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ТУЫН АЛА ШАБА КӨР МАЛАЙСАРЫ...

А.Қ. Түрышев 
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университеті

ШЕПТІ БҰЗДЫМ АЙҚАЙЛАП. XVII ғасырдың 30 жыл- 
дарында қазақ хандықтарының шығыс және оңтүстік-шығыс 
шекараларында пайда болған біріккен Жоңғар мемлекеті қазақ 
хандықтары үшін өте-мөте үлкен қауіп тудырды. Бұл мемлекет 
Батыс Монғолняның, Іле өлкесінің териториясын және шығыс, 
оңтүстік-шығыс Қазақстанның қазіргі териториясының бір 
бөлегін алып жатушы еді.

Жоңғария әскери-феодалдық мемлекет болды. Халқының 
негізгі кәсібі көшпелі мал шаруашылығы еді. Жоңғарияның 
басында феодалдық шонжарларға — тайшыларға, нояндарға, 
заисаңдарға сүйенген хунтайжылар отырды. Мемлекетте дінба- 
сылары-ламапар — көрнекті орын алды.

XVII ғасырдың екінші жартысында - XVIII ғасырдың ба- 
сында Жоңғария соғыс жөнінен күшті мемлекет еді. Жоңғария 
әскерлері жорық кездерінде 100 мың адамға дейін жетті, бүлар- 
дың өскерінде қолға түскен түтқындардан болған қүлдар пай- 
даланылды. Әскер ішінде қатаң төртіп сақталды, бүл тәртіпті 
бүзушылық қатты жазаланып отырды. Қазақстанға жасаган 
Жоңғарлардың жойқын шапқыншылығын XIII ғасырдың ба- 
сындағы монғол шабуылымен ғана салыстыруға болар еді.

1693 жылы Жонғар хонтайшысы Бапур Жетісудың едәуір белігін 
жаулап алды. Қазақ ханы Жәңгіртар асуда қалмакгарды қамап алып 
10 мыңнан астам адамын қүрбан еггі. XVII ғасырдың 80-ші жылда- 
ры Қалден Серен (1671-1699) деген жоңғар хонтайшысы 1681-1685 
жылдары оңгүсгік Қазақстанға бірнеше рет шабуыл жасады, Сайрам 
қаласын қиратып кетгі, Бай ауылдарды тонады, жермен жексен етгі.



Лабашы деген бір елін,
Антыменен улантқан,
Еренші менен Серенді 
Тозғындатып шулатқан
- деп келетін Бұқардың бір шумақ жыры осы -  Қалмақ қон- 

тайшыларының Лабаш, Ерен, Қалден Серендердің қазақ еліне 
жасаган ылаңкестік істерін өшкерелу үшін арналған.

Қалден Сереннің мұрагері Цеван -Рабтан( 1699-1729) Қазақ 
жеріне көз алартып, жанның да малдың да мазасын алып, жиі- 
жиі соғыс жариялап түрды. XVIII гасырдың басында жоңғар- 
лардың сансыз көп жасағы Сарысу өзеніне дейін келді, жоңғар 
өскерлерінің бір бөлегі Орта жүздің солтүстік-шығыс ауданда- 
рын басып алды. Көп үзамай жоңғар феодадцарының жорық- 
тары қайта басталып, 1716 жылы әскерлерінің негізгі бөлігі Іле 
өзенінен Аягөзге қарай жорық бастады. Нақ осы кезде жоңғар- 
лардың өскері Абаканға қарай беттеп, Бие жөне Қатын өзен- 
дерінің арасындағы жерді басып алды. 1718 жылы көктемде 
Аягөз өзенінің бойында үш күнге созылған ауыр ел мен жер 
үшін согыс басталды. Қазақтар женілді. Қүттыбидің айтуын- 
ша жазып алған Брянцев Абылхайыр мен Қайып сүлтанның 
алауыздығынан болған, ауыз бірлік болмаған. Оның үстіне 
Жоңғарлар тылдан келіп, қатты соққы берген. Сол 1718 жылы 
жоңғар өскері Арыс өзенінің бойында қазақтардың басқа 
эскерін талқандады. Орыс елшісі, капитан Иван Унковский 
өзінің күнделігінде: Цеван-Рабтан қазақ жерінде 30 мындай 
әскер үстады деп жазды.

1723 жылы көктемінде жоңғарлар самсаған қолмен қазақ- 
тардың бейғамдығын, жайбасар аңғалдығын пайдаланып, Қара- 
тау тауларынан асып, Талас өзенінің аңғарына басып кірген.

1724-1725 жылдары жоңғарлар Ташкент, Түркістанды ба- 
сып алды. Сырдария бойындағы қолөнер, сауда-саттық жой- 
ылды. XVIII ғасырдың 20-шы жылдарында болған Отан соғы- 
сы «Ақгабан шүбырынды, Алқакөл сүлама» - деген атауымен 
тарихта, халывстың өшпей жадында мәңгілікке жазылып қалды.
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Әнет бидің көшке ілесе алмай төбеде қалған жыл еді. 1728 

жылы қазақ жасақтары Шұбар-Теңіз көлінің маңында, Бұлан- 

ты өзенінің жағасында жоңғар феодалдарына ауыр соққы беріп, 

жеңіліске ұшыратгы. Бұл жеңіс қазақ халқына жіғер, рух берді. 

Ордабасы тауында жиналған қазақ жүздерінің өкілдері жоңғ- 

арларға қарсы кұресті кұшейту, қарымта соққы беру жөнінде 

бірауыздан бәтуаға келді. Барлық жасақтың бастығы Әбілқай- 

ыр хан болды. Жасақтар ұйымдастыруда көптеген қазақ баггыр- 

лары ұйытқы болды. Олардың есімдері ел аузында айтылып, 

ерліктері жыр болып төгілді.

Бұхар жырау:

Қалданменен ұрысып,

Жеті күндей сүрісіп,

Сондағы жолдас адамдар:

Қара Керей Қабанбай,

Қанжығалы Бөгенбай,
Шақшақұлы Жәнібек,

Сіргелі қара Тілеуке,

Қаракалпақ Құлашбек,

Тігеден шыққан Естербек,

Шапырашты Наурызбай,

Құдаменді Жібекбай қасында,

Бақ, дәулеті басында,

Секербай мен Шүйбекбай,

Таңсық қожа, Мамыт бар,

Қасқарауұлы Молдабай,

Қатардан жақсы қалтырмай,

Айнақұл Бәти ішінде,

Өңкей батыр жиылып,

Абылай салды жарлықты

- деп, батырлардың қазақ елі үшін, жері үшін жасаған ерлік- 

терін суреттеп, әрқайсысынын батырға тән тұлғасын жасады.

1741-1742 жыдцары Қалден Серен Орга жүз бен Кіші жүздің 

жеріне қайыра шабуыл жасап, басып алды. Есіл, Ор, Ырғыз,
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Елек өзендеріне бұзып-жарып кірді, 1742 жылы олар Сырдари- 
яның орта саласындағы жерлерді де өздеріне қаратты. Саясат- 
тың құрбаны болған қазақ елі де, жері де 1731-1742 жылдары 
бірте -  бірте Ресей қол астына өгуден басқа амалдары қаамады. 

Қазақ елінің:
Былай барсаң Қоқан бар,
Әкеңді айтып қоқаңдар.
Былай барсаң Қалмақ бар,
Жеріңді ептеп алмақ бар.
Былай барсаң Қытай бар,
Жапырағынды бұтай бар,
Былай барсаң Орыс бар,
Балаңды берсең қоныс бар
- деғен жыр жолы қазақтың қыспаққатүскен, өкінішті, ауыр 

тағдырынан сыр береді.
XVIII ғасырдың 50-60 жылдары Орал мен Еділ (Волга) арасында 

көшіп жүрген қалмақ феодалдары да Кіші жүздің қазақгарьша ша- 
буыл жасады. 1759 жылы қалмақгар қазақтардың 40 мыңға жуық 
малын айдап кетгі. XVIII ғасырдың 50-ші жылдарының басында 
Жоңғарияның қонтайшысы Лама-Дорджи қазақ жеріне қайыра 
шабуыл жасады. Ал, бұл аралықга қазақ хандары сияқты Жоңғари- 
яда да өз ішінде ала — ауьгщық туып, таққа таласты бастады. Бір 
жағы Лама-Дорджи қонтайшы мен екінші жағында Давади мен 
Әмірсана арасыңда өзара қырқыс жалғасты. Жеңіліп қалғаннан кейін 
Даваци мен Әмірсана Орта жүзге қашып кетті. Абылайды панала- 
ды. Абылайдың көмегімен таққа отырған Даваци мен Лама -  Дор- 
джи одан әрі Даваци мен Әмірсана арасындағы соқгығыстар жоңғ- 
арларды тұралатып жіберді. 1755 жылы 90 мың маньжур әскері 
жоңғарияға басып кірді. Сөйтіп, алып империя Жоңғария біржола- 
та жер бетінен құрыды. Келесі тарихи оқиғаларды қазақ халқының 
басына түскен нәубат жыдцарцы шешуге Абылай хан кірісті. Цин 
имгіериясының және Ресей империясыньщ қыспаққа алған билігі- 
де Абылайға оңай соққан жоқ. Абылай ол -  қазақ тарихының 
жатқан бір кезеңі. Сондықган да, тоқталмаймыз.

_____________________ серия Гумапшпарная р д
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МЕН - АРҒЫН ДЕГЕН АРЫСПЫН. Аса жұрттың шежі- 

решісі, өліпбиді жадына тоқыған, орыс - еуропаны таныған, 

қысқасы төрт шар (төрткүл) дүниені игерген Мәшһүр-Жүсіп 

былай дейді: «Жанарыс-Қарақожа-Арғын-Кенжесопы - Бәсен- 

тиін - Ақмаңдай — Көкшекөз - Балықшы — Сырым - Жабық - 

Самай - Досым - Тоқтауыл - Малайсары. Малайсары балапа- 

ры: бәйбішеден -Тілеуқабыл, тоқалдан—Жолдыбай. Жолдыбай- 

дан-Садақ, Садақтан-Қашқын. Қашқыннан-Қозғанбай. Қозған- 

байдан-Түран. Түраннан-Қабдым: жас жігіт қатын-балалы» (М- 

Ж., 10 т. -Б. 110). Жанарыс Малайсарының он екінші атасы. 

Бәсентиіннің төртінші қатынынан Сырым, оның екінші баласы 

Жабық. Сырымнан: Танаш, Жабық, Мүрат. Жабықтан екеу туа- 

ды: Болай, Самай. Самайдан үшеу туады: біреуі-Сексенбай, Тоқ- 

сан, Досым. Досымнан: Қазанғап, Дөненбай, Масаны таратса, 

енді бірде Тоқгауыл батырды таратады. Бір де Досымнан-Дөнен- 

тай-Қазанғапты таратады. Малайсары - Тілеуқабыл - Бесмолда

- Арап - Апи - Омар, Жасқүт. Малайсарының тоқалынан - 

Жолдыбай — Садақ -Қашқын — Қозғанбай — Түран, мүнан-Қаб- 

дым, Жасжігіт қатын-балалары. Тағы бірде Досымнан — Төлеу- 

бай-Нарымбай - Әуірбай - Ыбырай - Қыстаубайды өрбітеді. 

Жалпы, Досымның бірнеше катыны болғанға үқсайды. Сөйтіп, 

Досымның баласы Тоқгауыл оның бапасы Малайсары екен.

ГАУҺАР. Малайсарының туған қарындасы Гауһар батыр. 

Гауһар менің атам батыр Қаракерейдіц аяулы жары. «Қалмақ- 

қырғанның» сыртында тауға Гауһар батыр шығып қарауыл 

қарайды екен деп бүрынғы көне көз қариялар айтатын. Шым- 

кент обяысы Шәуілдір ауданында Арыс өзенінің Сырдаряға 

қүятын түсында Жоңғарлар шабуыл жасаған жерде үлкен-үлкен 

төбелер бар. Атап айтқанда: Отырар төбе, Арыстан баб, Қарау- 

ыл төбе, Қорған төбе, Бүзық төбе, Алтын төбе, Гауһар ана т.б.

Шежірені тарататын болсам, Жанарыс - Ақсопы - Найман 

(Өкіреш найман-Белгібай) - Сүйінші - Төлегетай - Қытай - 

Қаракерей - Ерторы - Байсыйық - Қызылқүрт -Жаңғүлы - 

ІПыны - Жирен - Қүлмамбет - Бексұлтан - Қыдыр - Жаманай



-  Жөнте — Мырзатай -  Қуаныш -  Тұрыш. Қаракерей менін он 
бесінші атам болып келеді. Бұқар жыраудың Абылайға айта- 
тын: «Қабанбайдан бурын найзаңды, Қай жерде жауеа 
тіредің?» - деген жыр жолындағы Қабанбай. Бәсентиін мен 
Найман ежелден құдандалы ел. Біз де ата жолын жалғастырып, 
Бөсентиіннен қыз алып, қыз беріп отырмыз.

ТОҚТАУЫЛ. «Жанарыс-Қарақожа-Арғын-Кенжесопы- 
Бөсентиін-Ақмандай-Көкшекөз-Балықшы- Сырым-Жабық-Са- 
май-Досым-Тоқтауыл. Орта жүз Арғын Тоқтауыл батыр зама- 
нында батыр атанған кісі екен. Тоқтауыл батырдың ауылы бір 
қопалы көлге қонып, оттасын, жайылсын деп бұйдасын түріп 
бос жіберген түйелері қопанын ну қамысына шөгіп, бет-бетімен 
аралай кіріп кетіпті. Не екенін білмейді, бір нәрсе түйелерді лақ- 
тырып «Оп-оп!» деген дауыс естілген соң, дәу де болса бұл жол- 
барыс шығар деп, жұрт ду көтеріле шапқанда Малайсары шұбар 
тай мініп, олай-бұлай шапқылап жүрген бала. Жұртган бүрын 
абайсыз жолбарысқа барып қалғанда жолбарыс шұбар тайдың 
қүйрығынан апып «Оп!» деп аспанға атқанда бала тайымен бірге 
кетіпті, жолбарыстың үстінде мойнынан қүшақтап ұйқы-тұйқы 
болып жүргеннің үстінде Тоқтауыл батыр барып қалып, жолба- 
рысты жарып, бапасын аман айырып алыпты — деп жазыпты 
Адамжүсіп (Мөшһүр-Жүсіп). Тоқтауыл батырдың жары Молдыр 
қалмақтың қызы болған. Осы Модырдан Малайсары, Қайдау- 
ыл, Бағыс туады. Ал, Алма атты қазақ әйелінен Қарнақ, Көбес 
туған дейді ел аузындағы шежіре.

МАЛАЙСАРЫ. Осы Малайсары заманында ептейсіз ірі, 
дөкей батырдың есепті бірі болған.

Абылайдың мінгені ыңғай Сары,
Айқайласып келгенде жердің тары.
Абылайды сан қалмақ қамап жатыр,
Туыңды ала, шаба гөр, Мапайсарыі
Абылай хан атақты, оруақты, бақытты хан болған күнде 

Уақ Сары Баянсыз, Балтакерей Тұрсынбайсыз, Шанышқылы 
Бердіқожа, Көкжарлы Көкжал Барақ, Сырым Малайсары батыр
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қара қалмақ Қатсыбанның ханы Қонтажының қолына тұткы- 
нға түсіпті. Қаламақтың ханы ақ боз үйге кіргізіп, қүда-күйеу- 
ше сыйлап, күтіп, сірә мүнымен елдеспей бізгетыным-тыныш- 
тық болмас деп «Сені біз осы сыйлаған бетімізбен сыйлап ат- 
тандырайық. Сен түңғышың Тілеуқабылды бізге ақ үйліге бер, 
ақ мылтықтың аузын жаласып аттанайық: бір -  бірімізге жау 
болмасқа, сенімді уәдеміз осы болсын» десіпті. Баласы Тілеу- 
қабылды қалмаққа ақ үйліге бермек болып ақ мылтықтың аузын 
жаласып, анттасып қайтқан екен. Сонан үйге келіп жаңа «Үһ» 
деп демін алып отырған үстіне қалмаққа қосын жасап, т у  тігіп 
Абылай хан келіп қалыпты.

- Отырма, атқа мін, жүр - дейді ғой.
Малайсары: - Мені қой, мен бармаймын, қалмақпен жау- 

ласпаймын деп, ақ мылтықтың аузын жаласып, анттасып қай- 
тып едім, антқа үшырап қалармын...

- Қалмақ шіркіннің анты не қылар дейсің, жүресің, барма- 
саң болмайды деп еркіне қоймай ертіп алып, аттанып қалмаққа 
барған екен. Барса, қалмақ күні бүрын естіп, күтініп, дүние- 
дүние болғалы, жер, су болғалы жау беттеп бүзып кіре алмайт- 
үғын бір берік қорғандары болады екен. Тас түйін болып, бәрі 
соған қамалған екен. Сонда Абылайхан төрт батырды жіберіпті, 
қорганды айналып, болжап келіндер деп, бүзып кірер жері бар 
ма екен, деп. Сонда Уақ Сары Баян жоғары өтіп, қорғанның 
үстінен үңіліп, ішіне қарай бергенде дулығаның қақ маңдайы- 
нан оқ тиіп, дулығаның артына қарай қайқайып қалғанын 
қалмақ мергендері көріп, жығылды ғой деп қорғанның үстіне 
шығыпты. Көре сала батырлар жалт беріп қашқанда артынан 
оқты жаңбырдай жаудырыпты.

Сонда Абылай:
-Бір қанды ауыз мылтықтың аузы сақтай гөр дегенше бол- 

май, Малайсарының сауытынан жыртық жиегінен оқ тиген 
екен, жүремелете сол қалмақ үш атыпты. Өзгелері дін есен, неше 
оқ атылса бөрі Малайсарыға тиіпті. Батырлардың аман-есен 
келгеніне өзге жолдастары да қуанысқан екен.



- Лбылай хан, Малайсары аман емес аты киреңдеп қалды, 
депті, айтса айтқандай Малайсарынын белін оқ қиратып таста- 
ған екен. Қосына алып келіп түсіріп жатқызыпты. Абылай:

- Өзге тамақты бұған бере беріндер, жалғыз-ақ ескі қатқан 
сүр ет бермендер, ішегі жыртылады, онан соң үйірге қосыл- 
майды депті. Малайсарының бақыршысы бағып, қоста жата 
берді, өзге күнде аттанып, қорғанға бара береді.

Бір де Олжабай батыр ат жайып, көп қазақтың бірі болып 
жүргенде. Біреу он сан орта жүзге ұран болған Олжабай алтын 
қақпаны дал-дал қылып бұзып, жұртқа олжа үлестіріп жатқанда 
олжадан құр қалайын ба? — деп шаба жөнеліпті. Сол уақытта Ол- 
жабай Абылайдың қолындағы алатуды жұлып алып, ала жөнеліп 
қорғанға жетіп барғанда бір қалмақ туды көздеп атқан екен. Ол- 
жабай қалмақтың қақпасын бұзып, қазакты олжаға қарық қылған 
екен. «Олжабай, Олжабай» деген дауысты естіп қозғала алмай 
жатқан, Малайсары белін оратып тандырып, әруақ Олжабайда 
қалатұғын болды, мен құр қапамын ба деп атқа үш мініп, үш түскен 
екен — дейді (М-Ж. «Олжабай батыр»). «Туыңды ала, шаба гөр, 
Малайсары» - деген сөз сонда айтылған, екен (А.Қ.).

Малайсары батырдың бір сөзі қала беріпті, ол не сөз десең, 
Абылай хан айтты ғой: «Қатқан сүр ет Бере көрмеңдер» деп. 
Қалмақ қорғанда қамалып жатыр, түсте бірін, кешке бірін сойып 
тұратұғын қой-қозы бар ма? Қызыл турам ет жұртқа жерік асын- 
дай болып Малайсары бақыршысын шақырып:

- Қызыл турам етке тісімді тигізбесең, басынды шауып тас- 
тармын деп қаһарланыпты. Ала қоржын қайда, алып кел, соның 
түбінен қызыл турам ет табылмаса, менің құрығаным ғой, қаран 
суалғаны ғой деген соң, ала қоржынды алып келіп, ақтарып 
қараса бір қазы жатыр екен. Ортасынан тұтамдап кестіріп алып, 
астырып жепті.

Абылай хан келген соң көрсе, Малайсарының бұзылып 
келіспей қалғанын байқап:

- Сүр ет бердіндер ме? — дегенде:
- Қазының ортасынан беріп едік, - десіпті.
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Хан:
I Енді болмады, жалғыз-ақ ілініп тұрғандығы ішегінің 

бүтіндігі еді. Әй, бәрекелді-ай, келіспеді-ау! — депті. Сонда Ма- 
лайсары батыр айтқан екен: - Әзірейіл шіркін, бұл қайда жүр еді 
өзі дей беруші едім. Сөйтсем ала қоржыннынтүбінде бүғып жата 
берген екен. Сөйтіп, амалын тауып, айласын асырып алмаса, 
біздей кісіге бадырайтып келуге оған да жан керек қой деген 
екен. Сол сапарда демі таусылып, суйегін елге алып келіп крйып- 
т ы  (М-Ж. «Олжабай батыр»). Демек, Мәшһүр-Жүсіп жазбасы 
бойынша Малайсарының сүйегін елге әкеліп қойыпты деп та- 
сқа таңба басқандай қылып жазған. Жоғарыда жазылғандай 
Жоңғарлар қазақ жеріне дүркін-дүркін шабуыл жасап тұрған. 
Кезекті шабуылын Қаскелең, Алматы, Талдықорған жақтан жа- 
саған. Малайсары т.б. батырлар қарындасы Гауһар батыр жан- 
жақган жиналып қалмақтарға соққы берген. Малайсары соғыс- 
қан жер Алтынемел жотасына жақын тау Малайсарының есімі- 
мен аталуы сондықган. Малайсарының ата-мекені, жаз жайлауы 
қазіргі Павлодар облысы Май ауданының жерінде, бір шеті Қара- 
кесек пен Найман елдерінің жерімен іргелес, екінші шеті -  
Мәшһүр-Жүсіптің туған жері Қызылтауға дейін созылған кең 
алқап. Мәшһүр -  Жүсіптің жазбасындағы Тілеуқабыл Малайса- 
рының ұлы да батыр, әрі асқан бай болған екен. Бірақ, көпке 
дейін балакөрмей құдайға жалбарынып: «Мынақалыңжылқыға 
ие бере гөр!» - деп сұрайды екен. Ақыры Тілеуқабылдың сұраға- 
нын алла естіп, дүниеге бір үл бала келген екен. Оның атын 
«Біссіміллә» - деп азан шақырып қоған дейді шежіре.

СТАРШЫН. Малайсары Бәсентиін елінің ру басы -  стар- 
шыны болғаны туралы дерек бар (қараңыз: Р.Сүлейменов.,
В.Моисеев. Из истории Казахстана XVIII века. 1988). Хандық 
билік орнаған XV ғасыр- 1822 ж. аралығында қазақ елінің өле- 
уметтік-экономикалық және саяси қүрылымының негізі ру бо- 
лған. Старшын -  қазақ қоғамын басқару жүйесінің өкілі ретін- 
де ірі билермен қатар хандык өкімегінің негізгі әлеуметгік тірегі 
болып табылады. Белгілі елші -  дипломат, қазақ даласының



білгірі А.И.Тевкелевтің айтуынша: «Бул ордалардың (Үлы, 
Орта, Кіші жүздердің -  М.Ж.) билік тізгіні хандардан гөрі стар- 
шындардың (ру басылардың) қолында. Сондықтан ру басылар 
өздерінің хандарының адам саны жағынан болсын, байлық 
жағынан болсын күшейіп кетуіне жол бермейді...... Айта ке-
тетін жағдай, кейіннен патшалы Россия Қазақстанды басыбай- 
лы отарлау үшін 1822 жылдан бастап хандықты жойып, ел ба- 
сқарудың мүлде жаңа жүйесін жасады. Бүл кезде Бәсентиін 
руының рубасы Қазанғап Сатыпалды үлы еді. Кейін Қазанғап 
Баянауыл дуанының аға сүлтаны қызметін атқарған кезде 
Бәсен гиіннің старшыны Бәкі Басарүлы болды.

ТАРХАН. Тархан -  орта ғасырдағы түркі халықгарының 
ейгілі өскер басына, беделі, дәрежесі жағынан ханға (қаганға, 
қонтайшыға) жақын түрған ел билеуші ірі шонжарға (феода- 
лға) берілетін атақ. Тархан атағын қазақгың хандары өздері бере 
алмаған. Мысапы, 1749 ж. Нүралы хан орыстың патшасы, Ели- 
завета Петровна атына бір өйгілі биге тархан атағын беру 
жөнінде өтініш хат жолдағаны белгілі. Тархан атағына ие бол- 
ған адам барлық алым-салықтардан босатылған, қылмыскер 
ретінде жауапқа тартылмаған. Малайсары батырдың тархан 
атағын алуы былай болған. 1741 жылы ақпан айында Қазақ- 
стан жеріне басып кірген жоңғарлармен қиян-кескі соғыс бо- 
лып жатқан кезде екі жүздей сарбазды бастап торуылға шық- 
қан Абылай аңдаусызда түтқынға түсіп қалады. 1741 жылдың 
күзінде екі ел арасындағы соғысты тоқтату, түтқындармен ал- 
масу жөнінде келіссөздер басталды. Тағы бір ескеретін жағдай 
осы тыныштықты пайдаланып, қазақ пен қалмақ бірінен-бірі 
қыз алысып, қыз берісіп қүдандалы да болған сияқты. «Қыз 
Жібек» жырында: қалмақ -  қазақ араласып, ойын, там аш а  
қылып ж а т ы р  деген жол бар, тіпті қалмақ ханы Қореннің өзі 
Жібекке ғашық болмай ма? Әрине, ауыз әдебиеті болған соң, 
қалмақгар оқиғасы да еніп кеткен. Бірақ, тарихи шындық осын- 
дай болғаны анық. Енді үзілген ойымызды әрі жалғастырайық, 
Абылай сүлтан мен оның жақын туыстарының, басқа қазақ-
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тардың тұтқында отырғанын пайдаланып Қалден Серен Орта 
жүз бен Кіші жүзді жоңғарға бодан етуғе әрекеттеніп бақты. 
Әртүрлі шарттарды көлденең тартты, аманат жіберу, алым 
төлеу, башқұрттаркөтерілісініңбасшысы, Қазақстандағы Қара- 
сақалды ұстап ап жеткізу т.с.с. Келіссөз екі жылға созылып, 
Абылай босай алмады. Тұтқында болған кезінде Абылай Дава- 
ци мен Әмірсана нойандармен танысып, достасып алады. Бұл 
достықтың пайдасы кейін зор болды.

1743 жылдың көктемінде Әбілмәмбет ханға алғашқы аманат 
ретіңде Әбілфейіз сүлтан келғен соң ғана Абылай тұтқыннан бо- 
сап елге оралды. Басқа аманаттар -  Абылай мен Барақ сұлтаннын 
балалары еді. Осы жүргізілген келіссөздер мен арадағы қарым- 
қатынастардың басы-қасында Малайсары жүрді. Атап айтқанда 
ол Абылайдың орнына келген Әбілфейіз сүлтанмен бірге болды. 
Қойылған шарттардың бәрі орындалатын болған соң екі ел ара- 
сындағы қарым-қатынасты жақсарту мақсатымен Қалдан Серен 
Абылайға Т ашкенттің бір бегінің қызын әйелдікке әперді. Малай- 
сарыға тархан атағы берілді. Ал Орта жүздің ханы Әбілмәмбет 
пен Барақ сүлтанға қымбат сый-сияпаттар жіберді.

Малайсарының мәмілегерлік қызметі Абылайды түтқын- 
нан босатумен шектеліп қалған жоқ. Қалдан Серен өлгенннен 
кейін де 1850 жылы сайланған Жоңғарияның ханы Лама Дорд- 
жыға ол жиі барып, жақсы қарым-қатынаста болды. Атагі айт- 
қанда Лама Дорджымен бақталас, Абылайдың достары Дава- 
ци мен Әмірсана бас сауғалап қазақ даласын паналап жүрген- 
де, бұл екі қашқынды қайтару мәселесі үлкен дау болып, ақыры 
1752 жылы соғысқа айналғанын білеміз. Осы дау-жанжал 
ушықпай түрғанда Малайсары: «Жоңғар мемлекетімен арамыз- 
да араздық пен нехақтан қантөғіс болмау үшін Даваци мен 
Әмірсананы қайтару керек» - деғен еді. Бірақ, Абылай сүлтан, 
Бөгенбай батыр, Дөуіт батыр (Жәнібек тарханның ұлы), Ера- 
лы сүлтан оларды қайтаруға қарсы болды. Малайсары тархан 
айтқан мәмілеғе тоқтаған да, бәлкім мүндай тауқымет болмас 
еді... (Қазақ халқының қаһармандары).
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СЫРЫМБЕТ. Көкшекөзден -  Байымбет -  Жолымбет -  
Маңдай -  Сөмеке (Сөмек) — Сырымбет батыр шыққан. 

Төттіқара ақын:
Бөсентиін Сырымбет,
Оқ жіберіп ұрысты
М.Жұмабаев «Батыр Баян» дастанында:
Майданда от шашқандай оқ шашатын,
Сырттаны Бөсентиін ер Сырымбет,- 
Осындай өңшең кәкжал жиылысты,
Күңіреніп ж олбары стай: «Ж а у қайда?» - деп, Бесентиін- 

нен шыққан батыр Сырымбеттің ұмытылмастай ерлігін елге 
үлгі қылып, ұрпақтарына өнеге қылады.

ЖАСЫБАЙ. Көкшеден -  Байымбет -  Жолымбет. Байым- 
бетген: Бейсен, Жаманай, Қоянбай, Көшен, Шүрек, Таңатар. 
Бейсеннен: Таз -  Жасыбай батыр.

Жоңғар мемлекетінің хандық тағына таластың нәтижесін- 
де жеңілген орат шонжарлары Әмірсана, Даваци мен Банжур 
Абылайдан пана іздегені белгілі. Жарға тығылған жетім қозы- 
дай пана іздеген бұл қашқындарды шығарып бермедің деп Лама- 
Дорджы бастаған 20 мың ойрат өскері 1752 жылы қыркүйек 
айында қазақ жеріне басып кірді. Бүл хабарды естісімен-ақ Абы- 
лай батырларға жаушы жіберіп, қазан айының ортасында Бая- 
науылда жиналу жөнінде жар сапады. «Олжабай батыр» жы- 
рында осы соғысты сипатгай келе:

«... Келген жолмен шүбырып,
Есепсіз жолда қырылып,
Баян тауын жанапты...
Қалмақтың тиіп сұм оғы;
Жасыбай қалды жығылып...»
- деп Жасыбай батырдың қаза тапқаны баяндалады. Н.Я.- 

Коншиннің дерегі бойыншаЖасыбай батыр қалмақтарды қазақ- 
тар Баянауыл өңірінен ығыстырған ерте заманда өмір сүрген. 
Ол -  жауларға бірнеше дүркін соққы берген әйгілі батыр. Бірде 
қазақтардың қолбасіиысы Олжабай батыр Жасыбай батырға
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әлденеше мындаған колмен келе жатқан қалмақтарды тауда 
бөгеп, жібермеуді тапсырады. Мыңғатолмас жасақты бастаған 
Жасыбай асқан ерлікпен соғысады. Бірақ, андаусызда сауыты- 
ның желке тұсындағы ашық жерінен қалмақтың оғы тиіп, со- 
дан өледі. Қазақ жасақтары қалмақтарғатөтеп бере алмай, ығыса 
бастайды. Сол кезде қырғын болған таудың шатқалына Олжа- 
бай батыр бастаған әскер кіреді. Қалмақтарды ұлардай шулап, 
жалбарынған дауыстарынан таудың іші күңғіренеді. Сонда 
Олжабай батыр қалмақгарға: «Сендердің бәріңді қосқанда өлген 
Жасыбайдың бір шынтағына тұрмайсындар», - деп жауынгер- 
леріне «жауды аяған жаралы» - екендігін ескертеді. Қалмақтар- 
дың бұл жолы қырылғаны сонша, өліктері жолдың ұзын бойы- 
на шашылып қалады. Жалпы осы қарасөзбен айтылған үлгісі 
Мәшһүр-Жүсіп жазбасында жақсы айтылған. Тарихи деректі 
қаймағын бүзбай ұрпаққа қажетті болар деп толық жеткізейік.

Мәшһүр-Жүсіп жазбасында: Сол күндерде Бәсентиін деген 
рудан «Таз» аталған ұрпағынан Жасыбай батырдың беті қайт- 
пай жүрген күні екен. Өзі мерген, өзі жауырыншы екен:

- Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қалмақтан бо- 
сатып алған жерім еді. Мен Олжабаймен айтыспай, қара қанға 
батыспай, тастап көше қашпаймын!-деп, жалғыз үй қалыпты. 
Бір жаман жобалғы інісі бар екен. Ағасының малы болса, ба- 
ғып; отыны болса, жағып; ас-суын қылыгі беру үшін қасында 
жалғыз-ақ сол інісі қалыпты. Баянаула тауының қалың орта- 
сында бір көл бар. Сол көлдің күн шығысында бір тасты «Ту 
тіккен» - деседі. Екеуі мұнан бүрын жүзбе-жүзге келісіп, бірін- 
бірі көріскен жоқ екен. Бірін-бірі көріскен соң, «ішпей мас, же- 
мей тоқ» болып, өзді-өзімен тойысып (түйісіп), «ұрсамыз, төбе- 
лесеміз!» - дегенді қойысып, қоян-қолтық алысып, қүшақгасып, 
дос болысты. — Кел екеуіміз осы Баянаулада жаталық//Қойдай 
өріп жүрген: бүғы, бүлан, аладомбай, керкуданын аталық!// 
«Жалғанды жалпағынан басып» Мерекеге баталық!//Бүл тау- 
ды: «Елсіз қалды, иесіз қалды!» - деп, қалмақ келеді. Кедергі 
болып, соның жолын тосалық! Бір асуының өтетұғын жолдың



асуында Жасыбай жатты да, «Торайғыр көлі» - деген көлді ба- 
сып өтетүғын жолдың асуында Олжабай жатгы. Ол заманда да 
қалмақ қосыны тау-тауға бекініп, тауға паналап жүреді екен. 
Жасыбай жаурын жақты. Жаурынға қалмақ қосыны Қызыл- 
тауға үйіліп, төгіліп тосып калганы түсті. Қарауыл қарайтын 
тасына шықгы. Қызылтауда бір тасқа шығып, қалмақ қарауыл- 
шысы да отыр екен. Бүл оны көрді де, ол мүны көрді. Үйіне 
келіп, жаурын жақты. Жаурынға қалмақ қарауылшысының 
көбіне айтып барғаны түсті. Ол айтқан екен: - Асудың аузынан 
бір жанды қара көрдім. Кісі екенін, қүс екенін айыра алмадым. 
Ертең қарауылға тағы шығамын. Кісі болса, тағы отырады. Қүс 
болса, бір жерге қозғалмай отыра бермес, үшып кеткен шыгар!
-  деп. Сол сөзі жаурынғатүсіпті. Жасыбай қу сүйекті үгіп, күл 
қылып, бір ақ шүберекке түйіп, бір тулақтың пүшпағына бай- 
лап, қарауыл қарайтүғын тасына шығыпты. Шықса, қалмақ- 
тың қарауылшысы отыр екен. Күн қатты дауыл, уілдеп түрған 
жел екен. Тулақты аспанға үшырып, күлді шашылатүғын қылып 
қоя беріпті. Қалмақтың қарауылшысы қуанып, жүгіріп, көбіне 
барып айтыпты: - Кешегі құс екен, аспанға үшты, саңғып 
жіберді. Қүс екенін сонан білдім!-депті. Қалмақта да жауырын- 
шы бар екен. Жаурын жағып жіберіп, қарапты да, айтыпты: - 
Ол қүс емес, кісі. Өзі жаурыншы, өзі мерген. Біздің қаруылшы: 
«қүс екен», - деп ойлансын деп, тулақ үшырып, күл шашылды- 
рыпты. Ал, жалма -  жан аттарынды ерттеңдер! Ердің алдыңғы 
қасын аттың көтіне қаратып ерттеңдер! Жаурынға аттың басы 
түспейді, ердің қасы түседі. Қайтып кеткен екен! -  деп, бейғам 
болсын. Түн қатып жүріп, түн ішінде барып, асудың аузын 
алып, түра қалындар! -  депті. Қалмақ өз жабдығын қыла бе- 
реді. Жасыбай үйіне келе сала жаурын жақса, ердің қасы әрмен 
қарапты. — Бөлем, қашып кеткен екен ғой!-деп, бейғам жата 
беріпті. Жаурынға нанды да, қойды. Сөйтсе, қалмақ түн бойы 
жүріп, түн қатып келіп, отыз мерген жез айыл мылтығын қатар 
ұстап тұра қалған екен: «Бәлем, енді көрінші! Мың жаның бол- 
са да, көрейін!» - деп. Жасыбайдың ойында дәнеме жоқ, қан-
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нен-қаперсіз қарауыл тасына шыға бергенде, дәл өндіршектен 
көздеп, мұрттай ұшырыпты. Олжабай қалмақты қамаған жер 
«Қалмақ қырган» - деп, қалмақгың ыдыстары үйіліп қалган жер 
«Шойындыкөл» - деп, Жасыбайды жерлеген жер «Жасыбай 
асуы» - деп аталған екен. Мәшһүр -  Жүсіп жазбасының сонын- 
да: «Жасыбайдың дене топырақ моласы өткен-кеткеннің аты- 
ның аягының астында жиырма жетпеген күнімізде, асудан бірге 
асқан сыйсыба қүлақ шалдар: «Міне-Жасыбай моласы!»-деп, 
көрсетіп еді. Өзге жоғалса да, мола жоғапа ма? Жаздүгіні жер 
қарада жүрген жандар көреді» - депті.

Қорыта келгенде, Отан соғысының батырлары туралы қыс- 
қаша деректер осындай. Қазақ - Жоңғар соғысы тек қана қазақ- 
тардың соғысы болмағанға үқсайды, жалпы түркі халқына кел- 
ген ортақ зұлмат болған. Қазақтарға қарақалпақ, башқүрт, татар 
т.б. туысқан ұлттың батырлары жауынгерлерін ертіп келіп, 
көмектескен. Әрине, ауызша тарихта көптеген деректер де дәлдік, 
нақгылық болмауы заңдылық. Барымызды түгендеп, жоғымыз- 
ды жоқгау елдігімізге үлкен сын. Кейбір ауызша айтылған атам 
айтты, апам айтгы «Қалмақтар наймандарды көгендеп қойып, 
қойдай бауыздап жатқан» - деген сияқты деректерге абай болғ- 
ан жөн. Қытайдың «Шыңғыс хан» киносының әсері болса ке- 
рек. Қазақгар қалмақтарды, қалмақтар қазақтарды қырғаны рас. 
Бірақ, қойдай көгендеп қырғанда біреу қасында қарап түрып па?. 
Болат Шәкарғали деген ақсақал осы сөзді үстап алған. Сөз бол- 
мау үшін асылы, бір руды, тайпаны одан қала берді тарихта өзінің 
ойып алған орыны бар елді қаралау үшін бүлтартпас айғақ ке- 
регі анық. Малайсары бабамыздың туғанына 300 жыл толуына 
байланысты батырдың есімін үлықтау үшін тек қана Павлодар 
облысында ғана емес, Астанадатөуелсіздігімізді паш етегін күрес- 
керлер аллеясы ашылып, Жоңғар-Қалмақтары дәуірінде ерлік 
көрсеткен батырларымыздың бәріне де ескерткіш орнатылса, 
ірі-ірі көшелердің аты берілсе. Баянауылдағы Жасыбай (Жасы- 
байға қатысты қаншама заттай айғақтайтын кұнды дерек сақта- 
лған), Малайсары, Гауһар батыр т.б. тарихи тұлғалардың соғыс-
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қан жерлерін Мөшһүр -  Жүсіппен т.б. байланысгы рып, туристік 
инфроқүрылымды дамытып, кешенді түрде мемлекетгік тарихи 
мөдени қорық мүражайын қүруды қолға алса, одан өрірек Бүқар 
жырау, Қабанбай батыр, Көкшетауда (Бурабай) қырық жеті жыл 
орда күрған Абылай хан т.б. тарихи оқиғаларға апарып сабақ- 
тастыруға болар еді. Ол үшін өрине, алдымен өзімізден бастаға- 
нымыз жөн болар еді. Шет елдерден туристер ағылып келіп, еліміз 
туристік -  саяхаттан-ақ шаш етектен байып шыгар еді. Елбасы- 
ның Жолдауда айтып, көксеген арманы да осы болар. Идеяны 
тудырған жігерлі жігіттер келешекте бүл -  келелі істі де жүзеге 
асырарына күменім жоқ.
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Резюме
В данной статье представлены документы о Малайсыры ба- 

тыре.
Кемігае

Іп іһе аііісіе үоеге юге&епіесі еіоситепіх аЬоиі Маіаізагу һего.


