллий
проблемаларды дурыс шеше алмады. Керисинше, толығы менен
мийнеткешлерди тонаў, олардыц ҳуқуқларына қысым жасаў күшейди. Сонлықтан Қарақалпақстан мийнеткешлериниц жергиликли езиўшилерге ҳәм патшашылықтыц колониаллық сиясагына
қарсы гүреси революцияныц жана көтерилиў жылларында активлести.
Мийнеткешлердиц азатльп^ гүресиниц раўажланыўы алдыцғы
қатардағы ой - пикир ийелерин рухландырды. Аяпберген Муўса
улы, Омар Сүгиримбег улы, Сыдық Тоқпан улы, Аваз Отар улы,
Дурды Қылыш сияқлы шайырлар өз шығармаларында халық мәпин қорғады, езиўшилерди әшкаралады ҳәм қаранғылыққа, мәдениятсызлыққа қарсы гүрес алып барды.
Аяпберген Муўса улы өз қосықларында хан әмелдарларын
аяўсыз критикалады. Ол сол ўақытта „Әдил төре, жоқты султан“
деп жазды ҳәм қарақалпақ халқынын патриотлық идеясы менен
суўғарылған ҳәммеге мәлим болған яТәрийип“ атлы қосығын дөреткен. Усы жыллары жас Аббаз Дабыловтыц Орта Азия халықларынын мәдений мийрасларына қызығыўшылығы басланды.
Омар Сүгиримбет улыныц шығармаларында, әсиресе оныц
,Берермен“, Сыдық Тоқпан улыныц „Аққапшық" деген қосықла-

'840

www.ziyouz.com kutubxonasi

рында эксплуататорларды же:< көриўшилик сезимлери баян етилди.
Қарақалпакстанньщ алдынғы катардағы адамлары бахытлы
турмыстьщ жақын арада орнайтуғынына исенген ҳәм сол ушын
гүрескен. Халықтьщ езйўшилерге қарсы болған ызасы ҳәм езиўшилердиқ жоқ болатуғынына исеними халық творчествосында да
сәўлеленди.
Прогрессивуик жәмийетлик-сиясий ой-пикирлердиц ҳәм халық
творчествосынын усындай демократиялық идеялары езилген халық массалары арасында революцияшыл кейиптин раўажланыўына
жәрдемлескен. Миллий буржуазиянын хәм интеллигенциянын прогрессивлик бөлеги зулым хан властына қарсы шықты. Октябрь
социалистлик революциясыныц тәсири асгында Хийўа жадидлеринин белгили бир бөлеги арасынан реформистлик мәденийағартыўшылық позициялардан революцияшыл-демократиялық позицияларға өткен жадидизмниц сол қанаты — жас Хийўалылар
пайда болды
Қарақалпақстан мийнеткешлериниц социал-колониаллық езиўге ҳәм ханлық үстемликке қарсы гүресиниц күшейиўинде,
олардын класслық сана-сезиминин, шөлкемлесиўшилигинин өсиўинде бул жылларда революцияшыл әдебиятлардыц таралыўы
және Түркстан қалаларында ҳәрекег еткен революцияшыл шөлкемлердин хызмети белгили дәрежеде роль атқарды.
1912-жылы Р С Д Р П (б) ныц Прагадаболған VI Улыма Россиялық конференциясы ҳәм онда қабыл етилген документлер езилген халықлар арасында паргиялық жумыслар жургизиўде Түркстан большевиклери ушын үлкен әҳмийетке ийе болды. Россиядағы социал-демократиялық кружоклардыц ҳәммесине бул конференция ҳаққындағы хабарлар жетпей қалмады. Бул сол ўақытларда Р С Д Р П (б) Улыўма Россиялық конференциясы ҳаққындағы
мағлыўматларда хабарланған еди.
Түркстан большевиклери Р С Д Р П (б) Орайлық Комитети менен
және Петербург, Астрахан, Оренбург ҳәм т. б. партия шөлкемлери менен байланыс орнатты, большевиклик әдебйятлар алды,
партия шөлкемлерин қайта тикледи ҳәм бир қагар қалаларда
оларды тазадан шөлкемлестирди. Социал-демократиялық группалар, кружоклар ҳәм айырым социал-демократлар Самарқандта,
Марыда, Чаржоўда, Перовскийде, Қазалыда ҳәм т. б. жерлерде
ҳәрекет етти.
Р С Д Р П Ташкент группасы «Ташкенский рабочий* газетасын
басып шығарды. Большевик Н . В. Шумилов, Н. 0 , Кучменколардыц келиўи үлкеде партия жумысларын жанландырып жибериўге актив тәсир жасады.
Олардьщ жумысы рабочййларды ҳәм жарлы дийхан массала-*
рын революцияшыл рухга тәрбиялаўда үлкен роль аткарды. Большевиклик „Правда* газетасы Түркстан үлкесине де келин жетги,
оныц биринши нусқалары 1912-жыллары-ақ, Хорезмде пайда
болған. Усы дәўирде яПравда“ газетасыныц Қарақалпақстанда
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таралғанын болжайтуғын документлер де сақланған. Мәселен,
Әмудәрья бөлими начальниги канцеляриясынын фондында „Правда“ газетасыньщ №1 ҳәм №33 санларына арест жасаў ҳаққында
„Сырдәрья областьлық басқармасынын циркулярлары“ деп аталған ис есапқа алынған. Петро-Александровск почта-телеграф
конторасыныч фондында „ўақытлы шығып туратуғын әдебиятларға аресг жасаў ҳаққында* деген ис сақланған. Биринши ис
1912-жылдын апрель айында, ал екиншиси 1914-жылы дүзилген.
Әскерий губернатордыц тапсырмасы бойынша Сырдәрья областьлық басқармасы өзинин циркулярында Әмудәрья бөлиминин наначальнигине Санкг — Петербург цензура комитети 1912-жылы
22-апрельде „Правда“ газетасынын биринши санына арест жасағанын билдирип, бул бойынша илаж көриўди талап еткен. Усындай циркулярлық көрсетпелер „П р 1 вда“ газетасыныц төртинши,
алтыншы, сегизинши санлары бойынша да Әмудәрья бөлимине келип жегкен. Жергиликли ҳәкимлер усыған байланыслы бөлимдеги
китапхана ҳәм байланыс бөлими кецсесиниц жумысын бақлап барған. Өйгкени бул мәкемелер арқалы гейпара революцияшыл
әдебиятлар таралған еди.
Цетро-Александровск қалалық китапхана сол ўақытта әдеўир
китап фондына ҳәм көп санлы китап оқыўшыларға ийе болған.
1912-жылы бул китапхана 692 адамныц үйине 2320 атамада ҳәр
түрли әдебиятлар берген. Петро-Александровск почта-телеграф
кенсеси тек 1911-жылдыц өзинде 1С0 атамадан ибарат ўақытлы
шығып туратуғын газета-журналларды өз оқыўшыларына жеткерип берген. Бул әдебиятлардын ишинде революцияшыл-демократиялық „Молла Насреддин11 сыяқлы журнал да болған. Бул журнал азербайжан тилинде Тбилисиде 1906-жылдан баслап шығып
турған. „Азербайжан коммунистлик партиясы тарийхыныц очерклеринде" бул журналдыц ролине жоқары баҳа берилген, Революцияшыл демократ ҳәм көрнекли жазыўшы Жалил Мамедкулизаде
дүзген „Молда Насреддин“ журналы кец массаларды революциялық билимлендириўде әҳмийатли роль ойнады. Ол „патшашылықтын колониаллық сиясатын әшкаралады, халықлар дослығы
идеясын пропагандалады, диний фанатизмге ҳәм мәдениятсызлыққа қарсы гүрес алып бардй, массалардыц азатлық ҳәрекегиниц барысын ҳәм бул гүрестё рус пролетариатынық жетекши
ролин баянлап берди“ .
Сонлықтан Петро-Александровск қалалық китапхана 1912-жылдыц май ҳәм июнь айларында полиция тәрепинен еки рет тексерилген.Китапханашы Б. Шпеневқа „көрсетилген газета (яПравда“ )
Петро-Алексендровск қалалық китапханасында ж оқ“ деп жуўап
бериўге туўры келген. Петро-Александровск почта-телеграф кенсесиниц начальниги келип түсетуғын газаталарды бақлаўды өз
хызметкери Липевскийге арнаўлы түрде тапсырған.
Революциялық көтерилиў жылларында Әмрдәрья бөлиминде
жоқарыда аты аталған әдебиятлар менен бирге „Вперед“, „Пролетарий“ большевиклик газеталары да таралған. К . Маркс ҳәм
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Революциялық идеялардык таралыў схемасы.

Ф. Энгельстиц „Коммунистлик партияньщ манифести*, .Капитал'
„Германияда революция ҳәм контрреволюция“ , „Англияда рабочий класстыц аўҳальГ, В. И . Ленинниц „Рабочий партиясыныц
аграр программасын қайта қараў", Кадеглердиц жециси ҳәм
рабочий партиясынын ўазыйпаларьГ, „Аўыл гедейлерине“ ҳәм
т. б. мийнетлериниц үлкеде таралыўы үлкен әҳмийетке ийе
болды.
Усы жыллары Қарақалпақстанда революцияшыл идеяларды
тийкарғы таратыўшылар Әмудәрья Сөлиминдеги кәрханаларда
ислеген рус рабочийлары, Ташкенттен келген революционерлер
ҳәм үлкеде санаат кәрханаларында мийнет ислеген қарақалпақ
дийхан-талапкерлери болды.
Жергиликли революцияшыл группалар қарақалпақ мийнеткешлерин рус пролетариатыныц гүрес усыллары менен таныстырды. Сонлықтан, „Туркестанский курьер“ газетасында кимде—ким
стачка, забастовка мәдениягы менен жергиликлй мийнеткешлерди танысгырыўға ҳәрекет етсе, ҳәкимлер тәрегшнен куўдалаўға
түскен деп, ешейинге жазбаған еди.
Архив магериалларынын хабарлаўы бойынша алдынғы қатардағы рус рабочийлары Әмудәрья бойларындағы жергиликли халықлар арасында ҳүкиметке қарсы пропаганда исин жүргизген
еди. Хийўа ханлығында революциялық жумыстыц болғанлығы ҳаққында рәсмий түрде билдириў айрықша әҳмийетке ийе нәрсе.
Колониаллық ийеликлерде революциялық пропаганданыц тез пәт
пенеп раўажланыўы колониаллық ҳәкимлерди оғада тынышсыз.
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ландырды. Ханлықтағы халықлардық, сана-сезиминде айтарлықтай өзгерислердин болғанлығы айқын көзге түсти. Әсиресе, ПетроАлександровсктеги агитаторлар халықтын сана-сезимин өсириў
бойынша үлкен жумыс жүргизди. Бул ҳаққында Түркстан генерал губернаторы Самсонов 1913-жылы жазған баянламасында
атап өткен.
Профессор А . Садықовтын мағлыўматы бойынша, революционерлер тәрепинен 1914-жылы „Революционерлер союзы“ шөлкемлестирилип, оныц ағзалары Хийўа, Жана Үргенч, Ханқа, Ташаўызда жумыс ислеген. «Революционерлер союзына“ рабочийлар, өнерментлер, майда саўдагерлер ҳәм саўда-санаат фирмаларынын хызметкерлери ағза болған. Социал-демократлар усы
майда буржуазияшыл»революциялық шөлкемди кец мийнеткеш
массаларды революциялық тәрбиялаў мақсетинде пайдаланған.
Усы шөлкемниқ қатарынан большевиклер өсип шығып, олар кейин
Хорезмде Совет властын орнатыў ушын революциялық гүреске
қатнасты.
1911 — 1912-жыллары Қарақақпақстанға революционер социалдемократлар, 1905 — 1907-жыллардағы революциянық актив қатнасыўшылары келгенлиги анықланды. Олардық арасында слесарь
Дмитрий Дмитриевич Головяшкин (1884 — 1965-ж. ж.) ҳәм темирши уста Афанасий Ильич Кочановлар болды. Олардын усы жыл*
лары Қарақалпақстанға келгенин Петро- Александровск полициясыныц приставы есапқа алған.
Архив және әдебият дереклериниқ көрсетиўлери бойынша
Д . Д . Головяшкин 1905 — 1907-жыллардағы революция ўақтында
Р С Д Р П Чаржоў группасына басшылық етип, Әмудәрья жағаларындағы қалаларда революциялық жумыслар алып барған.
Усындай революциялық хызмети ушын ол Самарқанд тюрьмасына
қамаққа алынып, тек 1910-жылы ғана қамақтан азат болған. Уфа
губерниясында қысқа ўақыт болған, сон ол Қарақалпақстанға
келип, Петро-Александровск, Үргенч, Гүрлен, Ханқа. Ташаўыз
пахта тазалаў заводларында механик болып ислеп жүрип, революциялық жумысларды даўам егкен. Қарақалпақстанда Совет
властын орнатыўға ҳәм беккемлеўге актив қатнасқан еди.
Революнияныц жаца көтерилиў жылларында Қарақалпақстанда Кочанов та жумыс ислеген, ол 1905— 1907 жыллардағы революциаялық хызмети менен белгили болған, Әмудәрья флотилиясынын старший кочегары хызметинде иследи. 1911-жылы армиядан демобилизацияланып, Россияға барып келген, сон ПетроАлександровскке келип, Қарақалпақстан ҳәм Хорезмниц пахта
тазалаў заводларында машинисг болып хызмет иследи. Ол Қарақалпақстанда Совет властын орнатыўға актив қатнасты.
1913—
1914-жыллары Әмудәрья ҳәм Хийўа ханлығына келген
илим-изертлеў отрядыныц составында революцияшыл ҳәрекеттиц
цатнасыўшылары да бар еди. Усы жыллары Әмудәрья бөлимине
ҳәм Хийўа ханлығына Н. А Димо ҳәм Н . Д . Лупенколар да
келген. Н. А . Димо Новая Александрия (Польшадагы ҳэзирги
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Пулава) қаласында аўыл ҳәм тоғай хожалығы инстктутыныч
студенти болып жүргенде жасырын марксистлик кружоққа қатнасып, студентлер демонстрациясынын басшыларынын бири болған. Уллы Октябрь социалистлик революциясынан сон В. И. Ленин
менен ушырасады. Ташкентте универсйтет шөлкемлестириў бойынша дүзилген комитеттин ағзасы, онын биринши ректоры
болып ислейди. Ол белгили Совет илимпазы. Ал Н . Д . Луценко
Ташкенттеги өнер-кәсип училищеси қапталынан шөлкемлестирилген революциялық кружоктын ағзасыныц бири болды.
Петро-Александровскте узақ ўақыт жасап кеткен большевик
А . Л. Касьяненконын берген мағлыўматларына қарағанда Н. С .
Касьяненконыц үйинде В. Н. Луценко, А . М . Кисляков, Бринкман, И. Н. Касьяненко ҳәм т. б. жыйналып, революциялық характердеги мәселелерди додалаған.
И. Н . Касьяненко Төрткүл қаласында революциялық хызмети
ушын сүргинге жиберилген семьяда туўылып, жас ўақтынан баслап-ақ, 1905 — 1907-жылларда Өзбекстандағы революцияға қатнасқан еди. ОлТашкенттен келип туратуғын революционер социалдемократ В. Н. Луценко менен жийи-жийи ушырасып турған.
Баку, Минвода қалалары менен тығыз байланыста болған. Ол
қарақалпақша жақсы сөйлей билген, 1918-жылдан К П СС ағзасы.
Жергиликли революцияшыл группалар китапханаларды, „қайырқом жәмийетин“ , ҳәўескерлер клубы сыяқлы легал мәкемелерди
жергиликли халықлар арасында революциялық идеяларды пропагандалаў ушын пайдаланған, Олар Кавказ ҳәм Орайлық Россия менен байланыс орнатқан. Олардыц жәрдеми менен жергиликли миллет мийнеткешлери арасында олар ушын түсиникли
тиллерде жазылған әдебиятларды таратқан.
Алдыцғы қатардағы рус интеллигенциясы ҳәм рус рабочийлары,
әсиресе үлкедеги Р С Д Р П (б) ағзалары қарақалпақ халқынын турмысынын аўыр жағдайын көрип, езиўшилерге, патшашылықтыц колониаллық сиясатына қарсы шөлкемлескен түрде гүрес
алып барыўға жергиликли миллетлердин мийнеткешлерин тартқан.
Булар бәринен де бурын рус рабочийлары менен бирге мийнет ислеп, Ташкент, Самарқанд пролетарларынын гүресине араласқан қарақалпақ дийхан-талапкерлери болды. Ҳәр түрли миллет рабочийлары арасында революциялық ҳәрекетти ен жайдырған көрнекли большевик И. Т. Фиолетов басшылығында Шелекен
атаўында болып өткен рабочийлардыцзабостовкалық ҳәрекетлерине
қарақалпақлар да қатнасқан. Талапкерлер өз аўылларына жәмийетлик турмысқа жаца көз-қарасқа ийе болып қайтқан, ец әҳмийетлиси, олар өз көз-қарасларын аўылласларына таратқан,
Свл ўақытта пахта тазалаў заводында рабочий болып ислеген Аллаяр Досназаров алдынғы рус рабочийлары менен жақын*
нан таныс болып, олардан рус тилин үйренеди ҳәм саўатын ашады.
Сондай-ақ, Қарақалпақстан үлкесинде жүргизген рус илимий
экспедиқияларында да рабочий болып хызмет еткен. Соцынан ол
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Қарапалпақстанда совет властын орнатыў исине актив қатнасады.
Большевиклик идеялардын тәсири арқалы үлке мийнеткешлеринин класслық сана-сезими өсти, Россиянын езилген класслары
ҳәм млллетлери менен өз мақсетлеринин улыўма бир екенлигин түсиниў сезими артты. Рус пролетариатынын, большевиКлик
партиянын басшылығы астында Россиянын барлық мийнеткеШдер
массасыньщ самодержавиеге ҳәм барлық эксплуататорларға қарсы
биригип жүргизген гүреси Октябрь социалистлик революциясынын
жеқисине алып келди.
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V бап
ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫН. ШЕП ЖАҒАЛЫҚТАҒЫ
ХАЛҚЫНЬЩ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҲӘМ
СИЯСИЙ АЎҲАЛЫ (1873-1917 ж.ж.)
1 Х А Л Қ Ы . АДМ ИНИСТРАТИВЛИК ДҮЗИЛИСИ
ҲӘМ БАСҚАРЫ ЛЫ ЎЫ .

Россия империясы менен Хийўа ханлығы арасында дүзилген
питим шәрти бойынша ханлықтьщ мәмлекетлик шегаралары өз*
гертилди. Әмудәрьяныц төменги он жағалығындағы тийкарынан
қарақалпақлар жасайтуғын жерлер Россияға өтти. Питим шәртинин екинши пункти бойынша ғәрезли Хийўа ханлығыньщ шегарасы Күкиртлиден баслап, Әмудәрьяны бойлап төменге қарай
оньщ батыстағы тармағы — Таллықты бойлап.онын Арал тенизине қуяр жерине шекем, соннан арман теқизди жағалап Үргеге
шекем, ал оннан арман қарай Үстүрттин кубла жийеги менен
Сарықамысқа шекем ҳәм Узбойды бойлап белгиленди.
Ханлықтық бурынғы 130590 кв. шақырым (148611,4 кв. км.)
территориясы 54680 кв. шақырымға (62225,8 кв. кн) қысқарды.
1873-жылдан кейин ҳәкимшилик басқарыў жағынан Хийўа ханлығы 20 бекликке ҳәм еки найыплыққа бөлинди.
Ханлық халқынық басым көпшилигин (64,7%) өзбеклер курады.
Олар тийкарынан Палўан ата, Ғазават, Шахабад, Жармыс, Қылышниязбай, Манғыт ҳәм т. б. баслы суўғарыў системаларыньщ орта
және жоқарғы тәреплеринде жайласты. Өзбеклер қала ҳалқыньщ
да басым көпшилигин қурады. Хорезм оазисиниқ өзбеклерин арқа
ҳәм кубла өзбеклер деп бөлиў қабыл етилген. Арқа өзбеклер
X X әсирге дейин уруў-қәўимге бөлиниўдин әдеўир қалдықларын
сақлап келди ҳәм өз этногенези жағынан X V әсирдеги өзбеклердин уруү-кәўимлик аўқамы менен байланыслы. Оларлын көпшилиги ханлықтық арқа бекликлеринде ҳәм еки лайыплығында жасады.
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Олардыц территориясында жасаған өзбек уруўларынық санына
қарай, Беш — Арық найыплығын бес найып, ал Қыят-Қоқырат
найыплығын еки найып басқарды, XVIII — X IX әсирлерде „сарт“
деп аталған қубла өзбеклер, изертлеўшилердиқ пикиринше иөз
негизи бойынша Хорезмде түпкиликли жасаўшылар болып, XVI
әсирде арқадан көшип келген өзбеклер менен араласып кеткен
әййемги хорезмлилердиқ әўладлары" есапланады. Өзбеклер тийкарынан дийханшылық пенен, ал қалада жасаўшылар саўда ҳәм
©нерментшилик пенен шуғылланды.
Түркменлер ханлық халқынынүштенбиринен азырағын (26,7%)
қурады. Олар ханлықтық шетиндеги шөллик ҳәм егислик жерлердин шегараларында жасап, халықты суў менен тәмийинлеўши
бас каналлардық төменги жағын ийеледи. Шамурат, Лаўдан ҳәм
Он қулаш сияқлы каналлар толығы менен түркменлерге қараслы
болды.
Түркменлер ярым отырықшылық турмыс кеширди. Олардық
бир бөлеги дийханшылық пенен, екинши бөлеги шарўашылық
пенен шуғылланды. Түркмендердин әдеўир бөлими бурыннан
Хийўа ханларынын әскерий отрядында атлы нөкер болып хызмет
ететуғын еди. 1873-жылы хан армиясынын сапластырылыўына байланыслы дийханшылық пенен шуғылланатуғын түркменлердиқ
саны көбейди.
Қазақлар Хожели, Гөне Үргенч ҳәм Қоқырат бекликлеришщ
шетки жерлерин ийеледи. X IX әсирдин 70-жылларындағы мағлыўматларға қарағанда қазақлардық 2 мықға жақын хожалығы
қарақалпаклар арасындаи араласып жасаған. Олардын 50 мынға
зкақын хожалығы Таллық пенен Айбүйир көли арасында көшпели
турмыс кеширди. Бул жерде қазақларлық: табын, әлим, байыўлы
ҳәм т. б. уруулары болып, олардын ишинде еқ көп санлысы
табын уруўы болды. Қазақлар да түркменлерге усап тийкарынан
шарўашылық пенен (қой өсириўшилик) ҳәм азлап дийханшылық
пенен шуғылланған. X IX әсирдиқ басында Хорезм қазақларында
дийханшылықтын раўажланғанлығынық дәлийли ретинде Гиршфельд ҳәм Галкин дәрьянын жағасындағы қазақлар „көшпелиликти биротала қойып, жыл бойына жайлаўларға жақын егиелик
жерлерге иргелес жасайды“ , — деп көрсетеди.
X IX әсирдин ақырында Хийўа ханлығындағы қарақалпақардын
саны 19.995, ал Әмудәрьянын он жағалығындағы рус қол астындағы
қарақалпақлардық саны 94.464 адамнан ибарат болды. Шеп
жағалықтағы қарақалпақлардық 5 мыны он төрт уруў арысынан,
ал 15 мықға жақыны Қонырат арысынан иборат болған. Әмудәрья
бөлиминде рус қол астында жасаўшы қарақалпақлардын 27 мыны
Қоныраг арысына, ал 67 мынға жақыны он төрт уруўға қараслы
болды.
Қарақалпақлар көбинесе Қонырат дийханшылық оазисиндеги
Шоманай, Қыятжарған бойларында ҳәм Гөне Үргенч районында
жасады. Ханлықгын басқа жерлеринде жасаўшы қарақалпақлар
жүдә аз сандағы майда группалардан ибарат болды. Таллықтыц
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бойларында қыят ҳәм ашамайлы уруўлары жасады. Олар Қыятжарған ҳәм Сор көл бойларын, Молла Пирим қорғанынын дөгерегин ийеледи.
' Таллықтыц бойында қыят ҳәм ашамайлылар менен қонсылас
балғалылар жасады. Олардын бир бөлими дәрьянын он жағында
Әмудәрья бөлиминде рус қол астында жасады. Шоманай оазисинде
(Шоманай беклигинде) көбинесе, қарақалпақтын Қонырат арысы
жаўынғыр бөлиминин уруўлары: қазаяқлы, терис тамғалы, уйғыр,
тийекли, ҳәм ырғақлылар жасаған. (Баймақлы ҳәм ырғақлылардын айырым бөлимлери 1912 — 1913-жыллардағы есап ўақтында
Әмудәрья бөлиминиц территориясында да дизимге алынды.)
Жаўынғырлардан найман, баймақлы, уйғыр ҳәм т. б. уруўлар
Гөне Үргенч беклигинде де жасады,
Өзлериниц турмыс кешириў салты ҳәм хожалығынын түри,
мәденияты бойынша Хийўа қарақалпақлары Әмудәрьяныц оц жағында жасаўшьг қарақалпақлардан ҳеш бир айырмашылығы болмады. Бул, куш пенен бөлшекленген бир пүтин халық еди.
Хийўа ханлығынын жәмиетлик-сиясий дүзилиси 1873-жылдан
кейин оғада аз өзгерди. Хийўаныц басқарыўшылары мәмлекетлик
басқарыўдын ҳәм жәмийетлик турмыстыц ески тәртиплерин бурынғыша сақлап қалыўға қызығатуғын еди. Бул жөнинде Әмудәрья бөлими начальнигинин Түркстан генерал-губернаторлығына Хийўа ханлығынын жағдайы туўралы жазған жасырын хагы
оғада характерли. Онда: „Мархум Мухаммед Бахадыр Рахим хан
Хийўаны руслар ийелегеннен кейин хәнлықты ескише басқарыўды
даўам еттирди. Ҳәрқандай, ҳәтте кишкентай да болса енгизилген
жаналық оны күтә қатты қорқытты. Ол мүмкин болғанынша жаналық енгизбеў ушын бар күшин аянбай жумсады. Ол қыйыншылық ненен Үргенчке телеграф өткериўге келисим берсе де, өзиниц тирисинде Хийўанын бурынғысынша өзгериссиз қалыўын айрықша өтиниш етип сорады. Хан ҳәмме нәрсеге араласты, ҳәммесин өзи басқарды. Ханнын өзиниц рухсатысыз әҳмийетли мәсәлелердиц шешилиўи былай туреын, ҳәтте, жүдә майда мәселени
де шешиўде ҳеш ким ҳеш нәрсе ислей алмады", деп көрсетеди.
Хийўа басқарыўшылары ханлықта ески тәртиплерди өзгертиўге
ҳәрекет етпегени былай турсын, ал керисинше, ески дүзимди,
ески әдетлерди сақлап қалыў ушын ҳәр түрли жоллар менен
гүрести. Мәмлекеттин ишки басқарыў жумысында хан шексиз
ҳуқуққа ийе деспот болып қалды. Ханнын ерки онын пухаралары
ушын нызам болды. Жоқарғы нызам шығарыў, ҳәкимшилик басқарыў ҳәм суд бийлиги ханныц қолында болды.
Хийўа ханлығында ҳешбир әмелдардыц өзиниц тутқан хызмет
орны бойынша ҳуқуқлары, ўазыйпалары анық белгиленбеген еди,
әмелдардыц тутқан орны менен хызмет дәрежеси биринши гезекте ҳанныц оған қатнасы арқалы белгиленетуғын еди.
1910-жылы Мухаммед Рахим хан өлди. Ханлық оныц-баласы
Асфандиярға өтти. Рус ҳүкметинин қысымы менен Асфандияр
бир қатар реформалар өткериўге ҳәрекет етти. Бирақ бул реак349
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цияшыл феодаллардыц қарсылығына ушырады. Бул реформаларды
әмелге асырыўға кирискен ханныц бас ўәзири Ислам хожа өлти*
рилди.
Ханныц баслы әмелдарлары—кусбеги, метер, дийўанбеги болып,
олар мәмлекетлик ҳәм хан жерлеринен салық жыйнады, қазнаныц
қаржыларын жумсады, салық жыйнаў, сондай-ақ дийханшылық
ленен шуғылланатуғын гүллән халықтан өндирилегуғын натураль
алым (жап қазыў, жапларды тазалаў, қашы шабыў, бөгет басыў,
қорғанлар курыў ҳәм т. б.) және әскерий хызмет мәселеларин
жүргизди. Қусбеги ханлықтын кубла бөлегин басқарды.
Хийуа ханлығыныц Россияға қосыларыныц алдында кусбеги
ҳәм метер әмеллери өзлериниц бурынғы әҳмийетин жағалтты.
Ханлықты басқарыў ханныц исенген адамларыныц бири Мәтмураттын қолына өтти. 1901-жылы Мәтмурат өлгеннен кейин ханныц 1-министри Ислам хожа болды. „Ол „Уллы ўәзир* деген
атақ алып, хан сарайында үлкен тәсирли адам болды. Сонлықтан
халықта: „Дәслеп Сейд Ислам хожаныц келисимин алмай турып,
туўры ханға барыўдыц пайдасы жоқ“ , — деген гәп болды.
Ислам хожа ханлықтыц барлық отырықшы халқын басқарды.
Казақ, қарақалпақ ҳәм түркменлерди басқа әмелдарлар басқарды.
Бул әмелдарлардыц ҳәр қайсысыныц есап жүргизетуғын ҳәм
алым дәптерлери сақланатуғын кецселери (дийўаны) ҳәм ҳәр
дийўанда бир неше хагшылары болды.
Булардан кейинги жоқарғы әмел ҳәким ҳәм найып есапланды.
Бекликти басқаратуғын ҳәкимлерди хан өзине жақын ақ сүйеклерден белгилейтуғын еди. Найып әмелиннц ҳәкимнен айырмашылығы бул орынға шығысына қарамастан ханға жаранған бай
феодаллардан қойыла берген ҳәм өз қараўындағы жерлерде жеке
бийлик жүргизген. Ал, найыплыққатек өзбек уруўларыныц ақсақалларынан қойылған ҳәм оныц бийлигине уруўласлары сөзсиз
бағынатуғын болған.
Дийханшылық пенен шуғылланыўшы өзбеклер майда ҳәкимшилик бирликлерге— „мешит-қәўимлерге“ бөлинген. Ҳәрбир мешит-қәўим, гейде бирнешеўи^ биригип, өзлерине ақсақал сайлаған. Ақсақалларды да өз хызмегине хан тастыйықлағаи. Ақсақал
да, ҳәким де агқарған жумыСы ушын мәмлекег есабынан айлық
алмаған, олар өзлерине қараслы елден алым алып, соныц еса*
бынан жасаған.
Буннан тысқары ханлықтыц барлық көшпели ҳәм ярым көшпели халықы (түркменлер, қазақлар, қарақалпақлар! өзлериниц
айрықша уруў басшылары арқалы басқарылған. Бул басшылар
түркменлерде бек, ўәкил, ақсақал, ал қазақларда бий деп аталған.
Қарақалпақларда уруў басшылары аталық, бий деп аталған,
Бий майда уруў группаларын басқарып, аталыққа бағынған. Ал,
аталық әдеўир ири уруў группаларын басқарған. Аталық, өз
гезегинде қарақалпақлар ишинен хан тәрепинен айрықша қойылған әмелдар беглер-бегиге бағынған. Беглер беги қарақалпақтық
баслы ур>ў бирикпелериниц Оасында тур^ан,
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Түркменлерде де, қазақларда да, қарақалпақларда да уруў
басшыларыньщ хызмет орны мийрас болып агадан балага өтин
отырған. Бирақ атасыныц орнына баласы хызметке өтиўи ушып
ханныц тастыйықлаўы керек болған.
Қарақалпақлар ханлықтыц үш беклигинде— Гөне Үргенч
Шоманай қәм Қонырат беклигинде жасады. Олар тиккелей ханныц әмелдары дийўанбеги — Мәтмуратқа бағынды. Мәтмурат өлип,
ханлықтағы барлық әмел хан қәм оныц жақынлары ортасында
қайта бөлисилген ўақытта қарақалпақларды басқарыў иси Юнус
Жасаўыл басыныц қолына өтти.
Ханлық басқарыўда буннан кейинги әмел ҳәким болып, ол
шекленбеген властқа ийе болды. Ҳәкимнен кейинги төменлеў
ҳәкимшилик басқарыў әмеллерин қарақалпақлар ийелеген. X IX
әсирдиц1 ярымыидағы қарақалпақларды ириуруў басқарыўшылары—Айдос, Ерназар бий атағы менен басқарған. Ол ҳаққында қарақалпақ фольклорыныц көплеген шығармалары ҳәм басқа да дәреклерде атап көрсетиледи.
Беглер-беги ҳәм аталық әмеллерине хан өзиие исенимли адамлардан өзи тацлап қойды. Жданконыц пикири бойынша, ябул
қосымша буўынлар уруў басшыларыныц — бийлерлнц тәсирин
ҳәлсиретти, екинши жағынан хан тәрепинен қойылған әмелдарлар хан сиясатын жүргизип, қарақалпақлар үстинен Хийўа үстемлигиниц күшейиўин тәмийинледи“.
X IX әсирдин ақыры — X X әсирдиц басында Хийўа қарақалпақлары төрт бөлимге бөлинген ҳәм ҳәр бөлимниц басында беглербеги елди Уллы Октябрь социалистик революциясына шекем
басқарған.
Беглер-бегилердиц бундай тәртипте хызметке қойылыўы қарақалпақлардыц уруўшылық струкгурасына емес, ал территориялық жасаў жағдайына қарап қойылған.
Барлық ҳәкимшилик басқарыў әмеллери бири-бирине бағыи
нышлы болған. Хан қасындағы қарақалпақларды басқаратуғын
чиновникке ҳәким бағынған. Ҳәкимге беглер-беги бағынған. Беглер-бегиге аталық, аталыққа бий бағынған. Административлик
басқарыў мине усылайынша көп басқышлы болып, бийден ен соцғы төменги әмел Хийўа қарақалпақларында ақсақал балған. Бирақ
ақсақалда мөр бөлмаған. Ақсақал әмели Хийўа ярым ханлыққа
айланғаннан кейин бурынғы елиўлик әмелиннц орнына келип
шыққан.
Ҳәрбир беглер бегиниц қараўында еки аталық болған. Ҳәр бир
аталықтыц қараўында еки бий болған,
Елди басқарыўда халықтыц уруўға бөлиниўи есапқа алынбаған. Ҳәкимшилик басқарыўда территориялық белги негиз етип
алынған.
Ҳәкимниц қараўында айырым жағдайда беглер-беги, аталықтыц қараўында „ж үз басы“ болған. 1-873-жылға шекем „ж үз басы “ жүдә ҳүрметли әмел болған. яЖ үз басы*ныц қараўында
ж уз адамнан ибарат қураллы отряды болған, Ж үз басы деген
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атақтын өзи де усыннан келип шьщқан. 1873-жылдан кейин урыслардьщ тоқтатылыўына ҳәм Хийўа армиясы тарқатылыўына бай*
ланыслы, бул әмелдин зәрүрлиги болмаған. Ж үз басы 10 — 15
адамнан ибарат киши отрядты басқарып, тек ҳәкимнин қараўында қалған ҳәм полиниялық жумыс агқарған.
Төменги ҳәкимшилик басқарыў әмеллеринин ишинде әҳмийетли орынды мурап ийелеген. Жаплардын қазыў ҳәм суў менен
тәмийинлениўин мураплар шөлкемлестирген.
Хан қасындағы қарақалпақларды басқаратуғын әмеллерден баслап жүз басыға шекемги әмелдарлар хан тәрепинен танланып
қойылған ҳәм хан тәрепинен тастыйықланған. Мурап аўыл бийи
тәрепинен тайынланған ҳәм тастыйықланған. Беглер-беги, аталық,
бий әмеллери атадан балаға мийрас болып өткен. Ел басқарған
әмелдарлардын балалары Хийўада оқыған ҳәм тәрбия алған.
Сонын ушын да олар өз аталарынын орнына қолайлы ҳәм исенимли адамлар есапланған.
2 ХИЙЎА Х А Н Л Ы Ғ Ы Н Д А Ғ Ы Қ А Р А Қ А Л П А Қ Л А Р Д Ы
СИЯСИЙ Ҳ Ә М Э К О Н О М И К А Л Ы Қ Ж А Қ Т А Н Е З И Ў
СИСТЕМ АСЫ .

Хийўа ханлығы нағыз феодаллық мәмлекег еди. Власть басында ири жер ийелеўши-феодаллар класы турды. Ханлықтын
барлық жерин дерлик өзинин меншигине айналдырған хан, ири
жер ийелеўши феодал болды. Феодалға бағынышлы дийханлар
жерден пайдаланғаны ушын ақшалай, дәнлей ҳәм ислеп бериў
жолы менен феодаллық рента төледи. ,Дийханлардын бир бөлими улыўма мәмлекетлик яки патшалық жерде отырған. Ол жерлерди өмирлик ижараға алыў жолы менен пайдаланған. Айырым
дийханлар ири әмелдар —феодаллардын мүлик (меншик) жерлерин
ислеген. Ханнын өзине қараслы жерлер де усындай мүликлик
жердин есабына кирген. Дийханлардық үшинши бир группасы
ўақым жерлерди пайдаланған. Ўақым жерлер юридикалық жағынан
мешит, медресе ҳам т. б. диний мәкемелердин жери болып есапланып, ҳақыйқатында сол диний мәкемелерди басқарып отырған
руханыйлардын меншиги болған.
Жерди пайдалануў формасына қарай Хийўа ханлығынын халқы жер алымын ҳәр қыйлы дәрежеде төледи. Патшалық жерде
ислеген дийхан, мәмлекетлик жерди ижараға алған адам ретинде
болды. Олардан алым егилген жердин көлеминен алынбады,
жыйналған өнимине қарай алынды. Бул туўралы А . Л . Кун: патшалық жер ижарашыларға 5 батпан өнимнен 2 батпан алым алыў
шәрги менен берилди, деп көрсетеди. Айырымлары 4 батпаннан
2 батпан төлеген. Бундай жағдайларда алым, суўды апарыў
жағдайларына қараған. Гиршфельд ҳәм Галкиннин мағлыўматы
бойынша патшалық жерден затлай алым — (даяк“ — десятина) —
үсир алынған. Даяк — үсир, шығыр м£нвм .:ўўғарылған жердин
өним«нен */м есе, аяқтан суў ишкен жердиқ өниминен */» *с®
алынған.
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Алымныц мөлшери туўралы бул авторлардын мағлыўматлары
еки турли болса да, оларды бир-бирине қарама-қарсы қойып
қараўға болмайды. Ҳақыйқатында да даяк ҳәр түрли муғдарда
жыйналды. Көп жағдайда даяктын муғдары оны жыйнаўшы ханнын чиновниклерине байланыслы болған. Олар даяктан өзиниц
пайдасына да алып қалыў ушын гейде өним мөлшерин бул қәддинен асырып та жиберген. Усы мәселени есапқа алғанда бул
еки мағлыўматтық да дурыс болыўы мүмкин.
Патшалық жерлер көбинесе ханлықтағы халқтын жерснз қатламы „бийўатанлылар“ тәрепинен исленилген. Бундай жерлер
ҳанлықтын батыс жағында, Гөне Үргенч, Замахшар, Қылыш
Ниязбайдын дөгерегинда қәм ханлықтын қубла жағында Хазарсп
беклигинде болған.
Хийўа ханлығы жағдайында патшалық жерлер менен „мәмлекетлик“ жерлер арасында парық болмаған. Хийўа ханларынын
архив материалларын тереқ изертлеген М . Ю . Юлдашев бул
туўралы: „Хийўада ханнын меншиги деп аталған жер менен номиналь мәмлекетлик деп аталған жердиц ортасында ҳеш қандай
айырма ж о қ .... Хан ушы-қыйыры жоқ өзиниц меншик жерин ийелеў былай турсын, ал, ҳәтте мәмлекетлик жерди де өзиниц меншигине айландырдьГ, — деп көрсетеди.
Қарақалпақлар Шоманайдыц төменги ағысын бойлап Айбүйир
көллерине шекем, Кетенлер қаласынын дөгереги ҳәм Гөне
Үргенчке жекемги аралықтағы пагшалық жерден пайдаланған.
Бул жерлерди қарақалпақлар менен бир қатарда түркменлер де
пайдаланған.
Барлық мүлик жерлер, алым мәселесинде үш түрге бөлинген:
„жарлықлы мүлик“. ямулик“ ҳәм „атайы мүлик“. „Жарлықлы
мүлик“ ҳәм „мүлик“ жерлери жеке меншик жерлери болып есапланды. „Жарлықлы мүлик“ — деп хан алдында қандай да бир атқарған „унамльГ хызмети ушын патшалық жердиц есабынан
өмир бойы пайдаланыўға ханнын жарлығы бойынша жеке адамларға берилген жерлер аталған. Бундай документлер ханныц ҳәм
қазы каланныц мөри менен тастыйықланған. Бундай докуменгтиц
ийелери жарлықлы мүликдар деп аталған. Бирақ, хан ҳәм қазы
каланныц мөри басылған бундай документ — жарлықты алыўшы
адам белгили муғдарда ақша төлеўи керек болған. Патшалық
жердиц есабынан көрсеткен иси ушын жер алса да көп адамлар
жарлық алыўға ақша таба алмаған. Бундай адамлар тек ханныц
есап дәптерине жазылып қойыла берген. Бундай жер йиелеўшилер муликдар деп аталған.
Хийўа ҳүкимети жерди халықтын мүлкине айландырып бериў
менен бирге, олардан ақшалай жер салығын алған. Мүликдар
ҳәм жарлықлы мүликдарлар ҳәр 10 танап жери ушын 4 гиллә
салық төлеўи тийис болған. Мүликдар ҳәм жарлықлы мүликдарлардыц арасында огырған жерсизлер де жер ийелегенлер менен
бирдей салық төлеген.
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Гиршфельд ҳәм Галкин мүлик жердин ишине түркменлердиқ
атлық жерин де киргизеди. Ал, О . А . Шкапский туркменлердин
атлық жерин патшалық жердин есабына киргизеди. Бул пикирлерди бири-бирине қарсы қойыўға болмайды. Мәселен, бурын
туркменнин ҳәр бир хожалығына 30 танаптан (900 кв. сажен) жер
берилген. Онын ушын туркменлер хан керек деп тапқан ўақытта
хан армиясына ҳәр бир 30 танап жер ийелегени ушын бир атлы
әскер бериўи тийис болған. Ол адам өзинин аты, қурал-жарағы
менен келген. „Атлық ж ер“ усыннан келип шыққан. Ол ўақытта бул жерлер патшалық жер дёп, аталған. 1873-жылға шекем атлық жерлер ҳәм басқа да ханға жақын адамнын жерлери ақшалай жер салығынан ҳәм натураль алымнан (қазыў т.
б.) азат болған. 1873-жылдан сон, хан армиясы тарқатылғаннан
кейин түркменлерден атлы алыўдын кереги де болмаған. Усыған
байланыслы түркменлер ийелеген атлық жерлерден салық алынатуғын болған. Түркменлер ҳәр атлық жерге 10 тилләдан ақшалай
жер алымы — „салғырт кесме“, сондай-ақ ҳәр атлық жер ушын
2 тилләдан қосымша натураль алым төлеген. Бунын мәниси олар
барлық қазыў жумысынан азат етилген. Усылайынша бурынғы
патшалық деп аталған “ атлық“ жерлер түркменлердин меншигине
өтип, мулик жерге айланған.
Атайы мүлик жерлер X IX әсирдин басында келип шыққан.
Бул жерлерди ийелеўшилер де барлық мүликдарлардай үш түрге бөлинген. Бирақ, басқа мүликдарлардай олар ақшалай жер
салығын емес, ал ақшалай хожалық салығын төлеген. Хожалық
салық ийелеген жеринин көлемине қарамай, салықты төлеўге
тийис хожалықтын өзинин жағдайыныч қайсы түрге жататуғыны-'
на қаралған. Жоқарғы дәрежелилер - ,агля“ , қараўында неше
жүз танап жери болса да хан қазнасына жылына — 6 тиллә салық
төлеген. Орта дәрежелилер „аусят“ , жылына 4 тиллә төлеген,
төменги дәрежелилер яадина“ — жылына 2 тиллә төлеген. 1910жылы барлық атайы мүлик жерлердин үш дәрежесинен де, мүлик
жерлердин барлығынан да алым алыў 2 тенге ге көбейди. Ж ер
мәселесиндеги усы өзгерис туўралы Түркстан генерал-губернаторлығынын дипломатиялық бир чиновниги: „Барлық жерди ийелеўши мийрас туқым қуўып үш дәрежеге бөлинген, ҳәзирги ўақытта бул бөлиниўлер кимде қанша жердин болыўына қарамастан
сақланып келмекте. Ж ер усы айтылған дәрежеге байланыслы
туқым қуўып атадан балаға өтеди. Сонын ушын да атайы мүликлик жер деп аталады",—деп жазды.
Хожалық алымы барлық атайы мүликдарлардан алына бермеген, тек өзбек атайы мүликдарларынан алынған. Қарақалпақлар
да атайы мүликдарлар болып есапланса да айрықша алым төлеген.
Хийўа қарақалпақларындағы жер ийелеўдин негизги формасы
атайы мүлик болған. Ж ер айырым хожалықлардын меншигинде
болған. Олар ҳәр хожалықтан 21 тенге муғдарында шанарақ
пулы салығын төлеген. X IX әсирдин ақыры—X X әсирдиц басында
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қарақалпақларда жерди пайдаланыўдын атайы мүлик формасы'
басым болған.
Ҳәр кимнин ийелеген меншик жеринин келеми 50 — 60 танапқа жеткен. Бирақ, буныц азғантай бөлеги ғана суў шығатуғын,
егиске жарамлы жер болған. Бул архивлик материаллардан да
анық көринеди. Мәселен, Түркстан генерал-губернаторлығынын
дипломатиялық чиновниги Россиянын ишки ислер министрине
жиберген мағлыўматында: „Қарақалпақлар, қырғызлар (қазақлар—
ред.) қәм қоныратлылар 21 тенгеден (4 манат 20 тийин) хожалық
салығын төлейди. Номиналь ҳәрбир хожалық 60 танап жерге
ийе. Бирақ, усынын ишинде суў шығатуғыны аз, ал көпшилиги
жайлаўға қолай“, — деп билдиреди.
Хийўа ханлығыньщ салық системасынын мағлыўматлары да
Хийўа қарақалпақларынын егисликте пайдаланып отырған жери
көлеминин жүдә аз болғанын дәлийллейди. Мәселен, қарақалпақлар менен қонсылас отырған Ташаўыз, Мацғыт, Қыпшақ, Гөне
Үргенч қусаған бекликлерде жасаўшы өзбеклер ҳәр 10 танап
мүлик жеринен 4 тиллә 2 тенгеден, яғный 38 тенгеден алым
төледи. Ал, қарақалпықлар 21 тенгеден хожалық салық төледи.
Егерде жерине қарап қонсы өзбеклердей танаплай алым төлегенде 50 танап жери бар адам 190 тецге төлеўи тийис болар еди.
Қарақалпақлардан басқа халықтан алынған тәртип бойынша салық
алынбаўы, оларда егиске жарамлы жердиц жоқтық қасында болғанын көрсетеди.
Хийўа қарақалпақларыныц территориясында егиске қолайлы
жерлер де болған. Бирақ, бул жерлердиц көп бөлимине суў
шықпаған. Онын үстине суў шығатуғын жердин көбиси барлық
салықтан ҳәм натураль алымнан қутқарылған, хан жарылқаган
ири бай феодэллардыц қолында болған.
X IX әсирде қарақалпақ аўылларында классқа бөлиниў процеси
әдеўир күшейди, бул жағдай қарақалпақ әдебиятыныц классиклериниц шығармаларында да, халық аўыз әдебиятында да сәўлеленди. Мәселен Бердақтыц «Шәрибай* деген қосығы қарақалпақ халқынын ханныц исенимли хызметкери Шэрибай беглербегиге қарсы гүресин көрсетеди. Халық жек көрип Шәрибайды
хызметтен алып тасласа да, ханныц қуўаглаўы менен қайтадан
бурынғыдан да үлкенлеў әмелге ийе болады. Халық жек көрсе
де, ханға жағыныў жолы менен оныц байлыққа да, әмелге де ийе
болғаны сөз етиледи.
Шәрибай уқсаған туқым қуўған эмелдарлар Хийўа қарақалпақларыныц арасында көп болды. Бундай ел басқарыўшылар
елдин ишиндеги ен ири жер ийелеўшилер болды, Бир нәсилден
екинши нәсилге өтип, жылдан-жылға ец өнимдарлы жерлер усылардын қолында топланып барды. П . П . Ивановтыц пикири бойынша, жердин қарақалпақ әмелдарларынын қолында концентрацияланыўы X IX әсирде өзинин ен жоқарғы шегине же 1 ти. Соныц
ушын да „негизги өндирис қуралы болған жерден айрылған дий895
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ханлардын басым массасы ири ҳәм орта жер ийелеўшилеринен
толық ғәрезли болғаны өз-өзинен түсиникли“.
Хийўа ханлығында жер ийелеўдиц үшинши формасы ўақым
жерлер болды. Ўақым жерлер тәртип бойынша ^/ю есабынан жерсиз гедейлерге ижараға берилди. Ўақым жерден жыйналған
барлық өним, тәртип бойынша толығы менен диний мәкеменин
қараўына берилиўи тийис болған, бирақ ис жүзинде хан чиновниклери менен диний мәкеменин басшы руханый уламаларынын
өзлеринен аўыспаған.
ХЗалық жыйнаў ханнын чиновниклик аппаратынын негизги
ўазыйпасы болды.
Мухаммед Рахим хан қарақалпақлар ушын айрықша алым —
,салғырт кесме“ белгилеген. Бул бойынша қарақалпақлар жылына 20 мын киши тиллә төлеўи, ҳәр қыйлы қара жумыслар ушын
жылына 7 мын рабочий ҳәм хан армиясында хызмет етиўи ушын
2 мын нөкер бериўи тийис болған. Салықтыц бундай системасы
X IX әсирдин басында күшине кирген.
Салғырт кесме қарақалпақлардан 1873-жылға шекем алынды.
Карақалпақлар территорииясынын 1873 жылдан кейин екиге бөлиниўи, дәрьянын он жағындағы қарақалпақлардыц рус қол астына өтиўи, Хийўа ханын қарақалпақлардан салық алыў системасын
өзгертиўге мәжбүрледи. Буннан былай Хийўа ханы қарақалпақлардан натураль алым алатуғын болды. Егистен натураль алым
системасына өтиўдиц және бир себеби, қарақалпақлар X IX әсирдин екинши ярымынан баслап көп жерлерди өзлестирди ҳәм көп
өним алды. Бунын үстине натураль алымды енгизиў иси салық
жыйнаўшы Хийўа чиновниклеринин халықты барынша талаўына
кен жол ашты.
Енди натураль алым жыйнаўда бурынғыдай тек қарақалпақтын
бийлери байымай, ханнын гүллән чиновниклик аппараты байыды.
Натураль алым менен бир қатарда Хийўа қарақалпақлары сол
ўақытта 40 малдан бир мал зәкәт төледи. Бул салықлар усы
күйинде халықтан 1890-жылларға шекем алынды. 1890-жыллардан баслап, хан натураль алымды „шанарақ пулы“ менен, ал малдан алынагуғын зәкәтты — „щөп пулы“ менен аўмастырды
Салық жыйнаў системасындағы бул өзгерис, Хийўа чиновниклеринин натураль алымды жыйнаўда, өнимди көз бенен шамалап
өлшеўде еткен жөнсиз шерменделиклеринен келип шықты. Айырым жағдайда салық жыйнаўшылардын өз пайдасына өзлестиргени салықтын муғдарынан да асып түсетуғын еди. Бул жағдай
хан қазнасынын кирисине өз тәсирин тийгизбей турмады.
Натураль алымды аўмастырыўға тағы бир себепши балған жағдай, Шоманай беклигин суў менен тәмийинлеген негизги канал
Шоманайдыц суўсызлықтан кеўип қалыўы болды. Суўдын азайыўы егис жер көлемин жүдә қысқартты. халық жақында ғана
гүлленип турған онимли жерлермн таслап, бул районнан көшип
кетиўге мәжбүр болды.
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„Шанарақ пулы“дәслеп ҳәр хожалықтан 20 тенге муғдарында
алынды. X X әсирден баслап бул алым және бир тенгеге өсти.
Малдан алынатуғын алым шөп пулы қойдан 5 тийин, ири қара
малдан ярым тенге, түйеден бир тенге муғдарында алынды.
Нагураль алымды мушрифлер жыйнаған. Әдетте, булар қарақалпақларды басқаратуғын әмелдарлардын кечсесинде хаткер
хызметин атқарған. Ҳәр бир мушриф салық төлейтуғынлардын
ҳәм қарыздарлардыц есап-кигабын жүргизген. Нагураль алым гүзде жыйналған. Мушрифлер елди аралап, натураль алым жыйнағанда жергиликли елдин бийи ҳәмме ўақыт мушрифтич қасында
болған. Олар келгенше хешким ғәллесин түйеклеп айдаўға кирисе
алмаған. Мушриф өз адамлары менен түйектиц алдында ҳәмме
атызларды аралап шыққан. Егиннин ийесин шақырып алып, өнимнин ҳәм салықтын муғдарын белгилеп,* салық дәптерине жазып
кеткен.
Мушрифлер шама менен өнимди белгилегенде, өзине пайда
тусириў мақсетинде дийханнын қарсылығына қарамастан ҳәмме
ўақыт ҳақыйқат өнетуғын өнимнен анағурлым асырып айгқан.
Муш^иф қанша асырып айтса да, мушрифгин айтқаны қурақым
өним шықпаса да, дийхан түйек айдалып болғаннан кейин қарсылық етпестен, дәслепки мушриф көрсеткен муғдарда салық төлеген. Нызам менен белгиленген алымнан тысқары дийханлар ,еткен хызмети" ушын мушрифке тағы да қосымша алым төлейтуғын болған. Мушриф асыра силтеп, дийханды күйдирмеўи ушын,
оған дийханлар көплеп пара да берген.
Жоқарыда аталған 1890-жылғы реформадан кейин натураль
алым тек патшалық жерде ислеўшилерден ғана өндирилди. Натураль алымдай зәкәт те көп қыянетшилик пенен жыйналған.
Гүзде дийханлар алған өнимниц бир бөлимин ямаса баспақ,
ылақ, қозыларын сатып үлгерген ўақытта шанарақ пулы жыйналған. Алымнын жыйналатуғыны туўралы хан чиновниги ҳәкимди
хабарландырған ҳәм усындай хабар менен ҳәр елге өзинин адамларын жиберген. Усыннан кейин жергиликли бий ҳәм аталықлар
хан чиновнигинин келиўин күтпей-ақ салықты жыйнай берген.
Себеби, салықтын муғдары белгили болған. Айырым жағдайларда салық жыйнаўшы ҳәким менен бирге келген. Ҳәким де салық
жыйнаўды өз мәпине пайдаланыўға умтылған. Ҳәким салық жыйнаў ўақтында ҳәркимнин нызамлы шағым арзасын қарап шығып,
ол ушын параға „нызамлы1* ҳақы алған. Айырым жағдайларда
салықты ханныц чиновнигисиз-ақ, ҳәкимнин өзи жыйнап алып,
өзи Хийўаға апарып тап-'ырғац.
Салық жыйнаўшы менен ҳәкимниц қасында көплеген атқосшылары болған. Олардын қарежетин мийнеткеш дийхан көтерген.
Бул халықтыц мойнына үлкен аўыр жүк болған, себеби, салықтыц жыйналып болыўы айлап созылған. Алым жыйнаўшы алған
салығы ушын дәптерине белги қойған, бирақ алғанлығы туўралы
тилхат бермеген. Жәбир көрген дийхан салық жыйнаўшы менен
айгысайын десе де оны дәлиллеў жүдә қыйын болған. Егер дий357
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хан салықты төлеўге шамасы келмесе, оны урған, азаплаған, қайдан болса да, төлейсен деп мәжбүрлеген, болмаған жағдайда
салықты, бай қонысыларына төлеттирген. Бунын ушын дийхан, салығын төлеген байдын есигинде усыған турарлық хызмет етиўи
тийис болған. Салық жыйнаўшылардын талаўынын, пара алыўунын нәтийжесинде „шақарақ пулы“ бара-бара оғада көбейген.
Буған алым жыйнаўды шөлкемлестириў формасы себепши болған.
П . П . Ивановтын көрсегиўи бойынша „алымды жыйнаўға қатнасатуғын барлық ҳәкимлер ханнан белгили муғдарда ҳақы алмаған,
олар салықтын нормасынан тысқары елден жыйнаған ақшаньщ
есабынан жасаған".
Хийўа ҳүкмети ҳәр үш жылдан шанарақ пулы салығыньщ
муғдарын 5% көбейткен. Олардын есабы бойынша усы ўақыт
ишинде қарақалпақлардыц хожалығы ‘/го есе өсиўи тийис болған.
Бул қосымша саяық елдин бийи арқалы бөлисгирилген. Бул жағдай бийдин өз мәпин гөзлеп қыянет жасаўына мүмкиншилик туў*
дырған. Сонлықган да ўақыттын өтиўи менен бул салық еки есе
дерлик көбейген.
Шөп пулы, патшалық жерге мал жайғанлардан алынады деп
айгылса да, ҳақыйқатында мал жаймағаннан да, ҳәтте малы жоқтан да алынған. Онын үстине бул салық майда малдан 5 тийин,
ири малдан ярым тенге, түйеден бир тенге муғдарында алыныўы
тийис болған, ҳақыйқатында малға мәмлекетлик есап жүргизилмегенликтен, бул салық жыйнаўшыға байланыслы болған, соньщ
айтыўы менен белгиленген.
Салық сондай аўырболғанлықтан халык, ҳәтте жалпыламай ханға арза бериўге де уйғарған. Бирақ, пара алмаған шелли ханнын
сарайында огырған әмелдарлар бир де арзаны ханға жеткизбеген,
ал пара салықтын көлеминен кем болмаған. Онын үстине ҳәрбир
салық жыйнаўшы ханныц сарайында өзиниц ханға тәсирли қайырқомларына ийе болған. Сонлықтан дийхан, айтысып барған да да
мәселе онын пайдасына шешилмеген. Қарақалпақтын басқарыўшылары-беглер-беги, аталық, бийлер ханнын салық жыйнаўшыларына ҳешбир карсылықсиз салықты жыйнап алып кетиўине жәрдемлескен. Олар ҳешбир ^ийханныц арза бериўине жол қоймаған,
халықтын ҳәр қандай қарсылық ҳәрекетин ўақгында бастырған.
Жоқарыда аталған алымлардан тысқары Хийўа ханлығыныц
дийханшылық пенен шуғылланыўшы аўыллары қосымша натураль
алым төледи: нөкерликке адам берген, бегар ҳәм обхур жумысларын атқарған.
Нөкер мийнеткеш халықтан алынып, 1873-жылдан кейин ҳақыйқатында полицияныц хызмегин атқарған. Нөкерликке алынған
адам өзиниц ат-көлиги, қуралы менен келиўи тийис болған. Нөкерлик хызметин атқарғаны ушын хан оларға ҳеш нәрсе төлемеген, бирақ салықтыц барлық түринен азат еткен, Россияныц вассалы болған Хийўа ханлығында 2400 нөкер болған. Олардын басында жасаўыл басы турған. Нөкерлер жүзликке, онлыққа белинген. Жүзликтиц басында .дабашы* турған.
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Барлық натураль алымнын ишинде ец аўыры ирригациялық
алым болған. Суўғарылып егилетуғын жердин базасы қарақалпақлардын айырым уруў группалары тәрепинен қазылатуғын суўғарыў каналларынық көплеген тараўлары болған. Қарақалпақларда, арқа (Қокырат) өзбеклеринде, түркменлерде ҳәм қазақларда
өзлеринин уруў-қәўимлик жаплары болған. Оларды өзлери Әмудәрьянын уйық тебиўинен тазалаў жолы менен сақлап турған.
Буньщ үстине айырым жаплардын сағалары, тарнаўлар, қашылар,
көпирлер ҳәм жоллар жыл сайын қайтадан дүзетилиўи тийис болған. Бул жумыслар обхурлық ислер деп аталған. Бул жумысларды бекликтиц территориясында ҳәким басқарған. Бирақ, бул жу*
мыслар еле каналлардын суў бериўин тәмийинлемеген. Оныц
ушын суў беретуғын негизги баслы каналларды тәртипке салыў
керек болған. Баслы каналларды тәртипке салыў ҳәммеге тен
натураль алым — патшалық қазыў жолы менен болған. Патшалық
қазыў қарақалпақлардыц территориясында Шоманай. Қыятжарған,
Бекжап ҳәм Ханжапларда жүргизилген. Бул жаплардыц қазыўы
хан тәрепинен басқарылған. Соныц ушын да бул қазыўлар патшалық қазыў деп аталған.
Патшалық қазыўды шөлкемлестириў ушын хан өзинин чинов-*
нигин жиберген, ол сайыпкер деп аталған. Сайыпкердин қараўында жасаўыл, арқаншы, шыбықшы, мурап ҳәм ҳәрбир белдар келетуғын аўылдын бийи болған. Қарақалпақлар патшалық қазыўға
ҳәр бир үш хожалықтан бир белдар жиберген. Қазыў 12 күн мүддетке дағазаланған. Ҳәрбир қазыўшы бели, 12 күнге жетерлик
азық-аўқаты ҳәм төсеги менен келген. Сайыпкердин буйрығы
бойынша арқаншы қазыўды майда шеклерге бөлген. Шектиц
узынлығы қазылатуғын жердин бос, қагтылығына қарай 25 — 49
метрге шекем барған. Участкасынын аўыр жерлерине қазыўшылар көплеў салынып, женил жерине азлаў жи(£ерилген. Ҳәрбир
участканын басында50— ЮОадамға бир шыбықшы турған. Мураплар қазып болынған жерди өлшеп алған. Ьир неше жылларғы
қазыўдын нәтийжесинде бас каналлардыц еки жағасы топырақлар
менен үйилип қалатуғын болған. Соныц ушын да қазыў жүдә
аўыр болған. Бел менен топырақ атып раштыц басына шығарыў
қыйын болған. Бундай жағдайда қазыўшы азғана иркилсе, шыбықшы шыбық пенен урған. Бундай үлкен каналлардыц қазыўлары ерге бәҳәрде басланған. Қазыў дийханшылық пенен шуғылланыўшы қарақалпақлардын тиришилигинде ен әҳмийет/1и ўақыя
болған. Себеби, бас қаналлар жақсылап қазылғанда ғана олар
суў менен тәмийинленген.
Магистраль каналларды қазыўдын усындай әҳмийетине қарамастан. Хийўа ханлары ҳәм онын әмелдарлары патшалық қазыўды тек байыў ушын ғана өз мәпинде пайдаланған. Ханлықта
бурыннан киятырған тәртип бойынша қазыўға барыўға тийисли
ҳәрбир 100 қазыўшыдан 8 адам ақша төлеп қалыўға ҳақылы
болған. Ханнын чиновниклери бул тәртип пенен санаспаған, қазыў
ушын ақша төлегенлердиц бәринен пул ала берген. Бул ҳәрбир
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белдарға 5 тилләдан туўры келген. Солай етип, қазыўға қарақалпақ аўылларынан ақша төлеп қалыўға мүмкиншилиги жоқ жүдә
жарлылар ғана барған. Бунын үстине қазыўға басшылық еткен
сайыпкердин хызмети ушын, төлеўге ҳәрбир қазыўшы 2 тенгеден
алып барыўы тийис болған. Бул „афиняк пулы“ деп аталған.
Буннан тысқары қазыўды басқарыўшы барлық әмелдарлар сайыпкер, жасаўыл, қазыўшы алып келген аўылдын бийи де қазыў
ўақтында қазыўшылардын есабынан аўқатланатуғын болған. Ҳәтте.олардын атларын бағыў да қазыўшылардын мойнына түскен.
Қазыў басланар алдынца. шыбықшы шыбық пенен урмаўы ушын
•ҳәрбир қазыўшы оған бир тенгеден бериўи тийис болған.
Көбинесе, барған қазыўшылар да қазыўда толық пайдаланылмаған. Олардын биразы ийшан, беглер-беги, аталық уксаганлардын меншик жумысына жегилген.
Хийўа ханлығындағы қарақалпақлар суўсызлықтан қаншелли
аўыр қыйналыўына қарамастан. хан власты суў системаларын
оцлаў ушын тийисли илаж көрмеген.
Қазыўды шөлкемлестириўдеги хан әмелдарларынын хыянетшилиги улыўма халықлық наразылық туўдырған, сонын ала, ҳәт'те Әмудәрьянын он жағындағы рус ҳәкимшилиги де буған дыққат аўдарған.
Халық көтерилисинин болыўынан қорқып, рус ҳәкимлари хан*
ға ирригациялық жумысларды басқарыўды бир қанша тәртиплестириўди кенес етеди ҳәм қазыўшылардан алынатуғын миннегли
салықты азайтыўды ямаса пүткиллей бийкарлаўды ханнан бир
неше рет қатац түрде талап еткен.
Жоқарыда атап өтилген негизги салықлардан ҳәм натураль
алымлардан тысқары Хийўада алымнын басқа түрлери де болған.
Мәселен, саўдагерлер ҳәм қалада жасаўшылар базарға*шығарып
сатқан буйымлары ушын зәкәт төлеген ҳәм базарда саўда етиў
ҳуқуқы ушын кесим — „тәкижабай" төлеген.
Алымнын барлық түринен қазнаға түскен ақшанын тек азғантайы ғана мәмлекеттин зәрүрлигине жумсалған. Қалғаны хан
менен онын қасындағы әмелдарлардын кисесине түскен.
Дәрьянын он жағындағы рус ҳәкимлери санааттын, аўыл хожалығынын ҳәм ирригация ‘тараўларынын раўажланыўы ушын
харжы бөлиўдин зәрүрлигин айтып, ханнын бир неше рет дыққатын аўдарған. Бирақ, хан буған жуўап ретинде жазған хагында
ханлықты абаданластырыў ушын көп ақша жумсалып атыр деп
шағыныў менен шекленген.
Салықтын барлық аўырманлығын мийнеткеш халық көтерген.
Беглер-беги, аталық, бий уқсаған әмелдарлар ҳәм руханыйлар
салықтын барлық түринен азат етилген.
Кен халық массасыныц қыйын аўҳалын буннан да бетераўырлатқан тағы бир жағдай — байлар ҳәм аўқатлы хожалықлардын
пара берип, салықтан қутылып қалатуғынлығы болды. А . Л . Куннын көрсетиўи бойынша: байлар „салғырттан ҳәм рабочий бериўден қутылыў мақсетинде пара берип, дийўанды сатып алған,
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дийўан пара бергенди имам қатарына жазған, Себеби. имамлар
салықган азат егилген".
Енди пара берип қутылғанлардық мойнындағы салықларды да
жарлылар төлеўи тийис болған. Пара берип салықтан қутылған
байлардын саны жыл сайын көбейген, сонын есесине мийнеткеш
халық массасы төлейтуғын салықтын муғдары да барған сайын
өскен.
Ханлықтағы аўыр турмыс, көп қарақалпақларды жерин, аўылын
таслап, Әмудәрьянын он жағындағы туўысқаналарына, қашып
көшип кетиўге мәжбүрлеген. 1873-жылғы келисим бойынша дәрьянын қубласынан дәрьянын арқасына рус қол астына халықлардын өгиўи ханньщ рухсаты болмаса қадаған етилген еди. Сонлықтан Хийўа ҳәкимлери ҳәм рус ҳәкимлери қарақалпақлардын
рус қол астына қашып көшиўине ҳәр қыйлы тосқынлықлар жасаған. Бирақ, азаптан, ашлықтан хорланған халық ҳешқандай
қадаған етиўшиликти тынламай жалпыламай дәрьянын он жағына
көше. берген.
Әмудәрья бөлиминин начальниги Хийўа қарақалпақларынын
жалпыламай дәрьянын оц жағына қашып көшиўи туўралы Түркстан генерал-губернаторына жазған рапортында: вМенин ПетроАлександровсктен Қоныратқа баратырғанымда ҳәм Бекжап арқалы
қайтып киятырғанымда дәрьянын шеп жагынан он жағына көшип өтип атырған көплеген қарақалпақларды көрдим, Олардын
барлығы Россия пухаралығына алыўды өтиниш етти. Бурын ҳәммемиз дәрьянын он жағында жасағанбыз, өзлеримиздин ақмақшылығымыздан шеп жағына өгкенбиз, енди Хийўа әмелдарларынын талаўынан тиришилик етиў мүмкин болмады дегенди айгты.
Ҳәзир хәммемиз постық, деп қосып та қойды... Нөкиске келип
мағлыўмаг алдым.. Хийўанын салық жыйнаўшыларынан жалпы
халық көтерилиси басланған, бизге 1500 дей үйдин өтиўи күтилип тур, жеке маглыўматларға қарағанда он жаққа ҳәзирдин
өзинде-ақ 600 ге жақын үй өткен. Олардын есабын алыў оғада
қыйын. Себеби. олардын көпшилиги дәрьянын шеп жағындағы
үйине, жайына, малына да қарамастан, бизге тек жүзип өгип
атыр“ , — деп көрсетилген.
Келисим бойынша өзин шеклеўи тийис болған рус ҳәкимлиги
Хийўа қарақалпақларынын шегарадан өтиўине тосқынлық жасаған.
Бирақ, қашып келгенлерди қайтарып көшириў жүдә қыйын болған. Бул туўралы Әмудәрья бөлими начальнигинин жақарыдағы
рапортында: „Сонын менен бирге мына нәрсени билдириўди керекли деп есаплайман: қарақалпақларды кейин қайтарып көширемиз дегенде үлкен қыйыншылықлар туўады, өз ерки менен олар
қайтып көшпейди, күш пенен қейин қайгарып, көшириўге кирискенимизден-ақ, олар пүткил дәрья қуярлығын бойлап тар1 лып,
ағайинлеринин арасына барып жа^ғасады. Онын үстине бизин
жергиликли ҳәкимлеримиздин оларды жек көрмейтуғынлығын
есапқа алғанда, оларды ҳәтте, излеп табыў да қыйын болады.
Екиншиден, 1500 үйдин бизин қоластымызға көшип өтиўи, хан
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ушын айгарлықтай зыян келтиреди, оннан да бегер бул нәрсе
хап ға, әсиресе, онын әмелдарларына наразы болған қалған халықлар ушын өрнек болыўы мумкин“, — деп көрсетилген.
3. Ш Е П Ж А Ғ А Л Ы Қ Т А Ғ Ы Қ А Р А Қ А Л П А Қ Л А Р Д Ы Қ
ХО Ж АЛ Ы Қ ТУРМ Ы СЫ

Әмудәрьянын қубла шеп жағалығындағы Хийўа ханлығындағы
жасаўшы қарақалпақларды, бул дәўирдеги олардын хожалығынын түрине қарай, еки группаға бөлиўге болады: Қоныраттын
қубласындағы (Шоманай, Гөне Үргенч) суўғарып егиўге қолайлы
жерлерде жайласқан қарақалпақлар негизинен дийханшылық пенен шуғылланды, ал шарўашылық оларда қосымша орын тутты.
Тениздин жағалаўында, дәрьянын басыўларында жасаўшы қарақалпақлардын хожалығы комплексли характерде болып, шарўашылық, балықшылық, дийханшыдық хожалықта тен жүргизилген.
Хийўа ханлығынын жағдайында отырықшы, дийханшылық пенен шуғылланыўшы қарақалпақлар барған сайын азайып барды.
Олар ярым көшпели жағдайларға өте баслады. X IX әсирдин 90жылларында Әмудәрьянын он жағындағы руслар қол астындағы
көшпели қарақалпақлар 4,9% болса, сол дәўирде дәрьянын шеп
жағында хан қол астындағы көшпели қарақалпақлар 36% ти
қурады. Бунын себеби, Хийўа ҳүкимегинин қарақалпақ аўылларына суў беретуғын Шоманай, Қыятжарған уқсаған ири каналларға
жақсы қарамаўынан суўсыз кеўип қалыўы болды. Нәгийжеде
олардын бойында жасап дийханшылық пенен шуғылланыўшы
отырықшы қарақалпақ аўыллары илажсыздан шарўашылыққа өтти. Көпшилик халық массасы көшпели турмыс кеширди.
Дийханшылық мәдениятынын әййемги ўақыгтан бермаған қарақалпақлар арасында кен таралыўына қарамастан, Хорезмнин басқа халықларыньщ дийханшылығы сыяқлы қарақалпақларда да,
дийханшылық жудә артта еди. Аўыл хожалық қураллары болған
гүнде, пазна, кетпен, орақ ески формасын сақлап келди. Аўыр
жүклерди тасыўшы ҳәм тартыўшы күш-көлик ретинде тийкарынан ири қара мал пайдаланылды. Аўыл хожалық өндирисиниц
бёлгили бир қуралы шығыр есапланып, ол аяқтан суў бармайтуғын жерлерде пайдаланылды.
Жерди сүриўши бирден-бир қурал шойын пазналы ески гүнде
болды. Айдалған жердин ири кесегин езиў ушын мала қолланылды. Атыздық шөби, айдалыў алдынан кетпен, орақ, бел менен
тазаланды. Халық массасынын басым көпшилиги гүнде де таппай,
көп жағдайда жерин кетпенлеп, бел менен аўдарып екти.
Қарақалпақлардын аўыл хожалық өндирисинде тийкарғы транспорты болып еки дигершикли арба есапланды. Қарақалпақлардын арбасы (өгиз арба көлеми бойынша өзбеклердин арбасынаи
кишилеў болып буған өгиз жегилди. Қарақалпақлар өзбеклердин
арбасынан да пайдаланған. Арбанын бул түри тат арба ямаса ат
арба деп аталды ҳәм оған ат жегилди. Арбанық бул түрин қа-
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ракалпақлар Хорезм өзбеклеринен сатып алып турған, Дәрьянын
төменги ағысы бойында жасаўшы қарақалпақлардын арасында
таралған арабанын түрин ителеген* арба деп те атайды. Буған
да өгиз жегиледи. „Телеген“ арба көбирек „Қонырат арба“ деп
аталады. Арбанын бул түри көбирек Хийўа қарақалпақларынын
ишинде қонырат уруўларында жүдә кеннен таралған. „Қонырат
арба“деп аталыўы да соннан келип шығыўы мүмкин. Дәрьянын
он жағында рус қол астында жасаўшы он төрт уруў қоныратларға қарағанла жақсы турмыста жасады. Олардын ат арба сатып
длыўға да мүмкиншиликлери болды. Сонлықтан он төрт уруўлар
ортасында ат арба кеннен таралған. Қоныратларда ат арба тек
байларда ғана болған.
Қарақалпақлардын дийханшылығында егисгин еки түри болған: ақ егис, көк егис. Ақ егиске жазлық бийдай, гүзлик бийдай ҳәм арпа киреди. Егиннин қалған түрлери көк егиске жатады.
Суўғарыў дәрьядан тиккелей саға алатуғын каналлар — „арналар арқалы жүргизилген. „Арна“ деген термин қарақалпақлар
менен өзб.еклер аралас отырған районларда көбирек қолланылады.
Былайынша айтқанда елди суў менен тәмийинлейтуғын бас каналларды қарақалпақлар „жармыс*, жарма“ деп агайды. Көп жағдайларда аныў я мынаў канал сол каналды қаздырған адамныц
(бийдии, байдыи, ямаса бөтен әмелдарлардын), яки суўдын бийлигин өз қолына алған әмелдардын, ал айырым жағдайларда сол
каналдан суў ишиўши уруўдын ямаса аўылдын агы менен де
аталған, Мәселен, Пиримбет жарған, Қуўаныш жарма (бул канал*
лардын қазылыўына Пиримбет, Қуўаныш деген адамлар басшылық еткен). Қыягжарған (бул каналды қият уруўлары биригип
қазған) ҳәм т. б.
Негизги бас каналлардан саға алатуғын екинши дәрежели
каналлар халықга яжап“ деп аталады. Жап термини қарақалпақларда жүдә кен мәнисинде қолланылады, Айырым жағдайларда
үл^кен каналлар да жап деп агалады. Мәселен, Тахта қайырда
дә*рьянын өзегинен саға алатуғын үлкен канал Қыяг жап деп агалады.
Бас каналлар дәрьядан саға алып, көп қәўимлердин жерлери
ортасынан өтеди. Екинши дәрежели каналлар — жаплар бир уруўдын ямаса бир қәўимнин жерин ғана суўландырады Жаптыч
басланған жери „жаптын сағасы“, пигкен жери жаптын ,аяғы“ ,
суўдын ағыў ҳәм оннан пайдаланыў ҳәрекетине қарай жаптын
жоқарғы бөлими жапгын ,өри“, ҳәрбир жаптын басында суўды
мөлшерлеп жиберип турыў ушын дүзилген әпиўайы курылыс
болып, ол „тарнаў“ леп аталған.
Хожалықгык айырым группалары ямаса өз алдына айырым
хожалықлар жапган үшинши дәрежели кишкене каналлар алады.
Буны салма деп атайды. Салмадан шыққан майдашалары қолшық
деп аталып, ол туўры атызға қуяды. Ж ап, салмалар арқалы суўдьщ өзинин ағыў күши менен жер суўғарыу „аяқтан“ суўғарыў
деп аталады,
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Аяқтан суўғарып егиўден тысқары егистиц бөтен түрлер и
болған, мәселен: суўалмадан егиў, „басыўдан егиў“ ҳәм т. б.
бундай жерлер көбирек дәрьянын, көлдиц жағалаўларында суўдын тасыў жылларында ғана пайдаланылған, олар хан қарамағында болып, мийнеткешлер тәрепинен бир жылға ижараға алынып егилген. Бул жерлер майда жап-салмалар қазыў, суўғарыў
қусаған қосымша мийнетти талап етпеге.н.
Хийўа қарақалпақлары жериниц көпшилиги бийик жерлерден
ибарат болып, аяқтан суўғарыўға мүмкиншилик бермеген. Бундай жерлерде көп санда шығыр қолланылған.
Шарўашылық, аўыл хожалығынын әҳмийетли тараўынын бири болса да қазақ, түркменлердегидей шарўашылық қарақалпақларда бас роль атқармаған. Гөне Үргенч ҳәм Шоманай дийханшылық оазисинде жасаўшы қарақалпақларда шарўашылық хожалықтыц жәрдемши тараўы болған, яғный ири қара мал күш
көлик ретинде жумсалған, ал мал дәриси төгин ретинде пайдалаг
нылған.
Балықшылық, шарўашылық, дийханшылық характериндеги
комплексли хожалыққа ийе болған тециз ҳәм дәрья жағалаўларында отырыўшы қарақалпақлардыц турмысында шарўашылық жүдә әҳмийетли роль ойнаған.
X IX әсирдиц ақырында кеўип қалған Шоманай жерлерин таслап көшип, қарақалпақлар шарўашылық пенен балықшылыққа
киристи. Бул дәўирде шарўашыдық қарақалпақлардыц хожалығыныц баслы тараўына айналды. Бирақ, буннан қарақалпақлар
көшпели шарўа болған деген жуўмақ шығарыўға болмайды. Бул
тек тиришилик етиў ушын гүресте, ўақытша пайда болған қубылыс еди.
Ерге заманнан-ақ қарақалпақлардыц шарўашылығы ири қара
мал өсириў менен белгили еди. Бай хожалықлар көп санда қой
менен жылқы сақлаған. Байлар қойды әсиресе Орта Азия базарларына сатыў мақсетинде сақлаған.
Қарақалпақлардыц атыздан өндиретуғын егинлери: бийдай,
арпа, тары ҳәм салы сабанлары қара мал ушын от болған. Сондай-ақ Әмудәрьяныц жағаларын, онын өзеклерин ҳәм көллерин
басып жатқан пишен де қара мал ушын ец жақсы от-шөп болған. Усылай етип ири қара мал майда мал сыяқлы бәҳәрде, жазда, қысга бир жерден екинши жерге көшип жүриўди, айрықша
жайлаў излеўди талап етпеген.
Мал бурынғы заманлардан баслап қарақалпақларда, олардыц
турмысыныц жағдайын, бай-жарлылығын белгилейтуғын өлшеўиш
болып есапланған. Қарақалпақлардыц барлық жыйнаған-тергени,
азық-аўқаты, бөген затлары ҳәммесиниц баҳасы малдыц саны
менен белгиленген. Шарўашылық аўыл хожалығыныц баслы тараўы болған. Ҳәтте, Шоманай дийханшылық оазисинин қарақалпақлары да Хийўа ханлығын қара мал менен тәмийинлеўшилердин бири болған. Гришфельд ҳәм Галкинниц көрсетиўи бойынша Шоманай беклиги менен Әмудәрья бөлиминиц Шымбай участ364
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касыныц қарақалпақлары путкил, оазистич базарларын қара мал
менен тәмийинлеген.
Дийханшылық қәм шарўашылық пенен бир қатарда Хийўа
қарақалпақларынық хожалық турмысында балықшылық та үлкен
орын тутқан. Қарақалпақлардын айырым уруў группалары, әсиресе Қонырат арысынын мүйтен,' балғалы, ашамайлы, қыят сыяқлы уруўлары ушын балықшылық негизги талап болды ҳәм олар
ушын балықшылық азық-аўқат, табыс табыўдьщ негизги дәреги
болды. Олар балықты тек өзлери жеўге аўламады, ал оннан
аўысгырып, сатты ҳәм дийханшылық өнимлерине аўмастырды.
Әмудәрьянын жағалаўында отырған дийханшылық пенен шуғылланыўшы халық дийханшылықтан қоллары бос ўақытта ҳәм тек
өзлери ушын ғана балық аўлаған.
Балық аўлаў қураллары Хийўа қарақалпақларында жүдә әпиўәйы болған. Сонлықтан да олар балықты тек сайыз көллерде
ҳәм дәрьяныц тасқын суўларынан дөреген өзеклерде аўлады.
Балық тениздиц терен жерине өткен ўақытта, олар балықшылықты қойып басқа кәсип излеп кететуғын еди.
Қарақалпақларда балықшылықгын ен ерте заманнан бери қолланылып киятырған қуралы шанышқы болып, қарақалпақлар
онын менен балық шаншыўға оғада шебер болған. Балықты
жақсы шаншатуғын карақалпақ жигитлеринин шеберлиги халық
аўызында: „Сегиз қырлы балықты тоғыз қырлы жигит шаншадьГ
деп айтылған, яғный жигиттиц балықтан да тез, шаққан ҳәрекет
етиўи керек болған.
Шанышқыдан тысқары дәрья бойында отырған қарақалпақлардыц басқа да балық аўлаў қураллары болған, бирақ булардыц көби руслардан таралған. Балықты аў менен ямаса нәреге
менен аўлаўда қайықтан пайдаланған оны „аў қайық“ ямаса
„нәрете қайық“ деп атаған. Қыста муздын үстинде жүрип балық
аўлаў ушын қайықтыц ултанына сырғанайгуғын темир қаққан,
бундай қайықты қарақалпақлар шана-кеме деп атаған. Шанаға
жегилген көликтиц түрине қарай, егер ат жегилсе, „ат шана“,
ал өгиз жегилсе, „өгиз шана“ деп атаған. Булардан басқа қаза
салыў, муз үстинде үки арқалы балық аўлаў усыллзры болған.
Хийўа қарақалпақларында X IX әсирдиц ақыры X X әсирдиц
басында саўда оғада жақсы раўажланды. Аўыл хожалық өндирисинин өнимлери—жүн, тери ҳәм бир қатар қол өнер затлары менен саўда жасалған. Жергиликли саўдада майда алып сатарлар
менен бир қатарда. бул ўақыгта қарақалпақлар ортасында жонышқа туқым, кептирилген мийўе, жүн, балық пенен көтере саўда жасайтуғын ири саўдагерлер де пайда болды. Балық сатып
саўда жүргизиўшилер Қоцырат, Қазалы, Оренбург ҳәм Әмудәрьч
менен Чаржоўға барып, оннан арман темир жол арқалы Россияныц орайлық районлары менен де байланысты. Бул саўдагерлер
Россияныц орайлық районларынан бояў, қанг, чай, тоқымашылық
затларын алып қайтып, Хийўа қарақалпақларына әкелип, өзлерине унамлы баҳада сатқан.
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Қонырат, Гүне Үргенч, Жана—Қала (Шоманай беклигинде)
Хийўа қол астындағы қарақалпақлардын саўда орайлары болған.
Ханлықтағы қарақалпақлар саўда жасаўға базар күнлери усы қалаларға қатнап келип-кетип турған. Базар ҳәптесинде 2 рет болған. Қысқа базар ҳәптенин дүйшемби күни, узақ базар ҳәптенин жума күни болып турған. Базарлар қарақалпақлардын жәмийетлик турмысында үлкен орын тутқан. Базар, сол территорияда жасаўшы ағайын туўғанлардын, яки әпиўайы таныслардын
ушырасып туратуғын бирден-бир жери болған. Қарақалпақ аўылларынын күнделик турмысындағы жацалықлар, турмыста зәрүрли болған барлық мәселелер усы жерде талқыланған. Усынық
менен бирге базар қарақалпақлар менен ханлықта жасаўШы басқа халықлардын экономикалық қатнасын күшейтиўге себепкер
бирден-бир орай болған.
Ерте заманларда саўда қарақалпақларда гейде алмаслаў характерине де ийе болған. Мәселен: малды ғәллеге алмастырған,
мийўени, қаўынды, — малдын өнимлерине (торақ. май, қурт ҳәм
т. б.) алмастырған. Ал, 1873-жылдан кейин ақша қатнасы кеннен
ен жайды. Хийўа ханлығы Россиялық базарға тартылды.
Хийўа ханлығында ақшаныц бирлиги гүмис тецге болып, руслардын 20 тийинине барабар болды. Буннан тысқары саўда қагнасында гүмис тиллә жүргизилди, ол 9 тенгеге барабар болды.
Ал, булардан тысқары алтын монета да сийрек ушырасатуғын
еди. Ол пухта-тиллә деп аталып, 18 тенгеге барабар еди. Усақлаў монетасы болып пул есапланып, бир тецге 32 пулдан ибарат
еди.
4. Қ А Р А Қ Л Л П А Қ Л А Р Д Ь Щ Ж Ә М И Й Е Т Л И К Д Ү З И М И Ҳ Ә М А Ў Ы Л Д А Ғ Ы
Ф Е О Д А Л -Б А Й Ү С Т Е М Т О П А Р Ы Н Ь Щ М И Й Н Е Т К Е Ш М А С С А Л А Р Д Ы
ӘКСПЛУАТАЦИЯЛАЎ Ф ОРМ АЛАРЫ .

Хийўа қарақалпақларында патриархал-феодаллық катнаслар
басым болды. Уруў-қәўимлик структурасы да беккем сақланды:
қарақалпақлар — қоцырат ҳәм он төрт уруў болып еки арысқа
бөлинген. Өз гезегинде ҳәрбир арыс қәўимге бөлинген. Қәўим—
уруўларға, уруўлар тийрелерге, тийрелер көшелерге бөлинген.
Ҳәрбир қарақалпақ аўылыныц халқы X IX әсирдиц ақыры X X
әсирдиц басында, әдетте бир уруў бөлиминин ағзаларынан ибарат болған. Аўылдын пайдаланатуғын жерлери қонысылас болған,
ҳәмме бир каналдан суў ишкен. Бул каналлар гейде уруўдыц
аты менен аталған. Мәселен, Қыятжап, Қыятжарған, Кенегесжап
ҳәм т. б.
Патриархал-уруўшылықтын ески қалдықлары тек улыўма турмысга ҳәм үй турмысында ғана емес, ал қарақалпақ халқыныц
экономикалық ҳәм жәмийетлик турмысында да әҳмийетли орын
тутқан.
Жерди, суўды пайдаланыўда да қәўим ҳәм уруўға бөлиниў
қалдықларынық сақланғанлығы, жыйналған этнографиялық мате-
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риаллардан тольщ мәлим. Хийўа хаилары әййемги заманларданақ яғный қарақалпақлардыц Хорезм территориясына қоныс басқан ўақтынан баслап-ақ ески әдет-үриплерди қуўатлаған, кен халық массасын өзине бағынышлы етип услаў ушын бул әдет-үриплерди өз мәпине пайдаланған.
Бирақ, уруў-қәўимлик структурасынын турақлы болыўына қарамастан, қарақалпақлар арасында бул дәўирде классқа бөлиниўшилик жүдә күшлн еди. X IX әсирдин орталарында қарақалпақлардын жәмийети еки классқа бөлинген. Патриархаль-феодаллық
ақсүйеклер ҳәм оларға бағынышлы аўыл мийнеткешлери-булар
тийкарынан дийханшылық пенен шуғылланыўшы дийханлар ҳәм
мал өсириўщи шарўалар-класын қураған. Эксплуататорлар класына феодаллар менен бир қатарда руханыйлар ҳәм байлар кирген.
П. П . Ивановтын көрсетиўи бойынша, 1873-жылға шекем-ақ,
„жалпы қарақалпақлардын 16% инин жери болмаған, қалғанларынын көпшилиги жүдә қыйын шәрт пенен жерди басқа адамлардан ижараға алған*.
1873-жылғы питим шәрти бойынша Хийўа ханлығы менен
Әмудәрья бөлими шегарасынын белгилениўине байланыслы қарақалпақлардын шегараға жақын районлардағы егис жери әдеўир кемиген,
Әмудәрьянын шеп жағында егис жердин қысқарыўы. жерсиз
қарақалпақлардын дәрьянын руслар ийелеген жағасына көшип
өтиўине алып келген. Бирақ, буған питим келисиминин шәртлери
тосқынлық еткен, қарақалпақлардын рус қоластына өтиўи ушын
ханмын келисими керек болған. Сонын ушын жери аз қарақалпақлар массасы феодал ҳәм байларға жалланып ислеўге, олардын
жерлерин адам шыдамаслық қыйын аўҳалда аўыр шәртлер менен ижараға алыўға мәжбүр болған.
Халық массасынын дийўанашылық аўҳалға түсиўин тезлетиўдин баслы себеплеринин бири, Хийўа ханлығында капиталистлик
қатнастын өсиўи болды. Қарақалпақстаннын территориясы белгилн дәрежеде Россиянын капиталистлик базарына тартылды. Капиталистлик қатнасгын Қарақалпақстаннын экономикалық турмысына араласыўы X IX әсирдин ақыры X X әсирдин басындағы қарақалпақ аўылларындағы социаллық қатнасқа тәсирин тийгизбей
қоймады. Мийнеткеш массаны езиў күшейди. Буған байлар, саўдагерлер, сүтхорлар актив қатнасты. Дийханлардын экономикалық аўыр турмысы дәрьянын шеп жағындағы каналлардын кеўип қалыўы менен (Шоманай, Қыятжарған) ҳәм Қоныратта егис
жердин азайыўы менен жүдә теренлести.
Жерсиз дийханлардын аўхалынын және де төменлеўине патриархаль-уруўшылық турмыстын ески қалдықлары себеп бол*
ды. Патриархаль-уруўшылық турмыстыц ески қалдықлары феодал-ақсүйеклер тәрепинен ҳәр тәреплеме қуўатланылған ҳәм өзлериниқ класслық мақсегинде пайдаланылған. Мәселен дәстүр
бойынша өзиниц туўған аўылын таслап, басқа үлкелерге кетиў
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айып болған. Кеткен адамлар барған жеринде бурынғы өзинин
уруўласлары ишиндегидей ҳуқуққа ийе болмаған. Оған „келгинди“ деген ат тағылған, қорланған. „Ер туўған жеринде жүреди,
ийт тойған жеринде жүреди“ сияқлы уруўшылық дүзим нақыллары күшин жойытпаған. Бул жағдай аўыл дийханларын ашлықтан посса да; өзинин туўған аўылын таслап кетпеўге ийтермелеген. Байлар бундай гедейлерди арзан рабочий күш ретинде өз
хожалықларында пайдаланған. Олар өзлеринин ашырқаған „туўысқанына” „жәрдем көрсетемен” деген бәне менен өз аўылынын
жарлыларын адам шыдамаслық шәртлер менен жаллаған. Усылай
етип, айырым патриархаль дәстүрлер бир жағынан жарлылардыц
посып, батраклардыц көбейиўине алып келсе, екинши жағынан,
байлар топарынын тағы да байыўын тәмийинлеген. Күн көрис
ушын талап излеп кеткен адамларды „талапкер“ деп атаған.
Бурынғы Хийўа ханлығынын территориясында жарлыларды
эксплуатациялаўдын—жарымшы, егин шерик, дийхан, күнликши,
майына, сүтине, саўын, төл жары, асыраў, көлик сыяқлы аўыр
формалары болды.
Ж а р ы м ш ы—эксплуатаиияныц аўыл хожалығында кец таралған формасы. Бир сөз бенен, жарпын алыў деген сөз. Бирақ
байға жалланған жарлыныц бай менен бөлисип жарпын алған
жери болмаған. Бул тек атама ғана болып қалған. Жарымшы
байдыц жерин. оныц қурал-сайманлары, күш-көлиги менен ислеген. Өнимди бөлискенде жарымшы байдыц кеўлинен шыққанын
алған, жарымшы дийханшылық мәўсиминиц басынан баслап
(жерди егиске таярлаў ҳәр қыйлы қазыў ҳәм т. б.) егинди жыйнап алғанға шекем ислеген. Бирақ, ол дийхан сыяқлы өзинин
көзабалық еркинлигин жойытпаған.
Е г и н ш е р и к — егиннин өнимине шерик адам. Ол аўыл хожалық мапазы жумысларынын барлық түрлерин ислеген. Ол өз
хақысын бай келисими менен сөйлесип алған. Бул эксплуатациялаўдыц халық арасында көбирек таралған формасы болып, егиншерик көбинесе өнимнин */,, ’ /ю есесин алған. Егиншерик деген
атама эксплуатациялаўдьщ негизин бүркеп турыўшы формаль
атама болған.
Д и й х а н — қарақалпақ ' аўылларында эксплуатациянын ец
кен таралған формасы. Дийхан, жери жоқ яки жери күтә аз
адамлардан болған. Дийхан жүрген адам байдын үйинде ислеген,
қонып, бай үйинде аўқатланған. Дийхан жүриў тәртиби бай тәрепинен белгиленген. Әдетте байдын хожалығында дийхан жүриў көп жылларға созылған. Дийхан хызмет ҳақысына өзи ғана
зорға тамақ асыраған, бала-шағасына аўыстыра алмаған Дийханлардын көп жыл ислеўинин тәрепдары болған байлар дийхан
тутарда оларға көп жүргени ушын артық ҳақы ўәде еткен. Бундай ўәдени байлар тек дийханларды узақ жүргизиў ушын, олар
жыл сайын ҳақысын талап етпеў ушын ислеген. Ис жүзинде бай
ўәде< ин орынламаған, Дийхан бул жөнинде айтысып, ҳеш жерден
тецликтаба алмаған, себеби, сөйлесиў гек оөз жүзинде ғана болған.
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М . Ю . Юлдашевтын Хийўа ханларынын архивин анализлей
отырып: „Хийўада, X IX әеирдеги дийхан бул тарийхый әдебиятларда тастықланып жүргендей, тек әпиўайы д и й хан -ж ер ислеўши ғана е м е с.' Ол ўақытларда дийхан деп ен ақырында гедейленген, жерге де, жайға да, мүликке де ийе болмаған дийханларды атаған. Олардын жарымшылардан өзгешелиги мынада:
дийханлар жерди ижараға алыў мүмкиншилигине ийе болмады.
Аштан өлип қалмаў ушын олар аўыр шәртлерге де көнип, жер
ийелерине жалланыўға мәжбүр болды. Дийханлар ямаса жүдә
аз ақшалай ҳақы ушын, ямаса тиришилик ушын жалланып жумыс
иследи, сонда да өз хожейинлеринен мәнгилик қарыздар боаып
қала берди. Дийханларды эксплуатациялаўдын шеги болмады.
Хожейинлери оларға ҳәм олардьщ семьяларынын ағзаларына өзинин толық меншиги сыпатында қарады*1, —деп жуўмақ шығарады.
Байлар ҳеш жазаланбастан өзинин ўәдесин буза берген ҳәм
дийханға ҳақы төлемеген. „Бай менен жарыспа, зор менен алыспа“ —деген халық нақылы ешейинге айтылмаған. Дийханлар айтысып тенлик ала алмаған.
К ү н л и к ш и — бул да жарлы дийханды эксплуатациялаўдыц кен таралған формаларынын бири. Эксплуатациянын күнликшилик формасы көбирек орақтыч (егин жыйнаў ўақты) басланыўына туўра келген. Орақтыц басланыў ўақтында, жарлы дийханлар орағын белине кыстырып, ел аралап жүрген. Байларға жалланып, орағын орған. Күнликши жумысты күнине сөйлесип, күнлик ҳақысын алған.
Орақтын басланыўында барлық жарлылар дерлик күнликшилик еткен. Күнликшилик бәҳәрги ҳәм гүзги қазыўлардыц ўақтында да кеннен таралған. Күнликшилик, жумыстыц басқа тараўларында да қолланылған, орақ ўақтында күнликши күнине хан
тецгеден алған. Бегар жумысында әсиресе патшалық қазыўда
ислеген күнликшилер ҳақыны көплеў алған. Бул қазыўдыц жүдә аўырлығына байланыслы болған. Патшалық қазыўда ислеген
күнликши күнине 2,5 тецгеге шекем алған. Күнликшиниц аўыр
жағдайын X IX әсирдеги қарақалпақ әдебиятыныц классиги Күнхожа өзиниц „Орақшылар“ деген қосығында сүўретлеп көрсеткен.
С ү г х о р л ы қ — сүтхорлық кредит дийханлардыц гедейлениўин тезлетти, оларды ярым крепостнойлық ғәрезлиликке түсирди. Сүтхорлардыц „келисим” леринин кец таралған түрлери
„сүтине* ҳәм „көгине” болып есапланды.
С ү т и н е — байыған қарақалпақлар — сүтхорлар жарлыларға
белгили шәрт пенен ссуда берген. Шәрт бойынша гедей ҳәрбир
алған Ю тилләсын алты айдан кейин 11,5 тиллә етип қайтарып
бериўи тийис болған. Бул ақшалай ссуда алыўдыц ен кен таралған тури болған. Егер ссуда алыўшылар 20 тилләдан артық ссуда алса, ссуда қазынын қатнасыўы менен берилген. Кредитор
қарыздардан (ссуда алыўшыдан) қазынын мөрин бастырып тил808 -2 4
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хат алған. Ол „қазыхат* деп аталған. Қанша ақша алғаны, қанша ўақытқа алғаны, қашан қайтарып беретуғынлығы ҳәм қандай
өсим проценти менен берилетуғынлығы усы „қазыхатта“ көрсе^
тилген. Сондай-ақ тилхагта ссуда қандай гиреўге берилгенлиги
көрсетилген. Жай, жер сыяқлы мүликлер ғана гиреў болып хызмет еткен. Егерде қарыздар адам көрсетилген мүддетте тек өсим
проценгин ғана берсе, тилхат кредиторда қала берген. Егер қарыздар адам ҳәммесин туўел төлесе тилхат жыргып тасланғаи.
Қарыздар адам ўақтында төлеўге шамасы келмесе, кредитор қарыздардьщ гиреўге қойған жерин, жайын қазы арқалы талап
еткен.
С ү тх о р л а р — ссуда арқалы арзан баҳа менен жийи-жийи
жерлерди. жайларды қолға түсирип отырған Бул жағдай қарақалпақ аўылларында дийханлардын жерсизлениўин, ал жердиц
бай қатламлардыц қолына топланыўын тезлеткен. Ақша менен
бир қатарда ссуда натураль түрде —дәнлей де берилген. Байлар
дән жетиспеген қымбатшылық ўақытлары жарлыларға ссуданы
дәнлей берген, гүзде гүллән егинин жыйнап алып, дән арзаныған ўақытта бурынғы қымбат баҳасы менен олардан ақшасын
алған.
К ө г и н е — ссудаға дән бериў. Қарыздар адам көк егисти
жыйнап алғаннан кейин қарызын дәнлей қайтарып берген, ,к ө гине“ деген терминнин өзи де усыннан шыққан. Бул ссуданыц
шәртлери де жоқарыда айтылған ақшалай ссудадан — сүтинеден оншелли айрылмаған. Қарыздар адам алған 10 батпан ғәллесин 12 батпан етип қайтарыўы тийис болған, гей ўақытларда
сүтхорлар жуўерилей берип бийдайлай талап еткен. Барлық жағдайларда да сүтхорлар гедейлерди барынша эксплуатациялаған.
Дийханлар аўыр қарыздан ҳеш те қутыла алмаған.
Қарақалпақ аўылларыныц эксплуататор қатламы тек жерди
ғана емес, ал суўды да өз мәплери ушын пайдаланған. Жарлылар суўдыц жетиспеўшилигинен, әсиресе, суўдын аз жыллары
оғада қыйналған.
Хийўа қарақалпақларынын гейпаралары ғана шығырға ийе
болған. Шығырдын өзин алыў ҳәм оны күш-көлик пенен тәмийинлеў үлкен қаржы жумсаўды талап еткен. Сонлықтан шығырды қурғын жер ийелери ғана пайдаланған. Гедейлер он-онеки хожалық биригип ғана шығыр айдаған. Дийханлар ушын шығыр сатып алыў күтә аўыр болған. Сонын ушын жарлылар шығырды
жүдә қәдирлеген. Шығырға ийе болмаған жарлылар аяқтағы жерге жарамсыз суўды атызға шығарыў ушын түрли жоллар излеген. Бундай жағдайларда жарлылар көбирек әспектен пайдаланған. Дәрьяныц хийўалық жағында жылма-жыл қазыўдыц жаман
қазылыўыныц нәтийжесинде бәҳәрги егистиц басланыўында суў
жаптан ҳеш ўақытта толып ақпаған. Сонлықтан да каналдыц жағалаўында отырыўшылар суў жетпегенликтен жерлерин бир ўақытта суўғарыўына мүмкиншилик болмаған. Каналдын, жаптыц
сағасында огырыўшылардыц аўҳалы анагурлым тәўир болған.
370
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Жаптын сағасындағылар менен аяғындағыларды суў менен тен
тәмийинлеў ушын „әспек“ усылы қолланылған. Эспектин тәртиби: жап бир неше участкаларға болинген. Аўыллардағы мураплар жаптағы суўды гезеклестирип участкаларға бөлип берген.
Биринши участка суў ишетуғын болса, сол участка ишип болғанша сол участканын территориясында жап бөгелген. Екинши
участка ишерде бөгет ашылған ҳәм тазадан үшинши участканын
алдынан жап бөгелген. Суў берилген участка өзинин суўдан
пайдаланыў мүддетин пайдаланбағанша бөгетти ҳешким ашыўға
ҳақысы болмаған. Әспектин мүддети үш күннен бес күнге шекем созылған. Әспек ўақтында қонсы аўыллардын суўсызлыққа
шыдамай бөгетти урлап жығыўынан қорқып, әспек бойынша суў
алып атырған адамлар әспектин бөгетин қараўыллап, сол бөгегтин басында жатқан.
Суўдын жетиспеўшилиги қонсылас аўыллардын аразласыўын
күшейткен. Әспектин мүддети таўсылған сон, қонсылас аўыллар
(гезектеги участканын адамлары) суў алып атырған аўылдыц
атызларыныц суў ишип болған-болмағанына қарамастан жаптыц
бөгетин ашқан. Әспекте де жери ой хожалықлар суўдан жақсырақ пайдаланған. Жери дөц хожалықлардыц әспектен суў ишиўи
жүдә аўыр болған. Мураплар суўдыц жетиспеўшилигин өз.мәплерине пайдаланған. Мураплар әспек ўақтында пара алып, әспектиц тәртибин бузып, суўды көбирек байларға берген. Буныц надурыслығын айтып, бөгетти ашаман деген жарлыларды мурап
биротала суўдан қаққан, урған, азаплаған, усындай етип әспек
етип суўды гезеклестирип бериў тәртиби халықты алдаў ушын
көзобаға исленген нәрсе болған. Ҳақыйқатында бай жерин суўғарып болғаннан кейин ғана жарлылар суў алған. Барлық суў
жоллары хан ҳәкимлериниц, бай жер ийелериниц ҳәм руханыйлардын қолында болған. Жаплардын барлығы дерлик аталық пенен бийлердин, руханыйлар менен бай жер ийелериниц қолында
болған. Мийнеткеш халық жаптын суў бармайтуғын ығына ысырылған. Бул жерлердиц бәри дөцлик болып суўғарыў жүдә қыйын болған.
Дийханларды эксплуатациялаў шарўашылық хожалығында да
аўыр болған. Байлардын ири шарўашылық хожалығы жалланба падашы ҳәм дийханлардыц күши менен жүргизилген. Ш арўашылықтағы дийханлардыц аўҳалы аўыл хожалығындағы, жер
менен шуғылланыўшы дийханлардыд аўҳалынан жецил болмаған.
Бул дийханлар байдыц малына қараў, оған от-шөп таярлаў, астын тазалаў менен шекленбеген, олар басқа да ҳәрқыйлы хожалық жумысларын ислеген. Дийхан шарўа байға белгили бир қысқа мүддетке жалланған. Ал, ис жүзинде шарўа байдыц есигинде
дийханнын жүриўи бирнеше жылларға созылған. Байлар узақ жыллар ишинде хызмет еткени ушын айрықша сыйлайман деген ўәдесин ҳеш те орынламаған. Онын есигинде узақ жүрсе де, дийханнық ҳақысы жүдә аз болған, байдан тек бир-еки бас ғана мал
алған.
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Ири хожалық мал ийелери падашы, қойшы ҳәм батракларды
жаллаў менен шекленбей, олар эксплуатациянын ясаўын“ қусаған
патриархаль-феодаллық формасын да пайдаланған.
С а ў ы н — бай шарўалар жәрдем көрсеткен сыяқлы болып,
жарлыларға сүтин ишип пайдаланыўға саўын мал берген. Ал
онын ушын олар байдын есигинде ҳәртүрли хызмет ислейтуғын
болған, Бай сыйырын жарлыға саўынға берип, жарлыға үлкен
жақсылық еткен болып көринген. Ҳақыйқатында да бул патриархаль уруўшылықтын қалдығы менен бүркелген феодаллық эксплуагацияньщ формасы болды.
М а й ы н а — күш!көлик малды жер егиўшилерге пайда көриў
мақсети менен бериў. Көп байлар өзлеринин жерсиз аўылласларын күнликши етип, дийхан етип пайдаланыў менен шекленбеген.
Олар жери бар, бирақ күш-күлик таппаған дийханларға жүдә
аўыр шәрт пенен күш-көлик берген. Берген күш-көлиги ушын
бай дийханнан аяқтан суў ишетуғын жер өниминен 7ь- шығырдан
суў ишегуғын жер өниминен ‘ /10 есе ҳақы алған. Гейде байлар
күш-көлик ушын ҳақыны өнимге қарамай алдын-ала белгилеген.
Т ө л ж а р ы — қой бағыў ушын шопан жаллаўдын бир түрин
усылай деп атаған. Бул бойынша байдын 100 қойынан 100 қозы
ала билсе, өзине 50 қозы алыўы тийис болған, егер 100 ден кем
алса, ҳеш нәрсе ала алмайтуғын болған. Ол ўақыттағы жағдайда 100 қойдан 100 қозы туўдырып алыў мүмкин болмаған, сөйтип, 100 қойдан 100 қозы туўдырып аламан деп шопан әрман
етип, өмиринше жүре берген. Бай шарўалар усындай ҳийле менен өзин пулсыз шопан — рабочий күши менен тәмийинлеген.
Жарлыларды эксплуатациялаўдын ҳәр түрли жолларын таўып, байлар малларынын санын арттырған, шопанньщ ҳәм дийханныц арзан мийнетин кен пайдаланған. Олар малларға қыс оты,
пишен, сабан, аўыл хожалық егинлеринин қалдықларын ҳәм мал
қыслайтуғын жайлар (сейисхана, малхана) таярлаған. Малханаларға маллар қагты суўық ўақытларда қамалған. Шопанлардыц
жәрдеми менен байлар отлақлы жер излеп, көп сандағы малларын узақ жайлаўларға көширип турған. Ерте бәҳәрден байлар
малларын, көк ерте шығатуғын көллердин ҳәм өзеклердин бойларына шығарған. Малларды бәҳәрде отлы жайлаўға айдаў
„отарға шығарыў11 деп аталған. Барлық от-шөби мол жақсы
жайлаўларды да байлар пайдаланған.
Қарақалпақ дийханларыныц шарўашылық хожалығы басқа бағдарда жүргизилди. Олар ири малларын жазда аўылға жақын
жерлердеги жайлаўларда сақлаған, дийханлар ҳәммеси бцригип,
кәўим болып жерсиз жарлылардыц биреўин шопан етип тутқан.
Сөйлесиўлер бойынша шопан етип тутқан қәўим шопанға егиннин өниминен пай берген ямаса мал берген. Шопанды ерте бәҳәрден ақыр гүзге шекем тутқан. Шопан мал ийелеринин үйлерине гезек пенен қонып аўқатланған. Гүзде егин жыйналып болғаннан кейин шопанды мал бағыўдан босатқан.
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Жарлылар өзлеринин малларын жақын жердеги жайлаўларға
гезеклесип өзлери баққан. Ерте бәҳәрде бир жарлы хождлықты
маллары менен отлағандай жайлаўға жиберип, қалғанлары бәҳәрги егистин таярлығына кирискен. Жарлылардын егис жерлери қыслаўына жақын болған. Булар ушын малын қыслатыў жүдә аўыр болған. Жарлылар малларына жақсылап қыс оты таярлай алмаған, сонлықтан маллары арықлап бәҳәрги көкке зорға
жетисетуғын болған. Көп жағдайларда олардын маллары от-шөп
болмағанлықтан бәҳәрде қырғынға ушыраған. Жарлылардын өзлери де бәҳәрге зорға жетискен. Бәҳәрде ақ егис пискенше
сыйырларынын сүти менен онысқан.
Жарлылар бәҳәрдеги аўырыўшылық, ашлықтан қорқып, бәҳәрде сүт пенен онысыў мақсетинде сыйырларын бәҳәрде туўыўга бейимлеген. „Тапқанында бәҳәр иш, қысгын күни зәҳәр иш“
ямаса „Бийдай сары тал болғанда, сарала сыйырымды саттым“—
деген халық нақыллары, ақ егисгин писиўине жете алмай, бәҳәрден баслап сарғайған жарлы халық массасы турмысыньщ толық көринисин баянлайды.
К ө м е к - бул жәмийетлик жәрдем. Жәмийетлик жәрдемнин
дәстүрлери ҳәр түрли атақ пенен Орта Азия халықлары арасында ерте заманлардан баслап сақланып келген.
Жәмийетлик жәрдемнен қарақалпақ аўылларынын басқарыўшы бай, қурғын топарлары қөбирек пайдаланған. Жәмийетлик
жәрдем жай салыўда, канал қазыўда, ҳәр қыйлы аўыр қурылыста қолланылған. Байға көмекке аўыл адамларынын бәри келиўи
тийис болған. Кими бир күн, кими 2 —3 күнге шекем байдын ж умысын ислеген. Олар жеген аўқатынан басқа ислеген иси ушын
ҳеш нәрсе алмаған. Керисинше, мүмкиншилиги бар қурғын хожалықлар байдыц көмегине өзлеринин тапқанын алып келип беретуғын болған.
Усылай етип қарақалпақ аўылларынын басқарыўшылары жәмийетлик көмекти өз мәплерине пайдаланған.
А с ы р а ў — бай адамлар өзлеринин өлген ағайинлеринин жетим балаларын өз қолларына тәрбиялаўға алған. Олар буныц менен халық алдында жетимлерге қәўендерлик еткен болып көринген, ал ҳақыйқатьшда, оларды кирттайынан өзиниц барлық хожалық жумысында пайдаланған. Өзлерин тегин рабочий күши
менен тәмийинлеген.
Эксплуатациялаў түрлериниц ишинде, патриархаль-феодаллық,
феодаллық ҳәм ҳәтте, капиталистлик формалары да гезлеседи.
Арал тенизиниц жағалаўларында ҳәм Әмудәрьянын қуярлығыныц арқа-батыс бөлиминдеги қарақалпақ балықшыларыныц
аўҳалы да жүдә аўыр болған. Балық аўлаўдыц жоқарыда атап
өтилген әпиўайы қурал-сайманлары Аралдыц мол балығын жетерли дәрежеде аўлаўға мүмкиншилик бермеген. Өзиниц балық
аўлаў қурал сайманларына ийе болмаған жарлы балықшылар байларға жалланған. Балықтыц көп аўланатуғын жерлери ханныц
меншиги есапланған ҳәм жергиликли балық өндирисшилерине
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ижараға берилген. 1873-жылдан кейин Әмудәрьянын төменинде
рус балық өндирисшилеринин пайда болыўына байланыслы, балықшылықөндир иси балық аўлаўдын жана қураллары менен
байыған. Жана аўлар ҳәм қолайлы таза қайықлар пайда болған.
Бирақ, буньщ менен жарлы балықшылардын аўҳалы жақсыланбаған. Балық саўдасында көбирек қосымша пайда алыў ушын
умтылып, рус саўдагерлери менен саўда жасасқан жергиликли
балы қөндирисшилери өзлеринин туўысқанларын езиўди күшейтти. Гиршфельд ҳәм Галкиннин көрсетиўи бойынша аўланған балықтын 25% и ғана оазис халқынын тутыныўына қалдырылған.
Балықтын қалған бир бөлеги Қонырат ҳәм Қазалы арқалы Оренбургқа, бир бөлеги Чаржоў ҳәм оннан арман қарай темир жол
арқалы Россияға жиберилген.
Арал тенизиндеги ҳәм Әмудәрьяньщ қуярлығындағы балық
ендирисинин негизги районлары 1873-жылдан кейин рус ҳәкимлери менен Хийўа ханлығы ортасында бөлисилген. Руслар менен
Хийўаньщ шегарасы Арал тенизинде Таллықгьщ шеп жағы менен Таллық қолтығына шекем, оннан арман Тоқпақ ата ярым
атаўынын арқа жағасы менен, Тәжибай қолтығына барыи, соннан Үргеге шыққан.
Аралдын Хийўа территориясындағы балық аўлаў участкалары
Хийўанын ири балық өндирисшилери. ортасында бөлисилген,
Жарлы балық аўлаўшылар’ тек майда көллер менен майда өзеклерде ғана балық аўлаған. Хийўа тәрепинце балық өндирисшилери рус жағалығына өтпей, өз территориясынан балық аўлаў
менен шекленген Ал, рус жағалығындағы балық өндириўшилер
Арал тенизинин барлық районларында балықты еркин аўлаған.
Солай етип, қарақалпақ балықшылары барлық балық аўланатуғын жерлерди өз бийлигине алған Хийўа балық өндирисшилеринин де езиўшилигине ушыраған. Бул жағдай Хийўа ханы менен
рус ҳәкимлери арасындағы бир бирине жазылған хатлардан анық
көринеди. Бул хатларда рус балық өндирисшилери Хийўа ханлығынын қәлеген жеринде балық аўлаўға ҳақысы бар, деген
пикирлер рус ҳәкимлери тәрепинен тастыйықланады. Әмудәрья
бөлими начальнигинин 1913-жыд 13-июньдағы жазған хагында:
„Хийўа менен питим шәртинин 6-ҳәм 8-пунктларына муапық рус
кәсипшилери рус суўларына жақын Хийўаньщ бос жерлеринде
өндирис мәкемелерин қурыўға, иркинишсиз ҳәм бажысыз саўда
жасаўға ерикли. Жергиликли халықдардьщ рус санаагшыларына
қарсы ҳәрекетлерине жол қойылмаўы тийис“, деп көрсетилген.
Карақалпақ мийнеткешлер массасын эксплуатациялаўдын тийкарғы формаларын баянлаўды жуўмақлай келип, мынаны айгыў
керек: капитализмнин үлкеге кирип келиўине қарамастан, эксплуатациянын бул формалары көбинесе патриархаль-феодаллық
қатнасықлардын өзгешеликлерин көрсетги, Патриархаль-феодаллық дәстүрлерди өз мәпинде пайдаланыў ушын үстем класс
оларды сақлап қалыўға барынша күш салды. Мийнеткеш халықты эксплуа 1ациялаўдын оғада аўыр болғанлығы соншелли, ҳәтте,
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айырым феодаллар өгиз орнына қосқа адам қосқан. Мәселен,
Арзы аталық Қыят жаптын бойында Яқыпбай қаланы саларда,
өгиз тарта алмаған қаттылаў жерди сүргенде өгизди босагып, орнына адам қосқан. Бул жағдай барлық Хийўа қарақалпақларыньщ ызасын келтирген. Халық көтерилисинен қорқып, Арзы аталық дәрьяньщ оқ жағалығына өгип қашып қутылған.
Қарақалпақ аўылларындағы класслық қарама-қарсылықлар көплеген халық нақыл-мақалаларында ҳәм қосықларында сәўлеленген. „Бардын күни пәрман менен, жоқтын күни әрман менен“ ,
„Аспаннан кийиз жаўғанда, жарлыға ултарақ жетиспейди“, вБай
менен бай қуда болса, араларында дорба жүреди“. ,Ж арлы менен бай қуда болса, қайдан қуда болдым деп бай зорға жүреди“ , деген нақыл-мақаллар бунық айқын мысалы бола алады.
Эксплуататорларға қарсы халықтын қәҳәри менен ызасы X IX әсирдеги қарақалпақ шайырларыньщ творчествосында сәўлеленген.
Революцияға дейинги қарақалпақ шайырларынын барлығы жарлылықта жасаған, ашлықтьщ, жаланашлықтыц, тенсизликтиц азабын басынан кеширген. Езилген халықтыц байларға қарсы наразылығы революцияға дейинги халық творчествосынық негизги
мотивлери болыўы тосыннан келип шыққан нәрсе емес.
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VI б а п
XIX Ә С И Р -Х Х ӘСИРДИН БАСЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚ
ХАЛҚЫНЬЩ МӘДЕНИЯТЫ ҲӘМ ТУРМЫСЫ
1. Қ О Н Ы С Ҳ Ә М Т У Р А Қ Ж А Й , К И Й И М -К Е Н Ш Е К ,
ДИН ҲӘМ СЕМ ЬЯ ТУРМ Ы СЫ

Қайғылы сиясий ўақиялар ҳәм аўыр тәбийий шараятлар қарақалпақлардын турмысында из қалдырып отырған. Турақ жайдьщ сол гезлердеги ен қолайлы түри қара үй болған. Әмудәрьядағы суў тасқынларына ямаса суўдын кем-тарыслығына байланыслы қарақалпақлар қоныс мәканларын өзгертип отырған. Сондай-ақ Хийўа ханлығында X IX әсирдин ақырына шекем үзликсиз
даўам егип келген феодаллық урыслар да қарақалпақларды көшнели турмыс кешириўге мәжбүрлеген.
Қарақалпақлар ушын ерте ўақытлардан баслап ақ, комплексли хожалық—шарўашылық ҳәм раўажланған дийханшылық пенен бирге балықшылық тән болыўына байланыслы, олардын тийкарғы турақ-жайы қара үй болған. Үзликсиз феодаллық урыслар ҳәм түркмен феодалларынын турақлы шабыўыллары қарақалпақлардын халықлық, турақ^ жайынын тийкарғы формасынын
бири қара үй болып сақланыўына себепши болған
Қарақалпақлардын гийкарғы; массасы аўылларда жасап, аўыл
әдеттегише бирнеше онлаған, айырым аўыллар 2оО ҳәм оннанда
көбирек үйлерден қуралған. Мәселен, 1873-жылы рус изертлеўшилери, Кегейли алабынын аяғындағы Соржап бойындағы
қолдаўлы уруўынан қуралған аўыл 234 үйден ибарат болғанын
анықлаған. Еқ кишкене аўыллар 30 шанырақган кем болмаған.
Аўыллар, бир-биринен онша қашық болмаған аралықта, плансыз
түрде, орайлық суў магисгралынан алынған жаплардын бойында
жайласқан. Олар бир уруў ағзалары тәрепинен қонысланып, сол
уруўдын ямаса уруў басынын аты менен аталған.
Қарақалпақ қара үйи ағаштын айрықша сортынан—үй тал
ямаса тоғай талдан соғылып, кереге, уўық, шанарақ және манлайша ҳәм табылдырық пенен бирге ергенектен қуралған. Үй-
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диц негизи кереге болып, ол бирнеше қанаттан ибарат. Үйдин
көлеми канатларцын санына байланыслы. Байдын үйи көлеми жағынан бирқанша үлкенирек болып, 6 —8 қанатлы, ал жарлынын
үйи тек 4 қанаглы болған. Қанаглар дөнгелекленип орнатылып,
бир-бирине жүннен тоқылған дизбе менен байланып беккемленген. Үйдин төбесиндеги шанарақ пенен керегелераи төменги жағы ийилинкиреп келген уўықлар тутастырып, үйге гүмбез форма береди.
У.ўықлардын саны үйдин неше қанатган ибараг болыўына байланыслы. Олар керегенин басларына байланып, шанарақты көтерип турады. Шанарақ—ийилген тоғын болып, онын айлана дөгерегинде уўықлардын ушлары кирип туратуғын тесиклер болады.
Шанарақ үйдин уўықларын жоқарғы жақтан бириктирип услап
турады. Шанарақ тоғынынын үсгинги ернегинен бир-бирине кесе
5—7, ортасы дүнки қада орнатылған. Үйдин керегеси сыртынан,
орта белинен 40—50 см енлиликте жүннен нағыслап тоқылған
„ақ басқур“ тартып байланған. Уўықтыц керегеге бекитилген
жеринин жоқарылаўынан. уўықтын иймейицкиреген жеринен „қызыл басқур" тартып байланған. Бул қурлар үйге сән бериў менен бирге уўық ҳәм керегелердин беккемленип турыўына жәрдемлескен.
Үйдиц уўық бөлими кийиз—үзик пенен, ал шацарақ кийиз
түнлик пенен бастырылған. Керегениц сыргы ший менен оралған. Түцлик жатарда жабылып, жақты түсириў қәм от жағылған
ўақытта түтин шығыўы ушын азанда ашылған. Қара үйге кирип-
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тиығыў ушын еки тәрепли ергенек қойылып, онын үстинен арнаўлы тоқылған ший есик жабылған. 1873-жылы А . В. Каульбарс қарақалпақлардын турмысын былайынша сүўретлейди: яҮйдин оргасынан киши-гирим шуқыр қазылып, оған үш аяқлы
шойын ошақ орнагылып, оған қазан асылады. Семья ағзаларынын санына ҳәм жағдайға қарап, қазанлар үлкен ҳәм киши болып келеаи. Әдетте оларды үйлерде екеў-үшеў, ҳәтте оннанда
көптен ушыратыўға болады... ошаққа от жағылған ўақытта отқа
суў қайнатыў ушын қара қуман қойылады. Керегеге керги, кебеже илинген, олар әдетте сыртынан нағыслар менен безелген.
Оларда үй ийелеринин барлық баҳалы затлары—шыт, гезлеме,
көрпе, гилемлер ҳәм т. б. сақланған. Қара үйде ҳәр күни аўқат
ушын иайдаланатуғын тары, бийдай, арпа салынған жүн қаплар
турады. Дәннин запаслары ураларға көмиледи. Буннан басқа қара үйде мылтық, шанаш, ҳәр қыйлы қабақлар ҳәм дән тартатуғын қол дигирманларды гезлестириўге болады“.
Үйге шыпта, оньщ үсгине палас, гилем ямаса кийиз төселген.
Қурғын хожалықлы қарақалпақлардын үйлеринде, арша, сандық,
сабаяқ ҳәм т. б. үскенелер болған. „Байлардын үйлери баҳалы
ақ жүннен басылған кийиз үзиклерге ийе болған. Орташа хожалықлардық үйлерине сур кийиз үзиклер жабылған, ал жарлылар
оз үйлерин шыпта менен бастырған. Бай хожалықлар өз үйлерин ишинен ҳәм сыртынан ҳәрқыйлы нағыслы қурлар менен безеген. Үйдин қасында әдетте есикке қарама-қарсы жерде, мал
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ушын қора исленген. Көпшилик жағдай 1 а қоралар қамыстан яма*
са жынғылдан соғылған.
Қыста қатты шамалдан қорғаныў ушын қара үйлер қора менен
қоршалған. Бара-бара бир турған барлық хожалық қурылыслары
усындай қоралар менен қоршалған. Бир қанша районларда қоранын ишине ҳәм онын сыргына ағашлар егилген.
Жақсы үскенеленген үйлерге байлардьщ, бийлердин, ақсақаллардын, молла-ийшанлардын ҳәм т. б. қолы жеткен. Ал, мийнегкешлер аўқатына нан да таба алмаған. Сонлықтанда, олардын
үйлери аптада болған. Рус изертлеўшиси, художник Н . Н. Каразин өткен әсирдин 70-жыллары қарақалпақ жарлыларынын турмысына бақлаў жүргизип: „Көшпелилерге керекли болған бир
гилем, ҳәтте бир кийиз де көрмейсен. Ашық жерде бирнеше баў
қамыс жагыр, темир мосы асгында от жанып тур... Басқа бир
үйге кирдик—бул да сондай, үшиншиге кирдик—бул оннанда бетер“ —деп жазды.
Жарлылар қара үйге ийе болыўға шамасы келмей, ылашық
ҳәм жертөлелерде жасады Бундай турақ-жайлар әсиресе Қарақалпақстаннын арқа тәрепинде, балықшылық районларында кев
таралған. Жарлы балықшылар жазда ылашықларды суўға жақын,
балық аўлаў кәсип орынларынын қапталынан салған.
Ҳәрбир ылашықта балық аўлаў мәўсиминде 3 —4 балықшы
жасаған.
Қарақалпақлар қара үйлерде тек жазда емес, ал қыста да
жасаған. Россияға қосылғанға шекем, қарақалпақлар қыс айларында түркмен феодалларынын тез-тез болып туратуғын шабыўылларынан қорғаныў ушын өз уруў басшылары менен айрықша бекинислерде—қалаларда қыслаған. 1873-жылы Н . Н. Каразин: „Жазда қарақалпақлар өзлерин бул шабыўыллардан азда
болса қәўипсизлеў сезеди. Кен Әмудәрья өзинин көп санлы салалары, өгкеллери, батпақлы жағалары менен оларды .түркменлерден қорғайды, бирақ қыста қәўипли, олар—муздан өтеди“, —
деп жазды. Сонлықтан қыс дәўиринде қарақалпақлар тек „қалада" жасаған. Бул дәўирлердеги ,қала“ үлкен туўры мүйешли
кенлик болып, дийўаллар менен ямаса топырақ үйип қоршалған,
дөгерегине қамба қазылған. 1873-жылға шекем, қарақалпақлардын Россияға қосылыўынан алдын Шымбай, Нөкис, Қонырат
усындай бекинис-қалалар болған. Бул туўралы Н . Н . Каразин
мыналарды жазады: „Қарақалпақлар жазда өз атызларына жақын жерлерде көшип қоныс басса, ал қысга Шымбайға келеди
ҳәм қалада олардын қалын тобы қырқ мыц үйге жетеди“. XIX
әсирдин 50 —60-жылларында Әмудәрьяныц қуярлығында Бозатаўт
да Молла Пирим қала, Арал тенизиниц бойында Ерназар қала
ҳэм т. б. көплеген бекиннслер болды.
XVIII әсирдиц ақы ры -Х1Х әсирдин басында қара үйлер менен
бирге қарақалпақларда пақсадан өрилген үй-ҳәўлилер ири феодаллардыц қорғанлары болған. Қалдықлары Жанадәрьянын қурып қалған ацғарыныц бойында сақланған Орынбай қала ҳәм бу37 9
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рынғы Қараөзек районынын терригориясындағы Ораз аталық қала
усындай бекинис-қорғанлар болып есапланады.
Қарақалпақ жарлыларыньщ көпшилигинин үй-жай жағдайы
оғада аўыр болып, олардын күн-көрисинин нашарласыўы нәтийжесинде ҳәр түрли аўырыўлардын массалық түрде тарқалыўына алып келген. Ылашықларда жасаған қарақалпақ жарлыларынын турмысын көрип, Н. Н . Каразин: „Жүзлери солғын адамларды көрип, аяп кетесеч. Мен азып-тозбаған, жоқшылықгын
азабын шекпеген бирде-бир адамды гезлестире алмадым“, —деп
жазды.
Кийим-кеншек. Қарақалпақлардын кийимлери айрықша өзгешеликлери менен ажыралып турады. Қарақалпақлардын ески кийимлеринде тек Орта Азия ҳәм Қнзақстан халықларынын кийимлери менен уқсаслық көринип қоймастан, ал Урал ҳәм Волга бойы
халықларынын бирқаншаларынын кийим-кеншеклерине де уқсаслық сезиледи.
Қарақалпақлар кийимлерди үй өндирисинин өнимлери: пахга
гезлемесинен, кендир жип гезлемесинен таярлаган. Олар өзлеринин қолдан тоқыған гезлемелеринен тысқары өзбек ҳәм тәжиклер тәрепинен тоқылған және Бухара ҳәм Хийўадан алып
келинген жипек ҳәм ярым жипек гезлемелерди де кен пайдаланған. Сондай-ақ X IX әсирдиқ орталарынан баслап англичан, ал
оннан кейин рус маўытысы, шытлары ҳәм басқа да фабрика гезлемелери кеқ пайдаланылды.
Қарақалпақлардын үст кийимлери узын шапан ҳәм шекпеннен
ибарат болды. Шапан пахта ямаса жипек гезлемеден тигилген.
Шекпен түйе жүни гезлемесинен тигилген. Шапаннын ишинен
гейде бешпент (кәмзол) кийген. Шапан, шекпен, бешпенгтин сыртынан нағыслы белбаў байланған. Жигитлер беллерине шаршы,
ал байрам күнлери жипек белбаў-мәдели байлаған. Ишки кийим
узын кен көйлектен ҳәм ақ бөзден тигилген кен штаннан (дамбал) ибарат болған.
Етик тигиўге керекли телетин Хийўадан сатып алынған ямаса
жергиликли орынларда қолдан, таярланған. Бирақ етик көбинесе
шеримнен тигилген. Бай ғаррылар ҳәм мусулман руханыйлары
қой терисинен тигилген мәси, ояын сыртынан геўиш кийген. Бас
кийим тақия шөгирме ҳәм қураш болған. Кексе адамлар Қаракүрен түсли шөгирме кийген, ал руханыйлар қара-күрен түсли
шөгирме кийген ямаса ақ сәлле ораған.
Қыс айларында суўық күнлерде қарақалпақлар тон ямаса ишине жүн, пахта салып сырылған гүпи кийген. Қыста сонын менен
бирге егиктин яки мәсинин сыртынан байпақ та кийген.
Ҳаял-қызлардық кийимлеринен көйлек пахта жип гезлеме
ямаса тоқ қызыл ҳәм қара көкшил жипек гезлемеден тигилген.
Ал диз кийимлер жолақлы материалдан, көбинесе боялған бөзден
тигилген. Көйлектиқ сыртынан қара ямаса түрли түсли жолақлы
гезлемеден тигилген кәмзол кийген. Гейде бундай кәмзоллар
мақпалдан да тигилген. Кәмзолдын өқирине ҳәм жийеклерине
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нағыс салынған. Қыста кәмзол, гүпи, ишик кийген. Ҳаяллар шеримнен ямаса телетиннен тигилген узын өкшели етиклер кийген.
Көпшилик ҳаяллар телетин геўиш ҳәм мәси кийген. Қарақалпақ
ҳаял-қызларынын бас кийимлери қоқсы халықлар ҳаял-қызлары• нық бас кийимлеринен үлкен айрықшалыққа ийе болған. Қазақ
ҳаялларына ақ жаўлық тән болса, ал қарақалпақ ҳаял-қызлары
ҳәр қыйлы түстеги гүлли орамаллар тартқан. Ҳаяллар басына
тақия кийген, сыртынан айдыллы ямаса жупқа, ал таппағанлары
бөз ораған. Байлардын ҳаяллары түрме, мәдели ораған, олардық
сыртьгнан орайпек тартқан. Той-мерекеге барарда, бир жаққа қыдырарда жегде жамылған,
Той-мерекеде ҳаяллар жүн ҳәм жипек гезлемеден тигилген
қызыл киймешеклер, сондай-ақ гүмис ҳәм сәнли таслар менен
безетилген сәўкеле кийген. Байрам кийимлеринин бири сәнли
безелген ақ жегде болған. Оны кейўаны ҳаяллар кийген. Жүзик,
билезнк, сырғалар сондай-ақ гүмистен исленген перуза, ҳәм ҳасыл
таслар менен безелген ҳәйкел кеч таралған.
Бай ҳәм жарлылардық кийимлери тек түри бойынша ғана
емес, ал сапасы жағынан да айрықшалыққа ийе болған.
Қурғын адамлардын кийимлери жипектен, мақпалдан ҳәм рус
сукносынан тигилген. Жарлылардын кийимлери қолдан тоқылған
бөзден тигилген.
Байдық алмастырып кийетуғын кийимлери көп болса, ал жарлылар бир кийген кийимлерин тозып питкенше қысы-жазы кийетуғын болған. Мине усыған байланыслы халық арасында: „Қыс
кийимин жаз кийип, жарлы неғып байысын11, —деген нақыл келип
шыққан,
Жарлылар жағдайынық көтериўине қарай базардан кийилген
гөне кийимлерди ғана сатып ала алған. Бир шекпен сатып алыў
ушын қымбат базары 20 жеқил батпан бийдай ямаса 50 женил
батпанға шамалас жүўери сатыў керек болған. Бундай дән дийханларда, әсиресе жарлыларда ҳешқашан болмаған.
Жана кийимге (шапан, шекпен) ийе болмаған жарлы жигитлер той мерекелерге бара алмаған.Усыған байланыслы: яАйт атлыники, той тонлыники“ деген нақыл келип шыққан Гедейлердин
кийимге жарлылығы соншелли, той-мерекеге барарда, басқа жаққа
қыдырарда кийетуғын кийимлер аўыл бойынша тек бир-екеў болып, оларды 1 езеклесип кийген.
Дин. Қарақалпақлардын аўыр материаллық турмысы олардын
рухый мәдениятына тәсир жасады. Аш-әпгадалық, саўатсызлық,
феодаллық, оннан кейин аўыр колониаллық езиў формалары халықтын рухый өмиринде аўыр из қалдырды. Бунда дин айрықша
орын тутты
Қарақалпақлардын дини исламнын сүннийти болған. Мусулманлардын диний миннетлери: 1) қуданын бирлигин мойынлаўдан, 2) Күнине 5 ўақыт намаз оқыўдан, 3) Ораза тутыўдан, 4) Зәкәг төлеўден, 5) өз өмиринде мусулманлардын орайы Мекке қаласындағы Кәбаға барыўдан ибарат болған. Ҳәрбир 12 жасқа
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шыққан қарақалпақ (қызлар 9 жастан) қүнине 5 ўақыт намаз оқыўы шәрт болған.
Суўпы-ийшан идеологиясы халықтын сана-сезимине айрықша
тәсир жасады. Ийшанлар қарақалпақлар арасында оларды Хийўа
ханлығы жаўлап алғаннан кейин кен түрде таралды. X IX әсирдин
орталарында ҳәзирги Шымбай районында („Карақэлпақ* совхозынын территориясында) мешит ҳәм медиресе қурылып, бул жерге
Қарақум ийшанлығынын орайына, Әмудәрьянын төменги жағЫндағы халықлардан сонын ишинде араллы өзбеклер ҳәм қазаклардан зияратқа адамлар келип турған.
Ийшанлардын жумысынын тийкарғы мақсети халықты Хийўа
ханларына бағыныўшылық рухында тәрбиялаўдан ибарат болды.
Ийшанлар мийнеткешлер арасында, „бул дүнья ялғаншы, бул
дүньяда адамға ҳешнәрсе керек емес, ал барлық ҳәзликти ол о
дүньяда, бейиште көреди“, —деген пикирлерди таратқан. Ийшанлар халық арасында диний „Суўпы Аллияр* китабындағы идеяларды таратқан. Бул китапта жаманлыққа қарсылық етпеў, жердеги барлық ҳәзликтен бас тартыў усынылған. Бул китап ески
өзбек тилиндеги бир-бирине байланыссыз диний-философиялық
пикирлерден ибарат болған. Онда бул дүньядан безиў идеясы,
қудайға фанатик түрде исениў идеясы көрсетилген. „Суўпы Аллияр“ өзиниц мазмуны бойынша қарақалпақ халқын езиў сиясатынын, ийшанлардын ролин күшейтиўдин, сүўпизмди таратыўдын
қуралы болып хызмет етти.
Дин ийелери халық мәдениятынық душпаны болған. Ийшанлар халыққа, жыраў-бақсы болыў керек емес, о дүньяда олар
ийтке айланады, деп түсиндирген. Бақсы-жыраўларды тынлағанлардыц, оларды сыйлықлағанлардын о дүньясын бермейди, деп
көрсеткен. Тири мақлуқлардыц ҳәм адамлардыц сүўретин салғанлар о дүньяда салған сүўретлерине'жан. енгизиўи тийис, егер
жан енгизе алмаса, онда сүўрег салғанлар дозаққа тасланады,
жан берип, жан алыў тек бир алланыц ғана қолынан келеди, деген. Ийшанлар халық арасынан шыққан алдынғы ой-пикир ийелерин қуўдалаған. Мәселен, олар қарақалпақ әдебиягыныц классиги Бердақты „пәтиўасыз* деп атаған. оныц шығармаларыныц
халық арасында таралыўына тыйым салған. Ол ҳаққында душпанлықтан ибарат өсеклер таратты.
Ҳәр бир ийшан бирқанша суўпыларға ийе болған. Халықтыц
айырым қатламлары арасында көбинесе қартайған ўақытта суўпы
болыўға талапланыўшылық болған. О дүньяда бейишке барыў үмити
менен суўпылар бул дүньяныц барлық ҳәзинен ўаз кешкен. Олар
өмиринин ақырына шекем ийшанларға хызмет еткен, оларды рухый жақтан қуўатлап, материаллық жақтан тәминлеп отырған.
Олар өз ийшанын пир деп атаған. Ҳәрбир пийшембиде кешқурын
суўпы өз мүмкиншилигине қарай, пирине нәзир—ақша, қой, қозы,
ҳәм т. б. алып келген.
Ийшан жума ақшамы түни бойы суўпыларына қудайға қалай
хызмет етиў кереклиги ҳаққында нәсият оқыған. Буны суўпылар
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өз гезегинде халық арасына таратқан. Солай етип суўпылар ийшанлардьш үгит-нәсиятларын таратыўшылар болды.
Қарақалпақларда ийшан атағы түркменлердеги сияқлы атадан
балаға мийрас болып өткен қәм буньщ ушын суўпылық басқышынан өтип, „жетилисиўдиқ1* зәрүрлиги болмаған.
Адамлар намаз оқыў ушын мешитлерге, ал олар жоқ жерлерде руханыйдыц үйине жыйналған. Ҳәрбир намаз оқыўшы молла ямаса иймам намаз оқыўшыларға үгит-нәсият айтып, оларды
қудайдын қулы болыўға ҳәм ханнын талапларын булжытпай орынлаўға, ғайры диндегилерди—кәпирлерди аяўсыз жеккөриўге шақырды.
Исламнын барлық миннетли тәртип-режелеринин орынланыўын қазы ҳәм онын жәрдемшилери, молла ҳәм т. б. бақлап барды. Диний ўазыйпаларды орынламаған мусулманлар қатан жазаланған. Диний үрип-әдетлерди таратыўда мешит пенен бирге
әўлийелердиц мазарлары айрықша орын ийеледи.
XVIII әсирдин 70-жылларынан баслап, Хийўа ханларыныц орай-.
ласқан сиясаты күшейеди. Олар өз властын ҳәргүрли жоллар менен беккемлеўге ҳәрекег етип, халық массасына идеологиялық
жақтан тәсир жасаўға үлкен кеўил бөлди. Олардын идеологиясын таратыўда мусулман руханыйлары айрықша хызмет атқарды.
Ханлықта әсиресе онын шет-шебирлеринде халық массасын рухый жақтан езиў мақсетинде көплеген „кәраматлы орынлар“, „әўлийелердин мазарлары" салынып, олар орайлық власттыц айрықша
қәўендерлигинде болды. Бундай мазарлар саналы түрде, белгили
бир мақсетлер менен халықты алдаў арқалы салынып, оларда ис
жүзинде ҳешқандай өли жерленбеген еди.
Диншиллерге айрықша тәсир жасаў мақсетинде моллалар г.елгили орынларға, сонын ишинде ески қойымшылықларға байланыслы ҳалық арасындағы аныз сөзлерди ҳәрқыйлы „кәрамат шрға“ исенимлерди оғада шеберлик пенен пайдаланды.
Хийўа ҳәкимлеринин үлкен илажларыныц бири, XVIII әсирдин
екинши ярымында Шамуннабий мазарыныц салыныўы ҳәм оныц
кен пропагандаланыўы болды. Руханыйлар бунын ушын Хожели
қаласына жақын жердеги Мазлумхан-сулыў төбелигиндеги ески
қойымшылықтыц халық арасында үлкен тәсирге ийе екенлигин
ҳәм бул жердеги әййемги қурылыслардыц қалдықларын және
қонсылас төбеликтеги Гәўир қаланыц (ески Миздахкан қаласынын) қалдықларын, Шамуннабий менен Гәўирдиц гүреси ҳаққындағы анызды, сондай-ақ, Шамунныц ҳаялы менен Гәўирдин романтикалық муҳаббаты тарийхын өз мәплерине пайдаланды,
Бул жерде ески қойымшылықлар болып, өз ата-бабаларын зияратлап кетиў ушын көплеген жерлерден адамлар келген. Мазлумхан төбелигднде арнаўлы Шамуннабий қәбири қурылған. Ө зС С Р Илимлер академиясыныц Қарақалпақстан филиалыныц археологлары бул қәбирди ашып көргенде, 24 метрлик қәбир тек
көзаба ушын салынғанлығын, онда кәраматлы адам түўе, әпиўайы
адамныц да жерленбегенлигин анықлады. Еки әсирге шамалас
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ўақыт даўамында мазар ири табыныў орны болып, халық арасында руханыйлар менен Хийўа ханларыныц үстемлигин пропагандалаў мақсетине хызмет етип келди. Хийўа ханлары Елтезер (18021806) қәм Мухаммед Рахим (1806—1825) қарақалпақлар менен
араллы өзбеклерди жаўлап алыў ўақтында Шамуннабий мазарына бир неше рет келип, зыяратлаған. Оған Сейдмухаммед хаи
да келип кеткен. Ески мазарларды зыяратлаў арқалы Хийўа ханлары олардын әҳмийетин күшейтиўди нәзерде тутты. Аллақулы
хан Арал теқизиниц қубла-шығысындағы ҳәм қубласындағы Кабақлы ата ҳәм Ҳәким атаны зыяратлаған. Бул әўлийеликлер кейин усы жерлерде жасаўшы қарақалпақлардыц диний орайларына айланды. Ал Ҳәким ата Қоцырат қарақалпақларынын жаўынгерлик ураны болған.
X IX әсирдиц орталарында Султан Ўәйис таўдағы ески ҳәм
халық арасында кецнен белгили қойымшылықты ханныц буйрығы
бойынша жоқарыдан саза болды, деген бәне менен Султан баба
мазары салынып, онда мусулман динин үгитлеўши иймам С ул тац Ўәйис жерленген, деп дағазаланған, ал ис жүзинде бул адам
Хорезм оазисине ҳеш келмеген.
Мазар кем-кемнен Хорезм оазисиндеги ири табыныў орайына
айланған. Диний инанымларды беккемлеў мақсетинде бул жерде
ҳәртүрли сыйқырлы илажлар әмелге асырылды. Бул жерде таў
тасларыныц арасынан атлығып шығып турған булақ та, қолдан
қазылған ҳәўиздеги балықлар да „кәраматлы*1 деп есапланған.
Информаторлардыц айтыўына қарағанда бул мазарды салыўда
ханнық буйрығы бойынша қарақалпақлар да қатнасқан. ХГХәсирдиц екинши ярымында Қарақалпақстан АССРы Беруний қаласыныц ҳәзирги территориясында Сейд Мухаммедханныц буйрығы
бойынша шайых Аббас мешити салынып, оныц ўақым жерлери
ҳәм иймамлары белгиленди.
Бундай мазарлар Қарақалпақстанныц территориясында көп болды. Мазарларды шайыхлар қорғап сақлаған. олар мусулман руханыйларыныц ўәкиллери болып, ҳәр бириниц қараўында бир неще
молла хызмет еткен.
Ҳәрбир пийшембиде динге исениўшилер кәраматлы орын деп
есапланған мазарларды зыяратлап, өзлери менен бирге мал,ғәлле ҳәм т. б затлар алып барып, олар шайыхларға тапсырылған.
Көпшилик жағдайларда бундай мазарларға зыярат етип келиўшилер туўмаған ҳаяллар болып, олар „кәраматлы” жердиц „шарапаты тийип“ балалы болыў үмитинде болған
Мусулман дини менен руханыйлардыц реакциялық тәсири халық турмысына ғана емес, ал олар сондай-ақ жәмийетлик ҳәм
жеке турмыстын көплеген тәрепине де зыянлы тәсирин тийгизди,
семьялық ямаса жәмийетлик салтанатлар ҳәм басқа да ҳәр қыйлы
үлкен ўақыялар дин ўәкиллери қатнаспай өткерилмеген.
Узақ ҳәм аўыр кеселленгенде тәўиплерден шипа таппаған
көпшилик аўырыўлар, әсиресе ҳаяллар диний адамларға көринген.
Руханыйлардыц көпшилик ўәкиллери тумар, дуўа қусаған нәрсе884
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лердн таярлап, оларды өзлерин ҳәм өз балаларын ҳәр түрли аўырыўлардан, „бәле-кәдеден“ аман сақлаўды нийетленген адамларға
қымбат баҳа менен сатқан.
Экономикалық аргта қалыўшылық, эксплуататорлардыц аўыр
езиўшилиги ҳәм хальщтын саўатсызлығы нәтийжесинде қарақалпақлар арасында мусулман динине шекемги ҳәр қыйлы диний
исенимҳәм дәстүрлер сақланған. Шаманлар қарақалпақларда ,порханлар“ деп аталды. Дәслепки ўақытлары руханыйлар порқанларды унатпады. Бирақ X IX әсирдиц ортасында ақ порқанлар ески
ўақыглардан бери Хийўа ханлығында ҳәм Әмудәрьяныц төменинде өз тәсирин беккемлеген мусулман дининиц ыцғайына бериледи. Порханларға ҳәр түрли аўырыўлар менен науқасланғанлар
(мәселен, туўмаған хаяллар, аяқ қолы лән болғанлар) қаранған
хәм оларды „жаўыз рухларды" қуўып жоқ етиў бойынша „қәнигелер“ деп есаплаған. Диний дәстүрлерди орынлаў халық ушын
аўырға түскен. Мысалы өлини жерлеўге байланыслы ҳәм оннан
кейинги асабатын бериў көп харежет жумсаўды талап еткен, ал
жарлы-гедейлердиц буған ҳалы келмеген. Олар байлардан қарызланып, оны өтеў ушын байлардыц есигинде бир неше жыллар
даўамында хызмет еткен.
Диний дәстүрлер қарақалпақлардыц аўыр турмысын тағыда
бетер қыйынластырған.
Мусулман дининиц дәстүрлери руханыйлардыц байыўыныц
тийкарғы дереги болған. Сонлықтан олар бул дәстүрлердиц булжытпай орынланыўын талап еткен. „Курбанайг* ҳәм „Ораза айт“
халықтын турмысына кирген зиянлы диний дәстүрлердиц қатарына жатады.
Қурбан айтта ҳәмме қуданын ҳүрметине мал сойып, қурбанлық шалыўы тийис болған. Бул халықты үлкен материаллық шығынға ушыратқан. Ораза айт та халыққа аўырға түскен. Тәртип
бойынша ораза ўақтында ҳәр бир адам бир ай даўамында күндиз
аўқат жемеўи тийис болған. Тек күн батқаннан күн шыққанға
шекемги аралықта ғана аўқатланыўға мүмкин болған. Бул әсиресе аўыр күш мийнеги менен шуғылланыўшы адамларға аўыр
тийген. Узағына аўқат жемеў жумыс ислеўшилердин диЦкесин қуртқан, ҳәтте гейпараларын аўырыўларға шатастырған.
Сонлықтанда көпшилик жарлылар бул дәстүрди бәрҳама тутпаған.
Көпшилик қарақалпақлар мусулман дин ийелериниц үгит-нәсиятларына соқырларша исенген. Ислам олардыц сана-сезимине
үлкен зиянлы тәсирин тийгизген. Мәселен, „қуда қәлесе“ деген
сөзсиз бир де гәп басланбаған. Сөйлеўши өз сөзиниц ҳақыйқатлығын сыпатлаў ушын қудаға сыйынып, „Бир қуда барғой“, деген сөзлерди айтыў арқалы өз пикирине гүман қалдырмаған. Руханыйлар диний характердеги „Қудайдан қорықпағаннан қорық“
сияқлы нақыл-мақаллардын таралыўына жағдай жасаған. Аўқатланыў алдынан мусулман дининин тәртиби бойынша қудайға қарата „биссимилла* деген с^зди айгыў керек болған. Дин қара25
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қалпақлардыц п\ткил турмысына енип, халықтьщ ақылына, еркине,
сана-сезимине реакдиялык тәсир көрсегкен.
Диннин ҳәм дин ийелеринид езиўшилигине қарамастан қарақалпақ халқынын алдынғы қатар ўәкиллери ийшан, молла қәм
хожалардын қақыйқый ролин түсинип, диний қағыйдаларды орынлаўдан бас тартқан, оларды мысқыллап күлген, Көплеген нақылларда, ертеклерде ҳәм анекдотларда дин ийелеринин сықмарлығы
және жарамас қылўалары әшкараланған. Ҳәтте айырым динйи
қағыйдалардын дурыслығына гүманланыўшылық пайда болған.
Бул жағдай „Усталы ел дүзелер, моллалы ел бузылар*, яҚудай
болсан өзинди жарылқа11, „Оқыған намазын төккен дәрет суўына
жетпейды" сияқлы халық нақылларында сәўлеленди.
Халық қаҳарманы Өмирбекке байланыслы „Өмирбектин суўпы
болғаны” , “Өмирбектин садақаға барғаны“ сияқлы анекдотлар
менен бирге, „Қудайды алдаған тилки“ , яМатжан суўпы“, „Ийшан
ушын ешексиз қалды“ ҳәм т. б. ертеклерде диннин зиянлы ақыбетлери, руханыйлардын халыққа қарсы ҳәрекетлери сөз етиледи,
X IX әсирдеги шайырлардын ири шығармалары дин ийелерин
ошкаралаўға бағышланған. Олардын қатарында Бердақтын „Хожам“, Өтеш шайырдын „Нураддин“, Омар шайырдын вКамал“
ҳәм т. б. шығармаларын атап көрсетиўге болады.
Қарақалпақлар арасында дуўаға исениў, айырым ҳайўанлардық
кәраматлығына исениў ҳәм т. б. инанымлар сақланған. Ҳайўанларға сыйыныў қалдықлары кен таралған. Жолбарыс кәраматлы
ҳайўан деп есапланған. Жолбарыстын кәрамаглы қәсийетлери
туўралы көплеген ертеклерде сөз етиледи, яЖолбарыс арқалы
байыған кёмпир“ , „Жолбарыс-пирли-ҳайўан“ ҳәм т. б. усындай
ертеклерден есапланды. Ийшанлардық мешитлери ҳәм үлкен әўлийелердин қасынан жолбарыс өткен болса, олар айрықша вкәраматлы орынлар" деп асапланған.
Қарақалпақларда көз тийеди деген исеним болған. Бағлардыцегинлердин, үй-жаОлардын көзге түсерлик жерлерине ҳайўанлардық бас сүйеклери, қошқар шақлары, бурыш яки пияз илдирип қойылған, олар көз тийиўден сақлайды, деп есапланған.
Қарақалпақлар арасында халық медицинасынын ўәкиллери (гәўиплер) де болған. Олар аўырыў тислерди суўырып алып таслаў,
еынған сүйеклерди саяыў, гейпара исиклерди сапластырыў ҳәм
т. б. емлеў илажларын қоллана билген. Ал аўыр аўырыўларды
емлеў бойынша, руханыйлар ҳәм порханлар сыяқлы тәўиплер
де ҳеш қандай илаж қоллана алмаған. Трахома, безгек, асқазанишек ҳәм т. б. кеселликлер аш-әптадалықта жасаўшы мийнеткешлер ушын аўыр мусаллат болып түсетуғын еди. Өлиўшиликтин әсиресе балалар арасында өлиўшилиқтин, жоқары дәрежеде
болыўы халық санынын үзликсиз қысқарыўыныц себепшиси болды. Архив дәреклеринде X IX әсирде Хийўа ханлығында бирнеше
рет тырыспай ҳәм оба кеселликлери таралғанлығы жөнинде мағлыўматлар бар. Руханыйлар қарақалпақларды семьяқлық турмысына реакциялық тәсир жасады.
ЗЬ6

‘
www.ziyouz.com kutubxonasi

Семья турмысы. Қаракалпақ семьясында патриархаллық катнасықлар үстемлик етти. Семья басында әке болып, оньщ үстемлиги ол өлгенше сақланды, онын барлық көрсетпелери семья ағзалары ушын-орынланыўы сөзсиз болды. Балалары онын сөзин
қайтарыўға қақысы болмады. Хожалық баслығынын бундай жагдайы диний дәстүрлер менен қуўатланды. Хожалықтағы барлық
затлар қәм маллар оған тийисли болды. Ол қәлеўинше ис алып
барған. Оньщ рухсатысыз хожалықтағы затларды ҳешким жумсай
алмаған. Оньщ келисимисиз уллары үйлене алмаған. Ол баласынын қайылшылығын сорамай-ақ оған қыз айттырған. Үйленгеннен
кейин бала өз бетинше хожалық жүргизиўге ерки болмаған.
Балалар атасынын кеўлине тпйиўден қорыққан. „Атанын қарғы*
сын алған онбайды“ деген нақыл да усыған байланыслы болған.
Бирқанша бала үйленип, семья үлкейгеннен кейин үйленген балалар басқа шығарылып, мал, затлар бөлисилген. Олар тен бөлинбей, ал атанын қәлеўинше бөлинген. Көпшилик мал, затты
ата қайсы бала менен қалса соған қалдырған.
Әсиресе, семьяда ҳаял-қызлардыч аўҳалы аўыр болған. Қыз
бала өз атасынын үйинде ўақтында-ақ.атасына қарсы келиў түўе,
оған туўры қарай алмаған. Үйге қонақ келсе, қызлар қонақтын
көзинше сөйлесе алмаған, өз тәғдирине өзи бийлик ете алмаған
ҳәм қәлегенине қосылыў былай турсын, ол ҳаққында ойлаўға да
ҳақысы болмаған. Атасы кимди қәлесе, соған берген, дурысырағы сатқан. Қыздын келисимине, күйеўдин қыздан жасынын қаншелли үлкен-кишилигине де қарамаған.
Қыз 13—14 жасқа барғаннан кейии ержеткен деп есапланып
күйеўге берип жиберилген. Байлар өз балаларын 15 жасынан-ақ
үйлендирген. Ал жарлылар қалын малдын аўырманлығынан 20—
40 жасқа барғанда зорға үйленген. Күйеўинин үйине барыўы менен ҳаялдын аўҳалы бирден аўырласқан.
Еринин үйинде ҳаял ески әдет бойынша, өз ериниц ҳәм оныц
семья ағзаларыньщ атларын атаўға ҳақылы болмаған. Күйеўине
„үйдиц ағасы“ , күйеўинин атасын—яата“, анасын—„ене“ , апаларын,ап а“, кишкене қарындасларын—ябийкеш“ күйеўинин ағаларын
— „қайнаға“ инилеринв—мырзаға", вортаншы“, вкишкене“ деп атаған. Ҳаял өз еринин туўған-туўысқанларынын атын дтаўға ҳақылы болмаған. Егерде ҳаял билмей, олардын атын атаса, оны өлгенше урған. Мусулман динине бойсындырыўдьщ бирден-бир тәрбиялық усылы — урып-сабаў болған. Патриархаллық-уруўлық
тәртип қалдықлары ҳаялды өз күйеўинин уруўласлары арасында
пүткиллей ериксиз жағдайға тусирген.
Руханыйлар ҳаяллардыц қатан жазаланыўын қуўатлаған. Олар,
ер ҳаялды қаншелли урса, ол дүньяда оған жақсы болады,
таяқ тийген жер дозақ отына күймейди, деп түсиндирген. Сонлықтан ҳаялды урып- сабаў семьяда әдеттеги ўақыя болған.
Семьяда ҳаяллардыц тийкарғы жумысы аўқат таярлаў ҳәм
балаларды тәрбиялаўдан ибарат болған. БуннаП тысқары, ол үй
жумыслары менен, гилем тоқыў, уршық ийириў менен шуғыл387
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ланған ҳәм т. б. Ҳаялларға ҳеш қашан әхмийетли сырлар айтылмаған. Семьяда ол бөтен есапланған.
Әсиресе, көп ҳаяллы семьяда ҳаяллардьщ аўҳалы оғада аўыр
болған. Шәриаг бойынша 4 ҳаялға шекем алыўға рухсат етилген.
Революцияға шекемги Қарақалпақстанда көплеген байлар 3 —4
ҳаялға ийе болған.
Ҳаялларды қорлаған тағы бир жағдай қарақалпақларда уруўлық дүзимниц қалдығы болған левират дәстүринин сақланыўы
болып, бул бойынша күйеўи өлген келиншек өз туўысқанларына
қайтып кете алмаған. Ол өлген жигиттиқ туўысқанларынын биреўине ямаса ағайинлеринин биреўине турмысқа шығыўы керек
болған. Бул мәселеде ол адамнық жасыныц үлкен-кишилиги, бала-шағасыныц бары-жоғы есапқа алынбаған. „Ат өлсе-саўыр мийрас, аға ө л се -ж е н ге мийрас“, деген нақыл усы жағдайды көрсетеди. Егер байы өлген келиншек күйеўиниқ туўысқанына турмысқа шықса, бар мал-зат, жер де сонын қараўына өткен. Егер
жесир қандайда бир себеплер менен өз туўысқанларына кетпекши болса, ол өзи менен ҳешнәрсе алып кете алмаған. Ҳәтте кишкене баласын да еринин туўысқанларына таслап кетиўи тийис
болған. Егер күйеўиниц туўысқанларынын ишинде жесир ҳаял
ушын қолайлы адам табылмаса, ямаса күйеўиниц туўысқанларына
турмысқа шығыўға пүткиллей қарсы турса, ямаса оныц күйеўге
шыққан қызы қалса, ериниц мал мүлки „тәреке“ —ийесиз мүлик
деп дағазаланған. Ол былайынша бөлинген: мал-мүликтиц тийисли
, бөлеги өлген адамныц асабатын бериўге бөлип шығарылған, оннан
кейин 40 тан бир бөлеги хан ҳәм қазы ушын, 8 ден бир бөлегин жесир ҳаялдыц күйеўге шыққан қызы алған, қалғанлары жесир ҳаялға
қалған. Жәмийетлик турмыста ҳаяллар толық ҳуқуқсыз болған.
Судта еки ҳаял гүўа бир ер гүўаға тец болған. Ҳаяллардыц
ҳуқуқсызлығын, олардыц қулшылық жағдайын үстем класслар
„алланыц буйырғаны11 деп, шәриат ерлердин ҳуқуқын мойынлап,
ҳаялларды барлық ҳуқуқлардан айырған. Мәселен, шәриат ер
адамларға себебин көрсетип отырмастан-ақ, өз қәлеўинше ҳаялларынан ажырасыўға рухсат; еткен. Ҳаял ҳешқашан күйеўиниц
келисимисиз күйеўинен ажырасыўға ҳақысы болмаған.
Ҳаяллардыц хожалықтағы ҳәм жәмийетлик турмыстағы шәриат нызамларына ҳәм үрип-әдет дәстүрлерине байланыслы орын
алған ҳуқуқсызлық, қулшылық жағдайы қарақалпақларда Уллы
Октябрь социалистлик революциясына шекем сақланып келди.
Бул жабайылық нызамларды ҳәм үрип-әдетлерди ийшанлар, моллалар, байлар, бийлер, ақсақаллар, қазылар ҳәм т. б. қатан түрде
қорғады ҳәм оларды бузыўшыларды аяўсыз жазалады.
Қарақалпақлар Россияға қосылғанға шекем халыққа арнаўлы
медициналық хызмет көрсетилмеген. Аўырыўларды емлеў исин
жергиликли тәўиплер алып барған. Туўыў ўақтында ҳаялларға
ҳешқандай медициналық жәрдем көрсетилмеген, көпшилик жағдайларда туўып атырған ҳаялларға қандай жәрдем бериўди де
б члмеген. Егер туўып атырған ҳаял есинен аўып қалса, дуўа оқып,
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қазан қағыў менен шекленген. Жас босаныў ўақтында арнаўлы
медициналық жәрдемнин болмаўынан өлимшилик жағдайлары көп
болды.
Кишкене баланы бесикке салып, еки тартқы баў менен қатты
тартып байлаған. Бала қозғалыўға да шамасы келмеген. Бесикти
қыста көрпе менен, жазда жаўлық ямаса шапан менен жапқан.
Бала бесикте таза қаўа жетиспегенликтен демигип қыйналған,
Бесик баланын нормаль раўажланыўына кесент жасаған. Аш
жаланашлықтан, тазалық талапларына сәйкес жағдайдын болмаўынан, медициналық жәрдемнин жоқлығынан балалар арасында
өлиўшилик көп болған.
2. Б И Л И М Л Е Н Д И Р И Ў

Хийўа ханлары ҳәм олардыц әмелдарлары, жергиликли эксплуататорлар беглер-беги, аталықлар, бийлер, аўыл ақсақаллары,
руханыйлар халық массаларыныц шын мәнисинде саўатын ашыўға қызықсынбады, керисинше, олар халықты наданлықта, қаранғылықта сақлаўға ҳәрекет етти. Мын адамға бир саўатлк адам
туўры келди.
Билимлендириў иси толығы менен мусулман руханыйларынын
қолында болды. Россияға қосылғанға шекем Қарақалпақсган территориясында оқыў орынларынан тек мекгеп ҳәм медреселер
болған. Мектеплер баслаўыш билим берип, оларда қуран оқыў
менен, диний үрип-әдетлер үйретилген. Мектеплер оқыўшылардан
жыйналған харжы есабынан салынып, жумыс ислеген. Жергиликли
байлар ҳәм аўыл ақсақаллары жас әўладты динге, ҳанға ҳәм жасап турған феодаллық тәртиплерге шын берилгенлик рухында
тәрбиялаўға қызығатуғын еди. Сонлықтан олар аўысық жайларын
мектепке берген. Деген менен көпшилик мектеплер мешит жайларында орналасқан. Қарақалпақлардын территориясында мектеплер әдеўир санда болған. Балалар гөне, ызғар, қаранғы жайларда
оқыған. Мектеп жайларынын тазалық талапларына жуўап бермегенлиги көпшилик жағдайларда балалардын ҳәр қыйлы аўырыўларға шатасыўына себепши болған. Балаларды оқытқан, мектеплердиц ўазыйпасы қуран оқыў менен намаз оқыўды үйретиўден
ибарат болғанлықган балаларды оқытатуғын адамнан билими ҳаққында ҳешқандай документ талап етилмеген. Сабақ ҳәр бир бала
менен айырым жүргизилген.
Бала мектепке 5—6 жасында барған. Сабақ ҳәр бир бала менен айырым жүргизилген. Балаға намазлығын ядлап келиў ямаса
қураннан оқыў тапсырмасы берилген. Араб сөзлеринин мәнисине
түсинбегенликтен балалар тапсырманы ядлаў менен шекленген.
Диний дәстүр бойынша балалар сабаққа аш келиўи тийис болған,
Молла оқыўшыларға, аўқатқа тойып келсен, билим алыўына кесент береди, деп түсиндирген. Азғана иайыбы“ ушын балалар
аўыр жазаланған. Балаларын мектепке берерде ата-аналары моллаға ,ети сизики, сүйеги бизики“ деп тансырған. Бул молланын
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баланы аяўсыз жазалаўына еркинлик берген. Сабақ ўақтында
молланын қасында бәрҳә қызыл жынғылдын бир баў шыбығы тур*
ған.
Мектеплердеги оқыў программаларында араб алфавити тийкарында жазылған бир неше китапларды оқыў белгиленген. Бул
китаплар араб ямаса фарсы тилинде жазылғанлықган, оларды оқыў
майда балалар ушын үлкен қыйыншылық туўғызған. Оқыў „Ҳафтийек“ти (қураннан үзиндилер) үйрениўден басланған. Ол арабша жазылған, Оқыў қураннын айрым режелерин ядчаўдан ибарат
болып, оқыўшы яҲафтийек“ти толық ядлап алғанша даўам еткен.
Бул еки-үш жыл ўақытты алған. Араб тилиндеги пүткиллей *
түсиниксиз сөзлерди ядлаў оғада қыйын болғанлықтан балалзрдын көпшилиги оқыўды таслап кетиўге мәжбүр болған.
„Ҳафтийек“ти үйренип болғаннан қейин оқыўшылартәртипбойынша „Суўпы Аллияр“ ға түскен. Бўл китэп ески өзбек тилииде
жазылып, диний философиялық пнкирлердин жыйнағынан ибарат
болған. Онда бул дүньядан гүдер үзиў, бир аллаға сыйыныў кереклиги нәсиятланады. Өз мазмуны бойынша „Суўпы Аллияр"
Хийўа ханларынын қарақалпақ халқын езиў сиясатына толық сәйкес келди. Бул китап ийшанлардын ролин күшейтиўге, суўпылартәлийматын ен жайдырыўға хызмет еткен. Оны ядлаў ушын да
2—3 жыл керек болған. Оннан кейин балаларвШар китапты“ үйрениўге түскен. Онда мусулманшылықтын реже-миннетлери баян
етилген. Бул китап фарсы тилииде жазылған болып, қарақалпақ
балаларыньщ оқып-үйрениўи ушын оғада қыйыншылықтуўдырған.
Олардын аз ғана бөлеги бул китапты оқый алатуғын болған.
Әдетте балалардын “оқыўы“ , „Ш ар китап“ты өге алмай питкен.
Көплеген жыллар бойы оқыўынық нәтийжесинде бала тек аят
оқыўды ҳәм араб тилинде қуран оқыўды ғана үйренген. Онын
оқып алған билими мәнисине түсинбей ядлап алынған диний схоластнкалық тәлимлерден ибарат болған.
Мектеплерле балаларды оқытыў руханыйлар .ушын түсим түсириўдиқ әҳмийетли дерегинин бири болған. Мектепке оқыўға
кирерде оқыўшы моллаға саўға алып келген. Оқыўшылар бир
китаптан екинши китапқа дтерде ата-аналары моллаға ақшалай
ямаса затлай саўғалар берип турған. Буннан тысқары молла оқыўдьщ барысында балалардьщ ата-аналарынан көп затлар алып
турғаи.
•
Қарақалпақстан территориясындағы мектеплерден кейинги оқыў
орны медресе болған. Ол мектеплердиц орта ҳәм жоқарғы басқышы болған. X IX әсирдин екинши ярымында Қарақалпақстанда
тек Қарақум ийшан медресеси ғана болған. Бул дәўирде басқа
медреселер болғаны туралы мағлыўмат жоқ. Қарақалпақ медресеои еки қурсқа ийе болған. Биринши курста араб тилинин морфология ҳәм синтаксиси оқытылған. Ал екинши курста тийкарынан
шРриат нызамлары, логика, мусулман ҳуқуқынын қысқаша курсы оқытьтлған. Хийўа ^әм Бухара медреселерине қарағанда қарақалпақ медреселеринин беретуғын билим көлеми кем болған:
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Бухара медресесин питиргенлер жоқары диний билимге ийе болған, ал Хийўа медресесин питиргенлер —орга мағлыўматқа ийе
болып, ахун деген атақ алған. Қарақалпак медресеси ахун деген атақ та бермеди. Сонлықтан үлкен ийшанлар менен байлар
өз балаларын Хийўа ҳәм Бухараға оқыўға жиберген,
Бирақ „саўатсыз” қарақалпақ моллалары Бухара ҳәм Хийўа
медреселеринин „тәлипи илим“ оқытыўшыларынан реакцияшыллығы жағынан қалыспады. Олар қарақалпақлардын халық творчествосын туншықтырыўға, талантлы шайыр ҳәм бақсыларға қарақалпақ батырларыныц ерлигин жырлайтуғын халық дәстанларын
атқарыўға тыйым салын, оларға қарсы гүрес жүргизди.
Қарақалпақлардағы Россияға қосылғанға шекемги билимлендириў жөнинде сөз еткенде мектеп ҳәм медреселер қарақалпақ
балаларына ис жүзинде ҳеш қандай билим бермегенлигин атан
өтиў керек. Олардын тийкарғы ўазыйпасы халық массасыныц
санасын дин зәҳәри менен зыянлап, мусулм.ан дини нызамларына ҳәм Хийўа ханларына бағынышлы етип тәрбиялаўдан ибарат
болды. Сонын менен бирге мектеп ҳәм медреселер мешитте хызмет етиўши ийшан ҳәм моллалардын байыўы ушын хызмет етгн.
3. Ә Д Е Б И Я Т Ҳ Ә М Ж Ә М И И Е Т Л И К О Й -П И К И Р ,

Қарақалпақ поэзиясы менен фольклорынын тамырлары ески •
дәўирлерге барып тақалады. Қарақалпақ поэзиясынын пайда болыўы қарақалпақлардыц халық сыпатында қәлиплесиўи менен
тығыз байланыслы болып, ол ец ески дәўирлерге қарақалпақ
халқыныц пайда болыўына баслама салған әййемги массагетлердиц, қара бөрикли печенег қәўимлериниц, қыпшақ-ноғай аўқамларыныц рухый турмысына барып ушласады.
Белгили қазақ илимпазы Ш . Валиханов қарақалпақлардыц
поэзиясына оғада жоқары бара берип: «Мынлаған ертеклер, повестьлер, қосықлар ҳәм сүйкимли намалар тарийхын есап сансыз
қарақалпақлар ядында сақлаған... Қарақалпақлар сахрадағы биринши шайырлар ямаса қосықшылар болып есапланады*.—деп жазды. Тек дәстанлар менен олардын вариантларыныц саны қарақалпақларда 50 ден аслам.
Хийўа ханларыныц реакцияшыл сиясатына ҳәм мусулман руханыйларынын ҳәрекетлерине қарамастан халық арасында қарақалпақ халық творчествосннын әжайып шығармалары кен таралды.
Қарақалпақ эпослары тематикасы хәм жанрлары бойынша оғада ҳәртүрли. Халық арасында „Алпамыс*, яҚоблан“. ,Мәспатша“ ,
„Қырқ қыз“, „Ю суп Ахмет“, яГөруғлы“ , „Гәрип ашық“ ҳәм т. б.
дәстанлар үлкен қызығыўшылыққа ийе болып, олар халықты
азатлық ушын гүреске рухландырды. Қарақалпақлар кешки мәҳәлден тац атқанша бул дәстанларды жыраў, бақсы, қыссаханлардыц атқарыўында үлкен ықлас пенен тынлаған. Жыраў ҳәм
бақсылар дәстанларды ядлап агқарыўы арқалы, оларды әўладтанәўладқа жеткерип келген.
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Қыссаханлар хатқа түсирилген шығармаларды халыққа намаға салмастан оқып берген. Оларды да халық үлкен дыққат пенен тьщлаған. Халық арасында үлкен ҳүрметке ийе болған жыраў, бақсы ҳәм қыссаханлардьщ шәкиртлери болып, оларға өз
шеберлигин үйреткен. Қарақалпақ жыраў, бақсы, ҳәм қыссаханларыньщ саны X IX әсир ақыры—X X әсирдин басында 50 ден асқан.
Олардан Айтыўар жыраў, Ақымбет бақсы. белгили Қоразбек қыссаханлар көпшиликке кен танылған. Фольклорлық шығармаларға
тарийхый көзқарастан қараў әдеўир қызығыўшылық туўдырады.
Усы шығармаларда халықтын рухый турмысы оғада анық көринеди. Реакцияшыл күшлердиц қуўдалаўларына қарамастан, халық
өз жыршыларын ҳәм олардыц шығармаларын сүйип қәдирлеген.
XI — XVIII әсирлерде қарақалпақлардын ,Ш әрияр“, ,Қ облан“, „Едиге“ , „Ер Шора“, „Алпамыс“ , вҚурбанбек“ , ,Е р Зийўар“,
«Қырқ қыз“ ҳәм басқа дәстанлары пайда болған, Кейин қарақалпақ эпосларынын қдтарына вМәспатша“, «Ғәрип Ашық“ , ,Ю сип—
Ахмед“ ҳем г. б. дәстанлар келип қосылған.
пҚоблан“ дәсганында мухаббат, батырлық жырланады. „Алпамыс“ дәсганынын идеясы—бөлшекленген қарақалпақ қәўимлерин
бирлестнриў, мухаббат, дослық, батырлық ҳәм Ўатанды қорғаў
мотивлеринен ибарат.
Эпикалық поэма „Шариярда“ ергеклик, фантастикалық мотивлер басым орын ийелеп, бул қарақалпақ халқынын ен ески дөретпелериниц биринен есапланады.
„Ғәрип ашық“, „Гөр уғлы“ дәстанлары да қарақалпақлар арасында оғада кец таралған. Бақсылар олардан алынған әжайып
қосықларды елеге шекем үлкен йош пенен атқарады.
Қарақалпақ аўызеки творчествосында ертеклер әдеўир орынды ийелейди. Қарақалпақ ертеклеринен бири Шымбайда 1874жылы рус художниги ҳәм әдебиятшысы Н. Каразин тәрепинен
жазып алынып. 1875-жылы басып шығарылған. Ол „Ҳаял патшалығы ҳаққында ертек“ деп аталады...
Ноғайлы аўқамында (X IV —X V I әсирлерде) Соппаслы сыпыра
жыраў (X V әсир,), Асан қайғы (X V әсир), Жийренше (X V әсир),
Ормамбет (X V I әсир) ҳәм^т. б. шайыр және жыршылар болып,
олар ноғай сиясий бирикйесинин қәўимлеринен келип шыққан
қарақалпақлардьщ, қазақлардыц, ноғайлылардыц жазба әдебиятынын сағасында турған.
Қарақалпақлардыц арасында, ноғайлы дәўиринде жасаған шайыр жыршылардыц атлары Асан қайғы, Ормамбет бий, Жийренше, Соппаслы сыпыра жыраў ҳәм басқаларға байланыслы гүррицлер, легендалар, қосықлар сақланған.
Ормамбет ҳаққындағы көпшиликке белгили поэмада ноғайлылардын сыртқы душпанлардыц басып кириўи себепли өз мәканларын таслап, басқа жерлерге көшиўи, туўылған үлке менен
хошласыўы сөз етнледи.
Салт-дәстүр ҳәм мийнет қосықлары қарақалпақ халқынын поэтикалық творчествосыныц әҳмийетли бөлегин қурайды. Той (ҳәў«
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жар беташар), бесик жыры, мийнет, мухаббат, балалар косықлары, бәдик, қайғылы, диний ҳәм басқа да қосықлар халық турмысы менен тығыз байланыслы.
Нақыл-мақаллар—халық даналығынық қаймағы, халық даналығынын айқын көриниси. Сонын менен бирге қарақалпақларда жумбақлар, жуўап-айгыслар ҳәм халық аўызеки творчествосынын
басқа түрлери кен раўажланған.
Қарақалпақ халқы басқа түрк тиллес халықлар меней бирге
ески жазбаестеликлердин мийрасхорларыболып есапланады. Олардьщ қагарына Орхон-Енисей жазбалары (VII—VIII әсир), Махмуд
Қашғарлынын ^ Х әсир) „Дийўаний луғати— әт-түрк“, Кодекс Куманикус“ |ХШ әсирдеги қыпшақлардын тилинин сөзлиги), “Огузнама“ шығармалары киреди.
Қарақалпақлардын дәслепки дәўирлердеги рухый турмыеынын
көплеген үлгилери сақланбаған, • ал бизин күнлеримизге жетип
келгенлери, еле жетерли дәрежеде изертленбеген. Қарақалпақ
халқы әдебиятына байланысы бар халық әдебияты авторларыныц
атлары X IV —XVI әсирлерден басланады.
Хийўа ханларынын қысымына ҳәм аўыр езиўшилигине қарсы
қарақалпақ халқынын жигерли және узақ даўам еткен гүреслериниц идеологлары әжайып халық шайырлары ҳәм алдынғы қатар жәмийеглик искерлери Жийен жыраў, Күнхожа, ӘЖннияз,
Бердақ ҳәм Өгеш шайырлар болды. Олар өз шығармаларында
езиўши ханлар ҳәм олардыц жалпылдақлары болған қарақалпақ
феодаллары ҳәм дин ийелерин қаралады, азатлық гүресиниц қаҳарманларын жырлады, халықтын қайғы-мунын баян етип, оны
бирлеснўге шақырды.
Ж и й е н ж ы р а ў Т а ғ а й у л ы XVIIIәсирдеги қарақалпақ әдебиятынын ец ири ўәкили. „Посқан ел“ шығармасында шайыр қарақалпақлардын Түркстаннан бүлинип көшиў трагедиясын сүўретлейди. Шайыр өз шығармаларында Хийўа ханларыныц, қарақалпақ бийлери, қазылары ҳәм ийшанларыныц халыққа қарсы сиясатын әшкаралайды. Онын шығармалары қадаған етиледи, ал
онын өзи үзликсиз қуўдалаўға ушырайды ҳәм Түркстанға кетиўге мәжбүр болады. Онын өмириниц көпшилик бөлеги Бухара қарақалпақларынын арасында, Нурата районында өтеди. „Қырқ қыз*
дәстаныныц қәлиплесиўинде Жийен жыраўдыц белгили роль атқарғанлығын көплеген илимпазлар атап көрсетеди. Дәстанныц
Жийен жыраўдан нусқа болып қалғанлығын, кейин оны көплеген қарақалпақ жыраўларынын атқарып, бизге шекем жеткергенлигин белгили жыраў Қурбанбай Тәжибаев та атап көрсетеди,
Жийеннен кейинги өткен прогрессив қарақалпақ шайырлары
оны қарақалпақ поэзиясыныц атасы деп атады.
X IX әсир қарақалпақ әдебиятынын ири ўәкиллеринин бири
К ү н х о ж а (1799—1880). Ол шын мәнисинде халы шайыры болды. Күнхожа жарлы семьядан шығып, жас гезинде шопан болған.
Онын бул дәўири сонычан „Шопанлар” деген шығармасында сәўленген. Онда қарақалпақ шопанларыныц турмысы айқын ҳәм'
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Күнхожа

образлы етап көрсетилген. Мектепти питкергеннен кейин ол
Карақум ийшаннын медресесине кирип оқыйды. Бирақ, жарлылықтын ақыбетинен медрёсени таслап кетиўге мәжбүр болған.
Күнхожа Үргенчте, Хийўада ҳәм ханлықтын басқа да қалалары
менен аўылларында талап ислеп жүрген. Онын „Орақшылар**
деген қосығында Хийўа ханлығында талап ислеп жүрген жарлы
қарақалпақлардын аўыр турмысы сүўретленген.
Күнхожа феодаллық-хан езиўшилигинин азабын шеккен қарақалпақ халқынын аўыр турмысынын гүўасы болып қоймастан,
©зи де езиўшилердин зорлық- зомбылығына ушырады. Онын шығармалары езиўшилерге—Хийўа ханларына ҳәм олардын тәрепиндеги қарақалпақ уруў басыларын жеккөриўшилик сезимлери менен суўғарылған.
Күнхожанын барлық өмири жарлылықта ҳәм жоқшылықта өткен, ал қартайғанда ол көзден қалған. Бирақ ол өз творчествосын даўам еттирип, езиўшилерди әшкаралаўшы қосықлары менен
халықгы гүреске рухландырды.
394
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Әжинияз

Ә ж и н и я з Қ о с ы б а й у л ы (1824—1878) X IX әснрдегн көрнекли қарақалпақ шайырларыньщ бири. Ол Хийўада медресе питкерип, ахун деген атақ алыўға ериседи. Наўайы, Мақтумқулы,
Фирдаусий ҳәм Саадий шығармалары менен жақсы таныс болған.
Әжинияз Қарақалпакстаннан басқа бир қанша жерлерде болған,
қазақ далаларында балаларға билим берген, бир неше тиллерди
билген, тарийх ҳәм фольклор менен жақсы таныс болған.
Шайырдын творчествосында социаллық мотивлер кен орын
алған („Боз атаў“, „Айрылса“ , „Керек“ ҳәм т. б. шығармалары).
Қарақалпақлардыц Хийўа ханлығына қарсы 1858—1859-жыллардағы көгерилисине Әжинияз халық арасында кецнен белгили
болған „Боз атаў“ поэмасын арнайды. Онда шайыр халықтыц басына түскен қайғылы жағдайды баянлаў менен бирге халықтыц
келешегине беккем исенеди.
Әжинияз қарақалпақ поэзиясын байытып раўажландырыў исине
айрықша үлес қосты.
Б е р д а қ Ғ а р ғ а б а й у л ы (1827— 1900) Карақалпақ классик
әдебиятынын ш ы н ы болып есапланады. Ол жарлы семьядан
шыққан. Бердақ шығармаларыныц тематикасы бай, оныц яСа395
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• Бердақ.

лыц“ , “ Жаз келерме*, яДәўран“ , „Болған емес‘ ҳәм т. б қосықларында Хийўа ханлығындағы халықтын аўыр турмысы баян
егиледи. яАмангелди“ хәм „Ерназар бий“ поэмаларында халықтын
езиўшилерге қарсы гүреси сүўретленеди. Бердақтьщ пКелин“ ,
,Ойланба“ , „Ақмақ патша“ шығармаларында қарақалпақ ҳаялкызларынын аўыр аўҳалын көрсетип, ҳаял-қызларды диний тутымға қарсы азатлық ушын гүреске шақырады. „Халық ушын“ ,
„Балам“ , „Надан болма“ ҳәм т. б. қосықларында шайыр жасларды халық иси ушын таяр турыўға, езиўшилерге қарсы гүреске
шақырады.
Бердақгьщ көп санлы лирикалық шығармаларында, поэмаларын896
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да карақалпақ халқынын ХУШ ҳәм X IX әсирлердеги социаллықжәмийетлик турмысы сәўлеленеди. Бердақ демоқрат-шайыр ретинде өз дәўриндеги ўақиялар менен жәмийетлик қатнасықларға
халықлық көз-қарастан баҳа береди, өз шығармаларында гуманизм, әдиллик ҳәм патриотизмди жоқары көтермелейди. Бердақ
шығармалары тематикасыныц ҳәрқыйлылығы ҳәм кенл^ги, бай
халық тили менен жазылғанлығы, поэтикалық формаларыныц жетиклиги, ен баслысы, терен идеялық мазмунға ийе болыўы, халықшыллығы ҳәм демократизм менен суўғарылғанлығы, ҳақыйқатгөйлиги ҳәм гуманизми арқалы уллы қарақалпақ шайырынын
дөретпелерине мәнги өмир сургишлик сыпат береди.
Ө г е ш А л ш ы н б а й у л ы (1828— 1902) X IX әсир қарақалпақ
әдебиятынын белгили ўәкили. Өтеш шығармаларында езиўшилердин, сонын ишинде руханыйлардыц мийнеткешлерге қарсы жарамсыз ҳәрекетлери әшкараланады. Онын ,Янлыды“ деген шығармасы халық арасында кеннен белгили болып, онда ол байларды
ийтке тенейди, ал „Нураддин“ ҳәм „Шерменде* атлы шығармаларында аўыл моллаларынын жөнсизлигин қаралайды. Өтеш адамлардын тенсизлигин, олардыч байларға ҳәм жарлыларға бөлингенлигин, олардыц мақсетлериниц ҳәртүрли екенлигин атап көрсетеди. вҚызлар“ ҳәм басқа да шығармаларында Өтеш қарақалпақ
ҳаял-қызларыныц аўыр турмысын баян етип, оларға жаны ашып,
тилеклеслик билдиреди.
X IX әсирдеги қарақалпақ халық шайырлары Күнхожа, Әжинияз, Бердақ ҳәм Өтеш өз шығармаларында хан, бий, молла, ийшанларды аяўсыз әшкаралайды, халықты езиўшилерге қарсы
гүреске шақырады. Олар тек халықтын турмысы ҳәм қайғысы
ҳаққында сөз етиў менен шекленбестен, жақтылы келешек ҳаққында, байлар ҳәм жарлылар болмайтуғын, барлық адамлар тец
болатуғын заманды әрман етеди, халықты езиўшилерге қарсы
гүреске көтерилиўге шақырады.
Музыка. Революцияға шекемги қарақалпақ искусствосынын
бир түри музыка болып, ол халықтын ой-әрманларын, сезимлерин баян етти. Музыкалық искусство фольклор сияқлы әўладтан
әўладқа аўызша өткен. Қарақалпақларда музыка мәдениятын таратыўшылар жыраў ҳәм бақсылар, қосықшылар, халық композиторлары, сазенделер, музыка ҳәм қосық ышқыпазлары болған.
Тийкарғы музыкалық әсбаплар қобыз ҳәм дуўтар болып, олар
халық композиторларыныц баслы қуралы хызметин атқарған.
Қарақалпақлардын өз алдына өзгеше музыка әсбабы шынқобыз болған. Шыцқобызды негизинен қызлар хәм турмысқа шыққан жас келиншеклер шерткен. Шынқобыздын әжайып сести елеге
шекем тыцлаўшыларды танландырады.
Қарақалпақларда сырнай. үшпелек ҳәм басқада музыкалық әсбаплар болған. Гиржек — қарақалпақларда өзбек ҳәм түркменлердиц тәсири нәтийжесинде тараған.
Карақалпақлардыц музыкалық репертуарыныц негизин батырлық ҳәм лиро-эпикалық поэма - дәсганлар, қосықлар кураған.
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Дәстан ҳәм қосықлардьщ текстлери менен намалары „Бозатаў1*,
„Қыз Минайым“ , Дембермес11, Алақайыс11, „Адыннан11 „Мухаллес“ , „Налыш“ , „Муўса сен яры“ ҳәм т. б. қарақалпақ халқынык
музыкалық мийрасыньщ дүрданалары болып есапланады.
Жыраўлардьщ шежиреси ески дәўирлерден саға атады. Олардын көпшилигишщ атлары бизин күнлеримизге шекем келип жетпеген. Қарақалпақ фольклористи профессор Қ- Айымбетов қарақалпақ жыраўларынын дизимин төмендегише атап көрсетеди:
Шанқай жыраў (1814 — 1884), Жийемураг жыраў (1836 — 1908),
Нурабылла жыраў (1862 — 1922), Ерполат жыраў (1861 — 1938),
Курбанбай жыраў (1876 — 1958), Төре жыраў (1879— 1944, Өтенияз жыраў (1883-ж. туўылған), Өгиз жыраў (1884— 1954), Есемурат жыраў (1893-ж. туўылған) Кыяс жыраў (1903— 1974). Әййемги жыраўшылық өнери бизин күнлеримизде де жасамақта.
Бақсылардын үлкен мектеби болған. Карақалпақ музыкасын
изертлеўши Т. Адамбаева қарақалпақ бақсыларынын төрт мектебин атап көрсетеди. Олар Ғәрипнияз, Ақымбет, Кутым ҳәм Муўса
бақсылар тәрепинен басқарылған. Халық композиторлары ҳәм
атқарыўшы сәзенделери болған атақлы бақсылар: Ақымбет, М уўса,
Жуман, Ешбай, Байнияз, Хүрлиман, Ещан, Қаражан ҳәм т. б. кен
көпшиликке белгили болып, айрықша қәдирленди.
4 Р О С С И Я Ғ А Қ О СЫ Л ҒА Н Н А Н КЕЙИН Қ А Р А Қ А Л П А Қ Л А РД ЬЩ
Т УРМ Ы СЫ Н Д А ҒЫ ҲӘМ М ӘДЕНИЯТЫ НДАҒЫ П РОГРЕССИ ВЛ И К
ӨЗГЕРИСЛ ЕР.

Қарақалпақстан Россияға қосылғаннан кейин патша ҳүкиметинин тутқан реакцияшыл сиясатына карамасган қарақалпақдардьщ турмысында ҳәм мәдениятында бир қанша прогрессив өзгёрислер рус ҳәм басқа да халықлардын тәсири астында әмелге
асты.
Бул дәўирде қарақалпақлар Әмудәрья бөлиминде, Әмудәрьянын он тәрепинде бир қанша парахат турмыс кешириў мүмкиншилигине ийе болды. Үзликсиз феодаллық урыслар сапластырылып, бул қарақалпақларға фгырықшы турмысқа өтиўге жағдай
туўғызды. X X әсирдин басыцда бирқанша қарақалпақ аўылларында қара үй менен бирге жайлар салына баслады. Карақалпақстанда. биринши рег Европа типиндеги қала — Петро-Александровск пайда болды.
Әмудәрья бөлиминде саўда раўажлана баслады, ақша системасы кен қолланылды, магазинлер пайда болды. Базарларда көп
муғдарда Россияда таярланған пахта ҳәм жүн 'гезлемелер пайда
болып, бул қарақалпақларда кийим-кеншекгин түринин көбейиўнне алып келди. Бул дәўирде ер адамлардьщ бешпентлери пайда болып, олар қара шыг гезлемеден тигилген. Базарларда ҳәртүрли, русша ҳәм ноғайша (ноғай жаға көйлек) көйлеклер сагылғаи. Қарақалпақларда биринши рет тигиў машинасы пайда болды.
Әмудәрья флотилиясыньщ шөлкемлесиўи Хорезм оазиси ушын
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үлкен прогрессив әҳмийегке ийе болды. Ол оазисти Орайлық
Россия менен тутастырды. Қарақалпақлар руслардан үш мүйешли желҳомды өзлестирип, биринши рет өз қайықларында пайдалана баслады.
Әмудәрья бөлиминиц қалалары арасында жақсы үскенеленген
жоллар пайда болды. Олардын ен әҳмийетлиси орыс жол деп
агалған Петро-Александровек ҳәм Шымбай жолы болды. 1912-жылы Петро-Александровск ҳәм Чаржоў арасында телеграф линиясы қурылды.
Қарақалпақстан территориясында дәслепки медициналық мәкемелер пайда болды. Емлеўханалар (Шаббазда), медпунктлер
(Нөкисте, Шымбайда), лазарет (Петро-Александровскте) пайда
болды, олар колониал администрацияға ҳәм әскерий бөлимлерге
хызмет етиўине қарамастан, биринши мәдений мәкемелер болды,
сондай-ақ емлеў мәкемелеринин жергиликли халықтыц санасына
ҳәм турмысына унамлы тәсирин бийкарлаўға болмайды. 1907-жылы Петро-Александровскте қалалық китапхана ашылды.1874-жылы
Петро-Александровскте баслаўыш рус мектеби ислей баслап, ол
1878-жылы қалалық училищеге айналды. 1880-жылы онын қапталынан жергиликли миллет адамларынын балаларын оқыўға тартыў
ушын интернат ашылды. 1885-жылы қалада қызлар приход училищеси ашылды, ал 1893- жылы Шорахан ҳәм Шымбайда рустузем мектеплери пайда болды, оларда негизинен колониал администрацияныц ҳәм жергиликли байлардыц балалары оқыды. Бул
мектеплердиц болыў фактынын өзи де прогрессив әҳтийетке ийе
болып, олар Қарақалпақстанда рус мәдениятыныц таралыўына
жағдай жасады.
Карақллпақстан дәслепки ўақытлардан баслап ақ рус илимпазларыныц диққатын өзине тартқан. Әсиресе олар Әмудәрьянын
он тәрепи Россияға қосылғаннан кейин айрықша үлкен жумыслар иследи. Олардыц мийнетлери ҳәзир де революцияға шекемги
Карақалпақстаннын экономикасы ҳәм мәдениятын үйрениўде. баҳалы дәрек болып есапланады. 1873-жылы Хийўа атланысынан
кейин Қарақалпақстанға полковник А . В. Каульбарстыц басшылығында үлкен экспедиция жиберилип, ол Әмудәрья дельтасыныц тәбийий жағдайларын, онда жасаўшы халықларды — қарақалпақларды ҳәм қазақларды, олардыц хожалығын ҳәм турмыс
салтын-, изертледи. Бул изертлеўдин нәтийжесинде„ Низовья Амударьи“ деген мийнет пайда болды. Дуркестанские ведомости*
газетасында Хийўа ханлығыныц салық системасы хаққында 1873жылғы атланыстыц қатнасшысы А . Л . Кунныц мақаласы жәрияланды. 1874-жылы Амудәрья бөлимине рус географиялық жәмийетиниц илимий экспедициясы келип, ол Әмудәрьяныц оц тәрепинде үлкен изертлеўлер жүргизеди. Нөкисте ҳәм Петро-Александровскте гидрометрик сганциялар қурылды. Гиршфельд ҳәм
Галкин тәрепинен дүзилген „Хийўа оазисиниц әскерий-статистикалық баянламасы” деген мийнетте Хорезм олзисиниц тәбийий
жағдайлары ҳаққында, хожалық ҳәм турмысы, административлик
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дүзилиси ҳәм сиясий басқарыў туўралы мағлыўматлар бериледи.
'Кзрақалпақстанньщ тәбиятын, халық хожалығын ҳәм турмысын
үйрениўде О. Шкапский менен Авдакушиннин мийнетлери де
үлкен әҳмийетке ийе.
Биринши рет Қарақалпақсган тәбиятынын сулыўлығы, мийнеткеш халықтын аўыр аўҳалы художник ҳәм әдебиятшы Н . А . Каразиннин творчествосында өз сәўлесин тапты. (пАрал тенизинин
көриниси", жАмудәрья салдаўшылары").
Рус илимпазлары қарақалпақ аўызеки халық творчесгвосын
үйрениў исине белгили үлес қосты. 1902-жылы Ташкент қаласында қарақалпақ ҳәм рус тиллеринде „Алпамыс1* дәстаны басып
шығарылды. 1903-жылы Қарақалпақстанға фольклор магериалларын жыйнаў ҳәм изертлеў ушын И. А . Беляев келди. Ол қарақалпақлар арасында еки ай болып, көплеген фольклорлық материаллар жыйнап, олардьщ бирқаншалары 1917-жылы Ашхабадта „Шығыстын археологиясы ҳәм тарийхына қызығыўшылардын
Закаспий кружоги мәжилисинин ҳәм хабарнамаларыньщ протоколы“ жыйнағында дағазаланды.
Рус илимпазларынын, Қарақалпақсган территориясындағы рус
ҳәм басқа халықлардын прогрессив ўәкиллеринин хызметлери
жергиликли халықтьщ санасына унамлы тәсир жасады. Омар,
Сарыбай, Гүлмурат ҳәм т. б. қарақалпақ шайырлары рус ҳәм
басқа да туўысқан халықлардьщ алдыцғы қатар ўәкиллериниц
унамлы тәсиринин арқасында колониал дәўирде мийнегксшлердиц әрманларьтн баян етип бере алды.
О м а р С ү г и р и м б е т у л н X IX әсирдиц ақыры ҳәм X X әсирдиц басындағы қарақалпақ әдебиятыныц көрнекли ўәкиллериниц
бири. Омар шығармаларыныц тийкарғы тематикасы байларда жалланып жумыс ислеген жарлылардын аўыр турмысын сүўретлеўден ибарат. Батраклардын аўыр мийнети, байлардын зорлық-зомбылықлары олардыц ҳарам тамақлық пенен күн кешириўи, сықмарлығы онын »Не пайда“ , „Қайтаман" атлы шығармаларында
айрықша күш пенен сүўретленген.
С а р ы б а й ш а й ы р X IX әсирдиц ақырында жасаған. Сарыбай
творчесгвосыныц айрықшалығы сонда, ол қарақалпақ әдебиятында тымсал жанрына баслама салды, Оныц „ Айтарман“ , “ Жарғанат*,
„Қурысын жасым, курысын“ шығармаларында мийнеткеш халқтыц қарацғылықтағы аўыр турмысы сүўретленеди.
Г ү л м у р а т ш а й ы р (X IX әсир) тийкарынан „Қайраўда жалгыз
ғаз“ атлы шығармасы менен белгили болып, онда езилген халықтын аўыр жағдайын образлы түрде баян етеди.
X IX әсирдин ақыры X X әсирдиц басында жасаған К у л м у р а т
ш а й ы р д ы ц „Он тоғыз“ деген шыгармасы көпшиликке кеннен
мәлим болды. Ол болыс ҳәм аўыл ақсақалларын әшкаралайды.
Қарақалпақ халқыныц шайырлары ҳәм прогрессив искерчери
Қарақалпақстаннын барлық мийнеткешлери менен бирге, бахытлы, еркин турмыс ҳаққында әрман етиўин тоқтатпады. Хийўа хаилары ҳәм рус патшашылығы ҳешқашан Хорезм оазиси мийнет-1
400

www.ziyouz.com kutubxonasi

кешлериниц азатлығы, тенлигине, экономика хәм мадениятынын
раўажланыўына қызықсынбады, Жоқарыда атап өтилген прогрессив өзгерислер патша колонизаторларыныц еркинен тыс әмелге
асты. Олар Карақалпақстаннын Россияға қосылыўынын объектив
ақыбетлери болды. Бирақ тийкарынан алғанда, Әмудәрья бөлиминде Октябрь революциясына шекем қарақалпақлардын мәденияты ҳәм турмысы оғада артта еди, халықтыц турмыс жағдайы
оғада аўыр болды. Қарақалпақстан ғалаба саўатсызлар үлкеси
болып қалды. Халықтын тек 0,2% и ғана оқып, жаза алатуғын
еди. Егер уллы Октябрь социалиоглик революциясы болмағанда
Қарақалпақстан мийнеткешлери көп ўақыгқа шекем раўажланыўдыц оғада төмен дәрежесинде қалған болар еди. Уллы Октябрь
социалистлик революциясы қарақалпақ халқын қайга дөретти.
Совет власты жылларында лениклик миллет сиясатыныц нәтийжесинде Карақалпақстан халық ҳожалығы гүллеп өскен, алдыцғы
мәденияглы, ғалаба саўаглылар елине айланды.
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V// бап
КАРАКАЛПАҚСТАН БИРИНШИ ЖЕР ЖҮЗИЛИК УРЫС
ҲЭМ ФЕВРАЛЬ БУРЖУАЗИЯЛЫҚ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК
РҒ.ВОЛЮЦИЯСЫ ДӘЎРИНДЕ (1914-1917-ж. ж.)
1 УРЫ СТЫ Н БАСЛАН Ы ЎЫ ҲӘМ М ИЙНЕТКЕШ ЛЕРДИЦ Н АРАЗЫ ЛЫ ҒЫ НЫ Н Ө СИ ЎИ . ХАЛ Ы Қ М АССАСЫ ҲӘРЕКЕТЛЕРИ

1914-жылы июль айында басланған бирннши жер жүзилик
урыс халық аралық монополистлик капиталдық қарама-қарсылықларыныч кескинлесиўинин нәтийжеси болды. Урыс дүнькны жанадан бөлиўге, саўда базары ҳәм шийки зат дәреклерин басып
алыўға, сыртқа капитал шығарыў ущын жана колониялар ийелеўге ҳәрекет еткен империалистлик мәмлекетлер тәрепинен таярланды.
Урысыўшы мәмлекетлердин (Россия, Англия, Германия, Франция, Италия, Австро-Венгрия ҳәм т. б,) ҳүкиметлери өз'еллериндеги писип жетилискен революциялық кризисти урысты баслаў
менен сапластырамыз, деп үмитленди. В .И . Ленин биринши жер
жүзилик урыстыц мазмунын төмендегише характерледи: „Базарлар ушын гүрес ҳәм басқа ел^ерди талаў, өз еллеринде проле- '
тариаттын революциялық ҳәрейетин ҳәм демократияны сапласгырыўға ҳәрекет етиў, буржуазиянын пайдасына бир миллеттиц
жалланба қулларын, екинши миллегтин жалланба қулларына қарсы қойыў арқалы, барлық еллердиц пролетарларын алдаў жолы
менен бөлшеклеўге, ыдыратыўға умтылыў—урыстын түп мазмуны
ҳәм әҳмийети мине усындайи|.
Урысқа Россия таярлықсыз кирисги, Оныц санааты урыс мүтәжлықларын қанаатландыра алмады. Урысгы даўам етиў ҳәм армияны қуралландырыў ушын, патша ҳүкимети щет мәмлекетлерден көп муғдарда қарыз алыўға мәжбүр болып, бул Россияныц
сырт ел капиталынан ғәрезлилигин кушейтти. Усыған байланыс-1
1 В. И. Л е н и н. Шығармаларыныц толық жыйнағы, 25-том, 1-бет.
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лы Россияға көп санлы адам резервлерин урыс майданына бағдарлаўға туўра келди.
Патшашылықтын мәмлекетлик аппараты да пүткиллей шириў
ҳалына түсти. Әскерий ҳәм гражданлық мәкемелерде пара алыў,
қазнадан урлаў, сатқыншылық массалық қубылысқа, ал патша
сарайы жарамас ҳәм топас искерлердиц паналаўшы орнына айналды. Армия урыс майданында миллионлаған қурбанлар берип,
жениле берди. Урыс Россиянын барлық халықларын аш-әптадалыққа, азап-ақырегке гириптар етти. Патшашылықтын тәртибине
рабочийлардын, дийханлардын, мийнегкеш интеллигентлердин
наразылығы өсти. Елде патшашылық-помещиклик дүзимге қарсы,
класслық гүрес кескинлесги ҳәм революциялық ҳәрекет кеқейди.
Биринши жер жүзилик урыс, патша Россиясыныц шег-шебирлериндеги езилген миллет халықларына аўыр қайғы алып келди.
Жергиликли экономика пүткиллей төменлеп кетти, мийнег өнимлилиги ҳәм дийхан хожалықларынын доходлылығы кескин түрде төменледи.
Қарақалпақ үлкеси де халық хожалығы кризисинен шетте
қалмады. Әсиресе суўғарыў тараўлары жарамсызланып қалды.
1915- жылы суўдын кемтарлығынан гейпара районларда өнимсизлик ҳәм ашаршылық болды. Егислик майданы азая баслады.
1916- жылы егис майданы 57880 десятинаға кемиди.
Усыған байланыслы жердин баҳасы жоқарылады. Байлар патша әмелдарларына пара бериў жолы менен жарлылардын жерлерин чартып ала баслады.
Байлардын аз санлы группасы усындай қылўалар нәтийжесинде егислик жерлердиц 40% тен асламырағын өз қолларына алыўға еристи. Хийўа ханлығына қараслы жағалаўда, жағдай буннан да бетер болды. Товарлы әҳмийетке ийе маллардын дерлик
барлығы байлардьщ қолында еди. 1915-жылы Әмудәрья бөлимине қараслы көшпели (Қызыл қум) районлардағы феодалларға (барлық хожалықлардын 5, 75% и ) барлық товарлы қаракөл қойлары бас саныныц 30% ке жақыны қараслы болды. 1915- жылы
Шорахан волостлығындағы ҳәрбир бай хожалығы 22 бас малға
ийелик етип, оныц 4,9 басы ири қарамал, 17,9 басы майда юварлы маллар болды. Олар қуйы ҳәм мал жайылым жерлерге де
ийелик етти.
Негизги өндирис қуралларынан айрылған дийханлар, шарўалар,
балықшылар аянышлы өмир кеширди. 1916-жылдыц басларында
армияныц азық-аўқатқа болған мүтәжлигин қанаатландырыў ушын
Аралда дүзилген балықшылық шөлкеми де балықшылар турмысынын тағы да бетер нашарлаўына алып келди. Балық аўлаў кәсип орынларыныц ийелери балықшылардыц бир пуд балығына
20—35 тыйын, ямаса 100 тыран балығына 9 фунт (1 фунты—400
гр.) ун төлеп отырды. Бул балықшылардыц балықшылық кәсип
орынлары ийелеринен қарызынын өсиўине алып келди.
Қымбагшылыққа байланыслы күнликшилердин, салдаўшылардыц ис хақылары олардыц семьяларыныц әпиўайы күн кешири403
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ўине де жетиепеди. Хийўада жүк тасыўшылар тасыған бир пуд
жүги ушын 1 тыйын алды. Қаржыныц жеткиликсизлигинен халықтын жарлы бөлеги оғада қыйналды. Хожели беклигинин сүўенли ақсақаллығында жасаўшы 7590 адамнын тек 80 и ғана
фабрика гезлемелеринен кийим кийиў мүмкиншилигине ийе бол*
ды.
Урыс жыллары Қарақалпақстан рабочийларынын турмысы
тағы да аўырласты. Әмудәрья бөлиминдеги пахта тазалаўшы кәрханалар урыс мүтәжи ушын өним өндириўге тартылды. Завод
ийелери мийнет өнимлилигин арттырыў мақсетинде, рабочийлардыч мийнетин қадағалаўды күшейтти. Ал, ис ҳақы бурынғыша
қала берди.
Урыс Әмудәрья бөлиминде, Хийўада жасаўшы солдат, матрос ҳәм әскерий тутқынларға да аўыр қыйыншылықлар алып
келди.
Улыўма азық-аўқат кризиси, темир жол, суў транспорты ж умысынын нашарлаўы, Түркстан және Қарақалпақстанға алып келинетуғын азық аўқат ҳәм кен тутыныў, затлзрынын қысқарыўына тәсир жасады. 1911 - 1915-жыллары Россиядан Хорезм оазисине алып келинетуғын ғәлле —54%, аяқ кийим ҳәм териден
исленетуғын затлар— 64%, гезлемелер— 34%, сабын 22%, сабақ
жип —48% кемиди.
Транспорг жумысынын төменлигинен 1916-жылы 3000 вагонлық
пахта өними Хорезм оазисинен алып кетилмеди. Усы жағдайдан,
пахгаға қойылған мәмлекетлик баҳадан пайдаланған кәрхана ийелери ҳәм алып сатарлар пахтаны, жонышқа туқымын мәмлекетлик баҳадан төмен баҳада алыуға умтылды.
19141916- жыллардағы қурғақшылық, суўықтын ерте түсиўи ҳәм суў тасқынлары себепли болған зүрәәтсизликке байланыслы Қарақалпақстан халық массасынын турмысы тағы да аўырласты. Түркстанда ғәлле қоры жетиспеди, ал Әмудәрья бөлиминде
ҳәм Хийўа ханлығында ғәлле қоры да болмады. Ғәлленич көпщилик бөлеги байлардын қолында болды. Олар базарда ғәллени арттырылған баҳаларда сатып, бул тек жарлыларға ғана емес, ал
орташаларға да зиян келтирди: Архив материалларына қарағанда
байлар тәрепинен сатылған ғәллеге топырақ ҳәм шөп-шарлар
араластырылған.
Урыс жыллары халықтьщ мийнеткеш бөлеги патша администрациясы, Хийўа ханы тәрепинен салынған салық, алымлар, миннетлер ҳәм штрафлардын ҳәдден тыс аўырлығынан жәбирленди.
Әмудәрья бөлиминде де бурынғы салық, алымлардын муғдары
артгы. Салықлардын түрлери көбейди.
1915жылдан баслап. 1 танап жерден алынатуғын салықты
муғдарынан әдеўир көп болған айрықша әскерий салық енгизилди. Ҳәўли ҳәм шанарақтан алынатуғын салықтын муғдары көбейгилди, Әмудәрья бөлиминиц халқы гүтин пулы, шөп пулы
ҳәм тоғай тәртибин бузғаны ушын штраф төлеўге мәжбүр болды.
Урыс мүтажлығы ушын ат, қара үй, тери ҳәм т. б. түринде зат404*
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лай алымныц енгизилиўи халықгы тағыда бүлгиншиликке салды.
Салықларды бөлистириў ҳәм өндирип алыў ўақтында жергиликли
басқарыўшылар халықтыц есабынан байлық арттырды.
Салықтын аўырманлығы Хийўа дийхан массаларын да бүлгиншиликке салды. 1916— 1917-жыллары салықтыц рәсмий 24 түри
болғаны менен, ис жүзинде олардыц 70 түри болды. Байларға
салынған жер салықлары да, ҳәрқыйлы жоллар менен дийханлардыц есабынан өндирип алынатуғын еди. Хийўа ханлығында
болып атырған патша әскерлерине жумсалатуғын қаржылар ханлыққа келген патша әмелдарларына берилетуғын көп муғдарлы
саўғалар жарлы дийханлардыц есабынан өндирилди. 1914-жылдан 1916- жылдын гүзине шекем Хийўа ханыныц әскерий министр
А .С . Сухомлиновқа, Түркстан генерал-губернаторы Мартсонға,
бас штабтыц Азия бөлими баслығы Цейлге, Әмудәрья бөлими
баслығы В. П . Колосовскийге ақшалай берген парасыныц өзи 602
мыц манатты қурады.
Урыс жылары Әмудәрья бөлими ҳәм Хийўа ханлығы арасындағы экономикалық қатнасықлардыц кескинлесиўинен, парахаг
халыққа түркмен феодалларыныц топылысларынан бөлим хәм
ханлықтағы мийнеткешлер жәбирленди. Тоқпақ ата атаўы ушын,
Хийўа ханлығы ҳәм Әмудәрья бөлими арасында жәнжел басланып, усыған байланыслы. Хийўа ханы, оныц сановниклери Әмудәрьяныц еки жағалаўындағы халықтыц өз-ара экономикалық
қатнасықларына тосқынлық жасады. Бул әсиресе жарлылардыц
жағдайын аўырлатты.
Халықтын жарлы қатламлары урыс жыллары, пүткиллей сиясий ҳуқуқсыз болды. Әмудәрья бөлими баслығы да Хийўа ханы
да мийнеткешлердиц мәпин жақламады, жарлылардын шағым
арзалары қаралмады, ал, қаралған жағдайда да байлардыц пайдасына шешилди. Адамларды майып ететуғын ҳәм массалық өлим
жазалары қолланылды. Әмудәрья бөлими баслығыныц рапортларыныц биринде 1914-жыл октябрьде ҳәзирги ўақытлары Хийўа ханы
өз әмелдарлары арасындағы келиспеўшиликлердиц тәсири астында, мәселени анықламасган-ақ жынаятшы деп есапланған адамларды өлим жазасына буйырады, ал тюрьмада жинаятшыларға
темир қурсаў еалынады",—деп хабар етиледи.
Урыс қыйынластырған аўыр жағдай халық массасыныц наразылығын тағыда күшейтти. Ол революциялық агитацияныц өсиўи
ҳәм революциялық идеялардыц ен жайыўы менен күшейе баслады.
Урыс жыллары Хорезм оазиси ҳәм Әмудәрья бөлими мийнеткешле^ц арасында революциялық агитация жүргизиўшилер сиясий сүргиндегилер болды. Революциялықсоциал-демократлар жергиликли халықтыц алдыцғы қатарлы -ўәкиллерин өз жумысларына
тарта баслады. Мәселен, Петро-Александровск қаласында жасаўшы Хасан Алиев 1916- жылдан баслап, большевиклер шөлкеми
қатарында болды, Жергиликли болыпевиклик групп мар үлкениц басқа қалаларындағы социал - демократиялық шөлкемлер
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менен байланыс жасады. Соииал - демократлар өнерментшилик
кәрханаларында, транспортта, жағысларда, балықшылар арасында.
аўылларда агитация жүргизди. Ярослав мануфактурасыныц Хийўадағы бөлиминин баслығы Ковалев,вгүманлы“адамлардын зиянлы
тәсиринен қорыққанлықтан, заводтағы барлық гүманлы адамларды
бақлаўды күшейтти.
Көрсетилип өтилгениндей, 1910- жылдан Әмудәрья бөлиминде,
большевиклик вАлға“ ҳәм вПролетар“ газеталары, К.М аркс.Ф .
Энгельс, В .И . Лениннин айырым мийнетлери тарала баслады.
Сондай-ақ „Қызыл Ю лдуз“, вБахыт“ ҳәм вШ ура“ (вКенес“ )
„Сүйим Бийке“ сияклы бир қатар газета-журналлар кен таралды. Буларда панисламистлик харакгердеги мақалалардан басқа,
билимлендириў, ҳаял-қызлардын тәғдири ҳаял-қызларды сатыўға
наразылық билдириўши мақалалар да басылды. Бундай демократиялық тенденциялар жергиликли халық мийнёткешлеринин санасында из қалдырып отырды.
1914-жылы Хийўа ханлығында революциялық мазмундағы
ҳәрқыйлы кигап, газета-журналлардық, саны 14 мын данадан асламырақ болды. Хийўа ханлығынық халықлары Орайлық Россияда болып атырған ўақиялар туўралы газеталардан билип барды
ҳәм ханлық тәртипке қарсы гүрести күшейтти. Әмудәрья бөлиминин баслығы буны мойынлап, өз рапортында: „Россияда болып
атырған ўақияларды хийўалылар русша, сондай-ақ англичанша
ҳәм түркше дәреклерден, Хийўаға рети менен келип турған газеталардан билип барады“ , —деп билдиреди.
Солдатлардық арасынан шыққан агитаторлардын революциялық бағдардағы жумыслары жанландьц Петро-Александровск қаласына урыс майданындағы ҳәм басқа орынлардағы солдатлардан келген хатлар да белгили дәрежеде революцияшылландырыўшы роль ойнады. Хатлардағы хабарлар қалалылар арқалы жергиликли халық арасына таралып барды. Хатларда урысқа наразылық, үйлерине қайтыў тилеклери баян етилди, армиядағы қатан
тәртип критикаланды, 1916-жылы февральда Әмудәрья бөлими
ҳәм Хийўа ханлығы халқы араеындағы революциялық агитаиияныц
тәсиринен және революциялық кейиптин өсиўинен қорыққан патша ҳәкимлери Әмудәрья бөлимйне, Хийўа ханлығына алып кединетуғын ҳәм сыртқа жиберилетўғын хатлар, телеграмма, хабарлар үстинен әскерий цензура орнатыў туўралы буйрық шығарды.
Түрксган генерал-губернаторы халық арасына революииялық
идеянын таралыўын тоқтатыў. мақсетинде, Әмудәрья бөлими менен Хийўа ханлығында қадағалаў бөлими пунктин ашыўды бирнеше рет усыныс етти. Патша ҳәкимлериниқ революциялық тәсирдиқ орын алыўына қарсы гүресин жергиликли буржуазия,
феодаллар ҳәм руханыйлар қуўатлады. Мәселен, емески сиясий
талапларды усыныс еткен вжас хийўалылар", всиясий тараўда
ханнын үстемлигине гейпара шеклеўлер жЗсаў менен шекленсе
болады деп есаплады.
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Әмудәрья бөлиминдеги рус мийнеткешлери де наразы бола
баслады. Өлар алымларды төлеўден бас тартты, азық-аўқат ҳәм
басқа да ен зәрүрли затлардын және отыннын жеткиликсизлигине, қымбатшылыққа қарсы наразылық билдирди, армия қатарында хызмет етиўден бас тартты. 1914-жылы август айында,
Әмудәрья бөлиминде жасаўшы Ураллы казаклар, өзлерин казак
сословиеси қатарына қосыў туўралы арза бермегенлигин, себеби
б-урынғыша, казак әскерлерин басқарыў туўралы жана Режеге
бағынғысы келмейтуғынын билдирди. 1915- жылы казаклар ҳәрқандай алымларды төлеўден бас тартты.
1916-жылы 7-июньде Петро-Александровск қаласында турыўшылар, қалалық басқарыў мәкемесине усынылған депутатларға
қарсылық билдириў. мақсетинде, сайлаў болатуғын жерге келмей
қалды. Нәтийжеде, сайлаў еки рет үзилиске түсти. Бул фактлер
руслар арасында наразылықтын өсиўи, жасап турған тәртипке
қарсы гүресте жергиликли халық пенен руслардын жақынласыўынан дерек береди.
Дийханлардын бөлимдеги Петро-Александровск, Шымбай ҳәм
т. б. қалаларға қараслы қазналық дача жайларын ҳәм жерлерин
тартып алыў жағдайлары жийиленди. 1915-жылы Әмудәрья бөлиминин баслығы жерди өлшестириў жумысы бойынша комиссия дүзиўге мәжбүр болды. Комиссия Петро-Александровск қаласына қараслы жерди тартып алған 15адамды дизимге алып, олардан жерге
жоқары баҳада қазнаға ақша төлеўди талап етти. Дийханлар жерди қайтарып бермейтуғынлығын, ақша да төлемейгуғынлығын
билдирди.
Дийханлар патша ҳәкимлеринин қарарларына қарсылық көрсетиўди даўам ете берди. Дийханлар ҳәм шарўалар, көпшилик
жағдайда ҳешнәрсе төлемей-ақ, қазналық тоғайларға малларын
бағып, тоғай қадағалаўшыларына бағынбай, оларға ашықтан-ашық
абай көрсетти. Мәселен, 1915-жылы апрельде тоғай қадағалаўшылары Ярославцев ҳәм Федотовлар 60 хожалыққа түтин пулы
ҳәм малын тоғайға жайғаны ушын шөп пулына билет бериўге
Тамды волостына келди. Бирақ, дийханлар ҳешнәрсе төлемейтуғынлығын билдирди хәм тоғай қадағалаўшыларынын абай көрсетиўине қарсы күш қолланамыз, деп жуўап берди.
1914-жылғы—396, 1916-жылғы—723 жинаяттын көпшилиги
тоғай уставын бузыў жағдайларына байланыслы болды.
Мийнеткешлердин мәмлекетлик алымларды төлеўден ҳәм миннетлерди орынлаўдан бас тартыў ҳәрекетлери жылдан-жылға
күшейди. Мәселен, 1914- жылдан баслап, Шорахан учасгкасына
қараслы Төрткүл волосты пухаралары, жерлеринин жарамсызлығына байланыслы, жеке ҳәм группа болып, - Әмудәрья бөлими
басқарыўшысына жер салығынан, натураллық миннетлерди орынлаўдан азат етиў туўралы шағым арзалар бере баслады. 1915жылы Әмудәрья бөлиминде жер ҳәм шанарақ салығынын 50%
инен асламы өндирилмей қалды.
Мийнеткешлердиц жағымсыз басқарыўшыларды хызмет орын,
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ларынан шетлетиў жөниндеги талаплары өсе баслады. 1916-жылыфевральда халық массасынын талабы бойынша Шыбықлы жәмәәтинин елиўлиги Ерниязов Сапар хызмег орнынан босатылды.
1916- жылы июнь айында Кегейли волостлығынын дийханлары ҳәрекетинен қәўипленген Ийшан жыққын суў системасыныц арық
ақсақалы өзин басқа жумысқа аўмастырыў жөнинде арза бериўге
мәжбүр болды.
Әсиресе, дийханлардық наразылығы, жер өлшеў жумысы ўақытлары кескинлести, себеби, жер өлшеўшилер байлардан пара
алып, оларға дийханлардыц жерлерин тартып алыўға мүмкиншилик туўдырды. 1915-жылы жазда Төрткүл волостлығы дийханлары жер өлшеўши Н . А . Болынкинди әдилсизлиги ушын жинаятқа тартыўды талап етти. 1916- жылаын басында Төрткүл волостлығына қараслы Хожажер жәмәәти дийханлары жер өлшеў
жумысын жүргизиўден ҳәм бул ушын ақша төлеўден бас тартты,
Усындай жағдайлар Шорахан, Шымбай участкаларынын барлық волостлықларында гезлести. Дийханлардын наразылықлары
Әмудәрья бөлиминде жер өлшеў жўмысыныц белгиленген ўақытта питкерилиўине иркиниш жасады.
Бул наразылықтыц кушлилигин мойынлап, Әмудәрья бөлиминиц
жер өлшеў комиссиясыныц ўәкили: „жер шегараларынын жойылыўы себепли, келиспеўшилик ҳәм жәнжеллер пайда болады, суд ислери келип шығады, ҳәтте адам өлтириўшилик те болады",—деп
жазды.
Усындай дийхан қозғалацлары, қураллы ҳәрекетке де всип жетип отырды. 1915- жыл Шымбай участкасына қараслы Жанабазар
волосглығынын бесинши ақсақаллығындағы 20 дийхан хожалығынын жерин бай Бецешов тартып алыўына байланыслы дийханлар қураллы қозғалац көтерди. Ашыўы келген дийханлар жерлерин күш пенен қайтарып алды ҳәм Мәтмурат байды, оныц тәрептарларын урып сабады. Бирақ, бай болысқа пара берип, дийханлардан жерди қайтып алыўға еристи. Усыған байланыслы қозғалац қайтадан даўам етти.
Қубла Аралдағы балық аўлаў кәсип орынларынын ийелериНе
қарсы балықшылардыц гүреси қескин түрге ийе болды. Балықшылардыц ҳәрекети шөлкемлескенлик тур алды. 1914-жылдыц
гүзиндеги Тербенбестеги ҳәрекет усындай болды. Бул ҳәрекетке
қатнасыўшылардын сөзине қарағанда, оған 500 ге жақын адам
қатнасқан. Балық аўлаў кәсип орынлары ийелеринин экономикалық ҳәм миллий езиўи, қозғаланға негизги себепши болды. Кәсип орынлары ийелериниц, жергиликли балықшыларға үзликсиз
зорлық-зомбылықлары қозғалацға сылтаў болды. Таяқ пенен қуралланған балықшылар балық аўлаў кәсип орынлары ийелерин,
олардын жәрдемшилерин сабады, олардыц жайларыныц қапы,
әйнеклерин сындырды. Көтерилисшилерден өш алыў ушын, полицняшылар менен Шымбай участкасы приставы келди. Алты балықшы судқа берилди.
1916- жылы 6 - январьда балық аўлаў кәснп орынлары ийелери
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Поручиков ҳәм Можаринлердиц ҳатац езиушилигине қарсы рус
рабочийлары забастовкаға шықты. Олар балық аўлаў кәсип орынлары ийелеринин мал-мүлкин қыйратып, келтирилген зыян 2750
манагқа жегги.
Апрель айында Үргедеги Березницкийдиц балық аўлаў кәсип
орнында да күшли қозғалацлар болып өтти. Ҳәрекеттиц күшли
пәт алыўынан қорыққан Қазалы уездиниц баслығы, оны бастырыў ушын полицияшыларды жиберди.
Рабочийлар ис ҳақыны көбейтиўди, ис ҳақыны ҳәм әскерий
хызметкерлердиц хожалықларынаберилетуғын жәрдемди ўақгында берип барыўды талап етип бас көтерип шықты. 1915-жылы
Мануиловтыц заводы рабочийлары ис хақыны көбейтиўди ҳәм
мүтрж адамларға жәрдем көрсетиўди талап етти. Наразылық
билдириўшилерди бастырыў ушын, Шорахан участкасы приставыныц басқарыўында солдатлар келди. 1914- жылы рабочийлардын усындай ҳәрекети Жана Үргенчтеги Үлкен Ярослав мануфактурасы фабрикасында да болып, бирнеше рабочийлар заводтағы
жумыстан босатылды, 1916- жылы февральда Жана Үргенч заводында жанадан қозғалан көтерилди. Рабочийлар ис ҳақыны көбейтиўди талап етти.
Хийўа ханлығында да қозғалац кескинлести. Хожели, Қонырат, Шоманай бекликлериниц дийханлары байлардыц жерлерин,
қазналық тоғай жерлерин тартып ала баслады. Дийханлардыц
салық төлеўден ҳәм миннетли жумысларды орынлаўдан бас тартыў ҳәрекетлери массалық характер алды. Дийханлэрдын салық
жыйнаўшыларды сабаў жағдайлары жийи-жийи орын алды. 1915жылы Шоманай беклигине қараслы қазаяқлы аўылынын дийханлары салық өндириуге келген Ата Мәхремди сабады. 1915-жылы
өткен жылдан қалған салықлар үлкен қыйыншылық пенен зорға
жыйнап алынды. 1915- жылдыц басларынан баслап, миннетли жумыслардыц ҳәм салықтыц аўырлығынан және суўдын кемтарлығынан Әмудәрьяныц шеп жағасындағы халықлар тумлы-тусқа
көшип кете баслады.
Хийўа ханлығындағы дийханлар жерди өлшеў ўақтында өз
жерлерин дизимге алыўға карсылық. көрсетти. 19К5-жылы рус
капиталистлери белгилеген баҳа бойынша пахталарын сатыўдан
бас тартты. 1916- жылы патша ҳәкимлери ҳәм Хийўа ҳүкимети
пахтаға баҳаны жоқарылатыўға мәжбүр болды.
Хийўа, Әмудәрья бөлиминдеги ҳәм Әмудәрья флотилиясындағы рус солдатлары, матрослары арасында да наразылық өстн.
1915-жылы 16-августта офицерлердин биреўиниц рапортындагвМен
басқаратуғын солдатлар тәртиби бойынша үлкен кеўил айдарыўды талап етеди",—деп жазды.
1916-жылдыц басында Хийўа гарнизоны солдатлары, командирлердиц солдатларға арналған кийим-кеншек азық-аўқатларды өзлестириўине, емлеўханадағы аўырыў солдатларға азықаўқаттын жетиспеўшилигине қарсы гүрес жүргнзди. Солдат
ҳәм матрослардыц әскерий хызметген қашыў, хызмет етии
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атырған ўакытта өз бетинше кетип қалыўшылық, офицерлердиц
буйрықларын орынлаўдан бас тартыў ҳәрекетлери де ушырасып
огырды.
Солай етип, урыс жыллары мийнеткешлердин турмысыньщ
аўырласыўы, Орайлық Россия районларында, Түркстанда революциялық ҳәрекеттин өсиўи, Қарақалпақстан халық массасынын
жасап турған тәртипке наразылығын күшейтги, мийнеткешлердин
наразылық ҳәм қозғалацлары 1916- жылы қураллы көтерилиске
өсип жетисти.
2. 1916- Ж Ы Л Ғ Ы Х И Й Ў А Х А Н Л Ы Ғ Ы Н Д А Ғ Ы К Ө Т Е Р И Л И С .

Жерди өлшеў ўақтында жер-суў қатнасықларыныц тағыда
кескинлесиўи, салықтыц аўырманлығынын күшейиўи ҳәм Әмудәрьяныц шеп жағасындағы қарақалпақ, өзбек, қазақ, түркменлердиц сиясий ҳуқуқсызлығы Хожели беклигинде көтерилистиц
келип шығыўына себепши болды.
Хожелиден ҳәм т. б. жерлерден ханныц ҳәремине қыз алып
кетиў көтерилистин басланыўына сылтаў болды. Қызларды түркмен феодаллары да алып кете баслады. Халықтыц шағымлары
ескериўсиз қалды. 8-январьда Хожелишилер Хожели беги Әўезжан хожаныц үйине келип, оннан Хийўа ханы ҳәм түркмен феодалларыныц зулымлығына қарсы шешиўши илажлар көриўди
талап етти.
Бул хабардан қорқып Хийўа ханы ҳәм патша басқарыўшылары,
халықты тынышландырыў ҳәм олардыц Хийўаға қарай жүрисин
иркиў мақсетинде Хожелиге өз ўәкиллерин жиберди. Бирақ, мийнеткешлерди иркиў мүмкиншилиги болмады, пжәне бирқанша
қызлар алып кетилетуғын қусайды, деген хабарды еситкен халық
қозғала баслады“. Көтерилисшилер Хийўа ханын тахтынан түсириўди, түркмен фёодалларыныц қиянетшиликлерин шеклеўди
ямаса Россияныц пухарашылығына өтиўди мақсет етти.
1916-жылы 14-январьда 500—600 адамлық көтерилисшнлер
отряды Әўезжан хожанын баслаўында Хийўаға қарай бағдар алды. Жол-жөнекей көтерилисшидерге дийханлар ҳәм өнерментшилер қосылып, отрядтын саны 2000—3000 адамға жетти.
Патша администрациясы көтерилисти иркиўге тағы бир рет,
ҳәрекет егип көрди. Әмудәрья бөлими баслығы Төрткүл болысы
Қазақбай арқалы көтерилисшилерге, „аламан болып Хийўаға бармаў“ кереклиги жөнинде ескертти. Буны көтерилисшилер тынламады ҳәм ис жүзинде Хийўа ханлығындағы түркменлердиц
ханы болған Жунайд ханға барып, қуллы-яўмуд феодалларыныц
зорлық-зомбылықлары ҳаққында шағым арзаларын тапсырды.
Бирақ, Жунайд хан келгенлерди қорғағысы келмеди. Ол өзиниц жеке мәплерин гөзлеп, Хийўа ханына қарсы ашық гүреске
шығыўға таярланып, көтерилисшилерге бир неше жол баслаўшы
бериў менен шекленди.
Бул ҳәрекеттен Жунайд хан ғана емес, ал татар ийшаны Исаматдинниц де пайдаланыўға ҳәрекет еткенин атап өтиў зәрүр,
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Көтерилиске Исаматдиннин қатнасыўы тосыннан болмай, ал татар буржуазиясыныц экономикалық мәплерине байланыслы болды, 1916-жылы январьда патша ҳүкимети Хийўа ханлығын сапластырып, оны Россия составына бирикитриў мәселесин жанадан
көтерип, бул, Туркиянын қәўендерлигинде мусулман мәмлекетин
дүзиўге умтылған татар бури<уазиясына ҳәм Ж унайд ханға унамады. Тәсири күшли Исаматдин ийшан усыған байланыслы, Хийўа ханлығын сапластырып, оны Россия империясына бириктириўге қарсы өзине тәбия адамлар менен бирге, халық арасында
үгит-нәсият жумысын жүргизе баслады.
17-январьда көтерилисшилер Хийўаға жақынласқан ўақытта
Хийўа ҳүкимети ҳәм Әмудәрья бөлими баслығы, оларға үйлерине тарасып кетиўди ямаса Хийўа ханына көтерилисшилердин тилеклерин айтыў ушын, арасынан 15—20 адам составында ўәкил
сайлаўды усыныс етти.
Көтерилисшилер бул усынысты қабыл егпеди. Күтилмеген
халық ҳәрекетинин ҳәм дийханлар менен өнерментлердин феодаллық тәртипке қарсы ҳәрекетинин кен ен.жайыўынан қәўипленген Хийўа ханы, онын әмелдарлары көтерилисшилерди Хийўаға
жақынлагпаўға, көтерилисшилердин бай-феодал элементлерге ҳәм
патша, Хийўа ханы басқарыўшылары ўәкиллерине қарсы күш
қолланыўына жол қоймаў ушын илажлар көриўге қарар етти.
Олар көгерилисги патша әскерлери жәрдеми менен бастырыў
ушын ўақытты утыў мақсегинде көтерилисшилерге 300 адамлық
отряд қалдырыўды, ал басқаларын үйлерине таратып жибериўди
және питим сөйлесиўлерин баслаўды усыныс етти.
’ Бирақ, халық басқаша ҳәрекет иследи. 18-январь күни азанда көтерилисшилер өзлеринин шағым арызларын айтыў ушын,
ханньщ сарайына қарай жүрди. Мәселени парахат жол менен шешиўди гөзлеп, көтерилистин басшылары сарайға жүрис жасаўды
тоқтатыўға умтылды. Бирақ бул Хийўадағы патша әскерлери
командованиеси тәрепинен үзилиске тусирилди. 20-январь күни
полковник Колосовский әскер менен көтерилисшилер лагерине
келип, оларды қоршап а ды. Көтерилисшилердин басшыларын
тутқынға алды ҳәм қалғанларына тарқалыўға буйрық берди. Көтерилис басшыларынан 11 адам өлтирилди, Хожели халқынан 100
мын манат муғдарында контрибуция өндириў белгиленди.
1916-жылғы Хийўадағы көтерилистиц биринши прогрессив- •
лик басқышы усылайынша тамамланды. Көтерилиске қатнасыўшылардыц сопиаллық составыныц биргелкили болмаўы, олардыц
шешиўши түрде ҳәрекет жасаўына кесент келтирди. Көтерилиске қатнасыўшылардыц басым көпшилигин „таяқ ҳәм кетпен
менен қуралланған пиядалар* қурады. Олар көтерилистиц барысында активлик көрсетти.
Көтерилис басшыларынын феодаллық династиялық мақсетлерине ҳәм тайсалақлаўларына қарамастан, көтерилис объектив түрде
язятлыққа умтылыўшылық характерине ийе болды, себеби ол рус
патшасыныц қойган адамы Асфандияр ханды қулатыўды мақсет
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сгги. Көтерилис объективлик прогрессивлик қубылыс болып, ол
орга әсирлик артта қалыўшылықтан қутылыўдық бирден-бир жолы ретинде рус пухарашылығына өтиўди талап етги. Буны пүткиг мнйнегкешлер массасы қуўатлады, бирақ көгерилистиц гейпара Гасшылары сонын ишинде Жунайд хан оған қарсы болды.
Халық түрк султаны менен англичан ҳәкимлеринин мәпин гөзлеген, Хийўа ханлығын ҳәм Қарақалпақстан халықларын Россиядан ажыратпақшы болған Жунайд ханға исенбеди. Жунайд хан
көгерилисшилердин көпшилик бөлеги арасында тәсирге ийе болмады, 1916-жылы 19-январьда көтерилисшилердин негизги массасынын Жунайл ханнын Хийўаға келиўин күтпей-ақ, үйлерине
тарасып кетиўи. буны айқын дәлиллейди.
1916-жылы февральда Хийўа ханлығынын ишки жағдайыньщ
турақсызлыгынан пайдаланып, Жунайд хан басшылығындағы түркмен феодаллары бас көгерип шықты. Февраль айынын басларында Жунайд хан Хийўанын шегарасынан өтип, өзин хан деп дағазалады. Ал, 14-февральда Хийўа қаласын ийеледи. Патша вскерлеринин командованиеси, оны Хийўа ханы ретинде мойынлаўдан қатан бас тартып, онын иркилместен қаладан шығып кетиуин талап етти. Қаланы талап, Асфандияр ханнан төлем өндирип
алып, Жунайд хан өз аўылына, сон Иранға кетти.
Хийуа ханы ҳәм патша ҳәкимлери Жунайд ханнын топылысынан қорыққан халықты тынышландырыў ушын гейпара шаралар
көрди. Олар туркмен феодалларынын халықты талаўшылығына
ҳәм тәртипсизликлер шөлкемлесгириўине тыйым салды, беклерди
орынларынан аўмастырды. Соған қарамасган халықтын қозғалақы
д |ўам егти. 1916- жылы январьдын ақырында Әмудәрья бөлиминин баслығы усыған байланыслы, Хийўадағы әскерлердин санын
көбейтиўди усыныс егти. Онын пикири бойынша, Хийўадағы қозғалан ханлық территориясынық кеқлигине байланыслы әскердин
жеткиликсизлигинен болып отырған.
Хожели, Ш оманай,' Конырат бекликлеринде халық массасынын наразылығы күннен-күнге, өсги. 1916-жылы 18-февральда
Хожели халқы Хожели районын баспашылардыц топылысынан
қорғаў ушын қойылған ақсақаллардыц өз хызметлерин орынламай, нөкерлар ушын қаржы жыйнаўына қарсы наразылық билдирди.
1916-жылы апрельде генерал Галкин Хожелиде қозғаланнық
жацадан басланып кетиўинен қорқып, көтерилистиқ басшыларын
өлтириў ўақтында адамларды үйлеринен далаға шығыўға рухсат
етпеди.
Әсиресе, 1916- жылы июньде Орта Азиянық көпшилик бөлегинде халық ҳәрекети күшейе баслаўына байланыслы, Қарақалпақстанныц шеп жағалықтағы ҳалық массасыныц наразылығы
өткирлесе баслады.
Хийўадағы көтерилис Қарақалпақстанньщ он жағалықтағы халық массасы наразылығынық өсиўине де тәсир етти. 1916 жылы
22-маргта Әмудәрья бөламине қараслы Шымбай участкасыныц
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баслығы бөлим баслығынан „жәмийетлик тынышлықка ҳәм мәмлекетлик тәртипке зыянлы“ болғанлығы ушын Шымбай волостлыгынын алтыншы аўылында жасаўшы қаракалпақ Айгымовты,
Нөкис волостлығыньщ биринши аўылында жасаўшы казақ С . Әйекеевти, Жанабазар волосгынын төртинши аўылында жасаўшы
қарақэлпақ Ж . Ибрайымовты участкадан шетлегиўди өтиниш етти.
Солай етип, 1916-жылғы Хийўадағы көтерилисгин келип шығыўына аграр қатнасықларынық кескинлесиўи, салықлардын аўырманлығы ҳәм сйясий езиўдин күшейиўи тийкарғы себеплер болды. Көтерилис ҳүкиметке ҳәм феодаллық тәртипке қарсы бағдарланды. Онық тийкарғы ҳәрекетке келтириўши кушлери дийханлар ҳәм қала халқынын төменги қатламлары болды Көтерилиске
өзлериниқ жеке мәплерин гөзлеген феодаллар да, диний ҳәм
буржуазия элементлери де қатнасгы.
3 ҚАРАҚ АЛ П АҚ СТАН ДАҒЫ

1916-Ж Ы Л Ғ Ы

КӨТЕРИЛИС.

1916- жылы июльде Қарақалпақстаннық он жағалығында миллий-азатлық ҳәрекети басланды.
1916-жылы 2 5 -июньдеги патшанық „басқа халықлардын ер
адамларын урыс болып атырған районларда қорғаныў қурылысларына, сондай-ақ мәмлекет ушынзәрүрли болған басқа да қорғанныў жумысларына таргыў ҳаққындағы Указы көтерилнстиқ
келип шығыўы себеплеринин бири ҳәм сылтаўы болды. Указда
басқа халықлардын 19 жасган 43 жасқа шекемги адамлары урыс
даўамында тыл жумысларына тартылатуғынлығы агап көрсетилди,
Түркстан үлкеси областьларынан тыл жумысларына шақырылатуғынлардық дизимине муўапық, Петро-Александровск қаласынан 199 ҳәм улыўма Әмудәрья бөлиминен 5149 адам жиберилиўи тийис болды.
Түркстан әскерий округи Петро-Александровсктен жиберилетуғын адамларды еки басқыш бойынша тасыў жумысын 'Әмудәрья
флотилиясына жүкледи. Бирақ булардық ҳәммесинен тек патша
администрациясы ҳәм жергиликли әмелдарлар ғана хабардар еди.
Олар тәртипсизликлерден қәўипленип, пагшанын Указын халыққа дағазалаўдан қорықты.
Әмудәрья бөлиминдеги патша администрациясы патшанық
мәртебели бүйрығын ақыбети қаттыға кетпес деп исенип, оны
иске асырыўға киристи. Тыл жумысына алыныўшылардын дизимнн
алыў асығыс басланды. Патша указы бойынша түсиндириў жумыслары жүргизилмегенликген дизимге алыў мийнеткешлердиқ
наразылығын туўдырды.
Тыл жумысына ада[м алыўға таярлық жумысы, дәслептен-ақ
класслық характер алды. Жергиликли әмелдарлар ҳәрбир хожалық бир адамнан бөлип шығарыўы тийис деп дағазалады. Ис
жүзинде, пара бериўге мүмкиншилиги жоқлар дизимге алынды.
Патша админисграциясы ҳәм жергиликли әмелдарлар парахорлық
пенен байыды. 1916-жылы июльде Төргкүл волосгыныц басқарыўwww.ziyouz.com kutubxonasi
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шысы Қазақбай' Әбдикарим улы базар күни Аққамыс жәмәәти
жарлыларынан полицияшылардыц жәрдеми менен, полковник Колосовский ушын, 200 манаг жыйнады. Шорахан участкасына қараслы Шыбықлы жәмәәти ақсақалы Дәўлетмурат Маткарим улы
14 дийханнан 351 манат жыйнап алды.
Солай етип, алцмлардыц барлық аўырманлығын мийнегкешлер
көтерди. Әсиресе. 1916- жыл 11-июльдеги патшаныц қосымша
указы жәрияланғаннан соц, халық массасынын наразылығы күшейди. Указда волосглықлардағы аўыл басқармаларынын хызмет адамлары оларды қорғаўшы жигитлер, руханыйлар, „ҳүрметли азаматлар" ҳәм халықтын гейпара қурғын қатламларынын тыл жумысына алыныўдан азат етилетуғыны атап көрсетилди. Жаца
Указ да халыққа дағазаланбады. Халық пагшанын қосымша көр
сетпесине муўапық жергиликли халықтан шыққан ҳәр бир адам
басқа адамды жаллап, өз орнына жибере алады, деген хабарды
жергиликли әмелдарлардан ғана еситти.
Патшаныц қосымша указы' да, тийкарғы указы сияқлы класслық характерге ийе болды. Езиўши класс ўәкиллери берилген
жецилликлерге қарамастан, тыл жумысынан азат етилди. Бул
мийнеткешлердиц патша ҳүкиметине наразылығын күшейтти ҳәм
оған қарсы шөлкемлескен түрде бас көтерип шығыўдытезлетги.
Буннан қәўипленип, патша ҳәм жергиликли басқарыўшылар халықты қуралсызландырыўға, езиўши топарларды ҳәм урал казакларын, топаланшыларға қарсы қчфалландырыўға көрсетпе берди.
Жарлылар тыл жумысы дизимине илиниўден ҳәрқыйлы жоллар менен бас тартыўға ҳәрекет етти. Олар басқа хожалықларға,
бир орыннан, екинши орынға көшти, егинлерин суўға алдырды,
қараўсыз ҳәм суўғарыўсыз қалдырды. Бул тыл жумысына ҳәм
ири жер ийелерине (Қарақалпақстан жағдайында жерлердиц көпшилиги байлардыц қолына топланып,—көпшилик дийханлар олардын хожалығында жумыс иследи) қарсы наразылықтыц өзинше
бир көриниси болды.
Жарлы дийханлар жергиликли әмелдарлардан өз жағдайларын
есапқа алып, тыл жумысларынан азат етиўди соранды. Бирақ,
жергиликли әмелдарлар, олардын өтинишлерине итибарсыз қарады. Наразы болған халық тыл жумысына алыўға қарсы, митинглер шөлкемлестире баслады. Митинглерге қатнасыў арқалы мийнеткешлердин сияеий санасы өсти, олардыц езиўшилерге қарсы
гезектеги гүреслерде биригиўине мүмкиншилик берди. Әмелдарлар дийханларға группа болып жыйналыўға руқсат етпеди ҳәм
оларды тәртипке бағынбаған жағдайда, азғынлар сыпатында тутқынға алды.
Тыл жумысына қарсы қозғалыс 1916-жылы июльдиц екинши
ярымынан баслап, әсиресе Орта Азиядағы көтерилис ҳаққындағы хабар таралғаннан кейин жанланды.
Цензура ҳәм сиясий бақлаўдын кушейиўине қарамастан, бул
ўақиянын хабары Қарақалпақсган мийнегкешлерине де келип жетип, оц жағалықгағы халықлардық, патшашылық, рус буржуазия-
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сы, помешиклери ҳәм жергиликли эксплуататорлардыц езиушилигине қарсы көтерилис жасаўына түртки болды.
1916-жыл 24-июльде Шорахан участкасы Төрткүл волостыньщ
Сахтиан жәмәәти мийнеткешлери, волосг басқарыўшысы К. Абдикарим улынан тыл жумысы рабочийларынық дизимин бериўди
ҳәм жиберилиўге тийисли адамларды азат етиўди талап етти.
Бул ҳаққында архив материалларыньщ биринде: „Топланған ҳаяллар болысгын намысына тийди, ал ояардьщ биреўи таяқ пенен
оньщ қолына урды, буннан сон ғана болыс жигитлери ҳаялларды қуўып тарагты.
Қозғалац Төргкүл волосглығынын басқа жәмәәтлеринде де болып өтти. 25- июльде Хожа жер жәмәәтиниц тыл жумысына адам
алыўға қарсы, наразылық билдирген 150 ге жақын ҳаяллары
Шораханға қарай жүрди. Бирақ, қалаға жақын жерде учасгка
приставы оларды ирикти. 25-июльде волостлықтьщ барлық елатынан жыйналған 200—300 ҳаял балалары менен Төрткүлге келип:
„Күйеўлеримизди, балаларымызды бермеймиз", деп шаўқымласып, солдатларға топылды, оларға тас ылақтырды. Қараўыллықтағы казак командасы ҳаялларды қуўып таратып, гейпараларын
қамаққа алды.
Тыл жумысына алыўға қарсы наразылық массалық характер
алды. Ол Әмудәрья бөлими Шорахан участкасы волостлықларыныц барлығын өз ишине алды. Хаяллардыц массалық қозғалацынан қәўипленип, Әмудәрья бөлими баслығыныц миннетин ўақытша агқарыўшы Мирецкий Хийўада болып агырған Колосовскийге төмендегишетелеграмма жибериўге мәжбүр болды: „Ҳәзирше рабочийлардыц жыйналысларын белгилеў тамамланған жоқ.
Ҳаяллардыц Төрткүл волосты басқарыўшысына абай етиўге
шекем барып жегкен, тыл жумысларына адам алыўға қарсы наразылықлары орын алды#.
28- июльде Шорахан участкасы елиўликлери, 29- июль күни
халық волость басқарыўшысыныц кецсесине жыйналып келиўи тийис екенлигин хабарлады. Халық буннан бас тартты. 29- июльде
Сарыбий волостлығындағы •аўыл ақсақаллары да жыйналыс болатуғынлығы ҳаққында хабарлады. Буннан сон, балта, пышақ, таяқлар менен қуралланған волость пухарасы Шорахан учасгкасыныц Сарыбий волосты кенсесине қарай жүрди. Жыйналғанлардыц саны 1000 нан аелам болып, көпшилиги ҳаяллар еди, олар
волость басқарыўшысынан тыл жумысларына адам алыўды бийкарлаўды ҳәм жибериў ушын белгиленген адамлардыц дизимин бериўди талап етги. Волость басқарыўшысы буған жуўап ретинде,
елиўликти урып азаплады, Уллыбағ ақсақалына ҳәм онын жәрдемшилерине бузақыларды қуўып таратыўды буйырды. Қәҳәрленген
халық жәбирлеўшилердиц сазайын бериўге киристи.
Әмудәрья бөлими баслығыныц 1916-жыл 16-декабрьдеги Сырдәрья әскерий губернаторы атына жиберген рапортында жергиликли администрация ўәкиллеринен Сарыбий волосты басқарыўшысы С . Баяков. Бегжап жәмәәги ақсақалы А . Қурбанов, Саwww.ziyouz.com kutubxonasi

рыбий жәмәәты ақсақалы Н . Зарипов ҳәм Уллыбағ жәмәәти ақсақалы К. Ибрагимов өлтирилгенлигин, ал еки адам жараланғанлығын хабарлады.
Сарыбий волостлығы халқынын көтерилиси бунын менен тамамланбады. Аламан Әмудәрья бөлими баслығына өз талапларын ҳәм
тыл жумысын орынлаўдан бас тартатуғынлығын билдириў ушын
Төрткүлге қарай бағдар алды. Усы ўақытта көтерилисти бастырыў ушын, солдатлар киятыр деген хабарды еситкен көтерилисшилер тарқала баслады. Жазалаўшы отрядўақия болған жерден
ҳеш'кимди де таба алмады. Июльдеги Сарыбий көтерилиси усылайынша тамамланды.
Көтерилиске қатнасыўшылардан Б. Сәлменов, А . Худайназаров,
Д . Ешимбетов, С . Жаббарбергеновлар активлик көрсетти. Өзбек
қызы Әўезтоты Оразбейгамованын исми ҳәзирге шекем көтерилиске актив қатнасыўшы есабында халықтын ядында сақлан-

ған.

Сарыбийде көтерилис болған күни, Шорахан участкасыныи
басқа волостлықларында да қозғалан болды. Шорахан ҳәм Ш аббаз волостлықларынын адамлары болыс жыйналысларына келмеди ҳәм адам алыўға қатнасыўдан бас тартты. Тыл жумысынан
шетлеў, Шорахан волостлығында, сондай*ақ, Шымбай участкасында массалық характер алды. 1916-жыл 29-июльде Әмудәрья бөлиминин баслығы Мирецкий докладында, алыныўға тийиели адамлардын массалық түрде, Хийўа тәрепине өтип атырғанлығы ҳаққында мағлыўматлар бар екенлигин хабарлады. Патша ҳүкимети усыған байланыслы, Хийўа ханынан волостлықлардан өткенлерди қайтарып жибериў туўралы өтиниш етиўге мәжбүр болды.
Өзбек, түркмен, қазақ ҳәм қарақалпақ мийнеткешлери, Хийўа
ханыныц аўыр илажларына қарамастан, қашқынларға хан нөкерлеринен жасырыныўда жәрдем берди.
Шорахан участкасынын гейпара волостлықларында тыл жумысына қарсы халық массасынын наразылығы ашық ҳәрекетке өтти.
Мәселен, 29-июльде Төрткүл волостлығынын Сахтиян, Хожажер
ҳәм Төрткүл жәмәәти адамлары болыс жыйналысына бармаўға,
тек волост басқарыўшысына делегация жибериўге қарар етти.
Делегатларға жол-жөнекей агаш ҳәм қол тырмалар менен қуралланған адамлар қосылды. Аламанда З Ю —400 адам болып, олардыц көпшилиги ҳаяллар еди.
Аламан волость басқарыўшысы К.Абдукаримбаевтыц кецсесине
жақын жерде тоқтады. Абдукаримбаев делегатлардын талапларына Дешқандай жециллик болмайды” деп жуўап берди. Буны
еситип ашыўлы халық кецсеге қарай жүрди. Қозғалацшылар қапы, айна шкафларды сындыра баслады, тыл жумысына жиберилетуғынлардыц дизимин изледи. Усы ўақытта волость басқарыўшысы, кецсеге алыс емес жердеги, атлы әскер казармасынан
солдат алып келди. Таяқлар менен қуралланған халық, казаклардыц штыклы мылтықларына узақ қарсылық көрсете алмады. Сонлықтан қозғалац тез бастырылды.
‘
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Хальщ массасынын тыл жумысына адам алыўға қарсы, ашық
ҳәрекети, Шорахан участкасынын Мынбулақ, Тамды, Бийбазар
волостлықларында да болды. Мынбулақ ҳәм Тамды волостлықларынын жыйналысқа жыйналған пухаралары тыл жумысына адам
алыўды бийкарлаўды талап етти. Екинши күни жазалаўшы отрядтыц киятырғанлығын еситкен Тамды волосглығынын халқы қуралланыўға қарар етип, усы мақсетте тоғай қадағалаўшысы Подгорныйдыц жайына топылыс жасады. Халық айналарды сындырды,
қулыпты бузды ҳәм қурал-жарақ, оқ-дәри бериўди талап етти.
Бирақ, тоғай қадағалаўшысы қашып үлгергенликтен, ҳешнәрсе
ала алмады Сол күни Тамды волостлығындағы қозғаланды бастырыў ушын Шорахан участкасы приставы басшылығында жазалаўшы отряд жиберилди. Қурал-жарақсыз қозғаланшылар жазалаўшы отрядқа қарсылық керсете алмады ҳәм тоғайға шегинди.
Бийбазардағы халық массасынын қозғалацы да өткир характер
алды. Бул ҳаққындағы хабарды еситип, Әмудәрья бөлими баслығы Колосовский тез Хийўадан Әмудәрьяныц он тәрепине өтти
ҳәм қозғалацшыларды қатац жазалады.
Патша админисграциясына ҳәм жергиликли басқарыўшыларға
халықтыц жек көриўшилиги күшейди. Буны Әмудәрья жер-салық комиссиясыныц жер өлшеўшиси Д . Панфиловтын 16- августтағы рапортынан көриўге болады Рапортта: „Елиўликлер ҳәм
депутатлар адамлардыц топланыўынан қорқып, өзлериниц олар
менен сөйлесиўине ерик бермейтуғынына налынып, меннен бул
исте жәрдемлесиўимди өтиниш етти, бирақ мен буннан бас тарттым. Мен Петро-Александровскке киятырғанда жолда Шахабад
аўылы қасында, бирнәрсе ҳаққынла кецесип отырған 200 дей
адамды көрдим, оларға жақынласқанымызда (мен жер өлшеўши
Ковалев пенен киятыр едим)сәлемлесиўушын бир де адам отырған
орнынан турмады, бул бурынлары ҳеш қашан да болмаған еди“ .
Патша админисграциясы ҳәм жергиликли әмелдарлар Шымбай
участкасында жыйналыс шақырыўды да мақул көрмеди. Тыл жумысына алыныўшыларды 1916-жылы29-июльден 2-августқа шекем Шымбайға алып келиў туўралы волость басқарыўшыларына,
аўыл ақсақалларына ҳәм олардыц хаткерлерине тапсырма берилди. Ҳәкимлер тыл жумысына адам жибериў ҳаққында халыққа
хабар етпей, өзлерин халықтын қәҳәринен қорғамақшы болды.
Бирақ халық олардыц ойлаған ойын сезип қойды. Ҳәтте, участка
присгавы Ташаўыздан Нөкиске алып келинген әскерий-полиция
командасын да шақырып үлгере алмай қалды.
1916-жылы 27-июльде Шымбай участкасыныц Бесжап волосглығында қозғалац басланды. Сол күни Есим волостлығынын
биринши ҳәм екинши аўыллары да бул ҳәрекегке қосылды. Шымбай учасгкасынын Жанабазар ҳәм Нөкис волостлықларында да
наразылық ҳәрекети ен жайды.
29-июльде Шымбай қаласынын өзинде де қозғалан басланды
Қала ҳәм аўыл көгерилисшилери күшлерннпн бнрлеснўи усылөй
жүзеге келди.
2 7 -8 8 0
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Шымбайда көпшилик волостлыклардағы халықлардық тыл ж умыгына адам алыўға қарсы көгерилгенлиги белгили болды Бул
халықты ҳәкимлерге қарсы алдағы гүреске рухландырды. Пристав гыл жумысына адам алыў ҳаққындағы буйрықты бийкарлаўға келисим бермеген жағдайда, қурал жумсаў туўралы шешимге
келинди. Қолға илинген затлар менен қуралланған Шымбай участкасынық пухаралары приставтын кенсесине қарай бағдар алды.
Олардыц ишинде ҳаяллар ҳәм балалар да бар еди.
Әмудәрья бөлими баслығынын 1916- жыл августтағы рапортында ўақиянық барысы төмендегише сөз егиледи: „участка басқармасы дәрўазасынан барлығы болып. 5 0 -6 0 адым қашықлықтағы қала көшесинен, өз көзи менен көргенлердиқ анықлаўынша
1000 лаған адамнан (қарақалпақлар, қазақлар, өзбеклер) ибарат
аламан күтилмеген жағдайда тез пайда болды, алдыларында таяқ
пенен қуралланған 200 —300 дей кемпир болып, олардын изинен
барлық жастағы ерлер барды. Дәрўазада дилмаш ҳәм 2 —3 полицияшы жигитлер тәрепинен тоқташлған аламан тарап кетиўден
бас тартты ҳәм приставқа өтинишлери бар екенлигин билдирди".
Пристав аламанды таратыўға ҳәм бирнеше ўәкил қалдырыўға буйрық берди. Ол ўәкиллердин талапларын тықлап болып,
оларды орынлаўдан бас тартты. Буған ызаланған адамлар кеқсе
әйнегине гербиш ылақгыра баслады. Пристав аламаннық ишинен
бир адамды жарадар еткеннен кейин аламан оны өлгенше таяқ
ҳәм тас пенен урды. Халық приставтық жәрдемшилеринен де
аяўсыз өш алды.
Шымбайдағы халық көтерилисиниц барысында, Ж . Мәмбетқулов (бурын сүргинде болған), С.Шалимова, Г . Тәцирбергенова,
А Мәмбетова, Ш . Сағатбаев, У . Ақшаева, Б. Искендеров сияқлы
халық ҳәрекетиниқ активбасшылары және шөлкемлесгириўшилери
өсип жетисти.
Қозғалақ буныц менен тамамланған жоқ. Жергиликли басқарыўшылар қашып кетти. Көтерилисшилер солдаглар киятыр деген
хабар тарағаннан кейин ғана гарқасгы. Шымбайдағы көтерилис
бастырылғаны менен, ол изсиз қалмады. Ол Әмудәрья бөлиминин
Шымбай участкасындағы барлық волостлықлардағы массалық қозғаланға күшли түртки болды.
Сарыбийдеги, Шымбайдағы халық көтерилиси ҳәм Әмудәрья
бөлиминин басқа да волостьларындағы мийнеткешлер ҳәрекетлери
патша хүкиметин, халық массасынық қарсылығын басгырыў ушын,
иләжлар көриўге мәжбүрледи. 6 - августта Әмудәрья бөлими баслығы В .П . Колосовский өз рапортынаа Сырдәрья областы әскерий
губернаторына төмендегише хабарлады: »Шымбай ўақыясынық
айыпкерлерин тез ҳәм қатан жазалаўды сиз уллы дәрежелиден
соранаман. Тек сонда ғана, жақын арада, нормал тәртипти тиклеўге ҳәм армия мүтәжы ушын рабочий командасын алыўға қолайлы жағдай дүзиледи, деп исениўге болады“.
Сырдәрья областынын әскерий губернаторы Әмудәрья бөлиминдеги ҳәм Хийўадағы барлық әскерий бөлимлерди Әмудәрья
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бөлими баслығыныц қараўына өткериў ҳаққында буйрық бердн.
Жергиликли әмелдарларға шекленбеген ҳуқуқ. берилди. Булардын барлығы қозғаланды тез сапластырыў ҳәм көтерилистин айыпкерлерин қатан жазалаў ушын исленди.
Пухта таярлықлардан кейин, казак огрядынын жәрдеми менен
көтерилистин айыпкерлеринен өш алыў басланды. Шорахан участкасындағы жазалаў отрядына Флавицкий, ал Тамды ҳәм Мынбулақ волостындағы отрядқа Шорахан участкасынын приставы,
Шымбай участкасындағы отрядқа Әмудәрья бөлими баслығыныч
өзи басшылық етти. Июль күнлеринен кейин, Әмудәрья бөлими
әскерий аўҳалда болды.
Шымбай көтерилиси, Мойнақ. ярым атаўында, Үргеде, Тербенбесте ҳәм басқа да районларда күшли қозғалачларды келтирип шығарды, Бул ҳәрекетлер балық аўлаў кәсип орынлары ийелерине ҳәм балықшыларға нызамсыз штраф салып, аўлаған балығынын бир бөлегин, балық аўлаў қуралларын тартып алагуғын»
балық аўлаўды қвдағалаўшы чиновниклерге қарсы қаратылды.
Қазалы уезди баслығынын 1916-жылы 3-августтағы рапортында, Аралдын қубласындағы қозғалан төмендегише характерленеди: „Қырғыз (қазақ—Ред), қарақалпақлардын қайығынын изинен
Сазангьев пенен бирге объездчиклер ҳәм матрослар бақлап барды... Қарақалпақларға қырғызлар қосылып, 25 адамға жетти, олар
сайыз жерге келгенде, қайықтан гүсип, ескек пенен объездчикке
ҳәм матросларға топылдЫ ҳәм Сазантьевты суўға батырыўға урынды Усы топылыс ўақтында бақлаўшы чинлердич мылтығы және
тапаншасы жоғалды“ . Усы ис бойынша 17 адам усланып, Қазалы
тюрьмасына қамалды.
4- августта Мойнақта қозғалан басланды. Балықшылар балық
аўлаў кәсип орны ийесинин жайына топылды, онын мүликлерин
жоқ етти, оннан кейин Мойнақ ярым атаўындағы гидрометрия*
лық постты ийеледи. Жергиликли ҳәкимлердин Мойнаққа пиядалар взводын жибериўди өтиниш еткенин еситип, қозғаланшылар
басқа жерге көшип кетти.
Мойнақ балықшыларынын изинен Үргедеги балық аўлаў кәсип
орынларынын рабочийлары көтерилди. Приказчиктин бир рабочийди азаплаўы буған сылтаў болды. Қозғаланшы рабочийларға
басқа орынлардағы рабочийлар да қосылды.
Сырдәрьяныч төмениндеги аўыллардағы, Мойнақ ҳәм Үргедеги балық аўлаў кәсип орынларын қорғаў ушын, 4-Сибирь запас
полки жиберилди. Куропаткин Қазалы уездинин баслығы полковник Васильевке қарақалпақ мийнеткешлеринич азатлық ҳәрекетине қарсы гүресиў ушын, Мойнақга, Үргеде, Үшсайда, Зайырда,
Тербенбесте жасаўшы көширип алып келингенлердин арасынан
шыққан қулакларды ҳәм патшашылыққа шын берилген басқа да
адамларды қуралландырыў ҳаққында буйрық берди
Патша ҳәкимлери қураллы күш қолланыў арқалы ғана Әмудәрья бөлиминдеги халық массасынын қарсылығын бастырыўға
еристи, Кетерилиске кагнасыўшы 193 адам (сонын ишинде 18 Ҳа419
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ял) Шымбайдағы сон Петро-Александровскгеги тюрьмаға қамалды. Олардын исин тергеў узақ ўақыгқе созылды. Көтерилис басшыларынын бир бөлегин әскерий трибунал дарға асып өлгириў
жазасына буйырды, ал қалғанларын ҳәрқыйлы мүддетке тюрьмаға камаўға, Сибирьге сүргинге ҳүким етти. Ал Сарыбий көгерилиси бойынша 28 адам жинаятқа тартылып, олардын ишинде Ю .
Матжанов. А . Абдуллаев, Ш . Хожаев, К. Әўезбайжалиев өлим жазасына, Қ.Ибадуллаев, А . Жабаев ҳәм Е, Әўезбайжалиевлар өмирлик кагоргаға ҳүким етилди. 11 адам 12 жылдан кем болмаған
мүддетке қаторгалық жумысқа жиберилди.
— Бирақ, көгерилистин жанадан көтерилиўинен қорыққан патша
администрациясы судтын қарарын өзгертиўге мәжбүр болды. Нәтийжеде өлим жазасы 20жыл каторга, өмирлик кагорга — Ю жыллық каторгалық жумыс пенен аўмастырылды. 12 адам ақланып
шықты.
- Булардын барлығы колониаллық ҳәкимлерди патша ҳүкимети
•алдына Түркстан үлкеси бойынша.тыл жумысына адам алыў туўралы патшанын указын иске асырыў мүдаетин кейинирекке қалдырыў, алыныўға тийисли 250 мын адамды 220 мын адамға шекем кемитиў мәселелерин қойыўға мәжбүрледи. Алыныўға тийисли адам саны Әмудәрья бөлиминде де кемитилди.
Сонын менен бирге үлкеде арнаўлы „Жергиликли комитетлер”
дүзилди. Онын составына жергиликли басқарыўшылардын ҳәм
қурғын қатламлардын ўәкиллери кирди. Комигетлердин ўазыйпасы халыққа тыл жумысыныц мәнисин түсиндириўден ибарат болды. Енди тыл жумысына 7 хожалықтыц есабынан бир адам алынатуғын болды. Бирақ адам жаллаўдыц аўырманлығы жарлылардын есесине түсти.
Тыл жумысына шақырылған жарлылар бурынғыша, казак әскерине, жергиликли әмелдарларға қарсылық көрсетти ямаса қазақ
далаларына қа-шып кетти ҳәм ол жерлерде қазақлар менен бирге,
тыл жумысына алыўға қарсы гүрести даўам етти. 1916-жыл 17сентябрьде Торғай уездинин баслығы өз рапоргында: „ Горғай
уезди жерине, шақырықтан жасырыныў мақсетинде Петро-Александровсктен ҳәм Ақмола обласгыныц Атбасар уездинен, Сырдәрья
обласгыныц Перовск уездинен. және Қостанай уездинен 0 1 ада
көп қырғызлардын көшип келгенлиги хаққында мағлыўматлар бар,
егер қолайы келсе, олар Торғай уезди халқы менен бирге қарсылық көрсетиўи мүмкин“.
Әмудәрья бөлиминдеги халық ҳәрекетинин Торғай областы
көтерилисшилери менен байланыс жасаған болыўы итимал, Ол
жерде большевик А . Жангельдиннин халық ҳәрекетин басқарыўшылардыц бири болғанлығы мәлим.
1916- жылы сентябрьден баслап, Әмудәрья бөлиминиц Шымбай
участкасына қараслы гейпара волостларда, халық массасынын
рабочий алыўға қарсы наразылығы, жацадан ашық ҳәрекетке өте
баслады. Ол Жетисуўдағы көтерилисгин тәсири астында басланды. Бул, Түркстан әскерий округиниц баслығы генерал Сиверс420
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тин 1916-жыл 19-сентябрьдеги телеграммасынан көринеди. »Жети суў менен шегаралас гейпара орынларды есапламағанда, Сырдәрья областында ҳәм Әмудәрья бөлиминде улыўма халықгын
кейпи тыныш“ .
Шымбай участкасынын Дәўқара волостындағы қозғалан өткир характер алды. Әмудәрья бөлими баслығы А . Н . Завиткевич,
усыған байланыслы, Түркстан әскерий округи шгабы баслығына
төмендегише хабарлады: яЖети суў жүзлиги ҳәм ураллылардын
ярым жүзлиги, атлылардан, пиядалардын жүзлигинен ибарат жазалаў отрядын ҳәм пулеметлер жибериўинизди зәрүрли деп есаплаймыз*.
Флавицкий басшылығында жиберилген казак отрядына администрация .рабочий жибериў талабын орынламаған халықтан бенде алыў, бул шара да нәтийже бермесе, багынбаған халыққа, аяўсыз шара қолланыў" туўралы көрсетпе берди.
Дәўқара волостындағы топалан бастырылса да, қозғалан тоқтамады. Бул патша ҳәкимлерин рабочий алыў ўақтында халық
массасыныц қарсылығын бастырыў ушын Шымбай участкасында
жазалаў отрядын қалдырыўға мәжбүрледи. Буннан тысқары жергиликли әмелдарлар, тыл рабочийлары 3 ай 9 күннен кейин үйлерине қайтарылады деп өтирик тарата баслады. Бул арқалы олар
тыл жумысларыца адам алыўға қарсы наразылықты пәсейтиўге
ҳәм жалланба рабочийлардын ҳақыларын арзанлагыўға ериспекши болды. Бирақ халықтыц қарсылық көрсетиўи тоқтамады.
1916-жылы 26-сентябрьде Шорахан участкасында рабочийларды жибериў ўақтында, тыл жумысына адам алыўға қарсы қозғалац көгерилди.Тыл жумысына кетип баратырғанлароз туўған-туўысқанлары менен қошласыўға руқсат етпеген казакларға топылды. Қозғалан Петро-Александровск казармасынан шақырылған
казак отрядыныц жәрдеми менен бастырылды. Әмудәрья бөлими
баслығы, 1916- жылы 26-сентябрьдеги Түркстан генерал-губернаторына жоллаған телеграммасында, —„Бүгин кешке таман рабочийлардын биринши гезеги флотилия кемелерине үлкен қыйыншылық пенен жайластырылды,“ — деп хабарлады.
1916-жыл 1-октябрьде Шорахан участкасында екинши гезекти жөнетиў ўақтында да усындай жағдай болды.
Әсиресе, тыл жумысына рабочий алыў ўақтында Әмудәрья
бөлими Шымбай учасгкасы басқарыўшылары қасарысқан қарсылыққа ушырады. Жертиликли администрация рабочийларды солдатлардыц жәрдеми менен жыйнаўға мәжбүр болды. Гейпара волостларда, рабочийларды жыйнаў ўақтында қарсылық көрсетиў ашық ҳәрекетке өтип отырды Таллық волостлығынын алыныўға тийисли рабочийлары елиуликти өлтирип үйлерине тарап
кетти. 70 тей адам өш алыў мақсетинде Таллық волостынын басқарыўшысыныц үйине қарай жүрди. Бирақ, оны үйинен таппағанлықтан, оныц жайын ҳәм хожалығын бүлдирди. Усындай қарсылық көрсетиўлер Шымбай участкасыныц басқа волостларында да
орын алды.
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Үлкен күш жумсаўдьщ аркасында ғана, 16-октябрьде (белгиленген ўақыттан еки күн сон рабочийлардыц биринши гезеги, ал
1916- жыл 2 2 -октябрьде екинши гезеги баржаға жайластырылды,
Бирақ, Төрткүлде тыл жумысынын 3 ай 10 күн емес, ал көпке,
созылатуғынлығын сезген рабочийлар және қозғалан көтерди
Олар солдатлардьщ араласыўы менен ғана баржаға жайластырылды.
1916- жылы ноябрьде Әмудәрья бөлиминде, әсиресе, Шымбай
участкасында миллий-азатлық ҳәрекети күшейди. Ол патшанын
1916-жыл 24-октябрьдеги 1893-жылы туўылғанларды ҳақыйқый
әскерий хызметке шақырыў ҳаққындағы указына байланыслы болды.
Шымбай участкасында Жетисуўдан қайтып келген Көкаржановтын басшылығында патшашылыққа наразы болғанлардан аз
санлы отряд пайда болды Отряд адамларды тыл жумысына барыўға мәжбүрлеўши пагша әскерлерине қарсылық көрсетги. Нәтийжеде, Түркстан генерал-губернаторы адамларды әскерий тыл
жумысына шақырыў мүддетин өзгертиўге мәжбүр болды.
Булардын барлығы Қарақалпақстандағы 1916-жылғы азатлық
ҳәрекетинин, патша ҳәкимлерине ҳәм жергиликли езиўшилерге
үлкен қәўип туўдырғанлығынан дерек береди. Басқарыўшылар
тәрепинен қабыл етилген шаралар халық массасынын жасап турған тәртипке қарсы қарсылықларын басгырыўға мүмкиншилик
бермеди. Бул ўақытлары мийнеткешлердин топылыслары стихиялы ҳәм пытыранқы еди, бир орайдан басшылыққа ийе болмады.
Бирақ үлкедеги рус рабочийларынын, прогрессив интеллигенциянын, астыртын социал-демократиялық шөлкемнин патшашылыққа қарсы агитация жүргизиў, листовкалар таратыў арқалы,
ҳәрекетке қатнасыўшыларға белгили дәрежеде тәсир жасағанлығын атап өтиў керек.
Оц жағалаўдағы 1916-жылғы Қарақалпақстандағы көгерилистин негизги ҳәрекетке келтириўши күши дийханлар, шарўалар
болды. Олар Әмудәрья бөлиминде жасаўшы халықтын басым көпшилигин қурайтуғын еди. Қалада жасаўшы жергигикли рабочийлар да, ярым пролетар элементлер де, өнерментлер де көгерилиске актив қатнасты. Ҳәрекетке жергиликли ҳаял-қызлардын актив қатнасыўы Орта Азиядағы ҳәм Қарақалпақстаннын он жағалығындағы көтерилис ушын да айрықша өзгешелик еди.
Қарақалпақстанныц он жағалығындағы 1916- жылғы көтерилис
халықлық миллий-азатлық характерге ийе болды. Ол империализм дәўиринде Россияда писип жетилискен революциялық кризистин көриниси болып, патшашылыққа, империалистлик урысқа
қарсы қаратылды. Көтерилис женилиўине қарамасган, үлкен тарийхый әҳмийетке ийе болып, патшашылықтыц күшин ҳәлсиретиўге аз да болса үлес қосып, улыўма халық аралық пролетар
революциясын ын состав бөлеги болды.
Көтерилис рабочий ҳәм дийханлар ушын. сиясий гүрес мектеби болды. Нәтийжеде 1917-жылы олар рус рабочийларыныц жәр422
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деми, большевиклик партия басшылығы арқасында феодаллыц
ҳәм империалистлик езиўден қутылды.
1916-жылдын екинши ярымынан баслап, Хийўа ханлығы халықларынын да езиўшилерге гарсы гүреси жанланды Ол Түркстан үлкесиниц сонын ишинде Қарақалпақстаннын он жағалыгындағы халықлардын патшашылықтын ҳәм жергиликли эксплуата*
торлардын езиўине қарсы бағдарланған революциялық ҳәм мил*
лий-азаглық гүресинин тәсири астында күшейди.
Хийўа ханлығында мийнеткешлердин жетистирилген зүрәәттин
тийисли бөлегин бергиси келмеген байларға, жер ийелерине ҳәм
басқарыўшыларға қарсы жеке және группа болып топылыс жасаў,
қозғаланлар көтериў ҳәм т. б. гүрес формалары көбирек ен жай*
ды.
Қарақалпақстаннын оц жағалықтағы халық азатлық ҳәрекети
Хийўадағы көтерилислерге қарағанда өзгешеликлерге ийе болды,
Егер Хийўадағы көтерилис еле елде массалық революциялық ҳәрекет белгили дәрежеге жетпеген ўақытта басланса, ал Әмудәрья
бөлиминдеги көтерилис, революциялық ҳәм миллий-аза1лық ҳә*
рекет пүткил Түркстан үлкесин қамтыған ўақытта басланды.
Қарақалпақстан ҳәм Хийўадағы 1916- жылғы көтерилис ҳалық*
тын азатлық ушын гүреске өсип жетилискенлигин айқын көрсетти.
4. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ФЕВРАЛЬ БУРЖУАЗИЯЛЫҚ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ РЬВОЛЮЦИЯСЫ ДӘУРИНДЕ,

Хожалық бүлгиншилиги, ашаршылық, мийнеТкешлерди аяўсыз
эксплуатациялаў 1917-жылдын басларында Әмудәрья бөлими ха*
лықларынын күн көриў дәрежесин оғада төменлетип жиберди.
1916- жылдын ақырларында патша басқарыўшылары Петро-Александровскге, азық-аўқат затларына карточка системасын енгизди
ҳәм отыннын баҳасы жоқарылагылды.
Отын алып келиў оғада қыйынласты. Әмудәрья бөлими халықларын отын менен тәминлеўши қазақлар басқа жақларға көшип кегти 1916- жылғы мәўсимде Әмудәрья флотилиясы матрос
ҳәм жалланба сатдаўшылары арасында наразылықтын өсиў жағдайында 2619 пуд 15 фунт ғана отын алып келди.
Отыннын ҳәм азық-аўқаттын жеткиликсизлиги нэтийжесинде,
Әмудәрья бөлиминде ҳәрқыйлы кеселликлер таралып, өлиўшилик
көбейди
Хийўа ханлығында жағдай, буннан да аўыр еди. 1917- жылы
суўдын кемтарлығынан, Хожели беклигине қараслы, Жана қаланын өзинде 175 мын десятина егислик жер суўғарылмай қалды.
Жарлылар байларға жалланыўға ямаса басқа жерлерге талап излеп кетиўге мәжбүр болды.
Салықлардын муғдары көбейтилди. 1917- жылы 29-январьда
енгизилген әскерий заемнын аўырманлығын да мийнеткешлер көтерди.
428
www.ziyouz.com kutubxonasi

Зүрәәтсизлик ҳәм ғәлле алып келиўдин қысқарыўы азық-аўқат кризисин пайда етти. Ғәлле запасы бай ҳәм алып сатарлардын қолында болып, олар ғәллени қымбат бахада сатып пайдаланыўға умтылды. 1917-жылдын қысы, 1918-жылдық бәҳәринде
Қарақалпақстанда 30 мын адам ашлық ҳәм тырыспай кеселинен
өлди.
Усы жағдайлар, сондай-ақ, патша әскерлериниц фронтта женилиўлери патшашылықтын сиясатына, ханлықтыц тәртибине қарсы, мийнеткешлердиц наразылығын күшейтти, революциялық
ҳәрекеттин өсиўине алып келди.
1917жылы 9-январьда „қанлы екшемби“нин 12 жыллығына
байланыслы Петроградта ҳәм Россиянын басқа да қалалзрында,
урысқа қарсы демонсграциялар болып өтти. Москвада мыцлаған
рабочийлар, қызыл байрақлар көтерип, „Ж оқ болсын урыс!“ сүрени менен көшелерге шықты.
Усы ўақыялардыц хабары пүткил елге жайылды. Түркстанға
ҳәм Қарақалпақстанға Россиядағы революциялық ҳәрекеттин өскенлиги ҳаққындағы хабарлар отпускаға келген солдатлар, тылдағы рабочийлардын хатлары, Орайлық Россияға барып келип
турған жергиликли адамлар, аз да болса баспа сөз арқалы таралып, үлкеде революциялық қозғалыстын өсиўине тәсир жасады.
1917- жылы январьда Үрге балық аўлаў кәсип орынларынын жас
рабочийлары жумыс күнин қысқартыў ҳәм хызмет ҳақыны көбейтиўди талап етти. 1917- жылы 28-февральда Петро-Александровск қалалық жәмийетлик басқармасынын депутатлары қала
рабочийларынын талабы бойынша ҳәм азық-аўқат затларыныц
қымбатлағанын атап көрсетип, Әмудәрья бөлими баслығынан, өзлеринин хызмет ҳақыларынкөбейтиў туўралы сораныўға мәжбүр
болды.
Дийханлар арасында да қозғалац күшейди. 1917-жылы 8 -январьда Шорахан участкасы Тамды волостынын үшинши аўылы мийнеткешлери волосгь басқарыўшысыныц аса кетиўлерине
қарсы қозғалан көтерди, оны жынаятлы жуўапкершиликке тартыўды талап етги ҳәм мәмлекетлик таярлаў есабына отын тасыўдан бас тартты.
Ашаршылық ҳәм балық аўлаў кәсип орынлары ийелеринин
қысқысы, қубла-шығыс Арал балықшылары арасындағы наразылықты күшейтти. 1917-жылдын басында буннан қәўипленген патша басқарыўшылары, балықшылар ушын азық-иўқат комигетин
дүзиўге мәжбүр болды. Комитет балықшыларды азық-аўқат затлары менен тәминлеў мүмкиншилигине ийе болмады. 1917-жылы
10-январьда комитет: „шешиўши илажлар көрилмесе, Арал халқына ашлық қәўпи дөнеди“, —деп хабарлаўға мәжбүр болды.
1917-жылы январьда Әмудәрья бөлиминде бурынғы жылдан
қалған рабочийларды тыл жумысына жибериўге байланыслы қозғалан жүзеге келди. Әмудәрья бөлими баслығы қарсылықты бастырыў ушын жазалаў отрядын жиберди. Жазалаў отряды да,
қосымша күшлер де рабочийлардын қарсылығын тоқтата алмады.
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Жиберилиўге тийисли рабочийлар патшашыльщтын қулатылғанлығы туўралы хабарды еситип. үйлерине тарасып кетти.
Әмудәрья бөлиминде қамаққа алынғанлардын санынық артыўы, халық қозғалысынын өскенлигннен дәрек береди. 1917-жылы
январьда 74 адам қамаққа алынып, олардын көпшилиги патшаға
хызмет етиўден бас тартыўларда ҳәм қазналық тоғай уставын
бузыўда айыпланыўшылар болды.
Хийўа ханлығында да тынышлық болмады. 1917- жылдын басларында, Қарақалпапстаннын шеп жағалығындағы қазналық тоғайлардан өз бетинше ағаш шабыў күшейди. Нәтийжеде, Хожели
ҳәм Қонырат районларындағы тоғайлар жоқ болыў ҳалына келди.
Азық-аўқат затларынын жетиспеўшилиги ҳәм олардын қымбатлаўы, Хийўа ханлығы пухараларынын наразылығын күшейтти.
1916-жылдын ахыры 1917-жылдын басларында халық патша ҳәкимлерине азық-аўқат затларына баҳаны жоқарылагқаны ушын
саўдагер Берсудский үстинен шағым-арза берди. Бул Петро-Александровск халқы тәрепинен қуўатланылды. Қозғалыстын өткирлесип кетиўинен қәўипленип, патша ҳәкимлери, Берсудскийди
Петро-Александровск қаласы депутатлығына кандидатлар қатарынан шеглетиўге мәжбүр болды.
1917-жылдын басларында Қонырат, Шоманай, Хожели ҳәм
Манғыт беклиги халықлары, 1916-жылы Хийўа ханы ҳәм патша
ҳәкимлери тәрепинен қойылған беклерди өз орынларынан шетлетиўди талап етти.
1917-жылдын басларында халық массасы ҳәрекетиниц өсиўинен қорыққан хан Хийўадан кетиўге мәжбүр болды. Ол Түркстан
генерал-губернаторынан Хийўада патша әскерин қалдырыўды ҳәм
ханлықта тынышлық орнатыў ушын, Хийўада Россиянын әскерий
комиссариатын дүзиўге келисим бериўди өтиниш етти. 1917-жылы 29- январьда Хийўа ханы ҳәм Түркстан генерал-губернаторы
арасында, Хийўада Россия әскерий комиссариатын дүзиў туўралы келисим дүзилди. Онда Хийўа ханлығында жацадан басланып
киятырған халық қозғаланыц әскерий күш пенен иркиў, онын қоцсы областьлар халқы арасында таралыўына жол қоймаў көзде
тутылды.
Россиядағы февраль буржуазиялық-демократиялық революпиясынын жениси Қарақалпақстан халық массасынық азатлық ҳәрекетиниц күшейиўине алып келди. 1917-жылы 27-февральда Петроградтын рабочий ҳәм солдаглары большевиклер партиясынын
басшылығында патшашылықты қулатты.
Қарақалпақстандағы патша ҳәкимлери пагшашылықтын қулатылғанлығы туўралы хабарды, халықтан жасырыўға умтылды.
Бирақ, Россиядағы ўақиялар большевиклик листовкалар, елдин
орайынан келген рабочийлар ҳәм солдатлар, Әмудәрья флотилиясы матрослары ҳәм т. б. арқалы белгили болды.
Петро-Александровскте февраль ўақиясынын тәсири астында
революциялық ҳәрекег күшейди. Большевиклер группасы басшылығы гстында солдатлар ҳәм дийханлар арасындағы байланыс бекwww.ziyouz.com kutubxonasi
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кемленди, революциялық агитация жүргизилди. Бул Петро-Александровсктеги әскерий гарнизон командованиесин, патша ҳәкимлерин ҳәм жергиликли эксплуататорларды тынышсызландырды.
1917-жылы 3-мартта 738-пиядалар Симбирск дружинасынын командири, Әмудәрья бөлими баслығы менен бирге солдатлардыч
пахта тазалаў заводы рабочийлары ҳәм мийнеткеш дийханлар менен байланыс жасаўына тыйым салған арнаўлы буйрық шығарды.
1917-жылы 6(19;-мартта большевиклердиц басламасы бойынша, пахта тазалаў, май шығарыў ҳәм басқа да кәрханалардын
рабочийлары қатнасыўы менен Р С Д Р П ағзаларыныц бирлескен
группасынын Петро-Александровсктеги мәжилисинде рабочий
депутатлар Совети дүзилди, Советке большевиклерден Савинов,
Крошилов ҳәм т. б. сайланды. Советтиц составында меньшевик
ҳәм эсерлер көпшилик болыўына қарамастан, онын пайда болыўы, Қарақалпақстан турмысында әҳмийетли сиясий ўақия болды.
Патша ҳәкимлериниц Әмудәрья бөлиминде ески тәртипти сақлаўға бағдарланған ҳәрқыйлы ҳийлелери нәтийже бермеди. 1917жылы 7-мартта Петро-Александровск гарнизоныныц 739-дружина солдатларыныц митингиси болып, онда меньшевик ҳәм эсерлер жана ҳүкиметке тәрепдарлық сезимин билдиретуғын телеграмма жибериўди усыныс етти. Бирақ, олардыц ойлағаны болмады.
Февраль революциясыныц жецисине арналған митингте ораторлардыц көпшилиги гарнизон солдатларын ҳәм халықты патша
ҳәкимлерин хызмет орынларынан алып, полицияны қуралсызландырыўға шақырды.
Революцияға қарсы элементлер Әмудәрья бөлими баслығы
менен бирге жыйналғанларды таратыўға умтылды. Бирақ бул нәтийже бермеди. Солдатлар Әмудәрья бөлими баслығы полковник
Завитневичти, онын жәрдемшиси капитан Флавицкийди ҳәм Петро-Александровск қаласынын приставын қамаққа алды. Полицияшылардын көпшилиги қаладан қашып кетти.
Митингке қатнасыўшылар буннан кейин Петро-Александровск
гарнизоныныц әскерий мәжилисине қарай бағдар алды Онда большевиклердин, солдаглардын ҳәм Әмудәрья флотилиясы матросларынын актив қатнасыўы менён прапорщик Киршевский басшылығында солдат депутатлар Совети дүзилди. Советтиц сосгавына
большевиклер, меньшевиклер ҳәм эсерлердин, сондай ақ солдатлардын, матрослардыц ўәкиллери кирди. Большевиклердин тәсири астында Әмудәрья бөлими, Хийўа ханлығы солдатлары арасында дружина комитетлери, Әмудәрья флотилиясы матрослары
арасында пароход ҳәм баржа комитетлери, Петро-Александровск
ҳәм Үргенчтеги кәрхана рабочийлары арасында завод комитетлери дүзиле баслады. Комитет ҳәм завкомлар (оларда меньшевик ҳәм эсерлер болыўына қарамастан) Әмудәрья бөлиминде
ҳәм Хийўа ханлығында, революциялық ҳәрекеттин тағыда илгерилеўинде әҳмийетли роль атқарды
Буннан тысқары, март айында большевиклердин басшылығы
астында Петро-Александровскте ҳәм Үргенчте рабочий, муғал426
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лимлер менен медиклердин профсоюз шөлкемлери дүзилди, Қарақалпақстанда профсоюз ҳәрекетин баслаўшылар Е , Кожуров,
К. Айтымов, Ф. Белов, Кошаев, Савицкий, Салимов, А . Желябин,
Попов, Губин, Балжанов, Аташов, Напесов ҳәм т. б. болды.
Петро-Александровсктеги болған ўақия, Әмудәрья бөлиминин
басқа районларынында сиясий жақтан ояныўына тәсир жасады.
8- мартта Төрткүл волосты мийнеткешлеринин турақлы талапларына муўапық, А . Урумбаев басшылығында сайлаў жолы менен волостлық комитет дүзилди.феодал-буржуазияшылэлементлер
комитетке яЖ ас хийўалыларды* киргизиўге еристи.
9- мартта пахта заводы рабочийларыныц актив қатнасыўы менен, Шаббаз (Шәйхаббаз-Валий) волостында волостлық комитет
дүзилди. Комитеттин составына феодал-буржуазия элементлер де
кирди.
Россиядағы февраль буржуазиялық-демократиялық революцияныц жениси ҳәм Петро-Александровсктеги ўақия туўралы хабар Әмудәрья бөлимине қараслы Шымбай учаСткасы халқын езиўшилерге қарсы буннан былайғы гүреске рухландырды.
Мийнеткешлердин революциялық гүресин шөлкемлестириўшилердин бири Петро-Александровсктеги солдатлар Совети тәрепинен Шымбай участкасына жиберилген солдатлар болды. Солдатлар мийнеткешлерди, ески үстемликке қарсы демонстрация шөлкемлестириўге үгитледи. Патша ҳәкимлери ҳәм езиўши топарлар,
халықтын дыққатын басқа жаққа бөлиў мақсетинде солдатлар
Шымбайға 1916- жылғы көтерилиске қатнасқан адамларды қуўдалаў ҳәм жуўапкершиликке тартыў ушын келген, деген хабар
таратты. Бирақ, бул ҳеш нәтийже бермеди, 1917- жылы 10- мартта солдатлар патшашылыққа қарсы демонстрация шөлкемлестириў мақсетинде Шымбай қаласынын көшесине шықты. Оларға
кәрхана рабочийлары, батраклар, қалалылар ҳәм қала әтирапындағы дийханлар қосылды. Демонстрантлар Шымбай участкасыныц
приставы М . Унгибаевты хызмет орнынан шетлеттй ҳәм полицияшыларды қуралсызландырды. Буннан соц кец майданда митинг
басланды. Митингте солдатлар Россияда патшашылықтын қулатылғанлығын, елдеги барлық халыққа еркинлик берилгенлиги
ҳаққында сөз етти. Митингтен соц жети адам составында комитет дүзилди. Комитеттин составына солдаглар ҳәм жергиликли
халық мийнеткешлериниц ўәкиллери кирди. Комитет предселательлигине-участка комиссарлығына—жергиликли халықтан Турман Каржаўбай улы сайланды.
Революциялық ҳәрекеттин өсиўи буржуазияны ‘өз күшлерин
бирикгириўге, жергиликли буржуазиялық ҳүкимет органын дүзиўге кирисиўге мәжбүрледи. 17-мартта Петро-Александровскте
атқарыўшы. административлик ҳәм азық-аўқат секцияларынан
ибарат жәмийетлик қәўипсизлик комитети дүзилди. Дәслеп. солдатлардын талап етиўи менен административлик секция председателлигине жер өлшеўши Шапоидалков сайланды. Бирақ, сонынан ол революциялық жумыслары ушын шетлетилди ҳәм Әму427
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дәрья бөлиминин келешектеги комиссары Памшев усы хызмет
орнына белгиленди. Эсер Берсудский азық-аўқат секциясы председатели болды. Бурынғы патша чиновниги, мировой судья, барып турған монархист Самборский комитетти басқарды.
Жәмийетлик қәўипсизлик комитети Әмудәрья бөлиминде “тынышлық“ орнатыўға" киристи. Самборскийдин 13- мартта Түркстандағы ўақытша ҳүкиметтин Түркстан комитетине жоллаған
телеграммасында: „Әмудәрья бөлиминин баслығы полковник Завитневич, онын жәрдемшиси капитан Флавицкий, пристав Амельдеков қамаққа алынғаннан сон Әмудәрья бөлиминдеги пүткил
власгь жәмийетлик комитетке өгип, ол Уақытша ҳүкимет үстемлиги орнатылғанға шекем, Әмудәрья бөлиминде тынышлықты ҳәм
халықтын парахат турмыс кешириўин тәминлеўди өзинин баслы
ўазыйпасы етип қояды“, —деп көрсетилди. Телеграммада, сондайақ Шымбай участкасында басқарыў Петро-Александровск комитетинин көрсетпеси ҳәм тиккелей басшылығы астында жумыс
алып баратуғын Жергиликли комитеттин қолына өткенлиги атап
көрсетилди.
Петро-Александровск жәмийетлик комитети Түркстан генералгубернаторы Күропаткиннин көрсетпеси бойынша ашық сайлаў
жолы менен қалалық өзин-өзи басқарыў басқармасын, қалалық
басқарма ҳәм қала басшысы хызмет орынларын енгизиўге киристи. Петро-Александровск думасына кандидатлар сайлаў, жасы, рын даўыс бериў жолы менен және рус ҳәм жергиликли халықлар арасында бөлек өткерилди. Усы жол менен буржуазия, Д умаға езиўши топар ўәкиллерин тартыўға ҳәм мийнеткешлердин
езиўшилерге қарсы ҳәрекетин ҳәлсиретиў ушын ҳәрқыйлы миллет
мийнеткешлерин бөлшеклеўге умтылды. Ал эксплуататорлардын
өзлери мийнеткешлерге қарсы гүресиў ушын, миллий белгилерине қарамастан, бирлесе баслады.
Нәтийжеде, 16- апрельде Петро-Александровск қалалық думасына өткерилгбн ашық сайлаўда, бурынғы патша чиновниклери,
пахта тазалаў заводларынын ийелери, ири саўдагерлер, жер ҳәм
жай ийлери сайланды.
Солай етип, Педоо-Александровск қалалық думасы депутатларынын составы ҳәм жумысынын мазмуны бойынша да, бурынғы
қалалық жәмийетлик басқар|ыўдан парқы аз болды Ол ис жүзинде буржуазиялық ўақытша ҳүкиметтин еркин орынлаўшы органға айналды.
Информаторлардын сөзлерине қарағанда, жана басламадаяЖергиликли администрацияны сайлаў“ мийнеткешлер жергиликли
басқарма басшыларын шетлетиўди талап еткен және бул галапларды Петро-Александровск солдатлар Совети қуўатлаған жерлерде өткерилди. Ўақытша ҳүкимет бурынғы Жергиликли администрацияны бурынғы қәлпинде сақлаў ҳәм революциялық ҳәрекетке иркиниш жасаў ушын, гейпара волостьларда жергиликли
басқарыў орынларына сайлаў шөлкемлестириў ҳәм волосглық комигеглер дүзиў ислерин изге созды,
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Түркстан үлкесиниц буржуазиялық элементлери ҳәм қарақалпақ миллегшилери Петро-Александровскте контрреволюцияшыл
„мусулман аўқамын“ дүзди. Ўақытша буржуазиялық қүкимет ҳәм
онын жергиликли ўәкиллери аўқамнын дүзилиўине иркиниш жасамады. Себеби, бул аўқам тәрепинен усынылған „миллий-мәдений автономия" сүрени, ҳәрқыйлы миллет мийнеткешлеринин
буржуазияға қарсы гүреске биригиўине кедерги жасайтуғын еди.
Петро - Александровск жәмийетлик қәўипсизлик комитети,
«мусулман аўқамынын* дүзилиўин қуўатлады, ал аўқамнын ағзаларын Петро-Александровск қалалық думасы комитетинин жумысына тартты.
Солай етип, Әмудәрья бөлиминде де, рабочий ҳәм солдат депутатлары Советинен ибарат халық власты және жергиликли
буржуазия властыныц органы болған Петро-Александровск жәмийетлик комитети ҳәм қалалық думадан ибарат қос властьлық
орнады.
Қос властлық дәўиринде Қарақалпақстан халықларынын турмысында, рабочий, әсиресе солдат депутатлары Советлери сондайақ Петро - Александровск, Хийўа гарнизонларынын әскерий комитетлери үлкен роль атқарды
Әмудәрья бөлими ҳәм Хийўадағы солдат депутатлары Совети,
өзинин шөлкемлескен күнинен баслап, большевиклердин тәсири
астында, мийнеткешлердин түпкиликли мәплерин қуўатлап, күшли абыройға ерисги, Сонлықтан демократиялық ҳәм революциялық күшлер Советлердин тәрепинде болды.
Петро-Александровсктеги солдат депутатлары Совети Қарақалпақстан мийнеткешлери арасында революциялық агитация жүргизди ҳәм олардыц талапларын қуўатлады. Буны жана буржуазиялық басқарыў орынлары да мойынлады. 4(17)-сентябрьде Самарқанд округлик суды Ташкент палатасы прокурорына:в... Ж әмийетлик шөлкемлердин ишинде Самарқандтағы, барлық уездлик
қалалардағы ҳәм Уратөбе қаласындағы, сондай-ақ, Бухара ҳәм
Хийўадағы рус қонысларындағы, Жана Бухарадағы, Чаржоўдагы,
Керкидеги, Термездеги ҳәм Петро-Александровск қаласындағы
рабочий ҳәм солдат депутатлары Советлери үлкен тәсирге ийе.
Бул Советлер ишки ҳәм сыртқы сиясат мәселеси менен ғана емес,
ал жергиликли турмыс, әсиресе, азық-аўқат мәселелери менен де
шуғылланады",— деп хабарлады.
Петро-Александровск ҳәм Хийўа гарнизоны солдат депутатлары Советлеринде, Әмудәрья флотилиясы судно, баржа комитетлеринде ҳәм рабочий Советлеринде, завод комитетлеринде,
революииялық басламалардын өсиўинде большевиклердин тәсири
айрықша болды. Ески большевиклердин сүргиннен қайтып келиўи, Түркстанда социал-демократиялық шөлкемлердиц қайта тиклениўи ҳәм социал-демократиялық шөлкемлердин биригиўи менен болыпевиклик группанын дүзилиўи нәтийжесинде Қарақалпақстанда большевиклердин жумысы жйҚсыланды, партия ячейкалары
дүзиле баслады. 1917-жылы окгябрьде большевиклер ҳәм эсер429
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лердин сол қанаты Петро-Александровскте партия ячейкасын дүзди. Рабочийлар қала жарлыларынын ўәкиллери, өнерментлер ҳәм
т б. онын ағзалары болды. Петро-Александровск гарнизонында да
большевиклик ячейкалар дүзилди. Әмудәрья бөлиминдеги большевиклер группасына Крошилов, Савиновлар, Әмудәрья флотилиясы матрослары арасында машинист А .Л . Тимошенко басшылық етти. Группаға жергиликли халық мийнеткешлери қатарынан
Ҳасан Алиев, Өте Тынымбаев ҳәм т, б. кирди. Большевиклер рабочийлар, солдатлар, матрослар ҳәм жергиликли халық мийнеткешлери арасында революциялық агитация жүргизди, ўақытша
ҳүкиметтиц жергиликли ҳәкимлериниц буржуазиялық сиясатын
әшкаралады. Бул Әмудәрья бөлиминде солдат ҳәм рабочий депутатлар Совети әгирапына революциялық күшлердиц топланыўына жәрдемлести.
Петро-Александровск жәмийетлик комитетиниц реакцияшыл
агзалары, большевиклердин тәсирин ҳәлсиретиў мақсетинде контрреволюцияшыл элементлерди жәмлеўге еристи. Усы мақсетте,
полиция приставы Амельдеков ҳәм Шымбай участкасы прйставы
М . Унгибаев тюрьмадан шығарылды. Комитет олардыц жәрдеми
менен жергиликли эксплуататор топарларын өз әтирапына жәмлемекши ҳәм мийнеткешлердин де қоллаўына ериспекши болды.
Бирақ, бул үмит иске аспай қалды, Амельдековты Шорахан болосты мийнеткешлери таяқ астына алды ҳәм тюрьмаға қайтарып
қамады, халық Шымбай участкасы приставы М . Унгибаевты жинаятлы ислери ушын жуўапкершиликке тартыўды талап етти.
Куропаткинниц 1917- жыл 8(21)- марттағы телеграммасынан
рухланған бурынғы патша чиновниклери, реакцияныц ҳәрекетин
қуўатлады. Телеграммада: „Әмудәрья бөлимин басқарыў бөлим
баслығы қолында қалады, оған бөлимдеги барлық әскерлер бағынады. Усы Буйрық пенен жәмийетлик комитетлерге администрацияға ҳәм қала басқармасына жәрдем көрсетиў ҳәм тәртипти
сақлаў және азат Россия ушын, Ўақытша ҳүкиметтин басламасы
тийкарында жана дүзимди тез орнатыўға жәрдемлесиў миннети
жүкленеды“, —делинди.
Петро-Александровск жәмиДетлик комитетинин реакцияшыл
ағзалары Түркстан үлкеси гейерал-губернаторынын буйрығын
алып, ески дүзим тәрептарлары болған патша чиновниклерин ақлаўға ҳәм бурынғы хызмет орынларына қайта тиклеўге киристи.
Бул ҳәрекетти Петро-Александровск әскерий комитетинин контрреволюцияшыл элементлери қуўатлап, генерал Куропаткиннин
хызмет орнынан шетлетилиўине де наразылық билдирди. Әскерий
комитеттин 1917- жыл 1-апрельдеги телеграммасында- ,Ўақытша
ҳүкимет тәрепинен қойылып, толық исеним билидирилген генерал Куропаткиннин шетлетилиўи Петро-Александрпв к әскерий
комитети ушын күтилмеген, түсиниксиз жағдай болып отыр, —
деп көрсетилди.
Әмудәрья бөлиминде революциялық ҳәрекетти сапластырыўға
буржуазияныц үстемлигин қайга тиклеўге бағдарланлған контр430
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революцияшыл элементлердин барлық ҳәрекетлери Куропаткин,
ал кейинирек, Түрккомитет тәрепинен қуўатланылды,
Контрреволюцияшыл күшлер гарнизонды бағындырыў ушын,
революцияшыл солдатларды солдат депутатлары Совети ҳәм
Петро-Александровск жәмийетлик комитети составынан шетлетиўге киристи. 1917- жылы мартта Түркстан генерал-губернаторынын буйрығы бойынша, Петро-Александровск жәмийетлик комитеги, 733-дружина солдатларын шетлегиўге киристи. Бирақ
олардын ҳәрекети сәтсиз болып шықты.
Петро-Александровск гарнизоны солдат депутатлары Совети
ҳәм рабочий депутатлары Совети өзлериниц дүзилген ўақтынан
баслап-ақ, жәмийетлик комитеттин прогрессив ағзалары менен
бирликте больше.виклердиц басшылығы астында контрреволюцияшыл элементлердиц ҳәрекетине қарсы илажлар көре баслады.
Мәселен, 7/20/- мартга олар хызметтеги адамлардын хатлары ҳәм
комитеттин жумысы үстинен қадағалаў жүргизиў туўралы қарар
шығарды. Советлердиц басламасы бойынша. полковник Завитневичти азат етиўге болған ҳәрекет үзилиске түсирилди. Себеби
«солдат депутатлары мылтық пенен келетуғынлығын ҳәм буған
жол қоймайтуғынлығын билдирди*.
Петро-Александровск жәмийеглик комититети, түрк комитет
сыяқлы, бөлим мийнеткешлериниц мүтажын қанаатландырыў ушын
илажлар көриўди қәлемеди. Ал мийнеткешлер жана ҳүкиметтен '
көп жецилликлер күткен еди.
Ўақытша ҳүкиметтиц 1917-жылғы көтерилисшилерди жагалаўда
айрықша көзге-түскенлерге кеширим бериў ҳаққындағы 1917- жыл
18- марттағы қарары Түркстан үлкеси бойынша ен дәслепки илажларынын бири болып, ол Қарақалпақстан мийнеткешлеринин қа- .
тац ызаланыўшылығын пайда етти.
Түрккомитет Түркстан үлкесине автономия бериў ҳәм басқарыўды шөлкемлестириў мәселесинде басқарыўдын колониаллық
усылларын сақлаўды жақлады. Россия буржуазиясы езилген рус
емес халықларға болған үстемликтен айырылып қалыўдан қорықты.
Петро-Александровск жәмийетлик комитети ҳәм калалық дума
ўақытша ҳүкиметтиц Түркстан комитети менен бирликте, империалистлик урысты женгенге шекем даўам етиўдиц тәрепинде болды. Ўақытша ҳүкимет жергиликли халықгыц втыл рабочийларын“
Ўатанына қайтарыў туўралы көп санлы тилеклерин итибарға алмады ҳәм олардыц қашып кетиўине жол қоймаў мақсетинде, темир жолларға отрядлар қойды.
Жергиликли ҳәкимлер Әмудәрья бөлиминде, хожалық бүлгиншилигин сапластырыў ушын, ҳешқандай шара көрмеди Мәселен,
суўдын жоқлығынан егислик жердиц ярымынан азырағы егилмей
қалыўына қарамастан, Есимди тазалаў жумысы, ,қолайлырақ
ўақыт* болғанға шекем қалдырылды,
Ўақытша ҳүкимегтин Түрксган комитети аўылпа патриархал.
феодаллық қатнасықларды беккемлеўге умтылды ҳәм жергилик431
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ли феодал ҳәм буржуазия элементлериник мәплерин ҳәртәреплеме қуўатлады. Түркстанда волостлық басқармалар, ақсақаллар,
қазы судлары ҳәм бийлердин үсгемлиги орнатылды. Бурынғыша
ана тилинде админисгративлик ҳәм мәдений-ағартыў мәкемелерин
дүзиўге руҳсат етилмеди. Ана тили жеке жәмийетлердин қатнас
қағазларында, жеке мекгеплерде оқытыў ҳәм саўда китапларын
жүргизиў ўақтында ғана қолланылды.
Буржуазиялық ўақытша ҳүкимет Россиянын шетки миллий
үлкелеринде, сонын ишинде Қарақалпақсганда да, ис жүзинде халыққа қарсы колонизаторлық сиясат жүргизди.
Салықтын аўырманлығы бурынғыша қалды, 1917- жылдан баслап, оған мәмлекетлик әскерий заём қосылды
Булардын барлығы Әмудәрья бөлими ҳәм Хийўа ханлығында
жана революциялық көтерилиўге алып келди.
Петро-Александровск ҳәм Хийўа гарнизоны солдатлары биринши болып наразылық көрсете баслады Олар еркинлик бериўди, әскерий чинлердин тен ҳуқуқлылығын талап етти, ўақыгша
ҳүйиметке ант бериўден бас тартгы.
Солдаг ҳәм магрослардын арасындағы революциялық қозғалыс, пүткил Қарақалпақстанды ҳәрекетке келгирди. Контрреволюцияшыл элементлер, усыған байланыслы, генерал-губернатордан
.революциялық ҳәрекеттин шөлкемлестириўшилерин тез алып
кетиўди илтимас етти*.
Революциялық ҳәм миллий-азатлық ҳәрекетке жәмийеттин
ҳәрқыйлы қатламлары, сонын ишинде оқыўшылар муғаллимлер
ҳәм медицина хызметкерлери де қатнасты 6—7-( 19—201-мартта
Шорахандағы басланғыш училище ҳәм рус тузем мектеби оқыўшылары февраль революциясы женисин қутлықлаған демонстрантлар қатарында болды. 13/26/-маргта Петро-Александровск басланғыш училищеси педагогикалық Советинин мәжлисинде оқыўшылар арасында да азаглықты сүйиўшилик кейиптин күшейгенлиги атап өгилди. Педагогикалық Совег „барлық муғаллимлер
оқыўшыларға жақын болыўы тийис“ деген қарар қабыл етти.
Ўақытша буржуазиялық ҳүқимет ҳәм онын жергиликли басқарыўшылары, массаныц революциялық ҳәрекегинин өсиўинен
қәўипленгенликтен, мийнеткешлердин талапларын қанаагландырыў бойынша гейпара илажлар көриўге мәжбүр болды. Әмудәрья
флотилиясы баслығынын 1917-жылы 20-марттағы буйрығыида:
„Ўақытша ҳүкиметтин байланыс минисгрлигинде сегиз саатлық
жумыс күнин белгилеўине муўапық, бүгиннен баслап флотилия
мастерскойында да сегиз саатлық жумыс күнинин белгилениўине
руқсат етемен",—делинеди.
Мартга Петро-Александровск жәмийетлик комитети жергиликли халық тәрепинен көтерилген улыўмалық характердеги,
агап айтқанда суў менен тәминлеў, баҳаны төменлетиў ҳәм т. б.
мәселелерди қарап шығыўға киристи, Петро-Александровск қаласы думасынын 1917-жыл 20- марттағы қарарына муўапық, қаланы абаданласгырыўға ақша бөлип шығарылды,
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Бирақ, бул илажлар Әмудәрья бөлиминде тынышлық орнатыўға мүмкиншилик бермеди. Әмудәрья бөлими мийнеткешлеринин
революциялық гүреси 1917-жыл апрельде күшейди.
Петро-Александровск большевиклери революциялық кейиптеги солдатлар, талапкер рабочийлар, үйлерине қайтып келген
тыл рабочийлары арқалы, өзлеринин тәсирин кенейтти. Россиядағы февраль революциясынын женисинен сон тыл жумысынан қайтыўшылардын саны көбейди.
Тыл жумысйнан қайтып келгенлер. заводларда ҳәм фабрикаларда, темир жол қурылысларында ҳәм әскерий бекинислер салыўда жумыс ислеген еди. Олар сол жерлерде рус, украин, белорус ҳәм басқа да миллет рабочийлары менен бирге революциялық гүрестин мектебин өтти, сгачкаларға қатнасты, көтерилисшилерди актив қуўатлады.
Олардын көпшилиги өз еллерине сиясий жақтан әдеўир жетилисип қайтты. Олар революциялық идеяны үлкенин шет-шебирлерине шекем жеткерди, „мусулман аўқамы" ҳәм феодал-буржуазиялық элементлердин контрреволюцияшыл нийетлерин әшкаралап, жергиликли халық мийнеткешлерин рус рабочийлары
менен биригиўге шақырды. Солай егип, солдатлар, рабочийлар,
талапкерлер ҳәм тыл рабочийлары большевиклерге халық массасы арасында революциялық агитация жүргизиўде актив жәрдем
берди
Апрельде кен халық массасынын сиясий активлигинин өсиўине байланыслы Петро-Александровск Совегиниц революциялық
жумысы күшейди. Ол Әмудәрья бөлиминиц турмысын ғана емес,
ал пүткил елдеги барлық ўақияларды да бақлап барды. 1917- жы
лы 4- апрельде Совет рабочий, солдат ҳәм дийхан депутатлары
Советлеринин Пүткил Россиялық Орайлық Атқарыў Комитетинин
сессиясына телеграф арқалы қутлықлаў телеграммасын жиберди.
Петро-Александровск Совети Қарақалпақстан рабочийларыныц 1917-жылы апрель-июль айларында өзлериниц экономикалық
жағдайын жақсылаў, 8 саатлық жумыс күнин енгизиў ҳәм өндирис үстинен рабочий қадағалаўын орнатыў ушын гүреслерин
қуўатлады, Советтин 13/26/ ҳәм 15/18/-апрельдеги мәжилисинде
8 саатлық жумыс күнин орнатыў ҳәм ис ҳақыны көбейтиў ҳаққында талап қойылды.
Апрельде Петро-Александровск ҳәм Хийўа гарнизоны солдатларынын революциялық ҳәрекети жанадан активлести. Солдатлар
офицерлердин зорлық-зомбылығына қарсы, әскерий шөлкемге
офицерлердин ҳуқуқларын шеклейтуғын, жәмийетлик жумысқа
солдат массасынын қатнасыўын тәминлейгуғын жана сайлаў системасын енгизиў ушын гүрес алып барды.
Әмудәрья флотилиясында болыневиклердин тәсири астында
революциялық ҳәрекет ен жайды. Флотилиянын рабочийлары ҳәм
матрослары ўақытша ҳүкиметтиц тәрептарларын хызмет орынларынан шетлетиў, өзлеринин материаллық жағдайын жақсылаў
ушын гүрес жүргизди 1917- жылы апрельде олардыц талабы бо433
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йынша, әскерий пароходты ремонтлаў ўақтында артықмаш мийнет
етиўди талап еткенлиги ушын, флогилиянық баслығы капитан
Шлефендорф хызмет орнынан шетлетилди. Контрреволюцияшыл
элементлердин оны хызмет орнына қайта гиклеў ушын ҳәрекетлери иске аспады
Большевиклик пропаганданын ҳәм солдатлар менен матрослардын революциялық ҳәрекетинин өсиўиниц тәсири асгында
мийнегкешлердин басқа қатламлары арасынца да гурес күшейди.
Апрельде дийханлардыц қазна жерлерин тартып алыў, тоғайдан ағаш кесип алыў ҳәм тоғайларға малларын жайыў ҳәрекети
жийилести. Ж еке ҳәрекетлер дийхан қозғаланларына өсип өтип
отырды. 1917- жылы 29-апрельде Әмудәрья бөлиминин Шорахан
участкасында қозғалан басланды, Жергиликли ҳәкимлердин сиясатына қәҳәри келген дийханлар ҳәм бирнеше мын қазыўшылар
Шораханға жақын жерде митингке жыйналды. Митингте шығып
сөйлегенлер жер-суў мәселесин халық массасы мәпине ылайық
шешиўди, Әмудәрья бөлими ҳәм Хийўа ханлығындағы әскерлердин командующийси генерал-майор Мирбадаловтын ҳуқуқларын
шеклеўди, империзлистлик урысты тоқтатыўды. ашаршылық ҳәм
бүлгиншиликке қарсы гүрести шөлкемлестириўди талап етти ҳәм
Советлердин ролин көгериў зәрүрлигин көрсетти.
Дийханлар қозғаланынан қәўипленген Петро-Александровск
жәмийетлик комитети, сол күни- ақ, бас командующий Мирбадаловтан Шорахан участкасында тәртип орнатыў ушын, рота ҳәм
еки пулемет бөлип шығарыўды соранды
Қишлақ ҳәм аўыл жарлылары гктивлигинин өсиўи олардын
ески волость басқарыўшыларын. аўыл ақсақалларын өзгертиў ҳәм
байлардан қуралған волосглық атқарыў комитетлерин қайта сайлаў ушын жүргизген гүреслеринде айқын көринди.
Май айында Әмудәрья бөлими мийнеткешлери большевиклердин тәсири астында волосглық ҳәм аўыллық комитетлер арқалы
жәмийетлик комитеттен өз ўәкиллерин бөлимдеги комиссарлыққа сайлаўды талап етти. Буннан қәўипленген буржуазиялық ўақыгша ҳүкимег жәмийетлик комитетке„басқарыў механизминиц
қыйраўына алып келетуғын ҳЗрекетлерге жол қойыўға болмайды*—деп атап көрсетти.
Дийханлар өз ҳуқуқларын айрықша жигер менен қорғады.
Апрель айынан баслап, олар бурынғы жыллары сүтхорларданалған қарызларын проценги менен төлеўден бас тартты ҳәм сүтхорлардыц дийханларға берген қарызларын бийкарлаў туўралы
комигетке мәлим егти.
Қубла-шығыс Аралда рус балық аўлаў кәсип орынларынын
ийелерине қарсы гүрес кескинлести. Балықшылар кәсип орынлары
ийелеринин қураллары менен балық аўлаўдан бас тартгы, өз мийнетлерине төмен хызмег ҳақы төлеўине наразылық билдирди.Жаз
айларында армияға шақырыў ўақгында балықшылардын наразылығы күшейди. Сонлықтан 1917-жылы 22-июньде »Арал тәнизи*
поселкалық атқарыў комитети балық аўлаў кәсип орынлары ийе434
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лерннин өтиниши бойынша үлке ҳәкимлерине „тениздеги кәсип
орынлары поселкалары пүткиллей қорғаўсыз" екенлигин ҳәм атыз
жумысларына қайтадан шақырылып агырғанларды поселкаларда
қалдырыўды өтинемиз*—деп хабарлады.
Әмудәрья бөлими халқынын басқа қатламлары да революциялық гүреске актив қосыла баслады. 1917-жылы 1-майда ПетроАлександровсктеги жоқары басланғыш училище ҳәм Шорахандағы рус-тузем училищесинин оқыўшылары ҳәм прогрессивлик кейиптеги муғаллимлери, Шорахандағы қазыў жумысларындағы рабочийлардын талапларын қуўатлап манифестация өткерди.
Солай етип, 1917-жылдын басында социаллық ҳәм миллий
езиўдин күшейиўи, Әмудәрья бөлими мийнеткешлеринин миллий
азатлық гүресинин өсиўине алып келип, ол Россияда февраль
революциясы жеқисинен сон, кем-кемнен революциялық характер ала баслады
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СӘНЕ ҲӘМ ЎАҚЫЯЛАРДЫН ХРОНОЛОГИЯСЫ
Кубла Қызылқумдағы неолит дәўиринин естеликлери.
Әмудәрьянын Кубла Ақшадәрья дельтасындағы неолит дәўиринин естеликлери Жаибас-4 қонысы. Келтеминар мәденияты.
Арал тенизинин Кубла ҳәм Шығыс
әтирапларындағы энеолит естеликлери.
Арал тенизинин Кубла әтирапларындағы қола әсиринин дийханлар менен шарўаларынын естеликлери.
Әмирабад мәденияты.

Б э. шекемги 6—5 мыныншы жыллықлар.
Б. э. шекемги 4— 3 мыныншы жыллықлар,
Б. э. шекемгн 3 мыныншы жыллыктын ақыры 1 мыныншы жыллықтын
басы
Б. э шекемги 2 мыцынши жыллық— 1
мыныншы жыллықтын басы,
Б. э. шекемги ‘> мыцыншы жыллықтын ақыры - 1 мыныншы жыллықтын
басы.
Б. э. шекемги 2 мыцыншы жыллықтынекинши ярымы— 1 мыныншы жыллықтын басы.
Б. э. шекемги 1 мыныншы жыллықгын ортасы

Арал генизинин Шығыс әтирапларындағы қола әсириннн естеликлери.

Б . э. шекемги V III—V I I әсирлер.
Б . э. шекемги V II—V әсирлер.

Б. э. шекемги

VI әсир.

■

Б. э. шекемги V I асир.

Б. э. шекемги V I —V әсирлер.
Б . э. шекемги

IV әсир

Б. э. шекемги IV —111 әсирлер.
Б. э. шекемги IV —III әсирлер

'

Арал тецизинин Қубла әтнрапларпнда класслық қатнаслардын ҳәм дэслепки мәмлекетлик формалардын келип шығыўы.
.Үлкен Хорезмнин* дүзилиўи.
Арал тенизивин Шығыс әтирапларындағы саклардыц мәдениятьцТагискен Уйғарақ ҳәм басқа да естеликлер)
Ахеменидлердин Орта Азияға атланмслары.
Ирандағы Ахеменидлер династиясынын тийкарын салыўшы Кираиц О рта Азиядағы бир қатар жерлерди жаўлап алыўы.
Хорезм территориясында бекинисли
елатлардын пайда болыўы (Гүзели
қыр қорғаны).
Александр Македонский басқарған
грек әскерлеринин соққысынан Ахеменидлер державасынын қулаўы.
Ахеменидлер үстемлигинен Хорезмнин азат етилиўи.
Хорезмнин өзине тән өзгешеликке ийе
ыәдениятьшын гуллениўи (Қарақал-
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Б. э. шекемги

IV —II әсирлер.

Б. э . шекемги III—II әсирлер.
Б. 9 . шекемги III—II әсирлер.

Б. э. шекемги II әсирдин
бизин зрамыздын I әсири.

2-ярымы

Б. э. шекемги III әсир —б. э. 111 әси»
ри аралығы.
Б. э. IV әсири.
Б. э. IV —V

әсирлери.

Б. э. У әсири.
Б. э. V I әсиринин ортасы (563 ҳәм
567 жыллардын аралығы).
Б. 9 . V I әсиринин ортасы.
Б. э. V I есиринин ақыры.

Б. 9. V II әсиринин ортасы.
Б . 9. V II—V III әсирлери
649- жыл
712- жыл.
728- жыл.
751- жыл.
V III әсирфин ақыры,
821- жыл.

873- жыл,

пақстаннын Төрткүл районындағы
әййемги хорезмнин әжайып естеличлери(Қой қырылғанқала ҳәм т б.),
Арал тенизи әтнрапларындағы саклар мәдениятынын гүллениўи.
Арамей ҳәриплеринин тийкарындағы
жазыўдын раўажланыўы (Кой қырылған кала).
Сырдәрья әтирапы сахраларындағы
көшпели қәўимлердин(асилердиқ, пасианлардын апасиаклардын), тохарлардын ҳәм сакараваклардын соққысынач Грек-Бактрия мәмлекетинин
қыйраўы.
.Кангюй* деп аталған көшпели қәўимлер бирлеспесинин ен жоқары
көтерилиў дәўири.'
Кушан империясынын дүзилиўи ҳәм
Хорезмге онын тәсиринин таралыўы.
Жергиликли хорезм династиясы А ф ригидлердин пайда болыўы.
Хионит қәўимдери бирлеспесинин дүзилиўи ҳәм олардын Хорезмдеги сиясий ўақыяларға тәсири.
Эфталитлер мәмлекетинин дүзилиўи.
Сасанийлер әскерлери менен түрклердин бирликтеги қысқысы астында
эфталитлер мәмлекетинин қыйраўы.
Турклер мәмлекетинин дүзилиўи.
Түрклердинбасқарыўшысы Қара Ч уриннин Иранға қарсы гүреслеринин
басланыўы.
Орта Азиянын бнр-биринен ғәрезсиз кишигирим бир қатар ийеликлерге бөлиниўи.
Хорезмнин өз жазыўынын раўажланыўы (Төк қала).
Араблардын Хорезмге дәслепки атланыслары.
Әскер басы Кутейбаибн Муслимнин
басшылығы астында араблардын Х о резмди жаўлап алыўы
Кердердеги арабларға қарсы кө герилис
Хорезмде араблардын беккемленнуи
Хорасан найыбы Тахир ибн Хусейнпин Хорасан ийелигиндеги жерлерд»
Араб халифатынан ғәрезсиз өз бетинше басқарыўынын басланыўы ҳәм
Хорасанда тахирийлер династиясы
үстемлигииин орнаўы.
Хорасанды Абдулла ибн Тахирдин
басқарыўы.
Хорасанда династиянын алмасыўы
жана Саффарийлар династиясы үстемлшинин басланыўы.
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8?4 - 999- жыллар

900- жыл
I X —X әсирлер

944- жыл.
972- жыл
973—

1048- жыллар

977- жыл.
996- жыл

9981030- жыллар.
999- жыл,
X — XI әсирлер
999-1017- жыллар.
X I әсир
1017- жыл.

1041- жыл.
1097- жыл
1097-1128- жыллар

1027-1156- жыллар
1156-1172- жыллар
1172— 1200- жыллар
1200 — 1220 - жыллар

1206- жыл
1212 - жыл

Саманийлер басқарған қудиретли феолаллық мәмлекеттин үстемлик сүр<
ген ўақты.
Исмайыл саманийдин Саффарийлер
үстинен толық жениси
Хорезмнин Саманийлер мәмлекети
қурамынаа болыўы Хорезмнин: хоре, змшахлар - Афригийлер линастиясы
әўладлары басқарған ҳәм бас қаласы Қыят болған оц жағалық, Саманийлерлиц ҳәкимлери-әмирлер басқарған
ҳәм пайтахты Үргенч (Гүрганж) қаласы болған шеп жағалық болып еки
ийеликке бөлиниўи.
Киев князи Игордин Византия менен
Болгарияға қарсы атланысында печепеглердиц қатнасыўы.
Днепр шарлаўықларында печенглер
менеи Свягослав әскерлери арасындағы саўаш .
Уллы илимпаз Әбу Райхан ал Берунийдин өмири.
Ғазнавийлер династиясы басқарыўыпын басланыўы
Хорезмдеги барлық ийеликлер менен
областьлардыц кудиретли Гүрганж
әмири Мамун ибн Мухаммел үстемлиги астында бчр мәмлекетке бирлесиўи
Махмуд Газневийдин басқарыўы
Саманийлер мәмлекетинин биротала
қулаўы
Орайлық ҳәм Батыс Қазақстан жерлеринде қыпшақ қәўимлери аўқамынын дүзилиўи
Хорезмшах Мамун ибн МамунньНц
басқары)ы
Қыпшақлардын Иртыштан Арал әтирапларына жылысып келиўи.
Хорезмдеги мамунийлерге қарсы көтерилис. Махмуд Ғазневий әскерлеринин Хорезмге басып кириўи. Хорезмнин Ғазневийлер мәмлекети қурамына өтиўи
Хорезмди оғузларлын бағындырыўы.
Уллы хорезмшахлар династиясынын
қәлиплесиўи
Уллы
хорезмшахлар династиясынын тийкарын салыўши Қугбаддин
Мухаммедтин
Хорезмди
басқарыўы
Хорезмшах Атсыздын басқарыўы.
Хорезмшах Иль-Арысланнын басқарыўы
Хорезмшах Текештин басқарыўы.
Хорезмшах Мухаммедтин басқарыўы.
Бухаралағы өнерментлердин көтерилиси
Хорезмшах Мухаммедке қарсы Са<
марқандтағы көтерилис.
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1219- жыл
1220 - жыл, февраль
1221 - жыл

X I V эсирдин 60- жыллары.
1372— 1388- жыллар
1406- жыл
1413- жыл.
X IV әсир
X V әсир

X V —X V I әсирлер
1680— 1718- Ж1~ллар
1714-

жыл

1 7 1 5 - 1716- жыллар.
1715-1728- жыллар
1715- жыл.
1721- жыл.
1721-жыл, лекабрь
1721-1724- жыллар
1 /2 2 - жыл

1723- жыл

Хорезм ийеликлерине Шынғыс хан
әскерлеринин басып кириўи
Монғол әскерлеринин Бухараны ялыўы
дорезмшахлардын пайтахты Үргенчти монғол әскерлеринин қоршап алыўы.
Хорезмде Қонырат қәўиминен шыққан өз бетинше Суўпылар династиясынын пайла болыўы.
Бағынбаған Хорезмге Темурдын атланыслары.
Алтын Орда әмири Едигенин Хорезмди жаўлап алыўы.
Хорезмди Улығбектайынлаған ҳәким
Шахмеликтин басқарыўы.
Ноғай ханлығынын пайда болыўы.
Өзбек султаны Шейбаны әўлады А б ылхайырханнын (1428-1463- жыллар)
басшылығында өзбек ханлығынын ҳәм
Жошы әўлады 'Жаныбек сулганнын
басшылыгында қазақ ханлығыныц
найла болыўы ҳәм олардын ноғай
улысынан бөлинип шығыўы
Қарақалпақлардын ноғайлылар қурамында болыўы, қарақалпақ халқыныи ҳәм тилинин қәлиплесиўи.
Қарақалпақларды қазақ ханы Тәўкепин басқарыўы.
Аоаллы өзбеклердин Хийўа ханы
Жәлигерге қарсы көтерилиси ҳ ә »
олардын қарақалпақ ханы Есим М ухаммедтиц сорамына өтиўи
Бухгольц басқарған әскерий экспедипияпын ҳэрекети
Шерғазы ханныц Хийўа ханлығын
басқарыўы
Хийўа ханы Шерғазынын қарақалпақларды бағындырыў мақсетиндеги
биринши атланысы.
Қарақалпақлардын Қазан ҳәм Уфаға
бир неше мәртебе елшилер жибери.
ўи
Уф а дворянини Дмитгий Тимофеевич
Вершининниц рус елшнси болып қарақалпақларға келиўи.
Флорио Беневени басқарған „ориентальлық* (шығыс) экспедициянын ҳәрекети.
Есим Мухаммедтин қарақалпақларға
хан болыўы
Қарақалпақ ханы Есим Мухаммедтии
Ж енибек батыр арқалы Петр 1 ге
жарлық жибериўи
Қазақ далалары менен Түркстанға
жонғарлардыц шабыўыл жасаўы, „ақ
табан шубырынды жылларынын* басланыўы.қарақалпақ халқынын „төменги* ҳәм „жоқарғы* қарақалпақлар
болып бөлиниуи.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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1725- жыл, 16-январь
1226- жылдын басы

1728-1748- жыллар
1730—1784-жыллар
1730-

жыл

1731- жыл
1731- жыл, ноябрь

1734- жылдын басы

1735- жыл
1740- жыл

1740- жыл
1741- жыл.

1741- жыл,

1742- жыл
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Русларға хат жоллап қарақалпақ елшилеринин жиберилиўи.
Абылхайырханнын Петербургке өз
елшисин жибериўи ҳэм қазақлардын
Россия пухарашылығына өтиў тилегин билдириўи.
Жолбарыс ханнын Хийўа ханлығын
басқарыўы.
Жийен жыраўдын өмири ҳәм творчествосы
Абылкайырханнын тағы Петербургке
өз елшисин жибериўи ҳәм қазақлар
менен қарақаллақлардыц Россия пуқарашылығына өтиў тилегин билдириўн
Патша ҳүкиметиниц өз елшисиМәмбет мырза Тевкелевты Абылхайырға
жибериўи
Қаракалпақлардын императрица Анна
Иоановиа атына жоллаған хатында
Россия пуқарашылығына өтиў тилегин билдириўи, қарақалпақлардын
Россия пухарашылығына қабыл алыныўы.
Петербургтеги император сарайында
қарақалпақ ҳәм қазақ елшилеринин
қабыл етилиўи. қарақалпақ ханы
Кайыпқа ҳәм қазақ ханы Абылхайырға қарақалпақлар менеи қазақлардык
Россия пуқарашылығына қабыл алынғанлығы хаққындағы жарлықтын жиберилиўи.
Әмудәрьяныцтөмениндеги араллы өзбеклер менен қарақалпақлардын Хийўа феодалларына қарсы көгерилиси.
Қарақалпақлардын Россия пухарашылығына қабыл алынғанлығы ҳаққында мәлим етиўши екинши жарлықтын жиберилиўи.
Нәдир шахтын Хорезмди жаўлап алыы
арақалпақлар менен қазақлардын
елатына жонғарлардын шабыўыл жасаў қаўпинин туўыўы, қарақалпақларға кел! ен жонғар елшисинин өлтирилиўи, жонғар улысларына қарсы қарақалпақлар менен қазақлардын бирЛиктеги атланысы.
Елизавета Пегровнанын патша тахтына отырыўына байланыслы. жанадан ант бериўдин шөлкемлестирилиўи. қарақилпақлардын Россия пухарашылығына өтиў тилв(ин жанадан
билдириўи. Оренбург полкининпоручиги Дмитрий Гладышевтиц қарақалпақларға келиўи
Жонғарлардын Орта ҳәм Киши жүзге жонғар ханы Голден Цыренге
сөзсиз бағыныўды галап етип ультиматум таисырыўы.
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1742-жыл. 23- август
1742-жыл. 26-август

1742- жылдыц сентябрк—
1743- жылдын апрели.
1743-жылдын августы
1743-жылдын қысы.

1746-1717- жыллар

1750- жыл
1750— 1762- жыллар
1762- жыл
1770—1790- жыллар
1780-1781- жыллар
1790—1804-жыллар.
1799—1880-жыллар
1803- жылдыц апрель—май айлары.
1804-

1806- жыллар

1805-

1814- жыллар

1806-

1825- жыллар

1806- жыл
1807- жыл, октябрь

1809- жыл, январь

Жана имперагрица Елизавета Петровнаға казақлардын ўәкиллеринин
ант бериўи.
Карақалпақлардыц ўәкиллери Маман
батыр менен Кошан батырдын жана
императрица Елизавета 11етровнаға
қарақалпақларлын атынан ант бериўи.
Поручик Гладышевгинқарақалпақлар
арасында болыўы.
Маман батыр бас болған қарақалпак
елшилериниц Петербургке келиўи,
Абылхайыр хтннын қарақалпақ аўылларына тосыннан топылыс жасаўы ҳәм
оларды ўайрлн етип, бүлгиншиликке
ушыратыўы.
Орта жүздин сулганы Абылайдын
қарақалпақ аўылларына топылыс жасауы ҳәм оларлы бүлгиншиликке
чшыратыўы. Орта жүздин султаны
Барақтын Абылхайыр ханды өлтириўи Абылхайыр ханныц баласы Н уралынын хаи болыўы
Казақ феодалларынык қарақалпақларға ҳәм араллыларға басқыншылық пенен шабыўыл жасаўы.
Қазақ ханлары менен султанларынын
шабыўылларына қарсы қарақалпақлардын гүреслери,
Киши жуздеги султан Ералыныц қара
қалпақ аўылларына шабыўыл жасаўы.
Мухаммед Әмининақгын Хийўа ханлығын басқарыўы
Россия елшиси Бекчуринниц Бухарада елшилик етиўи
Әўез инақтыц Хийўа ханлығын басқарыўы
Күнхожанын өмири ҳәм творчествосы.
А қ жағыстыц қуярлығындағы қарақалпақлардыц қытай уруўына Елтезер бектин шабыўыл жасаўы
Елтезер Мухамедтин Хийўа хан^ығын басқарыўы ҳэм онын өзине хан
атағын қабыл алыўы, Хийўа ханлығынла қоныратлар династиясы үстемлигиниц жанадан басланыўы.
Хийўа саўдагерлеринин қазақлардан
бала сатып алыўына патша ҳәкимлеринин қатац тыйым салыўы.
Мүхаммед Рахимнын Хийўа ханлығын
басқарыўы.
Хийўа ханыныц Төремурат суўпыны
Коныраттан қуўып шығарыўы.
Кутлымурат инак
басшылығындагы
хан
әскерлериннн
Жанадәрьядағы қарақалпақларға шабыўыл
жасаўы.
Әмулэрьянын қуярлығындағы қаракалпақларды бағынлырыў ушын М ухаммед Рахим ханныц шабыўыл жасаўы.
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1810- жыл

А қ жағыс (Айдос қала)қорғанынык
салыныўы.

1810 - жыл, январь

Араллылар менен қоцсы отырған қарақалпақларға қарсы Мухаммед Рахим ханнын шабыўыл жасаўы.

1810- жыл, июль

Қарақалпақлардын Соркөлдеги Қонырат ҳәм Манғыт қәўимлерине қарсы
Муҳаммед Рахим хакнын шабыўыл
жасаўы.
Хийўа ханларыныц барлық қарақалпақларды жаўлап алып болыўы.
Мухаммед Рахим ханнын Қоныратты
жаўлап алыўы ҳәм Төремурат суўпынын өлтирилиўи.

1810- жылдын ақыры
1811-

жыл, февраль

1811-1821- жыллар

Хиўйа ханларынын Жацадәрьядағы
қааақ қәўимлерин бағындырыўы.
Патша ҳәкимлеринин қазақ балаларын рус мектеплеринде оқытыўға
рухсат етиўи.

1822- жыл

Қазақ далаларында жаца қалалар—
Көкшегаў менен Қарқаралынын дөреўи: Қиши жүздеги хан ҳәкимлигинин сапластырылыўы.
Әжинияздыц өмири ҳәм творчество
сы.

1824- жыл
1824—

1878- жыллар

1 8 2 5 - 1842- жыллар

Аллакулы ханнын Хийўа
басқарыўы.

1827-1900- жыллар

Бердақгын өмири ҳэм творчествосы
Қарақалпақлардын Хийўа ханына қарсы көтерилиси.
Өтештин өмири ҳәм творчествосы.
Сырдәрьяға жақын жерлердеги қазақлардын Хийўа ханынақарсы көтерилиси.

1827- жыл
1 8 2 8 - 1902- жыллар
1842- жыл, сентябрь
1843-

1845- жыллар

Рахимқглы ханнын Хийўа ҳанлығын
басқарыўы.

1845- жыл,
1
1847- жыл

ханлығын

1

!

Урал (сонынан Ырғыл қаласы), Оренбург (сонынан Торғай қаласы әскерий бекинислеринин салыныўы
Қазақлардын көтерилиси ҳәм олар
тәрепинен Хийўа хаиларынын қорғаны Жана қаланын алыныўы, олардын
Россия пуқарашылы' ына өтиўи
Раим (1851- жылы Аралск бекиниси
деп қайта аталған) бекннисинин салыныўы;

1847- жыл
1848- жыл

Арал флотилиясынын дүзилиўи
Қарабулақ фортынын ҳәм Қосарал
ярым агаўына Қосарал фортынын
салыныўы

1848-жылдын ақыры
1848-1859- жыллар

Қазалы фортынын салыныўы
Капитан Алексей Иванович Бутаковтыц басшылығындағы Арал флотилиясынын ҳәрекети.
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1 8 4 8 -1 8 4 9 - жыллар

1851- жыл
1853- жыл
1854-

1855- жыллар

1854- жыл, июль

1855- жыл
1855-1856- жыллар

1855- жыл, 12-декабрь
1855—

1864- жыллар

1856- жыл, январь

1856- жыл, январьдын ақыры

1856- жыл, февральдын
1856-жыл, 29-март
1856- жыл, 12-июнь

1857жылдын жазы
1857- жыл
1858-

1859- жыллар

1859- жыл, июнь
1859-жыл, 30-июнь
1859- жыл
1 8 6 4 - 1 9 1 0 - ж ы ллар

ақыры

Украин шайыры, сүйретши Тарас
Григорьевич Шевченконын Қарақалпақстанда болыўы.
Хийўа ханлығындағы ашаршылық
Хийўа ханлығында тырыспай кеселинин ен жайыўы.
Абдыллаханнын Хийўа ханлығын басқарыўы.
Әскерий гузетшилер турған Арал
бекинислеринен әскерий орайы А қ
мешит (Перовский форты) болған
Сырдәрья әскерий шегарасынын (линиясынин) дүзилиўи.
Кутлымурат бала ханнын Хийўа ханлығын басқарыўы.
Колдаўлы уруўынан Ерназар ала көздин басшылыгьшда қарақалпақлардын Хийўа ханларына қарсы көтерилиси
Көтерилисшилер менен хан әскерлеринин биринши саўашы.
Сеид Мухаммед ханнын Хийўа ханлыгын баскарыўы.
Хийўа ханларына қарсы көтерилис
шығарған қарақалпақлар менен түркменлерге Хорезмниц арқа бөлиминдеги қазақлардын ҳәм өзбеклердин
келип қосылыўы.
Коқыратты басқарыўшы Батырханнын ҳәм еки Ерназардын Сырдәрьяиын шеп жағалығындағы барлык көшпели қазақларга көтерилисшилер атынан дослық хат жоллаўы.
Көтерилис шығарған қаракалпақлардын Хожелиниц қасындағы саўашта
женилиске ушыраўы
Сейид Мухаммед хан әскерлеринин
Ерназар алакөздин қорғанын қоршап
алыўы.
Ерназар алаквздин саткынлар қолы
менен өлтирилиўи ҳәм қарақалпақлардыц Хийўа ханларына қарсы көтерилисиниц бастырылыўы.
Хийўада тырыспайдынтаралыўы.
Россия ҳүкиметинин қарақалпақлардын үлкен топарынын рус сораиына
өтиўине руқсат етиўи.
Хинўа ханына қарсы Конырагтағы
көтерилис.
.П еровск* пароходын Қоныратқа жибериў ҳаққында Россия ҳүкиметинин
тәртип бериўи.
Бутаковтын баржа менен Қоныратқа
келиўи.
Карақалпақларды басқарыў системасына жанадан аталықҳөм беглер беги әмеллеринин енгизилиўи.
Сейид Мухамед Рахимныц Хийўа
ьанлығын басқарыўы.
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4867- жыл

1868 жыл
1873-жыл, февраль
1873- жыл, 29-май
1873-жыл. 12- август

1873- жыл
1874- жыл

1880- жыл
1880— 1891- жыллар
X I X эсирдин 80- жыллары
1885-жыл
1887- жыл
1890- жыл
1899-жыл, б-март

X IX эсирдин 90-жыллары
1900- жыл, март
1902-жыл

Патша ҳүкиметиннн .Түрксган үлкесин басқарыў ҳаққында реже* қабыл
алыўы.
1 ашкенгте
биринши баспахананын
ашылыўы
Хийўа ханлығын жаўлап алыў ушын
рус әскерлери атланысынын басланыўы.
Патша әскерлеринин Хийўаны жаўлап алыўы.
Хан менен генерал Кауфманнын Хийўа кадасынын қасындағы ханнын бағы Гендимианда питим шәртине қол
қойысыўы.
Карақалпақлардын Россияға ез ықтыяры менен қосылыўы,
Әмудәрья округинин дүзилиўи (1874жылы усы округ Әмүдәрья бөлимиие айланған).
Полковник А . В. Каульбарстыц басшылыгындағы илимий экспедиаиянын
Қарақалпақстанда жуыыс ислеўи
Ураллы 5 мык рус казакларынын
Орта Азияға көширип алып келиниўи, Р ус географиялық жәмийети шөлкемлестирген илимий экспедициянын
Әмудәрья бөлимине келиўи, (ПетроАлександровскте баслаўыш русм ектебннин ашылыўы. (Бул мектеп 1878жылы қалалық училишеболып қайта
дүзиледи).
Пегро-Александровсктеги училищенин қапталынан интернаттын ашылы-

Ўы

Жергиликли феодалларға ҳәм патша
ҳәкнмлерине қарсы Баба Гөклен Отызов басшылығындағы ҳәрекет.
Хийўа сорамындағы карақалпақлардын Шымбай участкасына массалық
көшип өтиўи.
) Петро-Александровскте
ҳаял—қыз1 лардын приход училишесинин ашы< лыўы.
' Шымбайда май шығарыў кәрханасынын салыныўы
Шорахач ҳәм Шымбай қалаларында
рүс-жергиликли халық мектеплеринин ашылы ы.
Шымбай учаеткасы Таллық волостындағы пуқаралардын жергиликли
феодалларға ҳәм рус ҳәкимлерине
қарсы бас кетериўи.
Қарақалпақстанға дәслеп демократиялық, ал соцынан марксистлик әдебиятлардын таралыўы.
Нөкис волостынын аўыллық ҳэкимлери менен шарўа-дийханлар арасындағы соқлығысыў
.Алпамыс* дәсганынын қарақалпақ
ҳэм рус тиллеринде Ташкенттеги бас-
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11902* жыл, 26-ноябрь

903- жыл
1905- жыл, 9- январь
1905-жыл, февраль
1905-жылдын жа ы

1905- жыл, ноябрь
1905- жыл. ноябрь декабрь
1905-

1907- жыллар

1906- жыл
1906- жыл февраль
1906- жылдын жазы
1907- жыл, май
1907- жыл
Ь 0 7 - жыл
1908-жылдын гузи

1909- жыл, май

1910- жыл

1910-1911- жыллар

паханада басылып шығыўы (ПетроАлександровск ҳәм Шымбайда ветеринария пунктлеринин ашылыўы).
А . С . Пушкин шығарыаларынын қарақалпақлар арасында биринши рет
қарақалпақ тилинде оқылыўы хәм
тынланыўы.
А . И. Беляевтин фольклорлық материалларды жыйнаў ҳәм изертлеў
ушын Қарақалпақстанға келиўи.
Петербургтеги
демонстрантлардын
патша ҳукимети тәрипинеи жаўызлык
пенен жазаланыўы.
Конырат беклигиндеги гедейлердин
Хийўа ханына ҳәм жергиликли феодалларға қарсы бас көтериўи,
Мойнақ ярым атаўынлағы Үргедеги
ҳэм Арал тенизинин қубла районларындағы балық аўлаў кәсип орынлары рабочийларынын рус санаатшыларына, жергиликли феодалларға ҳәм
патша ҳәкимлерине қарсы қозғалаклары,
Әмудәрья флотилиясы рабочийлары
хәм хызметкерлеринин ис таслаўы.
Әмудэрья бөлиминин почта-телеграфларында ислеўшилеринин ис таслаўы.
Қарақалпақстан мийнеткешлеринин
патша ҳукиметине қарсы бас көтериўлери.
Ашлық
Р С й Р П Туркстан шөлкеминин Ташкентте өткерилген Биринши конференциясы
Әмудәрья флотилиясьгндағы .Ц есаревич* парочоды менен .Волга* баржасы матросларынын ис таслаўы.
Петро-Александровск
тюрьмаханасынаағы сиясий қамақтағылардын
ашық бас көтериўи.
Петро-Александровск қалалық китапханасынын ашылыўы.
Әмудәрья бөлиминдеги революцияшыл социалистлер группасынын шөлкемлесиўи.
Әмудәрья флотилиясыныц барлық
вкипажынын ис таслаўы.
Петро-Александровскте орналастырылған 18 -атқышлар батальоны солдатлары арасындағы қозғалан.
Сарыбий волостынын Бегжап аўыллық
жэмәәтындағы Гулдирсин қала қапталындағы дийханлардын бас көтериўи.
Большевиклик .Вперед*, .Пролетарий* газеталарыныц ҳэм К. Маркс,
Ф Энгельс, В. И . Лениннин айырым
мийнетлеринин Қарақалпақстанға тарала баслаўы.
,А қ қапшық* ашлыкы.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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1910-

1918- жыллар

1911—

1912' жыллар

1912. жыл
1914- жыл, июль
1914—1919* жыллар
1914-жылдын (үаи
1914- жыл
1915-

жыл 9-январь

916- жылдын басы
1916* жыл февраль
1916жыл
1916* жыл, '4- январь
1910- жыл февраль

1916- жыл 25- июнь

1916-жыл. июль
1916-жыл,
1916-жыл,
1916- жыл,
1916- жыл,

24— 29-июль
27—29-июль
3-август
4-август

1916- жыл, сентябрь
1916-жыл. ноябрь

1916-жылдын ақыры

44Ө

1
1
5

Асфаидияр хаинын Хийўа ханлығын
басқарыўы.
Қарақал на қстанға социал-демократлардыц келиўи
Қарақаллақстанда ленинлик .П равда*
газетасынын пайла бола баслаўы
Биринши жер жүзилик урыстыц басланыўы
Қарақалптқстанлағы қурғақшылық,
исрапыл аяз, суў басқынлары менен
өнимсизлик жыллары.
Тербенбестеги балықшылардыц балык
аўлаў кәсип орынлары ийелерине
қарсы оас көтериўи.
Жана
Үргенчтеги Үлкен Ярослав
мануфактурасы фабрикасындағы рабочийлардыц қозғалысы
Әмудәрья бөлими санаатшыларына
қарсы бөлимдеги рус рабочийларыныц ис таслаўы.
Хийўа гарнизоны солдатларынын бас
көтериўи.
Жана Үргенч заводындағы қозғалац.
Хийўа ханлығы менен Әмудәрья бөлиминдеги кураллы көтерилис.
Әўезжан хожа бас болған хожелишикөтерилисшилердин Хийўаға жақынлап келиўи.
Жунайыд хан басқарған түркмен феодалларынык ханлықтын пайтахтын
басып алыў ушын шабыўылға шығыўы
Д ә р е к е т етиўши армия турған районлардағы қорғаныў қурылысларын
салыў бойынша жумысларды ислетиўге, сондай ақ мәмлекетлик қорғаныў ушын зәрүрли болған барлық
жумысларды ислетиў ушын бөтен
халықлардын ер адамларын тартыў
ҳаққында* иатшанын Указы.
Қаракалпақстанныцоц жағалық бөлегинде миллий-азатлық ҳәрекетшшн
басланыўы
Шорахан участкасыидағы көтерилис.
Шымбай участкасындағы көтерилис.
Аралдык қубласындағы қозғалан
Мойнақтағы,. Үргедеги, Үшсайдағы.
Зайырдағы, Тербенбестеги қозғалан,
Тылдағы жумысларға рабочийларды
мәжбүрлеп алыўға қарсыҚарақалпақстандағы көтерилис.
Бөлимдеги, әсиресе Шымбай участкасындағы миллий-азатлық ҳәрекетинин күшейиўи.
Патша администрациясынын ПетроАлександровскте азық-аўқат затларына карточка системасын енгизиўи
ҳэм отын, жанар май баҳасыныц қымбатлаўы.
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1017 жыл, 29- январь

1917-жыл 27-февраль
1917- жыл, 6{19)-иарт

Хийўа ханынык әскерий заемға жазыў ҳакқында жарлыққа қол қойыўы.
Хийўа қаласында Россия әскерий комиссариатын дузиў ҳаққында хаи
менен генерал-губернатордык келисим дузиўи.
Февраль буржуазиялық-демократия*
лық реводюциясы. Патша хүкимети
нин қулатылыўы.
Петро-Алексан 1ровскте рабочий де*
путатлары Совегиниц дүзилиўи.
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КӨРСЕТКИШЛЕР
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҲӘМ ТАРИЙХЫЙ-ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ОРЫН
АТАМАЛАРЫНЬЩ КӨРСЕТКИШ И.
А в с т р о — В е н г р и я 402
А д а м а т а 138
А д а м қ ы р ы л ғ а н 252
А з е р б а й ж а н 108, 1'09
А з и я 37, 38, 115
А й б ү й и р 88. 224, 249, 348, 353
А й д о с қ а л а 167
А й ж а п 272
А қ ж а ғ ы с 163, 165, 166, 167, 168
А қ қ а л а 187, 243
А қ қ а м ы с 301, 336
А қ м е ш и т 220, 221, 250
А қ м о л а 159, 420
А қ ө з е к 141
А қ т ө б е 328
А қ ш а д ә р ь я 19, 20, 23, 26, 30,
31, 32, 33, 35, 36
А Қ Ш 247
А л е к с а н д р о в с к ф о р т ы 250
А л т а и 37, 63, 64, 69, 100
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А м а н ө т к е л 137
А м и р а б а д к а н а л 32
А м у л ь 90, 96
А м у р о б л а с т ы 303
А н г л и я 231, 237 241, 248. 249,
250, 253, 402
А н г р е н 99, 253 247
А н қ а қ а л а 30 ’
А
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А р д о х о ш м и т а н 89
А р е я 41
А р қ а А м е р и к а 283, 289
А р қ а - б а т ы с С и б и р ь 59
А р қ а И р а н о б л а с т ы 22*
Ар қ а К а в к а з 64, 97, 124
А р қ а К а с п и й 59
Арқа Тагискен
35
А р қ а Ҳ н н д с т а н 67
А р м а в и р 330
А р ь я н - В а й ч а х 41
А с а н а с (А ш н а с) 101
А с т р а х а н 148.155. 212, 213 222,
341
А ф ғ а н и с т а н 52, 87, 104, 250.
251
А ш х а б а д 256,312. 324, 330,400
А я з қ а л а 47, 52
Ә м у д ә р ь я 19, 20, 28, 29, 31, 33,
40, 44. 52, 67, 75, 76, 81, 82, 83.
88, 90, 91, 92, 96, 104, 114, 116,
130, 133, 186 187, 188, 192, 193,
198, 201, 202, 203, 205, 220. 224,
226, 227, 230, 232, 233, 234, 235.
238, 211, 2*3, 249, 250. 253, 254,
267, 269, 273, 289, 301, 314, 331,
347. 359, Ь62, 365, 373, 376, 398,
399, 405, 410. 417
Әмудәрья бөлими
254, 255,
256. 257, 259, 260, 261. 262, 264,
266. 268, 269, 274, 275, 277, 279,
282, 283. 284, 186, 287, 288, 290,
291, 293, 294, 297. 298, 301, 303,
306, 208. 309, 310, 311, 313. 314,
315 317, 320 323. 324, 326, 327,
329 330, 331. 333. 336, 337, 339,
340, 342, 348. 360, 361. 364, 398,
399, 401, 403, 404, 405, 406, 407,
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408, 409. 410, 411, 412, 413, 415
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423'
424, 425, 426, 42?. 428, 429. 43о!
431, 432, 433, 434, 435
Б а б и ш м о л л а 44, £0
Б а ғ д а т 86. 108
Б а д а х ш а н 67, 68, 145
Б а л е н-Б а д е н 249
Б а з а р - 2 29, 53
Б а й р а м қ а з ғ а н - 2 29
Б а к т р и я 49, 50, 61
Б а к у 345
Б а л а х а н қ о л т ы г ы 237
Б а л т и к т е н и з и Зл9
Б а л х 71, 115
Б а л х а н т а ў 86
Б а л х а ш 99, 142
Б а р а к т а м - 1 66
Б а т ы с Е в р о п а 73
Б а т ы с Қ а з а қ с т а н 26, 29, 221
Б а т ы с С и б и р ь 26
Б а ш қ у р т с т а н 141, 149
Б е к ж а п 301, 359, 361
Б е к ж а п в о л о с Т ы 329
Б е л т а ў 96, 200
Б е р у н и й (қ а л а) 93, 384
Б е р у н и й р а й о н ы 59, 61, 74
Б е с ж а п в о л о С т ы 273, 417
Б е с т а м 122
Б е х и с т у н 40, 43
Б е ш - а р ы қ 348
Бнйбазар
в о л о с т ы 263, 273,
277, 280, 336, 337, 417
Б и й б а з а р 288 296, 297, 298, 417
Б и й х о ж а м е д р е е е с и 273
Б о л г а р и я 103, 119
Б о з а т а ў 379
Б ө к е н т а ў 27, 84
Б е р ш и т а ў ы 96
Б р н т а н и я 247, 248
Б у к е е в к а 221
Б у х а р а 73, 86 96, Ю4, 111, 118,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 151,
155, 159. 169, 166, 184, 220, 223,
235, 256, 380, 391, 393, 429
В ухара ханлығы, әмирлиги
126, 215, 229, 231, 247, 248, 254
Б ү р к и т к а л а 65, 74, 76, 83
В а в и л о н 44
В а д а х к а н а д ы 90
В а р д а р а г 94
В и э а н т н я 69, 70, 102, 103, 119,

120

В л а д и в о с т о к 290
В о л г а 29, 34. 62, 98, 96, 101, Ю2,
103, 115, 116, 120, 125, 128, 1 $ ,
131, 132, 133
Г а м б у р г 289
Г ә ў и р • қ а л а 41, 46, 54, 61, 75,
91, 92. 383

29—680

Г ә ў ҳ а р 90, 93. 108, 110
Г е й д е л б е р г 250
Г е н д н м и а н б а ғ ы 252, 253, 254
Г е р м а н и я 120
Г е р а т о б л а с т ы 85, 88
Г е н е Н и с а 46
Г ө н е Ү р г е н ч ( Г у р г а я ж ) 88.
90. 115, 201. 214, 225, 235, 237,
328, 348, 349, 353, 355. 366
Г е н е $ ? а з 61, 63
Г р е к — Б а к т р и я 50, 51, 55
Г р е ц и я 61
Г у р ь е в 222
Г ү з е л и қ ы р 42, 43, 45
Г ү л д и р с и н 53, 93, 335
Г ү р л е н 188, 252, 344
Ғ а з н а 104, 107
Д а р ғ а н а т а 90, 91, 96
Д а ў д а н 43. 161, 232
Д әўқара волосты
263, 315,
321. 333, 340, 421
Д ә ў қ а р а к ө л и 188 201,202,219
Д а ў қ а р а р а й о н ы 173,189,231,
243, 244, 275
Д е ш т и - Қ ы п шак . 115, 116, 118,
119, 125, 132, 133
Д ж у р д ж а н и я 75, 91
Д и н г е л ь д ж 44
Д и х и с т а н 86, 108, 109
Д н е п р 103. 118, 1|9
Д н е с т р 123
Д о с а н б а с ы ў 308
Д у з — қ ы р 64
Дунай
102, 103, 118, 119
Д у р г а д и к 264
Е в р а з и я 20, 34, 35
Е в р о п а 87, 97, 105, 283, 288
Е д и л , ( В о Л г а ) 120, 124, 126
Е р н а з а р қ а л а 379.
Е с и м ө з е к 118, 189. 190, 195, 431
Е с и м в о л о с т ы 329, 417
Е с т е м е с - 337
Ж а й ы қ 124, 126, 142, 148
Ж а л п а қ -1 26
Ж а м б ы л қ а л а с ы 86
Ж а н б а с — қ а л а 21, 22, 23, 24,
25, 28, 30, 45. 61
Ж а н к е н т 99 101, 113
Ж а н а б з а р 227, 403, 417
Ж а н а д ә р ь я 23, 96, 107, 122.
138, 155, 156, 157, 158, 160, ЮЗ,
164, 166, 167, 168, 170, 171, 187,
215, 216, 220 231, 326, 379
Ж а к а к а л а 120, 223, 366. 423
Ж а н * қ у м 165
Ж а н а ө а е н 221
Жана Үргеич
115, 251. 300.
330, 344, 409
Ж е к к е П а р с а н 32, 33, 64, 65,
74, 76, 77, 78, 79, 83
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Ж е н д 107, 108, 109, 113, 120
Ж е н й в а 305
Ж е р О р т а т е н и з и 41
Ж е т и а с а р 64, 76, 82, 83
Ж е т и с у ў 98, 99, 100, 104, 109,
117, 420, 421
Ж и з а к 251, 256
З а й ы р 419
З а к а в к а з ь е 34, 327
З а к а с п и й 400
3 а м а р х 70
З а м а х ш а р 75, 9 0 ,9 1 , 110, 353
З а ц ғ а р қ а л а 101
3 е р а в ш а н 20, 23, 27, 28, 104,
107, 141
И г д а қ о р ғ а н ы 65, 67
И й ш а н б ө г е т 94
И й ш а н Ж ы қ қ ы н 408
И л е к 222
И м г а н Қ о р ғ а н ы 214
И н д ( д ә р ь я ) 114
И н к а р д ә р ь я 25, 26, 35, 36, 101
И р а қ 95, 108, 109
И р а н 39, 40, 4. , 42, 43, 61, 66. 67,
69. 70, 85, 86, 87, 95. 104, 111,
113, 116, 131, 134, 164, 170, 214,

224

И р б и т 221
И р ғ ы з д Ә р ь я 99, 221
И р ғ ы з қ а л а 220
И р т ы ш 118, 131, 142
И т а л и я 402
И т и л ь 97
К а в к а з 50, 118, 123, 133, 213, 250,
251, 278, 280. 345
К а л у г а 252
К а м а 124
К а м ч а т к а 145
К а н г а ғ ы р 51
Кангадәрья51
К а н г ю 120
1
К а с п и й т е ц и з и 19, 21,39, 62,«
64, 70. 95, 99, 113, 223, 249, 256:
К а т у р ж а п 272
К е г е й л и 187
К е г е й л й в о л о с т ы 335, 408
К е г е й л и к а н а л ы 183,190,195,
314
К е г е й л н р- н ы 88
К е л т е м и н а р 20, 21, 23, 264, 338,
К е н е г е с ж а п 366
К е р д е р ' о б л 72, 75, 76, 78, 81,
82, 83, 90, 94, 95
К е р д е р к а н а л ы 90
К е р к и 312, 318, 319, 329,
К е ш (қ а л а ) 72
К и е в 102, 103, 19
К и е в Р у с - ы 119, 120 127
К и ш и А з и я 46
К и ш н Қ а б а т 65
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К и ш и С и м а т а 74
К ө к ө з е к 164, 165. 167, 171, 187
189, 215, 243, 269, 313
К ө к ө з е к в о л о с т ы 313
К ө к ш е 30, 31, 32, 33
Константинополь
119,231
К р а с н о в о д с к 2 4 9 ,2 5 1 ,2 5 2 332
К р а с н о я р с к и й 213
Кулан
(ҳәзирги
Лугавая)
98
К у х и с т а н 108
К у р д и с т а н 108
К у ш а н и м п е р и я с ы 51, 59
К ү й и к к е с к е н қ а л а 82
К ү й и к қ а л а 82
Қ а б а т қ а л а 23, 30, 32, 93, 110,
111, 114
К а б у л 251
Қ а з а н 140, 141, 143, 221
Қ а з а қ д ә р ь я 167
Қ а з а қ с т а н 20, 34, 35 50, 99,
100, 117, 125, 146, 221, 222, 380
Қ а з а л ы 101, 248, 256, 290, 331,
365, 374, 409, 419
Қ а з а л ы у е з д и 419
Қ а з а л ы ф о р т ы 220
К а л а л ы қ ы р 43
Қ а л е н д е р х а н а 262, 297
Қ а л л и к ө л 187
Қ а р а б а й л ы 187
Қ а р а б а қ 313
К а р а б у ғ а 179
К а р а к е л 248
Қ а р а о й 178
„ К а р а қ а л п а қ * — с о в х о з ы 382
Қ а р а қ а л п а қ с т а н 19, 20, 58,
65. 73 74, 88, 91, 93, 110, 115,
148, 176, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 274, 277, 278,
280, 281. 282, 283. 284, 285, 288
289, 291, 292, 293, 301, 302, 304.
311, 314, 316, 317, 320, 321, 324,
328, 339, 341, 343, 344, 346, 367,
379, 380, 384, 388, 390, 398, 399,
400, 401, 404, 410, 412, 422, 424,
425, 426, 427, 429, 431, 432, 433
Қ а р а қ у м 19
Қ а р а п у т а қ ф о р т ы 220
Қ а р а т а ў 200
Қ а р а т ө ц и з 50, 77, 33?
Қ а р а т е р е н 200, 269
Қ а р а ў ы м б е т 96
Қ а ў ы н л ы 27
Қ а ш қ а р 99, 104, 105
Қ о й қ ы р ы л ғ а н қ а л а 47, 48,
49
Қ о қ а н 140, 217, 219, 223, 234, 242,
257
Қ о қ а н х а н л ы ғ п 247, 248, 249
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К о н ы р а т 204, 205, 217, 235, 237,
240, 241, 243, 252, 286, 291, 361,
365, 366, 367, 374
К о н ы р а т в о л о с т ы 265
Конырат беклиги
348, 351,
409, 412
Қ о н ы р а т р — н ы 168, 196,425
К о р ғ а н ш а қ а л а 234, 243
К о р ғ а с ы н қ а л а 46
К о с а р а л я р ы м а т а ў ы 220
Қ о с т а н а й 520
К о т а н к ө л 308
К у б л а т а ў 238
К у б л а А р а л 30, 32, 34
Қ у б л а С и б и р ь 37
Қ у б л а Т ә г и с к е н 36
Қ у б л а Т ү р к м е н с т а н 41, 46
К у б л а У р а л 26, 30. 50, 64
Қ у б л а Ҳ о р е з м 115
Қ у м қ а л а 122
К у с х а н а т а ў 82, 125, 187, 189,

333

Қ у ў а н д ә р ь я 136, 137, 148, 156,
158, 159, 160, 171, 326
К у ў а н ы ш ж а р м а 187, 189, 269,
308
Қ ы з ы л р а б а т 86
К ы з ы л қ ы я 338
К ы з ы л қ у м 20, 23, 26, 27, 93,
96, 1Ю, 113, 130, 203. 212, 321
Қ ы з ы л қ у м р — ны 276
Қ ы з ы л О р д а 35, 101
Қ ы з ы л с у ў 249
Қ ы л ы ш қ а л а 202
Қ ы л ы ш н н я з б а й 347. 353
Қ ы п ш а қ 200, 201, 239, 291, 328,
355
Қ ы р а н т а ў 94
К ы р қ қ ы з 20
К ы р ы м 123, 124, 143, 231
К ы т а й 1 11 , 1. 2 , 1 1 5 , 1 4 0 , 2 1 2
К ы я т ж а п 3:6, 375
Қ ы я т ж а р ғ а н 272, 348, 349. 359,
362, 363, 366
Қ ы я т к а л а 70, 71, 72, 75, 78, 88,
93, 96, 102, 105, 115, 188
Қ ы я т қ а н а л ы 60
Қ ы я т о б л 90
Л а ў д а н к а н а л ы 187, 348
Л а ў з а н 224
Л е н а 338
Л о д з и 322
Л о н д о н 249
М а в е р а н н а х р 72, 85, 86, 87, 89,
94, 96, 99, 104, 105. 108, 112, 113
М а з л у м х а н с у л ы ў 384
М а й л ы к ө л 200
М а й л ы ш е н г е л 216
М а к е д о н и я 119
Д1 а л д ы б а й қ у д ы қ 321

М а н ғ ы т қ а л а 204, 286, 291, 347,
355
М а н ғ ы р қ а л а 64
М а ц ғ ы ш л а қ 212, 223, 251
М а р г и а н а 49, 60, 52
М а р ы 20, 86. 108, 214, 224, 225,
232, 341
М е с о п о т а м и я 40, 46, 53
М е ш е д - М и с и р и я н (қарабақ а н а) 86
М е ш х е д 214
М и з д а к х а н 61, 63, 75, 78, 79, 90,
91, 92
М и н в о д ы 345
М и н ^ с и н қ а з а н ш у қ ы р ы 62,
М о ғ о л с т а н 124
М о й н а қ 419
М о й н а қ р — н ы 88
М о й н а қ я р ы м а т а ў ы 310
М о л л а П и р и м қ а л а 348, 379
М о н ғ о л и я 63
М о с к в а 140, 143, 289, 291, 335,
424
М ү р ғ а б 28
Мухаммед
Мушрип
(жера т ы) 264
М ы л т ы қ к е т к е н 337
Мыкбулақ
2 3, 266, 276, 321,
333, 417, 419
М ы р з а ш ө л 340
Н а з а р х а н 200, 285, 286, 308
Н а х ш е б 72
Н ә р и н ж а н 93
Н ә ў п и р 189
Н е с 108. 109
Н и ж е г о р о д 221,289, 290
Н и с а қ а л а с ы 114
Н н ш а п у р 108
Новая Алексендрия
(П о л ш адағы ҳэзирги Пулава)
355
Н о в о —П е т р о в с к қорғаны
233
Н ө к и с 201, 204, 205 243, 269, 302,
308, 313, 361, 379. 399, 417
Н ө к и с в о л о с т ы ЗиО. 413, 417
Н у р а т а 107, 118, 393
Н у р а т а р — к ы 107, 11з
О н а л т ы я м а н 264
О р а й л ы қ А з и я 68, 100, 130
О р а й л ы қ К а з а қ с т а н 59
О р е и б у р г қ о р г а н ы 220
Оренгбург
30, 39,
149, 151,
154,
155. 222, 232,
235. 236,
242,
250. 251, 287,
288, 290,
320,
330, 365, 374
О р е н б у р г л и н и я с ы '220
Оренбургобл’ Соль-Илецк

451
www.ziyouz.com kutubxonasi

О р с к қ о р ғ а н ы 150
О р т а А з и я 19, 20, 23, 25
27. 28, 30, 33, 34 , 35,
38, 39, 40, 41, 42,, 43,
46, 49. 50. 51 . 52. 54.
60, 61, 65, 66, 67,, 68,
70, 71, 72, 74, 76, 79,
85, 86, 87, 88,, 96, 100,
109, 112, 115, 117. 120,
125, 126, 128, 130, 131,
134, 141, 142, 143, 145,
154, 170, 172, 198, 212,
221, 222. 223, 231, 232,
247, 248, 249, 250, 255,
257, 258, 267, 271, 279,
289, 304, 326, 340, 364,
380, 412, 414, 422
О р ж а п 335

зв,
37,
45,
59,
69,
80,
105,
124,
133,
147,
220,
244,
256,
280,
374,

О т т о м а н п о р т а с ы 231
О т р а р 113, 121, 1$2
Ө з б е к с т а н 52, 117, 276
П а й к е н т 67
П а л ў а н а т а 347
П а л ў а н ж а п 91
П а р и ж 332
П а х т а а р н а 90
П ә н ж и к е н т 73, 79
П е н з а 221
П е р в а н 114
П е р о в с к 137, 320
П е р о в с к ф о р т ы 221
П е р о в с к у е з д и 420
П е р с о п о л ь 40,
41, 43, 44
П е т р о - А л е к с а н д р о в с к 256,
277,
285, 286, 288, 2Ь9,
290,
291.
292, 293, 297, 298,
299,
301,
302, 304, 306, 307,
310,
311,
316, 319, 320, 322,
323,
326,
328, 332, 333, 334,
337,
338,
342, 344, 345, 361,
398,
399,
405, 406, 407, 413,
417,
421,
423, 424, 425, 420,
427,
428.
429, 430, 431, 432,
433,
434, 335,
Петербург
142, 152, 154, 223,
232,
234. 237, 250, 253,
2$7.
305,
306. 317, 331, 335,
341
П е т р о г р а д 424, 425
П е ш а в а р 251
II и л қ а л а 47
II о л ь ш а 301
П о р с ы 328
П р а г а 341
Р а б а т- и м а ш 103
Р а й ы м к о р ғ а н ы 137, 220
Р е й 108
Р и м 61
Р о с с и я 127, 139, 141, 142, 143,
145, 146, 147, 148, 149,
160,

161.
154, 155, 156, 159,
171, 204, 205, 211, 212,
214, 221, 222, 223, 231,
243,
235. 236, 238, 241,
247, 248, 249, 250, 251,
257,
253, 254, 255, 256,
268,
259, 261, 264, 265,
270, 278, 279, 280, 281,
283, 288, 289, 293, 303, 305,
320,
307, 308, 311, 312, 316,
323, 332, 338, 345, 346, 350,
398,
358, 365, 367, 379, 391,
401, 402, 403, 406. 410, 411.
422, 424, 427, 431, 432. 433, 435,
Р о с т о в > 222
Р о с т ь д ә р ь я с ыI 103,, П 9
С а м а м б а й 308
С а м а р а 149, 221, 306
С а м а р к а н д 71, 75, 112, 113, 114,
115, 116, 142, 257, 815, 318, 321,
326, 341, 345, 429
С а р а й б е р к е 118
С а р а т о в 221
С а р а я к л ы 264
С а р ы б и й 264, 301, 415
С а р е н б а ғ 264
С а р к ө п а қ с а к а л л ы ғ ы 310
С а р л ы т а м 101, 122
С а р ы а т а ў 215, 217
С а р ы б и й в о л о с т ы 273, 280,
285, 335, 448
151,
170,
213,
234,
244,
252,
258,
269,

Сары

қамыс

19,

51,

113,

116,

347
С а р ы с у ў 118
С а ў р а н 122
С а х т и а н ж ә м ә ә т и 416
С е к с е ў и л с т а н ц и я с ы 26, 27
С е р а х с қ о р ғ а н ы 103, 224
С и б и р ь 133, 302, 303, 420
С и р и я 49, 113, 114
С о г д и а н а 41, 49, 52, 71
С о р ж а п 376
С о р к ө л 167, 168
С у б у р н а 110
С у з а 44
С у л т а н - ў а й с т а ў ы 33, 41,384
С ы ғ н а қ 113, 122, 126
С ы р д ә р ь я 19, 20, 25, 33, 35,
36, Ы), 51, 55, 64, 82, 87,
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,
104, 108, 111,
113, 118,
121,
122, 123, 125,
126, 130,
133,
135, 136, 137,
138, 139,
141,
142, 143, 145, 148, 149,
154,
156, 157, 158,
161, 163,
170,
171, 179, 205, 220, 223,
229,
231, 233, 234, 238. 241
Сы рдәр ь я обл
254, 261,
284,
306, 315, 316, 317, 326,
329,
330, 333, 420, 421
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Сы рдарья линиясы
244, 248

231, 243,

Т а г и с к е н 36, 36, 37
Т а з а б а ғ ж а п 30, 32, 36, 61
Т а л а с а л а п л а р ы 98, 123
Т а л б ө г е т 137
Т а л л ы д 167, 189, 201, 236, 238,
247, 374
Т а л л ы қ р — ны 276
Т а ы д ы 419, 424
Т а м д ы в о л о с т ы 263, 276, 321,
333, 417
Т а р а з ( ҳ ә з и р г и Ж а м б ы л ) 86,
98, 99
Тахта
к ө п и р р— н ы 65, 179,
200, 267
Т а х т а х а й ы р 363
Т а х а р и я 96
Т а ш а ў ы з 417
Т а ш а ў ы з о б л 91. 276, 344, 366
Ташкент
140,
248, 251, 255,
257, 269, Ш
305, 306, 311,
317, 318, 343, 400
Т а ш т ы қ 61
Т э ж и б а й к о л т ы ғ ы 374
Гэжи қазған V
Т э ж и к с т а н 52
Т ә р и м д э р ь я с ы 98
Т е д ж е н 28
Т е м и р ш у р а 260
Т е р б е н б е с 408, 419
Т е р ы е з 429
Т е с н к қ а л а 78, 80
Т и б и л и с и 342
406
Тоқпақ ата атаўы
61, 74
Т о п р а қ қ а л а 41, 52,
Т о р ғ а й д!ә р ь я 221
Т о р ғ а й қ а л а 220, 321
Т о р ч е с к (қ а л а) 120
82, 94
Т е к қ а л а 47 78, 79, I
Т е к т а ў ы 83
Т ө р т к ү д 273, 416, 422
Герткүл волосты
264, 272,
273, 274, 280. 301, 340, 407
40$, 413, 414, 416, 416 427
Г е р т к ү л р — н ы 20, 21. 47,
61. ?3, 74, 93, 267
Т у р а и о й п а т ы 137
Т ү р к и я 231, 232, 289, 411
Т ү р к м е н с т а н 20. 4 1, 46, 86, 91,
117, 130, 237, 251. 276
Түрқстан
141, 160.
264, 266,
257, 259, 260. 262, 265. 267,
268. 269, 273. 277, 279, 283,
285, 288. 293. 294, 295, 301,
803, 304, 308, 306. 307, 311.
Я1Т

.'<10 Я91

Я91

.497

«04,
421,
432

405,
422,

456, 410,
423, 428,

413. 420,
430, 431,

Узбой
19, 21, 65, 67, 347
У й ғ а р а қ 36, 37
У к р а и н а 120
У лл ы т а ў 118
У л л ы б а ғ ж ә м ә ә т и 416
Урал
34,
102, 120, Ш ,
131
133, 142
У р а л с к қ о р ғ а н ы 204
У р а т ө б е 429
У ф а |41
У ә й и с м а м а қ о р ғ а н ы 244
Ү з г е н 113
Ү л к е н С и м а т а 74
Ү о г е 249, 310, 347, 409, 419
Ү р г е н ч 71, 75, 88, 90, 91, 98,
106, 107, 111, 113, 114, 116,
123, 204, 291, 311, 313, 316,
394, 426
Ү с т и р т 86. 96 101, 102, 115,
203, 223. 248, 347
Ү ш с а й 419
Ф а р а в 86, 96, 108
Ф е р ғ а н а 65, 71, 104,
Ф р а к и я 119
Ф р а н ц и я 402
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X а з а р а с п 78, 90, 91, 96,
262, 313, 353
Хазарстан
95, 97,
98,
103
Х а л и ж а н 88
Х а м д ж е р д ( қ а л а ) 70
Х а н а б а д 214, 232
Х а н ж а п 272, 297, 337, 359
Х и й ў а 75, 90,
116. 139,
142, 143, 147, 149. 151,
156, 159. 163,
164, 165,
179, 184, 204, 212, 213,
218, 220, 222, 224, 225.
227. 232, 238, 251, 252,
254, 255 257, 267, 279,
349, 380, 391, 394, 895,
411, 412, 429
Х и й ў а х а н л ы ғ ы 158, 161,
164, 167, 171, 172, 173,
179, 184, 13$, 193, 202,
206, 211, 212, 219, 223,
291, 232, 241, 242, 244.
267, 2б6, 267, 271, 272,
- 1 . Ь0. 831,
~
-301,
332, 336.
343, 347, 348, 349, 352,
864, 36/, 374, 376, 395,

ллд
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107.

101,

141
155’
170’
214’
226*
253
344,
410,
162,
174,
205.
224,
249,
294,
339,
356,
404

Х ож аж ер жәмәәти
408, 416
X о ж а к ө л 200
X ожели
185, 201,
202, 205,
235,
239, 273, 286, 291,
328,
383, 4Ю, 411
Хожели
беклиги
277,
348,
404.
4С9, 412, 423. 425
Х о ж е л и р — н ы 189, 412
X о л а т а 252
X о р а с а н 85, 86, 87, 89, 95,
104,
108, 114, 115, 214,
219
X о р е а м 27, 30, 33, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54,
55, 59. 60,
61, 62, 63, 65,
66, 67. 68,
.
69, 70, 71,
/2,
73, 74, 75,
76, 77. 80, 81.
82, 83, 84,
85, 86, 87,
88,
89, 90, 91,
92, 93, 94 96. 97, 98. 101,
102,
105, 107, 108, 109,
110,
112,
113, 114, 115, 116,
117,
118,
122, 123, 134, 141,
160,
161,
162, 174, 184, 186,
257,
267,
271, 311, 320, 348,
362,
384
Х о р е з м о б л 276
Х а й ў а н қ а л а 94. 95
X а н қ а қ а ла 60, 63, 344
Ҳ ә к и ы а т а 384
Ҳиндстан
52, 114,
212, 247, 251
Х у р р а з а д 71

115,

116,

Чаржоў
202,
216, 287.
289,
303, 318, 319, 324, 330, 365,
37/, 399
Чаш
(Гашкент)
64, 71, 88,
89, 104
Ч е р н о я р с к 221
Чиркен
( Ч е л е к е н яр.
ат)
237
1
Ч и р ч и к о й п а т ы 99
*
Ч у д ә р ь я с ы 99, 124, 142
.
285, 286,
Шаббаз
427
Ш а б б а з — Ва л н й
293
Ш аббаз волосты
280, 340, 416
Ш а ғ а л 308
Ш а л қ а р 99
Шалыш (жераты)
Ш ам урат каналы
Ш а к л ы б а с ы ў 187,
Ш а р қ ы р а ў ы қ 224
Ш а т л ы 3( 8
Ш а х а б а д 347, -417
Ш а х с ә н е м 64, 80,

288,
296.
273,

310
348
188

110

398,
297,
274,

Ш а х р и с а б з 115
Ш а х р и с т а н 75
Шахтемир
( ҳ ә з и р г и Ш ымб а й ) 163
Ш е м а х а 115
Ш е р м е н ж а п 45, 46, 52, 61,

110

Ш е р т е к л и 116
Ш и м а м 264
Ш и р и к -Р а б а т 50, 51, 218
Ш о ғ й р к ө л 114
Ш о м а и а й 348 353, 356, 362
Ш оманай беклиги
277, 350,
351, 356, 364, 409, 412, 425,
Ш оманай каналы
185,
187,
188, 189, 272, 359
Шорахан
90,
173, 285, 286,
287,
399, 415. 432,
434,
435
Ш о р а х а н а ў ы л ы 93, 338
Ш орахаи волосты
272, 280,
301,
336, 340, 403,
416,
430.
Ш о р а х а н к а н а л ы 108, 269
Ш о р а х а н р — н ы 275
Шорахан
участкасы
260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
268, 271, 273, 277, 278, 279,
281, 283, 284, 287, 291. 294.
327, 330, 407, 409, 414, 415.
416,
417, 419, 421,
424,
434
Ш о р т а н б а й 187, 189, 308
Ш ы б ы қ л ы а қ с а қ а л л ы ғ ы 408
414
Ш ы ғ ы с Б в р о п а 59, 95, 96,
97, 115, 123. 125, 133
Ш ы ғ ы с И р а н 46
Ш ы ғ ы с К а з а қ с т а н 59
Ш ы ғ ы с Т ү р к ст а н 50, 52, 67,
98, 99, 117, 141
Ш ы л п ы қ 168, 200
Шыбықлы
жэмәәти
408,
414
Шымбай
қаласы
179,
188,
202, 204, 205, 227, 241, 256,
285, 287, 291, 313, 314, 315,
3/9, 392, 399, 407, 417,
418,
420, 427
Шымбай волосты 1 аўылы
287 413
Ш ы м б а II
р— ны
275,
331,
382
Шымбай
участкасы
260,
262, 263. 265, 266. 268.
70.
271, 272. 273, 277, 278
279,
281, 83, 287. 291, 294.
295.
296. 298. 300, 306, 308.
309,
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313, 327, 328,
336, 364, 408,
418, 419, 420,
428, 430
Ы ссы көл98
Ырғыздәрьясы
Эмба
дәрьясы
142, 148, 221,

329,
412,
421,

332,
416,
422,

335,
417,
427.

99
96.
248

102,

126,

Я қ ы п б а й 375
Я н г и к е н т 96, 101
Яны— суў
159
Я н ь ц а й 62
Я п о н н я 303, 311, 321
Я р к е н т қ а л а с ы 141
Я р о с л а в 406
Я с ы 122
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Ж ЕККЕ АД АМ АТЛАРЫ НЫ Н. К Ө РСЕ ТК И Ш И
А б д и ж а ф а р М у х а м м е д ибн
М у Ў с а 97
А б д и к а р и м б а е в 416
Абдуляа
хан
125, 224, 225,
232
А б д у л л а е в А. 420
А б д у л л а и б н * Т а х и р 86
А б д у р а х м а н о в 313
А б р а м о в 269
А б у А л — А з и з 168
Абу Абдаллахал Хореэмий
90
А б у А б д у л л а Р у д а к и й 87
А б у А л и и б н С и н а 87, 105
А б у М а н с у р М у х а м м е д 87
А б у М у с л и м 72, 85
А б у Н а с н р А р р а к 105
А б у Р а й х а н Б е р у н и й 40, 59,
61. 98. 106, 106, 107
А б у С а х н л М а с и х н й 105
А бу Хасан Ш ахид Балхий
87
А б у Ш у к и р Б а л х и й 87
А б у л ц а с ы м Ф и р д а у с и й 87
А б у л Ф а э ы л Б е й х а к и й 120
А б у л х а й ы р Х а м м а р 105
А б ы л а й х а н 155
А б ы л х а й ы р х а н 124, Ь 7 , 140,
146, 147, 148. 149, 150, 151,
152, 164, 155, 156, 161, 170,
171
А б ы л г а з ы 99, 116, 165
А г а х н й 165, 215
А г а ж а н о в С. Г. 99, 100
А й д о с 165, 167, 168, 169, 171,
176, 214, 215, 216, 217, 218,
219 351
А й м у р з а б и й 167, 169
А й т м у х а м б е т о в Р 264
А й т ы м о в А 413
А й т ы ў а р ж ы р а ў З-Я
А й ы м б е т о в Қ. 392
А қ ш а е в а У, 418

>
\
'
‘

А қ ы м б е т б а қ с ы 391, 398
А л л а қ у л ы х а н 188. 213, 214,
215, 219, 384
А л л а қ у л о в В . 287, 292
А л А ҳ н а б 71
А л Б е л а з у р и й 75
А л И с т а х р и 88
Ал М а к д и с н 76, 94
А л т ы н т а ш 107, 108
А л Х о р е з ы и й 97
Александр
Македднский
40, 44, 49
А л е к с а н д р II 260
А е к с а и д р Ш . 282
А л ь б а но в 295
А м а н б а е в П . 306, 309, 316
А м а н к у л ы б и й 164
А м е л ь д е к о в 430
А н д е р с о н 328
А н д р е е в Н. А . 302
А н д р и а н о в В. В. 157
А н д р о н н к о в 328
А н н а И о а н о в н а 146
А п о л о в а Н. Т. 145
А р и с т о в Н . А 128
А р з ы а т а л ы қ 375
А р с е н и й 321
А р т ы қ ғ а а ы х а н 165
А р ы с ла н 161
А с а н қ а й г ы 392
А с қ а р о в С . 300. 313
А с ф а н д н я р х й н 842, 411, 413
Атамурат
225, 287, 233, 235,
237, 238, 239, 241
А т а ш о в 427
А т с ы з 109
А т - Т а б д р и й 75
А т - Т а б с у л и й 75
А х м е д И б н М у Ў с а 89
А х м е д о в А. 287
Э б д н к а р и м о в X . 415
Әдил 177, 218
• ж и н и я в 210, 211, 393, 395, 396

45в
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Ә з б е р г е н б и й 230, 236
Ә л и й е в X. 292. 405, 430
Ә л и м б и й 209
Ә л и ш е р Н а ў а й ы 210, 267, 395
Ә м и й н о в 287, 291
Ә ў е з б а й ж а л и е в 420
Ә ў е з н н а қ 165
Ә ў е з ж а н х о ж а 410
Б а б а Г ө к л е н 296, 297, 316
Б а б а б а к ш ы 313
Б а б а ж а н а х у н 566
Б а б и р о в М. 337
Б а г а л о в С. 291
*
Б а д а л о в 332
Б а й н и я з б 4 қ с ы 398
Б а й г ү р е н о в 307
Б а й м у р з а м а к с ы м 173
Б а л ж а н о в 42/
Б а т ы й х а н 113, Г2о
Б а т ы р х а н 227
Б а р т о л ь д В . В. 88, 97, 128
Б а с к а к о в Н. А. 125, 134
Б а х р а м Ш у б и н 64
Б а я к о в 415
Б е б е л ь А. 304
Б е й р а м Н. Ш. 302
Б е к ж а н М ә ҳ р ө м 331
Б е д е ш о в М. 408
Б е к п о л а т б и й 217
Б е к м а м б е т о в 309
Б е к ч у р и н 159
Б е к б а н о в X . 306
Б е л о в Ф. 427
Б е л я е в И. А . 400
Б е л я в с к и й 295
В е р д а к 120. 192, 210, 211, 335,
393, 395, 396
Б е р с у д с к и й 428
Б е р г Л. С. 192
Б е р т е л ь с 315
Б е р е з н и ц к и й 409
Б е р е з и н Н . И. 127
Б е с т у ж е в — Р ю м и н Я. М. »52
Б л а н к е н н а г е л ь 233
Б и р з е А. И8
Б о б р о в с к и й Л. И. 302
Б о г р а х а н 104
Б о л и н к и н Н. А . 408
Б о р а н х а н 169
Б е к е н б а й 146
Б р и н к м а н МЗ
Б р о д с к и й 288
Б у х г о л ь ц 141
Б у қ а р б а е в 309
Б у г а к о в А . И.
199, 204, 236,
238. 239, 240, 243, 244
В а л и х а н о в Ш.
В а л у е в 269

391

В а м б е р и А. 128, 244
В а н и ч к и н Д. Т. 142
В а с и л ь е в 311
В а х н и н В. П. 332
В е р ш и н и н Д. Т. 142
В е р е в к и н Ю, 5251, 252
В л а д и м и р 102
В л а д и м р ц е а & . 123
Г а л к ин М. Н. 196, 299, 301,
352, 354, 374, 399, 412
Г е д е й н и я з 214
Г е л ь м а н 269
Г е к а т е й М и л е т с к и й 39
Г е р о д о т 39, 42
Гиршфельд
348,
352,
374, 399
Г л а д ы ш е в Д.
136,
137,
151, 152, 154
Г л у ш а н о в с к и й 311, 315,
336
Г о л д е н Ц ы р е н ь 149
Г о л о в а ч е в 252
Г о л о в я ш к и н Д. Д. 344
Г о р ч а к о в А . А1. 249
Г р е н А. 137
Г р ж е г о р ж е в с к и й 328
Г р и ш и н Ф. 213
Г р и г о р ь е в В. В. 233, 244
Г р я з н о в П . В. 302
Г у б и н 427
Г у м и л о в Л . Н. 68
Г ү л м у р а т 400

348,

354,
150,
333,

Ғ а й ы п Б а ҳ а д ы р 164
Ғ а р и п н и я з 398
Ғ у л а м о в Я. Ғ. 88, 224
Д а б ы л о в А . 340
Д а н и л е в с к и й 196
Д а р и й 40
Д ә ў л е т н а з а р б и й 176, 215
Д ә ў л е т н а з а р о в X . 299
Д ә ў л е т н а з а р о в И. 299
Дәўлетмурат
Маткерии
у л ы 414
Д ә ў қ а р а е в Н. 92
Д е л ю с т о Н. М. 260
Д и о д о р С и ц и л и й с к и й 39
Д н з а в у л 69, 70
Д и м о Н. А. 344
Д мит р ие в
37
Д о с н а з а р о в А. 345
Д о с у м о в Я. М. 271, 322
Д о с с о н 127
Д у г л а с - Ф а р с а й т 249
Д у м е н к о 339
Д у р д ы К ы л ы ш 340
Д ь я к о н о в И . М. 4б
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Едиге
116, 124
Елиэавета
Петровва
153
Е л т е з е р 165, 166, 384
Е р е ж е п б и й 242
Ерданбий168
Е р ж а н 313
Е р м у х а м м е д 223
Ер назар. кенегес
177,
228, 230, 242, 351
Е р н а з а р а л а к ө э 209, 225
227. 228, 230
Е р н а з а р а т а л ы қ 250, 251
Е р н и я з о в С. 408
Е р п о л а т ж ы р а ў 398
Е с е м у р а т ж ы р а ў 398
Е с е н г е л д и м ә ҳ р е м 164,
Е с е н г е л д и б и й 165, 168,
Е с ж а н 168
Е ш б а й б а қ с ы 398
Е ш ж а н б а қ с ы 398
Е ш и м б е т о в Д. 416

149,

226,
226,

163
169

Ж а б а е в А. 420
Ж а б б а р б е р г е н о в С . 416
Ж а л и л М а м е д К у л и з а д е 342
Ж а м а л а д д н и 113, 114
Ж а н и б е к б а т ы р 124
Ж а н г е л д и н 420
Ж е л я б и н А. 427
Ж д а н к о Т. А . 132, 161, 186, 206
Ж и й е н ж ы р а ў 160, 161, 393
Ж и й е м у р а т ж ы р а ў 398
Ж и й р е н ш е 392
Ж о ш ы х а н 113, 114. 120, 123
Ж у б а т ы р о в Н. 323
Ж у м а н б а қ с ы 398
Ж у н а й ы д х а н 410, 411, 412
З а в и т к е в и ч А . Н.
421,
426,
431
З а й д е л ь 314
\
3 а м а р х 69
«
З а р и п о в Н. 416
>
З а р л ы қ х а н 226, 227, 230
З и я в д д и н 125
И б а й д у л л а е в К. 420
И б н * А х м е д Д а х и к и й 87
И б н - М и с к а в е й х 105
И б н Р у с т а 88
И б н - Ф а д л а н 96, 101
И б р а г и м о в Ж. 413
И б р а г и м о в К. 416
И в а н Г р и н е в и ц к и й 302
И в а н о в П. П. 120, 126, 128, 129,
131, 141, 155, 157, 172, 355,
358
И г н а т ь е в Н. П. 196. 235
И г о р ь 103

453

И а и м о в А . 313
И л ь —А р ы с л а н 109
И л л а р и о н Л я щ е н к о 302
И л ь б а р ы с х а н 163
И м а м и й ш а н 159, 175
И с а қ о ж а е в А . 323
И с а— Б у ғ а 124
И с к е н д е р о в Б. 418
И с л а м х о ж а 350
И с м а й ы л И б н А х м е д 86
И с а м а т д и й и н 410, 411
И т и л ь 97
И ш н у х а м м е д 140, 141, 142
К а г а н ь Г у ы ы н ь 69
К а д ф и з 51
К а з а к о в А. * 260, 294
К а м а л о в У . 330
К а п у с т и н Г. 331
К а р а з и н Н . 271, 379, 380, 392,
400
К а р а п е л ь 314
К а р и м о в А . 160
К а у л ь б а р с А. В. 187, 195, 268,
378. 399
Кауфман
248, 249, 251, 252,
253, 260
К ә р и м б е р д и е в А . 329
К е й к а у с 40
К е й х о с р а ў 40
К е т и б а р о в Е. 230
К е ў н и м ж а е в К . 315
К и р 42
К и р и л л о в И. 145, 147
К о ж у р о в 427
К о з л ю к З е л е в с к н й Н. Н 362
К о л о р о в с к и й В. П.
405, 411,
417, 418
К 0 н о л л и 223
К о п е р н и к 107
К о р н и л о в 298, 299, 300
К о р о л ь к о в 302
К а с ь я н е н к о А . Л. 345
К а с ь я н е н к о Н. С . 302. 345
К о ч а н о в А . И. 344
Қ о ш а е в 427
о ш а н б а т ы р 150, 151
е к а р ж а н о в 499
К е к с е б и й 209
К е к к ө з б и й 168
К ө ш к и н б а е в Е 314
К р а с и л ь н и к о в Р. 339
К р и в о ш е и н А. В. 327
К р и в о ш и л о в 426 430
К р у з е 311
К с е н о ф о н т 39
К с е р к с 42, 44
К < е с и й К н и д с к и й 39 42
К у н А. Л. 352, 360 399
К ў р о п а т к и н 428, 430
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К у т е й б а и б н М у с л и м 71, 97
К ү н х о ж а 175, 210,
211, 393,
394, 396
К у т б а д д и н М у х а м м е д 109
Қ а б ы л б е г л е р б е г и 175, 177,
215
Қ а д ы р 105
К а д и р б е р д и 252
К а з а қ б а и 410, 414
Қ а й ы п қ а л ы х а н 147, 151, 230
Қ а й ы п с у л т а н 140
К а р а ж а н б а қ с ы 398
К а р а Ш у р и н 69
Қ а р ж а ў б а е в Т. 427
Қ а с ы м о в Е. 223, 227, 228, 248
Қ о с б е р г е н б и й 217
Қ у д а й н а з а р б-ег л е р б е г и 175
К у л м у р а т ш а й ы р 400
Кутлымурат
166
К у р б а н о в X. 314, 330
Қ у р б а н б а й б н й 164
К у р б а н б а е в а А. 306
Курбанбай жыраў
160, 393,
398
К у р б а н о в А. 415
Қ у р б а н б а е в Б . 306
К у т л ы қ —Т е м и р 114, 115
Кутлымуратинак
166,
224,
226, 229, 236, 237, 238
К у т л ы х о ж а 175
Қ у т ы м 398
Қ ы я с ж ы р а ў 398
Л а в р е н т ь е в В. 313
Л а п и р о в а —С к о б л о М. С .
Л а с с а л ь Ф. 304
Л а ф а р г П. 304
Л е в ч е н к о А . С. 322
Л е н и н В . И. 231, 256, 282,
288, 290, 304, 305, 311,
316, 317, 321, 323, 324,
335, 343, 341. 345, 402,
Л е о н а р д о д а В и н ч и 107
Л и б к н е х т К. 304
Л и п о в с к и й В. 342
Л о в а ч е в с к и й В. 283
Л у ц е н к о Н. Д . 344
Л я у д о н Р. Р. 332

29

285,
314,
327,
406

М а г з у м о в Р. 287
М а к ш е е в 400
М а қ т у м к у л ы 210, 395
М а л ь ц е в 335
М а л д ы б а е в X . 321
М а м у н и б и М у х а м м е д 88, 98
М а м а н б а т ы р 152, 168, 169
М а м ы р б а т ы р 150,'151
М а м у н и б н 97, 105, 107

М а м б е т о в а А. 418
М а н у и л о в П. 287, 291
Манлай
169
М а с н ч 323
Матжанов Ю
420
Матвей Ковырзин
192, 212,
213
М а р к о в 339
М а р т с о и 405
М а р к с К. 304, 342, 406
МахмудҒазналы
104, 107
Махмуд Кашғарлы
99,
100,
102, 117, 393
М ә м б е т қ у л о в Ж. 418
М ә т к а р и м о в И. 330
М ә т н и я з 314
Мәтмуратбай
251, 252, 350,
351
М е л и к С а н ж а “р 111
М е н а н д р 69
М е н ь ш и к о в Д. В. 322
М и л е е в 306
М и р б а д а л о в 434
М и р е ц к н й 415, 416
М и т р о ф а н о в В. 306
М и т р и д а т 50
М у и и с X о р е з м и й 257
Муравин
136, 149, 161
М у р а т ш а й ы х 140 150, 151
М у ў с а б а қ с ы 393
М у у с а е в А. 340
М у х а м м е д Ә м и и 164, 165, 172,
215, 220, 224, 229, 231
М у х а м м е д и н а қ 116, 215, 220,
224
М у х а м м е д 111, 112, 113
М у х а м м е д ф е н а 235, 236, 237,
239, 240, 241
М у х а м м е д н и я з ж а с а ў ы л 229
Мухаммед
Р ахи м хан
166,
167, 168, 169. 170
М у х а м м е д Р а х и м х а н И 243
248, 249, 349. 384
М у х а м м е д ш а р и п 266
М у х а н и а 85
Мырза Абдирахман
180
М ы р ж ы қ 209
Н а з а р о в М. 322
Н а п е с 0 в 427
Н а р ш а х и д 73, 86
Н а с р у л л а 229, 233
Н э д и р ш а х 149, 161. 164
Н ә ж м ә д д и н Қ у б р а 114
Н е п л ю е в 150, 151, 152
Н е п е с о в Г. 272
Н и к о л а е в Ф. 322
Н у р а б ы л л а ж ы р а ў 398
Н у р м а н о в К. 313
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О м а р С ү г и р н м б е т у л ы 340,
400
О н ғ а р о в 321
О р а з ы м б е т о в А . 329
О р а з 173
О р а з а қ 147
О р а з б е й г е м о в а Э.
410
О р м а м б е т бкй
124, 125, 392
0 р ы н б а й б и й 159,
168. 169,
171
О р ы с б и й 124, 125
О с м а л о в б к и й В. 209
Ө г и з ж ы р а ў 398
Ө т е н и я з ж ы р а ў 398
Ө т е г е н м о л л а 173
Өтеш
Алшынбай
улы
211, 393, 396

133.

П а л е н К. К . 202, 263, 280
П а м ш и е в 269
П а н ф и л о в Д . 417
П а р у ч и к о в 408
П а ш е в 428
П е т р 1 141, 142, 145
П е р ш и н И . И. 28. 72. 292
П л а н о К а р п и н и й 98
П о д г о р н ы й 417
П о л и б и й 40
П о п о в 300. 427
П и с к у н о в А . Т . 331
П у т и л о в 328
П у ш к и н А . С . 304
П я с к о в с к и й А. В. 315
Р а в и л о в 288, 292
Р а й ы м қ у л о в Л . 287
Ра х м а н о в М- Н. 260
Р а х м а т у л л а 252
Р а х м а н б е р г е н о в 292
Рахманқулы214
Р ә ш и д ә д д и н 99, 100, 127
Р е к л ю Э л и з а 257
Р о б е р т Р у д о л ф о в и ч 322
Р у д е н ь 314
Р у д к о в с к и й М. 302
Р ы л о в И. 327
Р я з а н о в Т. 213
С а а д и й 395
С а в и н о в 426, 430
С а в и ц к и й 427
С а ғ а т б а е в Ш. 418
С а ғ ы й т о в И. Т. 162
С а д ы қ о в 341
С а й ы п н а з а р б и й 17,
342
С а з а н о в 311
а з а н т ь е в 419
а й л и е а К. 287

8

,
]
•
‘

-,

|
77,

231,

С а л и м о в 427
С а л и м ж а н о в 288, 292
С а л м а—и б н 3 и я д 71
С а л а қ Қ ы л ы ш 328
С а м а и д а р о в 292
С а м с о и о в 344
С а м б о р с к н й 428
С а р ы б а й ш а й ы р 400
С а ф р а н о в А . 302
С а ф а р ь я н ц 328
С а ф а е в В а ф а М а ғ з у м 310
С ә л м е н о в В 416
С в я т о с л о в 98, 108
С е й и д 350
С е й и т қ а з ы б и й 252
176, 177,
Сейдмухаммедхан
188. 224, 229, 230, 233, 234,
235, 238. 241, 242, 243. 384
Сейидмухаммед Рахим
х а н II 248, 252, 253
С е м е н о в 312
С и в е р с 420
С и н я к о в 323
С и н е л ь н и к о р 317
С и т н и к о в 252
С м о р о г о в В. 333
С о л о д о в н и к о в 337. 338
Соппаслы
сыпыра
жыраў
392
С п и т а м е ц 44
С т е ш и н М. А . 322
С т о д д а р т 223
С т о л ы п н н 327, 335
С т р а б о н 39, 41
С! у бб бб оо ттиинн 312
С у л т а н В л е к е й 227, 228
С у л т а н В р а л ы 156
СултанНуралы
147, 151
Султан Санжар
С ү й е н и ш б е к о в Б. 314
С у с а н и н 307
С ў х о м л и н о в А . С . 405
Сы ды қТоқпануды
309 340
С ы р ы м 177
Т а б а р и й 70, 71. 72, 105
Т а б у р ч а к 140
Тамгачхан
105
Т а ў к е х а н 140, 142
Т а х и р И б н Х у с е и й н 85
Т в ж и к у л о в Б. 287
Т ә н и р б е р г е н о в а Г. 418
Т ә н и р и к у л 224
Т и м о ш е н к о А. Л. 321,322, 430
Т е в я ш о в 308
Т е в к е л е в М. 146, 147, 148, 150,
152
Т е м и р 115, 116, 124
е к е ш 109
е р е н о ж к и н А . И. 75

?

4Ь0
www.ziyouz.com kutubxonasi

Т о л с т о в С. П . 21, 31, 40, 48,
50. 51, 55. 60, 68, 70. 73,
76. 100, 110,
120, 130, 131,
132. 138, 157, 158. 267
Т о л с т о в а Л. С. 133
Т о л с т о й Л 3 ’3
Т о м с о н 223
Т о қ т а П о л а т б и й 150
Т о қ ы м б е т б и й 150
Т о ғ р у л б е к 107, 108
Т ө ы е н б а е в 309
Т е р е 217
Т ө р е б е к х а н ы м 114
Т ө р е ж ы р а ў 398
Теремурат суўпы
169, 170,
235
Төре Сейтмурат
Қадирий
264
Т у р ғ а н ц а т ы н 113
Т у р ы м б и й 209
Т ы н ы м б а е в Ө. 439
У б а й д у л л а С у л т а н 150. 151
У б е л е й С у л т а н 150
У г е д е й ПЗ
У л у ғ б е к 116
У н г и б а е в М. 427. 430
У р ы м б а е в А . 427
У с п е н с к и й Г. 304
У т ы м 248
Ф е д о р К о с ы х 302
Ф е д о т о в 407
Ф е р у д и н М ы р з а 224
Ф и з у л и и 210
Ф и л и м о н о в 312
Ф и н к е л ь ш т е й и н 302
Ф и о л е т о в И. Т. 315.
Ф и р д а ў с и й 395
Ф л а в и и к и й 419, 421, 426
Ф о м а 213
X а л ж а н о в Е. 288
Х а м д ж е р д 71
Х а р и с и б н С у р а й д ж 85
Х а р у н 108
Хасанбий
167
Х а т и м Т ө р е 218
Х о в о р с 128
Ҳ о ж а м б е р г е н 150
Ҳ о ж а м б е р д и е в X . 287, 330
Ҳ у д а й б е р г е н о в Ш. 306
Х у д а й б е р г е н Ш6
Ҳ у д а й н а з а р о в А . 416
Х у д а й ш ү к у р о в К. 298, 300
Х у р р а з а д 71

Х у с е и н с у ў п ы 114
Ҳ а л л е к о в III. 339
Ҳ ә к и й м о в 306
Ҳ у р л и м а н 398
Цеван
Цейль

Рабдан
405

142

Ч а ғ р а б е к 107, 108
Ч а н к о 332
Ч е п р у н о в Б. 331
Ч е р н я е в С . Г. 180, 188,
Ч е р н я е в М. Г. 180

240

Ш а л н м о в а С. 418
Ш а н и я з о в 303
Ш а н к а й ж ы р а ў 398
Ш а п о ш н и к о в 427
Ш а х а е в 309
Ш а х —М е л и к 107, 108, 115, 116
Ш а х т е м и р 147, 163
Ш ә р и п о в К. 313
Ш е в ч е н к о Т . Г.
Ш е й б а н и й 124
Ш е л г у н о в 394
Ш е ь с п и р 223
Шердалы
»63
Ш е р ғ а з ы 163
Ш е р ж а н б н й 177
Ш е р м а н 288
Ш к а п е к и й О. А. 355, 400
Ш л е ф е н д о р ф 334 434
Ш п е н е в Б. 342
Ш у м и л о в Н. В, 332 341
Ш ы н ғ ы с хан
112,
113, 114,
121. 124, 131, 164
Ш ы н ы қ у л о в И 313
Ы р з а 217
Ырысқул

154

Э н г е л ь с Ф. 304, 343, 406
Э н — Н у в е й р и 121, 127, 132
Юл да
Юнус
Юсуп
Ю суп

ш е в М . 319
Ж а с а ў ы л 351
и й ш а н 266
о в А. 306

Я г о д и н В. Н. 131
Я д г а р х а н 163, 165
Я к у б о в с к и й А. Ю. 91,
Я к у б и б н Л а й с 86
Я к у т П0
Я қ ы п м а х р е м 226
Ярослав
НУ
Я р х о А . И. 134
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ӘДЕБИЯТЛАР ҲӘМ ДӘРЕКЛЕРДИН КӨРСЕТКИШ И
М арксизи — ленинизм классиклери
Маркс К .1 Нищета философии — К . Маркс и Ф. Энгельс. т. 4, стр. 65 — 185.
Маркс К . Хронологические выписки — Архив К. Маркса и Ф Энгельса. т. 6,
М ., 1939, стр 169 - 208.
Маркс К . Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг. — К . Маркс и Ф.
Энгельс. т. 7, стр. 5 — 110.
М аркс К . Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. — К , Маркс и Ф . Энгельс.
т. 8. стр, 1 1 5 -2 1 7 .
М аркс К . Британское владычество в Иидии. К. Маркс и Ф . Энгельс. т. 9, стр
130— 136.
М аркс К . Будущие результаты британского владычества в Иидии. т. 9, стр.
224 — 230.
М аркс К . Конспект книги Льюиса Г. Моргана .Древнее общество*. Архнв К .
Маркса и Ф. Энгельса т. 9, М ., 1941, 216 стр.
М аркс К . О ст — индийская компания, ее история и результаты ее деятельности. — К. Маркс и Ф. Энгельс т. 9, стр 151 — 160.
Маркс К. К критике политической экономии. — К. Маркс и Ф . Энгельс т 13.
стр. 1 — 167.
Маркс К. Письмо к Энгельсу от 23/У1— 1853 г . — К. Маркс и Ф. Энгельс т.
28, стр. 212 — 2 1 6 .
Маркс К . Капитал — К. Маркс и Ф. Энгельс. т. 23, 90? стр. т. 24, 648 стр. т.
25, ч. I, 545 стр.
М аркс К . Формы, предшествующие капиталистическому производству. М ., Госполитиздат, 1940.
М аркс К . и Ә нгельс Ф . Немецкая'идеология. К . Марке и Ф. Энгельст/З, стр.
4-544
'
М аркс К . и Э нгельс Ф . Манифест1 Коммунистической партии. К. Маркс и
Ф. Энгельс. т. 4, стр. 419 — 459
Э нгельс Ф. Продвижение России в Средней Азии. — т. 12, стр. 614 — 619.
Э нгельс Ф . Положение дел в России. — К. Маркс и Ф . Энгельс. т. 17, стр.
294 — 297.
Энгельс Ф . О социальном вопросе в России — К. Маркс и Ф . Энгельс. т. 18,
стр 537 — 548.
Энгельс Ф. Анти — Дюринг. К . Маркс и Ф. Энгельс. т. 20, стр. 5 — 326.
Энгельс Ф . Диалектика
природы. К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 20, стр
3 5 4 -6 2 6 .
ғ
Энгельс Ф . Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. К . Маркс
и Ф. Энгел .с. т. 26. стр. 486 — 499.

1 К. М а р к с ҳэм Ф. Энгельстиц шығармалары 2-басылыўы бойынша берилип отыр.
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Э н гел ьс Ф. Происхождение семьи, частной
собствеиности и государства
К. Маркс и Ф. Энгельс. т. 21, стр. 2 3 — 178.
Ә нгельс Ф . Разложение феодализма и вознпкновение национальпых госу• дарств — К. Маркс и Ф. Энгельс. т. 21. стр. 406 — 416.
Э н гел ьс Ф. Внешняя политика русского царизма. К. Маркс и Ф . Энгельс т.
22, стр. 11— 52.
Ленин В. И .1 Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни (по поводу книги В, Е. Постникова ,Ю ж н о — русское крестьянское хозяйство.
т. 1. стр. 1 — 166.
Ленин В. И. Что такое .друзья народа* и как они воюют против социзл-демократов? т. 1, стр 125 — 346.
Ленин В. И. О т какого наследства мы отказываемся? т. 2, стр. 505 — 550,
Ленин В. И. Задачи русских социал-демократов. т. 2, стр. 433 — 470.
Ленин В. И. Развитие капитализ.ма в России, Процесс образования внутреннего
рынка для крупной промышленности т. 3, стр. 1 — 609.
Ленин В. И. Уроки крнзиса. т. 5, стр. 8| — 86.
Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. т 6, стр.
2 — 192.
Ленин В. И, Национальный вопрос в нтшей программе. т. 7. стр. 233 — 242.
Ленин В. И. Ш аг вперед, лва гаага назад. т. 8. стр. 185 — 414.
Ленин В. И. Байког Булыгпнской думы и восстание. т. 11, стр. 166— 174.
Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции.
т. I I , стр. 1— 131.
Ленин В. И. Единение царя с народом и народа с царем. т 11, стр. 179 — 188,
Ленин В. И. Отношение социал - демократии к крестьяискому дви*ению . т. 11,
стр 2 1 5 -2 2 4
Лснин В. И. Всероссийская политнческая стачка. т. 12, стр. 1 — 4
Ленин В. И. Политика правительства и грядущая борьба, т. 13. стр. 383 — 387.
Ленин В. И. К вопросу об общенациональной революции. т, 15, стр. 76 — 280.
Ленин В. И. Аграрная программа социал - демократии в первой русской революции 1905— 1907 годов. т. 16, стр. 193 — 413.
Ленин В. И. Уроки революции. т. 19, стр. 416 — 424.
Ленин В. И. .Крестьянская реформа* и пролетарско-крестьянская революния*
т. 20, стр 171 — 182.
Ленин В. И. Кадеты и демократия. т. 21, стр. 471 — 472.
Ленин В. И. Переселенческий вопрос. т, 21, стр. 325 — 336.
Ленин В. И. Проект резолюции о современном моыенте и задачах партии. т.
21, стр. <25 — 1а7.
Леннн В. И. Экономическая и политическая стачка. т 21, стр. 317 — 324.
Ленин В. И. К вопросү о рабочих депутатов в Думе и их Декларации. т. 22,
стр. 02 — 206.
Ленин В. И. Развитие революционной стачки и уличных демонстраций. т. 22.
стр. 271 — 287.
Ленин В. И. Значение переселенческого дела. т. 23. стр. 103 — 109.
Ленин В. И. Отсталая Европа и передовая Азия. т. 23, стр. 166— 167.
Ленин В. И. Пробуждение Азии. т 23, стр 145— 146
Ленин В. И. Рабочий класс и иациональый вопрос. т. 23. стр. 149— 150.
Ленин В. И. Роль сословий и классов в освободительном движенни т. 23, стр.
397 — 399,
Ленин В .‘ И. Тезисы по национальному вопросу. т. 23, стр. 314 — 322.
Ленин В. И. Еше о .национализме*. т. 24, стр. 324 — 326.
Ленин В. И . К истории иациональной программы в Австрии и России. т. 24,
стр. 313 — 315.
Ленин В. Ц. Критические заметки по вациональиому вопросу. т.24, стр. 113—1|5.
Ленин В. И. Национал -либерализм и право наций на самоопределение. Т. 24,
«тр. 247 — 249.
1 В. И. Л е н и н мийнетлеринсн алынган цитаталар Шыгармаларыныц толыц
жыйнағы бойынша берилип отыр.
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Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Леннн
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Леиин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Лснин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин
Ленин

В.
В.
В.
В.
В.

И. .Трудовое* крестьянство и торговля землей. т. 24, стр. 349 — 352.
И. Из прошлого рабочей печати в России т. 25, стр. 9 1 — 101.
И. 0 левонаролникак. т. 25 стр, 155 — 158
И. О праве наций на самоопределение. т, 25, стр. 255 — 320.
И. Приемы борьбы буржуазной интеллигенции против рабочих. т. 25,
стр. 321 — 352.
В. И. Развращение рабочих угончеиным национализмом. т. 25, стр.
1 4 4 -1 4 7 .
В. И. Буржуазные филантропы и революционная социал-демократия. т.
26, стр. 192 — 194.
В И. Войиа и российская социал-лемократия т. 26, стр. 13 — 23
В. И .О национальной гордости великороссов. т. 26, стр. 106— 110.
В И. 0 поражении своего правительства в империалистической войне.
т. 26, стр. 286 — 291.
В. И. Социализм и война. (Отношение Р С Д Р П к войне). т. 26, стр. 307—350.
В. И. Империализм, как высшая стадия канитализма т. 27, стр. 299—426.
В. И. Мовые данные о законах развития капнтализма в земледелии. т.
27, стр. 1 2 9 - 227.
В. И. Оппортунизм и крах II Интернационала. т, 27, стр. 99 — 114,
В. И. Поражение России и ревоаюционный кризис. т. 27, стр. 26 — 30.
В. И. Революционный пролетариат и правонаиий на самоопределение. т.
26, стр. 6 1 — 68.
В. И. Социалистическая революция и право нации на самоопределение.
т. 27, с гр. 25? — 2о6.
В. И. Философские тетради. т. 29, стр. 1— 782
В. И. Военная программа пролетарской революшш. т, 31, стр. 131 — 143.
В. И.Доклад о революции г905 г, т. 31, стр 306 - 328.
В. И. Итоги дискуссии о самоопределении т. 30. стр. 17—58 '
В. И. Задачи пролетариата в нашей революции-Проект платформы пролетарской партии. т. 31. стр. 149—186.
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КП Узбекистана, Ц К К П Казахстана, И М Л при Ц К К П С С ). Гашкент,
Госиздат У з С С Р , 1960.

«
СОВЕТЛЕР СОЮЗЫ КОММУНИСТЛИК ПАРТИЯСЫ ҳ ә м
СОВЕТ ҲҮКИМЕТИНИК ӘҲМИЙЕТЛИ ДОКУМЕНТЛЕРИ
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов Ц К ч. [—IV.

М. Госполитиздат, 1953-1960.
К сороколетию Великой Октябрьской социалистической революции (1917— 1957)
Тезисы .-М ., 1957,
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№ 10.

СО ВЕТЛ ЕР СО Ю ЗЫ КОМ М УНИСТЛИК П А РТИ ЯСЫ ҲӘМ
С О В Е Т ҲҮК И М ЕТИ Б А СШ Ы Л А РЫ Н Ы Ц М АҚАЛАЛАРЫ ҲӘМ
Ш Ы ҒЫ П СӨ Й Л ЕГЕН СӨ ЗЛ ЕРИ
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БИ БЛ И ОГРАФ И ЯЛ Ы Қ ӘДЕБИЯТ
Библиографический указатель литературы по Каракалпакии. М ,—Л , И зд-м,
А Н С С С Р , 1935
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М орозова А . С . Библиографический указатель К К А С С Р . Турткуль К К Г И З ,
1932.
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