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СӨЗ БАШЫ 
Мамлекеттик көзкарандысыздыкка ээ болгондон кийин өлкөнүн сыртында да, 

ичинде да кыргыздардын жана жалпы эле Кыргызстандын өтмүш тарыхын жаңыча 
көзкараш менен кайрадан изилдөө иши бир кыйла күч алды. Борбордук Азиянын 
саясий айдыңында эгемен жаңы мамлекеттин жаралышы башка өлкөлөрдүн 
изилдөөчүлөрүндө табигый кызыкчылык туудурса, өлкөнүн ичинде эгемендик 
шартында элдин рухий жактан кайра жаралышы Совет доорунда жалаң катаал 
идеологиялык көрсөтмөлөргө ылайык чагылдырылып келген өтмүш тарыхты иликтеп 
үйрөнүшкө кубаттуу түрткү берди. 

Арийне, мындай учурларда ар качан боло келгендей, этностун өткөн тарыхына 
өктөм кызыгуу процесси бир далай аша чабуулар менен да коштолууда. 

Анда атайлап, же болбосо аңдоосуз жерден тарыхты мифологияга айландыруу 
аракети да бар. Анда ошондой эле, талаш-тартыш кызуусунда өз ишинин чыгаан 
адистери чымыр-каңган эмгек менен таап чыккан тарыхый фактыларды «андай болгон 
эмес, анткени болушу мүмкүн эмес» деген принцип боюнча көз көрүнөө көрмөксөн-
билмексен болуу аракети да орун алууда. 

Ушуга байланыштуу Борбордук Азия тарыхы боюнча ашкан чоң илимпоз-изилдөөчү 
академик В. В. Бартольддун: «Тарыхчынын милдети-эмне болушу мүмкүн же болбошу 
мүмкүн экенин иликтеш эмес, эмне болгонун тастыктоо болуп саналат» деген айтылуу 
постулатын эске түшүргөн оң. 

Эгер улуу тарыхчынын ушул таамай логикасын туу тутсак, анда кыргыз элинин анык 
реалдуу тарых таржымалын калыбына келтириш үчүн алды менен байыркы жана орто 
кылымдардагы жазма булактардын маалыматтарына кайрылуу кажет. Алардын 
басымдуу бөлүгү кытай, арап, парсы жана түрк тилдеринде жазылганы маалым. 

Ар түркүн булактарда камтылган даректерди калтырбай түрө иликтегенде гана, биз 
кыргыз элинин жана Кыргызстандын нукура илимий тарыхын түзө алабыз. Ушул 
максатта Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин түрк цивилизациясын изилдөө 
Борборунда кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы боюнча материалдарды, 
ошондой эле, кыргыз элинин жазма жана маданият эстеликтерин иликтеп изилдөө, 
басмадан чыгаруу багытында узак убакытка эсептелген илимий программа жүзөгө 
ашырылууда. Мына ушул программанын алкагында 2002-жылы «Кыргыздардын жана 
Кыргызстандын тарыхы боюнча материалдар» сериясын басып чыгаруу башталган. 
Анын биринчи томуна IX-XIX кылымдарда жазылган арап, парсы жана түрк 
булактарынан үзүндүлөр киргизилген. 

Аталган сериянын азыркы экинчи томуна б.з.ч. II кылымдан XVIII кылымдын 
акырына чейинки мезгил аралыгында жазылган Кытай булактарынан үзүндүлөр кирди. 
Тарыхый адабияттарда далай ирет белгиленгендей, кыргыз элинин тарыхын, асыресе, 
анын б.з.ч. III кылымдан XVIII кылымдын акырына чейинки мезгил аралыгында 
Минусин ойдуңу менен Борбордук Азия мейкиндеринде өткөн байыркы кезеңдерин 
иликтеп үйрөнүүдө Кытай булактарынын ролу баа жеткис. 
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Бул томдогу материалдардын басымдуу бөлүгү көчмөн жана отурукташкан 
маданияттар жалгашкан жерде жайгашып, Түрк цивилизациясынын телчигип 
өөрчүшүндө зор роль ойногон Жетисуу тарыхына арналган. Түрк дүйнөсүнүн эң 
көрүнүктүү илим жана маданият ишмерлери Махмуд Кашгари, Жусуп Баласагын, Ахмад 
Ясави жана башкалар так ушул аймактан чыгышканы тегин жерден эмес. 

Жазма булактардын маалыматтарынан көрүнүп тургандай, кыргыз элинин тарыхын 
Борбордук Азиянын калган түрк тилдүү калайык-калктарынын тарыхынан бөлүп караш 
мүмкүн эмес. Алардын тарыхый тагдыры кеңирсиген кең талаа аймактарына ээлик 
кылган Гун, Түрк, Уйгур, Кыргыз, Караханид жана Монгол империяларынын бийлиги 
астында кыйма-чийме чырмалышып келген. Кыргыз элинин эзелки замандардан XVIII 
кылымдын соңуна чейинки тарых таржымалын, тарыхый география, саясый жана 
социалдык түзүлүш, ошондой эле, маданий өнүгүш өзгөчөлүктөрүн Борбордук Азиянын 
бөлөк түрк тилдүү калктарынын тарыхы аркылуу гана ачык айкын аныкташка болот. 
Муну Кытай булактарынын маалыматтары да даана ырастап турат. 

Арийне, айрым техникалык себептерге байланыштуу бул томго негизинен 
кыргыздар менен Кыргызстандын тарыхына тийиштүү белгилүү Кытай булактарынан 
жана ошондой эле, мурда жарык көрбөгөн материалдардан үзүндүлөр киргизилди. 
Кийинкилердин катарына «Цянь Хань шу», «Юян цзацзу», «5 6551 Дуньхуан 
колжазмасы», «Ляо ши», «Пиндин Чжуньгээр фанлюэ» XVII-XIX кк. Кытай булактарынан 
үзүндүлөр жана башкалардан үзүндүлөр таандык. Жогоруда эскерилген долбоорду 
жүзөгө ашыруу алкагында биз мындан ары карата ушул сериянын бүт бойдон Кытай 
булактарына арналган дагы бир томун даярдап, басып чыгаралы деген ойдобуз. 

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ректораты жана «Кыргыздардын жана 
Кыргызстандын тарыхы боюнча материалдар» сериясынын Редколлегиясы бул томду 
КР Президенти Аскар Акаевдин демилгеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 
колдоосу менен Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кеңири белгиленип 
жаткан Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арнайт. 

К. Молдобаев 
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КИРИШ СӨЗ 
Кыргыздардын тарыхын байыркы жана орто кылымдардагы Борбордук Азия 

тарыхынын эң бир кызыктуу, ошондой эле, табышмактуу барагы катары бааласа болот. 

Кыргыздар Эзелки Чыгышта б.з.ч. III кылымда эле белгилүү болушкан. «Кыргыз» 
этноними Кытай тарыхынын «атасы» Сыма Цяндын (б.з.ч. 145-86 жж.) айтылуу «Ши 
цзи» эмгегинде алгач ирет эскерилген. 

Кыргыздардын тарыхы тээ алмустактан, б.з.ч. II кылымдан дээрлик XX кылымга 
дейре, ар кыл өлчөмдө Кытай жазма булактарына үзүл-кесил түшүп келген. Эки миң 
жылдан ашуун мезгил бою кыргыздар Кытай жазма тарыхынын объектиси болуп кала 
берген. Ал аралыкта кыргыз аты ооздон түшпөй, улам-улам айтылып турган убактар да, 
жана ошону менен бирге, кыргыздын бу жарык дүйнөдө бары-жогу таптакыр унутулуп, 
жүз жылдап дайын дареги чыкпай калган кезеңдер да болгон. Ошон үчүн Кытай 
булактарында эскерилген кыргыздар туурасындагы көптөгөн маалыматтар үзүл-кесил. 
Ошондой толук эмес, ала-чокул кабарларга Сыма Цяндын гэкундар (кыргыздар) 
жөнүндө маалыматы да, жана аны менен бир катарда, бирдиктүү «кыргыз» деген 
этноним менен байланыштуу болгон ар кайсы мезгилдердеги, тагыраак айтканда, XV 
кылымга чейинки тарыхый окуялар да кирет. Кытай булактарында кыргыздардын бир 
канча этникалык аталыштары катталып калган. Алар: гэкунь, цзянькунь, цзегу, цигу, 
хэгу, хэгусы, сяцзясы, цзилицзисы, булутэ ж.б. Булардын баарысы тең Кытай 
булактарында бир эле элдин же мамлекеттин наамы катары каралат. 

"Кыргыз улуу мамлекет» болуп, доорон сүргөн айтылуу доор изилдөөчүлөр 
тарабынан жакшы иликтенген. Енисей кыргыздарынын Борбордук Азияда таасири 
бошоңдоп, а балким, кайсы бир бөлүгү кидандардын Ляо империясына (X-XII кк.), 
калгандары Турфан идыкутчулугуна (IX-XIII кк.) жарым-жартылай көзкаранды болуп 
турган туштагы, б.а. 1206-жылы Чыңгыз-хандын монголдоруна баш ийгенге чейинки 
кийинки тарыхы бүдөмүк, жана көп жагынан дагы тактап тастыкташты талап кылат. 
Борбордук Азия тарыхынын мына ошол «күүгүм» мезгилинде кыргыздар жөнүндө 
анык так маалыматтар жок болуп жатканынан улам, 50-жылдардын ортосунда кыргыз 
элинин тарыхый өсүп-өнүгүшү жана этногенези боюнча курч талаш-тартыш башталып, 
ал талкуу ушу күнгө дейре кызуу уланып келет. 

Азыркы учурда кыргыз тарыхын изилдөөчүлөрдүн ой-пикиринде бир нече гипотеза 
бар. Таянган тарыхый материалдары бир болгону менен, арийне, чыгарган тыянактары 
жагынан алар бири-биринен айтаарлык айырмаланышат. Илимий эмгектерде ошондой 
кайчылаш ой-пикирлерди жуурулуштуруп, кыргыз элинин этногенез процессине карата 
кандайдыр бирдиктүү көзкарашты иштеп чыгышка бир далай далалат жасалган. Колдо 
бар гипотезалар көбүнесе Кытай жазма булактарынын материалдарына негизделген. 
Аталган материалдардын катары, аларды изилдеп талдоо аракети башталгандан бери, 
иш жүзүндө, бир дагы жаңы жазма булак менен толукталган жок. 

Кыргыз тарыхынын ар кыл кыйчалыш проблемалары, албетте, көп жагынан дагы 
жаңы тарыхый материалдар табылабы же жокпу, дал ушул жагдайга жараша 
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чечилмекчи. Ошентсе да, байыркы жана орто кылымдардагы кыргыз тарыхы боюнча 
колдогу Кытай жазма булактарында камтылган маалымат көрөңгөсү али толук 
аңдалып, текстердин семантикасы жана ал булактардын ар биринин автордук максаты 
акыр аягына дейре түгөл ачылып бүтө элек. 

Орто кылымдардагы Кытай тарыхчылары кыргыз элинин негизги тарыхый өсүп-
өнүгүү этаптарын өздөрүнө мүнөздүү кылдаттык жана тактык менен чагылдырышып, 
анын этногенезин аңдап түшүндүрүшкө аракет жасашкан. Тан сулалеси өкүм сүргөн 
убактан (618-907 жж.) баштап, асыресе Сун сулалеси (960-1279 жж.) тушунда, тарыхый 
эмгектерде Борбордук Азиядагы ар түркүн түрк-монгол калктарынын тарыхы боюнча 
материалдар көбөйө баштаган. Тан империясы күч алып, Кытайдын империялык 
идеология таасирин «жапайылар» арасында жайылтуу муктаждыгынан улам, 
кытайлардын өз айлана-чөйрөсүндөгү калган дүйнөгө карата саясий кызыкчылыгы 
кыйла өсүп-өөрчүгөн. Борбордук Азиянын көчмөн элдери-Кытай цивилизациясынын 
реципиенттери менен ойдогудай алака-мамиле жүргүзүш үчүн, алар жөнүндө көбүрөөк 
жана толугураак маалымдар болуу зарылчылыгы келип чыккан. 

Борбордук Азия калктары туурасында географиялык, этнографиялык жана башка 
илим-билимдер улам көбөйгөн сайын, алардын ар биринин тарыхы боюнча ирээттүү, 
өз-өзүнчө маалыматтар пайда боло баштаган. Кыргыздардын тарыхын өзүнчө сыпаттап 
көрсөткөн ошондой эмгектердин катарына, маселен, эки текстти: Юэ Шинин (X к.) 
«Тайпин хуаньюй цзи» аттуу эмгегинин 199-бапындагы «Кыргыздар тууралуу 
маалыматты» жана Оуян Сюнун (XI к.) «Синь Тан шу» эмгегинин 217-бапындагы 
«Кыргыздар тууралуу маалыматты» кошсо болот. Көрсөтүлгөн эмгектердин авторлору 
өз мезгилиндеги кыргыздар тууралуу маалыматтарды бүт чогултушуп, биздин оюбузча, 
кыргыздардын саясый тарыхы боюнча кандайдыр бир концепцияны, бул элдин 
тарыхый тагдырына байланыштуу өз көзкарашын жана түшүнүгүн ачык айкын баяндап 
бере алышкан. 

Өз кезегинде, бул тарыхый баяндар көп жагынан Ли Дэюйдун «Хуйчан ипинь цзи» 
(IX к.) аттуу эмгегине, жана ошондой эле, «Цзю Тан шу» (X к.) расмий жылнамасына 
негизделип жазылган. Ли Дэюй да кыргыздар жөнүндө маалымат берилген мурунку 
тарыхый эмгектерди-биринчи сулале тарыхтары-«Ши цзи» (б.з.ч. II к.) менен «Цянь 
Хань шу»ну (I к.), кийинки расмий жылнамалары «Сань го чжи»ни (III к.), «Хоу Хань 
шу»ну (V к.), «Чжоу шу»ну, «Бeй ши»ни, «Суй ши»ни жана Ду Юнун «Тун Дянь» (IX к. 
баш.) деген эмгегин пайдаланган. Ли Дэюйдун эмгегинде кыргыздардын кытай 
династиясы менен туугандыгын тааныган кытай императорунун кыргыз каганы менен 
кат алышкан уникалдуу маалымат кездешет. 

Ли Дэюйдун эмгеги менен бир катарда, атактуу географ жана энциклопедист Дуань 
Чэншинин ошол эле убактарда жазылган «Юян цза цзу» (860-ж.) аттуу эмгегин эскере 
кетүү зарыл. Аталган эмгекте кыргыздардын Теңир менен инектин байланышынан 
улам келип чыкканы тууралуу кайталангыс маалымат келтирилген. Бул маалымат 
андан соң бөлөк бир дагы Кытай булагында кездешпейт. 
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Сун сулалеси (960-1279 жж.) тушундагы «Сун тарых таржымалы» деп аталган доор 
Кытай тарых жазмасында айрыкча орунда турат. Оуян Сюнун жогоруда эскерилген 
«Синь Тан шу» жана «Синь Удай ши» деген эмгектеринен тышкары, XI кылымда атагы 
алардан кем эмес «Цэфу юаньгуй» (1005-1013 жж.) энциклопедиясы менен Сыма 
Гуандын (1066-1085 жж.) «Цзычжи тунцзянь» хроникасы жазылган. Аларда да 
кыргыздар жөнүндө маалыматтар камтылган. 

«Сун ши» жана «Аяо ши» сулале тарыхтары XIV кылымда түзүлгөн. «Сун ши»нин 
490-бапында, Ван Яньдэнин (981-984 жж.) «Гаочан сапары тууралуу жол 
жазмаларында» Борбордук Азиянын бөлөк калктары-түрктөр, ягмалар, карлуктар жана 
башкалар менен бирге Гаочан дөөлөтүнүн (Турфан идыкутчулугунун) кол астында 
турушкан кыргыздар жөнүндө маалыматтар бар. Кечээ жакынга чейин уйгурлардын 
Турфан идыкутчулугунун курамында кыргыздар кандай роль ойногону түшүнүксүз 
болуп келген. Айрым изилдөөчүлөр тагдырдын эрки менен уйгурлардын кол астында 
калышкан енисей кыргыздарынын кайсы бир тайпасы жөнүндө элдир-селдир 
эскеришкен. Дагы бир даары үчүн бул факты кыргыздардын этногенезин Чыгыш 
Түркстан менен байланышта карашка негиз катары кызмат кылган. 

А. Стейндин Дуньхуан корунан алынып, жакында жаңыдан илим алкагына 
киргизилген 5 6551 Кытай булагы уйгурлардын Турфан идыкутчулугунун курамына 
кирген кыргыздардын бир канаты туурасындагы айрым изилдөөчүлөрдүн тыянагы 
жүйөөлүү экенин ырастайт. Бул маалыматтар 931-жылга тиешелүү. 

Кыргыздар жана кидандар (батыш кидандары-кара кытайлар) темасы-XI-XIII 
кылымдардагы кыргыздар тарыхынын урунттуу темаларынын бири. Ушул убакыт 
ичинде Кытай булактарында кыргыздар жөнүндө эч кандай кабар жок. Кыргыздардын 
көрсөтүлгөн мезгил мерчеминдеги тарыхы кыргыз таанууда таптакыр иштелген эмес. 
Айтылган өксүктүн ордун «Ляо ши» сулале тарыхынын 30-бапындагы маалыматтар 
аркылуу толтурса болот. 

Кыргыздардын XIII кылымдагы тарыхына тиешелүү эң маанилүү булактардын бири-
«Юань ши» (XIV к.). Бул булак кыргыздардын эзелки жана эртеги орто кылымдардагы 
тарых таржымалын кандайдыр жыйынтыктап тургансыйт. 

XIV кылымдан XX кылымга чейинки мезгил аралыгында кыргыздар жөнүндө 
маалымат эң эле көп; арийне, алар али синологиялык кенен изилдөөлөрдүн объектиси 
боло элек. 

Кыргыздар менен Борбордук Азиянын башка калктарынын тарыхын иликтөө иши 
мындан эки жүз жыл илгери эле башталган. Ушул убакыт ичинде чыгыш 
таануучулардын көптөгөн муундарынын күч-аракети менен Борбордук Азия элдеринин 
тарыхы боюнча бараандуу булак базасы түзүлдү. 

XVIII жана XIX кылымдардагы европа синологдорунун Борбордук Азия 
калктарынын тарыхына арналган эмгектери бу күндө көп жагынан эскирип калды. 
Ошондой болсо да, арийне, Борбордук Азия калктарынын жалпы тарыхын Кытай 
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булактары боюнча иликтөө жаатында маани-маңызы жана чабыты жагынан көрүнүктүү 
Кытай таануучулар Н.Я. Бичуриндин, Б.П. Васильевдин, В. Шоттун, Э. Шаванндын 
эмгектерине тең келе турган синологиялык изилдөө иштери али күнчө жок. Айтса-
айтпаса, Н.Я. Бичуриндин «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена» деген эмгеги XX кылымда бир нече ирет кайра басылып, Кытай 
тилин билбеген жана Кытай булактары менен түздөн түз иштешке мүмкүнчүлүгү жок 
көптөгөн Борбордук Азия изилдөөчүлөрү үчүн күнү бүгүнгө дейре «колдон түшкүс 
китеп» катары кызмат өтөөдө. 

Н.В. Кюнер, Л.И. Думан, В.С. Таскин, А.Г. Малявкин, Е.И. Кычанов, Ю.А. Зуев, Г.П. 
Супруненко сыяктуу көптөгөн белгилүү илимпоздор баштаган советтик Кытай таануу 
мектеби Борбордук Азия тарыхын Кытай булактары боюнча иликтөө ишинин арымын 
бир кыйла тереңдетти жана кеңейтти. 

Совет доорунда Кыргызстанда Кытай таануу жагынан өз илимий мектеби 
жаралбаса да, арийне, 60-жылдардан баштап дээрлик 90-жылдарга дейре Кыргыз ССР 
илимдер Академиясынын тарых институтунда кыргыздардын жана Борбордук Азиянын 
тарыхын Кытай булактары боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп келди. Буга 
байланыштуу, асыресе, Г.П. Супруненконун (1934-1997 жж.) орто кылымдардагы 
енисей кыргыздарынын тарых таржымалын талдап изилдешке арналган илимий 
ишмердигин айрыкча баса көрсөтүү парз. Ал тарабынан, ошондой эле, жаңы 
замандагы-Мин (1368-1644 жж.) жана Цин (1644-1911 жж.) доорундагы-кыргыздардын 
тарыхы боюнча көптөгөн Кытай булактары таржымаланган. Анын алгачкы илимий 
иштери жарыялана баштагандан эле, кыргыз илимине Г.П. Супруненко аттуу адис 
чыгыш таануучу-синолог келгени айдан ачык айкын болгон. Г.П. Супруненко 1956-жылы 
Ленинград мамлекеттик университетинин Чыгыш факультетин Кытай таануучу-филолог 
адистиги боюнча бүтүргөн. Аспирантураны аяктаган соң, 1961-жылдан 1991-жылга 
чейин Кыргыз ССР илимдер Академиясынын тарых институтунда илимий кызматкер 
болуп эмгектенген. Диссертациясынын темасы енисей кыргыздарынын тарыхына 
арналган. Г.П. Супруненко Ли Дэюйдун «Хуэйчан ипинь цзи» аттуу эмгегинен 
кыргыздар тууралуу үзүндулөрду биринчи болуп европа тилдерине 1963 жылы 
которгон. Бул анын сиңирген талашсыз илимий эмгеги болуп калды. Цин сулалеси 
тушундагы (1644-1911 жж.) Кытай булактарын которуу менен Г.П. Супруненко кыргыз 
таануу тармагына бараандуу салым кошту. Ал таржымалар жаңы замандагы Борбордук 
Азия тарыхы боюнча булак көрөңгөсүн кыйла толуктап, В.С. Кузнецовдун, К.Ш. 
Хафизованын, А.Х. Ходжаевдин жана башкалардын котормолору менен бир катарда 
жаңы доордогу Түркстан тарыхын андан ары улантып изилдеш үчүн омоктуу негиз 
түздү. 

Бул томдо Г.П. Супруненконун Цин дооруна тийиштүү болгон «Дай Цин личао 
шилу», «Пиндин Чжуньгээр фанлюэ» сыяктуу белгилүү эмгектерден которгон 
материалдары биринчи жолу жарыяланып жатат. Бул котормолор Г.П. Супруненконун 
көп жылдык эмгеги. Алар узак убакыт бою адистерге белгисиз болгон. Тилекке каршы, 
бул материалдар бизге эч кандай илимий түшүндүрмөсү жок жана илимий-
текстологиялык жактан тийиштүү түрдө иштелбеген кол жазма вариантында келип 
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жетти. Ошондой эле, кытайча тексттердин өзү да жок. Аларсыз бул котормолорго эң 
кур дегенде жалпы жонунан түшүндүрмө беришке да мүмкүнчүлүк болбоду. Бул 
котормолор жана алар менен бир катарда Г.П. Супруненконун бүткүл илимий мурасы 
өзгөчө көңүл бурууну талап кылаары шексиз. Андыктан Кыргызстандын кытай 
таануучуларынын күч-аракети менен жакын арада Г.П. Супруненконун илимий 
эмгектеринин өзүнчө автордук тому даярдалып, басылып чыгаарына биз терең 
ишенебиз. 

Кыргыз эл тарыхынын колдогу жалпы схемасы-көптөгөн аалымдардын 
чымырканган күч-аракетинин натыйжасы. Бул схеманын негизги жоболору каяша 
туудурбайт; аны өзөктүү тарыхый концепция катары кабыл алса болот. Бирок, ошентсе 
да, канткен менен ал айрым тактоолорду жана түзөтүүлөрдү талап кылат. 

Кыргыздардын, Кыргызстандын, жана ошондой эле, Борбордук Азиянын өтмүш 
тарыхына Кытай булактарын азыркыдан да арбыныраак тартып, жаңыча мамиле жасаш 
үчүн дагы бир далай күч-аракет жумшоо зарыл. Ал үчүн ириде кыргыздардын тарыхы 
Кытай таануу багыты боюнча кандайча изилденүүгө тийиш экенин таасын аныктаган 
илимий иш планы болушу кажет. Экинчиден, европа тилдерине которулган, ошондой 
эле, кытайча түп нускасындагы тарыхый жазма булактарды чогултуу иши үздүксүз 
улануута тийиш. 

К. Жусаев 
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I бөлүк 

Б. 3. Ч. II к.-XIV к. КЫТАЙ БУЛАКТАРЫНАН ҮЗҮНДҮЛӨР 

 
Сыма Цянь 

ШИ ЦЗИ 
(Тарыхый жазмалар) 

Сыма Цяндын атактуу эмгеги «Ши цзи» биздин заманга чейинки II кылымдын 
соңунда жазылган. Кытай сулале тарыхтарынын катарында бул эмгек биринчи орунда 
турат. «Ши цзиде» алмустактан тартып биздин замандан мурунку 2-кылымдын 
акырына чейинки Кытай тарыхы баяндалып жазылган. 

Сыма Цянь болжол менен б.з.ч. 145-86 жылдарда жашап, өкүмдар У-динин колу 
астында башкы тарыхчы болгон. Мамлекеттик архивдер менен иш жүргүзүп, ал 
учурдагы окуялардан жана Хань империясынын тышкы саясатынан кабардар болгон, 
демек, өз мезгилинин көптөгөн көрүнүктүү ишмерлерин жакындан билген. 

Эмгек 130 баптан турат. 110-бапта, «Гундар жөнүндө баян» бөлүгүндө гэгундар 
(кыргыздар) тууралуу маалымат бар. Бул хронологиялык жагынан кытай тарыхчылары 
тарабынан жазылган кыргыздар тууралуу биринчи маалымат жана б.з.ч. 201-203 
жылдарга таандык. 

110-бап 
Б.з.ч. 209-201 жж. 

Кийинчерээк, (Маодунь) түндүктө хуньюй, цюйшэ, динлин, гэгун (кыргыз) жана 
синьли дөөлөттөрүн караткан кезде, гундардын аттуу-баштуу адамдары менен 
улуктары бүт бойдон (Маодунга) баш урушуп, шаньюй Маодунду даанышман деп 
эсептеп калышкан. 
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Бань Гу 

ЦЯНЬ ХАНЬ ШУ 
(Эртеги Хань сулалесинин тарыхы) 

Бул эмгектин автору Бань Гу (32-92 жж.). «Хань шу» Эртеги Хань доорунун (б.з.ч. III 
к.-I к.) тарыхына арналган 120 баптан турат. Хань шу, жана ошондой эле, баардык 
кийинки кытай сулале хроникалары, Сыма Цяндын «Ши цзи» («Тарыхый 
жазмаларынын») үлгүсүндө түзүлгөн. 94-бапта кыргыздар жөнүндө маалымат бар, алар 
цзяньгунь деп аталган. Бул кыргыздар тууралуу «Ши цзиден» кийинки экинчи эскерме. 

94 б-бап 
Б.з.ч. 49-ж. 

Усунь аскерлери көп экенин, ал эми анын элчиси болсо кайтып келбегенин көрүп, 
Чжичжи алга жөнөп, усундарга кол салып, аларга сокку урду. Андан соң ал түндүктө 
Уцзеге чабуул коюп, ал дагы анын бийлигине багынды. Анын артынан (Чжичжи) 
батышка аскер атказып, цзяньгундарды (кыргыздарды) талкалады, а түндүктө болсо, 
динлиндерди баш ийишке аргасыз кылды. (Ошентип Чжичжи) үч өлкөнү өзүнө кошуп 
алды. Ал усундарга чабуул жасаш үчүн бир канча ирет аскер аттандырып, алардын 
үстүнөн ар качан жеңишке жетишкен. Цзяньгундардын жерлери шаньюйдун ордосунан 
батышта 7 миң ли аралыкта жана Чеши ээлигинен түндүктө 5 миң ли аралыкта болгон. 
Чжичжи ошол жерлерде жашап калган. 

...(Хань) элчилерин өлтүрүп салган Чжичжи өзүнүн Хань астындагы күнөөсүн 
билген. Хуханье мурдагыдан да күчөгөнүн утуп, ал капыстан кол салып жүрбөсүн деп 
корккон. Андыктан алыс кеткиси келген. Ал учурда усундар тарабынан такай кысымга 
учураган Канцзюй (дөөлөтүнүн) башкаруучусу сихоу менен акылдаша баштаган. Алар 
мындай пикирге келишкен: Гундардын мамлекети усундарды качантан караткан чоң 
дөөлөт. Шаньюй Чжичжи жат жерде жабыркап турган ушу тушта аны чакырып, чыгыш 
чегарасына жайлаштыруу керек. Андан соң жалпы күч-аракет менен усундардын 
жерин басып алып, аны аларга башчы кылып коюу зарыл. Ошондо (Канцзюй) 
гундардын кол салуу коркунучунан биротоло кутулат. Чжичжи менен сүйлөшүш үчүн 
цзяньгундарга дароо чабаганчы чаптырылган. 

Чжичжи көптөн бери коркунуч астында жашап турган. Анын үстүнө, ал усундарга 
кек сактап жүргөн. Ошондон улам, Канцзюй дөөлөт башчысынын ой-ниетин угуп, абдан 
кубанган. Аны менен келишим түзүп, аскерди баштап батышты карай аттанган. 
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САНЬ ГО ЧЖИ 

(Үч сулале бийлигинин таржымалы) Чэнь Шоунун редакциясы астында 
«Сань го чжи» Чэнь Шоунун редакциясы астында III кылымда түзүлгөн. 65 баптан 

турат. «Сань го чжинин» 30-бапына 220-264 жылдарда жашаган Юй Хуаньдын «Вэй 
люэ» («Вэй таржымалы») аттуу жоголуп кеткен эмгегине Пэй Сунчжи жазган 
түшүндүрмөлөр киргизилген. 

30-бап 
Цзянькунь (Кыргыз) дөөлөтү Канцзюйдун түндүк-батыш жагында жайгашкан. 

Тандамал аскери 30 миң адам. Мал артынан жүрүшөт. Ошондой эле, кундуз-киштер 
көп. Жакшы аттары бар. 

Динлин ээлиги Канцзюйдун түндүк тарабында. Тандамал аскери 60 миң адам. Мал 
артынан жүрүшөт. (Өлкө) баалуу тыйын чычкан терилерин, ак жана кара гуньцзы аң 
терилерин өндүрөт. 

Жогоруда (аталган) үч мамлекет, ортосунда Цзянькунь, гун шаньюйюнун Аньсишуй 
өзөнүнүн боюндагы ордосунан 7 миң ли алыс аралыкта, түштүктө Чеши жана (башка) 
алты ээликтен 5 миң ли, түштүк-батышта Канцзюйдун чегарасынан 3 миң ли, батышта 
канцзюй ванынын ордосунан 8 миң ли аралыкта турат. Айрымдар ал динлиндерди 
гундардын түндүк жагында (турушкан) динлиндер, а Усундун батыш тарабында 
(жайгашкан) түндүктөгү динлиндер болсо, чамасы, алардын бөлөк бир урук-журту 
болсо керек деп эсептешет. Андан сырткары, гундардын түндүгүндө: Хуньюй, Кюеше, 
Динлин, Гэгунь (Кыргыз), Синьли мамлекеттери бар. 
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ЧЖОУ ШУ 

(Чжоу сулалесинин тарыхы) Линху Дэфэндин редакциясы астында 
Линху Дэфэндин редакциясы астында Тан сулалеси тушунда түзүлгөн. «Чжоу шу» 

50 баптан турат. 50-бапта түрктөрдүн келип чыгышы жөнүндө аңыз-уламыш 
келтирилет. Так ушул уламышта кыргыздар менен байланыштуу болгон цигу этноними 
эң алгач ирет эскерилет. 

50-бап 
Айрымдар туцзюе (түрктөрдүн) ата-бабалары гундардын түндүк тарабында 

жайгашкан Со өлкөсүнөн келип чыгышкан деп айтышат. Алардын уруу башчысы Апанбу 
деп аталган. Алар 17 бир тууган болушкан. Биринчиси Ичжи Нишиду деп аталган, 
канчык карышкырдан туулган. Панбу жерге-жээги менен жетесиз келесоо болгон, 
ошондон улам, анын урук-журту чабылып чачылган. Нишиду илмекайып касиеттери 
бар керээттүү киши болгон: шамал чакырып, жамгыр жаадыра алган. Ал эки аял алган, 
айтымда, бири-жай ээсинин, экинчиси-кыш ээсинин кызы болушкан экен. Биринчиси 
төрт уул төрөгөн, алардын бири ак каз болуп кубулуп кеткен, экинчиси, Цигу (Кыргыз) 
деген ат менен Афу-шуй жана Цзянь-шуй өзөндөрүнүн аралыгында бийлик өкүмүн 
сүргөн. 

...Сыгинь (Яньду, Моуюй-хан), ошондой эле, батышта Идуну талкалаган, чыгышта 
Киданды кууп чыккан, түндүктө Цигуну караткан, Кытайдын түндүк чегарасынан 
сырттагы баардык мамлекеттерди баш ийдирген. 
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БЭЙ ШИ 

(Түндүк сулалеринин тарыхы) Ли Яньшоунун редакциясы астында 
«Бэй ши» («Түндүк сулалеринин тарыхы») Ли Яньшоунун редакциясы астында Тан 

сулалеси тушунда түзүлгөн. 100 баптан турат. «Бэй шиде» 4-кылымдан 7-кылымга 
чейинки мезгил мерчеми камтылган. Жуан-жуандар, юебань, ортоазиялык эфталиттер 
же ак гундар жөнүндө маалыматтар бар. «Бэй шиде», ошондой эле, «Ши цзи», «Хань 
шудагы» усундар, Давань, Канцзюй тууралуу маалыматтар кайталанат. Ошондой эле, 
түрк уруулары жөнүндө алгачкы маалыматтар бар. 

100-бап 
Азыр алардын (туцзюе) беш колбашчысы бар. Бир туугандар бийлик талашып 

чатакташып, ата-бала, ага-ини бири-бирине ишенбей калышкан. Урук-тукуму зомбулук 
кылып, үй-бүлөдө орой жана таш боор жорук-жосундар өкүм сүргөн. Чыгыштагы 
жапайылардын мамлекеттери бүт кекенип, кегин ичине катышкан. Батыштагы 
гундардын башчылары баары тең жини кайнап, өткөн өчүн, кеткен кегин унутушкан 
эмес. Туцзюенин түндүк тарабында Цигу (Кыргыз) жоокерлери такай оңтойлуу учурду 
күтүп, кыл чайнап, тиштерин кычыратып турушкан. 
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Ду Ю 

ТУН ДЯНЬ 
(Мамлекеттик башкаруу жол-жоболорунун жалпы жыйнагы) 

«Тун Дянь» Ду Ю тарабынан IX-кылымда түзүлгөн кеңири белгилүү энциклопедия. 
Энциклопедиянын «Бянь фан» («Чегараларды коргоо») бөлүгүнүн бэй ди (түндүктөгү ди 
жапайылары) бапында енисей кыргыздарынын ээлиги жөнүндө баян бар. Батыш 
аймагы тууралуу бөлүккө Ду Хуань тарабынан түзүлгөн «Ду Хуань цзинь син цзи» 
(«Сапарлар жана саякатгар жөнүндө жазмалар») эмгегинен үзүндүлөр киргизилген. 
Анын 193-бапында чүй өзөнү чөлкөмү сүрөттөлгөн. 

200-бап 
Басими (басмылдар) мамлекети, башка бир аты Била; ал тууралуу алгачкы 

маалымат Суй дөөлөтү тушунда (581-618 жж.) белгилүү болгон. Бэйтин менен Түндүк 
деңизинин түштүк жагында, цзегу(нун) (кыргыздардын) түштүк-чыгыш тарабында 
жашап турушат. Тоо-тоодо чачырап жашашат. Дуньхуанга дейре 9000 ли(ден) ашуун 
аралык. Башчылары бар, бирок бийлери жок; журту 2 миң түтүндөн көбүрөөк. Ал 
журттун адамдары күч-кайраттуу, баарысы тең мыкты аңчылар. 

(Бома) менен цзегу бири-бири менен көп чабышат. Алардын өң-түстөрү окшош, 
бирок бири-биринин тилин түшүнүшпөйт. Юн-хуэй бийлиги өкүм сүргөн доордо (650-
656 жж.) Улуу Тан ордосуна тартуу менен элчилерин жиберишкен. 

 

  

www.bizdin.kg

14



 
Ли Дэюй 

ЛИ ВЭЙ-ГУН ХУЙЧАН ИПИНЬ ЦЗИ 
(Хуйчан бийлиги тушундагы (841-846 жж.) Ли Вэйгун эмгектеринин жыйнагы) 
«Ли Вэйгун Хуйчан ипинь цзи» («Хуйчан бийлиги тушундагы (841-846 жж.) Ли 

Вэйгун эмгектеринин жыйнагы») Тан сулалеси доорундагы акыркы өкүмдарлардын 
атактуу министри Ли Дэюй тарабынан жазылган. Енисей кыргыздарынын тарыхы үчүн 
бул эмгек баа жеткис мааниге ээ. Кыргыздар туурасында бул эмгекте камтылган 
маалыматтар кийин Тан жана Сун доорунда баардык негизги кытай тарых 
жазмаларына кирген. 

2-бап 
Сяцзясы (кыргыздардын) ордого белек тартуулашын сүрөттөп баяндашка киришүү 

Эзелде Юешан (өкүлдөрү) кыргоол тартуулап келишип, ата-бабалардын ыйык 
жайында курмандык ырасым-ырымын жасашкан. Силюй (элчилери) кабанаак иттерди 
тартуулашкан. Булар жөнүндө насыйкат эреже-жоболордо баяндалган. Ошондон улам, 
алардын келээрин билип, башынан эле аларга аяр мамиле кылдык. 

Адамгерчиликтүү, акылман, даанышман, эр жүрөк, рух ажытын аңдап билген 
ашкан айкөл өкүмдар бийлигинин 4-жылында асман акактай жаркырап турат; 
(байыркы) падышалардын чапкан жолу байсалдуу жана жаркын. Бешенеге бүткөн беш 
башат өз жайында; алты тизгин колдо. Бучженсюаньши теңир жалгаган ишин жасап 
жатат. Улуу рухубузду даңазалап, аскердин сеси менен түндүктөгү көчмөн журттардын 
үрөйүн учуруудабыз. Ошон үчүн асманыбыз чайыттай ачык; күнүбүз жаркырап жарык. 
Зыянкеч курттар жок; эгин-тегин жакшы түшүм берүүдө. Өлкөнүн ичинде да, сыртында 
да тынччылык өкүм сүргөндүктөн, төгөрөктүн төрт бурчунан чет жерликтер ордого 
келишүүдө. 

Ушу тапта алыскы кыйырлардан сяцзясы (кыргыздардын) башчысы Чжу-у Хэсу 
деген өкүлүн жана башкаларды өкүмдарга кат жолдоп атказган. Эң сонун эки ат тартуу 
этишти. Уч-кыйырсыз чөл кезип, чын пейилден тартуу алып келишти; кара терге 
чөмүлүп, кум кечкендери, эмне, ниеттери ак экенин айтып турган жокпу? Бу жерге ким 
деген ушинтип жетип келет? 

Өкүмдардын (У-цзундун) бет алдында ажайып куштун сүрөтү тартылган асаба, лун-
ю (тукумуна) татыктуу дулдул күлүктөр. Асем арабаны чегишке, андан соң алардын 
өкүлүнө ички ак сарайга келишке буйрук этилди. (Өкүмдар) элчини чүйгүн тамак-аш 
жайнатып конок кылды жана ага саймалуу кымкап тартуулады. 

(Мен, Ли Дэ-юй,) мурдагы бийик мартабалуу улук төрө Вэйго-гунь Цзя Дань 
тарабынан даярдалган «Гуцзинь сыи шу» (эмгегине) урмат менен таянам; анда мындай 
деп айтылган: «Сяцзясы адегенде Цзяньгунь (Кыргыз) мамлекети болгон. Чженьгуань 
бийлиги өкүм сүргөн 21-жылда (647-ж.) алардын башчысы ордого өзү келген. Ага 
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колбашчылык мансап мөөрү тартууланып, Цзяньгунь (аймагына) башкы төбөл болуп 
дайындалган. Тяньбао бийлиги тушунда (742-755 жж.) ордого белек тартуу этиш 
токтогон эмес». 

Уйгурлар тарабынан кендири кесилип, Кытай көптөгөн кыйынчылыктарды баштан 
кечирип жаткан кезде, алардын текебер жоругуна кыжыры кайнаган сяцзясы, каат-
жутка кабылышканынан пайдаланып, ошол замат кан ордосун кыйратышкан, кийиз 
үйлөрүн өрттөшкөн, он миң ли аралыкка дейре күлүн көккө сапыра чабышкан. Үрөн 
себишке жер калган эмес; ошондо туңгуюк иримден ачык күн чыгып, түнөргөн туман 
тарап, көк асман көрүнгөн. 

Мен, (Ли Дэ-юй), маркум (өкүмдар) Тай-цзунду таазим этип эскерем; ал бийик 
мансап адамдарынан: «Түштүк кыйырларынан жана батыш аймактарынан, алыс 
жактардан келип жатышат; мунун себеби эмнеде?-деп сураган. Улук төрө Юань Лин 
мындайча жооп берген: «Бөтөн жерлерден келгендерге Кытайдагы бейпилчилик жана 
өкүмдардын кайрымдуулугу жөнүндө аңыз кабарлар эчак жеткен». Тайцзун айткан: 
«Мурда элчилер Кытайда кырдаал кыйчалыш болуп турган кезде келишчү. Кай 
себептен улам келишти? Муну көргөндө, санаам санга бөлүнөт. Эмне үчүн? Абалкы 
заманда Цинь Ши-хуан алты хандыкты бириктирген; жун-ди арасында хань Удинин 
абыройу көтөрүлгөн. Азыр жат аймактардын үйүтү башкача: алыс эмес, бирок баш 
ийишпейт. Цинь Ши-(хуан) менен Хань У (ди) ге салыштырмалуу, менин уяла турган 
жөнүм жок деп ойлойм. Мен дагы муну урпактарга калтыргым келет. Эки өкүмдардын 
баскан жолу кантип аяктаганын эстеп, демек, мен кабатыр болбой коё албайм». 

Мен, (Ли Дэ-юй), Тайцзун өткөн күндөр жөнүндө түйшөлгөндө, (ал) биздин зор 
дөөлөтүбүз жүздөгөн кылымдар бою гүлдөп өссө экен деп ойлогон деп, урмат менен 
эсептейм. Даанышман өкүмдардын акыл-ою ушунчалык улуу! Көк теңир буюрган 
өкүмдар болгону үчүн ыраматылык Тайцзун атак-даңкын түбөлүккө калтырды. (Сиз), 
Улуу Мартабалуу (Уцзун), Кытайды кайра гүлдөтүп өстүрө турган өкүмдарсыз; (мурунку) 
вандардын ишин ошон үчүн мурастап алдыңыз. Ушундай эмеспи? Көк теңир Цзя Данды 
көрсөттү; анда айтылуу Чень Пиндин таланты жана Чун Гонун өткүр акыл-сезими 
болгон. Ал жазган эмгек байыркы менен азыркыны чечмелеп түшүндүрөт. 

Так мураскорунун карамагында кызмат кылган чжаныпи Вэй Цзун-цинь менен 
мишушаоцзянь Люй Шуга элчи жайгашкан жайга келип, расмий эмес жай жолугушуу 
өткөрүшкө, ой-пикирлердин окшоштугун жана айырмасын аныктап билишке, 
кемчиликтер менен каталыктарды калтырбай баяндашка, чет жерликтер сүйлөгөн 
тилдин тыбыштарын таасын сыпатташка, тоолор менен өзөн-суулардын орун алуу 
өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп жазышка, алар жазма тил ыргагын так түшүнүш үчүн ырааттуу 
түрдө ылайыктуу жагдай-шарт түзүшкө буйрук этилди. 

Мен Чжен-гуань бийлик өкүмүнүн башталыш тушунда (627-649 жж.) чшуншу 
шилань Янь Ши-гу өкүмдарга билдирген баяндамага баш уруу менен кайрылам. Анда 
мындай деп айтылган: «Мурда, чжоу Увандын тушунда Теңир жалгаган дөөлөттө 
(Поднебесная) бейпилдик өкүм сүргөн. Алыскы мамлекеттерден расмий кездешүүгө 
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келип турушкан. Чжоу тарыхчылары а кезде ал тууралуу маалыматтарды чогултушуп, 
«Ванхойпянь» эмгегин жаратышкан. 

Ушу кезде ордого көптөгөн мамлекеттерден (өкүлдөр) келишүүдө; мань-и чет 
жерликтер (Кытайга) моюн сунуп турушат. Чындап сүрөттөсө болот. «Ванхойту» 
даярдашты сурайм. (Өкүмдар) уруксат этишке амир кылды. 

Ошентип, мен (Ли Дэ-юй), Вэй Цзун-цинь жазып калтырган ар кыл кабарларга, жана 
ошондой эле, Люй Шу тарткан сүрөттөргө таянуу менен, эмгекти таазим этип баяндап 
баштап, ийгиликтүү аякташка батынып олтурам. 

1-бап 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗ) ВАНЫНА КАТ 
Өкүмдар сяцзясы (кыргыз) ханына урмат менен кайрылат. Азыр жазгы баар келип 

калды; Сизде (баары) жакшы болсо керек деп ойлойм. Чжу-у Хэсу (элчи) жана 
башкалар келишти. (Мен) (Сиздин) катыңызды окудум жана аттарды тартуулаш 
каадасы менен толук таанышып чыктым. 

Сиз күч-кубаты менен Иньшанда атак-даңкы дүңгүрөгөн түндүктүн баатырысыз. 
(Сиз) бүт туруш-турпатыңыз менен даанышман акыл-ойлорго тунгансыз; жасаган 
ишиңиз чын дилден, демек, эл (Сизди) колдойт. (Сиздин) атак-даңкыңыз жапайы 
тайпа-журттарда даңаза болду; ал эми күч-кубатыңыз чет жерлердин чегара 
кыйырларында ызат-сыйга арзыды. (Сиз) атайы элчи атказып, алыстан тулпар аттарды 
тартуу кылдыңыз. (Сиздин) чын ыкыласыңыз ашкан зор, жана (Сиздин) ынак 
ымалаңызды билдирген астейдил аракетиңиз (бизге) жакшы маалым. 

(Сиздин) катыңызды окуп атып, ичкен ашымды да унутуп, куштар болдум. Сиздин 
айткандарыңыз ашык-кеми жок айныгыс акыйкат; (менин) жаным сеп алып, уйку 
жыргалын да унутуп калгансыдым. Чженьгуань бийлиги тушунда (627-649 жж.) 
силердин мамлекет ордого такай тартуу жиберип, ардактуу мансап наамдарды алып 
турган. (Атказылган өкүлдөр) баалуу белек менен сыйланып кайтышкан. Бирок (биз) 
кийин (Сиздерден) көпкө дейре кат-кабар болбой калганына таңданып жүргөнбүз. 
(Биз) ортобузду уйгурлар бөлүп турганын билген эмеспиз. (Сиздер) жиберген катты 
окуп, (биз) (Сиздердин) орошон ой-ниетиңиздерди жактырдык. (Сиздер) көп жыл бою 
күч жыйнадыңыздар; (Уйгурлар үчүн жагдайсыз болгон) учурдан пайдаланып, 
чыйралып алдыңыздар; баштан кечирген кордуктун ызасын ыкчам чыгарып, (бизге) 
ыймандай сырыңарды ачтыңыздар. Азыр (эми) уйгур журту багындырылганына 
байланыштуу, мамлекеттерибиз арасындагы аска-тоолор менен өзөн-суулар мындан 
ары (бизди) ажыратып бөлө албайт. (Биз) коңшу-колоң болгон соң, демек, тартуу жана 
кат-кабар алышып турушка үмүттөнөбүз. 

Ошондой эле, (Сиздер) уйгурларды талкалаган убакта, канбийке Тай-хэни кабыл 
алып, (аны) (өкүмдардын) ордосуна жеткирип барышка атайын өзгөчө милдеттүү өкүл 
атказганыңыздарды дагы уктук. (Канбийкени) жарым жолдон уйгурлар колго түшүрүп 
алганын эшитсек да, арийне, Сиздердин жакшы ниеттен камкор мамиле 
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жасаганыңыздар (бизде) жакын достук сезимдерин жаратат. Арасы алыс тууган-
туушкандардын бири-биринен кабар алып турушу, ак пейил коңшулардын ич ара 
ишеничте болушу не деген акылмандык, аны сөз менен айтып жеткириш кыйын. 

Дөөлөтүбүздөн айрылып калдык деген шылтоо менен уйгурлар (бизди) караан 
тутуп, чегарабызга келишти. Биз (алардын) сиңирген кызматын жана алар менен жерге-
жээк алака-мамиледе экенибизди эстедик. Бирок канча жардам кылсак да, эч качан 
бир да бир кайырын көргөн жокпуз. (Уйгурлар) бара-бара башынан көздөп жүргөн 
жамандыгын ачык көрсөтө башташты; канбийкени кайдыгер таштап салышты; 
карапайым калкка ырайымсыз мамиле жасашты; кагышып чабышканга күн сайын 
(шылтоо) издешти. Ушу кезде уй, жылкыларды уурдап кетишти. Биз эски достугубузду 
эске алып, (аларды) жазалашка буйрук этпедик. Мезгил өтүп атат; чегараны кайтаруу 
бошоңдоп кетти; ар бир (чегара аскер башчысы) узак убакытка эсеп кылат, бирок дале 
айрыкча ынтаа менен кызмат өтөп жатышат. Сиздер (уйгур ханынын) чатырын 
өрттөдүңүздөр жана канбийкени кайра кайтардыңыздар; тор жайдыңыздар, бирок 
башкы күнөөкөрлөр качып кутулуп кетишти. Мен калган уйгур урук-журттарын ойлоп 
атам; алар турмушунда эмнеге таянышмакчы? Сиз бу тууралуу алыстан эшиттиңиз, 
менимче, (аларга) биздей эле кабыргаңыз кайышып жатса керек. Бирок да, (биз) 
качкандар кайра капсалаң салып, силердин чегарага чабуул коюп, кайтадан кек алгысы 
келбес бекен деп чочулап жатабыз. Сиздер дагы жакшылап даярдык көрүп, айлакер 
амал ойлоп, кийинки кырсыктарды болтурбаш үчүн биргелешкен күч-аракет менен 
(уйгурларга) чабуул коюп, аларды жексен кылып, түп тамыры менен жулуп 
салышыңыздар керек. 

Аралык алыс экенине карабай, биз мурдагыдай эле, баардыгы менен достук жана 
жакшы коңшулук адамгерчиликтүү саясатыбызды уланта бермекчибиз деген 
үмүттөбүз. Дамамат ойлогонубуз эле ушул ой-тилек. (Элчиңиз) Чжу-у Хэсу кайтып 
жаткандыктан, эң оболу амир-жарлыктарыбызды жана банжа каадалуу буйрук-
тапшырмаларыбызды табыштайбыз. Анын соңунан салтанаттуу түрдө тынчтык 
келишимин жар салышка өкүл жөнөтөбүз. Карым-катышта болуп, кабарлашып турушка 
үмүт этебиз. 

6-бап 

ХЭХЭС (КЫРГЫЗ) ХАНЫНА КАТ 
Өкүмдар хэхэс (кыргыз) ханына урмат менен кайрылат. Азыр жаз келип калды, 

(Сизде) баары жайында болсо керек деп ойлойм. Мен бүт ай-ааламга кам көрөм, 
Сиздер жаныбарларды асырайсыздар. (Биздин) ой-тилегибиз бир, көздөгөнүбүз 
адилеттик. (Элчиңиз) колбашчы Та-бу Хэцзу жана башкалар келишти. (Мен) катты окуп 
чыгып, хан Чоң Жетиген топ жылдызы астындагы айылда (б. а. түндүктө) туулуп өсүп, 
суук талаа-түздө турмуш кечиргенин билдим. 

(Сиздин) даанышмандыгыңыз даркан, ой-ниетиңиз орошон, талантыңыз ташыган 
жана аракетиңиз ажайып жаркын. (Сиздин) күч-кудуретиңиз түндүктөгү өлкөлөрдү 

www.bizdin.kg

18



титиретип турат; атак-даңкыңыз (кытай борбор калаасынын) Түндүк капкасына жетти. 
Жанге жагым кеп-сөздөр, эбегейсиз эмгектер менин көңүлүмдү айрыкча эргитет. 

Биздин Тайцзун Вэнь-хуаньди асыл адамгерчилиги менен баардык вандардан 
ашып түшкөн; (анын) даңазалуу таланты эзелде эч теңдешсиз болгон. Ичкериде 
Кытайды тындырган, чектен сыртта бүткүл чет жерликтерге өкүм жүргүзгөн. 

Чжэнь-гуань (630-ж.) урааны астында башкаруунун 4-жылында түндүк-батыш 
өлкөлөрүнүн өкүмдарлары аксарайга келишкен, (өзүңдү) көк асман даарыган Теңир 
хан атап даңктайлы, (улуксат эт) деп суранып, баш урушкан. Ушундан соң, (Кытай) 
аларга жарлык жана мөөр тапшырып, түндүк-батыштагы көзкаранды өлкөлөрдүн 
башчылары өкүмдарды көк асман жалгаган Теңир хан атап калышкан. Төгөрөктүн төрт 
тарабындагы өлкөлөрдө өмүр сүрүшкөн чет жерликтерге өкүм жүргүзүү ырасында 
мына ушундан башталган. 

Чжэньгуань бийлигинин 6-жылында (632-ж.) Тай-цзун Сиздердин 
мамлекетиңиздердин ханына тынч моюн сунуу сунушу менен Ван И-хун элчини 
жөнөткөн. 

Чжэньгуан бийлигинин 22-жылында (648-ж.) Сиздердин журтбашы ханыңар ордого 
өзү келген. Тай-цзун ага цзотуньвэй цзянцзюнь ардак аскербашы ченин сый катары 
тартуулап, Цзянь-гунь (Кыргыз) аймагына төбөл (дуду, генерал-губернатор) кылып 
дайындаган. Тяньбао бийлигинин соңку жылдарына дейре (742-755 жж.) ордого тартуу 
жеткирүү токтогон эмес. Демек, хандын ата-бабасы ошондо эле биздин мамлекеттин 
сый-урматына татыган. (Бу туурасында) Сиздердин мамлекетте (көзү тирүү) карыялар 
осуят катары урпактарына айтып жүрүшсө керек деп ойлойм. Мен улуу ой-максаттарды 
мурастап алдым, жана мурунку достукту улантышка ниет кылам. 

Аны менен катар, белгилүү болгондой, Тяньбао бийлигинен кийин (Сиздер) 
уйгурлар тарабынан тосулуп калгансыздар. (Алар) эбактан бери эле (Сиздердин) (биз 
менен) катташып турушуңарга кедерги болуп келишүүдө. Уйгурлар өздөрүн көкө 
теңирдин сүйгүнчүгүбүз дешип, калп эле кайрымдуу жана адилет көрүнмүш болуп, 
бирок ээ-жаа бербей жаалданышып, (бизге) көзкаранды тайпа-журттардын баарына 
жырткычтарча мамиле жасап жатышат. (Мен) Сиздердин (алар менен) эзелден 
касташып-басташкан жоо экениңиздерди эшиттим. Эгер өч алышка жарасаңар, 
алардын мамлекетин жана шаарларын талкалап, өкүмдар болгула; аттуу-баштууларын 
көз көргүс кум-чөлгө кууп салгыла. (Сиздердин) эбегейсиз эмгегиңиздерге жана 
баатырдык иш-аракетиңиздерге азыркы учурда эч нерсе тең келбейт. 

Кытайда козголоң чыккан кездерде уйгурлар ынтаа көрсөтүп, кызмат кылышкан. 
Мурунку өкүмдарлар аларды бой сунган элпектиги үчүн макташып, алар менен көп 
жолу тууган-туушкандык алака-мамиле түзүшкөн. Азыр (уйгурлар) дөөлөтүнөн ажырап, 
жанын ала качышып, (биздин) түндүк чегараларыбызга келип жайланышты. Биздин 
колдообузга арзыш үчүн (алар) капкачан эле кайтып келишип, биз менен кабарлашса 
болмок. Антиш ордуна (алар) кайра жүз үйрүп, ач көздүк менен канаттарын жайып, 
карышкырларга окшоп, оңтойлуу учурду аңдып турушат. Иньшань тоолорунун ар 

www.bizdin.kg

19



жагынан чегараны жердешкен майда тайпа-журттарды алдап-соолап азгырып, 
өздөрүнө тартып жатышат. Биздин бейкапарлыгыбыздан пайдаланып, (уйгурлар) кол 
салышып, каракчылык кылышты; чегарада өз билгенин жасап, тоз-тополоң чыгарыпггы; 
төрт жылдан бери көргөн күнүбүз ушул. 

Мен сан миң куралдуу аскер топтодум; (аларды) түп тамыры менен жоюп, тукум 
курут кылгым келет; андыктан эки аймактын цзедуши(лери) Ючжоу менен Тайюань(га) 
тынччылык камын көрүш үчүн тындым кылышка буйрук эттим. (Мен) алар өздөрү 
өкүнүп, сөзсүз моюн сунуп келишет деп ойлогом; бирок алар канбийкени таш боордук 
кылып, таштап салышты. Канча бир ирет зыян кылышка аракет жасашты; чегарадагы 
калааларга капыстан кол салышты; талап-тоноштон да кайра тартышпады. 

Жакында кыжыры кайнаган тайюань цзедуши(си) Лю Мянь аскерди баштап 
тымызын аттанып чыгып, алардын эси чыкканынан пайдаланып, жашаган жайларына 
(чатырларына) кол салды. Көчмөндөр бүт туш-тушту карай качышты; чатырлары 
өрттөлдү; кыянаттык жасаган кылмышкерлер жарадар болушуп, бирок бошо-нуп 
алышып, жашыруун качып кетишти. (Биздин аскер) канбийке Тай-хэни кабыл алып, аны 
аксарайга жеткирди. Уйгурлардын миң адамдан азыраак аскери калды. (Алар) тоо-
ташка жана талаа-түзгө житип жоголушту. Аларды, буюрса, көп узатпай бүт колго 
түшүрөбүз. Мен канбийке менен кайрадан жүз көрүшүп, көңүлүм тынып, абдан 
кубанып турам. Сиз, хан, ырас (аларды) жек көргөн соң, демек, жапайыларды толугу 
менен курутуу зарыл. Түтөгөн күлдү калтырсаң, аргынан сөзсүз бир балээси чыкпай 
койбойт. Алыстан көңүл кушун көкөлөткөн сүйүнчү кабар уккум келет. 

Маалым болгондой, Сиз, хан, түпкү тегиңиз боюнча мени менен бир урук-
тукумдансыз. (Хань заманында) Теңир жалгаган дөөлөттө (Поднебесная) Бейпин 
тайшоу таланты жагынан эч кимди алдына чыгарган эмес; тынчтык келишим түзүп, 
чегарада кызмат өтөгөн. Тарткан жаасы таш тешкен. Анын көзү өткөн соң, артында 
калган туяктары аскер өнөрүнө көп машыгышып, колбашчы болушкан. Анын кара 
чечекей өз небереси дувэй (Ли Лин) беш миң тандамал аскер баштап, кум-чөлгө сүңгүп 
кирип жортуул жасаган. Шаньюй сокку уруш үчүн мамлекетин көтөргөн. (Ли Лин) 
кубаттуу күчкө каршы туралган эмес; бирок өзү жеңилсе да, (анын) атак-даңкы жапайы 
тайпа-журттарга даңаза болгон. Менин мамлекетим Бэйпин тайшоу урпактарынын 
мурасын кабыл алган; хан дагы дувэйдин тукуму болуп саналат; биздин урук-
тукумдарыбыз ошондон улам биригип баш кошкон, демек, карым-катыш даражабыз 
бийиктен паска карай кандай тартипте калып алганын аңдап билсе болот. 

Жакында мен канбийке Тай-хэ Сиздин аскер тарабынан кабыл алынганын уктум. 
Сиздин мамлекетиңиз бизге тууган болгону үчүн, (Сиз) аны мекенине узатып барышка 
(өкүл) атказгансыз. Андан Сиздин ашкан адамгерчилигиңиз көрүнүп турат. Сиз жакшы 
санаалуу коңшулукту кадырлап барктайсыз. Мен кабыргам катуу сөгүлүп, атургай 
көзүмдөн жашым төгүлдү; анткени бат эле канбийке уйгурлардын чапкын чабуулуна 
кабылып калып, көпкө дейре үйгө кайтып келалбады. Хан атказган өкүлдөр бүт 
кырылды. Ой-санаамды кайгы-муң чалып, бүгүнгө чейин унуталбай, кыжаалат болуп 
атам. 
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Кечээ күнү Сиздин: "Биз атказып жиберген канбийкенин кабарын такташты 
сурайбыз; аны кантип болсо да табыш керек," - деп жазган катыңызды окуп чыктым. 
Ушу тапта кыжыры кайнап каарданган чегара колбашчылары кыйла ийгиликке 
жетишти. Кылмышкер-уйгурлар кайра кайтаар күнүн эсептешип, өз билгениндей 
ээнбаштык кылып жатышат. Уйгурларды каратканыңыз үчүн (биз) Сизге, хан, алкыш 
айтабыз. (Алардын) ар түркүн тайпа-журттарын сөзсүз талкалаш кажет; ошондо сиздер 
менен биз коңшу мамлекеттерден болуп калабыз. Ар бир тарап мурунку чегараларын 
сактайт; достугубузду жалгаштырып, элди эс алдырабыз. Эгер иш-аракетибизде 
биримдик болсо, анда чегарада коогалаң токтойт; демек, жаа-жебелерибизди 
саадактарга салабыз. 

Сөзсүз, баардык тайпа-журттар багынышка тийиш. Биздин мамлекеттерибиз 
эзелден түбөлүккө эриш-аркак бир туушкан эмеспи: ушуга баарынын ичи күйөт. Сиз, 
хан, даанышмансыз, демек, дилиңизде өзүңүз билген бир жакшы оюңуз болсо керек 
деп болжойм. Ошондуктан түпөктүү асаба-желек менен элчилик милдет аткарып, 
(биздин) (Сизге) деген чын ыкыласыбызды билдиришке тайпуцин юйшиченсянь Чжао 
Фанга буйрук этем. Теңирге кандай ишенсем, (Сизге) да ошондой берилген бойдон 
калам; мен эки жүздүүлүк кылып, жойпуланган жокмун; чын дилимден эргип айтып 
жатам! 

Тээ илгертен эле мансаптуу кызматка дайындалганы тууралуу бүт күнкорлор 
(вассалдар) Кытайдан жарлык алышка тийиш болуп, андан соң гана өз күч-кубатын 
көрсөтүп келишкен. Ушу күндө (Сизге) дайындоо жарлыгын тапшырсамбы дейм; 
атайын ардактуу атак-даража кошуп бермекчимин. Хан кандай ой-ниетте экенин 
билбегендигиме байланыштуу, жарлыкты берип жибериш үчүн Чжао Фань кайтып 
келчү күндү күтүп атам. Тынчтыкты жана достукту жалгаштырыш үчүн атайын ырасым 
жөрөлгөлөрүн өткөрүшкө элчиге айрыкча буйрук кылам. Сиздин колбашчыңыздын 
жана таксыр төрөңүздүн ден-соолугун сурайм. Жиберилген катта башка амир-
жарлыктар болбойт. 

6-бап 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗ) ХАНЫНА КАТ 
(Элчиңиз) колбашчы Вэнь-у Хэ келгенин өкүмдар кыргыз (сяцзясы) ханына урмат 

менен билдирет. (Биз) Сиздин катты окуп чыгып, сый тартуу катары алып келинген жүз 
жылкы жана он чүгөй туйгун куштар туурасында кабардар болдук. Хан эң мыкты 
сапаттарга эгедер; туулганынан эле эрдик жасашка жаралгандай. Эрешен тартып эр 
жеткен кезинде айбат-кучү менен атак-даңкы чыгып, акыры келип, түндүк өлкөлөрүндө 
тынчтык орнотту; уйгур журттарын жер үстүнөн жексен кылды. Баштан кечирген ыза-
кордукка адилдик менен жооп кайтарды; канбийкенин орун-очогун коргоду. 
Чындыгында да, айтаарлык албан иштер. 

Учурда (Сиз) ишенген аттуу-баштуу улуктарыңызды атказдыңыз; алар ыраактан 
эрме чөл кезип, эшилме кум кечип, түндүктөгү бетпак талаалар аркылуу айтылуу 
аргымак аттарды жана алгыр шумкарларды жеткирип келишти. (Сиздин) туугандык 
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алака-мамилени өөрчүткөнүңүз бейпилчилик мүдөөсүн чынга чыгарышка өбөлгө түзөт. 
Жылуу кеп-сөзүңүз жана сиңирген эбегейсиз эмгегиңиз менин астейдил ой-
сезимдеримди козгоп, эт-жүрөгүмдү элжиретет. 

Мен эбегейсиз зор аймакты өз энчиме алдым; көптөгөн мамлекеттерди моюп 
сундурдум; бирок мен (ал жактарда) дөөлөт сөөлөтүн кантип сактап туралам. 
(Сиздердин) келишиңиздер Чен Тандын даанышмандыгына татыктуу; менин жакшы 
жосундарым анча дурус эмеспи деп чындап чочулайм; мен өзүмдү хань заманы 
тушундагы Сюань-ди(нин) улуу залкарлыгы менен салыштырып баккандан уялам. 

Сиздердин мамлекеттин аймагы туш тараптан (бизден) обочо бөлүнүп турат; жыл 
башында өтүүчү каадалуу шаан-шөкөттөргө (Сиздер) катышпайсыздар; ошон үчүн (биз) 
бийлик жүргүзө албайбыз; жагдай ушундай. Өтө өкүнүчтүү, анткени (Сиз), хан, бизге 
шериктеш өлкөсүз, жана (биз) (Сиздин) даңкыңызды сактап, Сиздин көптөн көксөгөн 
ой-ниеттериңизди жүзөгө ашыргыбыз келет. Кийин-соң апатка чалдыкпаш үчүн, 
азыртан баштап балакет-кырсык тууралуу астейдил кабарлап тургула. 

Илгери Хуханье шаныой, Чжи-чжи тирүү чакта, мамлекетте али тартип өкүм 
сүрбөгөнүнө байланыштуу, көзкаранды болушка көнүп, Хань (сулалесине) кызмат 
кылган. Шарапаты (анын) укум-тукумуна тийген. Соңку Хань (сулалеси) тушунда 
шаньюй Би чон атасы сыңары (Би Хуханье(нин) небереси болгон.-биздин эскертүү) 
Хань бийлигин караан тутуш аркылуу коопсуз турмушту камсыз кылып, (анын, 
Хуханье(нин) атак-даражасын (б.а. шаньюй титулун.-биздин эскертүү) мурастап алган. 

(Сиздер) өкүмдарга кат жолдоп Түндүк Кытайга келдиңиздер. (Сиздер) дайыма 
чөлдүн түштүк жагындагы жерлерди коргоп калышка ынтызар болгонсуздар; мына, 
эми (Кытайдын) түндүк чегарасында акыры бейпилдик орноп, согуш аракеттери 
биротоло тыйылды. 

Жакында уйгурлар биздин колдообузга сүйөнүп, түндүктөгү күнкор калайык-
калктар арасында катаал бийлигин орнотту; бүт тайпа-журттар аларга моюн сунуп 
беришти; эч кимиси баш ийбешке батынган жок. Жүз жылдан ашуун убакыт бүткүл 
аймакта тынччылык өкүм сүрүп турду. Бул ханга жакшы маалым болгон айдан ачык иш. 
Азыркы учурда уйгур урук-журттары али толук курутулган жок; туфандар менен 
кытайлардын ортосунда жашап турушат. Алардын күчүнөн атүгүл хэйчецзы(лар) да 
эзелден сестенишет. Биз (аларга) капкачантан эле ишенбей калганбыз; алар кайрадан 
баш көтөрбөс бекен деп чочулайм. (Алардын) тутканы башынан эки жүздүү жойпу 
саясат. 

Менин Сиз менен, хан, жакын жана кең пейил алака-мамиледе экенимди күңкор 
майда калайык-журттардын эсине салып коюш абзел. Чындап тынчтык жана достук 
өкүм сүрүп, Сиздердин Кытайга баш ийүү тууралуу келишим такталып тастыкталыш 
үчүн, Сиздер уйгурлардан кол үзүшкө тийишсиздер. Ошондо барып, арамза жана 
ыпылас ой-ниеттер үчүн эч кандай негиз болбойт. Ошон үчүн (мен) (Сизге) ардактуу 
атак-мансап күбөлүгүн сый катары тартуулап, мүлдө (коңшу) өлкөлөргө шардана 
кылсамбы дейм. Анын үстүнө, уйгурлардын эски Дэнли-хан мансап даражасы былтыр 
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(аларга) биздин дөөлөт тарабынан тартууланган; бул атак-даража уйгурлардын өзүнүкү 
эмес. Азыр уйгур мамлекети талкаланды, демек, аларды (бул атак-даражадан) 
ажыратыш абзел. 

Мурунку Чжень-гуань бийлиги тушунда (627-649 жж.) хандын бабасы ордого өзү 
келгени мага маалым. (Өкүмдар) Тайцзун ага цзовэй цзянцзюнь (аскер ченин) 
тартуулап, Цзяньгунь (Кыргыз) аймагына баш төбөл кылып дайындаган. Мен 
Тайцзундун нускалуу жөрөлгөсүн уланткым келет. Сиз дагы бабаңыздын нарктуу жол-
жосунун тутуп жатасыз. Цзяньгунь(ду) мамлекет деп эсептеген оң; (Сизге) ардактуу 
атак-мансап күбөлүгүн тартуулайм; чын дилден чыккан мээр-шапкатымы билгизип, 
кошумча эң сонун ылакап ысым ыйгарам. Айталы, цзянь-өчпөс (даңк), гунь-
мураскорлуу болуу дегенди туюндурат; демек, түпкү тамырды эстен чыгарбаш 
керектигин эскертет; бул, эмне, эң сонун эмеспи? 

Мен кечээ күнү либушаншу Чжен Су жана башкаларга Сиздин элчи менен чогуу өзү 
баш болуп улуу ой-максаттарыбызды баяндап жазышка буйрук эттим. (Элчиңиз) 
колбашчы Вэн-у Хэ жана башкалар менин ниетими түшүнүшүп, шериктеш болушка 
тилектерин билдиришти. Чын дилден ишенишип, аны адеп башынан чыңдаш үчүн, 
сөзсүз эле, алтындан кылыч жасап, мөлтүр чөйчөктөн шарап ичиш керек бекен? 

Жакында уйгурлар Түндүк Кытайга биринчи жолу келишип, чөлдүн түндүк тарабын 
көздөй жортуулдап, акырындап башта ээлеп турушкан жерлерине кайтып барыш үчүн, 
биздин дөөлөттөн 100 миң тандамал аскер сурашты. Ошондой эле, чарчап-
чаалыккандарын өргүтүп, эс алдырыш үчүн, Кытай чегарасынан бир капкалуу калаа 
беришти өтүнүштү. (Алардын) тилеги кайра тирилип тикелениш. Сизден улам, хан, мен 
буга макул болгон жокмун. 

Учурда уйгурлар биздин дөөлөткө чыккынчылык кылышты; а силерге болсо, 
башынан кас жоо. (Аларды) түп тамыры менен жулуп салыш керек; ошондо гана 
тынчтык орнойт. Анын үстүнө, көк теңир аларга алаамат апат жиберди; чабуул коюп, 
чаап алыш оңой. Илгеркилер айтышкан: «Көк теңирдин буйруп бергенин албасаң, 
кесири айланып келип өзүңө тиет»,-деп. Сиз, хан, ушул оңтойлуу учурдан пайдаланып, 
жапайыларды тез арада курутушуңуз керек. Уйгурлар тыптыйпыл талкаланмайын, Сиз, 
хан, ичкен-жегениңизди аш кылалбайсыз; ууга чыгып, аңчылыктан ырахат алалбайсыз. 
Жортуулга аттанган соң, буйдалыш жарабайт. Өкүнүчтүү жери, арабызды ар уруу тайпа-
журттар ажыратып бөлүп турат; андыктан (биздин) мамлекеттерибиздин биргелешкен 
күч менен чогуу-чаран аракет кылышы кыйын. Эгер (уйгурлар) Кытайга жакындап 
келишсе, сөзсүз талкаланат. Багындык деп баш ийип беришкен калган-каткандарын 
Сиз, хан, толук кырып жоюш ордуна, кылмышкерлерди, качкын мансап адамдарын 
кабыл алып, андан улам биз нааразы болуп, чегарада чыр-чатак чыкпас бекен деп, 
кооп санап турам. Бу деген уу жылаанды асырап, жамандыкты өзүң жараткандыкка 
жатат. 
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Өткөн жылы уйгур улугу жана башкалар кытай элчисине айткандай, Ли Цзин Сели-
(ханды) туткундап алгандан кийин, өлкөдө бар болгону 20-30 эле киши калган; бирок, 
канткен менен, (ошолор да) тирденип, баш көтөрүп кетишкен. 

(Уйгурлар азыр) коркунучтуу жагдайга туш болуп, үрөйлөрү учуп, дүрбөп атышкан 
чагы. Сиз, хан, бул сөздөргө терең маани берип, жакшылап түшүнүңүз; айтса-айтпаса, 
эмне, кабатыр болбойсузбу? Ошондой эле, хэлочуань(дык) уйгурлардын ордосу толук 
ойрондолбоптур деп угуп жатабыз. (Алар) өз тууган жерин эстеп, анан, албетте, кайтып 
барсак деген ой-тилекте турушат. Ал чөлкөмдөгү (тайпа-журттарды) тезинен талкалап, 
тыптыйпыл кырып жоюш кажет; ошондо жеңишке жетишип, алардын үмүтүн таш 
каптырабыз. Сиз, хан, (аларды) көптөн-көп жек көрөсүз; өзүңүз болсо замандын 
баатырысыз. (Сиздердин) жашап турган журтуңар жана кийген кийим-кечеңер тууралуу 
айтсак, анын баарын бүт өзгөртүш ылазым. Көнгөн нерсеңерди кыялбай, эскиге 
эрмеше берсеңер, анда кантип түндүк тарапты калтыратып, бүт тайпа-журттарды 
каратасыңар? 

Мен Кытайды сурап турам; адам баласы туулса сүйүнүп сүйсүнөм; эл ичи тынч 
эмес, демек, ага бирдеме жетишпейт деп, ар качан түйшүктөнүп, сарсанаа болом. Анан 
мен кантип эле бийлигимди дагы кеңейтейин, көз жеткис чалкыган аймактарды 
алыстан көзөмөлдөп тескейин деп калайын? Маалым болгондой, биз силер менен 
жакын алака-мамиледебиз; кайгы-кубанычты тең бөлүшөбүз; кыбыр эткенди кабар 
кылышка дайым даярбыз. 

Сиз, хан, бул ой-сунуштарды чоролоруңуз жана төрөлөрүңүз менен чогуу 
жакшылап аңдап көрүп, анан ак дилден жардам берерсиз деп үмүттөнөм. Ушу кезде 
келген элчиге мен, албетте, ишенем. Жооп катты тез жөнөтүш кажет. Андыктан 
ардактуу атак-наам ыйгаруу жөнүндө буйрук жеткизиш үчүн аттуу-баштуу мансап 
адамын атказыш абзел. 

Жайдын күнү ысык; Сиз, хан, беймарал эс алып атсаңыз керек. 
Колбашчыларыңыздын, улук төрөлөрүңүздүн жана төмөнкү (даражалуу) 
нөкөрлөрүңүздүн ден-соолугун сурайм. Жиберилген катта башка амир-жарлыктар 
болбойт. 

6-бап 

СЯЦЗЯСЫЛАРГА (КЫРГЫЗДАРГА) КАТ 
(Элчиңиз) колбашчы Дидэисы Наньчжоу келгенин өкүмдар кыргыз (сяцзясы) 

ханына урмат менен билдирет. (Биз) Сиздин катты окуп чыгып, сый тартуу катары алып 
келинген эки акбоз ат жөнүндө кабардар болдук. 

Сиз, хан, Түндүктөн жарк эткен Чоң Жетиген сыяктуусуз. (Сиз) эрме чөлдүн 
түндүгүндө эрдик кылып, өкүмдар болдуңуз. (Сиздин) талантыңыз түпөктүн учундай 
жаркырайт. (Сиз) чегараларды ажыратып бөлүп, мамлекет курдуңуз; баатырдык 
уркуңузду укмуштай көрсөттүңүз; башкаруу талантыңыз аркылуу эбактан таанымалсыз. 
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Ардактап сүйүп, (Сизди) ойлойбуз; (Сиздин) ой-максаттарыңызга кубанабыз; сабылып 
сагынабыз. 

Жиберилген катта: «(Элчибиз) колбашчы Вэнь-у Хэ ата-журтка кайткан соң, Кытай 
элчиси келген жок»,-деп айтылат. Вэнь-у Хэ кайтып кетээр күнү мен мындай деп 
жазгамын: «Тезинен жооп кат жөнөтүлсүн. Андыктан ардактуу атак-наам ыйгаруу 
жөнүндө буйрук жеткизиш үчүн аттуу-баштуу мансап адамын атказыш абзел». Бул 
чечим тууралалуу а кезде Сиз али билелек элеңиз. (Биздин) жооп кечикти, себеби (мен) 
элчи атказмакчы болгомун; бирок (Сизден) кат келеби деген үмүт менен өзүм 
кийинкиге калтырып койгомун. 

(Сиздин катыңызда) дагы мындай деп айтылыптыр: «Жолдун татаалдыгы да 
жолтоо, анткени алыскы аскар тоолор жана өзөн-суулар аркылуу өтөт». Биздин 
силердин аймак менен түздөн-түз чектешпегенибиз эки мамлекетибиздин жакшы 
санаалаш алака-мамилесине жолтоо болбойт. Сиз, хан, (муну туура) түшүнөсүз жана 
мындан ары күдүктөнбөйсүз деп ойлойм. Ошондой эле, (Сиздин катта): «Эки тараптан 
кат жибердик, арийне, эки тарап тең жолугушкан жок»,-деп айтылган. Кат аркылуу 
(баарын) калтырбай айтыш кыйын; а кеп-сөз болсо, ой-пикирди толугу менен 
туюндуруп бералбайт. Анын үстүнө, чет тилде жана кытайча жазылган каттын 
котормосу (толук) шайкеш болбойт. (Биз) ортобузда өкүм сүргөн чын ыкыласыбызга 
гана таянабыз, демек, дайыма ынтымак-ырашкерлигибизди жана достугубузду 
сактайбыз. Жакшы мамиледе болуш үчүн, эмне, сөзсүз эле жасап-түзөп сүйлөш 
керекпи? Ар бир тарап мурунку достук карым-катыш жөнүндө ойлогусу келет деп 
үмүттөнөм. (Мен) эч күдүктөнбөйм; а керисинче, чын дилден ишенем. Андан тышкары, 
Сиз мындай депсиз: «(Биз) коркунучту (сөзмөсөз: эки түркүк ортосундагы жамандыкты) 
жойгубуз келет»1. Бул чындыгында да эң сонун айтылган сөздөр. 

Уйгурлар учурунда түндүктө жоокерчилик кылышып, өкүм жүргүзүшкөнү белгилүү. 
Бүт чет жерликтер (аларга) жүз жыл ашуун баш ийип турушкан. Ушу тапта Сиз, хан, 
алардын конуш журттарын тыйпыл кылдыңыз; тарткан ыза-кордук үчүн өч алдыңыз. 
(Сиздин) сиңирген эмгегиңиз мурункулардан ашып түштү; баатырдык атак-даңкыңыз 
түндүк өлкөлөрүн дүңгурөттү. Албетте, эми мындан аркы ой-максаттын артынан сая 
түшүш керек. Күлдү түтөтүп кантип калтырсын? Жакшылыктан жана күч-кубаттан үмүт 
үзүшкөнүнө карабай, хэйчецзы(лар) кастыгын койбой атышат. Моюн сунбай атышса, 
демек, бул алардын Сизди тоготпогону. Эгер ушуга да мейличи деп чыдаса, анда деги 
чыдабай турган эмне бар? 

Андан сырткары, Сиздин мурда жиберген (катыңызда): "Биз атказып жиберген 
канбийкенин кабарын такташты сурайбыз; аны кантип болсо да табыш керек,"-деп 
айтылган. Азыр (Сиз) ал ишти, эгер бир жаңсыл кылбай, ара жолго таштап салсаңыз, 
анда мени кантип (өзүңүзгө) ийитип ишендире аласыз? Мен ойлойм, Сиз, хан, оболу 
алардын кыйын кырдаалда калган оор акыбалынан пайдаланып, тандамал атчан аскер 
атказып, уйгурларды качып кетишкени үчүн катыгын бересиз; хэйчецзы(ларды) дароо 

1 Конфуцийден алынган туюнтма, жаман жышаанды билдирет. 
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моюн сунушпаганы үчүн жазалайсыз. Ага жоголгон жокту таап алгандай эле (жеңил-
желпи) жетишсе болот. (Ошондо) уруш-согуш кайра чыкпайт. Ошол учурдан баштап 
баары тынчыйт. Бул, эмне, эң сонун эмеспи? 

Жиберилген катта дагы мындай деп айтылган: «Биз канбийкени силерге 
узаткандан бери бир да кабар келген жок». Маалым болгондой, канбийке Сиздерден 
кеткенден беш күндөн кийин, (аны) жолдон уйгурлар кармап калышкан. Коштоп 
баратышкан өкүлдөр бүт өлтүрүлгөн. Канбийке эки жыл бою чөл кезип жүргөн. Ал эми 
өткөн иш, андыктан кайра козгобой эле коёлу. Чжао Фань жөнөй турган күнү (биз) 
маңдайыбыз жарыла кубанып, кам-чомуна жакшылап көңүл бурдук. Ошондой эле, 
быйыл күздө (Сиз) уйгурлардын ордосуна көчүп, алардын улуу дөөлөтүн ойрондогону 
жатканыңызды уктук. (Сиз) өзүңүздүн эски ордо-журтуңузду ооштурбаган күндө да, бүт 
чет жерликтер (Сиздин) күч-кудуретиңизден ансыз деле коркуп турушат. 

Уйгурлар үмүтүн үзүшүп, кытай чегарасына бир аз жакындап келишти. Эң сонун 
бир ой-сунуш жөнүндө азыраак айта кетейин: аттуу кайгуулчу кошун жөнөтүштү, жана 
белгилүү убакта болжошкон жерде чогулушту сурайм. Хэйчецзы (уруусу) кытай 
чегарасынан 1000 лиден алыс аралыкта чөл ортосунда тураары маалым. Буга чейин 
кытай аскерлери аларга жетишке аракет кылган эмес. Ошондой эле, уйгурлар тымызын 
Аньсиге качышка кам урууда деген каңшаар да угулууда. 

Быйылкы күзгө карата төрт (чегара) аймагына: Ючжоуга, Тайюаньга, Чжэньуга, 
Тяньдэге орчундуу жолдорго аскер жөнөтүштү буюрам. Сиз чабуул койгондо, хан, 
уйгурлар сөзсүз дыркырап качат деп ойлойм. Баарын жолдон кармап, кырып салыш 
керек. Азыр уруш-чабыш убагы, демек, келишим шарттарын аткарыш кажет. Сиз, хан, 
албетте, айныксыз ишенесиз жана чын жүрөктөн кошуласыз деп ойлойм. 

(Элчиңиз) Дидэисы Наньчжу менин үч жолку кабыл алуумда болду; мен аны сый 
тамак каадасына катыштырып сыйладым. Жиберилген катка таянып, аны кармабайм. 
Мен соңунан ардактуу атак-наам ыйгаруу жөнүндө буйрук тапшырышка аттуу-баштуу 
мансап адамын жөнөтөм. Андыктан ардактуу атак-наам ыйгаруу жөрөлгөсү тууралуу 
башка мамлекеттерди жакшы кабардар кылыш үчүн, ал жарлык жөнүндө алдын ала 
билдирем. Башта уйгурларда кандай болсо, баардыгы ошондой жасалат. 

Сиз, хан, жаңы эле мамлекет түптөдүңүз; баардык көзкаранды (журттарды) 
башкарып жатасыз. (Биздин) коңшу аймактардын достук алакасы терең экенин, жана 
туугандык ынтымак жосундары ызатталаарын көрсөтүш ылазым. Эгер ушул негизде 
баш ийдирип баштаса, моюн сунбашка, кана, ким даайт экен? (Сиз, хан), (ушуга) 
жакшылап түшүнүп, мындан аркы ой-максаттарыңызды (биз менен) бирге жүзөгө 
ашырышка тийишсиз. 

Азыр көктөм жылуу; Сиз беймарал эс алып атсаңыз керек. Ошондой эле, 
колбашчыларыңыздын, улук төрөлөрүңүздүн жана төмөнкү (даражалуу) 
нөкөрлөрүңүздүн ден-соолугун сурайм. Жиберилген катта башка амир-жарлыктар 
болбойт. 
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15-бап 

ТИЛМЕЧТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 
Төмөндө айтаарыбыз: маалым бөлгөндөй, Шифоцинь жана башкалар түпкү теги 

боюнча уйгур болушат, демек, албетте, өз өлкөсүнө жан тартышат. Сяцзясы 
(кыргыздардын) атайын элчиси борборго келгенден бери, уйгурлар үчүн жагымсыз 
сөздөрдү (алар) которбой коюшпасын, жана ошондой эле, (аларды) борбордо 
(турушкан) уйгурларга тымызын билдирип жүрүшпөсүн деп камтама болуп жатам. 

Чет тилдерди билген ар бир уйгур эмес адамды издеп таап, борборго алып 
келишке Лю Мянь менен Чжун Шунга тапшырма бермекчимин. Алдашка жол койбош 
үчүн, бирине-бирин текшертип туралы деген ойдобуз. 

Сөзсүз текшерилип териштирилсин. 

843-жыл, 1-ай, 10-күн (12-февраль). 

18-бап 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗДАРДЫН) ОРДОГО БЕЛЕК ТАРТУУЛАШЫН СҮРӨТТӨӨ ЖАНА 
БАЯНДАП ЖАЗУУ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ 

Мен, (Ли Дэ-юй), 21-күнү Яньин(де) Люй Шу жана башкаларга сяцзясы 
(кыргыздардан) (алар) ээлик кылышкан эл-журттар жана (алардын) салт-санаасы 
жөнүндө сураштырып билип, сыпаттап жазышка таасын буйрук-тапшырма болгонун өз 
оозум менен билдирдим. Азыр аны оңдоп-түзөп, бир кыйла даражада кылдат даярдоо 
иштери бүтүп калды. 

Мен бир окуяны урмат менен эскерем: Чженьгуань бийлигинин (627-649 жж.) 
башталышында ордого төгөрөктүн төрт (тарабынан) чет жерликтер келгенине 
байланыштуу (өкүмдар) Тайцзун Янь Ли-бэнь(ге) ар биринин кебете-кешпирин, кийим-
кечесин жана белек тартуулашын сүрөткө түшүрүшкө буйрук-тапшырма берген. Мен 
сүрөтчүгө (кыргыз элчиси) Чжу-у Хэсу жана башкалардын сүрөтүн тартып, жазма 
баяндын жанына жайгаштырышка буйрук эттим. Ошону менен бирге, мен үстүрт 
(маалыматтарга) канааттанбай, баянга (кошумча катары) кириш сөз жаздым. 

Алыскы өлкөдөн келгендерге кең пейил, баардык вандардан улук даанышмандын 
жакшылык жалгашына үмүт этем. Адилдик көксөгөн алыскы өлкөнүн арманы (ал) улуу 
өкүмдардьш капарына кирбеген эзелки кадимден мурас калган. 

Калтаарып таазим этип ийилип, баш уруп (катты) чаптап, Өзүңүзгө жөнөтөм. 

6-бап 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗДАРГА) ЖАЗЫЛГАН КАТ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ 
Төмөндө айтаарыбыз: ушул айдын 13-күнүндө аксарайда (мен, Ли Дэ-юй), өзүм 

өкүмдардан тапшырма алдым. Келгендерге кат даярдашка буйрук болду. Мен Дай 
Чжен Су жана башкалардан алар менен аңгемелешип, (айткандарын) баяндап 
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жазышты сурайм. Ушу күндө (кат) жазылып бүттү. Сиздин Улуу Урматыңызга таазим 
этип сунуштайм. 

6-бап 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗ) ХАНЫНА ЖАЗЫЛГАН КАТ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ 
Төмөндө айтаарыбыз: алынган буйрукка ылайык, мен катка цзяньгунь (кыргыздар) 

тууралуу маалыматтарды кошумчаладым. Сяцзясы (кыргыздар) цзяньгунь тукумдары 
болоорун биз так билбегендиктен, кыязы, (алар жөнүндө) жалпы жонунан сыйкатып 
айтканыбыз оң; ансыз катты түшүндүрүш кыйынга турат. Учурда (Сиздин) буйруктун 
негизинде (мен) алымча-кошумча кылдым. Алардын арасында мааниси анча ачык эмес 
сөздөр бар; андыктан дагы кошумчаладым. Менин илим-билимим жарытпайт, а жазуу 
өнөрүм начар. 

Өкүмдардын сүрдүү тагы астында дагы бир жолу маалымат билдирип, калтаарып 
таазим этип, башымды ийем. 

6-бап 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗДАРГА) ЖАЗЫЛГАН КАТ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ 
Төмөндө айтаарыбыз: алынган буйрукка ылайык, мен келгендерге (кат) 

даярдадым. Мен алардын катында билдирилген достук маанайдагы ой-сезимдерди 
бүт эске алып, баарына жооп бердим. (Катта) эч кандай кынтык жок, жана ошол эле 
учурда, ал адабий жазма шекилине да жатпайт. 

Ардактуу атак-наам ыйгаруу жөнүндө буйрук (тапшырган) кезде алар болгон иштер 
тууралуу маалымат беришин табыштоо керек. Ардактуу атак-наам ыйгаруу жөнүндө 
жарлык тапшыруу жөрөлгөсү мурда уйгурларда кандай болсо, дал ошондой шааниде 
өткөрүлөөрүн айтуу кажет. Эгер керек болсо, кайра-кайра өтүнүп, кайта дагы 
чакырабыз. Ордо качан элчиге буйрук бергенде, өзүнчө жарлык жана кат тапшырабыз. 
Акырындык менен бир пикирге келебиз. 

Урмат менен (катты) Сизге жөнөтөм, сөзсүз карап көрүш кажет. 

8-бап 
Ошондой эле, (кыргыз элчиси) Табу-хэцзу сяцзясы (кыргыздар) Хэло өзөнүнүн 

боюна көчүп өтүшүп, уйгур мамлекетинин эски аймагында жашап турушканын, анын 
үстүнө, беш уруу журтту-Аньсини (Куча), Бэйтинди (Бешбалык), татарларды жана 
башкаларды каратып алышканын айтты. 

Азыркы учурда сяцзясы уйгур каганын жек көрүшөт. Канбийкени издөө менен 
бирге, сөзсүз түрдө, чоң согуш жортуулуна кам урушат. Ар уруу тайпа жапайылардын 
башын кошуп, түштүктү көздөй, чегара чыңдоолоруна чейин терең жортуул жасашат. 
Ушу кезде кагандын журту жут каатчылыгын тартууда; аскеринин саны аз. Кокус күчтүү 
жоо кол салса, аны кантип майтарышат? Кыйын кырдаалда Улуу Тандын кудурети гана 
кол кабыш кылалат. 

  

www.bizdin.kg

28



 
Дуань Чэнши 
ЮАН ЦЗАЦЗУ 

(Юян үңкүрүндөгү ар түрлүү жазмалар) 
«Юян цзацзу» айтылуу тан адабиятчысы Дуань Чэнши (?-863-ж.) тарабынан болжол 

менен 860-жылы жазылган. Ажайып нерселердин баарына аябай дилгир, адабият 
жаатынан адис билерман жана өкүмдар архивинин тескөөчүсү катары кызмат өтөгөн 
Дуань Чэнши, шексиз, тарыхый илим-билим жагынан да кеңири маалыматтуу инсан 
болгон. 

Дуань Чэншинин кыргыздардын келип чыгышы туурасындагы маалыматтары 
кайталангыс маани-мазмунга ээ жана башка бир дагы кытай булагында кездешпейт. 

4-бап 
Ал адамдардын (кыргыздардын) чачы куйкул, көзү көгүш, сакал-муруттары сары 

чийкил. Сакал-муруту каралары хань колбашчысы Ли Линдин жана анын 
жоокерлеринин урпактары болушат. 

...Цзянькунь (Кыргыз) журту бөрү тукумунан эмес. Алардын ата-бабасы туулган 
үңкүр Цюйманыпань (Көгмөн) тоолорунун түндүк тарабында. (Түпкү теги жөнүндө) алар 
өздөрү айтканына караганда, тээ качандыр бир өткөн замандарда ал үңкүрдө көктөн 
түшкөн илме кайып рух инекти уруктандырган экен. 
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Юэ Ши 

ТАЙПИН ХУАНЬЮЙ ЦЗИ 
(Тайпин синго бийлиги өкүм сүргөн доордогу (976-984 жж) бүткүл дүйнө баяны) 

«Тайпин хуаньюй цзи» («Тайпин синго бийлиги өкүм сүргөн доордогу (976-984 жж) 
бүткүл дүйнө баяны») Юэ Ши тарабынан X кылымда Сун сулалеси тушунда түзүлгөн. 
200 баптан турат. Энциклопедиялар түркүмүнө кирет. Бул эмгектин 199-бапында «Синь 
Тан шунун» («Тан сулалесинин жаңы тарыхы») 217-бапы менен бир катарда байыркы 
жана орто кылымдардагы кыргыз тарыхы кыйла толук түрүндө баяндалат. 

199-бап 

Хакяньси-Хагас (кыргыздар) 
Сяцзясы (кыргыздар)-түндүк-батыш талаасындагы мамлекет. Адегендеги аталышы-

цзйегу, дагы бир наамы-цзюйу, аларды цзяньгунь деп да аташат. «Тарыхый жазмалар» 
аларды цзяньгунь, хань тарыхы гэгунь деп атайт. 

Хуйхэ(ден) (уйгурлар) түндүк-батышта 40 күндүк жолдо турушат. Бир басылмада 
3000 ли аралыкта деп айтылат. Анда жашап тургандар мүлдө шыңга бойлуу, куйкул 
чачтуу, жашыл көздүү болушат. Кара чачтууларды таалайы тайкы байкуштар дешет. 
Анткени Цзя Хуйдун эмгеги «Сиюйцзи(де) («Батыш аймагы жөнүндө баян»): «Чачы, көзү 
каралар- Ли Лин(дин) тукумдары»,-деп айтылат. Ошондон улам, алардын өз аты-
«дувэй(дин) (баш акимдин, б. а. Ли Линдин) тукумдары. 

Сйеяньто жалпы жонунан бийлик жүргүзүш үчүн ал жакка бирден адам атказышка 
Сйели(ге) (Хйели) такай амир этип турушкан. 

Алардын мамлекетинде улуу колбашчы Хэси-бий, (мансап даражасы жагынан) 
кийинкиси Ацзюйшэ-бий, андан аркысы А-ми-бий деп аталат. [Ушул] үч адам 
биргелешип бийлик жүргүзүшөт. 

Алардын мамлекетинде өкмөт адамдары цзай-сянь, ду-ду мансап даражаларына, 
андан соң цзян-цзюнь, дацянь (дагань болсо керек) атак-наамдарына ээ. 

Тан сулалесинин Чжэнгуань бийлигинин 6-жылында (632-ж.) Тайцзун янь-ши-вэй 
Ван И-хунду алардын мамлекетине элчи кылып жөнөткөн. 

17-жылы (643-ж.) цзяньгунь(дар) (кыргыздар) [кытай ордосуна] киш аң терилерин 
жана андан жасалган (адеми) тондорду тартуу этишке элчи атказышкан. 

22-жылы (648-ж.) элбашы Сы-мо-фа Сибоцюй Ачжань ордого өзү келип, мындай 
деп билдирген: «Мен улуу дөөлөткө бүт жан-жүрөгүм менен берилдим, андыктан 
өкмөттүк мансап даражасына ээ болуп, улук төрөлүктү күбөлөгөн такта белги (көз 
каранды бийлик символу) алышка үмүт этем, сураганым ушу». 
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Ошондо ага сол (канат) туньвэй-да-цзян-цзюнь атак-наамын, Цзяньгунь(дун) баш 
акими мансап даражасын ыйгарышкан. Алардын журтуна баштагыдай даража берип, 
[аны башкарыш үчүн] Яньжань духусуна караштуу цзянь-гунь-дуду-фу мансап орду 
дайындалган. 

Юнхуй бийлигинин 4-жылында (654-655 жж.) ордого тартуу жеткизиш үчүн дагы 
бир ирет элчи жөнөтүшкөн. Мурунку жосунунан жазбай [Сы-мо-фа] мындай деген: 
«Кытайдын өзүндө биздин көп кишилерибиз бар. Аларды азыр ата-журтуна коё 
берсеңер экен. Тез арада шоу-линь жиберишиңерди сурайм». 

Гаоцзун Фань Цянды жөнөтүп, көптөгөн кымкап сый тартуу кылган; кун төлөп 
куткара турган кишилери табылганда, аларды бошотуп алыш үчүн сяцзясы (кыргыздар) 
мурдагыдай эле келип-кетип турушкан. 

Тяньбао бийлиги өкүм сүргөн жылдарга (742-756 жж.) дейре тартуу жиберүү 
токтогон эмес. 

Ордого келип, айтылуу эки атты тартуу этиш үчүн алардын мамлекети Хуйчэн 
бийлигинин 3-жылында (843-ж) жети адамга баш кылып Чжу-у-Хэсу элчини жиберген. 
Көптөн бери тартуу жиберишпегендиктен, ошондой эле, өзгөрүп кеткен наамдар анча 
айкын болбогондуктан, Цзя Дань тарабынан даярдалган «Сыишу» («4 чет жерлик 
жөнүндө баян») китебинен тактап аныкташка тапшырма берилген. Анда сягэсы деген 
аталыш жазылганы аныкталган. Ошондон соң Цзя Дандын «Тунси-хуанцзюн» 
[чыгармасы] (сөзмө-сөз: «жапайы өлкөлөрдү түшүнө билүү») калетсиз анык-так экени 
айкын болгон. 

Башта хуйгулар [өкүмдардын] жакшылыгын жеришип, бүт тайпа-журттарды чаап-
тоноп алышып, Линчжоу [аймагына] басып киришкен. Өкүмдар ал [аймакты], кокус 
дөөлөт кыйрап калса, баш паана жай катары санаган. Ошондуктан [уйгурларга] 
мейличи деп көз жуумп коё алган эмес. (Сары дайрадан чыгыштагы) айрым Хэдунь 
аскерлерине жана башка аймактарга [хуйгуларды] жазалашка дароо буйрук берген. 

Хэдун (аймагынан) аскерлери биринчи айда хуйгуларды Шаху тоосунда таш-талкан 
кылышып, жоо жайланышкан чатырларга жакында келишкен. Биздин (Кытай) аскерде 
баш калкалаган канбийке Тайхэгунчжуну кабыл алышкан. Курал-жаракчан каган бир 
нече ондогон атчандар менен тоо жамынып качып кеткен. Сяцзясы хуйгурлардын 
ошондогу жеңилип качканынан пайдаланып, андан соң алардын мамлекетин 
ээлешкен. 

2-айда Чжу-у-Хэсу элчини жана башка жети адамды ордого келип, даңазалуу 
аттарды тартуу кылышка атказышкан. Андан тышкары, улуу тан сулалесинин аскердик 
күч-кубатын эш тутуп, ошол эле учурда жарлык ыйгарышты өтүнүшкөн. 

Хуйчан бийлигинин 4-жылында (844-ж.) өкүмдар тайпуцинге жана [аны менен] 
бирге юйши-чжунчжу Чжао Фанга түпөктүү асаба туу менен (салтанаттуу түрдө) тынчтык 
алака-мамилесин жар салышка буйрук эткен. 
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5-жылда (845-ж.) Цзуйинсюнучэнмин жарлык менен каган жарыяланган. Ал аңгыча 
өкүмдар Уцзун дүйнөдөн өтүп, Дачжун бийлигинин биринчи жылында (847-ж.) барып 
гана жарлык ыйгаруу каадасын жасашкан. 

Хуйчан бийлиги (841-846 жж.) тушунда ми-шу-шао-цзянь Люй Шу хагас ордого 
тартуу тапшырыш салтанатын сүрөткө тарткан. Ошону менен бирге, улук төрө (министр) 
[ал сүрөткө] кириш сөз жазган; анда алардын [хагастардын] жагдайы кең-кесири 
түшүндүрлүп баяндалган. 

[Өлкөнүн] ал-абалы. Ал мамлекети түндүк тарабында Тянь-мань тоосу бар. Жер 
(шарты) жайында нымдуу, кышында кар басып жатат. Өзөн-суусу бар; ал Хуйгу(дан) 
[уйгурлар өлкөсүнөн] түндүктү карай агып, аска-тоолор аркылуу өтөт. Ошондой эле, 
айтымда ал өлкө батыш тарабынан Кара тоого (Циньшань, Кара тоолор) такалат. Алтын 
көлү бар; ал айрылып, эки дайра болуп агат. Вири Янхэ (кой суусу), экинчиси-
Цзяньпинцзицзэхэ деп аталат. 

Тяньдэ чебинен батышты карай 200 ли жол басып батыштагы Шоуцзянчэнге 
келишет. Ошондой эле, түндүктү көздөй 300 ли жол арытып Пэнтицюань(га)-Биргазан 
башатына (бир кыйла эртеги текстерде Питицюань-Гагара башаты) келишет. 
Хуйчжандан түндүк-батышты карай 1500 ли, хуйгу(дан) түндүк-батышты көздөй 40 
күндүк жол басып, ошондо гана ал мамлекетке жетишет. Чыгыш жагынан [эгер 
Шанъюйдун ордосунан баштап эсептесек] 7000 ли, түштүк тарабынан [эгер Чэшиден 
тартып эсептесек] 5000 ли аралыкта турат. 

Жергиликтүү каада-салттары жана буюм-тайымдары. Ал өлкөдө жашагандар бүт 
жылаңбаш, чачтарын өрүп жүрүшөт. Кийим-кечеги туцзюэ(никине) (түрктөрдүкүнө) 
окшош. Кышында киш аң терисинен бөрк жасашат; жайында калпактарын алтын менен 
кооздошуп, төбөсүн шуштуйтуп, курбусун кайрып коюшат. Алар, хуйгулардын 
(уйгурлардын) айтымында, азыр да ушундай баш кийим кийишет. 

Букаралары ак кийизден калпак жасашат, калган кийим-кечек бычымы жалпы 
жонунан бирдей. 

Кийим-кечегин кымкаптан же түркүн түстүү кыл торко кездемеден тигишет; куруна 
бычактары менен чарык кайрактарын тагынып жүрүшөт. 

Карапайым (букаралары), сүрөттө көрсөтүлгөндөй, куур тон кийишип, жылаңбаш 
жүрүшөт. 

Аялдары кыл торко кездемеден, а байлары жибек менен кымкаптан кийим 
кийишет. Анткени [ал өлкөдө] аньси, бэйши жана даши товарларын алыш оңой. 

Ажэнин ордосунда жыгач мамылар орнотуп, тосмо жасашкан; чоң кийиз үй тигип, 
аны цзаодычжи деп аташкан. 

Алардын төбөлдөрүнөн тартып, төмөнкүлөрүнө дейре, бүт чакан бөз үйлөрдө 
турушат; жана ошону менен бирге, жыгачтан да, териден да үй-жай тикелешет. 
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Туругундары жыл башы дегенде, [аны] «мао-ши», айды айтканда, (аны) «ай» деп 
аташат. [Адамдар] жазды, жайды, күздү жана кышты айра билиш үчүн ар бир үч «ай» 
бир (жыл) мезгилин түзөт. 

Он эки айбанаттын жардамы аркасында жыл сүрүшөт; мисалы, эгер жыл «цзы» 
айлампа белгиси астында турса, чычкан жылы, «сюй» белгиси астында болсо, анда ит 
жылы дешет. Бул (аларда) хуйхулар (уйгурлар) менен бирдей. 

Аба ырайы абдан суук; такай муз тоңуп турат; атургай улуу дайра дагы жарым-
жартылай тоңуп калат. 

Беш түркүн эгин-тегин жок; арпа, буудай, кара таруу, кара куурайдын үрөнү гана 
бар. 

Ар дайым 3-айда айдап себишет, 8-жана 9-айда [түшүм] жыйнашат. Ичимдик 
жасаш үчүн, ошондой эле, арак ачытыш үчүн атала кайнатышат. Буудайдан жаргылчак 
менен ун тартышат. Ажэнин тамагына камыр кошушат. Карапайым тектүүлөрүнө 
келсек, алар жалаң эттен, жылкынын, төөнүн этинен бөлөк эч нерсе жешпейт. 
Музыкалык аспаптардан дап, сурнай, кернай, чоор, сыбызгы, жалпак коңгуроо бар. 

Чоң жыйындарда ошондой эле тамаша-зооктор: төө жарыштырмай, арстандар, ат 
оюндары жана башкалар болот. 

Алардын аттары аябагандай чымыр жана москоол келет; алышканга жарамдуу 
азоолорун чыгаан аттар дешет. 

Алардын мал-жандыктары ар түркүн: төөлөр, букалар, койлор, асыресе букалар 
айрыкча көп. Бай үй-бүлөлөрдүн эки-үч миң туяктан мал-жандыгы бар. 

Жапан жаныбарлардан жапайы жылкылар, гуду, «юань» сары койлору, «ди» 
койлору, бугу-маралдар жана кара куйруктуулар бар. Кара куйруктуулар кабаргаларга 
окшош, бирок [алардын] куйругу узун жана кара түстө болот. Жергилик калк аларды 
«сымо» деп атайт. 

Балыктардан узуну жети-сегиз чи келген мйе балыгы, оозу жаагынын астында 
жайгашкан кылкансыз мохэнь балыгы бар. 

Канаттуулардан каз-өрдөктөр, кара кунастар, карга-кузгундар, сагызгандар, 
карчыга куштар бар. Кытайдагыдай эле, көп санда олжолонот. 

Аларда өнүүчү өсүмдүк-чөптөр өтө көп түркүн, жалпы жонунан хуйхулар (уйгурлар) 
менен бирдей. 

Бак-дарактардан кызыл карагай жана чынар теректер бар. Алар ушунчалык узун-
шыңга болгондуктан, жаа тартсаң, жебеси учуна жетпейт. Ошондой эле, кара жыгачтар 
жана талдар бар, айрыкча кайыңдар аябай көп. 
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Алардын жеринен алтын, темир жана калай чыгат. «Ван-хуйту» айтат: алардын 
мамлекетинде көкө теңирден жаап түшкөн көк темир бар; аны бычак жана кылыч 
жасаш үчүн жыйнап алышат; [ал] укмуштуудай [айрыкча]. 

Качандыр бир ал жактан келген өкүлдөн [темирди кантип аласыңар] деп сурашкан, 
ал жашырып, жооп бербей койгон. Бир гана айтканы: темир абдан чың жана курч, өтө 
чеберлик менен эң мыкты иштетилген деген. Анткени алардын жери темир чыгарат. 
Көнөктөгөн жаандан бак-дарактар тоңуп, темир пайда болот. Маалкаттың дегиче [б.а. 
эгер темирди дароо издеп баштабасаң], [аны] жер соруп кетет. Ошон үчүн (ал) айрыкча 
ажайып жана өтө өткүр. Ошол эле учурда, көктөн түшкөн жаан соңунан адамдар [ал 
темирди] ар качан чогулткан сайын, сөзсүз түрдө, жаракат алгандар жана өлгөндөр 
болот. Анык себеби түшүнүксүз. 

Цзя дань айтат: «Адатта жакшы темир чыгарышат, аны цзяша деп аташат». Такай 
туцзюэ(лерге) [түрктөргө] алып чыгышат. Ал так ошол [темир]. Алардын курал-жарагын 
айтсак, көбүнчө калкандарды жана жаа, жебелерди колдонушат. Алардын аттары 
өөгүнөн аягына дейре чарайна соот менен чүмкөлгөн. Ошондой эле калкан жасап, аны 
эки мүрүсүнө таңып алышат; аларды ыктуу колдонсо болот. 

Жебени майтарыш үчүн калканды мындайча жасашат: жыгачты чаап оюп, ортосуна 
туура тутка кадашат; [андай калканды] жебе теше албайт. Алардын, ошондой эле, 
асаба туулары бар. Алардын Ажосу бир туу орноткон, анын сабы бүт кырмызы кызыл. 
Туцзинь жайын айтсак, ар тайпа журтунун өз наамы бар. 

Аскеринин санына келсек, 30000 дей деп айтышат. Эгер анык санын сураса, [аскер] 
курап атказганда, жумурай журт жана баш ийген уруулар бүт бойдон аттанып чыгат деп 
айтышат. Алардын алык-салыгын айтсак, аны киш жана тыйын чычкан аң терилери 
менен төлөшөт. 

Эр жеткен эрендери өздөрүн өзгөчөлөш үчүн бүт баары тең беттерин каралап 
алышат. Эрге тийген катындары дагы кулагынан мойнуна чейин өңдөрүн каралап 
жүрүшөт. 

Ал жакта жашагандардын кийим-кечегине жана жакшы жасалгаларына келсек, киш 
менен суусар аң терилерин баалашат. 

Тамакты кол менен жешет. 

Нике кыйышканда буюм-тайым белек кылышпайт. 

Урук-тууган [үй-бүлө же уруу] миң же жүз кишиден турушу мүмкүн; турак-жайы, 
жаткан төшөгү, жамынган жуурканы бир. 

Эгер кимдир бирөөсү кайтыш болсо, үч ирет гана үн чыгарып ыйлашат. Беттерин 
тытышпайт; маркумду өрттөшүп, сөөгүн чогултуп алышат; жылдыгы болгондо, жерге 
беришет. 
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Кышында там салышып, [аны] жыгачтын кабыгы менен жабышат. [Ал] адамдар 
айбанаттарга аңчылык кылганды жакшы көрүшөт. 

Баардыгы тең жыгач аттарды (чаңгыларды) пайдаланышат. Тоонун түндүк боору 
менен көтөрүлүп, төмөн карай зуу коюшканда, тим эле учуп бараткандай көрүнөт. 

200-бап 
Бома [дөөлөтү] Сяцзясы (Кыргыз) (мамлекетинин) түндүк тарабында жайгашкан. 

Алардын жери Түндүк деңизине жакын чөлкөмдө. Чаньань(га) чейин 14000 ли; 
(жолоочулар) (Бомага) беш ири туцзюе (түрк) тайпасынын конуш журттарын басып 
өтүп, анан жетишет. Тандамал аскери-30000 адам, жылкылары 300000. (Бома) 
мамлекетин эркин башкарат; бомалар түрктөрдөн анча айырмаланышпайт. Жаа, 
жебелерди, кылычтарды, найзаларды, калкандарды колдонушат; түнкү кароолдору 
жана жан сакчылары жок; сыйлык дегенди да билишпейт. Аттарынын түсү ала (бо), 
ошондон улам, мамлекети да (Бома) деп аталат. Алар аттарын миниш үчүн 
пайдаланышпайт; сүтүн гана саап, кымыз жасашат жана аны азык катары колдонушат. 
(Бома) менен сяцзясы бири-бири менен көп чабышат. Бома(лардын) өң-түсү 
сяцзясыларга окшош, бирок тилдерин түшүнүшпөйт. Юн-хуэй бийлиги өкүм сүргөн 
доордо (650-656 жж.) Тан (дөөлөтүнүн) ордосуна тартуу менен элчилерин жиберишкен. 
Түрктөр боманы-«хэла» дешет; ошондой эле, мамлекетин да-Хэла деп аташат. 

Биринчи айда Хедун аймагынын аскерлери Шаху тоосунда хуйгустарды 
(уйгурларды) катуу талкалап, жоонун чатырларына жакындап келишти. Канбийке 
Тайхэ-гунчжунду кабыл кылышты; ал биздин (кытай) аскерге баш калкалады. Каруу-
жаракчан каган бир канча ондогон атчандар менен тоо ашып качып кетти. Сяцзясы 
уйгурлардын ушул жолку чабылып-чачылып качканынан пайдаланып, андан соң, 
алардын мамлекетин басып алышты. 

 
ЦЗЮ ТАНШУ 

(Тан сулалесинин эртеги тарыхы) Лю Сюй редакциялаган 
«Цзю Тан шу» («Тан сулалесинин эртеги тарыхы») Лю Сюй баш болгон тарыхчылар 

комиссиясы тарабынан 941-945 жылдарда түзүлгөн. 200 баптан турат. 

Өкүмдарлардын өмүр таржымалы баяндалган биринчи бөлүктө Кытайдын коңшу 
калктар, анын ичинде түндүктөгү, түндүк-батыштагы жана батыштагы ээликтер менен 
болгон карым-катнашы (соода-сатык жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн келиши, 
түрктөр, уйгурлар жана башкалар менен тынчтык жана туугандык келишимдер, 
ардактуу атак-наамдар жана сый-тартуулар) жөнүндө маалыматтар бар. «Цзю Тан 
шунун» бешинчи бапында енисей кыргыздарынын 676-жылы Кытайга жөнөткөн 
элчилиги жөнүндө айтылат; ал эми У-цзун бийлиги өкүм сүргөн доор таржымалында 
841-843 жылдардагы кыргыз-уйгур уруш-чабыш окуялары баяндалат. 
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Кытайдын түрктөр, уйгурлар, енисей кыргыздары, Орто Азия өлкөлөрү менен 
болгон карым-катнашы тууралуу маалыматтар тарыхтын эки бөлүгүндө: кыскача-
биринчи бөлүктө жана акыркы бөлүктө толугураак түрдө эскерилет. 

18-бап 
(Хуйчан бийлиги өкүм сүргөн доордун 3-жылынын) экинчи айында (5/lll-3/IV 843 ж.) 

ордого кыргыздардын элчиси Чжу-у Хэ-су келип, эки чыгаан ат тартуулаган. Ал 
ошондой эле, каган уйгурларды талкалап, мекенине кайтарыш үчүн канбийке Тай-хэни 
кабыл алганын, бирок, тилекке каршы, калган каткан уйгурлар аны жолдон кайра 
тартып алышканын кабарлаган. Ошондон улам, өкүмдар, Чжу-у Хэ-су Тайюань(га) 
барып, канбийке менен учурашсын деп, анын жанына аксарай кызматкерин кошуп 
берген. 

Ал учурда У-цзе каган жебеден жарадар болуп, хэйчэцзы (журтуна) качып барып 
баш калкалаган. Кыргыздарга аскер менен жортуудап, аларга чабуул коюш керектиги 
эскертилген. 

40-бап 
Юн-хуэй бийлиги доорон сүргөн доордон (650-656 жж.) тартып, Тяньбао бийлиги 

өкүм жүргүзгөн заманга (742-756 жж.) дейре Бэйтинде цзедуши мансап кызматы иш 
жүргүзүп, анын карамагында 20000 туруктуу жоокер жана 5000 ат болгон. (Цзедуши) 
(аймак) бийлиги астында турган түргөштөрдү жана кыргыздарды көзөмөлдөгөн. 
Ошондой эле, (цзедуши) 10000 ашуун туруктуу аскери жана 5000 аты бар үч аймакты: 
Ханьхайды, Тяньшанды жана Иуну башкарган. 

174-бап 
Кай-чэн бийлигинин акырында (836-841 жж.) уйгурлар кыргыздардын чабуулуна 

туш болгон. Урушту алар уткурушуп, урук-журттары туш-тушка чачылып кетишкен. 

У-цзе каган канбийке Тай-хэни алып, түштүктү көздөй жер оогон. Хуэйчан бийлиги 
өкүм сүргөн доордун 2-жылынын экинчи айында (16/III-14/IV 842-ж.) анын ордосу 
чыңдалган чегара кыйырына жакын жерде турган. Өз дөөлөтүндөгү бийлигин кайта 
кайрып алыш үчүн аскер күчү жана азык-түлүк жагынан жардам сурап, У-цзе (каган) 
өкүл жиберген; ошондой эле, канбийке жашап турсун деп, ал үчүн Тяньдэ аймагын 
энчилеп беришти өтүнгөн. 

Хуэйчан бийлиги өкүм сүргөн доордун 3-жылынын экинчи айында (5/lll-3/IV 843 ж.) 
Чжао Фань кыргыздар Аньси жана Бэйтин аймактарына чабуул жасаганын, андыктан 
көмөк көрсөтүш үчүн аскер атказыш талап кылынаарын билдирген. Ли-Дэ-юй өз 
билдирүүсүндө мындай деген: «Географиялык маалыматтар боюнча, Аньсиден 
борборго дейре 7000 ли, Бэйтинден борборго чейин-5200 ли. 

Тынч мезгилде Хэси менен Лунью(дан) батыш аймактарына жөнөгөндө, адатта 
Юймэньгуан бекети аркылуу аттанып чыгышчу; анда бүт жол бою тан мамлекетинин 
аймактары менен чөлкөмдөрү жайгашып, алардын баарында тең ири аскер бөлүктөрү 
болгон. Аньси менен Бэйтинде аскерлер талап кылынганда, аларды адатта жакын 
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жерлерден топтошчу. Кыйынчылык башталгандан кийин Хэси да, Лунью да бүт бойдон 
тибеттиктердин карамагына өтүп кетип, ошондон улам, Аньси менен Бэйтинге катташ 
үчүн уйгур жолун урунушка туура келген. 

Ушу тапта уйгурлар талкаланды, арийне, алар кыргыздардын кол астындабы же 
жокпу, али белгисиз. Ыңгайына карап жардам көрсөткөн күндө да, адегенде таяныч 
түйүндөрүн түзүп, алардын ар биринде 10000 миңден кем эмес кытай жоокерлеринен 
куралган кароол аскерлерди жайлаштыруу зарыл. Анча адамды каяктан алабыз? Азык-
түлүктү кайсы жол менен ташыйбыз? 

195-бап 
Үч күндөн кийин Энянь(ды) жана уйгурларды каратып алыш үчүн Тяньдэ 

аймагынын түндүк чегинен аркы түштүк-батыш тараптан кыргыздардын төбөлү А-бо ар 
уруу тайпа журттан куралган 70000 кол баштап келди. Ал шивэй элин катуу чапты, 
андан соң шивэйлердин кол астында турушкан баардык уйгурларды чогултуп, аларды 
Гобинин түндүк жагына кайтарып жиберди. А бирок бир канча түтүн үй-бүлөлөр тоо-
токойго сиңип, жашынып калышты. Алар коңшу журттарды талап-тоношун, Аньсиден 
Панлэ келип калабы деп үмүт артышып, акыйып караганы батыш тарап болуп калды. 
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СИНЬ ТАН ШУ 

(Тан сулалесинин жаңы тарыхы) Оуян Сю редакциясы астында 
«Синь Тан шу» («Тан сулалесинин жаңы тарыхы») XI кылымдын биринчи 

жарымында Сун Ци менен Оуян Сюнун редакциясы астында түзүлгөн. Тарыхый 
таржымал 1060-жылы жазыльгп бүткөн. 225 баптан (цзюандан) жана төрт бөлүктөн 
турат: Бэнь цзи (Негизги жазмалар)-10 бап; Бяо (Таблицалар)-15 бап; Чжи (Трактаттар)-
50 бап; Лечжуань (Өмүр таржымалдары жана баяндар)-150 бап. 

«Синь Тан шу» «Цзю Тан шу» («Тан сулалесинин эртеги тарыхы») менен бир катардa 
Борбордук Азия калктарынын тарыхы боюнча эң маанилүү булак болуп саналат. Б 
бөлүгүнүн 217-бапында енисей кыргыздарынын эзелки жана орто кылымдардагы 
тарыхы баарынан толук баяндалып жазылган. Бул бап XIX кылымда Н. Я. Бичурин 
тарабынан которулган. 

Аталган котормонун чыкканына кыйла убакыт болсо да, арийне ал азырга дейре өз 
маанисин жоготпой, изилдөөчүлөр тарабынан талап этилип келет. Ошентсе да, албетте, 
Н.Я. Бичуриндин котормосу айрым тактоолорду жана түзөтүүлөрдү талап кылбай 
койбойт. 

217 Б-бап 
Хакяньсы-Хагас (Кыргыздар). Хагас-байыркы Гяньгунь мамлекети. Ал Хами(нин) 

батыш тарабында, Харашар(дын) түндүк жагында, Ак тоонун жанында жайгашкан. 
Айрымдар ал мамлекетти Гюйву жана Гйегу деп аташат. Калайык-журту динлиндер 
менен аргындашып кетишкен. 

Хагас ээлиги эзелде гундардын күнбатыш чеги болуп турган. Гундар аларга багынган 
кытай колбашчысы Ли Лин(ди) батыш аймагынын Чжуки-акими мансап даражасына 
көтөрүшүп, ал эми экинчи бир кытай колбашчысы Вей Люй(ду) динлиндерге өкүмдар 
кылып коюшкан. Акыр соңунда Чжичжи Шанъюй Гяньгунь(ду) каратып, чыгыштагы 
Шанъюй ордосунан 7000 ли батыш багытында, Чешы(дан) 5000 ли түндүк тушта турган 
ушул жерде өзүнүн туусун орноткон. 

Ошондон улам, ал өлкөгө ээлик кылгандар кийин Хягас(ты) Гйегу жана Гйегйесы деп 
жаңылыш атап алышкан. Калайык-калкы бир канча жүз миңге жеткен; катардагы 
аскери 80000 болгон. Түштүк-чыгышты көздөй түз хойху (б. а. Уйгур) ордосуна чейинки 
аралык 3000 ли, түштүк тарабы-Таньмань кырка тоосуна такалат. 

Жайында жери саздак келет; кышында кар калың түшөт. Жашаган тургундары 
жалпысынан узун бойлуу, куйкул чачтуу, чийкил жүздүү жана көгүш көздүү болушат. 
Кара чач жакшы эмес жышаан катары каралган; ал эми көзү-кашы кара тургундар Ли 
Лин(дин) тукумдары саналган. Катындарга караганда эркектер аз болушкан. Эркектери 
кулактарына төңөлүк тагынып жүрүшкөн. Алар намыскөй жана чыдамкай. Эр 
жүрөктүүлөрү колдоруна ийне менен тамга чегишет; ал эми аялдары болсо, күйөөгө 
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чыкканда моюндарына ийне чегип сүрөт тартышат. Аял-эркеги аралаш чогуу жашашат; 
андыктан абийирсиз бузукулук көп. 

Жылдын алгачкы айын Маоши ай деп аташат. Үч ай чейрек жылды түзөт. Жылдар 
он эки белги менен эсептелет: мисалы, Инь белгисиндеги жылды жолборс жылы деп 
аташат. Аба-ырайы эн эле суук; атургай улуу дайралар дагы жарымына дейре тоңуп 
калат. 

Таруу, арпа, буудай жана гималай арпасын себишет. Жаргылчак менен ун тартышат; 
үчүнчү айда эгин себишип, тогузунчу айда жыйнап алышат. Боткодон киричме 
ачытышат. Мөмөлөгөн бак-дарагы да, асырап баккан жашылча-жемиши да жок. 

Жылкылары чымыр жана москоол келет. Жемин жедирбей азынап алыша билген 
азоолору мыкты деп эсептелет. Төөлөр жана сыйырлар бар; бирок уй менен кой 
көбүрөөк. Колунда бар камбылдар аларды бир нече миңдеп күтүшөт. 

Айбанаттардан тарпаңдар, эликтер, багыштар жана кара куйруктуу эчкилер бар. 
Кара куйрук эчкилер кабарга түспөлдүү, бирок чоң кара куйруктуу болушат. 
Балыктардан кылканы жок жылмакай, оозу-мурду бириккен, кере кулач бир балык бар. 
Канаттуулардан: жапайы каз, өрдөктөр, сагызгандар, карчыга куштар кезигет. Бак-
дарактардан: кызыл карагай, кайың, кара жыгач, тал-теректер, карагайлар өсөт; 
акыркылары ушунчалык узун болгондуктан, жаа тартсаң жебеси учуна жетпейт. Бирок 
баарынан көп өскөнү кайың талдар. 

Алтын, темир, калай бар. Ар качан жаан жааган сайын адатта темир жыйнашат, аны 
«цзяша» деп аташат. Жалаңдаган курч курал-жарак жасашат; такай тукюе(лерге) (б.а. 
алтайлык ашина түрктөргө) алып барып сатышат. Согушта жаа, жебелерди жана асаба-
тууларды колдонушат. Атчан аскерлери колу-буттарын жыгач калкандар менен 
калкалашат; ошондой эле, ийиндерине жебенин учунан, кылычтын мизинен сактай 
турган тегерек жабуу жабышат. 

Өкүмдары Ажо деп аталат; андыктан калгандар дагы Ажо дешет. Анын сайылып 
турган туусу бар. Башкалары урук-тукумдарынын наамы менен аталышат. Жакшы 
кийимдери киш менен сүлөөсүн терисинен жасалат. Ажо кышында суусар (же киш) 
бөрк, а жайында болсо, төбөсү бийик шуштугуй, курбусу кайрылган алтын алкактуу 
калпак кийет. Калгандары кийиз ак калпак кийип жүрүшөт. Жалпысынан куруна чарык 
кайрагын тагынып жүргөндү жакшы көрүшөт. Карапайым букаралары куур тон кийип, 
жылаңбаш жүрүшөт. Аялдары кыл торкодон жана жибек кездемеден жасалган кийим-
кечек кийишет; аларды Ань-си(ден) (Куча), Бэй-тьхин(ден) жана Дахя(дан) (Фергана) 
алышат. 

Ажо Кара тоонун этегинде (Моңгол Алтайында) турат. Анын турак-жайы жерге 
кагылган жоон мамы тосмолор менен курчалган. Турак-жай кийиз каланган боз үй 
турпатында болуп, Мидичжы деп аталат. Төбөлдөр чакан боз үйлөрдө турушат. Аскер 
баардык урук-журттардан куралат. Жасакчылар киш жана тыйын чычкан аң терилери 
менен алык-салык төлөшөт. 
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Мансап адамдары төрт даражага бөлүнүшөт, атап айтканда: улук төрөлөр, баш 
төбөлдөр, акимдер, иш башкаруучулар, журт башчылар жана дагандар. Улук 
төрөлөрдүн саны жети, баштөбөлдөр үч, акимдер он эсебинде. Алардын баарысы тең 
аскерге жетекчилик кылышат. Иш башкаруучулардын саны он беш; журт башчылар 
менен дагандар мансап адамдарынын сан эсебине кирбейт. 

Эт жана бээнин сүтү (кымыз) менен азыктанышат. Жалгыз Ажо гана аштыктан 
жасалган киричме ичет. Музыкалык аспаптардан дап, чоор жана эки белгисиз аспап 
бар. Зоок кылган таң-тамашалары: төө менен үйрөтүлгөн арстан, ат үстүндө оюн 
көрсөткөн чавандестик жана керилген жип мизинде тең салмак сактап баскан 
дарчылык өнөр. 

Талаада арбактарга курмандык чалышат. Курмандык кайсы убакта чалынаары 
белгиленбейт. Шамандарды гань (кам) деп аташат. Нике калыңын жылкы жана кой 
менен төлөшөт. Байлары жүз жана миң туяктан беришет. Өлүк узатканда беттерин 
тытышпайт, маркумдун денесин гана үч кабат орошуп, ый-муң менен аза күтүшөт; 
андан соң аны өрттөшөт; чогулган сөөктөрүн бир жылдан кийин жерге көмүшөт. Андан 
кийин, белгилүү бир убактарда өкүрүк чыгарып, кошок кошуп турушат. 

Кышында жыгачтын кабыгы менен жабылган там-үйлөрдө жашашат. Алардын 
жазуусу жана тили уйгурлардыкына абдан окшош. Алардын мыйзамдары аябагандай 
катуу. Салгылашуу башталаар алдында калтаарып калгандар, элчилик кызматын 
аткарбагандар, өкүмдарга натуура кеңеш бергендер, ошондой эле, уурулук кылгандар 
өлүм жазасына кесилет. Эгер уурунун атасы бар болсо, анда уулунун башын атасынын 
мойнуна илип коюшат, демек, ал аны өзү өлгөнгө дейре асынып жүрүшкө милдеттүү. 

Ажонун турган жеринен хойху (уйгур) ордосуна чейин төө менен 40 күндүк жол. 
Элчилер Тьхянь-дэ(ден) Си Шеусян чен калаасына дейре 200 ли жол жүрүштү; андан 
ары түндүктү карай Гагара башатына чейин 300 ли; башаттан түндүк-батышты көздөй 
хойху (уйгур) ордосуна дейре 1500 ли. Эки жол: чыгыш жана батыш жолдору бар. 
Башаттан түндүккө кеткен жол чыгыш жолу деп аталат. 

Хойху (уйгур) ордосунан 600 ли аралыкта түндүктү карай Селенга (өзөнү) агат. 
Селенгадан түндүк-чыгыш тарапта кар баскан тоолор. Ал өлкөнүн жайыты кенен, суусу 
мол. Кара тоонун чыгыш жагында Гянь-хэ (Кем) дайрасы бар. Андан сал менен өтүшөт. 
Өзөн-суулар бүт бойдон түндүк-чыгышты көздөй агат; Хягас(ты) (Кыргызды) кыйгап 
өтүп, түндүктөн кошулушуп, деңизге куюшат. 

Мумага (чаңгычан түрктөрдүн урук-журтуна) келдик; ал жерде түрктөрдүн үч 
аймагы: Дубо (Тува), Милигэ, Эчжы көчүп-конушат. Алардын акимдери Гйегинь деп 
аталат. Кайыңдын кабыгы менен жабылган там-үйлөрдө турушат. Аларда жакшы аттар 
көп. Жыгач ат минип муз тепмей адаттары бар. Аяктарына чаңгы байлап, колтугу менен 
иймек баш таякка таянышат. Ар бир жүткүнгөн сайын, жүз кадамдай алга зуу коюшат. 
Түн ичинде уурулук кылып, талап-тоношот; а күндүзү болсо, жашынып жатышат. 
Хягастар аларды кармап алышып, ишке пайдаланышат. 
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Хягас күч-кубаттуу мамлекет болгон; аймагы жагынан тукюе ээлигине 
(Манчжуриядан Эдилге чейинки кең мейкинди ээлеген Биринчи Түрк каганатына) тең 
келген. Тукюе (Түрк) өкүмдарлары өз кыздарын алардын (кыргыздардын) 
башчыларына эрге берип турушкан. Чыгыш жагы Гулиганга дейре, түштүк тарабы 
Тибетке, түштүк-батыш багыты Гэлолуга чейин созулган. 

Хягас мамлекети мурда Сйеяньто ордосуна көз каранды болгон; алардын үстүнөн 
көзөмөл жүргүзүш үчүн ал анда өз Гйелифу(сун) дайындап койгон. Хягас өкүмдарынын 
Гйеси-бий, Гюй-шабо бий жана Ами-бий деген үч улук төрөсү болгон. Бүткүл 
мамлекеттик иштерди ошолор тейлеп тескешкен. Хягастар Ордо мамлекет (Кытай) 
менен эч качан карым-катнашта болгон эмес. 

Чжэнь-гуань бийлигинин жыйырма экинчи жылында тийелэк уруулары Тхан 
ордосунун өкүмүнө өткөнүн эшитип, Хягастан өз тартуу-белектерин берип, өкүл 
жиберишкен. Өкүмдар Сылифа Шибокюй Ачжань өзү Ордого келген. Тхайцзун аны сый 
тамак үстүндө коноктоп олтуруп, "жан-жөкөрлөрүнө мындай деген: «Өткөндө Бэй-цяо 
көпүрөсүндө өтөгөн, эмгегибиз өтө көп деп, эрдемсип мактанган үч түрктүн башын 
алдым. Азыр минтип Сы-ли-фа кашыбызга келип олтурат, сыягы, алапайын табалбай 
калган көрүнөт». Кызып калган Сы-ли-фа Ху-бань (көз каранды) болгусу келээрин 
билдирген. Өкүмдар ал ээлик кылган дөөлөткө Гяньгунь йимагы деген жаңы ат берген. 
Сы-ли-фа аскер ченин алып, өз аймагына баштөбөлдүккө коюлган. Ал яньжань акимине 
баш ийдирилген. 

Өкүмдар Гаоцзун(дун) бийлиги тушунда (650-683 жж.) Ордого эки ирет келишкен. 
Цзин-лун бийлиги мезгилинде (706-711 жж.) өз журтунун сый белеги тартууланган. 
Чжун-цзун элчини жанына чакыртып алып, ага мындай деп айткан: силердин бийлөөчү 
тукумуңардын түпкү теги менин бабаларым менен бир уруктан (Тан сулалеси көчмөн 
түрк тайпасынан келип чыккан), демек, мен аны бөлөк күнкорлордой көрбөйм. 

Өкүмдар Сюань-цзун бийлиги тушунда (713-755 жж.) өз өлкөсүнүн тартуусун алып, 
төрт элчилик келип кеткен. Кянь-юань бийлиги убагында, 758-жылы, хойху (уйгурлар) 
ал мамлекетти каратып алышкан; ошондон соң, хягас элчиликтери Ордо мамлекетке 
(Кытайга) өтүп келе албай калышкан. 

Кийинки мезгилдерде түндүктөгү көчмөндөр Хягасты Хакяньси деп жаңылыш атап 
алышкан; ал хойху (уйгур) тилинде-чийкил жүздүү дегенди билдирет. Андан да, ал 
сөздү Гягяс деп натуура айтышкан. Ал мамлекет Даши (араптар), Туфань (Тибет) жана 
Гэлолу (карлуктар) менен дайыма достук байланышта болгон. Арнйне туфандыктар 
(тибеттиктер) Хягас менен катышууда хойхулар (уйгурлар) тарабынан талоонго 
учураштан коркушкан; андыктан Гэлолу(дан) (Карлуктардан) жандоочторду 
жалдашкан. Дашиден гүлдүү жибек кездеме жүктөлгөн жыйырмадан ашпаган төө 
өткөн; бирок баарын артыш мүмкүн болбой калган учурларда жыйырма төрт төөгө 
жүктөшкөн. Андай кербен ар үч жылда бир ирет жөнөтүлүп турган. 

Хягас башчысы хойху (уйгур) ханынан Пицсйе Тунгйе Гинь атак-даражасын алган. 
Бирок хойху (уйгурлар) начарлай баштаар замат, Ажо өзүн өзү хан, теги Туцищи 
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(түргөш) энесин каралуу каныша, Гэлу-шеху кызы-аялын каныке деп жарыялаган. Хойху 
(уйгур) ханы төрөсүн баш кылып аскер аттандырган, бирок ал ийгиликке жетише алган 
эмес. Хан жыйырма жыл бою согушкан. 

Жеңиш ырахатына шерденген Ажо мындай деген: «Сенин күнүң бүттү. Мен 
жакында сенин алтын ордоңду алам, анын алдына атымды туура тартып, туумду саям. 
Эгер мени менен эрегише алсаң, анда кечикпестен кел; жок, анте алабасаң, анда тез 
кет». 

Хойху (уйгур) ханы согушту уланталган эмес. Акырында анын өзүнүн аскербашчысы 
Гюйлу Мохэ Ажону хойху (уйгур) ордосуна баштап келген. Хан кармашта өлтүрүлүп, 
эли-журту чабылып чачылган. Ажо өзү башында туруп, хандын ордосу менен 
канышанын үй-жайын өрттөшүп, күлүн көккө сапырышкан. Хойху (уйгур) ханы адатта 
алтын чатырда олтурган. Ажо анын бүт казына-мүлкүн алып, канбийке Тхай-хону 
олжологон. 

Андан соң, ал өз ордосун Лао-шань тоосунун түштүк жагына көчүргөн. Лао-шандын 
дагы бир аты Ду-мань; ал баштагы хойху (уйгур) ордосунан ат менен жүргөндө 15 
күндүк аралыкта турат. Канбийке бийлөөчү Тхан тукумунан чыккандыктан, Ажо аны 
Кытай ордосуна коштоп жеткирип барышка өкүл атказган. Бирок хойху (уйгур) Угйехан 
(У-цзе-каган) аны ара жолдон кармап алып, өкүлдү өлтүрүп салган. 

Хягас (кыргыз) өкүлү өлтүрүлөөр замат, Кытай Ордосу менен байланыш түзүү 
максатында, Ажо канбийке менен болгон окуянын кабарын билдирген кат жолдоп, 
Чжуву Хэ-со(ну) жөнөткөн. Чжуву ылакап ысым, Хэ эр жүрөк дегенди билдирет, со-сол, 
б. а. көзгө атаар сологой мерген деген сөз. Элчи үч жыл дегенде кытай борборуна 
келген. 

841-жылы такка отурган Ву-цзун ага абдан кубанып, ушунчалык алыскы өлкөдөн 
тартуу алып келген элчини Бо-хай падышачылыгынын (Маньчжурияда, 712-926 жж.) 
элчисинен жогору койгон. 

Мартабалуу улугу Чжао Фанга түпөктүү асаба туу менен Хягас мамлекетине аттанып 
барып, айтып бүткүс дуу менен Ордосуна сый-урмат көрсөтүшкө буйрук эткен. 

Улук төрөлөрү менен Хун-лу-сы мансап адамдарына элчи менен жүз көрүшүп, 
тилмечтер аркылуу ал өлкөнүн ой-кырларын, өзөн-сууларын жана элдик каада-
салттарын сыпаттап жазышка тапшырма берген. Мартабалуу улук төрө Дэ Юй 
өкүмдарга төмөнкүдөй сунуш кийирген: Чженгуань бийлиги тушунда ар кайсы алыскы 
мамлекеттерден келишкен элчилер болушкан. Ошондон улам, мартабалуу улук төрө 
Янь-Ши-гу Чжеү сулалеси тарыхчыларынын өрнөгүн улантып, тартуу жиберишкен чет 
өлкөлүк өкүмдарлардын жылнамасын түзүштү өтүнгөн. Ал эми хягастар Ордо мамлекет 
(Кытай) менен эркин алака-катышка кирип атышкандыктан, демек, келечек муундарга 
көрсөтүш үчүн алардын өкүмдарынын сүрөтүн тартып калтыруу кажет. 
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Хун-лу-(-сы) га сүрөтчү табышка тапшырма берилген. Ошондой эле, түпкү теги 
боюнча Кытайда бийлик кылган Тукум менен бир туушкан катары Ажонун ысымын 
өкүмдарлар санжырасына киргизишке амир этилген. 

Ал учурда Угйе-хан өз эли-журтунун калган каткандары менен Кара Арабачандарга 
(Чоң Хингандын түштүк-батыш  тарабында көчүп конушкан хэйчецзы тайпасына) барып 
баш калкалаган. Ажо аттардын күзгү күр семиздигинен пайдаланып, ханды колго 
түшүргүсү келген (357-6.), ошондон улам, Кытай Ордосунан аскер сураган. Өкүмдар 
аскер беришке буйрук эткен. 

Хэлун(дун) төрт чеби жана 18 аймак чыгыш менен түндүктөн келишкен чет 
жерликтерге толуп кеткенине байланыштуу, Ордо, бактыга жараша, хойху (уйгурлар) 
начарлады, а Тибет болсо, ички ыр-чырдан ыдырап турат деп эсептеген. Андыктан Ву-
цзун алардын кыйын кырдаалда калганынан пайдаланыш максатында, хягас 
өкүмдарына Цзун-ин Хюн-ву Чен-мин-хан атак-даражасы ыйгарылганын күбөлөгөн 
жарлык тапшырыш үчүн Хягаска (Кыргыз мамлекетине) өз өкүлүн жөнөтмөк болгон. 

Ву-цзун дүйнөдөн кайткан (846-ж.). Сюань-цзун көзү өткөн өкүмдардын амирин өзү 
такка отурганга чейин орундаткысы келген. Бирок айрым аттуу-баштуу төрөлөр ага 
Хягас деген алакандай журт, ал Тхан Тукуму менен тең ата боло албайт деп 
билдиришкен. Ошондон улам, ал иш 4-даражадан баштап, андан жогорку мартабадагы 
мансап адамдарынын катышуусу менен карап көрүшкө төрөлөргө тапшырылган. 
Мартабалуу мансап адамдары хойхуга (уйгурларга) жарлык алар күч-кубаттуу кезинде 
берилген; бактыга жараша, алар азыр алсырады; ал эми, келечекте кайрадан убайым-
убара тартпаш үчүн хягастарды күчтөндүрүштүн эч кереги жок деген бүтүмгө келишкен. 
Ошентип ал иш аткарылбай калган. 

Да-чжун бийлигинин биринчи жылында (847-ж.) Хягас өкүмдары дүйнөдөн өткөн. 
Кытай Ордосу жарлык тапшырышка элчи жөнөткөн, ал жарлык боюнча жаңы ханга Ин-
ву Чен-мин хан атак-даражасы ыйгарылган. 

Сянь-тхун бийлиги тушунда (860-873 жж.) Ордого үч жолу келишти. Бирок Хягас 
хойхуну (уйгурду) биротоло багынта албады. Андан соңку мезгилдерде элчиликтер 
болдубу, атак-даража ыйгарган жарлыктар берилдиби же жокпу, ал жөнүндө 
тарыхчылар жазган эмес. 

217 Б-бап 
Цзюй лу мо хэ деген журт башчысы сяцзясы (кыргыздар) менен бпригип алып, 

күтүүсүз жерден 100000 атчан кол менен уйгур шаарына чабуул койду. Каганды 
өлтүрдү, Цзюэ-ло-у(нун) башын алды жана алардын борборун өрттөдү. Калайык-журт 
каңгып калды. 

Са-чжи төрө Пан тегиндин 15 урук-журту менен карлуктарды карай качты. 
Калгандары Тибетке жана Аньсиге кетишти. Ошондо кагандын 13 урук-журту У-цзе 
тегинди каган коюп, түштүктөгү Цоцзы-шань тоосунун этегине барып бекиништи. 
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Сяцзясы уйгурларды кыйратып, канбийке Тай-хэни олжолошту. Өздөрүн Тан 
сулалеси менен теги бир Ли Линдин тукумдарыбыз деп эсептешип, сяцзясы 
канбийкени өкүл катары коштоп ордого узатып барыш үчүн тархандарды атказышты. 

Шивэйлердин жети уруусу уйгурларды өз ара бөлүп алышты. Сяцзясы(нын) ачуусу 
келип, алардын улук төрөсү А-бо 70000 кол менен шивэйлерди чаап, уйгурларды бүт 
туткундап алып, Гобинин түндүгүнө кайтып кетти. Калган каткан үй-бүлөлөр тоо-
токойго жашынышып, ар кайсы журттарды карактап күн көрүшүп, акыры жүрүп отуруп 
Пан тегинге кетишти. Ал убакта тегин өзүн каган деп жарыялап, Ганьчжоу(да) жашап 
турган жана чөлдүн батыш жагындагы бир канча калааларга ээлик кылган. 
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ЦЗЮ УДАЙ ДАШИ 

(«Беш сулале» заманынын эски тарыхы) Се Цзюйчжэндин редакциясы астында 
«Цзю удай ши» («Беш сулале» заманынын эски тарыхы) Се Цзюйчжэндин 

редакциясы астында Түндүк Сун сулалеси тушунда 974-жылы түзүлгөн. 150 баптан 
турат. 

138-бап 
841-846 гг. 

Хуэйчан бийлиги доорон сүргөн доордун башында (841-846 жж.) уйгур дөөлөтү 
сяцзясы(нын) чапкынына учурады. Тайпа журттар чабылып-чачылып, андан соң Тяньдэ 
менен Чжэньу арасындагы аймактарга жер ооп кетишти.  
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Оуян Сю 

СИНЬ УДАЙ ШИ 
(«Беш сулале» заманынын жаңы тарыхы) 

«Син удай ши» («Беш сулале» заманынын жаңы тарыхы) Оуян Сю тарабынан 1034-
1053 жылдар аралыгында жазылган. Сыма Цяндын «Ши цзи» жана Баньгунун «Хань 
шу» эмгегинен кийинки мамлекеттик тарыхчылар жамааты тарабынан эмес, жеке 
инсандын аракети менен түзүлгөн алгачкы жана бирден бир тарых болуп эсептелет. 

75 баптан турат. 73 бапта Оуян Сю Ляо дөөлөтүнүн кидандарында жети жыл 
туткунда болуп, Кытайга кайтып келгенде жолдо уккан-көргөндөрүн жазып калтырган 
дубан башчысы Ху Цяонун кызыктуу аңгемесин келтирет. 

73-бап 
946-953 гг. 

Оуцзюэлюйлардын батыш жагында сяцзясы (кыргыздар) жашайт; ал эми алардын 
түндүк тарабында-туцзюэ (түрк) шаньюйу турат; экөөнүн тең каада-салттары 
оуцзюэлюйлар менен окшош. Андан ары түндүктө хэйчэцзы(лар) жашап турушат. 

74-бап 
Адегенде алардын (уйгурлардын) мамлекети Солин өзөнүнүн жакасында жайгашып 

турган, андан соң сяцзясы (кыргыздардын) чапкынына туш болуп, (уйгурлар) Тяньдэ 
менен Чжэньу арасындагы аймакка жер оодарышкан. 
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ЦЭФУ ЮАНЬГУЙ 

(Нускалуу акыл-эс кенчи) Ван Циньжо менен Ян Инин редакциясы астында 
Ван Циньжо менен Ян И баш болгон тарыхчылар комиссиясы тарабынан 1005-1013 

жылдарда түзүлгөн. Энциклопедиялар бөлүгүнө таандык. 1000 баптан турат. 
Энциклопедиянын материалдары ар түрдүү жана ар кыл тематикалык рубрикалар 
боюнча баяндалып жазылган. Борбор Азия элдеринин эзелки замандардан тартып Сун 
сулалеси башталган (960-ж.) учурга чейинки мезгил аралыгын камтыган узак тарыхы 
кеңири чагылдырылган. Айтылгандар гун, сяньби, кидан, түрк, жуаньжуань, шато, телэ, 
динлин жана башка көптөрдүн тарыхына тиешелүү. 

Бул эмгектин 996-бапындагы кыргыздар тууралуу маалыматтар изилдөөчүлөр үчүн 
кыйла кызыкчылык туудурат. 996-баптын «Сяцзясы наамынын келип чыгышына» 
киришүүсүндө автору-аноним деп айтылат. 

Ушул эле маалыматтар X кылымда Ван Пунун редакциясы астында жазылган Тан 
Хуйяодо (Тан сулалесинин таржымалы) да бар. 

996-бап 
А н о н и м 

СЯЦЗЯСЫ (КЫРГЫЗ) НААМЫНЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ 
Аньсинин акими Гай Цзяюнь «Сиюй цзи» (эмгегинде) мындай дейт: «Цзянькунь 

(Кыргыз) мамлекетинин адамдары бүт куйкул чачтуу жана жашыл көздүү болушат. 
Чачы, көзү каралары Ли Линдин тукумдары. Ошол себептен улам, ал адамдарды 
«дувэйдин урпактары» деп атап калышкан. 

Азыр атын хэгэсы (кыргыздар) деп өзгөртүштү, арийне (алар) эски тарыхтарда 
жазылып калган ошол эле түндүктөгү жапайылар. Мен теле уруулары жөнүндө 
баяндалган расмий жылнамалардан караштырып көрдүм, анда Иунун (Хами) батыш 
жагында, Яньчжинин (Харашардын) түндүгүндө, Байшань (Ак тоонун) жанында циби, 
уху, хэгу (кыргыз) жана башка (уруулар) жайгашкан деп айтылат. Ал циби ошол эле 
циби (киби); уху-ошол эле ухэ; кийин аларды хуйху (уйгурлар) (деп атап калышкан). Хэгу 
- хэгэсы(нын) дал өзү; аларды теле уруулары качандыр бир убактарда хэгу деп аташкан. 

Сяцзясы (кыргыз) деп аты өзгөртүлгөндөрдүн наамында, балким, жай жана шыдыр 
айтылган тыбыш өзгөчөлүктөрү чагылган. 

Ошондон улам, бул наам (сяцзясы) мурунку айтылышы (хегу/хэгэсы) менен кыл 
келбей калган. Өзүн өзү сяцзясы деп атагандар, мүмкүн, (чын эле) бул аталышты шыр 
айтат, демек, ушундай. 

Тилмечтен сураштырып көрсөк, ал сяцзясы наамынын маанисин уйгурлар «башы 
куйкул, жүзү чийкил» деп беришсе керек эле деп айтты. Бирок азыр элчинин айтканына 
караганда, (алардын) өздөрүнүн аты эле ушундай экен. Кайсынысы туура, билбейм. 
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999-бап 
Адегенде цзегу (кыргыздар) Ордо мамлекет менен эч качан карым-катнашта болгон 

эмес; бирок теле жана башкалар бүт моюн сунганын угушуп, ошо замат баш ийишип, 
өздөрүн көз карандыбыз дешти. 
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Сыма Гуан 

ЦЗЫЧЖИ ТУНЦЗЯНЬ 
(Башкарышка көмөк көрсөтүүчү нускалуу насыйкат) 

«Цзычжи тунцзянь» Сыма Гуандын редакциясы астында 1066-1085 жылдар 
аралыгында түзүлгөн. 294 баптан турат. Жылнамалар түркүмүнө кирет. Эмгектин 
мазмуну Кытайдын б.з.ч. 403-жылдан 960-жылы Сун сулалеси бийликке келгенге 
чейинки тарыхына арналган. 

246-бап 
Сяцзясы (кыргыздар) колбашчы Табу-хэцзу(ну) жана башкаларды Тяньдэ 

аймагынын чебине жөнөтүштү...; андан тышкары, Уйгур мамлекетинин эски аймагын 
жердеш үчүн Хэло өзөнүнүн жакасына көчүшөөрүн кабарлашты; анын үстүнө, аларга 
беш уруу журт: Аньси (Куча), Бэйтин (Бешбалык), дада (татарлар) жана башкалар 
багынган (Хуэй-чан бийлиги өкүм сүргөн доордун 2-жылы, онунчу ай) (6.ХI-5.ХII 842-ж.). 
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S 6551 

S 6551 ДУНЬХУАН КОЛЖАЗМАСЫ 
(А. Стейн корунан) 

А. Стейн корундагы S 6551 Дуньхуань колжазмасы-цзянцзинвэнь түрүндөгү будда 
насыйкаты. Бу булакта 930-жылы Турфан идыкутчулугуна барган будда кечилинин 
сапары жөнүндө айтылат. Ван Яньдэнин (981-983 жж.) «Гаочан сапарынын жол 
жазмалары» менен бир катарда, S 6551 Борбордук Азиянын Турфан идыкутчулугуна 
караштуу калктары жөнүндө, X кылымдын биринчи жарымында аймакта кандай саясий 
кырдаал өкүм сүргөнү тууралуу кайталангыс маалыматтарды өз ичине камтыйт. 

930-жыл. 

Карлуктарга, ягмага, (уйгурлар менен) күрөштүн жүрүшүндө көз каранды болуп 
калышкан (өңү-түсү бөлөк) башка татарларга жеттик. 

Бири биринен калбашка далбас урушуп, (уйгурларга) алтын жана бермет тартуулап 
келе башташты. Түргөштөр ал учурда жылкыларды жана төөлөрдү тартуулашты. 
Тибеттиктер алтын жана асыл таштарды тартуулап жиберишти. Басмылдар башынан 
эле үй малайлары болушкан. Сяцзясы (кыргыздар) башынан эле букара катары кызмат 
кылып келишкен. 

Жапайы тайпа-журттардын баарысы тең, карчыгадан качкан таранчыларга окшоп, 
аймактардагы калаалардын айлана жакасына жашынышты: жолборстон корккон 
койлор өңдүү, биздин дөөлөттү өлүп-талып макташты, демек, ал тегин жерден эмес 
эле. 
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СУН ШИ 

(Сун сулалесинин тарыхы) Токтонун редакциясы астында 
«Сун ши» («Сун сулалесинин тарыхы», 960-1279 жж.). Токтонун (Токто Юань монгол 

сулалеси тушунда министр болгон) редакциясы астында 1343-жылы түзүлгөн. 496 
баптан турат. 

«Сун шинин» 490-бапында Ван Яньдэнин айтылуу «Гаочан сапары тууралуу жол 
жазмалары» бар. Анда кыргыздар жөнүндө кыскача маалымат кездешет. 

490-бап 
  

www.bizdin.kg

51



 

 

 
Ван Яньдэ 
ГАОЧАН САПАРЫ ТУУРАЛУУ ЖОЛ ЖАЗМАЛАР 

981-984 гг. 

Гаочан дөөлөтүнүн өкүмү астында көп сандаган тайпа-журттар: түштүк жана түндүк 
туцзюэ(лер) (түрктөр), чоң жана кичи чигилдер, ягмалар, карлуктар, сяцзясы 
(кыргыздар), бармандар, геттер, урунгулар турушкан. 
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ЮАНЬ ШИ 

(Юань сулалесинин тарыхы) Сун Аяньдын редакциясы астында 
«Юань ши»-Юань монгол сулалесинин тарыхы. Сун Лянь менен Ван Вэй баш болгон 

тарыхчылар жамааты тарабынан 1369-жылы түзүлгөн. 210 баптан турат. 

15-бап 
1289-жылы Хэлинде 2  жашап турушкан циэрцисы (кыргыздардын) үй-жайын 

кыдырып көрүшүп, жакыр үй-бүлөлөргө жардам беришкен. 

Хэлинден ал жерде жайланышкан циэрцисы аскери аттандырылды. (Хайду-Наян 
бирикмесине каршы чыккан кыпчак ханы Токтак аскерге башчылык кылган). 

17-бап 
1293-жылы Ши-цзу (Хубилай) Хэсыхэ жергесине аскер сүргүндөрү катары 

чжирхэхусотай(лык) 700 түтүн цирцзисы жайгаштырган. 

18-бап 
1295-жылы Цзинь-шань (Алтай) тоолорунда жашап турушкан циэрцисы 

(кыргыздарды) Шаньдунга көчүрүп, аларга айдоо жер, бир канча бука жана үрөн 
бердик. 

59-бап 
Тутуктун ата-бабалары Упиндин түндүк жагындагы Аньдагань тоолорун этектей 

аккан Чжэляньчуань өзөнүнүн боюнда жашаган урук-журттан келип чыгышкан. Цюйу 
деген бирөөсү түндүк-батыш тарапка Юйлиболи тоо өңүрүнө көчүп конгондон баштап, 
ал уруунун өкүлдөрү өзүнчө журтчулук (ши) болуп калышкан. Алар өз журтун циньча 
(кыпчак) деп аташкан. Алардын жери Кытайдан отуз миң ашуун ли аралыкта болгон. 
Жайкысын ал жерлерде түн аябай кыска келип, күн батып-батпай кайта чыккан. 

Цюйчудан Сомона деген уул туулган. Сомонадан-Инасы. Укумдан тукумга алар 
кыпчактардын өкүмдарлары болуп келишкен... 

Тай-цзу (Чыңгыз-хан) меркиттерге каршы жортуулга аттанып чыккан чакта, 
меркиттердин өкүмдары Хорду кыпчактарды карай качкан. Инасы аны кабыл алган. 
Тай-цзу Инасыга элчи жиберип, Хордуну бер деп талап кылганда, ага бералбайбыз деп 
койгон. 

...Тай-цзу (Чыңгыз-хан) өзүнүн колбашчыларына аны багындыргыла деп буйрук 
эткен. Инасы а кезде абдан карып калган убагы, анын үстүнө, журтунда ыйкы-тыйкы 
күчөп, тополоңу тоз болуп турган. Инасынын уулу Хулусумань баш ийгиси келип, 
Чыңгыз-ханга өкүлдөрүн жөнөткөн. Бирок мурун буйрук алган Сянь-цзун аскерди 
баштап, өлкөнүн чегин басып кирип келип калган. Ошондо Хулусумандын уулу 

2 Хэлинь-Каракорум. 
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Баньдуча бүт уруу-журттарды көтөрүп, Сянь-цзундун алдынан утурлай чыгып, багынып 
берген. Ал майцесыга каршы согушта монгол аскерлерин коштоп жүрүп, кармашта 
каармандык көрсөткөн. Ал жүздөгөн кыпчак жоокерлерин баштап, Далиге3 каршы 
жортуулда Ши-цзуну (Хубилайды) коштоп жүргөн жана Сун менен болгон уруш-
чабыштарга катышкан. Баньдуча салгылаштарда айырмаланып, «эр жүрөк баатыр» атка 
конгон. Ал Хубилайдын жакын жан-жөкөрлөрүнүн арасында көп болуп, асыл тукум 
аттарды таптаган... 

Тутуха Баньдучанын уулу болгон. Чжун-тун урааны астындагы бийлик өкүмүнүн 
биринчи . жылында атасы менен баласы Ши-цзуну (Хубилайды) түндүккө карай 
жортуулунда коштоп жүрүшкөн. (Арик Букага каршы). Алар экөө тең бул согушта эмгеги 
сиңгени үчүн сыйлык алышкан. Баньдуча каза болгондо атасынын мансабын Тутуха 
мурастап алып, кароолдо кызмат кылган. 

Цзун-ван Хайду козголоң чыгарган убакта Ши-цзу мамлекеттин түпкү журттарына 
таянуу менен баардык ноёндорго баш болуп, козголоңчунун жазасын колуна беришти 
мураскор Бэйпин-ванга тапшырган. Чжи-юань урааны өкүм сүргөн убактын (1276-ж.) 
14-жылында Тотому жана Шилецзи ноёндор көтөрүлүш чыгарышты. Алар бүт тайпа-
журттарды талап-тоношту, Сянь-цзун башкарган улуу журтту чаап-чачып кетишти. 
Тутуха аскерлердин башында туруп, алардын сазайын берди; Наланьбулада алардын 
колбашчысы Торцзинянды талкалады; тайпа-журттарда тартип орнотуп, кайтып келди. 
Инчан уруусунан Чжирватай көтөрүлүш чыгарды. Тотому ага жардам көрсөтушкө аскер 
жиберди. Ал аскерлер жолдо Тутуха менен кагышып, уруш-чабыш башталды. Уруш 
башталганга чейин эле Тутуха жоонун бир канча ондогон кайгуулчуларын туткунга 
түшүрдү. Ошондон улам Тотому турган ордун өзгөртүшкө мажбур болду. Андан соң 
Тутуха Чжирватайды жок кылып, Тотомуну Туулга дейре кууп барды. Үч күн өргүгөндөн 
кийин ал кайтып келди; жоону издеп таап, аны Вохуань өзөнүнүн боюнда талкалады. 
Ошентип ал улуу журтту боштондукка чыгарып, баардык тайпа-журттардын адамдарын 
Бейпинге кайта оролтту. 

1277-жылы түндүккө (Хайдуга каршы) көп аскер атказылып, ал жортуулга 
кыпчактардан миң атчан тандап кошушка буйрук болду. Аскер Шилецзинин артынан 
сая кууп, Цзинынань (Алтай) тоосун ашып түштү. Ал жерден Чжагутай жана башкалар 
колго түшүрүлүп, Хубилайга тартууланды. Ошондой эле, Куаньчжэге ойрондолду. 
(Тутуха) жараттарын таңып алып, жан аябай кармашты. Көп мал-мүлк жана жылкылар 
олжолонду... 

1281-жылы Тутуха Чжаонань дацзяньцзюнь ченин жана тунчжитайпуюаныни 
даражасын алды. 

1282-жылы ага тунчжи вэйвэйюаныпи атак-даражасын беришти; ошону менен 
бирге ал мал чарба тармагын башкарып, өзүнө жана урук-журтуна Халачиден энчик 

3 Азыркы кытай провинциясы Юньнань аймагын ээлеп турган мамлекет. 
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жер беришти өтүндү4. Ага Бочжоу аймагынын Вэньань чөлкөмүнөн жалпы аянты 400 
цин5 жер бөлүнүп, анын иштерин жүргүзүшкө аскерге жаңыдан чакырылган 800 кытай 
(ханзу) карамагына берилди... 

1284-жылы ал атак-мансабы жагынан Чжэньго-манцзяньцзюнь шумиань фуши 
даражасына көтөрүлдү. 1285-жылы кыпчактардан өкүмдардын жеке өзүнүн тандамал 
сакчы аскер кошуну түзүлдү; анда Тутухага өкүмдардын өзүнүн үй-бүлө мүчөлөрүнөн 
чыккан улук төрөлөрдөн, мансап адамдарынан жана колбашчылардан баш ийишти 
талап кылыш укугу берилип, ал (Тутуха) дучжихуши атак-даражасына ээ болду. 

Хайдунун аскерлери Алтайга чабуул жасашты. Тутуха колбашчы Дордохуай менен 
биргеликте Хайдуга каршы аттанып чыкты. 1286-жылы (башка бир кабарларга 
караганда, 1289-ж.) цзун-ван Найянь көтөрүлүш чыгарды. 

...Тутуханын жеңиши жөнүндө маалымат алып, Хубилай ага шериктери менен чогуу 
дайранын агымын бойлоп төмөн түшүшкө буйрук этти. Жолдон Тутуха козголоңчу ван 
Тегэнин 10 миң атчан аскерине кез келип, капылет сокку уруу менен аны чаап-
чачыратып, көп сандаган жылкысын олжолоп, ага кошуп козголоңчу ван Харлуну колго 
түшүрдү. Ал туткундарды Хубилайдын ордосуна жеткирди; алар аерде өлүм жазасына 
тартылды. Өз эрки менен колго түшкөн кыпчак жана каңглы козголоңчулары бүт 
бойдон Тутухага өткөрүлүп берилди. 10 миң түтүн Халалу журтчулугу негизделди. Ар 
кайсы жерге чачырап конгон бүткүл кыпчак журттары, Аньсинин баардык тайпалары 
менен вандары Тутуханын өкүмүнө өтүштү. 

...1289-жылы Тутуха халачинин аскери 10 миң адам эсебинде экенин жана толук 
аскердик даярдыкта турганын билдирди. 

...1290-жылы Тутуха Алтай тоо чөлкөмүн чаап, Хайдуга караштуу 3 миң ашуун түтүн 
үй-бүлөнү олжолоп алды. 

Кайтып келе жатып ал Хэлинге (Каракорумга) кайрылды. Бу жерден ал цзилицзисы 
(кыргыздарды) каратышка буйрук алды. 1291 (92 ?)-жылы жазында аскерлер Цяньхэ 
(б.а. Кэм-Енисей.-Е.К.) дайрасынын боюнда өргүштү; муз менен бир канча күн 
жүргөндөн кийин гана алардын өлкөсүнүн чегине жетишти. (Тутуханын аскери) 
алардын (б.а. кыргыздардын.-Е.К.) беш тайпа-журтун бүт басып алып, (монголдор) 
(алардын жерине) аларды кайтарыш үчүн аскер жайгаштырышты (б. а. аймакты ээлеп 
алышты.-Е.К.)6. Тутуха кылган кызматы жөнүндө билдирди жана атак-мансабы жагынан 

4 Тутуханын атасы (Баньдуча) «Хубилайдын жан-жөкөрлөрүнөн болгон жана асыл тукум аттарды 
таптаган. Жыл сайын ал (ордону) кымыз менен камсыз кылып турган. Көгүш түстө көбүргөн ал 
кымыздын даамы айрыкча жагымдуу болгон. Аны кара бээнин кымызы деп коюшкан; анткени ал 
бээлердин кара чечекейи «халачу» деп аталган 
5 1 цин = 6,144 га. 
6  Хубилайдын башкаруу баянында (Ши-цзу бэнь-цзи, 17 бап, 142-6) 1292-жылы 700 түтүн 
ежирхаху кыргыздары аскер сургүндөрү катары Хэсыхэ жерлерине жайлаштырылганы жөнүндө 
гана маалымдалат. 
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лунху вэй шанцзяцзюнь даражасына көтөрүлдү. Адаттагыдай эле, ага шуминюань7 
мөөрү ыйгарылды. 

Хайду циэрцисы (кыргыздар) чабылып-чачылганын угуп, (аларга көмөк көрсөтүшкө) 
Цяньхэ (Енисей) дайрасына аскер жөнөттү. Тутуха аларды кайрадан талкалап, Хайдунун 
колбашчысы Болочту колго түшүрдү. 

...1295-жылы Тутуха кайтадан түндүк чегарасын кайтарышка аттанды. Мурда 
Хайдута баш ийишкен ноёндор 1296-жылы бүт бойдон Тимурга багынышты. Чегарада 
жашагандар тополоң чыгарбасын деп алдын алып, Юйлунгань чегине чейин Тутуха өзү 
барып, элге азык-түлүк таратып, ошонусу менен аны тынчытты. 

...1297-жылы Тутуха шан чжу го (мамлекеттин тиреги) атак-даражасын алды. Аны 
менен катар ал кыпчак аскеринин жогорку башкы колбашчысы (дучшихуши) 
мансабына ээ болду. Тартуу жана атак-даражалар менен кошо ал түндүк чегарага 
кайтышка буйрук алды. Экинчи айда Сюаньдэфута келип, Тутуха 61 жаш курагында 
дүйнөдөн өттү. 

Чжуанурдун (Тутуханын үчүнчү уулунун) өмүр таржымалы8 
Айтылуу улук колбашчынын уулу катары адегенде Чжуанур Юеэрлу тайчынын аскерин 
коштоп жүрүшкө буйрук алды. Бота (Байта) тоосунун жанындагы уруш-чабыштарда 
эрдик көрсөткөнү үчүн Чжаоюн дацзяньцзюнь цзовэй циньцзюнь да чжихуши атак-
даражасына ээ болду. 1297-жылы ал мураскор катары атасынын мансап ордун ээледи. 
Ага түндүккө жортуул жасашка аттанып бараткан баардык аскерлерге колбашчылык 
кылышка буйрук этилди. Аскерлерди баштап, ал Алтай аркылуу ашып түшүп, Балинь 
журттарына кол салды. Балиндин түштүк жагында Далуху өзөнү бар. Анын (Балиндин) 
аскер башчысы Теляньтай өзөндүн боюна бекем орношуп алды. Ал кыйылган 
дарактардан жыш кашаа жасап, аскерин анын далдаасына жайгаштырды. Жоокерлер 
бүт аттан түшүп, тизелеп жаа керип, жоону күтүп турушту. Биздин (Чжуанурдун) 
жоокерлердин жебелери душмандын катарларына жеткен эмес. Атчан аскер да 
өталбай койгон. Ошондо Чжуанур жез сурнай тарттырып аскерлерди көтөрүп, аларды 
жанынын барынча бакырып-өкүрүшкө буйрук эткен. Күн күркүрөгөндөй күрүлдөгөн 
ызы-чуу көктү жарып, талаа-түздү, тоо-токойду силкинткен. Теляньтайдын аскерлери 
эмне болуп кеткенин биле алышпай, эс-учтарын жоготушкан. Бирин бири жөөлөшүп, 
жоокерлер аттарына каргып минип, алды-артын карабай качышкан... 

...Чжуанурдун аскерлери дүрбөп качкан кас жоонун артынан сая түшүп, аны 50 ли 
(25 км) аралыкка дейре кууп барышкан. Адамдар, аттар, боз үйлөр жана алачык 
чатырлар олжолонгон. Аскерлер кайтып келатып Алей дайрасынын (азыркы Алей-Бат. 
Алтай) боюна өргүп токтошкон жана Хайду тарабынан Балинге жардамга жиберилген 
колбашчы Бобо менен кагылышкан. Алей дайрасынын баш ченинде бийик тоо бар. 
Бобонун аскерлери ошол тоонун чокусуна бекем орношуп алышкан. Атчан аскердин 

7  Шуминюань-эски кытай бийлигиндеги жогорку аскердик башкарма. Демек, Тутуха монгол 
аскериндеги эң бийик мансап орундарынын бирин ээлеп турган. 
8  Чжуанур-Чуңкур ысымынын кытайча берилиши (кар.: К. И. Петров. К истории движения 
киргизов на Тянь-Шань и их отношений с ойратами в XIII-XV вв., Фрунзе, 1961, «опечатки»). 
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тоодон чаап түшүшү кыйын болгон. Чжуанур аскерлерине дайрадан кечип өтүшкө 
белги берип, ошону менен жоону шашылышка аргасыз кылган. Жоонун тоодон ылдый 
куюндаган көп аттары мүдүрүлүп кулаган. Душмандын буйдала түшкөнүнөн 
пайдаланып, Чжуанур катуу чабуул коюп, аны талкалаган. Чжуанурдун аскери качкан 
жоонун артынан 30 лиден ашык аралыкка чейин сая түшүп, куугун салган. Бобо өзү 
араңдан зорго качып кутулган. 

...1298-жылы бир топ түндүк чегара ноёндору-Дувачэ, Чэту жана башкалар, 
тымызын аскер атказып, Хархату журттарына капылет кол салышкан. 

...1299-жылы Чжуанур ордого келди. Чэн-цзун (Тимур) ага ийининен өзүнүн 
чепкенин чечип берип, аны белек-тартууга карк кылды. Чжуанур кыпчак аскеринин 
башкы колбашчысы даражасына жана тайпушаоцин атагына арзыды. Борбордон ал 
кайра чегарага кайтты. 

...1301-жылы Хайдунун аскерлери Алтай аркылуу ашып түшүп, түштүктү карай 
умтулушту. Хайду Тецзяньгу тоолорунда өргүп турду. Анткени жер уусу бийик тоолуу 
келгендиктен, аерге бекем орношуп алып, жакшы коргонушка мүмкүн болгон. Чжуанур 
өз аскерлерин бачым баштап келип, Хайдуну талкалады. Хайду Дува менен бирге 
Уртуга барып, чың коргонушка өттү. Чжуанур эң бир чебер колбашчыларын тандап 
алып, аларга чабуул жасады. Айгышкан салгылаш оң жана сол канаттан башталды. 
Өлгөндөрдүн эсеби сан жеткис болду. Дуванын аскерлери дээрлик толугу менен таш-
талкан кылынды. 

...1303-жылы күзүндө Чжуанур ордого келди. Өкүмдар аны: «Сен түндүк 
чегараларын багынтып, далай жолу ашкан баатырдык көрсөттүң», - деп өзү мактады. 
Чжуанур өкүмдардын өзүмдүк кыпчак аскеринин дучжихуши атак-мансабына жана 
даража-ченине ээ болду. 

...1314-жылы Чжуанур Итэхаймишиде козголоңчу ван Есянь Бухуанын (Есен 
Буканын) аскерин талкалап, жеңиш кабарын сүйүнчүлөшкө чабаганчы чаптырды. Ага 
кымбат баалуу кийим-кечек тартуулашты. 1315-жылы ал Ебухуа тарабынан Чимайганга 
аттандырылган колбашчылар Ебугань менен Худутэмурду талкалады. Аларды кууп 
олтуруп өз чегинен чыгып, Томиньгуань чегара түйүнүнө чейин жетти. Андан ал Чжаир 
деген жерден жоонун негизги күчтөрүн кезиктирип, аларды кайрадан жеңип чыкты. 
1317-жылы өкүмдар анын сиңирген эмгегин эстеп, Чжуанурдун карылыгын аяды. Ал 
аны кеңешке чакырды. 

...1322-жылы ал 63 жаш курагында дүйнөдөн кайтыш болду. Каза тапкандан кийин 
ага Янван атак-даражасын ыйгарышты. Анын алты уулу болгон: Янь-тэмур, Далагань, 
тайчы Ючэнсян, тайпинван Чэдунь жана Цзюйжунцзюньван атак-даражасын мурастап 
алаган цзючэнсян Дали». 

63-бап 

Цзилицзисы, Ханьхэна, Цяньчжоу, Иланьчжоу жана башка жергелер. «Цзилицзисы 
(Кыргыздар) (бул эл) өзүнүн келип чыгышын Хань жергесинин 40 кызы Усынын 
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эркектери менен баш кошкон кезеңден баштайт. Өз журтун ушул мааниден (кырк) улам 
атап калышкан. 

(Цзилицзисы жашап турган) аймактан түштүк тарапты карай Борбор калаага 9 
чейинки аралык эки жүз миң лиден10 ашат. 

Аңызга караганда, бу жерде эзелде найман уруулары жашаган экен. Юань сулалеси 
бийликке келгенден тартып, бул элди (цзилицзисы) бөлүп-жарып, тогуз миң түгүн журт 
курашкан. Алар ээлеген аймактын узуну 1400 ли, туурасы ушунун жартысына барабар. 

Цяньхэ11 өзөнү так алар ээлик кылган аймактын ортосу аркылуу түндүк-батышты 
көздөй агат. Андан сырткары, түштүк-батыш жагында Апу12 деп аталган дарыя, ал эми 
түндүк-чыгышында Юсюй13  өзөнү бар. Ушул дайраларга сансыз өзөн суулар агып келип 
кошулат. Алар бүт Цянга толуп, андан Анкэла14 дайрасына агып түшөт; а түндүктө 
болсо, деңизге жетип куюшат. 

Цзилицзисынын үрп-адаттары калган калайык-журттардын каада-салттарынан 
айырмаланып турат. Алардын тили уйгурлардын тилине окшош. Цзилицзисы 
алачыктарда жана боз үйлөрдө жашашат. Мал асырашат; сууга жана жайыт оңуна 
жараша көчүп жүрүшөт. Жер иштетиш жагынан да кыйла кабардар. Кар түшкөндө 
аяктарына чаңгы чалып алышып, аңчылыкка чыгышат. Алардын жеринде асыл тукум 
аттар, ошондой эле, аң уулаган ак жана кара шумкарлар бар. 

Ангаралыктардын аты (б.а. Ангара боюнда жашаган тайпа-журттар. -Е.К.) ушул 
дайрадан улам келип чыккан жана алар цзилицзисы көз каранды. 

Алар ээлеген аймактан Борбор калаага чейинки аралык 25 миң лиден ашык. 
Алардын тили цзилицзисы тилинен кескин айырмаланат. Ал жакта күн узун, тун кыска. 
Күн батканда койдун жамбашын кууруп башташат, (анысы) чыгыштан таң сүргөндө 
бышып калат. «Тан-шу»да сүрөттөлгөн Гуливо дөөлөтү так ошол жерде15. 

Усы (журту) да өз наамын өзөндүн атынан16 алган; жана алар цзилицзисы чыгыш 
жагында, Цяньхэ дайрасынын түндүк тарабында жашашат. 

Өздөрү тутунган үрп-адатка ылайык, алар жыл сайын 6-айдын биринчи он 
күндүгүндө акбоз жылкы, бука жана кой союшуп, кымыз чачышып, бүт (усылар) 
дайранын ээсине таазим этиш үчүн сууга чайынышып, өзөнгө тайынышат. Анткени, 
аңыз боюнча, аерден алардын түпкү атасы чыккан. Ханьхэна17. (Бул сөз) кендирден 

9 Пекин. 
10 Аи = 576 м. 
11 Цяньхэ өзөнү = Кэм-Енисейдин баш жагы. 
12 Абакан дарыясы. 
13 Белгисиз өзөн. 
14 Ангара дарыясы. 
15 Чилэ урууларынын бири, азыркы Енисейск чөлкөмүндө жашап турушкан. 
16  Ус өзөнү, Башкы Енисейдин оң куймасы. Бул этникалык термин эң кызыктуу изилденген 
макаланы кар.: Lovis,Notes sur trois tibus de I’ lennisei superieur les us, qapqanas et Talantgut. 
Journal Asiatiques, t. CCXLV, № 1, 1957, 25-30 бб. 
17 Qarqanas, кар. Ibid, 30-31 бб. 
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жасалган «оозу» кичине, «ичи» чоң каптын аты менен уйкаш дешет. Ушундай каптын 
турпаты ханьхэналар жашап турган жергенин кебете-кешпирине түспөлдөшүп кетет. 
Ошондон улам, алар ушундай атка конушкан. 

Усылардан чыгышта, Цяньхэ дайрасынын башатында жашашат. Алар ээлеп турган 
жерде эки гана тоо өткөөлү бар; ал өткөөлдөр аркылуу алардын жерине кирип чыкса 
болот. 

Алардын өлкөсү тоолуу, өзөн-суулуу, чер токойлуу келет; жана киши барбаган түнт 
жерлери көп. Аерде илбээсин эң эле көп; ал эми аларда (ханьхэна) болсо, бакма 
айбанаттары аз. 

Бүт ханьхэналар кайыңдын кабыгынан үй-жай жасашат; а жүктөрүн болсо ак 
бугуларга артышат. Бугунун сүгүн ичишет. Кызыл карагайдын тобурчактарын чогултуп 
жешет. Кыш айларында жыгач ат (б.а. чаңгы) менен ууга чыгышат. 

Цяньчжоу. Бул жер дагы өзөн-суунун наамы менен аталат18. 

Ал Борбор калаадан 9000 ли аралыкта; цзилицзисы түштүк-чыгышта жана Цяньхэ 
дайрасынан түштүк-батышта; Танмулин кырка тоосунан түндүктө. Аерде негизинен 
монголдор менен уйгурлардын бир нече миң үй-бүлөсү жашайт. Сулале негизделгенде 
ал жакка ханзулар (кытайлар) көчүрүлгөндүктөн, бир канча устакана бар. 

Цяньчжоу жери күр жана дыйканчылык кылышка жарактуу. Кыртышты 
жумшартышты жана кылдат отошту талап кылбастан, жайында сепкен эгини күзүндө 
бышат. 

Айрымдар ал жерди башында Ван-хан жердеп турган деп айтышат19. 

Илань-жылаандын аты. Ал чөлкөмдүн чегинде жайгашкан тоодо илгери бир киши 
жашаган экен. Бир күнү ал үңкүрүнөн сойлоп чыгып, өзөндөн суу ичип аткан узундугу 
бир канча ондогон кадамдай болгон эбегейсиз зор жылаанды көрүп калыптыр. А 
жердин жаман атагы алыска тарап, ошондон улам, ушундайча аталып калган деген сөз 
бар. 

1269-жылы цзилицзисы, ханьхэнанын, Цяньчжоу жана Иланьчжоу журттарынын 
башчысы болуп Лю Хао-ли дайындалган. Дал ошол мезгилде ал жерлерде ар кандай 
оокаттар, аштык эгин-тегиндер сакталуучу кампалар салынып, почта бекеттери ачылган 
жана башкаруу мекемелери түзүлгөн. Ага чейин, кээ бир жергиликтүү тайпа-
журттардын адат-салты боюнча, үй-оокатка керектүү идиш-аяктар жыгачтан жасалып 
келген. Жыгачтын сөңгөгүн оюп, дагара жасап, сууну ошондо сакташкан. Айыл чарба 
шаймандарын жасаш үчүн металл эриткенди билишкен эмес. Жакшы нерсенин 
баардыгын алар (жергиликтүү журттар) бийлөөчү Юань сулалесинен өздөштүрүшкөн. 
Ошол учурда кол өнөрчүлөр жиберилип, алар ал эки жердин калкына20 карапа жана 

18 Кэм дайрасынын атынан (Каmciut). 
19 Кереит уруусунан. 
20 Демек, кыязы, кыргыздарга да - цзилицзисы. 
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кайык жасашты, темир эритишти үйрөтүшкөн. Мунун баардыгы жергиликтүү 
тургундардын жашоо-турмушуна жардам болгон. 

www.bizdin.kg

60



 
Дацыэнь Сы Сань Цзан Фаши Чжуань 

(Дацыэнь кечилканасынын дин насаатчысы Сань Цзандын өмүр баяны) 
Хуй Линин редакциясы астында 2-бап 

Муз тоолорунан 21 чыгып, алар Тунук (же Көк) көлгө 22  келишти. (Янь Цзундун 
тексттеги түшүндүрмөсү: Тунук көлдү Ысык көл деп да аташат. Муз тоолоруна кайчы 
келип тоңбогондуктан, ага ушундай ат коюшкан, бирок суусу сөзсүз эле жылуу эмeс) 
Көлдү түндүк-батыш тарабынан айланып өтүп, 500 ли жол баскан соң Су-е (Суйаб)23 
шаарына келишти жана [күтүлбөгөн жерден] ууга чыккан туцзю (түрк) Еху-кэханга 
(Йабгу-каган) туш болушту. 

Бул чет элдиктердин аттары мыкты экен. Кэхандын үстүндө көк жибек чапан; 
жылаңбаш, болгону бир чжандан (1 чжан-3,2 м) узунураак жибек чалма чалынып, учун 
коё берип койгон. Аны парча чапан кийип, чачын өрүп алган эки жүздөн ашуун даган24 
коштоп жүрөт. Тери кийимчен, жумшак баш кийимчен калган жоокерлер айбалта, туу 
жана жаа алып жүрүшөт. Төөчөн жана атчан жүргөндөрдүн учу-кыйырына көз жетпейт. 
Каган жолугуш-канына абдан кубанып, мындай деди: «Мен бир жерге барып, эки-үч 
күндөн кийин кайра келем; насаатчым, сиз менин ордомо барып жайгаша бериңиз!» 
Ал Дамочжи-даганга [Тамачи аттуу]25 аны ордого алып барып, жакшылап жайгаштыр 
деп буйрук, берди. 

Үч күндөн кийин каган кайтып келип, насаатчыны боз үйүнө чакырды. Каган көз 
уялткан түстөр менен кооздолгон үйдө турат. Жалтылдаган жибек чапан кийген 
баардык дагандар анын эки жагында узун дасторкондо отурушат. Сакчылар кагандын 
артында күзөттө турушат. Көчмөн элдин өкүмдары болсо да, ал урматтоо сезимин 
пайда кылып, жакшы таасир калтырат. 

Насаатчынын боз үйгө жетерине отуз кадамдай калганда каган чыгып, аны таазим 
этип тосуп алды. Сылык-сыпаа учурашкан соң, каган аны үйгө киргизип отургузду. 

Туцзюе (түрктөр) отко сыйынышат жана жыгач орундуктарды колдонушпайт. Алар 
жыгачта от бар дешип, ага сыйынышат жана күндөлүк тиричиликте аны 
пайдаланышпайт. Жерге калың бойро төшөп отурушат. Бирок насаатчы үчүн токума 
темир олтургучка көрпөчө төшөп отургузушту. 

Анан алар Хань (Кытай) менен Гаочандан келген элчилерди киргизишип, алар 
мамлекеттик кагаздар менен каттарды беришти. Каган өзү аларга көз жүгүртүп чыккан 
соң, абдан кубанып, элчилерди отургузду. 

21 Линь-шань, же Музур-ола болушу да мүмкүн. 
22 Цинчи. Ысыккөл. 
23 Сөзмө-сөз: дайрадагы шаар С14346, 8908.Су-е<suо-iар<Suiab Суйаб. 
24 С11120, 2371 дагуань <tat-kuan<tаrquan tarqan; таркуан/таркан. 
25  Кыт. С1955, 5523, 10406 домочжи <tapmua tsiе<tamaci; түрк-монг. Tamaci «эскорттун 
командири». 
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Каган шарап коюп, ыр-күүнү башташка буйрук берди. Анан каган менен жан-
жөкөрлөрү жана элчилер шарап иче башташты; ал эми насаатчыга болсо, башка бир 
нерсе-жүзүм ширесин таап келишти. Чөйчөктөрдү толтурушуп, бири-бирине беришип, 
бири-бирин сыйлай башташты. Ушул учурда темир (?) үнү менен коштолгон чет элдик 
музыка ойнолуп турду. Жапайылардын музыкасы болсо да, ал кулактын кумарын 
кандырып, көңүлдү эргитип турду. 

Көп өтпөй эле кайнатылган кой эти менен музоо эти келип, коноктордун алдына 
жайната коюлду. Ал эми насаатчыга атайын даярдалган күрүч көжө, быштактан 
жасалган токочторду, жапайы аарынын балын жана жүзүм салып келишти. Тамак 
желген соң, кайрадан жүзүм ширесин алып келишип, анан насаатчыдан дин жол-
жоболорунан кеп салып беришти сурашты. 

Насаатчы аларга буддизмдин он парзы, жашоонун сакталышы, сүйүү, ошондой эле 
Парамит, акыр аягында сокурлук менен караңгылыктан бошонушка алып бара турган 
иштер тууралуу айтып берди. Каган алакан жайып, таазим кылып, анын динин кубануу 
менен кабыл алды. Ушундан улам, ал насаатчыны дагы бир нече күн коноктогон соң, 
аны кетиргиси келбей мындай деди: «Устат, Сизге Индикага (Индияга) барыштын 
зарылчылыгы жок; ал жак абдан ысык; андагы онунчу ай бул жердеги бешинчи айдай 
ысык. Мен Сизди карап туруп, устат, ал жакка барганда жөн эле эрип кетет го деп 
коркуп турам. Ал жактын эли кара болот жана табиятынан уят-сыйыт дегенди билбейт; 
алар карап койгонго арзыбай турган немелер!» Насаатчы ага: «Мен ал жакка эртерээк 
жөнөп, ыйык сөөктү (Будданын сөөгүн) көрүп, дин илимине чындап киришсем деген 
ниеттемин», - деп жооп берди. 

Ошондо каган жоокерлердин ичинен Хань жана башка мамлекеттердин тилин 
билген бирөөнү таап келгиле деп буюрду. Бир жаш жигитти таап келишти, ал Чанъанда 
бир нече жыл болуп, Хань тилин мыкты өздөштүргөн экен. Ага Моду-дагань26 деген 
ардак наам берилди. Баардык өлкөлөргө кат даярдаткан каган Моду-даганга 
насаатчыны Каписага коштоп барасың деп буйрук берди. Андан тышкары, ал 
насаатчыга күрөң кызыл сатинден тигилген бир топ кийим-кечек, элүү түрмөк жибек 
белек кылып, жан-жөкөрлөрү менен он лиден узагыраак жерге узатып койду. Мындан 
алар батышка бет алып, 400 лиден ашыгыраак жол жүрүп, Бин-ю 27 деген жерге 
келишти; бул жерди «Миң булак» деп да аташат. Бул жер бир нече жүз лиге созулат. 
Мында көптөгөн көлдөр, саздар бар; адаттан тыш жыгачтар абдан көп өсөт, токойлору 
салкын жана нымдуу. Каган так ушул жерге келип, жайкы ысыктан баш калкалайт. 

  

26 Багадур таркуан (Кыт. С5523, [13865], 1652 Мо[хэ]до<muа-[gа] – tuet ,<bаgadur). 
27 Бин-йул С39-38, 4219 бинъюй <рing-рiet<bing jul; сал. түрк. bing/ming «миң», jul «булак». 
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Сюань Цзан 

ДА ТАН СИЮЙ ЦЗИ 
(Улуу Тан сулалеси тушундагы Батыш аймагы жөнүндө жазмалар) 

Будда зыяратчысы Сюань Цзандын белгилүү эмгеги; 646-жылы түзүлгөн. 629-жылы 
Сюань Цзан Чыгыш Түркстан, Орто Азия жана Афганистан аркылуу Кытайдан Индияга 
сапар тартып чыккан. Анын саякат сапары Түндүк Тянь-Шань аркылуу өткөн. Ал, айталы, 
Суяб жана Талас сыяктуу ири шаарларды, алардын атырабындагы жергелерди, 
аерлерде жашаган калайык-калктардын каада-салттарын жана чарба иштерин 
сыпаттап жазган. 

1-бап 
Барука хандыгы 28  чыгыштан батышка 600 лиден ашык аралыкка, түштүктөн 

түндүккө 300 лиден ашык аралыкка созулуп жатат; хандыктын баш шаары тегерете 
алганда 5-6 ли . Жери, аба ырайы, элдин мүнөзү менен каада-салты, ошондой эле, 
жазмасы Куча29 хандыгында кандай болсо, ошондой; болгону тилинде гана бир аз 
айырма бар. 

Мында коңшу хандыктарда баалана турган пахтадан жана жүндөн токулган 
кездемелердин мыкты түрлөрүн чыгарышат. [өлкөдө] буддачылардын бир нече 
ондогон кечилкана-сангхарамдары 30  бар; ал эми кечилдер менен алардын 
тарапкерлеринин саны миңге жакындап' барат. Алар Кичи Цзе окуусуна ишенишет 
жана Сарвастивада мектебине киришет31. 

Хандыктан 300 ли түндүк-батышка карай жүрүп, биз Таштуу чөлдү32 кезип өтүп, Муз 
тоолоруна келдик. Ал Памирдин33 түндүк тарабында. Көпчүлүгү чыгышка карай аккан 
дайралардын башаты ушул жерде. Мындагы кар баскан тоолуу өрөөндөрдүн кары 
жазда да, жайда да эрибейт; кээде эрисе да, көп өтпөй эле кайрадан муз басып калат. 
Бул жердин өткөөлдөрү менен жолдору абдан тик жана коркунучтуу, ал эми муздак 
шамалы сөөктөн өтөт. Мында коркунучтуу ажыдаарлар (же каардуу жин-шайтандар) 
абдан көп; алар жолоочулардын шаштысын кетирип, кырсык алып келет. Бул жол 
менен жүргөндөр кызыл кийим кийбеши жана ашкабак идиш алып жүрбөшү' керек. 
Муну унутуп калгандар дароо чоң кырсыкка кириптер болушат. Катуу шамалдан улам 
кум, таш учурган алай дүлөй бороон башталып, жамгыр төгөт. Бул бороонго 
тушуккандар буюгуп өлүшөт (?). 

Тоо таянып 400 ли жүргөн соң, биз чоң Тунук (же Көк) көлгө келдик. (Тексттеги 
түшүндүрмө: же Жэхай-Ысык көл, же болбосо Сян хай-Туздуу көл деп да аташат). Ал 

28 Кыт. Болуцзя; Аксу. 
29 Кыт. Цючжи; Куча. 
30 Кыт. цзялань. 
31 Кыт. И-це-ю-бу, объекттин реалдуулугуна жол берген мектеп. 
32 Кыт. Ши цзи. 
33 Кыт. Цунлин 
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1000 лиден ашык жерди ээлейт; көл чыгыштан батышка карай кеңейип, түштүктөн 
түндүккө карай кууш тартып кетет. Аны туш тарабынан тоолор курчап турат жана ага 
көптөгөн суулар куят. Суунун түсү көгүлтүр, даамы абдан шор. Ал тынымсыз толкуп, зор 
толкундар [жээкке] урунуп турат. Көлдө ажыдаарлар менен балыктар аралаш жашайт. 
өтүп бараткан жолоочулар бакыт тилеп сыйынып жатканда, [кээде] арбактар же 
албарстылар көл бетине чыгышат. [Ошондуктан (?)] көл балыкка бай болсо да, эч ким 
мында балыкчылык кылбайт. 

Тунук көлдөн түндүк-батышка 500 лиден ашыгыраак жол жүргөн соң, Суйаб34 
дайрасындагы шаарга келдик. Шаар тегерете алганда 6-7 ли жерди ээлейт. Мында ар 
өлкөдөн келген соодагерлер жана хусцзы (согдулуктар) аралаш жашайт. Бул жерге 
кызыл таруу менен жүзүм өстүрсө болот. Токойлор сейрек кездешет; аба ырайы 
шамалдуу жана суук. Кишилер жүндөн токулган кийимдерди кийишет. Суйабдын 
батыш жагында бир нече ондогон шаарлар жайгашкан жана алардын ар биринин өз 
акими бар. Алар бири-бирине көз каранды болбогону менен, баарысы тең туцзюеге 
баш ийишет. 

Суйаб шаарынан Кешания 35 хандыгына чейинки өлкө Сулиг 36 деп аталат; анын 
калкынын аты да ушундай. Алардын жазмасы менен тили буга чейин айтылгандарга 
окшош. Негизги белгилери көп эмес, отуздан ашыгыраак, сөздөр болсо, алардын 
алмашып колдонулушу менен түзүлөт. Мындай орун алмаштырып колдонуудан чоң 
тексттер пайда болот. Алардын жазуусу муундан-муунга устаттар тарабынан берилип 
турат жана ушундайча сакталат. 

Алардын белден ылдыйкы кийими жука жүн кездемеден, белден жогорку кийими 
териден болот; белден ылдыйкы кийими кыска жана тар. Алар чачтарын тарап 
жүрүшөт, бирок чокусун ачык калтырышат (б.а. кырып коюшат); айрымдары чачтарын 
кыскартып, кырып коюшат жана баштарына жибек чалма чалынышат. Бойлору узун, 
бирок өздөрү коркок болушат; сараңдык жана алдамчылык-алардын салты; алар 
көбүнчө эки жүздүү болушат. Көпчүлүгү сараң жана эптеп акча өндүргөнгө маш. Ата-
энелери да, балдары да пайданы гана ойлошот; байлыгы канчалык көп болсо, алар 
ошончолук атактуу болушат. Бирок атактуулары да карапайым адамдардан көп 
айырмалана бербейт; анткени алардын өтө байлары да одоно тамактанышат жана 
кийинишет. Талаада иштегендер менен пайда издегендер тең чамал. 

Суйаб шаарынан батышка карай 400 лиден ашыгыраак жол жүргөн соң, «Миң 
булак»37 деген жерге келдик. «Миң булак» болжол менен 200 ли аянтты ээлейт; түштүк 
жагында-Кардуу тоолор, үч тарабы тегиз талаа. Бул жер нымдуу, токойлору жыш, ал 
эми жаз айларында дүйүм гүлдөр саймалуу жибекке окшош. Миң сан булактар менен 
көлдөр болгондуктан, бул жер ушундай аталат. Туцзюе каганы жыл сайын жайкы 
аптапта ушул жерге келет. Мында бугулар абдан көп; алардын көбү жылаажындар 

34 Кыт. Су-е, Чу суусу. 
35 Кыт. Цзешуанна; Согд, борбор шаары Кеш, Шахрисябз. 
36 Кыт. Сули, согд sywdyk, Согдык/Согдак. 
37 Кыт. Цяньцюань, Бин-йул; азыркы Мерке. 
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жана тасмалар менен кооздолгон. Алар адамдарга көнүп калгандыктан, көп коркпойт 
жана качпайт. Туцзюе каганы өз букараларына аларды өлтүрүшкө тыюу салган; ким 
өлтүрсө, ал аёосуз жазаланат. Ошондуктан бугулардын үйүрлөрү сакталып, күнү 
бүткөнчө жашай берет. 

«Миң булактан» батышка карай 140-150 ли жүргөн соң, биз Талас 38 шаарына 
келдик. Шаар 8-9 ли жерди ээлейт. Мында ар өлкөлөрдөн келген соодагерлер менен 
хусцы (согдулуктар) аралаш турат. Жери менен аба ырайы Суйабдагыдай. Андан 
болжол менен 10 ли түштүктө 300 түтүн эли бар чакан жалгыз шаар жайгашкан. Булар-
түпкүлүгү Орто падышалыктын эли. Алар качандыр бир кезде туцзюеге туткунга түшүп, 
бирок кийинчерээк жамаатташып биригүү менен, ушул шаарга отурукташып, анын 
борборундагы үйлөрдө жашап калышкан. Кийимдери жыртылган соң, алар туцзюе 
сыяктуу кийине башташкан; бирок каада-салты менен мыйзамдары Кытайдагы 
сыяктуу. 

Андан 200 ли түштүк-батышка карай жүргөн соң, Ак өзөндөгү шаарга келдик. 
Шаарды тегерете алганда 5-7 ли. Жери менен аба ырайы Таластыкына караганда бир 
топ жакшы. 

Андан түштүк-батышка 200 ли жол жүргөн соң, Кюнгю39 шаарына келдик. Шаарды 
тегерете алганда 5-7 ли. Жери нымдуу жана түшүмдүү, токойлору коюу жана жыш. 

Андан түштүккө карай 40-50 ли жүргөн соң, Нучкет40 хандыгына келдик. Нучкет 
хандыгын тегерете алганда 1000 лиден ашыгыраак. Жери нымдуу (же сугарылат?), 
дыйканчылыкка жарамдуу; чөбү менен токою коюу, гүлдөр менен жемиштерге, 
ошондой эле, бул жерде жогору баалана турган жүзүмгө бай. Мында жүздөгөн 
шаарлар бар жана алардын ар бири өз акимине эгедер. Алар бири-бирине баш 
ийишпейт. Аларды жапайы аймактар бөлүп турса да, жалпы жонунан аларды Нучкет 
хандыгы деп аташат. 

Андан батышка карай 200 лиден ашыгыраак жол жүргөн соң, Чжэши41 хандыгына 
келдик.  

38 Кыт. Далосы. 
39 Кыт. Гунъюй <kiwong-ngiu<kungu. 
40 Кыт. Нучицзянь. 
41 Чач же Шаш-Ташкенттин аттарынын бири. 

www.bizdin.kg

65



 
Ду Ю 

ТУН ДЯНЬ 
(Мамлекеттик башкаруудагы жалпы жол-жоболор жыйнагы) 

«Тун Дянь» Ду Ю тарабынан IX кылымда түзүлгөн кеңири белгилүү энциклопедия. 
Энциклопедиянын бянь фан (чегараларды коргоо) бөлүгүндө, бэй ди (түндүктөгү 
жапайы дилер) бапында енисейлик кыргыздардын ээлиги жөнүндө баян бар. Батыш 
аймагы тууралуу бөлүккө Ду Хуандын «Ду Хуань цзинь син цзи» («Ду Хуань түзгөн 
саякат жана сапар жазмалары») киргизилген. Анын 193-бапында чүй өзөнү чөлкөмү 
сыпатталып жазылган. 

193-бап 
 

  

www.bizdin.kg

66



 
ДУ ХУАНЬ 

ЦЗИН СИН ЦЗИ 
(Ду Хуань түзгөн саякат жана сапар жазмалары) 

Эмгек толугу менен сакталган эмес; анын Батыш аймак жөнүндө белгилүү жыйнак 
болгон «Тун Дянга» (автору Ду Ю) киргизилген бөлүмдөрү гана сакталып калган. Суй-е 
өлкөсү тууралуу бөлүм «Тун Дяндын» 193-цзюанына киргизилген. Ал ар түрдүү 
серияларда бир нече жолу жарык көргөн; бул сериялардын ичинде «Гу хайго ишучао» 
сериясы жана Ван Го-вэйдин чыгармалар жыйнагы да бар. Биз көрсөтүлгөн 
басылыштардын баарынан пайдаландык; бирок негиз катары «Тун Дяндын» 193-
цзюанына кирген текст алынды. «Жазмалардын» автору колбашчы Гао Сяньчжини VIII 
кылымдын орто ченинде Орто Азия өлкөлөрүнө жасаган чабуулунда коштоп жүргөн. 
Мындан башка ал тууралуу эч кандай маалымат жок. 

Ду Цзюньсян42 өзүнүн адашы Ду Хуань Чжендин төбөлү Гао Сяньчжини батышка 
жасаган жортуулунда коштоп жүргөнүн айтат. Тянбао бийлигинин 10-жылында (742-ж.) 
алар Орто жер деңизине43 келишкен. Баоин урааны өкүм сүргөн жылдардын башында 
(762-ж.) ал соода кемеси менен Гуанчжоудан44 чыгып, кайра келген соң, «Саякаттар 
жөнүндө эскерүүлөр» жазган. Суйаб өлкөсү45 Аньсиден 1000 ли түндүк-батыш тарапта 
жайгашкан. Анда Бедель тоолору46 бар; тоолордон түштүктө Тандын (Кытайдын) түндүк 
кыйырлары, андан түндүктө түргеш47 [мамлекетинин] түштүк чегаралары бар; түштүк-
батыштагы Цунлинге чейин 2000 ли. Тоолордон түштүккө карай аккан дайралар Орто 
падышалыкты кесип өтөт да, Чыгыш деңизине барып куят; ал эми тоолордон түндүккө 
карай аккан дайралардын баары Согдактын 48  чегараларын кесип өтүп, Түндүк 
деңизине куят. 

Ал эми түндүк тарапта бир канча күнчүлүк жерде Кардуу деңиз бар. Бул деңиз (же 
көл) бийик тоолордун арасында; жазында жана жайында бул жерде тынымсыз жамгыр 
жана кар жаап тургандыктан, «кардуу» дешет. Деңиздин ортосунда кууш жол бар; жол 
бойлото суу үңкүрлөрү кездешип жүрүп отурат; алар абдан терең жана ага түшүп 
кеткен киши дайынсыз жок болот. 

Бода тоолорунан чыгышка карай (сыягы, батышка же түндүккө болсо керек) миң 
лиден ашыгыраак жол жүргөн соң, Суйаб суусуна жетет; бул дайранын чыгыш учунда 
Ысык көл жатат; ал кышында да тоңбогондуктан, аны «ысык көл» дешет. 

42 «Тундяндын» автору Ду Юнун экинчи аты. 
43 Кыт. Си-хай «Батыш деңиз». 
44 Түштүк Кытайдагы Гуандун жана Гуанси провинциялары 
45 Кыт. Суй-е. 
46 Кыт. Бода. 
47 Кыт. Туциши. 
48 Кыт. Ху. 
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Дагы Суйаб деген шаар бар. Тянбао бийлигинин жетинчи жылында (748-ж.) 
Бэйтиндин төбөлү Ван Чжен-сянь [Батыш аймакка] жазалоо жортуулун жасаганда, 
шаардын дубалдары [ал тарабынан (?)] бузулган; ал эми эл жашаган жерлер бүлгүнгө 
учураган. Бир кезде каныша Цзяохе-кунчуй жашаган жерге ал Да-юнь-сы будда храмын 
салган жана ал азыр да бар. 

Бул дайра батышта Таш49 падышалыгына агып барат; анын узундугу 1000 лиден 
ашыгыраак. Дайраны бойлото башка (же жат) уруулар жана бөлөкчө аталган туцзюелер 
жашайт. Бул экөөндө тең бир нече түмөндөн аскер бар. Алар шаарлар менен 
кыштактарда аралаш жашашат жана көп согушушат. Дыйкандар жалпысынан туулга 
кийип, калкан алып жүрүшөт жана бирин-бири туткунга алып, кулга айландырышат. Бул 
дайранын батыш учунда Талас (Далосы) деген шаар, Таш падышалыгынын чоң чеби 
бар. Тянбао өкүмүнүн онунчу жылында (751-ж.) Гао Сяньчжинин аскери аны 
талкалаган. Ушул жерден Батыш деңизине чейин үчүнчү ай менен тогузунчу айдын 
ортосунда жаан болбойт; айдоолорду болсо, кардын суусу менен сугарышат. Бул 
жерде арпа, буудай, күрүч жана буурчак өсөт. Тургундары жүзүм жана кара куурай 
шарабын, ошондой эле, айран ичишет. 

  

49 Кыт. Ши-го; Чач, Шаш. 

www.bizdin.kg

68



 
Синь Тан Шу 

(«Тан сулалеси тарыхынын» жаңы редакциясы) 

43-бап 
Бедель50 тоосунан ары 50 лиден кийин Дуньдо51 шаары кез келет; бул усундардын 

ордо шаары-Кызыл тоо шаары (Чи-шань-чен); дагы 30 ли жүргөн соң, Йенчү 52 
дайрасынан өтөт; андан ары (?) түндүк-батышта Фа-и53 тоолору бар; ал эми 50 лиден 
кийин Кардуу деңиз (Ак-ширьяк?) бар. Дагы 30 лиден кийин Суйбу54 суусундагы Суйбу 
чегара кароолу бар; андан ары 50 ли жол жүргөн соң, Ысык көл бар; дагы 40 ли жол 
жүргөн соң, Дун55 шаары кез келет; дагы 100 лиден кийин Хэле56 шаары кез келет; дагы 
30 лиден кийин Ечжи (Шэчжи) 57  шаары бар жана андан чыккан киши Суйаб 58 
дайрасына жетет; дагы 80 лиден кийин Баласагун59 шаарына барат; андан ары батышка 
карай 20 ли жол жүргөн киши Суйаб шаарына кез келет. Шаардын түндүк тарабыңа 
Суйаб суусу бар; ал эми Суйаб өзөнүнөн 40 ли түндүктө Кетен60 тоолору жатат; бул 
жерде он уруунун каганы төбөлдөр менен акимдерди дайындайт. Суйабдан батышка 
10 ли жол жүргөн киши Маймарг61 шаар-мамлекетине келет, дагы 30 лиден кийин 
Навекатка62, дагы 60 лиден кийин Шуйкет63 шаарына, дагы 60 лиден кийин Талас 
шаарына, дагы батышка карай 50 ли жүргөн соң, Аши-булайга (Ашпара) келет. 

40-бап 

БЕДЕЛДЕН ЧЕЙИН ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧҮ 
Типчжоу64 аймагындагы Сиянь65 шаарынан 60 ли батышта Шабо-шаар66 кароолу 

бар; Андан ары Пинло67 кароолу, андан 80 лиден кийин Еле-шаар68 кароолу, андан ары 
80 лиден кийин Цзюйлю-шаар69 кароолу, 100 лиден кийин Луньтай70 аймагы, 150 
лиден кийин Чжанбао-шаар71 кароолу бар. 

50 Кыт. Бода 
51 <?; сал. Сhavannes, 305-бет. 
52 Кыт. Чжэньчжу «Берметтүү». 
53 <b'iwan-diak, b’ iwap-iak. 
54 <suai-puk<supuk-suvuq? 
55 <t’ung/tong 
56 <ха-liар<аlр. 
57 <siар-tsiе. 
58 Кыт. Су-е. 
59 Кыт. Пэйлоцзянцзюнь. 
60 Кыт. Цзедань<q‘iat - tan 
61 Кыт. Ми - го. 
62 Кыт. Синь-чэн «Жаңы шаар». 
63 Кыт. Шуйцзянь. 
64 Бешбалык, азыркы Гучэн. 
65 Батыш Янь, Бешбалыктан 20-30 ли батыштагы чеп. 
66 Ашпар, Бешбалыктан 50 ли батыштагы чеп жана гарнизон. 
67  <рieng-lak; түрк. Мынглак; Бешбалыктан 370 ли батыштты чеп жана гарнизон, Фукан 
уездинин чыгыш чегарасында. 
68 <iа-lek<jarlig/jarlug. 
69  <k’iu-liuk<kulug/kullug; чеп жана гарнизон, Үрүмчү дарыясынан 60 км түндүк-чыгыштагы 
азыркы Фукан кыштагы менен дал келиши мүмкүн. 
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Андан ары 70 ли жол жүрүп, Лидэцзянь72 дайрасынан откөндөн кийин Уцзай73 
кароолу бар; ал эми Байянь74 дайрасынан өткөн сон, Цинчжэнь-цзюнь75 шаары бар. 70 
ли жол жүрүп, Шэ76 дайрасынан өткөндөн кийин Шэ[е] (Шав[аб]) өзөнүнүн кароолу 
бар; андан ары 70 ли жол жүрүп кара дарыядан өткөн соң, Хей-шуй (Кара дарыя)77 
кароолу бар. 

Андан ары 70 ли аралыкта Дунлинь (Чыгыш токой)78, андан ары 70 ли жерде Силинь 
капролу (Батыш токой)79 бар. Андан ары Сары чөп көлүн, Улуу чөлдү80  жана Кичи 
чөлдү81 кезип өтүп, Шици82 дайрасынан өтөт; Цзюйлинь83 тоосунан ашып, Гун-юэ84 
шаарына келет. Сыхунь85 өзөнүнүн өрөөнүнөн өтүп, Чжишими дайрасына жетет; Или 
дарыясынан (бул дарыяны Диди деп да аташат) кечет; жана Суйабдын чегине жетет; 
батышка карай 1000 ли жүргөн соң, Суйаб шаарына барат. 

  

70 Азыркы Үрүмчү шаары. 
71 Жанбалык/Йанбалык; Үрүмчү шаарынан 35-40 км түндүк-батыштагы чеп жана гарнизон. 
72  <lji-iеtek-kien; бул атты чечмелешке мүмкүн болбоду; Хутуби/Хутубай дарыясы болушу 
ыктымал. 
73 Хутуби дарыясынын сол жээгиндеги, азыркы Хутуби шаарынын ордундагы чеп жана гарнизон. 
74 «Ак терек дарыясы»; Улан-усу? 
75 Азыркы Манас шаарына туура келет. 
76 <siар-iар<sаvab; согд savab «Кара дарыя», Шаваб, Кур-Кара-усунун чыгыш куймасы. 
77  Хей-шуй «Кара дарыя», Кур-Кара-усу дарыясы, чеби жана гарнизону; азыркы Куйтун 
«Муздак» дарыясы. 
78 Жыргалаң дарыясынын өрөөнүндө болгон. 
79 Гурту-Кара-усу өрөөнүндө болгон. 
80 Кыт. Дамо; <dа-mek<tаmaq Күл-ич-чордогу жазуу; Гурту менен Эби-нур көлүнөн түштүктөгү 
мурунку кароол Шацюаньцздын ортосундагы чөл. 
81 Кыт. Сяомо «Кичи чөл»; Шацюаньцздын батышындагы чөл. 
82 Сөзмө-сөз «Нефть дарыясы»; Цзинхе дарыясы. 
83 Сайрам-нор көлүнүн түштүгүндөгү Талка ашуусу. 
84 <kiwong-ngiwat<Kungut. Бул-Алмалык жана анын жанында Кулжа болгон. 
85 si-quen »Сейхун»; Или дарыясына чыгыш тараптан келип куйган Талки дарыясына дал келет. 
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Цзю Тан Шу 

(Эски Тан тарыхы) 

84-бал 
Ифын бийлигинин экинчи жылы (677-ж.) он уруу каганы Ашина-Фуань-Дучжи жана 

Ли Чжефу көзкаранды урууларды тукурушту; [чегараны] басып кирип, Аньсини кысымга 
алышты жана Туфань (Тибет) менен биригишти. Кеңешчилер аскер менен барып 
аларды жазалоо керек дешти. Бирок Пэй Синьцзян мындай пикирди сунуш кылды: 
«Туфандыктар козголоң чыгарышты да, тарап кетишти; согуш али токтогон жок. Анын 
үстүнө, (Ли) Цзинсюань жана (Лю) Шэньли да баш-отун жоготуп, андан ажырашты (б.а. 
козголоң чыгарышты). Ушундай болуп турганда батыш чегарада коогалаң чыгарышка 
болобу? Жакында Босынын (Персиянын) өкүмдары өлдү; анын уулу Нинешиши 
(Нарсес) кытай борборунда барымтада турат. Эгер анын такка отургузулгандыгы 
жөнүндө буйрук берип Босыга элчи жөнөтсөк, анын жолу көзкаранды (түрктөр менен 
тибеттердин) жери аркылуу өтөт, жана жагдайды байкап көрүп, ал ийгиликке жетиши 
ыктымал». Гаоцзун анын сөзүнө макул болду да, Пэй Синьцзянга босылык бекти кат 
менен жиберишке буйрук берди. 

...Бир нече күндөн кийин алар (Сичжоудон) эки жол менен чыгышты. Дучжи 
уруусуна 10 ли калганда алар Дучжинин туугандарына анын аманчылыгын сурап келиш 
үчүн киши жиберип, кол салбай тургандыгын көрсөтүш үчүн көрүнөө жерге өргүштү. 
Андан кийин Пэй Синьцзян Дучжини көзмө-көз жолугушууга чакырып элчилерди 
жиберди. Буга чейин Дучжи Ли Чжефу менен кеңешип, күздө келе турган кытай 
элчилери менен жолугушуудан баш тартайын деп ниеттенген эле. Бирок аскердин 
келип калганын көргөндө абалы кыйын экенин түшүндү. Ал уулдары, аксакалдары 
жана башкалар (беш жүздөн ашыгыраак атчан) менен турукка келгенде дароо 
кармалды. Ошол эле күнү чабармандар катуу талап менен жиберилди. Баардык 
уруулардын аксакалдары кечирим сурашты; бирок алар кармалып, Суйаб шаарына 
жөнөтүлдү. өзүнүн тандамал атчан аскерин азайтып, Пэй Синцзянь жолго чыкты. Ал 
күнү-түнү жол жүрүп, Ли Чжефуну туткунга алмак болуп келатты. Жолдо ал Ли 
Чжефунун элчилери менен бирге кайтып келаткан Дучжинин элчилерин кармап алды. 
Пэй Синьцзянь Ли Чжефунун элчилерине абалды айтып, өкүмдарыңарга барып, 
жагдайды тушүндүргүлө, Дучжи туткунга түшүптүр деп айткыла деп буюрду. Көп өтпөй 
эле Ли Чжефу кайрадан баш ийип келди. Ушундан кийин башчылар менен төбөлдөр 
анын [Пэй Синьцзяндын] эмгегин баяндаган жазуусу менен Суйаб шаарына эстелик 
тургузушту. 

  

www.bizdin.kg

71



 
Гу цзуюй 

ДУ ШИ ФА ЮЙ ЦЗИ ЯО 
(Тарыхты окууда кездешкен географиялык аталыштардын түшүндүрмөсү) 

Мин сулалеси тушунда Гу Цзуюй башында турган авторлор тобу тарабынан түзүлгөн 
бул эмгек 130 бап-цзюандан турат. 

65-бап 
Су-е шаары Яньциден86 түндүк-батышта, батыш туцзюенин чек арасына жакын 

жайгашкан. Чженьгуань бийлигинин 12-жылында (638-ж.), Тан сулалеси тушунда батыш 
туцзюлар өз мамлекетин 10 аймакка бөлүштү. Беш аймак Су-еден батыш тарапта, 
калган бешөө Чуйдан чыгыш тарапта жайгашкан; алардын баарын «ши-син»87 деп 
аташкан. 18-жылы (644-ж.) Тандар Янцзини жок кылып, көп өтпөй эле борбору Су-е 
шаары болгон Яныди тутуктугун түзүшкөн. Бейтин аймагынан Или дарыясы аркылуу 
өтүп, Суй-енин чектерине жетишчү, дагы батышка карай мин ли жол жүргөн соң, Суй-е 
шаарына келишчү. Бул жерде дарыялардын баары тең түндүктү карай агат жана чөлгө 
куят. 

«Хуй яо» эмгегинде айтылганга караганда, дяолу бийлиги өкүм сүргөн жылдардын 
башында (679-ж.) Андын наместниги ван Фан-и [чэн] Суй-е шаарын куруп, төрт 
тарабынан 12 дарбаза орнотуп, бурулуштарына сыртка жашырын чыга турган 
эшиктерди жасаткан. Иш 50 күндө бүткөн. Мындан тышкары, ал чоң турук аскер түзүп, 
аны шаардын ичине койгон. Анын саны белгисиз. 

...Каюнь бийлигинин экинчи жылы (714-ж.), он уруунун башчысы Дудунь козголоң 
чыгарганда Цзисинин төбөлү Ашина Сянь Суй-ени жана башка аймактарды каратып, 
адамдарын туткунга алып, башчыларын жок кылган. Он жетинчи жылы (729-ж.) он 
уруунун каганы сарайдан Суй-ени куруп беришти өтүнгөн. 

26-жылы (738-ж.) Туциши88 өлкөсү козголоң чыгарган. Алардын Тухосян-каган аттуу 
башчысы Гучо өзүнүн беги (Хэ Мо[хэ]доу Алп-Ба[га]дур) менен бирге Суй-е шаарын 
басып алган; ал эми обочо аймактагы кара уруулардын каганы Эрвей-тегин Далосы 
(Талас) шаарын каратып алган. Булардын экөө тең Тандан чыгышкан, бирок кийинки 
жылы Цзисинин төбөлү Гай Цзяюн алардын баарын талкалап, туткунга алган. 

Тяньбао бийлигинин жетинчи жылы (748-ж.) Бэйтиндин төбөлү Ван Чжэнсянь 
Аньсиге тескөө жүргүзүп, Суй-е шаарын талкалаган. 

86 Карашардан. 
87 Он уруу 
88 Түргештер. 
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Ляо Ши 

(Дяо сулалесинин тарыхы) Токтонун редакциясы астында 
«Ляо ши»-Ляо кидань мамлекетинин сулале тарыхы. Токто баш болгон монгол 

тарыхчылар жамааты тарабынан 1344-1345 жылдарда түзүлгөн. 115 баптан турат. «Бэнь 
цзи» («Негизги жылнамалар») бөлүгүндө 930, 952 жана 975-жылдарда енисей 
кыргыздары Ляо дөөлөтүнө атказган элчиликтер жөнүндө үзүл-кесил маалымат бар. 

30-бапта 1125-жылы Ляо мамлекети кыйрагандан кийинки кидандар тарыхы жана 
алар Орто Азия аймагында Си Ляо (Батыш Ляо) дөөлөтүн кантип орноткону жөнүндө 
сөз болот. Ибн ал-Асирдин «ал-Камил фи-т-тарих», Жувейнинин «Тарихи жехан-гушай» 
жана Рашид ад-Диндин «Жами ат-таварих» сыяктуу мусулман булактары менен бир 
катарда бул кытай кайнары кара кытайлар тарыхы боюнча негизги маалымат 
казынасына кирет. 

30-бап 

 

БАТЫШ КИДАНДАРДЫН (КАРА КЫТАЙЛАРДЫН) СИ ЛЯО 
МАМЛЕКЕТИНИН ТАРЫХЫ 

Елюй Даши-Си Ляо(нун) негиздөөчүсү. Чун-дэ деген ардактуу атак-наамы болгон. 
Тайцзу(нун) сегиз ата өткөн урпагы. Кытай жана кидань жазмаларын өздөштүргөн. 
Аттын кулагы менен тең ойногон чавандес жана жаа аткыч адис мерген. Тяньцин 
бийлигинин бешинчи жылында (1115-ж.) цзиньши мансап даражасына көтөрүлгөн. 
Ханьлинь (академиясына) аткаруучу катчы кызматына сунуш этилген. Кызматы 
жагынан чэнчжи (өкүмдардын жашыруун буйруктар боюнча кеңешчиси) мансап 
даражасына чейин жогорулаган. Ляо (дөөлөтүндө) Ханьлинь(ди) Линья дешкен, 
ошондон улам, Даши да Даши-линья деп аталган. Тайчжоу жана Сяньчжоу деген эки 
аймактын (акими) цыши даражасына жеткен. Ляосин аймагынын (аскердик генерал-
губернатору) цзюньцзедуши болгон. 

Баода бийлиги өкүм сүргөн доордун экинчи жылында цзинь аскерлери 
[Тяньцзонун] артынан сая түшкөнүнө байланыштуу, Тяньцзо тентип-тербип кеткен. 
[Елюй Даши] башка чоң төрөлөр менен биргеликте Циньцзинь-ван Чунду өкүмдарлык 
такка олтургузган. Чунь каза болгон. [Ошондо төрөлөр] ордуна убактылуу өкүмдар 
катары такка Чундун жесири Сяо Дэфэйди олтургузушкан. Янь аймагын коргошко 
[буйрук берилген]. Цзинь аскерлери жакындап келишкен кезде, Сяо Дэфэй Тяньцзого 
кайтып кеткен. Тяньцзо ачууланган. [Ал] [Сяо] Дэфэйди өлүм жазасына буйруп, Дашини 
зекип, ага мындай деп айткан: «Мен али тирүүмүн го, Чунду такка олтургузушка сенин 
кантип дитиң барды?» Ага Даши мындай деген: «Улуу урматтуу таксыр, мамлекеттин 
аскердик күч-кубатын туура колдонуп да, [Сиз] жоонун мизин майтара албадыңыз. 
Мамлекет [иштерин] таштап салып, алыскы аймактарга из жашырып кеттиңиз; анын 
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айынан эл-журт адам чыдагыс азапка калды. Биз буга окшогон он Чунду такка 
олтургузган күндө да, алар баары бир, акыры келип эле Тайцзунун тукумдары эмеспи! 
[Чжурчжэндерден] жан соога сурап жалбарганга караганда, бул кылганыбыз кантип эле 
жаман жорук болсун!» 

Буга өкүмдар эч кандай жооп кайтарган эмес. [Дашиге] той-тамашада катышып 
олтурушка ыракым этилген. [Тяньцзо] Дашинин күнөөсүн кечирген. Бирок Даши 
кабатыр болуп, тынчызданган. Ал Сяо Исе менен Поликону өлтүргөн. Өзүн ван деп 
жарыялап, чарайна-соот жамынган эки жүз атчан кол баштап, түн катып качып кеткен. 

Дашинин колу түндүктү көздөй үч күн жол жүрүп, андан соң алар Хэйшуй өзөнүн 
кечип өтүшкөн. [Ал жерден] Даши бай уруусунун сяньвэни дада Чжуангуэр менен 
жолугушкан. Чжуангуэр Дашиге 400 жылкы, 20 төө жана ЮООге жакын кой тартуулаган. 
Батышты карай жүрүп, [Даши] Кэтунь калаасына жеткен. Бэйтиндухуфуда өргүп 
турушкан. [Ал жерде] жети аймак: Вэйу, Чундэ, Хуйфань, Синь, Далинь, Цзыхэ, То жана 
онсегиз тайпа: дахуан, шивэй, дила, ванцзила, чацзила, еси, бигудэ, нила, талакуай, 
тамили, миэрцзи, хэчжу, утули, цзубу, пусувань тангу, хумусы, сиди, цзюэрби 
(өкүлдөрүнүн) курултайы болуп өткөн. 

Ван [Даши] (хан) алардын кашында туруп, мындай деп сүйлөгөн: «Менин ата-бабам 
азап-тозок менен сулале орноткон. Тогуз өкүмдардын бийлиги алмашты. 200 жыл өкүм 
сүрүп турушту. Цзинь [дөөлөтү] көзкаранды болгон. [Ушу тапта] менин дөөлөтүмдү 
эркинен ажыратты; менин эли-журтумду курутту; аймактарыбыз менен 
калааларыбызды кыйратты; өкүмдарыбыз Тяньцзону тентиреп жолдун чаңын кечип, 
өлкөнүн чегинен сыртка качышка мажбур кылды. [Муну ойлогон сайын], күнү-түнү 
жүрөгүм сыздап, башым ооруйт. Азыр мен адилеттиктин туусун тутуп, жоону жексен 
кылып, өз өлкөбүздү кайрып алыш үчүн сиздерден эли-журтуңуздардын каруу-күчүнөн 
кайрылышып, жардам көрсөтүшүңүздөрдү сурагым келет. Сиздердин адамдар деле 
менин мамлекетим үчүн күйүп-бышып, [дөөлөт] тагдырына кабатыр болуп жатса керек 
деп ойлойм. Өкүмдар-атага кантип көмөк көрсөтүштү чогуу-чаран караштырып көргүлө; 
өмүрү коркунучта калгандарга жардам бергиле!» 

Ошондон соң Даши он миңден ашуун уруш-чабышка бышкан тажрыйбалуу жоокер 
күчүнө ээ болгон. Мансап кызматтар белгиленген; аскер ичиндеги даража баскычтар 
аныкталган; курал-жарактар [иретке келтирилген]. 

Кийинки жылы, экинчи айда, Цзя-у күнү (19.02. 1121-ж.) Көкө Теңирге, Жер-Сууга 
жана ата-баба арбагына багыштап кара бука менен акбоз атты курман чалышып, [андан 
соң Даши] аскерди батышты карай жортуулга баштап жөнөгөн. Жортуулга аттанып 
чыгаар алдында Даши уйгур ваны Билегеге [Бильге] кат жолдогон; анда мындай деп 
айтылган: «Башта биздин [бабабыз] өкүмдар Тайцзу түндүктү карай жортуулга аттанып 
чыккан. [Жол жүрүп баратып] Бугухань калаасынын жанынан өткөн. Ошондо улуу 
өкүмдарлык жарлык менен Ганьчжоуга Сиздин бабаңыз Умучжуга элчи жиберген; анда 
мындай делген: «[Эгер] сен [өзүңдүн] эзелки өлкөңдү сагынган болсоң, анда мен аны 
сага кайтарып берем. [Эгер] сен [ал жакка] кайтып баралбасаң, анда мен [аны] ээлеп 
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алам. Мага эмне таандык болсо, ал силерге да таандык». Ошондо силердин бабаңар 
[айтылгандар үчүн] ыраазылык билдирип, ал жерлерде мамлекет негиздеш үчүн эли-
журтун көчүргөн. [Ошондон бери] бул жерде ондон ашуун бийлик алмашты. Аскер 
адамдары да, жана жарандар да ал жерге бекем жайланышты; демек, [мурда жашап 
турушкан журтуна] кайтып кетишкен жок. Бул Сиздердин мамлекетке узак 
жыргалчылык алып келди. Ушу кезде мен батышта Даши [Арап] мамлекетине дейре 
жетишти ниет кылып, Сиздин дөөлөт аркылуу жол басып өтүштү тандап алдым. Сиз 
мындан күмөн санабасаңыз экен». 

Билэгэ катты алаар замат, утурлап чыккан. [Дашинин] өргөсүнө келип, үч күн тойлоп 
жаткан. Жортуулга аттанаар алдында [Билэгэ] [Дашиге] 600 жылкы, 100 төө жана 3000 
кой тартуу кылып, балдары менен неберелерин чын дилден барымта катары 
калтырып, ага көзкаранды болгон. [Дашини] өлкөнүн чегинен ары узаткан. 

[Даши] өткөн жерлерде, ким [ага] каршылык көрсөтсө, жеңилген; багынып 
бергендер тынчытылган. [Дашинин] аскери 10000 ли жол басып, көптөгөн дөөлөттөрдү 
караткан. Олжолоп алынган төө, жылкы, кой жана башка [түмөн түркүн] дүнүйө-мүлккө 
эсеп жеткен эмес. Аскердин күч-кубаты күн санап артып, [жоокерлердин] жаалы күчөп 
олтурган. Аскер Батыш Аймагындагы Сюньсыгань [Самарканд] шаарына жеткен кезде, 
[ал жердеги] көп мамлекеттер [Дашиге] каршылык көрсөтүш үчүн Хуэршандын 
[Хорезм-шахтын] колбашчылыгы астында жүз миң кошуун топтошкон. Эки кошуун эки 
лиге чукул аралыкта бири бирине бетме-бет келип, тирешип турушкан. [Даши] 
колбашчылары менен жоокерлерине буйрук берип, мындай деген: «Жоонун кошууну 
көп болгону менен, арийне, [алардын] кандай [салгылашты] аныктаган айкын ой 
болжолу жок. [Эгер] чабуул койсок, алардын алдыңкы бөлүктөрү менен арткы коштору 
туруштук кылалышпайт. Менин аскерим сөзсүз жеңишке жетишет»! 

[Даши] «Лю юань сы» даваны Сяо Волилага, чжаоташи жардамчысы Елюй Суншанга 
жана башкаларга 2500 кол баштап, он канаттан чабуул коюшка буйрук кылган. Шумиши 
жардамчысы Сяо Чалаабуга, чжаоташи Елюй Мубиге жана башкаларга 2500 жоокерге 
баш болуп, сол канаттан чабуул жасашка буйрук эткен. Ал өзү негизги аскер күчү менен 
ортодон чабуулга өткөн. Үч бөлүккө бөлүнгөн аскер чабуул койгон. Хуэршандын 
[Хорезм-шахтын] аскери ири жеңилишке учураган. Колдоюп катып калган өлүктөр он 
чакты чакырым аралыкта жер жайнап жаткан. 

[Даши] өз аскери менен Сюньсыганда (Самарканда) 90 күн өргүп турган. Хуэйхуэй 
(мусулман) дөөлөттөрүнүн вандары моюн сунганын билдиришип, жергилик дүнүйө-
мүлктөн тартуу алып, [Дашинин] ордосуна келе башташкан. [Андан кийин Даши] 
батышта Циэрманга [Керманга] жеткен. Жүз жаран жана аскер төбөлдөрү Дашини 
өкүмдар даражасына көтөрүшкөн. (Такка олтургузуу шаан-шөкөтү) цзя-чэнь жылынын 
экинчи айынын бешинчи күнүндө болуп өткөн. Даши 38 жашка толгондо, ал гурхан атка 
конуп, кайгадан такка олтургузулган. Кытайдын каада-салтына ылайык, [Даши] Тянь-ю 
өкүмдары деп аталган. [Даши] бийлик ураанын Янь-цин деп өзгөрткөн. Көзү өткөн чоң 
атасына «Сы юань хуанди» [«Биринчи такты мурастап алган өкүмдар»], чоң энесине 
«Сюань-и хуанхоу» («Адилеттикти туу туткан өкүмдар байбиче») ардак наамын 
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ыйгарган. Өз аялын (кыз кезиндеги аты-жөнү Сяо) өкүмдар айым даражасына көтөрүп, 
ага «Чжао-дэ» («Жаркын жакшылык») ардак наамын тартуулаган. 

Ошондон кийин ал баардык жакшыларга кайрылып, мындай деген: «Мен силер 
жана башка [адамдар] менен чогуу 30000 ли жол арыттым. Жол азабын тартып, 
Шамодон (Гобиден) өттүк. Күн-түн кыйналып-кысталдык. [Мен] ата-бабалардын 
арбагына, силердин күч-кайратыңарга сыйындым. Орошон аракетибиз менин такка 
олтурушум менен аяктады. Силердин арбактуу ата-бабаларыңарга ызат көрсөткүм 
келет; андыктан алардын бүт баардыгы тең сый-урматка арзыйт!» Асыресе, Сяо 
Волиланын жана башка 49 адамдын ата-бабаларын айрыкча ардактап, аларга ар кыл 
атак-наамдарды ыйгарган. Андан соң Даши аскерди кайтадан чыгышты карай 
баштаган. Атчан 20 күн жол жүрүп, аскер чыгышка кайтып келген. Эң сонун жергени 
ээлешип, ал жерге борбор шаар курушуп, аны Хусывоэрдо деп аташкан. Даши Янь-цин 
бийлик ураанын Кан-го деп өзгөрткөн. 

Кан-го бийлигинин биринчи жылынын үчүнчү айында «Лю юань сы» даваны болуп 
турган Сяо Волиланы, мурдагыдай эле шумиюань иштерин жүргүзүү милдети менен 
бирге, дила журтунун атчан аскеринин (колбашчысы) дуюань шуайы кылып 
дайындаган. Сяо Чалаабу анын орунбасары болуп дайындалган. Чацзила уруусунун 
тулусу Елюй Яньшанды кароолдун дубушу кызматына дайындаган. Елюй Тегэни 
дуцзянь мансабына дайындаган. 70 миң атчан аскер менен чыгышты карай жортуулга 
аттанаар алдында Көкө Теңирге арнап кара бука менен акбоз атты курман чалышкан. 
Даши уруш туусун сайып, аларга насаат айткан: «Менин Улуу дөөлөтүм Ляонун ата-
бабалары Тай-цзу менен Тайцзун чымырканган мээнет менен Иш аткарып, дөөлөт 
түзүшкөн. Алардын мураскорлору ырахат-жыргалга батышып, [ага] тоюшпады. 

Мамлекеттин эреже-мыйзамдарын этибар алышпады. Аарынын уюгундай уюлгуп, 
каракчы-кесептер чыга баштады. Көкө Теңир жалгаган дөөлөт кыйрады. Бул жерден 
ыраакта турган түндүктөгү чөлгө жетүүдө мен силерге баш-көз болом. Улуу Дөөлөттү 
[Ляо мамлекетин] кайрадан калыбына келтирип, кайтадан дуулдаган өсүшкө жетишти 
өзүмдүн парзым деп эсептейм. Ал жерлер биз силер менен укум-тукумубуздан бери 
жашап келген жерлер эмес». 

Андан соң колбашчыга [Волила] катуу талап койгон: «Азыр сен алар менен 
жортуулга аттанасың. [Жортуулда жүргөндө] сый көрсөтүүдө да, жана жазалашта да 
кылдат бол; кубанычты да, кайгыны да жоокерлер менен бирге бөлүш; оттуу, суулуу 
жакшы жерлерди танда; жеңилишке күнөөкөр болуп калба!» [Ошондон кийин] 
аскерлер 10000 лиден узак аралыкты арытышкан. [А бирок] алар жортуулдун [мүдөө-
максатына] жетише алышкан эмес. [Алардын] көптөгөн мал-жандыгы өлүп, [ошондон 
улам], алар аскер жүрүшүн токтотуп, артка кайтышка аргасыз болушкан. Ага 
байланыштуу Даши: «Көкө Теңир [биздин] тагдырыбызга тилектеш эмес экен!», - деп 
айткан. Кан-го бийлигинин онунчу жылында [Елюй] Даши көз жумган. 20 жыл такта 
олтурган. Ага Дэ-цзун деген аксарай аты берилген. 
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[Елюй] Дашинин мураскор уулу Иле жаш болгондуктан, [анын] керээзине ылайык, 
мамлекетти башкарууга жесири Табуянь дайындалган. Анын ардактуу атак-наамы 
«өкүмдар айым Тан Тянь» болгон. Ал өз бийлик ураанын өзгөртүп, Сянь-цин деп атаган. 
7 жыл өкүмдарлык кылып турган. [Анын] уулу Иле такка олтурган. Бийлик ураанын 
Шао-син деп өзгөрткөн. 18 жаштан өткөн калайык-калктын эсеби алынып, ал 14500 
түтүн журтчулук бар экенин көрсөткөн. [Иле] 13 жыл такта олтурган. Көзү өткөндө, ага 
Жэнь-цзун деген аксарай ысымы ыйгарылган. [Иленин] мураскор уулу жаш 
болгондуктан, жарлыкта жазылган сөзгө байланыштуу, мамлекетти башкаруу [Иленин] 
карындашы Пусуванга тапшырылган. Ал өз бийлик ураанын Чун-фу деп өзгөртүп, 
өкүмдар айым Чэнь Тянь деп аталган. Кийин (Пусувань) фума Сяо Долубунун иниси 
Пугучжи-шали менен ойнош болуп алган. Сяо Долубуну дунлинван кылып, [андан соң] 
аны жамандап, өлүм жазасына тарткан. Фуманын атасы [Сяо] Волила анын аксарайын 
аскер менен курчоого алып, Пусуванды жана Пугучжишалини жаа атып өлтүргөн. 
Пусувань 14 жыл так үстүндө болгон. Жэнь-цзундун экинчи уулу Чжэньлуту такка 
олтурган. Бийлик ураанын Тянь-ю деп өзгөрткөн. 34-жыл бийлик жүргүздү. Күздүн бир 
күнүндө ууга чыгып, сегиз миң колу менен аны буктурмада аңдып күтүп турган найман 
ваны Цючули (Кучлук) тарабынан туткундалган. [Цючулю] анын тагын тартып алган; 
андан соң ляо өкүмдарынын кийимин кийген; Чжэньлугуну көкөлөтүп көтөрүп, аны өзү 
тирүүсүндө тагын уулуна өткөрүп берген Тайшан хуанди [өкүмдардын атасы] деп 
атаган; ал эми өкүмдар айымды болсо, Хуан Тайхоу (деп атаган); алардын ал-жайынан 
такай кабар алып, өлөр-өлгөнчө камкордук кылган. 

Чжэньлугунун көзү өткөндөн кийин, Ляо (сулалеси) үзүлгөн. 
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II бөлүк 

ХVII - XIX кк. КЫТАЙ БУЛАКТАРЫНАН ҮЗҮНДҮЛӨР 
(Г.П. Супруненконун котормосунда) 

КИРИШ СӨЗ 
Сунушталып жаткан котормолордо XVII кылымдын акырынан XIX кылымдын 

башталышына чейинки мезгил аралыгында жазылган бир катар кытай булактарындагы 
маалыматтар менен кыргыз тарыхын изилдөөчүлөрдү тааныштыруу максаты көздөлөт. 
Адис-синологдор үчүн гана айкын болгон XVIII кылымдагы кытай булактарын изилдөө 
кыргыздардын саясый тарыхы, Кыргызстандын жана ага коңшу чөлкөмдөрдүн 
географиясы боюнча, ошондой эле, тарыхый этнография жаатындагы материалдарды 
толукташка шарт түзөт. Эмгекте «Пиндин чжуньгээр фанлюе» («Жуңгарияны тынчытуу 
баяны») жана «Да Цин личао шилу» («Улуу Цин сулалеси тарыхы») сыяктуу расмий 
булактардан алынган үзүндүлөр которулуп берилген. Аларда камтылган маалыматтар 
манжуу Цин империясынын монголдорго, уйгурларга, казактарга, кыргыздарга жана 
башка калктарга карата жүргүзгөн саясатын ачык көрсөтөт. 

XVII кылымдын акырында, XVIII кылымдын башында кыргыздардын 
(буруттардын) тарыхы, ошондой эле, Чыгыш Түркстан менен Орто Азиянын башка бир 
катар калктарынын тарыхы Жуңгар хандыгынын ушул чөлкөмдөгү активдүү ролу, андан 
соң манжуу Цин сулалесинин өктөм баскынчыл тышкы саясаты менен байланыштуу 
болгон. 

Кытай булактарындагы буруттар тууралуу эң алгачкы кабарлар Галда! Бошокту-хан 
каза болгондон кийин ойрот дөөлөтүндө бийликк тизгини Цэван-Рабдандын колуна 
тийген мезгилге туура келет. 1697-жыл мезгил мерчеминде «Дунхуа лу» 
тарыхнамасында («Дунхуа турак-жайында даярдалган жазмалар»): «Галдан мурда 
Самарканды, Бухараны, казактарды, буруттарды, Яркенди... чапкан»1, - деп айтылат. 
1697-жыл Цэван-Рабдан бийлигинин биринчи жылы. Чыгыш Түркстандын феодалдык 
ээликтери Цэван-Рабдандын өкүмүнө Галдан али тирүү кезинде эле моюн сунушуп, ага 
каршылык көрсөтүшкөн эмес деп, И.Я. Златкин жазат. 1734-жылы Россия тышкы иштер 
коллегиясы императрица Анна Ивановнага төмөнкүдөй маалымат билдирген: «Цэван-
Рабдан Яркенд, Турфан, Кашкар, Аксу шаарларында жана аларга караштуу башка 
калааларда жашап турушкан бухаралыктарды өз өкүмүнө баш ийдрип, салык ала 
баштады. Хандар менен көптөгөн бектерди жана ал шаарлардын аттуу-баштуу 
адамдарын өз жанына алды; алар азыр анын, коңтаажынын кол астында; ошондой эле, 
эгин айдоолорун ээлешти... Коңтаажыга багынышкан баардык бухаралык отурук 
букаралардан тышкары, ал ээлик кылган аймакта 2000 ге чамалуу адам көчүп жүрүшөт. 
Ошондой эле, бурут деген элди каратты; алар Тузкөл (Ысык-Көл) деген көлдүн 
атырабын көчүп-конуп жайлашат» (АВПР, Ф. Зюнгарские дела, 1734, д. За, л. 1 об. )2. 

XVIII кылымдын биринчи чейрегинде жуңгар феодалдары Орто Азия ээликтерин 
чаап ала баштаганына байланыштуу, кыргыздар Тянь-Шандын түндүк бетиндеги өз 
конуш журттарын таштап, Фергана менен Каратегинге жер оодарышка мажбур 
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болушкан. Өз ара араздашып, бөлүнүп-жарылган Орто Азия хандыктары, чачкын 
кыргыз уруулары баш кошуп, кас жоонун чабуулуна каршы туралышкан эмес. 

XVII-XVIII кылымдарда Цин империясынын тышкы баскынчылык саясаты күч алган. 
Цин монархиясынын аскер күчү менен каратып алуу аракетинин алгачкы 
объектилеринин бири Монголия болгон. Халханы басып алган соң, манжуу өкмөтү бүт 
күч-аракетин жуңгар ханы Галдан менен кармашууга бурган. 

Жуңгарияны басып алгандан кийин манжуулар Чыгыш Түркстанды каратып алышка 
кам ура башташкан. Көптөгөн изилдөөчүлөр акыйкат белгилешкендей, Борбор Азияда 
басып алуу саясатын жүргүзүүдө Цин империясы «жапайылардын колу менен 
жапайыларды каратуу» жол-жобосун тутунган. Жуңгар хандыгына каршы согушта 
Циндер казактарды, ал эми Чыгыш Түркстанга каршы кармашта кыргыздарды 
пайдаланышка аракет кылышкан. 

Цин Кытайынын Орто Азия жана Казакстан калктарына карата жүргүзгөн саясатын 
изилдөө ишине советтик кытай таануучу-тарыхчылар Л.И. Думандын, В.С. Кузнецовдун, 
Н.С. Мадеюевдин, К.Ш. Хафизованын айрым эмгектери менен макалалары арналган. 

Авторлор расмий Цин тарыхнамасында Кытайга цивилизациялашкан дүйнө, ал эми 
Кытай менен ар кандай алака-мамиле түзүшкөн калган калайык-калктарга жана 
мамлекеттерге Көкө теңир жалгаган дөөлөт башындагы бийик мартабалуу өкүмдардын 
жапайы букаралары катары караган концепция көптөн калыптанган Кытайды көтөрө 
чалып көкөлөтүүчү көз караштар өкүм сүрүп келгенин көрсөтүшөт. 

Чыгыш Түркстан жөнүндө колжазмалар жана алардагы буруттар тууралуу 
маалыматтар 

Төмөндө сөз болуучу колжазмалар Константин Андрианович Скачковдун (1821-
1883 жж.) Москвадагы В.И. Ленин атындагы мамлекеттик китепканада сакталып турган 
колжазма китептер, карталар жана сүрөт альбомдор коруна кирет 3 . Бизди 
кызыктырганы-кордун экинчи бөлүгүндөгү 1859-1863 жылдары Чугучакта түзүлгөн 
Синьцзянь коллекциясы. Синьцзянь коллекциясындагы колжазмалардын ичинен 
биздин тема үчүн айрыкча маанилүүсү-тарыхый-географиялык эмгектер. Адатта алар 
тарых, физикалык география, калктын саны жана курамы, бийлик түзүлүшү, эл чарбасы 
(дыйканчылык, өндүрүш, өнөр-кесип, суу чарбасы, алык-салыктар), агартуу, калайык-
журттун тиричилиги боюнча маалымат берет; кайсы бир жагынан атак-даңкы чыккан 
жергилик адамдардын өмүр таржымалын, ошондой эле, бутканаларды, храмдарды, 
эстеликтерди жана башка ар кандай кастарлуу нерселерди сыпаттап көрсөткөн 
кабарларды өз ичине камтыйт 4 . А.И. Мелналкснис тастыктагандай, жергилик 
энциклопедияларды түзүүдө бийлик мекемелеринин архивдери менен мансап 
адамдарынын жекече байкоолору негизги булак катары кызмат кылган. Алгачкы 
түрүндө андай эмгектер кызмат адамдарынын өздөрү үчүн маалымат китеби иретинде 
түзүлүп, жергиликтүү бийлик төбөлдөрүнүн такай колдонуучу таберик китептеринен 
болушкан. Тарыхчылар үчүн бул баа жеткис булак; анткени анда көп учурда эч жерден 
табылбай турган маалымат-кабарлар камтылган5. 
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Биринчи Синьцзянь корунда «Батыш аймактар баяны» («Сиюй-чжи») бар 6 . 
Колжазма 1763-1770 жылдарга таандык. Колжазманын текстинде эң акыркы 
эскерилген дата-1763-жыл. 1770-жылдан кийинки окуялар эскерилген эмес. Мазмуну: 
Синьцзянды каратуу тарыхы, картаны түшүндүргөн текст, мусулман журтбашыларынын 
тизмеси жана алардын айрымдарынын өмүр баяны жөнүндө маалыматтар, каратыла 
элек мусулман калктары тууралуу кабарлар, калайык саны, география, жол катнашы, 
коңшу, кытай эмес эл-журттар (1-китеп); дыйканчылык, суу чарбасы, соода-сатык, акча 
жүгүртүү, маданият, турмуш-тиричилик (2-китеп); бийлик түзүлүшү, алык-салык 
системасы, эстеликтер жана башка кастарлуу нерселер (3-китеп)7. 

Биринчи китепте кытай эмес элдер, алардын ичинде буруттар жөнүндө маалымат 
берилген. Цин империясынын тышкы саясатынын жалпы принциптерин чагылдырган 
ал кездеги расмий кытай терминологиясы боюнча, буруттар «сырттагы жапайылар» 
деп аталган. 

Сөз болуп жаткан колжазмада, жана ошондой эле, биздин эмгекте колдонулган 
XVII кылымдын акыры менен XVIII кылымдын башындагы окуялардын кабарын 
камтыган бөлөк кытай булактарында кыргыздар Тянь-Шанга качан кантип келгени 
жөнүндө эч кандай маалымат жок. Колжазманын биринчи китебиндеги буруттар 
жөнүндө баянда алар түпкү теги жагынан Бу-хэ-эр (Бухара) деген жерде жашап турган 
элден келип чыгышат деп маалымдалат. Андан ары колжазма жаралган мезгилден 
болжол менен эки-үч жүз жыл илгерки буруттар тарыхына, башкача айтканда, XVI 
кылымга таандык окуялар элдир-селдир баян этилет. Анда кыргыздар ойроттор менен 
кармашып, «тополоңдон качып, тоо жамынган», эки ажырымга-түндүк жана түштүк 
канаттарга бөлүнүшкөн кыйын кезеңдер жөнүндө сөз болуп жатканы шексиз. Кытай 
булагы түштүк канатына (То-го-со-хо-лэ): кыпчак, каратегин, багыш, адигине, бөрү, 
найман, жору, төөлөс урууларын таандык кылат. Түндүк канатына (Кэ-эр-гэ-ци-сы): 
саяк, сары багыш, кытай, кушчу, саруу, моңолдор, солто, ават, мундуз, басыз, черик 
урууларын кошот. Тогосохол жана Кэргэцисы (? Тогуз-огул жана Кырк-кыз) канат 
аталыштары кыргыз элинин түзүлүшү жөнүндө башка, айталы, мусулман булактарынан 
белгилүү болгон уламыштар менен анча коошпойт. 

Булакта кыргыздардын (буруттардын) мусулмандардан сырткы айырмачылыгы, 
жана ислам динин тутпашы кайра-кайра баса белгиленет. 

Бул колжазмада баяндалган (негизинен оң жана сол канат) урууларынын 
жайгашуусу жайындагы маалыматтар эң эле маанилүү. Анткени анда жайкы 
жайыттардын (аерде мал жайган үй-бүлөлөрдүн саны) жана кыргыздар дыйканчылык 
кылган кыштоолордун орду көрсөтүлгөн. Кытайча транскрипциясында аябай 
бурмаланып кеткен айрым географиялык аталыштарды айгинелеш кыйла кыйынчылык 
туудурат. Азыр айтаарыбыз, оң жана сол канат кыргыз урууларынын жайгашуусун 
баяндоодо булар түндүк-түштүк канаттары делинип, алар жашаган географиялык 
аймактар булакта төмөнкүдөй ыраатта аталып өтөт: Ысык-Көл кылаасы, Чүй, Талас, 
Фергана, Ош, Өзгөн. Ошону менен бирге, түндүктөгү тоолордо (Тянь-Шань) түштүк 
канатындагы уруулар, а түштүктөгү тоолордо (Алай, Фергана тоо кыркалары) түндүк 
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канатына кирген уруулар жашаары белгиленет. Бул маалыматтар, көрүнүп тургандай, 
XVIII кылымдын баш чагындагы түзүлгөн жагдайды чагылдырат. Бирок булар көп 
жагынан толук эмес экенин да белгилей кетүү керек. Анын үстүнө, колжазманын бир 
барагы (кыргыз урууларынын Ысык-Көл аймагынан чыгышка жана түндүк-чыгышка 
карай жайгашуу тартибин маалымдаган баяндын башы ушунда болушу керек эле) жок. 

Жазылган баяндан көрүнүп тургандай, кыргыздар мал күтүшкөн, дыйканчылык 
кылышкан, аң уулашкан; ашкан малын алар Чыгыш Түркстандын жергилик калкына 
соодалашкан же данга жана кездемеге айырбашташкан. 

Биринчи китептин акырында Чыгыш Түркстандын чоң шаарларынын 
айланасындагы Цин кароолдору тууралуу маалымат берилет. Бирок көптөгөн 
жаңылыш жазуулар жана керексиз кайталоолор орун алгандыктан, кароолдор 
системасы жөнүндө «Мусулман аймагы жөнүндө баян» колжазмасынан жана кийинки 
сыпатталган башка булактардан маалымат алган оң. Биринчи китептин башка 
бөлүктөрүндө буруттар жөнүндө айрым ой-пикирлер кездешет. 

«Сиюй чжи»нин экинчи китебинде соода-сатык, үрп-адаттар жөнүндө маалымат 
бар; ал эми Чыгыш Түркстан менен Орто Азия элдеринин кийим-кечеси тууралуу 
бөлүктө кыргыздардын кийим-кечесинин, баш жана бут кийимдеринин сүрөтү 
тартылган. 

Аталышы айтып тургандай, үчүнчү китепте буруттар жөнүндө маалымат жок. Бирок 
колжазманын биз пайдаланган нускасында, биринчи китептин «Сырттагы жапайылар 
жагдайы» («Вайи цинсин») деген үчүнчү бөлүгү үчүнчү китепке жаңылыш тиркелип 
калган, же болбосо, колжазманын башка бир нускасынан эң акырында көчүрүлүп 
жазылган. Андан, Чыгыш Түркстан менен Орто Азия шаарларынын жол катнашын 
баяндаган жерлерден, буруттардын (кыргыздардын) урук-журттары көчүп-конуп 
жүрүшкөн чөлкөмдөрдү бөлүп көрсөтсө болот. 

К.А. Скачковдун корунда дагы бир колжазма бар. Ал Суэрдэнин «Хуйцзян чжи» 
(«Мусулман аймагы жөнүндө баян») аттуу эмгеги. В.И. Ленин атындагы китепканада 
бул эмгектин эки көчүрмөсү сакталуу; биз алардын болжолдо 1785-жылы жасалган 
колжазма-сынын көчүрмөсүнөн пайдаландык8. Текст төрт бөлүккө бөлүнгөн. 

Суэрдэ 1772-жылы жазган кириш сөзүндө бул «Баян...» Кашкардын мурдагы аскер 
губернатору Юнгуй менен мурунку цаотай Гушихэндин ушул эле аталыштагы эмгегинин 
кайра иштелген варианты экенин көрсөткөн. Фусэньбунун колтамгасы коюлган экинчи 
кириш сөздүн датасы көрсөтүлгөн эмес. Датасы жок үчүнчү кириш сөзгө Цзямухулук 
Дафунун колтамгасы коюлган. Ал 1783-жылы Кашкарга кызматка дайындалып, 
Суэрдэнин «Баянын...» эң соңку маалыматтар менен толуктаган. Толукталган 
маалыматтардын акыркылары 1784-жылга таандык. 

Кыргыздар тууралуу баяндын тексттери эки көчүрмөдө тең № 288 (438) жана № 
289 (4359-бирдей экенин белгилей кетүү керек. Бирок биринчи көчүрмөдө Чыгыш 

www.bizdin.kg

81



Түркстан менен Орто Азия этнографиялык типтеринин сүрөттөрү жок. Алардын ичинде 
кыргыз эркектери менен аялдарынын сүрөтү болгон. 

«Хуйцзян чжи»нин биринчи бөлүгү Чыгыш Түркстандын жаратылыш шарттарын 
сүрөттөп жазууга арналган. Анда кыргыз конуштарынан Аксуга, Кашкарга, Яркендге, 
жана башка шаарларга баруучу жолдор көрсөтүлгөн. Экинчи бөлүктө Чыгыш 
Түркстандын жергиликтүү калкынын коңшулаш көчмөн уруулар жана элдер менен 
болгон соода-сатыгы тууралуу маалыматтар келтирилген. Чыгыш Түркстандын бийлик 
системасы сыпатталган үчүнчү бөлүктө Кашкарга жакын жерлерде көчүп-конуп 
жүрүшкөн кыргыздарга (буруттарга) дайындалган хаким-бектер аталган. Төртүнчү 
бөлүк финансы жана алык-салык системасына арналган; анда «сырттагы жапайыларга» 
тийиштүү маалыматтар бар. Бул бөлүктө, ошондой эле, Кашкар, Куча, Аксу, Үч-Турфан, 
Яркенд сыяктуу шаарлардын айланасындагы цин кароолдору тууралуу да баяндалган. 
Башка булактарга салыштырмалуу, колжазмада чегарадагы кароолдор системасы 
абдан так мүнөздөлгөн, жана, ошондой эле, кыргыздардын (буруттардын) конуш 
журттарына баруучу жолдор көрсөтүлгөн. Бөлүктүн акырында айрым жерлердин жана 
«сырттагы жапайылардын», анын ичинде казактар менен кыргыздардын кабары 
баяндалган. 

К.А. Скачковдун Синьцзянь корунда Чунь Юандын «Ци-ши-и» (1777-ж)10 («Алман 
журттар жөнүндө аңгемелер») аттуу эмгегинин колжазмасы бар. 

XVIII кылымдын акыры менен XIX кылымдын ортосуна таандык көчүрмө, 4 
китептен турат. Басмадан чыккан вариантындагы автордук кириш сөз менен 
Синьцзяндын картасы мында жок; 1814-жылкы жана андан кийинки басылып 
чыккандарына караганда, негизги текст толугураак берилген. Төртүнчү китепте 
Кытайдын батыш жагында жайгашкан өлкөлөр жөнүндө баяндалган; анын ичинде 
кыргыздар (буруттар) тууралуу да маалымат бар; котормосу ушул эмгектин 
тиркемесинде берилет. 

«Мусулман аймагы жөнүндө баян» («Хуй цзян тун чжи») колжазмасы. Хэниндин 
эмгеги 11 . 1804-1863 жылдарга таандык көчүрмө. Чыгыш Түркстанды тарыхый-
географиялык жактан сыпаттап, айрым ишмерлердин өмүр таржымалын баяндап 
жазган 

эмгек. Колжазма төрт китептен турат. «Сырттагы жапайылардын тайпа-журттары» 
(«Вайфань було») деген акыркы бөлүгүндө буруттардын чоңбагыш, кушчу, черик, 
моңолдор, сарыбагыш, саяк, чекир-саяк, ават, тейит, каратегин, найман, кыпчак, сарт 
кыпчак, кыпчак-тору айгыр, сарыкол урууларын башкарган кыргыз бийлеринин мансап 
даражасынын тизмеси, жана ошондой эле, ал уруулар жердешкен чөлкөмдөр 
көрсөтүлгөн. 

Синьцзянь коруна кирген дагы бир колжазма «Чегара аскер кароолдорун 
уюштуруу» («Шэли калунь») деп аталат 12 . 1862-жылы Чугучактагы губернатор 
кеңсесинин архивинен көчүрүлүп алынган. 1758-жылдан13 1862-жылга чейинки мезгил 
мерчеминде Синьцзянда жайгашып турган чегара кароолдорунун түзүлүшү, саны, 

www.bizdin.kg

82



улуттук жана уруулук курамы тууралуу маалыматтар камтылган. Колжазмада буруттар 
жөнүндө маалымат жок, бирок кыргыз урууларынын конуш журттарына жакын 
жерлердеги чегара кызматынын системасы мүнөздөлгөн. 

Жогоруда сыпатталган колжазмалардын, жана ошондой эле, «Сичуй яолюе» 
(«Батыш аймагы тууралуу негизги маалыматтар жыйнагы»), «Циньдин Синьцзянь 
шилюе» («Улуу мартабалуу өкүмдар бекиткен Синьцзянь баяны») сыяктуу булактардын 
маалыматтары Синьцзяндагы чегара кызматынын системасы, кыргыз (бурут) урук-
журттарынын жайгашуусу, алардын чарбачылык турмушу тейиндеги бир катар 
маселелерди карашка мүмкүндүк берет. 

Цин сулалесинин расмий хроникалары 
Цин сулалесинин тышкы саясатын, анын ичинде кыргыздар менен Цин 

империясынын карым-катнашын изилдеп үйрөнүүдө «Да Цин личао шилу» («Улуу Цин 
сулалесинин баардык өкүмдарларынын башкаруусу тууралуу акыйкат жазмалар») аттуу 
булактын мааниси баа жеткис14. Расмий документтердин хронологиялык принципте 
түзүлгөн бул ири жыйнагы манжуу-мин өкүмдарларынын 1583-жылдан тартып, 1912-
жылга чейинки бийлик жүргүзгөн мезгил мерчемдерин өз ичине алат. 

«Да Цин личао шилу» 122 папкада (тао) топтолгон 1220 томдон турат. Ар бир тому 
бөлүктөргө (цзюань) бөлүнүп, көлөмү 100-110 бетке чамалап барат. Бул басылма 1937-
жылы Японияда жарыяланган. 

Шилу гуань деген атайын мекеме тарабынан кытай, манжуу жана моңгол 
тилдеринде даярдалган «Шилу» мурунку өткөн өкүмдарлардын даанышмандыгын 
жана жасаган иштерин даңазалаш үчүн гана эмес, ошондой эле, императорго ибарат 
өрнөк иретинде да жазылган. Алар өкүмдарлык жүргүзүүчү үй-бүлөнүн жашыруун 
архивдеринде сакталып, императордун үй-бүлө мүчөлөрүнөн тышкары, эң жакын 
санаалаш бийик мартабалуу мансап адамдары менен саналуу тарыхчыларга гана 
жеткиликтүү болгон. Ошол ишенимге арзышкан тарыхчылар кийин «Шилу»нун 
негизинде сулалелердин расмий тарыхын түзүшкөн. Тарыхый эстелик катары 
«Шилу»нун мааниси айрыкча экени талашсыз. Арийне Цин доорунун ар кыл тарыхый 
проблемаларын, жана ошондой эле, Цин империясынын тышкы саясатын иликтешкен 
изилдөөчүлөр тарабынан «Шилу»нун материалдары өтө сейрек пайдаланылган. 

XVII кылымдагы манжуу-моңгол мамилелерин изилдеген И.С. Ермаченко «Да Цин 
личао шилу»нун материалдары, жана ошондой эле, башка кытай булактары да сын 
көзкарашты талап кылаарын баса белгилейт. Анткени окуялардын расмий түрдө 
түшүндүрүлүшү көп убактарда ошол эле булактагы фактыларга карама-каршы келет. 

Эмгекте Канси (1662-1722 жж), Юнчжэн (1723- 1735 жж), Цяньлун (1736-1795 жж) 
бийлиги тушундагы «Шилу» пайдаланылды. Башка изилдөөчүлөр сыяктуу эле, биз дагы 
«Пиндин чжуньгээр фанлюе» («Жуңгарияны тынчытуу баяны») эмгегиндеги көптөгөн 
документтер «Шилу»да орун алганына көңүл бурдук15. 
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1770-жылы түзүлгөн «Пиндин чжуньгээр фанлюе» эмгеги 1755-1765 жылдар 
аралыгындагы окуяларды баяндайт. Булактын акыркы эки бөлүгү (биринчи бөлүк-
«цянь бян», 54 цзюань, экинчи бөлүк-«чжэн бянь», 85 цзюань, үчүнчү бөлүк-«сюй 
бянь», 32 цзюань) Цин империясынын казактар жана кыргыздар менен болгон карым-
катнаш тарыхы боюнча кеңири материалдарды өз ичине камтыйт. 

Кыргыздар туурасындагы документтердин чоң бөлүгү «Пин-чжунь»да, «Шилу»да 
жана «Дунхуа лу»да кайталанат. «Дунхуа лу»ну иликтешкен изилдөөчүлөр бул хроника 
формасы жагынан «Шилу»ну кайталап, мазмуну боюнча аны кыскача аңгемелээрин 
белгилешет. Алгач ирет «Дунхуа лу» («Дунхуа турак жайында жаралган жазмалар») 
1765-жылы Цзян Лян-цинин жетекчилиги астында даярдалып, Цин сулалеси 
бийлигинин адеп башталышынан 1735-жылга чейинки окуялар баянын өз ичине алган. 
Кийинчерээк «Дунхуа лу» улантылган16. 

Жогоруда аталган үч эмгектин материалдары манжуулар Жуңгария менен Чыгыш 
Түркстанды караткан убакта Борбор Азияда болуп өткөн тарыхый окуялардын жүрүшүн 
калыбына келтиришке, ошондой эле, Цин империясынын кыргыздар жана казактар 
менен кандай карым-катнаш жүргүзгөнүн толук турпатында акыйкат аңдап билишке 
мүмкүндүк берет. Бөлөк кытай булактары сыяктуу эле, аталган хроникалар дагы сын 
көз карашты талап кылат. Анткени окуяларды расмий эмгектерде баяндап жазуу жана 
чагылдыруу ар дайым бийликтеги сулаленин мүдөөлөрү менен байланыштуу болуп 
келген. 

XIX кылымдын башындагы булактардан эмгекте «Циньдин Синьцзянь шилюе» 
(«Улуу мартабалуу өкүмдар бекиткен Синьцзянь баяны») жана «Сичуй яолюе» («Батыш 
аймагы тууралуу негизги маалыматтар жыйнагы») пайдаланылды17. 
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ТЕКСТТЕР 

 

«ПИНДИН ЧЖУНЬГЭЭР ФАНЛЮЭ» 
(Жуңгарияны тынчытуу баяны) Бохэндин редакциясы астында 

Чженьбянь 
Жаңыдан каратылган калкты кандайча башкаруу жөнүндө 

11-бап 
Цяньлун бийлигинин 20-жылы, 1755 ж. 

17б Мамлекеттик кеңештин (Цзюньцзи дачэнь) министрлерине Улуу өкүмдарлык 
буйрук. 

Юн Чан кабарлагандай, жаңыдан каратылган буруттардын 300 дөн ашуун түтүн үй-
бүлөсү ээнбаштык кылып, мурдагы конуш журтуна качып кеткен. Бу качкындардын 
башынан эле орчундуу иштерге тиешеси жок болучу, бирок Юн Чан алардын качканын 
билээр замат, биргелешип кармап келгиле деп солондор менен барху жоокерлерин 
жөнөткөн. Кууп жетип кайрый алышпаган күндө да, кептин ачыгы, кармаштын кереги 
жок. Агер жай-жайына жайланышкан жашыл байрак аскерине жоокерлердин кереги 
жок болсо, анда ишибиз илгери жылганча убактылуу кармабай коё туралы. 

18б Бу буруттарды башкача башкаруу кажет, а Юн Чан болсо куугунду жана аларды 
кармашты жакшы уюштура алган жок. 

Арийне, Галцзан Дорчжиге өкүл жөнөтпөй туруп, качкындарды кайра кайтарыш 
үчүн жоокер күчү керекпи же керек эмеспи деп кайта-кайта такый берүү иштин 
чоожайын түшүнө билбегендикти далилдейт. 

Айтылуу генерал Юн Чан Или чөлкөмү каратылгандан кийин бу качкындардын 
баары башкача жол менен теске салынаарын Чаоцзиге жана Баньдиге билдирди. Юн 
Чан ошондой эле жаңы баш ийдирилген ци-ци-кэ-ба-сы-ха (ка) өтө каатчылыкта 
жашашаарын жана азык-оокат жагынан жардам үмүт этишээрин кабарлады. Көптөрү 
каракчылык менен күн көрүшөт. Жуңгар урууларынын ич арасы тоз-тополоң. Даңктуу 
аскерибиз келип, жаңы эле тынчытты. 

18б Алардын арасында каракчылар жоктугуна кандай кепилдик бар. Тынчытып, 
тартип орноткондон кийин, албетте, алардан арылуу зарыл. Кедейлерине келсек, 
жайсаң (зайсаң) Салар башкарууну өз колуна алып, бара-бара баарын жөнгө салышы 
ылазым. Же жергиликтүү бай үй бүлөлөрдү каржалгандарга каралашкыла деп 
милдеттендириш керек, болбосо өздөрүн жер иштетип жан багышка мажбурлоо 
зарыл. Ички аймактардан азык-түлүк жеткириштин түк да зарылчылыгы жок. Алардын 
арасында кантип сыйлык бөлүштүрүү жагын айтсак, бу маселе боюнча Баньдини 
жагдайга жараша иш жасоого милдеттендирген жарлык чыгардык. Бул ишке Юн Чан 
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кийлигише албайт. Баньдиге, Амурсанага, Саларга биздин көрсөтмөлөргө ылайык 
ынтымактуу башкаруу жагы айрыкча баса көрсөтүлдү. 

13-бап 
1755-ж, 6-ай. 

22а Динбэй цзянцзюнь Баньди Давацинин урук-туугандарын кармаганын 
кабарлады. 

Даваци калган каткан аскери менен тымызын из жашырып кетти. Эки багыттын 
аскери артынан куугунга жөнөштү. Сары изине сая түшкөн аскерлер бир багыттан 
Давациге кошулуп баратышып, тобунан адашып калган эки миңден ашуун адамды 
кармашты. Даваци менен бирге калгандардан, бар болгону жүздөн ашуун адам көз 
жазгырганга үлгүрүштү. (Өз) конуш жайларына кайтып келгенден коркуп, ууру жол 
менен Куйлук кырка тоосу аркылуу буруттардын жерине качышты. (Биздин) 
букараларыбыз Цэньгуньчжаб, Нэмоку, Чжалафэна, Аожунань Даваци көчүп-конуп 
жүргөн 

22б журттарга барышып, анын бүт урук-тууганын, ламаларын (6 миңден ашуун 
адам), жана ошондой эле коңшу уруулардын элин кармашты. Даваци дагы бираз 
убактынча аман-эсен калаар, бирок артынан цаньцзань дачень Аланьтай, ван 
Баньчжур, Цэрен-Убаш чогуу күч менен кубара кууп барат, кыязы, кутулуп кетиши 
кыйын го. Анын үстүнө, буруттар Даваци менен эчактан жоо, жанынын аманатын 
сураса, эч качан калкалап калышка макул болушпайт. Дайын-дарегин сураштырып 
билгиле деп өкүлдөрдү жөнөтүп койдум, (аны) тезинен кармоо кажет. Сиздин 
кызматчыларыңыз Баньди, Амурсана, Салар бир жерге чогулушту, кандай аракет 
кылышты болжошуп, аткарууга киришүүлөрү тийиш. 

23а Улуу өкүмдарлык буйрукка ылайык ойроттордогу кырдаал көзөмөлгө алынсын, 
ырааттуу түрдө аткарылсын жана билдирилсин. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Баньди билдиргендей, Даваци аялын таштап, жүздөн ашуун кишиси менен 
буруттарды карай качты. Аланьтай аскерди баштап артынан сая түштү, жакында 
кармашы керек. Даваци-тополоң салган козголоңчу, аны эч колдон чыгарышка 
болбойт. Буруттардын чегине кире качканы чын болсо, Давацини кармап бергиле деп 
көндүрүш үчүн Баньди ал жактарга кыраа кишилерди жиберет. Бирок Давацини 
кармашка аскер жөнөтүштүн кажети жок, тапшырманы аткарууга ишенчиликтүү 
кызматкерлерди жиберүү жетиштүү. 

23б Амурсана менен Салар ал жерлердеги жагдайды жакшы билишет, жана ишти 
бир жаңсыл кылышта Баньдиге жардам беришмекчи. Аны сөзсүз колго түшүрүш керек. 
Жуңгарлар азыр толугу менен тынчытылды, бир гана адам-Даваци али кармала элек, 
болгон аракеттин баарын колдонуу зарыл. 
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Мурда расмий кабыл алууга келгендер мансаи алышчу. Амурсана тууралуу айтсак, 
канча адам менен качан чыгаары жана канча күндө жетип келээри такталып, тез арада 
билдирилсин. Ал бу жолу Давацинин урук-туугандарын кармап берди. Жортуулда 
айырмаланган офицерлерди, жоокерлерди, генерат\дарды Баньди өзү текшерет жана 
билдирет, баары тең сыйлыкка көрсөтүлөт. 

14-бап 
1а Динбэй цзанцзюнь Баньди Давацини куугундоо кандайча жүргөнүн кабарлайт. 

Баньди билдирди: Даваци жашыруун качкан соң, мен эки тарапка кайгуул жана 
цаньцзань дачень Цэньгуньчжабаны бири бирине удаа ар башка багыт менен куугунга 
аттандырдым. Дагы цаньцзань дачень Аланьтайды аскер менен буктурма коюшка 
башка багытка жөнөттүм. Цэньгуньчжаб Давацинин конуш журттарына барып, анын бүт 
урук-тууганын, ламаларын (6 миңден ашуун адам) жана жакын арада көчүп жүрүшкөн 
кишилерди кармап келди. Дардана Давацини Куйлук зоосуна дейре кууп барып, 
буруттардын жерине өтүп кеткенин көргөн. Жоокерлерим менен атчан аскерим 
алсырап бүттү; азык тарткан (унаа) артыбыздан үлгүрүп жете албай жатты; айлананы 
түрө чалдырдык; Куйлук кырка тоосунан ары жол уйгур шаарына жана бурут урууларын 
көздөй кетээрин көрүп, кайра тарттык. Даваци жанын ала качып, же буруттарга, же 
уйгур шаарына кирип кетти, болбосо, жакын бир жерге жашынды-мунун баары ачык 
эмес. 

2а Соңунан циньван Цэрен-Убаш 800 жоокер менен чалгынга аттандырылды; 
ошондой эле Давацини кармап беришсе өздөрүнө жакшы болоорун жарыя кылган 
буйрукту түшүндүрүү максатында уйгурлар менен буруттардын ар кайсы жерлерине 
дайвэйлер жана тайчылар (гайчжи) тандалып жөнөтүлдү. 

За Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Баньди билдиргендей, Дардана менен Цэбдэнджаб Давацини Куйлук зоосуна 
чейин кууп барышып, буруттардын чегине кирип кеткенин көрүшкөн. Ушу тапта 
Давацини тутуп беришсе, өздөрүнө жакшы болоорун жарыя кылышка адам жөнөттүк. 
Бу жолу жоокерлерди аттандырыш-кур убарачылык. Эли-журту жапырт моюн сунду. 
Жана качкын Давацини кайра кайтышка мажбурлаш зарыл эмес. Даңазалуу аскерибиз 
каракчынын артынан сая түштү жана жакын арада чындап жалтанбастан алга жылып, 
(аны) сөзсүз кармабай койбойт. 

3б Кантип ал жылт коюп кутулуп кетмек эле? Буга жоокерлерибиз менен 
офицерлерибиздин эр жүрөктүүлүгү жол бербейт. Бирок иштин жөн-жайы бул болду, 
жарым жолдо аттар алсырап калды, ушундан улам кайра тартууга (туура келди). 
Арийне, Даваци качып жүргөндө анын аттары арып-чарчабаса керек деп айталбайм. 
Агер алар (б. а. жоокерлер) (Давацини) кууп жетип колго түшүргөнгө күч үрөбөй 
жатышабы деп жорусак, бул жазага татыктуу. Жок, алар Или чөлкөмүн багынтууда 
эрдик көрсөтүшкөнүн эстесек, азырынча кечирим кылышка арзышат. 
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Баньдиге, Амурсанага, Саларга Давацини кантип болбосун кармаш керектигин 
айрыкча баса көрсөтөбүз. Азыркы учурда Даваци же тоо-токойдо жашынып жүрөт, же 
уйгур урууларына качып кирип кеткен, -кайсынысы болбосун, таап кармаш оңой эле. 

4а Аланьтай менен Эрдэнэ алдын торой буктурма коюшту, бирок Давацини кармай 
алышабы же жокпу-белгисиз. Эгер ал буруттарга кире качкан болсо, Баньди кайрып 
берүү талабы менен киши жиберет. Иштин маанилүү экенин түшүндүрүп, аларды 
(Давацини) кармап беришке милдеттендирүү зарыл. Кымындай да коркоктук кылышка 
жана буруттар бул ишти тоготпой коюшуна жол беришке болбойт. Андан соң 
жиберилген адам биздин даңктуу аскерибиз кайрадан терең жүрүш жасаарын 
жарыялайт. 

Биз Или чөлкөмүн жаңы эле караттык, андыктан айкөлдүк көрсөтүп, жаңыдан 
багыйдырылган элди тынчтандырышыбыз керек. Азыр ойрот жоокерлери кутуруп 
каракчылык кылышууда, мыйзамдарды бузушууда. Генерал (аларды) катуу 
териштирип, камакка алууга, аскер мыйзамдары боюнча жазалоого тийиш. Сактык үчүн 
адегенде (тополоңго) тыюу салуу туурасында буйрук жарыялансын; муну алар билип, 
корккондой болсун. 

5а Расмий кабыл алууга чектелгендер жөнүндө айтсак, (аларды) дайындап, күн 
мурунтан жөнөтө берген дурус. Бирок Даваци али колго түшүрүлө элек. Жаңыдан 
багындырылгандардын арасында чындап баш ийгендери да, ошондой эле аскердин 
күч-кубатынан коркуп ындыны өчкөндөрү да бар. Адамдардын маанайы али бүдөмүк. 

Казак жана бурут урууларына байланыштуу жагдайда али баардык иштер аткарыла 
элек. Булардын карамагындагы жерлерде иш жүргүзүш үчүн жагдайга жараша 
кызматчы дайындап калтыруу жагы аскерге милдеттендирилсин. Мен циньван 
Цэренди, Цэрен-Убашты, Нэмокуну жөнөтүштү кеңешип-кестим. Өткөн жылдагыдай 
эле, (бу жолу) да басып кирбейбиз. 

11а Динбянь цзянцзюндун жардамчысы Саларга буйрук, жоокерлерди баштап, 
Давацини колго түшүрүш үчүн буруттарга аттансын. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Баньди кабарлагандай, Давацини кармоо боюнча жайсаң (зайсаң) Цэрен-Доржи 
суракта Даваци буруттардын журтун карай качып кеткенин айтып, күбө өттү. 

11б Биздин аскерибиз терең жүрүш жасап, Или чөлкөмүн каратты. Амурсана жана 
Салар жеңил атчан аскер менен капыстан кол салышса, Даваци кармалат. Цзяицзюнь 
Илини багынтып, бираз дымак күтүп калганынан пайдаланып Даваци качып кетти. 
Императорго алгачкы билдирүүдө Даваци жүз киши менен качканын кабарлашты эле. 
Азыр эми миңден ашуун адамды ала кеткенин айтышууда. Анын качан качканы 
тууралуу мурунку жана кийинки маалымат да бирдей эмес. Азыр күч жыйнап, 
(Давацини) колго түшүрүү зарыл. Ушу тапта Баньчжур менен Аланьтай аскер менен 
кармоого кетишти, турукка (лагерге) кайтып келише элек. Эгерде Баньчжур (аны) 
кармаса, эң жакшы болор эле. Кармай албай калган болсо, анда Давацинин буруттарга 
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кирип кеткени анык. Баньди менин көрсөтмөмө ылайык буруттар буйрукту орундап, 
(аны) кармап беришин жарыялоо жана талап кылуу максатында киши жиберди деп 
ойлойм. Эгерде дароо кармай алышпаса, даңазалуу аскерибиз азыр Или чөлкөмүнө 
топтолгон. Цзянцзюндун жардамчысы Салар тандамал миң жоокерди баштап 
буруттардын чегин көздөй жүрүш кылып, анда өргүп жайланышат жана өзүнүн күч-
кубатын көрсөтөт. Тайманбаган тажрыйбалуу киши тандап, буруттарга жөнөтөт. (Ал) 
эгерде кичине эле олку-солку болушса, аскер күчү дароо согушка даярданып, керек 
кезде Давацини колго түшүрөөрүн көшөрө түшүндүрөт. Бул иш өтө маанилүү, ыңгайлуу 
кырдаалды эч колдон чыгарышка болбойт. Салар айрыкча ыкылас-ынтаа көрсөтүшү 
жана эч бир жаңылбашы керек. Баньди менен Амурсана иштерди жөндөш үчүн 
убактынча Илиде калышат. Салардын согуштук аракеттеринин абалы жөнүндө өз 
убагында токтоосуз билдирилип турсун. 

35а Динбэй цзянцзюнь Баньди Амурсана аскерлерди өзү билип которуштуруп 
жатканын жашыруун кабарлады. 

Баньди билдирет. Халхасца бэйлэ Цэбдэнджаб билдирген маалыматка караганда, 
Амурсана казактар менен буруттардан коргонуш үчүн 9 мин аскер колун которуштуруп, 
эки жерге топтоого көрсөтмө берген. Бул иш мурда макулдашылган бекен же жокпу, 
билиш үчүн тымызын суроо жөнөттүк. Менин оюмча, Амурсана мурда эч акылдашкан 
эмес. Мен кайта-кайта такып сураганда гана, ал мурда казактардан буруттар чегарада 
талоончулук жасап жатышканын кабарлаган маалымат түшкөнүн айтты. Ошондуктан 
Борохуцзирде казактарды калкалап, конуш-жайыттарды коруш үчүн Боротал отогунан 
500 жоокер алышкан. Ал эми Алимату (Алматы?) отогунан Будуньамань деген жерге 
туруктуу жайгаштырыш үчүн 4 миң кол жыйнашкан. 

36а Мен казактар менен буруттарды айыптайм. Басып кирүүгө жана жоокерлерди 
ар кайсы жерге чачууга кантип батынышты! Тополоң салган көчмөндөр бар болсо, анда 
даярданып, (ошол жакка) аттануу жана жеринде тыюу зарыл. 

Амурсана айтат: казактар менен буруттар мурда эле келишкен деп. Эгерде аларды 
кайта кетишке көндүрсө жакшы. Жок, кутуруп каракчылык кыла беришсе, белен турган 
аскерлер аларды жолдон оңой эле колго түшүрүшөт. Көчмөндөр мурдагыдай жерин 
иштетип, малын кайтара беришсин, тополоң салышпасын. Азырынча 2-3 ай даярдык 
сактап, качан өкүл жөнөтүлгөн адам кайтып келген кезде аскерди кайра артка кайтара 
берсе болот. Мен жалпыга бирдей милдеттүү чечимди орундап, согушка даяр тургула 
деп аскер жөнөттүм. Эмки жолу ага (Амурсанага) кат-кабар жибергенинде керек кезде 
өз мөөрүңдү басып жүр деп расмий буйрук менен түшүндүрүп койгон оң. Мен баардык 
расмий буйруктар орундалышын талап кыламын. 

15-бап 
31б Динбэй Цзянцзюнь Баньди Амурсана иш жагдайы тууралуу эмнелерди айтып 

жатканын жашыруун билдирди. 

Баньди кабарлады: Давацинин артынан куугунга кеткен хошоут акими Баньчжур 
турукка (лагерге) кайтып келген, борборго расмий кабыл алууга жөнөгөнү турат. 
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Амурсана буруттар, Яркенд, Кашкар кол жыйып, басып киргени калды деп жалган 
маалымат берген. Темур-норлук (көл) көчмөндөр бу күндө дүрбөшүп, ичкери жактарга 
көчүп кетип жатышат <...>. 

<...> Казактар менен буруттарга каршы сактык чараларын көрүү максатында 
(Амурсана) жакында 9 миң колду которуштуруп, эки жерге жайгаштырганы тууралуу 
сурадым. Эмне, чегара анча жакшы кайтарылбай жатабы? Атказылган аскер болсо, аны 
жакшылап башкаруу жетишпей жатканына байланыштуу, эмдигиче толук жөнөтүлө 
элек <...>. 

Мен кайтадан талап кылам, ушу күндө расмий кабыл алууга аттануу зарыл. 

16-бап 
1а Динбэй цзянцзюнь Баньдиге жашыруун буйрук. Мамлекеттик кеңештин 

министрлерине Императордун жарлыгы. 

Баньди кабарлагандай, Амурсана ар кандай айла-амалга салып, казактар жана 
буруттар бир туруп кол жыйып келиптир, бир туруп аны менен ынтымакка келишүүдө 
деген өңдүү аңырт-каңшаарларды кайта-кайта апырткан; дайны жок чаргыткан кеп-
сөздөр. Амурсана акылсыздык кылып жаткан сыяктанат, чыккынчылыгы 

1б айдан ачык. Буйрукка жараша аракет жаса деп, мен Баньдиге бир канча жолу 
көрсөтмө жибердим. Анын (б.а. Амурсананын) букаралары тууралуу айтсак, аларды 
<...> кантип кайра келтиришти өз убагында жана тымызын ойлонуштуруу кажет. 

<...> Андан тышкары, Баньди куралдуу сакчылардын коштоосунда Давацини, 
жайсаң (зайсаң) Айэрцини жөнөттү. Баранга жана ошондой эле Нэйци тайчыга (тайчжи) 
кошулуп бирге качышкан Эбуган менен башка тогуз адамга байланыштуу айтаарыбыз, 
алардын баарысын тең сурактан өткөрүү зарыл. Чыккынчылык кылгысы келишпеген 
калган туткундарды бүт бойдон сакчы кошуп борборго жибериштин кажети жок. Бирок 
алардын арасында оорусунан улам уйгурларда калып калган Чуйсоном Эмчи бар эле; 
сакайган соң сакчылардын коштоосунда борборго жөнөтүлсүн. 

Амурсана жуңгарлардын бир бөлүгүнө өкүмдүк жүргүзөт деп Хубирхань лама 
кандайдыр сөз кылганын башта Баньди билдирди эле. Азыр Амурсана бекинген жер 
ушундай, (ага) көкүтүп чатак чыгарыш үчүн тыңчы жибериш эч мүмкүн эмес. 
Сакчылардын кайтаруусунда борборго жөнөтүлгөндөр качып кетпешине Баньди көз 
салууга тийиш. 

16-бап 
20б Түндүк тарапты тынчытуучу колбашчы Баньдиге жашыруун буйрук. Аскердик 

кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Баньдинип кабарлаганына караганда, же бүг көчмөн журттарды моюн сунуудан 
баш тарттырып козголтуу, же чохэрлик Юэсуту менен биргеликте казактарга жана 
буруттарга кошулуп, чегара тынчтыгын бузуу максатында Амурсана, Нагэча Абагэс, 
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Чахаши үчөө, эч кимге көрүнбөй, түнү бою тымызын кеңешип чыгышкан. Бул өтө 
шектүү. 

Амурсананы айтсак, (аны) сөзсүз кармап, жазалоо кажет. Ал өзү муну билбеши 
керек. Бирок мындай кырдаалда ал расмий кабыл алууга келишке макул боло коёору 
күмөндүү. Жагдай ушундай, (ал) сөз жок, Тарбагатай журттарында кармалбай койбойт. 

Баньди мурдагы көрсөтмөлөргө ылайык аракеттенүүгө тийиш. 

Абагэса менен Чахашинин жөн-жайына келсек, кыязы, бирге аракет кылып 
жатышкандай: же ал (Амурсана) жуңгарларды жеке өзү бийлеп кетпесин деп 
чочулашууда, же чындап эле өз (элине) өздөрү жамандык каалашууда. Баардыгын тең 
сураштырып так билүү зарыл. Эгер чын эле шерик болушса, анда чогуу аракеттенишет; 
жок, аргасыздан баш ийип жатышса, бу да аларды кармап жазалашка жакшы негиз 
болуп берет. Жуңгар башчылары бир адамдын айынан баарысы тең кутулбас куяга 
калышаарын түшүнүшөт. Ишенбестик жана чочулоо тамыр жая баштайт, (алар үчүн) бу 
да жаман. Бу кырдаалды Баньди, Салар жана Аожунъань жакшылап талдап, жагдайга 
жараша аракет жасаштары ылазым. Уйгур беги Ходжасы жөнүндө айтсак, эмдиги жылы 
ал расмий кабыл алууга келээри тууралуу императордун чечими чыкты. 

Сакчылардын коштоосунда Давацини жеткирип келатканда ал (б.а. Ходжасы) 
астыртан Амурсананы сураштырганын кабарлашты. Яркенд менен Кашкарды 
караткандан кийин аны баардык уруулардын үстүнөн башчы кылып дайындаш керек. 
Анын тамырын тартыш кыйын. Бирок мунун баары цзянцзюнь даражасында 
Жуңгарияны ал өзү билип башкарганынан улам болуп жатат. 

49-бап 
Цяньлун бийлигинин 22-жылы, 1757 ж. 

25а Жуңгарларды тынчыттык, ал эми казактар болсо баш ийээрин билдиришти; 
андыктан теңирдин жалгоосу менен буруттарга императордун жарлыгын тапшырдык: 
«Бурут журтчулугунун башчысына. Галдан Цэрэн дүйнөдөн кайткандан баштап 
Жуңгарияда кишилер бири-бирин өлтүрүп, журт ичине бүлүк түштү. Биз, ай-ааламдын 
(аймактар менен калайык калктардын) бирден-бир эгеси, баары тынчытылганда 
алардагы (жуңгарлардагы) баш-аламандыкка чыдап, кол куушуруп отура албадык! 
Ошондуктан Или чөлкөмүн караткыла, Давацини кармагыла, баардык ойрот урууларын 
тынчтандыргыла жана мурдагы журттарына кайтып келишке мажбур кылгыла деп, 
даңазалуу аскерибизди атайын аттандырдым. Бирок жуңгарлар Амурсана бузукунун 
тилине кирип, кайрадан тополоң башташты эле, даңктуу аскерибиз таш-талканын 
чыгарды. Амурсана казактарга качып кетти. Биздин аскерибиз терең жүрүш жасап, 
капыстан сокку урду. Казак (ханы) Аблай чоң кыргында (каршылык көрсөттү) жана 
талкаланды; (кылмышкер) гана жылт коюп кутулуп кетти. Ушу кезде (хан) 
козголоңчунун азгырыгына 

26б алдаңганына өкүнүп жатат. Өткөн жылы өкүлүн жиберип, моюн суңганын 
билдирди; Амурсананы кармап берем деп убада кылды; бирок козголоңчу билип 
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калып, Орусияга качып кетти. Ушу күндө чечектен каза тапты. Орустар коштоочу кошуп, 
(Амурсананын) сөөгүн таанышсын деп жуңгарларга жөнөтүштү. 

Жуңгарлардын жазыгы ушунчалык оор, чегара кыйырларында тынчтык орнотуш 
үчүн (аларды) кырып жойгондон башка арга жок. 

Силер, буруттар, жуңгарлардын ишине эч качан киришкен эмессиңер; бирок 
эзелтен коңшу журтсуңар. Бу күндө жуңгарлар толук багындырылды, жана силердин 
жериңер биздин чегара менен ирегелеш болуп калды. Эгерде силер, казактар сыяктуу 
(биздин) дөөлөткө ыктап, баш ийип келсеңер, мен (силерге) мурдагыдай жашаганга, 
кийим-кечеңерди өзгөртпөгөнгө мүмкүндүк берем; мансап даражаларын 
дайындабайм, жана салык төлөтпөйм. 

Арийне, өкүл жиберип өтүнүч кылсаңар, жакшылыгымды жана сыйлык-сыйымды 
аябайм. Силер жапайы салт-санааңар менен Ордо мамлекеттен (Срединное 
государство) айырмалансаңар керек; андыктан биз тарапка өтүштү жана баш ийишти 
каалабашыңар ыктымал; бул өзүңөрдүн ишиңер. Бирок өзүңөргө караштуу урууларды 
эч качан чегара бузбагандай кылып тескөө зарыл. Ошондо мен аскеримди көбөйтпөйм 
жана тынчыңарды албайм. Жок, жоошуп, тынчыбайт экенсиңер, же империянын 
чегинен көчүп өтүп, өз билгениңерди жасап талоончулук кылсаңар, анда чатакты 
өзүңөр чыгарган болосуңар. Аскерибиздин каарына каласыңар, өкүнөсүңөр, кийин 
биздин ырайым кылышыбыз кыйын болот». 

Эмне пайдалуу, эмне жок, сөзсүз түшүндүрүү кажет; эгер алар (буруттар) жакшылап 
ойлонуп, түшүнө турган болушса, өзүнчө көрсөтмө берүү керек. 

Чегара тынчтыгын камсыздоочу аскер башчысы Чжао Хойго буруттарды 
тынчтандыруу иши боюнча буйрук 

Аскер кеңешинин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Цэньгуньчжаб мурда билдиргендей, бу жолу басып 

27а кирип, Шарабэлде катыгын бердик. 

Түркстандыктардын иши боюнча экинчи жортуул, балким, буруттардын (конуш 
журттары) аркылуу өтөт; анда (аларга) Хоцзичжанды (Жихан кожону) кармап бергиле 
деп буйруу зарыл. Цэньгуньчжаб кандай көрсөтмө бергенин маалымдагыла деп, башта 
Чжао Хой менен Ярхашанга буйрук кылынган эле. Ушу күндө Жуңгария багынып, 
казактар баш ийген соң, биз алардан (буруттардан) тартип сактап, тынч жашоону талап 
кылаарыбызды билдирип, жарлык жазып жибердик. Чжао Хой жагдайга жараша 
сыйлык тапшырды. Бу жолу аскер жөнөттүк. Эгер (аскер) буруттардын (конуш 
журттарын) аралап өтүшү ылайыксыз десек, анда кантип башка жол менен өтсө болот? 
Эмне үчүн адаттагыдай билдирүү жиберилбейт? Кол салуу жана басып алуу аракеттери 
билдирүү жиберилгенден кийин ишке ашырылат деп кантип айтсын? Буруттардан 
башка да көптөгөн уруу-журттар бар, кол салуу жана басып алуу 
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27б аракетин кандай кылып толук акырына чыгара алабыз? Эгер алар шек алып 
калып чатак чыгарышса, анын айласын кандай кылабыз? 

Мурда кырсыктын тамырын кыркышка үмүт кылаарыбызды жар салдык эле. А 
өткөн жылы болсо, Чжао Хой так Илиге бараткан кезде Хуньци дүрбөлөң чыгарып, 
качып кетип олтурат. Жолдон жолугушкан, бирок каракчы качып кеткен. Бу жолу 
жазалоочу аскер өткөн катачылыкты кайталабашы кажет. 

56-бап 
Цяньлун бийлигинин 23-жылы, 5-ай, 1758 ж. 

8а Чжао Хой билдирди: «Мен жоокерлерди Санташ ашуусуна баштап бардым, 
Бату-Жиргал менен Хурциге жоокер алып чалгын чалууга буйрук кылдым. 4-айдын 30-
күнү цзолин Вэйшу, цаньлин Буни, мацзи вэйшу фаньюй Бадай, мацзя Дуйиньбу, Бату 
жана башкалар Тэмурту-нор жээгине баратышкан жүздөн ашуун атчанды көрүшүп, үйүр 
жылкысын тартып алышты. Тигилер (аттарын) кайрып алыш үчүн аткылай башташты. 
Биздин жоокерлер үчөөнү өлтүрүп, бирөөсүн жарадар кылышты. Ошондо ойрот 
Чирикчиге бу жерге даңазалуу аскер келгенин жарыя кылышка буйрук бердик. Аңгыча 
атчандардын бири алар буруттар экенин, даңктуу аскер Хэ-ло-хо-сыда ойротторду 
ойрон кылганын угушканын айтып калды. Бу жолу жылкысын тийип алышканынан 
улам дароо баамдабай калышканын, чын жүрөктөн берилдик деп ант кылышаарын 
билдиришти. Чирикчи алардын башчылары Турчибай менен Окуну, жана 60 тан ашуун 
караштуу адамдарын чакырып келди. Мен Турчибайды 

9а кеп-сөзгө тартып, сураштырдым. Көрсө, Турчибай-саяк уруусунун бийи экен. 
Ойроттордо жайсаң (зайсаң), ал эми уйгурларда бек кандай болсо, бий да дал 
ошондой. Шэрбек бий менен бирге (алар) 500 ашуун түтүнгө бийлик кылышат. 
Сарыбагыш уруусу дагы 500 ашуун түтүн журт, аны Мамутхули-бай (Маматкул) менен 
Оку экөө бийлейт». (Турчибай айтты): «Башта батышта Анжияндын жанында көчүп 
жүргөнбүз. Даңазалуу аскер жуңгарларды тынчытып, казактарды каратканын өткөн 
жылы эшиттик. Биз да баш ийели дегенбиз, бирок жакында Макэцинден даңктуу аскер 
келээрин угуп калдык. Мына эми келген экен. Биз, буруттар, эчактан эле моюн сунгубуз 
келип жүргөн, бирок жуңгарлар каргаша болуп туруп албадыбы. Ишенбесеңер, мени 
же балдарымы барымтага алгыла. Алдыга ар уруу 

9б журттарга (отокторго) адам жиберип көргүлө, сөз жок, астейдил мамилеге күбө 
болосуңар; баарысы тең өз урукташтарын даңктуу аскерге көмөккө жиберишет. Бизде, 
буруттарда, оң канатта-он уруу, сол канатта-беш уруу бар. Мен оң канаттан болом, ушу 
кезде Хархали-гулэми (Каркыра?) менен Тогуз-торого көчүп келдик. Сол канаттын үч 
уруусу-кушчу, саруу, кытай, баардыгы болуп миңден ашуун түтүн, бизден 15 күндүк жол 
арасында турушат. Алардын башчыларын буйрук менен чакыртып алса болот. Сол 
канаттын калган эки уруусу-Анжиянда, оң канаттын сегиз уруусу Кашкарга жакын 
жерде. Баш ийип берүү сунушу менен аларга баруу керек». 

10а Мен Турчибайга биздин аскер кайда баратканын түшүндүрдүм. Моюн 
сунгандарга жардам беребиз, каршылык кылгандарды кырабыз. Жуңгарлар, казактар 
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жана башкалар муну иш жүзүндө көрүштү. Эгер ал чын көңүлдөн баш ийсе, Улуу 
даражалуу император сөзсүз ырайым кылып колдойт. 

Азыр даңктуу аскер жазалоо максатында уйгурларга жортуул жасап баратат. Аскер 
күчү, ат-көлүгү, азык-оокаты жетиштүү; жардамдын да, каражаттын да кереги жок; 
бирок жол билген коштоочуларды дайындап, бүт урууларды баш ийүүгө жана аскерге 
кол кабыш кылууга чакыруу милдет. 

Ойротторго келсек, толук курутулду; Буку Чаган менен Казак Сары гана качып 
кутулду. Эгер (алар) силердин жериңерде жашынын жүрүшкөн болсо, өзүңөр кармап 
беришиңер керек. (Буруттардын) айтымында, эч 

 10б кандай качкын болгон эмес жана жок. Даңазалуу аскерибиз жолго чыкканда, 
силердин жериңер аркылуу өтмөкчү деп, мен (аларга) дагы да ачык түшүндүрдүм. Улуу 
даражалуу император кырдаалды алдын ала көрө билип, кайрымдуу жарлыгын 
чыгарган. Жарлыкты ызат менен колго алып, (биз) аны (буруттарга) которуп окуп 
бердик. Турчибай жерге баш уруп: «Улуу мартабалуу император ушундай ырайым жана 
жакшылык көрсөтүп жатса, буга биздин катын-балдарыбыз кантип кубанбасын!»-деди. 
Жана кайрадан таазим этти. Мен анын чыныгы ал-акыбалы кандайлыгын текшерип 
көрдүм; өкүл аркылуу 

11а жарлык тапшырганга, чогуу барып, жарыя кылганга буйрук бердим. Турчибай 
мага аттарды тартууга жибериптир. Кийинки күнү мен жооп катары кабыл алуу 
уюштурдум, жана атчан жаа аткычтардын (өнөрүн) көрсөтүүгө буйрук кылдым. (Аларга) 
жибек жана жалбырак тамеки белек кылдык; баарысы тең ыраазы болушту. 

Андан соң офицерлер (шивэйлер) Урдэнди жана Толуньтайды, Дашдаванын колу 
астында кызмат кылган теги бурут Боркэни Турчибайга кошуп, моюн сунууга үгүттөө 
тапшырмасы менен баардык отокторго жөнөттүк. Бешинчи айдын төртүнчү күнү анын 
(б. а. Турчибайдын) уулдары менен үкөсүн барымтага калтырып, жолго чыгышты. Бату-
Жиргал билдиргендей, 4-айдын 30- 

11б күнүндө цзолин шуинцзун Дашджаб, мацзя вэйшу фаньюй Лашялэту, ойрот 
хуцзюну Цзяошодуань Хаоциньтохэлайдан бир атчан кесепти кезиктиришкен; аны 
солунь Силэрту менен ойрот Чирикчи колго түшүрүшкөн. 30 дан ашуун 
Лайбулимцзисай (ойрот) үй-бүлөсү Албаци менен Олчундун артынан кетип баратышып, 
туруп калышканын тактадык. Ошондуктан алардын конуш журтун көздөй аттанууга 
буйрук кылдым. Албаци менен Олчунь каршылык көрсөтүшкөн жок, багынып беришти. 
Алардын үй-бүлөсүн, жылкыларын, төөлөрүн, курал-жарактарын олжолодук. (Биздин) 
аскерге кол кабыш этсин деп мен күүлүү-күчтүү 50 улан тандап 

12а алдым. Бату-Жиргал менен Хурци буруттардын башчылары менен жолугушуп, 
аларды баш ийүүгө чакырышканын кабарлашты. Качкын ойроттордун үй-бүлөлөрүн да 
кармап келишти. Бу сапар офицерлер менен жоокерлер жакшы кызмат кылышты. 
Баарына сый тартууланды: Буни, Дашджаб цаньлин мансабын алышты; Лашялту, Бадай 
линцуй (ченине) ээ болушту; вэйшу фаньюй Дуйиньбу, Бату, Силэрту - үчөө тең линцуй 
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мансабына арзышты. Тодуань, Чирикчи ланьлин шивэй даражасын алышты. Жакшылап 
сыйлыкка көрсөтүш максатында, ошондой эле сыйлаш үчүн 10 тоос канатын жана 20 
кара канат берип жиберишти сурап тийиштүү министрликке билдиребиз. 

12б Чегарыны тынчытуучу Чжао Хуэйге уйгурларды курутууга аттанып чыгышка 
буйрук. 

Аскер кеңешинин министрлерине императордун жарлыгы. 

Мындан бираз мурда Чыгыш Түркстанды басып алуу башталды, жана жолдо 
жагдайга жараша аракет кылгыла. Өзүңөр менен аз аскер алганыңардын айынан, 
буруттардын жеринен өткөндө кыйынчылык туулушу ыктымал; бирок бу күндө 
буруттардын башчылары багынганын билдиришти. 

Ярхашандын аскери Кучага жетип, бирок шаарды ээлеп алалбагандыктан, алар 
(Чжао Хуэйдин колу) өздөрү билип көмөк көрсөтүүгө, ошондой эле Чэбдэнчжаб дагы өз 
күчтөрүн биргелешип аракет кылышка баштап барууга тийиш. Бирок буруттардын баш-
көз болчу бирдиктүү төрөсү жок; андыктан биздин аскерлер кетсе, талап-тоноо 
кайтадан башталат; (аларга) ишенишке болбойт. 

13а Чжао Хуэйге сактык чараларын көрүү зарылдыгын атайын баса белгилейбиз. 
Яркендге жана Кашкарга жортуул жасай турган болсоңор, Ярхашань менен 
байланышты үзбөй, ал жакка Чэбдэнчжабдын (күчтөрүн) кошумча жөнөткүлө. Быйыл 
милдетибизди орундасак, тынчтык орнойт. Эгерде бул убакыт ичинде кат-кабар 
болбосо, же Яркенд жана башка түйүндөр каратылбаса, анда Илиге кайра кайтасыңар. 
Эгерде Хазык-Шары (Казак-Сары) менен Букучаганды издеп таап, колго түшүрө 
алсаңар, андан жакшы; күн мурунтан билдирүү жиберип, убара чегиштин анча кажети 
жок. 

Чыгыш Түркстанды тартипке салыш үчүн (биз) капыстан терең жүрүш жасайбыз; 
андыктан күчкө ишенип, чабуул коюштун зарылчылыгы жок. Душмандын аштыкка 
муктаждыгын эске алып, эгин талааларын эчтеке жыйнап алалбай тургандай кылып 
майкандап салуу керек. Кесептердин күчү ошондо алсырайт. Ошондой эле, Жихан-
Кожо биз тарапка өтүшкөн Шаласы жана Махусы жайсаңдарды (зайсаңдарды) өлтүрүп 
салганын маалымдашты. Алар (биздин) эски букараларыбыз эле; аябай кыжырыбыз 
кайнап жатат. Мүмкүн, ойроттор тарапка качышкан. Бу дагы Чыгыш Түркстанда иш 
жөндөштүн бир амалы, андыктан чара жүргүзүүгө көбүрөөк көңүл бөлүш ылазым. 

Чэбдэнчжабдын билдиргенине караганда, Гуны Даши менен Батур жана офицер 
(шивэй) Лаогэ эки жүз жоокер менен Каши өзөнүнүн өңүрүнөн 60 тан ашуун элют үй 
бүлөсүн, Демчини жана Толо-кожону кармашкан. Толо-кожо (Төлө?) Халюнун жээни. 
Анын туугандары бүт бойдон борборго жөнөтүлдү. Алар (биздин) аскерлерге көмөк 
көрсөтүштү; текшерип, сыйлык ыйгарыш үчүн тийиштүү 

14а министрликке жиберүү керек. Жашынып жүрүшкөн кесептерди издешти 
токтотуп, аскерди Чжао Хуэй менен биргелешип аракет жасашка баштап баруу жагы 
Чэбдэнчжабка атайын эскертилсин; а Чжао Хуэйге жиберилген буйруктун көчүрмөсү 
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Ярхашанга берилсин. Аларга буруттар кандайча каратылганын уйгурларга түшүндүрүп 
жеткирүүнү буйрабыз. 

57-бап 
17б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хуэйге биргелешкен күч менен уйгур аймагына 

жазалоочу жүрүшкө аттанууну буруттарга кабар кылышка буйрук. Аскер кеңешинин 
министрлерине Императордун жарлыгы. 

Ярхашань колго түшүрүлгөн кесептерди суракка алып, мына буларды аныктады: 
кожолор, (эки бир туутан Бурхан ад-Дин менен Жихан-кожо) мурда эски аким Икэ-
кожону өлтүрүп коюшкан. Анын уулу буруттарга качып, азыр (ошолордо) жашайт. 
Кыязы, козголоңчулардын башчылары менен буруттардын мамилеси чатак; ошон үчүн 
(алар) жакында Аксуга аттанышаарын, бирок сөзсүз эле 

18а буруттардын (аймагы) аркылуу жүрүшпөсүн мурда Чжао Хуэйге билдиришкен. 
Азыр эми буруттарга таяңгыбыз келсе, дароо алардын конуш журттарына барып, 
эгерде (биздин) аскерге күчүңөрдү кошо алсаңар, жолдо колго түшүрүлгөн олжонун 
баары жагдайга жараша сыйлыкка берилет деп жарыя салуу керек. Ошентип 
шыктандырып, дүрбөлөңчүлөрдүн башчыларын кармап жок кылганга Яркенд менен 
Кашкарга бирге аттанабыз. Жакшылап караштырып, жагдайга жараша иш кылгыла. 

57-бап 
1758 ж., 6-ай 

З0а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хуэйге Казак-Сарыны издеп таап, камакка алууга 
буйрук. Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чжао Хуэй уйгурларга жортуул жасашты токтотушка бир канча ирет буйрук алган. 
Буруттарды моюн сундурууну аяктаган соң, (Чжао Хуэй) күчүн бөлүштүрүп, (ойрот 
башчылары) Казак-Сары менен Букучаганды кармашка аттандырды. Анын кабарлашы 
боюнча, Букучаган калп эле колго түшмүш болуп, кайта качып кеткенине карабай, Фу 
Дэ али кайрат-дымагынан жазбаптыр. Чжао Хуэй өзү генерал болуп туруп, Казак-Сары 
менен калган каракчыларды эмгиче кармай албайт. Анан калса, казактарга адеп 
кезиккенде, Казак-Сары кайда кеткенин билген экен. Казак-Сары батышка Тэлюкэ 
казактарына, а Букучаган түндүккө Ханбаба казактарына качканын 

30б борборго жөнөтүлгөн Тэклэдэк дагы айтты. Чжао Хуэй ушуларды сураштырып 
билсе болбойт беле? Эгер ал эртерээк казак чегарасына барып талап кылганда, 
качырып жибербейт эле да? 

Арийне, балким, Тэкэсыга (Текес) же Агуйясыга качып кетишти деп да айтып 
атышат, дайынсыз сөздөр. (Биздин колбашчыларыбыз) күчтөрүн үлөштүрүп, 
(каракчыларды) издеп табабыз жана камайбыз деп чамданып жатышат. Мурдагы 
жаңылышын жашырыш үчүн жоопкерчиликтен кутулгулары келип атканы айдан ачык. 
Дегинкиси, алар өз билдирүүлөрүн дегеле эч качан бири-бири менен макулдашкан 
эмес. 
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Чжао Хуэй Илиден жолго чыксын дейли. Генерал адегенде азык-түлүктү кайра 
кайтарып жиберет дагы, анан тамак-аш тартыш, ошон үчүн Илиге кайталбайбыз деп 
чыгат. 

Азыр кайрадан колдо бар азык-оокат он күндөн ашып-ашпайт деп атышат. Мындай 
акыбал менен алар убактылуу гана натыйжага жетишет. Карамагында 2 миң 

31а ашуун эле жоокери бар экенин эске алышпай, дагы уйгурларга каршы аттанууга 
суранып жатышат. Бирок мен бул аздык кылат го деп чочулап турам. Ушу тапта дагы үч 
топко бөлүнүштү; а Фу Дэ болсо кайрадан буруттардын аймагына аттанды; ого бетер 
чочулайсың. Цэбдэнджаб азыр Тарбагатайдан казактарга аттанып барып, Букучаганды 
бергиле деп талап кылды. Чжао Хуэй да Букучаган казактын була уруусу тарабынан 
кармалып, Аблайга жөнөтүлгөнүн уккан. Жакында (аны) өздөрү кармап беришет деп 
ойлойм. Фу Дэ Казак-Сарыны кармап берүүнү талап кылууда; а Шара-бэлден 
Цэбэнджаб аскери 

31б менен кошулууга баратат. Эгерде каракчылар Тэлюкэнин колтугуна 
жашынышса, Аблайдын моюн сунушу, жана (кесептерди) дароо кармап бериши 
даркүмөн. 

Фу Дэ аскер менен (кесептерди) издеп таап кармашка гана аттанып чыккысы келет. 
Ошондой эле Цэбэнджаб дагы салгылашып жаткандарды жер жарылган чуу менен 
колдош үчүн аскерин жардамга алып келе жатат. 

Андан ары, аскерди буруттарды карай баштап калдым, кайра кайтышым ыңгайсыз 
деп Чжао Хуэй мурда билдирди эле. Мен дагы буйрук жибердим: эгерде буруттар 
уйгур шаарынан анчалык алыс эмес аралыкта болушса, анда (Чжао Хуэй) баратканча 
жолдон Аксуга капылет сокку уруп, Ярхашань менен биригет. Учурда (буйрукту) 
алышкан болуш керек; (аны) аткарышса, кайра кайтыштын кажети жок. Негизинен, 
согуш кырдаалын эске алып, ыңгайы келгенде аракет кылуу керек. Аскердин алга 
жылуу жагдайлары кандай болуп жатканын тез билдиргиле. 

58-бап 
1758 ж., 7-ай 

8б <...> (туткундар айтышты): Хоцзичжань (Жихан-кожо) эки күн аскер көмөгүн 
күткөн; киши жиберип, Куча али кулай элегин билген. Андан соң 15и күнү түн катып 
жолго чыгышка ашыгып, таң заарда даңазалуу аскерибиз тарабынан талкаланган. 

9а Биз, (б.а. туткундар), качып жүрүп, Хоцзичжан өлдүбү же тирүүбү, билбей 
калдык. Хоцзичжандын жанында Илиден качып чыгышкан 2 миң уйгур, 500 уйгур-
соодагер, жакында багындырылган Шаласы менен Махусынын 500 кишиси, андан 
тышкары, Аксу жана Ушдан аттуу-жөөсү болуп 1 миң жоокер бар. Баардыгы болуп 5 
миң жоокер. Атчандары 3 мин. Анын бир тууганы Боронидунун (Бурхан ад-Дин) колу 
астында 2 миң жоокер; Кашкарда буруттарга каршы коргонуу чараларын көрдү. 
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Эр бүлөлөрдү ойротторго кызмат кылыштан куткарыш үчүн башта Хоцзичжань 
(буруттардын) ар бир бийи менен өзүнчө келишим түзгөн. 

Азыр (бизге) багынса, салык төлөшү керек. Бул эми аймакты мурдагыдай өзү билип 
башкаруу, каалагандай жер иштетүү, шаар кайтаруу жана коргонууга даяр туруу 
дегендикке жатпайт. 

Борониду айткан: мурда ойроттордон кордук көрчү элек. Улуу өлкөнүн аскери 
болбосо, эзелки жерибизге кайра кантип кайтат элек? Жакшылыкка жамандык жасай 
албайбыз; а аскер күчүнө караманча каршы туралбайбыз. 

9б А Хоцзичжань ага ынаган эмес; көзүн караган бектери анын бу кашкөйлүгүн 
колдоп кетишкен. Аларды кармайбыз деп ойлойбуз. 

(Хоцзичжань) жолго чыкканда Борониду артынан кат жиберген, анда мындай деп 
айтылган: «Зор дөөлөттүн аскери Тамурту-нор көлүнөн (Ысык-Көл) жортуулга чыкты 
деген кабар эшитилди, коргонушка белен бол». Хоцзичжань кароолду күчөтүштү 
буйруп, Огэнь өзөнүн карай жылган; Тохэнайдын калкы толук кырылганын көргөн. 
Баарынын жүрөгү түшүп, айнытканга аракет кылышкан; бирок Хоцзичжань бет алган 
жагынан кайтпай, акыры жеңилди. Миң түтүн журтун баштап, Кашкарга аким болуп 
турган бурут беги Хугуа (Кубат бий) өткөн жылы көктөмдө Хоцзичжань буруттардын 
чоңбагыш жана кыпчак урууларын талап-тоногонунан улам шектенип, өз 
жамаатташтарын ээрчитип кайра буруттарына кетип калган. Борониду согуш 
баштагандан чочулап, соңунан куугун жиберген эмес. Улуу дөөлөтүбүзгө Ахуйдаону 
элчи жөнөткөн, а бир канча жоокерин Яркендге калтырган. Хоцзичжань бу жолу Аксуга 
жардамга келип, кыргын салган. Уйгурлардан ал-жайды сураштырып билишке 
Долотэматэни жөнөттүк. Бирок ал ажал астында жаткан оор жарадарларды жайлап, 
качалбай калган; өлүм жазасын жасагандан жазгаңган. 

58-бап 
13б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хуэй бурут уруулары кандайча баш ийиише 

ийиктирилгенин билдирет. 

Чжао Хуэй маалымдайт: «Мен буруттардын чегине барып, эки отогунун-саяк жана 
сарбагыш урууларынын бийлерин баш ийишке ийиктирдим. 

14а Алтынчы айдын башында, 4-күнү бүткүл уруу-журттарды жоошутушка чогуу 
аттанышкан офицерлер (шивэйлер) Урдэн менен Толуньтайды Турчибий коштоп жүрдү. 
Урдэн кабарлагандай, 5-айдын 12-күнүндө Турчибийдин Жумгал жергесиндеги конуш 
журтуна жетишкен. Кийинки күнү жарандарды чогултуп, императордун жарлыгын 
жарыялашкан. Андан соң Таласка Майтак бийдин уулу-Эшботого барышкан. Ал жерде 
да бүт баардыгы тизе бүгүп угушкан; анан колдорун чекеге алып, ийиле таазим этишип, 
мындай дешкен: «Биз эбак эле Улуу өкүмдарга букара болгубуз келген, бирок 
жуңгарлар жол бербей келди. 

14б Эми, минтип, каалаганыбыз акыры кабыл болду; кантип кубанбай калалы». 
Таласта Мамугкул (Маматкул) бийдин жана анын жардамчылары Каработо, Майтак, 
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Акбайдын карамагында 4 миң түтүн эл бар экенин Эшботодон сурап билишкен. Бул 
жерден (аларга) чейинки аралык 5-6 күндүк жол экен; Толуньтай 14ү күнү ал элди баш 
ийишке ийиктиргени аттанган. Урдэн 18и күнү Тогуз-торого сарбагыштын бийи Черикчи 
менен жолугушууга жөнөп, эртеси императордун жарлыгын жарыя кылган. Башка 
(жерлердегидей) эле, баардыгы ыраазы болушуп, таазим этишкен. Черикчи 100 баш 
мал тартуулап, борборго кабыл алууга барыш үчүн цзянцзюнь менен жүздөшүп 
сүйлөшүү ниетин билдирген. 

15а 6-айдын 3-4 күнү (биз) аскер туругуна (лагерь) бардык; мен урмат көрсөтүү 
менен Улуу өкүмдардын баш ийүү тууралуу жарлыгын жарыя кылып, казактар 
кандайча моюн сунушканын айтып бердим. Эгерде алардын жеринде качкын ойроттор 
бар болсо, (бизге) кармап берүүгө тийиш экендиктерин эскерттим. Кол куушуруп, 
баардыгы баштарын төмөн ийип мындай деп айтышты: «Ойроттордой күч-кубаттуу 
оёндор толук ойрон болушту. Байманасы ташыган казактардай байлар бүт баары баш 
ийип беришти. Биз бечара элбиз; даанышман өкүмдардын эркине көнбөгөндө, кантмек 
элек?» Мен ошондой эле уйгурларга кыргын салганга жоокер күчүн сурадым. Турфан 
багытында иш бир жаңсыл болуп калса керек; эгер Яркенд менен Кашкардын батыш 
жагындагы буруттар тополоңчулардын башчыларын күч менен багынууга 
мажбурлашса, же окуянын жүрүшүндө өз аймактарында (кесептерди) кармап беришке 
көмөк көрсөтүшкө көнүшсө, анда кайрымдуу сый-тартууга арзышат. 

Черикчи сылык-сыпаа макулдук билдирип, мындайча жооп кайтарды: «Биз 
энчибизге мурдагы конуш жайыттарыбызды сурайбыз». Мен ага ачык айттым: «Силер 
башында ойроттор тарабынан сүрүлүп чыгып, Анжияндын атырабындагы конуш 
жайыттарды ээлеп калгансыңар; азыр болсо Нарын, Жумгал, Талас жергелерин жайлап 
турасыңар. Мурда (ал жерлерди) ойроттор ээлешкен; бу күндө даңктуу аскерибиз 

16а жүңгарларды тынчытты; Каган-Харкирага (Каркыра?), Тэмурту-норго (Ысык-
Көл) чегара кайтарчу кароол коюу кажет. Илиде даңазалуу аскерибиздин туруктуу колу 
(гарнизон) жайгашкан. Эгерде конуш жайыттарыңар тарлык кылып жатса, чындап 
өтүңгүлө да, ызат-сый менен Улуу өкүмдардын ырайымын жана кайрымын күткүлө; өз 
бетиңерче көчүп-коно беришти койгула». 

Черикчи буга чейинки сылык-сыпаа сыягынан жазбай, ордого кабыл алуу аземине 
канча киши бараарын сурады; (анан) мындай деп айтты: «Биздин Мамуткул-
бийибиздин (Маматкул) жашы 90дон ашып кетти; өзү семиз; отурса карды салаңдап, 
жер чиет; атка мине албайт. Ордого үч гана адам-Черикчи, Турчи, Ниша-барат». (6-
айдын) 6-күнү мен кабыл алуу уюштурдум жана аттуу жаа аткыч 

16б мергендердин өнөрүн көрсөттүм; баардыгы суктанышты. 9-күнү үчүнчү 
даражадагы шивэй (офицер) Дасанды Черикчи ордого кантип жөнөп жатканын байкап 
келишке жибердим. 

Толуньтай Талас аймагын кандайча тынчытканына токтолсок, кайтып келгенде ал 
өзү Улуу өкүмдарга жолдогон билдирүүсүндө баяндайт. Жиберилген жана алынган 
буйруктар кол астыдагыларга маалымдалып жатат. 
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17а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго качкын кесептерди издешке жана колго 
түшүрүшкө күч бөлүштүрүү иши боюнча буйрук. Мамлекеттик кеңештин 
министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чжао Хой билдиргендей, ойрондолгон ойроттордун калдыктарын кармап жойгоңго 
ал күч бөлүштүргөн. Из куугаңга Цзаохэден Хэрдай (Курдай?) тарапты карай Хайрабат 
аттанып кеткен. Кашбалцирде Фу Дэге жолуккан. Бу жерлерде Казак-Сары кесеп эле 
эмес, Махэцинь да жок болушу мүмкүн. Бирок Цзаохэ жана Хэрдай уйгурларга жакын 
жайгашкан. Фу Дэ маалымдагандай, бу жерден Ярхашанга кошулушка жөнөсө болот. 
Буруттардын Таластагы конуш журттарынан өтүп, батыш казактарынын чегине жетебиз; 
Казак-Сарынын кабарын сураштырабыз. Калган кесептерди Чудан жана Шара-бэлден 
таап кармайбыз. Чжао Хой менен Фу Дэ буга чейин күчтөрдү бөлүштүрүү боюнча 
буйрук алышса да, бирок Илиге кайсы жол аркылуу кайтышаары тууралуу көрсөтмө 
болгон эмес. 

Мен Фу Дэге сөзсүз Шалоболэден кайра тартууга буйрук кылдым; ошондой эле 
Цэбдэнджабга да аскерди кошулушка ушул жол менен баштап барууну буйруйм. Бу 
жолку буйрук мурдагысы менен байланыштуу. Фу Дэнин качкын кесептерди кармоо 
аракетин айтсак, эгер күчү жетпесе, тез келип кошул деп, Шалаболэден Цэбдэнджабга 
кат жиберсин. Буйрук бүт баарына маалымдалсын. 

58-бап 
32б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой оң канат буруттардын баш ийишке 

ийиктирилгенин билдирет. 

Чжао Хой маалымдайт. Фу Дэнин кабарына караганда, шивэй Урдэн буруттардын 
Мамутхули-бийин (Маматкул) моюн сунууга үндөп, анын бир тууган иниси Шэрбекти 
расмий кабыл алууга жөнөткөн. 6-айдын 18 күнү биздин аскер туругубузга жетип 
келебиз деп болжошкон. Урдэн буруттарды Толуньтай келгиче жөнөй бергиле деген; 
ал келээр замат Толуньтайды коштоп барышка жумшаган. 19 күнү Урдэн Шэрбек менен 
анын төрт ата өткөн кыйыр тууганы Худайбердини турукка ээрчитип келген. Текшерип 
көрдүм, Маматкули-бий (Маматкул) абдан илберинки адам экен, бир тууган инисин 
кабыл алуу аземине жөнөтүп жатат. Урдэнди (аларды) ордого коштоп барышка 
жиберүү керек. Чакырылган буруттардын ичинде Кельди-бий болду, ал өз журту менен 
моюн сунду. Чечек менен ооруганына байланыштуу ордого барышка батынбайт. Мага 
ар кайсы конуш журттардагы баш ийдирилген буруттарга мөөр жана жарлык берүү 
жөнүндө өтүнүчтөр түштү. Мен аларды тийиштүү түрдө тапшырдым. Дагы Абдулам 
жана Абдураим деген соодагер уйгурлар бар; булар Анжияндагы жана башка 
жерлердеги уйгурларды моюн сунушка үндөгүлөрү келишет. Мен аларга жарлык 
беришке улуксат кылдым. Чамасы жазгы баарда Илиден кездешебиз. 

Мындан тышкары, алдыңкы тобу менен азык-оокат тартып бараткан Токтобай 5-
айдын 23-күнү Чанцзесыда (Чаңгес) үч жүз казак атчандары тарабынан тонолгон. Андан 
соң алардын (б.а. казактардын) башчысы Эрлэйди жолуктурушкан; ал болгон ишти 
офицерлер менен жоокерлерден угуп, сураштырып тактап, чыгымды ордуна коюшка 
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киши жиберген; ошону менен бирге алдыңкы аскер тобунун колбашчысынан 
(цзянцзюнь) мөөр жана жарлык сураган. 

2-айда шивэй Эрдэнэ анын аягын ат жаралаганына байланыштуу басалбай 
калгандыктан, дарыланууга Баркулиге (Баркөл?) жиберүүнү суранаарын билдирди. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чжао Хой билдиргендей, шивэй Урдэн буруттардын Мамутхули-бийин (Маматкул) 
баш ийүүгө чакырган; анын бир тууган иниси Шэрбекти расмий кабыл алууга жиберген. 
Урдэн кабыл алуу аземине бараткан буруттарды коштоп жүргөн. Баркульгө жана 
Сучжоуга жетишкен; жоомарттыгыбызды көрсөтүп, баардык жерде эң сонун күтүп 
алдык жана белек-бечкек тартууладык. 

34б Анжиянга жана башка жерлерге барып, уйгур калкын моюн сунууга үндөгүсү 
келишкен алиги соодагер уйгурлар жөнүндө айтсак, эгерде алар белгиленген мөөнөттө 
Илиге келе алышса, анда күн мурунтан күтүнүү зарыл; алыстагы адамдардын ишеничин 
жоготкон жарабайт. 

Токтобай менен казак Эрлэйдин жолугушуусуна, жана анын өз жамаатташтары 
тарабынан тонолуп кеткен оокаттарды кайта ордуна койгонуна токтолсок, мунун 
баардыгы чын пейилден болгонсуйт; ошондуктан ага 4 түрмөк шайы тартууланып, 
сыйлыкка көрсөтүлсүн. Ошондой эле (анын) карамагына кармалган калкты өткөрүп 
берүүгө буйрук кылабыз. 

Хазык-Шарынын (Казак-Сарынын) жайын айтсак, эгер алцинь уруусу анын кабарын 
билдирип, кармап бере алса, анда, сөз жок, айрыкча кайрымдуулук көрсөтөбүз. 

35а Цяньфын Токтобайга күжүрмөн күч-аракети үчүн шивэй чени жана кара канат 
ыйгарылсын; ал эми оор жаракат алган шивэй Эрдэнэ борборго дарыланууга кайтып 
келсин. Баардыгына маалым кылынсын. 

59-бап 
1758 ж., 7-ай 

11б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой чыгыш буруттары баш ийишке ийиктирилгенин 
баяндайт. 

Чжао Хой билдирди. Таластагы буруттарга жөнөтүлгөн шивэй Толуньтай 
кабарлагандай, 6-айдын 23ү күнү ал кушчу уруусунун башчысы Майтакты, кытай 
уруусунун башчысы Каработону моюн сунууга чакырган. 

Жолдо цаньцзань дачень Фу Дэге жолуккан. (Буруттарга) кабыл алуу уюштурушкан. 
Каработонун жашы жүздөн ашып, көзү көрбөгөнүнө байланыштуу, Майтак болсо 
жетимиштен өтүп, атка жүрө албагандыктан, Майтак (биздин) аскер туругубузга бир 
тууган иниси Шүкүрдү, а Каработо жээни Хэбицини жиберген. Мен аларды расмий 
кабыл алууга чакырдым. 
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12а Хэбици тизе бүгүп, мындай деди: «Биз, буруттар, оң жана сол канат болуп 
бөлүнөбүз. Оң канатты Мамутхули (Маматкул) бийлейт, сол канатты Каработо 
башкарат. Кушчу, кытай эки урууда миңден ашуун түтүн бар. Даанышман өкүмдарга 
карагыбыз келет, бизди өкүмдардын кабыл алуусуна жибергиле». Мен (аларды) 
жибердим, жана бүгүндөн калбай аттангын деп, коштоп барышка Толуньтайды 
жөнөттүм. Урматтоо менен билдирем. 

61-бап 
15б <...> буруттардын өкүлү Шүкүр ордого келди, кабыл алуу уюштурдук. 

17а <...> Шивэй Урдэн менен Толуньтай буруттардын өкүлдөрүн коштоп борборго 
келишти. 

27б <...> бурут өкүлүнүн, айтканына караганда, Борониду менен Хоцзичжань бираз 
мурда тымызын (өз) сыйынтына кайтып келишип, Яркендге Абдуджабды, ал эми анын 
чоң уулун Аксуга бек коюшкан. 

62-бап 
1758 ж. 9-ай 

4б Улуу мартабалуу император - Көкөтеңир жалгаган зор дөөлөттүн (Поднебесная) 
өкүмдары. Кытайда да, анын чегинен тышкарыда да баш ийбеген эч ким жок. Алыскы 
кыйырлардын баарында бейпилдик орноттук; баарысы тең өз салт-санаасы менен 
тынч-аман жашап жатышат. 

Жуңгарлар жуйкулук кылышты эле, тукуму курутулду. Казактар менен буруттар 
толук моюн сунушту. Хоцзичжань гана тополоң чыгарып, чыр баштады. Андыктан 
жазасын беришке аскерди көтөрдүк. Башына түшкөн коркунучтан улам багынбаска 
чарасы жок; күнөөсүн моюнга илип, кечиргиле деп өзү келиши керек эле. Азыр эми 
кыянат кылганына өкүнүп, колго түшүп берди. 

13а <...> Хоцзисы (Ходис) кабарлагандай, Хоцзичжань талкаланып, андан соң же 
Боронидута барып кошулганга Кашкарды карай, же Яркендди көздөй качты, белгисиз. 
Эки шаарда он миңдей адам бар. Азыр, эгерде Уштан Кашкарга аттанып чыкса, аска-
тоолор аркылуу жол татаал. Ал, сөз жок, Яркендден Хиндустанды, Кара-Тибетти, 
Бадахшанды карай качат. Яркендди көздөй жүргөн оң. Эгер ал Кашкарда болсо, 
буруттар жана Анжиян менен мамилеси чатак, кеталбайт. Яркенд аркылуу өтүп, 
даңазалуу аскерибиз соода (жолун) бөгөп салат. 

Боронидунун жайын айтсак, ал момун адам. Даңктуу аскерибиз Кашкарга келсе, 
өзү эле багынып берет. Генералдар өздөрү чечишсин. 

Мен аскер туругундагы бектер менен кеңешип көрдүм, баары тең туура таап 
жатышат. 

Хоцзисы (Ходис) ушу кезде бэйлэ (башчы, бий) дайындаган Эминь-хочжо (кожо) 
анча-мынчага бой көтөрбөгөн токтоо адам. Калган бектер-Одуй жана башкалар 
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тартууга татыктуу болушкан жок. Ал (б. а. Эминь-кожо) оокаттуу уйгур үй бүлөсүнөн 
чыккан. Борборго жөнөтсөк, тополоңчуларага жан тарткандар ого бетер шектенип 
калышабы деп чочулап турам. Кабыл алуу аземине анын уулу Моцзапарды (Музафар?) 
жибергени жатабыз. 

18б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго сырттагы жапайыларга (варвар) тийиштүү иш 
боюнча Императордун буйругу. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Фу Дэ казак Балукэге кез келип, андан Солтунь Батур менен соодагерлер 
өкүмдардын кабыл алуусуна барышка чын эле жолго чыгышкан бекен, же жокпу, 
сурамжылап көргөнүн маалымдады. 

Казактар менен буруттар-булар сырттагы жапайылар; ордого кабыл алууга 
келишкенде, чын ыкылас билдиришкени менен, дитинде кантсе да сыйлык-тартуу үмүт 
этип турушат. Эгерде (алардын) ой-ниети, айткан сөздөрү чын пейилден экенине 
көзүңөр жетсе, анда биздин кайырыбызга карк болушка үмүттөнүп, борборго келе 
бериштерине силер өзүңөр эле улуксат кылаласыңар. Суранышпаса, тынч көчүп жүрө 
беришсин. Келгиле деп буйрук бериштин кажети жок. 

Чжао Хойго, Намджарга, Фу Дэге буйрук беребиз. Сырттагы жапайыларды ордодо 
кабыл алууга байланыштуу мындан ары: өздөрү келген кезде угуп көрөбүз, (аларды) 
шаштырып кереги жок. 

19б Соода жагына келсек, мурда аскерди жабдуу муктаждыгы эске алынчу. Бу 
күндө уйгурлар менен ишти бүтүрдүк, көп ат сатып алыштын зарылчылыгы жок. Эгерде 
алар (соодагерлер?) болжошкон убактан кечигип, келбей коюшса, товарларды сактап 
турган дурус; а качан келишкен кезде, соода-сатыкты жөнгө салган оң. Өтө эле 
мажбурлаштын кереги жок. Сырттагы жапайыларды башкарууда бир гана калыстык (б. 
а. ишенич жана ынтымак-ырашкерлик) жолун кармануу абзел. 

62-бап 
1758 ж., 10-ай 

25б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго бурут конуш журттарынын чектерин карап 
чыгышка Императордун буйругу. 

Кабыл алуу каадасына келген бурут өкүлү Тэмурту-нор (Ысык-Көл) алардын 
мурдагы конуш журту экенин айтып, энчи кылышты сурады. 

Биздин жарлыгыбыз мындай: «Бу жер силердин баштагы конуш журтуңар болгону 
менен, бирок эбак эле жуңгарлар ээлеп алышкан. Анан кантип ал мурдагыдай 
силердин жер болуп калышы керек?» Бирок силер биздин букарасыңар; а бу жерлер 
абдан кенен, балким, жашоо жагдайыңарга жардам катары жака-белдеги конуш 
жайыттардан тартуу кылаарбыз. Муну жасаса болот. Цзянцзюнь менен дачэндин 
кароосуна берилгенден кийин, кайрадан жарлык чыгарылат. 
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Буруттардын макоо өкүлү буга баш уруп, элине жаят болуш керек. Эгерде Чжао Хой 
бу жерлерди баш-аягына чейин түрө билсе, анда түшүндүрөт жана баардыгын 
маалымдайт. Анчалык жакшы билбесе, кылдаттап карап чыкканга кызматкер жиберсе 
болот. Илиге ирегелеш аймактар менен аскер туруктары жайгашкан жайлардан башка 
(буларды барк албай коюу жарабайт), мүмкүн, өздөрүнүн өрүш жайыттарына жакын 
ээн жерлерди көрсөтүп, өткөрүп берээрбиз. Канткен күндө да, чектерди аныктоо 
зарыл. Эгерде Чжао Хой жана Фу Дэ уйгурлар менен али ишин аяктай элек болсо, анда 
Намджарга буйрук кылабыз, качан Илиге келгенде, орундайт. 

Императордун Тайхэдянь аксарайында кабыл алуу болуп өттү. Бурут өкүлү Черикчи 
бирдей даражадагы адамдар менен чогуу шаан-шөкөт жөрөлгөлөрүн өтөдү. 

63-бап 
23б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой Яркендге жасалган жортуул жагдайын 

маалымдайт. 

Чжао Хой билдирди: Мен аскерге Яркендге жүрүшкө аттанууга буйрук бердим. 10-
айдын 3-күнү шаардан 40 ли аралыктагы Хойциарыкка жеттик. Шивэй Маньчортуну 
жоокерлер менен чалгынга жибердим. Түн ортосунда жолду кыйгап өтүп, шаарга чукул 
жердеги кесептер ээлеп алган кароолканага, соңунан шаарга тымызын өңүп кирип, бир 
уйгурдун эгинин олжолоп алдык. Кароолдор кайта тартып алышка аракет кылышты эле, 
бирок, жаадан атылган окторду көрүп, качып жоголушту. Шаардагы 200-300 атчандар 
чабуул коюп, бирок алыс кууп барыштан жазганышты. Мен Илиде төрөлүп өскөн бурут 
Мыньдубайдын (Меңдибай?) айтканынан кең-кесири маалымат алдым. 

Аксу менен Үч-Турфан багынып бергенден кийин, Хоцзичжань 3 миң уйгур менен 
Кашкарга кирген; аерде бир түнөгөн; 4 күн Япургэде турган. Борониду Хоцзичжандын 
жосунсуз жоруктарына аябай нааразы экенин эшитип жатабыз. (Алар) ар кими бирден 
шаарды 

24б коргоп, бири бирин колдошко макулдашышкан. Боронидунун аттуу, жөөсү 
кошулуп 10 миң ашуун адамы болгон; алар Кашкардан бир бекет аралыкта Гэлциде 
жайгашкан. Хоцзичжань Яркендге уйгурлар айыл-кыштактардан чөп тартып жатышкан 
кезде келип кирген. 

Шэлэмэтэге, Молло Гэлибге 50 адам алып, Бурцзибостунга туруктуу кароол 
коюшка, шаарда канча жоокер, канча ат барын, Хоцзичжань кимге ишенээрин, 
кишилердин маанайы кандай экенин, Кашкар менен кат-кабар аркылуу катнашат 
бекен, чекмелеп билишке буйрук кылдык. Андан тышкары, Яркенддин беги Абдуджаб 
кайда, муну аныктагыла дедик. Айтымда, шаарда элюттар, буруттар, илилик уйгурлар, 
5 миңден ашуун атчандар бар; а жөө адамдар эң эле көп. Хоцзичжань менен 
байланыштуу бир нече бек: Абудуклэм, Абдухалим, Нияз-сопи, Ашгэ, Иланхэли, Букунь, 
-баарысы тең кыжырын ичке катып турушат. 

Хоцзичжань элдин кашында тизелеп олтуруп: «Күчтүү аскер уйгурларды кыргын 
кылды; Ходис бекти мерт таптырышты», - деп айтты. 
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Хоцзичжань бир тууганы менен кат-кабар алышабы, же жокпу, аныгын билбедик. 
Бирок Шаярдын мал, жанын тартып алганы, анын үстүнө, Абдуджабды, анын уулун 
жана үкөсүн абакка салганы анык. Үч-Турфан менен Сайрамдан көчүп келишкен 300 
дөн ашуун уйгур 6 күндөн бери ур токмокко алынууда. 

Жоокерлерибиз шаарга жакындап келгенде, кесептер согушканга жарадыбы, же 
биздин сүрүбүздөн жалтанып дыр коюштубу, көрө албадым. Бекем коргонуп, жардам 
күтүп жатышкан болсо, шаарга чабуул жасоо керек. Бирок бул шаар Кучадан алдаканча 
чоң. Төрт тарабы биригип 12 чакырым. Менин кол астымда аттуу, жөөсү болуп 2 миң 
ашуун жоокер бар; бул бир тарабын гана камалаганга жетет. Ал аз келгенсип, Үч-
Турфандан бери карай чөл кезип 1500 ли аралыкты басып өттүк; миңден ашуун атыбыз 
аябагандай арып чарчады. Шаарды курчаганга ал-күчүбүз аз. Кесептер капылет сокку 
уруп, качып кеталышпайт. 

26а Качкан күндө да, кесептер жалгыз түштүк жолу аркылуу гана Хиндустанга, 
Бадахшанга, Кара-Тибетке кеталышат. 

64-бап 
1758 ж., 11-ай 

19а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Шухэдэ билдирди: Үч-Турфанда жашап турган бурут Темуржан буруттардын 
башчылары менен жакшы тааныш экен. Кашкарга чабуулга аттангыла деп айттырганы 
шивэй Бучжаньтай экөөнү буруттарга жибергени жатам. Андан тышкары, мурда 
уйгурларды кабыл алуу каадасына баштап барган, азыр Хотанда турган 
Цзилиньчжэлушань Одуй бекке кабар беришке камынууда. Уйгурлар кесептерге 
биргелешип сокку урушка дилгирленсе, (аларды) шыкакташ керек. Чжао Хойду 
тымызын кабардар кылабыз; ошондой эле Саньсабаонун жоокер-солондорун жана 
башка 6 адамды алдын ала жөнөтөбүз. Өз маалында орундашты талап эткен өтө 
орчундуу иштер. Бирок Чжао Хой курчоодо. Жиберген кишилерибиз бир айга чейин 
коргонушка жарайт деп кабарлап жатышат, бирок, баары бир акыры жардам берүүгө 
тийишпиз. 1 миң жоокер шашылыш жардамга баратканын Шухэде кабарлады, бирок 
бул анча жетиштүү эмес. Миң адам ал-күч болуп бералбайт. Андыктан жаңыдан алып 
келинген офицерлер менен жоокерлерден 1-2 миңин тандап, кошумча күч жиберишке 
Шухэдэге буйрук беребиз. Ошондой эле акырында келчү аскер кошторун күтүп, 
баардыгын бир жерге топтоо жана жүрүшкө аттандыруу зарыл; аттарды арытпай 
кармоо кажет. 

Кэлият бек Алимшаны баш урууга үндөгөн Чжэлушань жөнүндө айтсак, ал жакшы 
кызмат өтөдү. Кайыр көрсөтүп, канат жана шивэй ченин тартуулайбыз. Келген уйгурлар 
тиешелүү түрдө сыйлансын. 

З0а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой татыктуу эмгек сиңиргендиги жөнүндө Улуу 
өкүмдарлык жарлык жарыялайбыз. 
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Императордун жарлыгы мындай: колбашчы Чжао Хой билдиргендей, (ал) аскерди 
Яркендге баштап келген; аерге козголоңчулар бекем орношуп алышкан. Кесептерди 
бекинген чебинен азгырып чыгарып, талкалаш үчүн жаңы күч керек. Бөлөк жол менен 
качып, дарыядан кечип өткөндөн кийин күчтөрүн бөлүштүрүп, жолдорду бөгөп 
салышпас бекен деп чочулап турабыз. Жихан-Кожо бу бузукулар биздин даңазалуу 
аскерибизди курчап алышканын билет. Ушу күндө (биз) жардамга аскер баштап 
барууга Шухэдэге шашылыш буйрук жибердик. Мунун баардыгы биз душманды алсыз 
санап, алаңгазар жүрүш уюштурганыбыздан улам болуп жатат; (азыр эми) 
айыптууларды аныкташ кыйын. Чыгыш Түркстан менен алектенип жатканыбыз, барып-
келип эле, козголоңчулардын башчысы Жихан-Кожонун айынан болууда. Башта 
ойроттор (Или жайсаңы) Абагэстин жерин басып алышкан. Даңктуу аскерибиз Илини 
караткан убакта (Жихан-Кожо) капастан кутулуп кетип, мурдагы букараларын кайрадан 
башкарып калган. 

30б Башкарып гана калбастан, зилинде жакшылыктын кадырына жете билбеген 
карышкырдай кара мүртөздүгүн да көрсөттү. Жакшылыгын жалгаган өз өкүмдарына 
кара санап, залал келтиришке жүрөгү даады. Цзянцзюнь жиберген фудутунь Аминьдао 
менен анын жүз жан-жөкөрүн мертинткенден да кайра тартпады! Аскерди 
аттандырып, жазасын колуна бербесек, дөөлөтүбүздүн зоболосун көтөрүш үчүн аёосуз 
күрөшүп жатабыз деп Көкө теңирге кантип айталабыз! Биз курулай атак-даңк кууп, 
аскерибизди тобокел ишке салып жаткан жерибиз жок. Жоокерлерибиз Кучаны ээлеп, 
Чжао Хой аскерибизди чабуулга баштаганда, а тууралуу дуу-дуу кеп туш-тушка тарап 
кеткен. Ошентип, Аксу жана Үч-Турфан шаарлары чын көңүлдөн удаалаш баш ийип 
беришкен; а Чыгыш Түркстандын башчысы Ходжасы бек болсо, кайтадан моюн сунуп, 
аскердин алдыңкы сабында аттанып чыккан. 

Арийне, Жихан-Кожо Яркендге качып, андан улам Чжао-Хой оңтойлуу учурда 
аскерди баштап жортуулга аттанып чыккан. Ошондо ага Аксуда бираз аялдап, акыркы 
аскер коштору толук жетип келгиче күтө турушка, андан соң чогуу аттанып, 
козголоңчуларды кармашка буйрук кылганда жакшы болмок; бирок бу жерден өз 
убагында көрсөтмө жиберишке үлгүрбөй калдык. Бул эми бизге байланыштуу эмес. 
Болоору болгон соң, айткандан не пайда. Согуштук аракеттерибиз өз маалында болуп 
жатат; бизге баарынан да ушу маанилүү деп ойлойбуз. Чжао Хой - жөндөмдүү генерал, 
ал азырынча чабуулга өтө элек, бирок чегинген да жок. Анын үстүнө, биздин манжуу 
офицерлерибиз менен жоокерлерибиз кимди гана болбосун дыр коюп качышка 
аргасыз кылат. (Бизге) жүрөгү даап, каршы туруучу жоо али чыга элек. Маселен, быйыл 
жайында Чжао Хой менен Фу Дэ түпкүлүгүн ойлоп, күчтөрүн бөлүштүрүштү; алардын 
кол астында миңге жакын адам болгон. Бирок оң жана сол (канат) казактары, ар кайсы 
конуш журттардагы чыгыш жана батыш буруттары, уйгурлар аттанып каршы чыгышты 
мындай кой, чакырыкты күтпөй эле, кайра чын дилден берилгендигибизди биринчи 
болуп билдирип калалы дешип бири-бири менен атаандашып башташты. 

31б Түркстандын Аксу шаары (биздин) күч-аракетибизсиз эле багынып берди. (Биз) 
жеңил жеңиштен пайдаланып, мындан ары да ушундай оңой-олтоң , эч токтоосуз, шыр 
коюп Яркенд менен Кашкарга кирин барабыз деп ойлогонбуз; көрсө, 
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козголоңчулардын күч-кубатын жете баалаган эмес экенбиз. Каталык бизден кетти, 
бирок душманды алсыз санап, алаңгазарлык менен аттанып чыгууда 

Чжао Хойдун жоопкерчилиги канчалык? Кайрыет, бир нече жыл ичинде 
жуңгарларды тынчытуу, казактар менен буруттардын ыктыярдуу түрдө баш ийиши-
чындыгында да эң сонун иш болгон. Аңгыча болбой эле кайдан-жайдан даңктуу аскер 
курчоодо калды деген бул капылет кабар! 

Көкө теңирдин жакшылыгын биз таазим этип, ыраазылык менен кабыл алабыз; 
арийне, Жихан-Кожо жеңилүү ызасын куп гана тартты. Чындыгында да, тыптыйпыл 
болушка аз калганын сезип, ал (өз) түнөгүнө кайтышка шашылды; калган калкты 
карактап, (козголоңго) козутту. Азырынча маалкатып турат. Ал эми биздин аскер болсо 
күнү-түнү токтоосуз алга жылып, анын айынан аттар алсырап жүрбөй калууда. Айгор, 
(Чжао Хой) курчоодо жардам күтүп жатат. Бактыга жараша, (биз) өз убагында камынып 
койгон экенбиз. Биз алтынчы жана жетинчи айда солондорду, чахарларды, туруктуу 
аскер кошторун жана Шэньси менен Ганьсудан чыгышкан жашыл байрак жоокерлерин 
удаама-удаа көмөк көрсөтүшкө жибердик. Аттар менен оокат-азыктар да жөнөтүшкө 
белен турат. Эгер бу да жардам бербесе, анда акыбалыбыз чын эле кыйын. Бирок (биз) 
Чжао Хойдун бүгүнкү билдирүүсүн башында билген эмеспиз. 

65-бап 
11а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Шухэдэ билдиргендей, бэй-лэ (манжуу мансабы) Юйсуфу (Юсуп) Кашкарды чаап 
алышка аттангыла деп айттырганга шивэй Бучжаньтайды Темуржан буруттун 
коштоосунда буруттарга жиберген. Ушу күндө Темуржан өзүнүн Улут жана Тимур деген 
туугандары менен аттанып чыгышты. Юсупту ат-көлүк менен жабдышка буйрук бердик; 
андан тышкары, үй-бүлөсүнө жардам катары жибек жана чай-чамек белек кылдык. Ал 
курсант болуп, аттанып кетти. Юсуп аскер туругунун (лагерь) чарба иштерин жүргүзөт. 
Туруктуу аскерди жайланыштырууда жана Ушту кайтарууну уюштурууда чоң эмгек 
өтөдү. Чындап сыйлыкка татыктуу. Кайрым көрсөтүп, (ага) бэй-лэ мансабын беребиз. 

65-бап 
1758 ж., 12-ай 

18б Аскер конуштарынын (чарба) жумуштарын тейлөөчү фудутунга, чжисянга, 
динчжанга казак соодагерлерине түшүндүрүүгө буйрук кылабыз. Мамлекеттик 
кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Динчжань билдиргендей, казак (ханы) Аблай бурут Куньдухунду, жана башка Юдон 
ашуун адамды соода кылышка жөнөткөн. 12-айдын төртүнчү күнү (алар) Үрүмчүгө 
жетишип, Шуцзиньага расмий кагаз жиберишкен. Көнгөн адаттарынча иштерин 
жүргүзө башташкан. Андан тышкары, Аблайдын соодагерлерди ат-көлүк жана азык-
оокат менен жабдып, кайра көнүш журттарына атказуу өтүнүчү жазылган катын Нусанга 
тапшырышкан. 
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Казактар менен соода жүргүзүүгө келсек, бул алардын пайдасын көздөп жасалган. 
(Аларды) келгиле, товардын наркын адилет баасын бычып, төлөп берели дегенбиз. 

19б Алар менен иш жүргүзүштүн бөлөк жолу жок. Кайра кайтыштарына жолго 
азык-түлүк камдап бериштин эч кандай кажети жок. Нусань Үрүмчүдөн кетип калганын, 
жана бул иш боюнча эч сөз болбогонун келген соодагерлерге түшүндүрүп айтып 
коюшту динчжанга айрыкча табыштайбыз. Эгер Аблайдын каты жөнүндө кеп козгошсо: 
«соода жумуштары боюнча даченибиз, силер болжошкон мөөнөттө келбегениңерге 
байланыштуу, эбак эле борборго кайтып кеткен; эреже боюнча (биз) эми соода-
сатыкты токтотушубуз керек. Ырас, товар бул жерде тургандан кийин, а силер болсо ат 
арытып ыраактан келдиңер, кур кол кетирбейли, шагыңарды сындырбай, соода-
сатыгыбызды уланталы. Бөлөк иштерге кийлигишкенге акыбыз жок», - деп Шуцзиньа 
түшүндүрүп коёт. Анын үстүнө, соодагерлер менен тартуу алып келгендердин асман-
жердей айырмасы бар; азык-түлүк, ат-көлүк менен камсыз кылуу деген буга чейин 
дегеле эч качан болгон эмес. Ошондон соң, аларды кайта келген жагына атказып 
жибергиле. 

66-бап 
20-б Цаньцзань дачэнь Шухэдэ Чжао Хойдун аскер туругундагы (лагерь) 

жаңылыктар тууралуу билдирет. 

Шухэдэ кабарлады. 12-айдын үчүнчү күнү уйгур Токтомат Яркендден жашыруун 
чыгып келди. Мен сурак кылдым. Айтканына караганда, даңазалуу аскерибиз Яркендге 
жеткен. Борониду Кашкардан аттуу-жөөсү болуп 5 миң адам жардам жөнөткөн; алар 
менен Хоцзичжандын кол астындагы 10 мин атчан жана жөө адам кошулуп, 
салгылашка киришкен. Биздин аскерибизди 30 күн ашуун камалап турушкан. Анан 
Кашкарга караштуу Янги-Гиссар калаасын буруттар капыстан карактап кетишкенин 
угушкан. Эки кесеп тең күтүүсүздөн эле жоонун мизин кайтарууну чечишкен. Ошол эле 
күнү кечинде генерал жоокерлерге кесептердин туругун (лагерь) эки жерден өрттөп, 
басып алууга буйрук берген. 60 тан ашык чатырды олжолоп, (жоонун) жарымынан 
көбүн өлтүрүшкөн жана колго түшүрүшкөн. Цзянцзюнь буруттар менен келишип 
алганына акыры эки кесептин көзү жеткен. Жыл бою камалаган күндө да, жеңишке 
жетиш кыйын; анан калса, ага дарман да жетпейт, кол астыдагы каруу-күч дагы 
чыдабайт. Андан көрө тынч акылдашалы, же, эч болбосо, тыныгып, тыңып алалы деген 
чечимге келишкен. Ошо себептен, кол астындагылары жана ойроттор аркылуу кат 
жолдошкон. Цзянцзюнь (аларды) камакка алып, кармап калган; ал эми жаанын 
жебесине бекитилген кат менен 

(Боронидуга): «Эгерде бир тууганың баш урушка макул болсо, адегенде менин 
алдыма кабыл алууга келсин», -ден билдирген. 

67-бап 
Цяньлун бийлигинин 24-жылы, 1759 ж., 1-ай 

15б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго буруттарга жолдонгон катка байланыштуу 
буйрук. Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 
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Юсуп маалымдагандай, буруттарга атказылган шивэй Бучжаньтай кайтып келген. 
Ал 11-айдын 18 күнү Атбашыга жетип, козголоңчу Хоцзичжань каруу-күч сурап киши 
жибергенин уккан. Кесептерди кармоо жана (бизге) жардамга каруу-күч жөнөтүү 
жөнүндө Черикчинин уулу Цзэлимботэ менен сүйлөшкөн. Мындайча жооп 
кайтарылган: алардын конуш журтун Минилэха башкарат, кабарга киши жибердик. 
Андан тышкары, (Кожонун) чабаганчылары из жашырып кетишкенин, артынан куугун 
салганга конуштарда адам аздыгын, Маматкулга баралы дешсе, тоо-ташты бүт күрткү 
басып калган, өтүш кыйын экендигин айтышкан. 

Бучжаньтайдын кабарына караганда, буруттар кол атказган эмес. Кашкарга 
караштуу Янги-Гиссар калаасына анда кимдин жоокерлери бүлүк салды? Чжао Хойго 
анык-тагын билип, ыгы келгенде билдирүүгө буйрук кылабыз. 

Дагы бир жолу козголоңчу кесеп Хоцзичжань жөнүндө: али кармала элек болсо, 
буруттар көмөк кылышы зарыл. Хоцзичжань аларга качып келсе, (аны) кармап, (бизге) 
өткөрүп берүүлөрү тийиштиги тезинен Черикчиге айтып түшүндүрүлсүн. Кимде-ким ага 
жардам берчү болсо, даңктуу аскерибиздин каарына калат. Эгерде Черикчи көбүн 
туткунга түшүрсө, анда кеткен кегин, өткөн өчүн алууга тийиш. 

Черикчи ордого көз көрсөтүп, кайта кетти; андыктан Баркүлдөгү (Баркөл?) 
колбашчыбыз Цин Фуга императордун чечимин (Черикчиге) кунт коюп тапшырууга 
жана анын кайтарган жообун тез билдирүүгө буйрук кылдык. 

67-бап 
23а-б Качкан кесептерди кармоодо көмөк көрсөтүү жөнүндө бурут Черикчиге 

буйрук. 

23б Бурут Черикчиге императордун жарлыгы. 

Цзянцзюнь менен дачэндин кабарына караганда, силердин конуш журтуңарга 
жиберилген шивэй Бучжапьтай силердин Цзэлимуботэге жана Минилэхага жолутуп, 
конушта адам аз, болгондору мал багуу менен алек экенин, ошондой эле, катуу суук 
жана калың кардын айынан каруу-кол атказа албасыңарды аныктап билген. 

Мен жагдайды жакшылап билип, жарлык чыгардым. Силер четки чегара 
кыйырларынан сырттагы эл-журтсуңар. Туура жолго түшүп, (биздин) дөөлөткө 
карадыңар; асыресе, тынч жашаганды айрыкча каалайсыңар. Арийне, цзянцзюнь 
менен дачэнь ушу күндө ийгиликке жетишкен болуш керек. Силер каруу-күч 
атказдыңарбы, же жокпу, азыр баары бир болуп калды. 

24а Анткени козголоңчу-кесептер Борониду менен Хоцзичжань, жана аларга 
кошулган уйгурлар менен ойроттор даңктуу аскерибиз тарабынан талкаланды, бирок, 
арасында силердин конуш журттарга качып кеткендери бар. Чийинден чыккан бул 
бузукуларды кармап беришиңер керек. Чын ыкыластан берилип, ынтаа коюп кызмат 
этсеңер, мен сый-тартуумду сөзсүз көбөйтөм. 
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Жакында казактарга атказылган чжанцзин Наван ордого жөнөтүлгөн өкүлдү 
коштоп баратып, жолдош силердин бурут Каработо менен карп-курп кездешип калган. 

Казактарга жиберилген Баэрхуту кабарлады: Казак-Сарынын ойроттору, үй бүлөсү 
менен жыйырмадан ашуун адам, буруттардын саяк жана сарыбагыш журттарына качып 
кетишкен. Казак-Сары деген жакшылыкты билбеген, кечирим кылышка татыксыз 
чуулгандуу каракчы. Ушу кезде силердин конуш журттарга качып кетишти. Чын-чынына 
келгенде, аталган урук-журттардын адамдарына качкын кесептер менен (алардын) 
аялдарын кармап, жөнөткүлө деп сиз өзүңүз айтууга тийишсиз. Алардын урук-
туугандарын (силерде) калтырышка болбойт. 

Черикчи, сен, буйрукту алгандан кийин, аталган урук-журттар сенин конушуңдан 
канчалык алыс болбосун, же өзүң аттанып барын (кесептерди) издеп таап камакка 
аласың, же кармап жөнөтүшкө буйрук кыласың. 

Ошону менен бирге эле, муну эскертебиз: дагы бир жолу мурдагыдай 
(качкындарды) жаап-жашыра турган болсоңор, анда цзянцзюнь менен дачэнь аскерди 
өздөрү баштап келип, камакка алышат. Аталган урук-журтгарга байланыштуу 
айтаарыбыз, (кесептерди) тезирээк кармап, аскер туругуна жөнөтүш үчүн коркутуп, 
жүрөгүнүн сары суусун алуу керек. 

Баалуу сый-тартууга карк болушту каалаарыңызды цзянцзюнь билдирди. 

25а Ошентип, биздин аскерибиз жакында тополоңчу уйгурларга чабуул коюп, жок 
кылды. Буруттар Кашкарга караштуу Янги-Гиссар калаасын талап алганын угуп, 
жардамга бараткан Борониду кайра артка кайтып кетти. Эми силердин конуш журттар 
жөнүндө. Сөз кол атказылганы жөнүндө эмес, аларды ким баштап чыкканы жөнүндө. 
Так биздин жоокерлер кесептердин шаарына чабуул коюп жаткан кезде, оңдой берди 
кылып, бул буруттардын жабыла кол салып калганы кесептердин күчүн бөлүп-жарып, 
эң бир мактоого татырлык тамаша иш болду. Мен сый-тартуумду мол кылмакчымын. 
Сиз да териштирип-текшерип, анык-тагын кабарлаңыз. (Ким болгон күндө да) бул бурут 
(баары бир) - сиздин урукташыңыз. Ал менин кайыр-сыйыма арзыйт. Айтаарлык иштер 
сизде да бар. Бол1-онун болгондой жазып, жолдон дачендин кеңсесине кез келгенде 
берип жибериңиз. Кабар болсо, атайын жарлык чыгарабыз. 

25б Цзюньцзи дачэнге жана буйрук: бурут Черикчиге байланыштуу чыгарылган 
буйрукка тийиштүү нерсенин баардыгы 

Цин Фуга берилсин. Черикчиге тапшырылгандан кийин, эгер жооп болсо, тез 
жеткирилсин. Эгер ал Баркүлдөн (Баркөл?) аттанып чыгып кеткен болсо, анда Цин Фу 
артынан шашылыш кабар жиберип, анын жообун алсын да, маалымдасын. 

29а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Цин Фу билдиргендей, оң канат казактары менен иш жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу 
өкүл жолго чыккан. 
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29б Белек-бечкек, кийим-кечектерди, жана офицерлер менен жоокерлерге 
арналган азык-түлүктөрдү сакчылардын кайтаруусу астында ташып жеткириш үчүн 90 
төө талап кылынган. Андан тышкары, офицерлерге, жоокерлерге жана ыйгарым 
укуктуу өкүлгө кам-чомун камдап беришке ар бир адамга экиден ат, баардыгы болуп 
130 дан ашуун ат керек. Ишти мындайча жүргүзүү натуура. 

Казактар менен буруттар башынан эле Баркөлгө атчан, төөчөн келишчү; малын 
жайып коюп, анан почта бекеттери аркылуу борборго жетишчү. Келген жагына кетип 
баратышканда, адатта, мингич аттары кайра кайтарылып берилчү. Эгерде кабыл алуу 
каадасына биринчи жолу келип жатышса, анда тиешелүү түрдө көбүрөөк камкордук 
көрүлчү. 

Качан алар өз жерине жетээр замат, (баардыгы) кайра кайтарылаарын айтып 
түшүндүрүү керек; казына камсыз кылат деп карап отуруштун кажети не?. 

Алар-алыскы чегарада турушкан чет жерликтер; эси-дарты эптеп бир пайда таап 
калуу. Эгер тартипке салсак, мындан ары карай көп күндүк жол, кантип камсыз 
кылалабыз? 

Мурда, жуңгарлардын чабаганчылары кайтып келе жатканда, Баркөлгө дейре 
узатып, ат-көлүгү кайрып берилчү; казынанын эсебинен камсыз этүү деген эзели 
болгон эмес. 

Жөн эле эсенчилик сурашып, көрүшүп коюш үчүн келип жатышкан бул арзыбаган 
адамдар жөнүндө айтсак, Цин Фу аларга борборго барышканда кайрымдуу кабыл 
алууга катышып, белек-бечкек менен сыйланышаарын баса белгилеп эскертиши керек. 
Элеттик кызматтын эрежеси эзелтен ушундай. Ошондой болсо да, Цин Фута казактарга 
мына буларды эскертип коюуга буйрук беребиз: казынанын эсебинен камсыздоо деген 
эч качан болгон эмес; андыктан, эгерде алар кабыл алуу каадасына биринчи жолу 
келип жатышса, анда тиешелүү түрдө кам көрөбүз. Кийин Баркөлдө өздөрүнүн ат, 
төөлөрүн кайта алышат. (Алар) өз жерине келгенде, казыналык ат, төөлөр коштоп 

30б жүрүшкөн офицерлер менен жоокерлерге өткөрүлүп берилет, жана кайра 
кайтарылат. 

Демейдегидей эле, кандай кошумча буйруктар берилгенин кабарлагыла. Эгер ушу 
кезде баардык ишти жайгарып, (азык-оокат тарткан көчтү) жолго узатып жиберсеңер, 
анда тийиштүү түрдө бүт колбашчыларга көрсөтмө берип, коштоп бараткан 
офицерлерди жана кызмат адамдарын (бул) буйрук менен кабардар кылгыла. 

68-бап 
1759 ж., 2-ай 

ЗЗа Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Колбашчы Чжао Хуэй ушу тапта аскер кошундарын бир жерге топтоду; (аларды) 
тартипке салып, анан аттанып чыгышы керек. Азыр ат-унаалар, азык-оокаттар 
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үзгүлтүксүз жеткирилүүдө; ушул учурда ар бир чепте эгин өз маалында себилдиби, же 
жокпу, жакшылап көз салып, керек болсо, жардам беришке шашылуу зарыл. Кесептер 
болсо, эгер эгин эгишпесе-ачка калышат. Эгишсе, дан бышканча аскерибиз аттанып 
чыгып, (эгин-тегин айдоолорун) тебелеп-тепсеп таштайт. Сөз жок, өзүнөн өзү айласыз 
акыбалда калышат, ошондо колго түшүрөбүз. Бирок аскерди тизип, кайрадан аттанып 
чыгаарыбызды Жихан-Кожо билип калчу болсо, кармалып калыштан чочуп, күн 
мурунтадан кай жакка качыштын камын көрө баштайт. 

33б Сыягы, ушундай болбой койбойт. Яркенд менен Кашкарга жакын жердеги 
казак жана бурут журттарын айтсак, эзелтен араздашып келишкен, (андыктан) кармап 
берип коюшпасын деп чочулап, ал жактарга качалбайт. Качандыр бир мезгилде ал Или 
чөлкөмүндө кыйла убакыт жашап турган. (Ошондон улам), түндүк тарапты көздөп, 
Орусияга өтүп кетиши да мүмкүн. Чжао Хуэй менен Фу Дэ сактык чараларын көрүп, 
алдын ала камданууга жана жолдорду тостурууга тийиш. 

Хотанга көмөк көрсөтүшкө 2-3 жүз атчан аскер жиберишти Юнгуй менен 
макулдашканын жакында Балу кабарлады. Анын цзянцзюнга жардам бериши зарыл. 
Аскер туругуна келгенде, дагы акылдашып көрсүн. Убагында (ал) Фу Дэ кесептер менен 
согушуп атканын уккан; бирок эки кол кошулганын али билген эмес; 

34а ошон үчүн оңтойун келтирип туруп, күчтөрдү бөлүштүрүү керек деп ойлогон. 
Цэринчжабанын маалыматына караганда, кесеп-тер өтө тездик менен чабуулга 
өтөөрүн Юнгуй кабарлады; андыктан шашылыш жардам көрсөтүү ого бетерден зарыл 
болуп калды. 

Хотан жергеси кенен, эгини мол. Кесептер түштүк-чыгыш жолу менен качаары 
бышык, арийне, аскерибиз баш кошкон, а күчүбүз сан кол. Анын үстүнө, Яркенд да 
жакын арада. Балу жардамга бир канча жүз аскер баштап жөнөсө, тамак-ашын тегерек-
четтен эле таап, Аксудан ала чыккан азык-оокатын үнөмдөп калса болот. Чжао Хуэй 
жагдайга жараша чечет жана баардыгын баяндап билдирет. 

Фу Дэ кабарлагандай, ал мурда Кашкарга Бархунь кырка тоосу аркылуу өткөн. 
Жакында Сиандан 2 миң манжуу жоокерин атказышты. Дашиавдын 500 жоокери Ирэн-
Хабиргадан жылкы айдап келишти. Фу Дэ аскерди Бархунь кырка тоосу аркылуу баштап 
барышка даяр болсо, жагдайга жараша манжуу жана солон жоокерлери менен 
түркстандыктардын алдын тосо чыгып, Сиандан келишкен манжуу жоокерлерине 
кошулат. Ошондо баардыгы ойдогудай болот. Анан ыңгайга ылайык аракет кыласыңар. 
Биздин айткан-дегенибизге сокурчасынан жетелене бериштин кереги жок. Бирок 
баардыгын калтырбай кабарлап тургула. 

Императордун жарлыгында мындай деп айтылган: Чжао Хуэй менен Фу Дэнин эки 
колу кошулуп, кайрадан аттанып чыгышка камынууда. Козголоңчу Кожо-Жихан 
качканы турат; бирок биздин оюбузча, сөзсүз эле казактарга же буруттарга эмес, Или 
тараптан түндүккө, Орусияга жылт коюшу мүмкүн. Императордун алдын ала 
даярданып, жолдорго тосот койгула деген буйругу Чжао Хуэйге жиберилди. Арийне 
Түркстан менен Илини байланыштырып турган жолдор эң эле көп. Цзянцзюнь 
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Чэнгуньчжабга Императордун Буяньту менен Улясутайдан миң жоокер атказылсын 
жана азык-оокат жагынан жабдылсын деген жарлыгын жарыя кылабыз. 

69-бап 
8б Баркөлдөгү иш башкаруучу Цин Фу бурут өкүлүнүн жообун маалымдайт. 

Цин Фу кабарлады: бурут бийи Черикчи 2-айдын 4-күнү Баркөлдөн аттанып кетти. 
Императордун буйругун таазим этип алаар замат, а тууралуу кабарлашка артынан 
аймак башчысынын мурдагы жардамчысын чаптырдым. Күнү-түнү жол жүрүп, 
Черикчини коштогон офицерлер Толуньтай менен Дасанга жет, жакшылап табыштап 
айт дедим. 

Черикчи билдирди: «Казак-Сарынын ойроттору менин журтумда эч качан 
болушкан эмес. Азыр айрымдары тымызын кирип, жашынып жүрүшөт. Борониду 
менен Хоцзичжань келип калышса, сөзсүз кармап, (Сизге) жөнөтөм. Кашкарга караштуу 
калааны каракташкан буруттар тууралуу айтаарым, андайга жүрөгүм даабайт эле, 
(алар) кайсы журттан экенин билбейм. Кайтып келгенде иликтеп билип, кабарын 
билдирээримди 

Урмат менен маалымдайм». 

70-бап 
1759 ж., 9-ай 

1а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго аскерди жабдууну кыскартуу тууралуу 
Императордун буйругу. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чжао Хой менен Фу Дэ билдиргендей, жортуулга аттанып жаткан аскерди курал-
жарак, туз, чай ж. б. менен жабдыш үчүн азыр 400-500 миң лан күмүш талап кылынат. 

Унаалыкка тийиштүү санда төө жөнөт деп динчжанга кабар кылдык; а динчжан 
канча жоокер барын аныктап, күчтүү жана бараандуу төөлөрдү тандап алууга тийиш. 

Аксуга канча күрүч, канча кездеме сатып алуу керек, билдир деп, Юнгуйга да кабар 
жеткиздик. Ишке киришкенде эле, аскердин аттанып чыгышына кедерги болбосок экен 
деп чочулай баштайм. Динчжандын элеттик кызматында иштин көбүн башкаларга 
жүктөп коймой жаман бир адат бар; арийне, жортуулга кам урууда Чжао Хой да 
өжөрлүгүн көрсөтүүдө. 

Башынан белгилүү, ар качан согуш аракеттери үчүн бөлүнүүчү күмүш саны 300 
миңден ашчу эмес; ушул толук жетиштүү болоор эле. Мен согуш чыгымдарына 
сараңдык кылбайм. Арийне, офицерлер менен жоокерлер үчүн керектүү нерсенин 
баардыгын, айталы, кийим-кечелик кездемени, ичкеридеги жер-жерлерден сатып 
алсак да, бирок дароо бир нече он миңин алыш өтө кыйын. А Түркстан шаарлары 
тарабынан бөлүнгөндөрү чектелүү; муну билүү кажет. Бөлүнгөн акчаны азырынча 
этиятташ керек; а  
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2а качан ийгилик болгон кезде толуктайбыз; ошондой эле, алардын (б.а. 
офицерлер менен жоокерлердин) жашоо каражаттарын да көбөйтөбүз. 

Эгер ушу кезде офицерлер менен жоокерлер уйгурлардан буюм-тайым сатып 
алышчу болсо, ал урунганга жараксыз; азырынча тыюу салуу керек. Аларга ашыкча 
чыгым тарттыруу болбогон иш. 

Мурда алар (б. а. Чжао Хой жана Фу Дэ) өз билдирүүлөрүндө өчөгүшкөн 
Хоцзичжань менен айдалган уйгурларга байланыштуу кандай кыбыр эткен кырдаал 
болсо, ошонун баардыгын төкпөй-чачпай, ыгына карата кабарлап турушчу эле. Буруттар 
(жардамга) кол атказдыбы же жокпу, Казак-Сары уйгурларга барып жашындыбы же 
жокпу, эмне үчүн кабарлашпайт? Жазалоо жүрүшүн жүргүзүүдө Чжао Хой куру сөзүн 
коюп, чындап күч үрөөгө тийиш. Жоокерлер менен кошо жөнөтүлгөн офицер 
Ганьцинмынь калыс тергөө жүргүзөт, жана аскер туругунун карамагына кошумча түрдө 
киргизилет. 

25а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хуэйге аскер күчүн атказып жөнөтүү жөнүндө 
буруттарга кабар берүүгө Императордун буйругу. 

Аскер кеңешинин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Мурда Чжао Хуэйдин наамына Императордун Чыгыш Түркстанды тынчытууда 
буруттарга жардам катары аскер күчүн атказып жиберүүгө буйрук берилди беле, же 
жокпу, билдиргин деген тапшырмасы болгон. Азыркы учурда, эгер буруттарга 
муктаждык бар болсо, анда алардын конуш журттарына кимдир бирөөнү жөнөтүп, 
мындай деп ачык айтуу зарыл деп эсептейбиз: «Даңазалуу аскерибиз Яркендге чабуул 
баштаганда, силерге жоокер күчүнөн көмөк көрсөтүшкө буйрук берилген. Силер атайы 
биле туруп, катуу суукту, калың карды шылтоо кылгансыңар. Кийин даңктуу аскерибиз, 
кичине кечигип болсо да, ийгиликке жетишти; көптөгөн кесептерди жок кылды. Азыр 
аскерибизди кайтадан чоң жортуулга аттандырып жатабыз. Козголоңчу (Кожолор) 
колго түшчү күнгө да аз калды. Силер Теңир жалгаган бийликке чын ыкыластан 
ыкрарлык кылып, императордун көңүлүнө жаккан соң, анык берилгендигиңерди 
көрсөтүү жана алдыда ырайым-ызатка татыктуу болуш үчүн жардамга каруу күч 
атказууга тийишсиңер деп ойлойбуз. Балким, жоокерлериңерди жибергиңер келбей 
тургандыр; ошону менен түркстандыктарга жардам кылгыңар келип жаткандыр. 
Мейлиңер? Арийне, силердин конуш журттарыңар Кашкардан алыс эмес. Даңктуу 
аскерибиз Яркенд менен Кашкарды алгандан кийин, кандай кылышты калчап көрөбүз. 

26а Эгер күчүңөр дале баштагыдай жетишсиз болсо, анда жардам бергиле деп 
дегеле кыйнабайбыз. Кокус Жихан-Кожо силердин журтуңарга күчтөп кирип келишке 
мажбур болуп калса, (аны) тезинен байлап беришке милдеттүү экениңер турулуу иш. 
Жок, кайта дагы кол куушуруп, сырттан бейкапар көз салып отуруп алчу болсоңор, аны 
да сөзсүз териштиребиз». 

Ушундай деп билдиргиле; эмне деп айтышаарын анан көрө жатабыз. Эмне 
кылышты дагы да жакшылап ойлонуштургула, жана ыгы келгенде кабарлагыла. 
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72-бап 
1759 ж.,4-ай 

27б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой кыргын согуш аракети кандайча жүргүзүлөөрүн 
билдирет: 

«Мен уйгурлар өстүрүп жаткан буудайды текшерип көрдүм. Быйыл толук жыл 
болгондуктан, 6-айда түшүм жыйнай баштаса болот экен. Кесептер түшүм жыйноого 

28а киришкенче, даңктуу аскерибиз аттанып чыгышы керек; ошондо ишибиз оң 
келет. Азыр ички аймактардан ат-көлүк сатып алып жөнөттүк, 5-айдын орто ченинде, 
буюрса, келип калат. 

Фу Дэге караштуу аскер туругун атказууга алдын ала кам көрүүдөн тышкары, мен 
жортуулга 5-айдан калбай чыксамбы деп турам4 Болгон шыбыш жаңылыктарды 
астыртан акмалап билип, ыгы келгенде кабарлап турганга уйгур (тыңчыларын) 
жиберем. Жагдайга жараша Уштан 40 түтүн бурут жөнөтсө болоорун башта Эхуй-кожо 
менен акылдаштык эле. Алардын ичинен 10 адамды иргеп, алдын ала даярдап койдук. 
Мен аттанып чыгышка, жана жагдайга жараша аракет жасап, ийгиликтер тууралуу 
батыраак кабарлашка бүт болгон күчүмдү жумшайм». А тууралуу урмат менен 
билдирем. 

73-бап 
1759 ж., 5-ай 

14б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго кыргын жортуул кырдаалын талдоого буйрук. 
Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Чжао Хой билдиргендей, буруттарга атказылган офицерлер Чэн Го менен 
Бучжаньтайды бурут (бийи) Минилеха жана Кашкардын мурунку бектери Ациму (Аким, 
Хаким) менен Хэшкэ коштоп жүрүш-көн. Ага-ини кожолор Кокондун Ирдана-беги 
менен достошконун кабарлашты. Балким, кийин ошол жакка жашынганы жатышса 
керек. 

Кашкардан батышты карай үч тоо жолу кетет. Даңазалуу аскерибиз кесептерди 
кармагысы келсе, оболу Кашкарды алып, анан бул үч орчундуу түйүндү ээлеши зарыл; 
ошондо (кесептердин) качаар жолу кесилет. 

Ирдана-бекке капсалаң тууралуу кабар жиберилгендиктен, адегенде Кашкарды 
алабыз; андан соң аскер кошундары кошулчу жер - Яркенд болот. Ийине жеткире чогуу 
талкуулап, анан кабарлагыла. Кесептерге карата жазалоо жортуулун баштоо, кача 
турган жолдорун бууп таштоо-бул, албетте, эң сонун ойлонулган иш. Арийне, оболу 
Яркендге токтолуп, анан Кашкарга чабуул койгондо, дурус болбой калат. Күчүбүздү 
бөлүндү кылсак, кубатыбыз начарлап, үзүргө жетишибиз кыйынга түшөт. Кыязы, Уш 
тараптан Кашкарга тез кирип барса болот. Чжао Хой менен Фу Дэ жолду жакшы 
билишет, баардыгын өздөрү караштырып көрүүгө тийиш. Жакында (биз) Фу Дэ кайсы 
жолдор менен жортуулдаганын карап көрдүк. Яркенддин батыш жагында Яньэципань 
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тоо кыркаларынан Бокэхурмань ашуусу аркылуу Бадахшанга кетчү жол бар. Мен 
буйрук кылам: аскерди жайгаштыруу жана жолдорду тосуу зарыл. 

Мурда бу жерлер жөнүндө сөз болгон эмес деп, Чжао Хой жаңы эле билдирди; 
кунт коюп талкуулоо кажет. Айтса-айтпаса, уйгурлардан сураштыруу керек. 
Аксөөктөрдүн арасынан каалоочулар чыкса, аларга тапшырса да болот. 

Кыскасы, алды менен кай жерден чабуул коюшту, кай жерден жолду бөгөштү чогуу 
макулдашууга Чжао Хой менен Фу Дэге буйрук беребиз. Жер арасы алыс, менин 
нускоому күтпөй, жагдайга жараша аракет жасагыла. 

74-бап 
1759 ж., 6-ай 

4а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго буруттардан келишкен уйгурлардын баш 
ийишине байланыштуу Императордун буйругу. Мамлекеттик кеңештин министрлерине 
Улуу өкүмдарлык жарлык. 

4б Чжао Хой кабарлады: буруттардын арасында жашаган уйгур Этоланьчжу Кожо 
Махмуд бурут Маматкул жана Нарбату (Нарбото), ошондой эле, жан-жөкөрлөрү менен 
бирге моюн сунуп келди. Ал Хоцзичжань менен бир уруктан болоорун маалымдады. 
Башында, даңазалуу аскерибиз Илини караткан убакта, багынышты каалаган; бирок, 
тополоңчулар кайрадан козголгондо, тымызын буруттардын конуш журтуна барып 
жашынган. Былтыр даңктуу аскерибиз Яркендге жакындап келгенин эшитип, анын 
таякеси Эркекожо Эсэи (Хусейн) менен үкөсү Турдукожо жоокерлерди баштап барып, 
төрт кашкар кыштагын каракташкан. Ушу тапта мурункудай эле бурут Нарботонун 
журтунда турушат; жана качан чабуул башталаарын күтүп жатышат; чындап берилгенин 
көрсөткүлөрү келишет. Этолань-кожо Махмуаду ага кошо Эрке-кожо Эсэини жана 
Маматкулдун адамдарын грамота менен сыйласак болобу, же жибек кездеме тартуу 
кылсак жетишеби? - мына ушуну тактап билдирүүгө Чжао Хойго буйрук кылабыз. 

Буруттардын ичинде Маматкул сыяктуу (бизге) чындап берилгендери бар болсо, 
жана ошондой эле, кокус Ирдана-бек кайтадан чын ыкыластан ыкрарлык кылаарын 
кабарлап калса, балким, жылуу-жумшак бир жарлык чыгараарбыз? Баарың чогуу 
кеңешип, карап көргүлө жана билдиргиле. 

Арийне, буруттарда (турушкан) уйгурлар-козголоңчулардын тууган-уруктары, жана 
мурда Илиде жашашкан; азыр болсо моюн сунуп отурушат. Мүмкүн, биз качан уйгур 
шаарларын каратаарыбызды күтүп, өздөрүнө жакшы болоор бир жагдайдан үмүт этип 
турушкандыр? Айтор, көп эле ишене бериш жарабайт. Биздин аскер уйгурларды 
багындырды; мындан ары аларга жашынып 

5б жүрүшкө жол бербеш керек; тийиштүү түрдө борборго жөнөтүп, жайгаштыруу 
зарыл. Кандай иш-аракет болоору алдын ала ойлонуштурулууга тийиш. 
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75-бап 
13б Чжао Хой билдирди: мен Кашкар уйгурларына байланыштуу кабар-

жаңылыктарды билип, аскерди алдыга баштап жөнөдүм. Фу Дэни кабардар кылдым 
да, Алигунь менен Балуга батыраак келип калгыла деп айттырганга Барчуктан 
кишилерди чаптырдым. Андан тышкары, Кашкарда эгин бышып, жыйналбай 
тургандыктан, Эминь-кожонун уулу Мусаны шаштырууга жана шаарды тынчтандырууга, 
качып кетишкен кесептердин канча жери бар экенин аныктап, аштыкты аскердин 
азыгы үчүн жардамга берүүнү уюштурушка жибердим. Буруттардын жоокерлери келип 
калышса, кесептердин артынан чогуу түшүшкө буйрук кылабыз. 

Кашкарга салык төлөөчү Абатэ (Ават) калаасынын беги Нияз 6-айдын 5-күнү кабар 
жеткиришке бир уйгурду жөнөтүптүр; анда мындай деп айтылат: «6-айдын 12-күнү 
Хоцзичжань Яркенд менен Кашкардын калкы көчсүн, а шаар болсо өрттөлүп, 
кыштактар кыйратылсын деп айттырганы Абудуклэмди Боронидута жиберди. Борониду 
бектердин чечимине макул болгон жок. 20-күнү Абудуклэм ошондой эле баардык 
шаарлардагы уйгурлар Бадахшанга көчүшсүн, жана болжол менен 24ү күнү Тисыгунга 
чогулушсун деп жазылган катты дагы тапшырды. Мен 12си күнү жабык шаарда 
кароолдо туруп, адамдар Тисыгундан 29-күнү бүт Янги-Гиссарга кетишээрин, а 6-айдын 
7-күнү жолго чыгышаарын угуп калдым. 

14б Бир тууган кожолор Цилигуньбасудан (Чиркун Баш) жолугушканы жатышат. 
Даңазалуу аскер үлгүрсө, аларды колго түшүрө алат». 

Бул билдирүү боюнча мен бизге башынан моюн сунган Ахуньцзимор менен да кең-
кесири сүйлөшүп; жагдайды тактадым. Кесептердин качканы чын, бирок ар бир эле 
шаардын оокат-мүлкүн талап, талкалай беришкен эмес; сыягы, кайтып келебиз деп 
ойлошот окшойт. Арийне, артынан сая түшүп, качаар жолун тосуп салбаса, (аларды) 
кармап калыш кыйын болобу деп корком. 

Мен ошону менен бирге бурут Налбатуга (Нарбото) кесептердин Сарыколго, 
Кокондун Ирдана-бегин көздөй кетүүчү жолун кесип ташташка жана (алардын) соңунан 
сары изине чөп салып, кубара куугун кылышка буйрук этип, кабар жөнөттүм. 6-айдын 
12си же 13ү күнү Кашкарга жетип, тынчтандыруу ишин баштадык. Кесептердин 
шашылыш качып жоголушуна жол койбоо, кай жакка качып жатышканын так 
чалгындоо, тездик менен артынан сая түшүп, туткундоо үчүн даңктуу аскер кайрылып 
келгенин жарыя кылдык. 

Урмат менен билдирем. 

15а Долундук баш ийген уйгурлар кесептердин качканы тууралуу кабарлашканын 
Цаньцзань дачэнь Алигунь маалымдады. 

Алигунь билдирди: «Биз Балу экөөбүз 6-айдын 28-күнү аскер менен Барчуктун 
жанындагы Янарыкка жеттик. Ыңгайына карап сураштырып билгиле деп, фудутунь 
Чоутунду, шивэйлер Чалафынды, Гунтэтуньэни 500 жоокер 

15б менен жөнөттүк». 
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6-айдын 6-күнү Барчукка жеттик. Кызматтан бошотулган Толуньчу менен 
Далишань, өздөрүн көрсөтүш үчүн, Соумотэнин 20 дан ашуун адамын-долундук 
уйгурларды кармап алышкан. Алар даңктуу аскер жакындап келип калганын угуп, 
Кашкардан качып чыктык деп айтышууда. 

Ушу кезде Хоцзичжань Барчуктан чегинип кетти. Бир тууганы эки шаарда 
кесептерди чогултуп жатат. Буруттар алардын айыл-кыштактарын талап алганы 
угулууда. Ага-ини кожолор акылдашууда: Кара-Тибетти карай качсак, даңазалуу аскер 
Хотандан жолубузду бөгөп койбойбу деп коркуп атышат. Кокондун Ирдана-бегине 
киши жиберип көрүштү эле, ал да макул болбоду. Бадахшан жолу менен Хиндустанга 
качканы турушат. Мен Соумотэни көрдүм; булар бир байкуш уйгурлар; алардын 
айтканы ишеничке арзыбайт. 

Азык-аштык коштогон кызматкерди Аксуга жөнөттүк, жана эки жол четиндеги аскер 
туруктарына кабар айтууга чабаганчы чаптырдык. 

Урмат менен билдиребиз. 

75-бап 
27б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго аштык-дан жана ат-көлүктөн көмөк көрсөтүү 

жагын ойлоштурууга Императордун жарлыгы. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Жакында Чжао Хой козголоңчу кесептерди кууп жетип жок кылууга 2 миң жоокер 
менен Минжуйду атказганын кабарлады. Минжуй тез кууп жетип кармаса, албетте, эң 
жакшы болоор эле. Эгер кесептер алыска качып кеткен болсо, анда офицерлер менен 
жоокерлерге азык-оокат жагынан жардам берүү зарыл. Арийне, офицерлер менен 
жоокерлер көбүнчө бурут журттарына келишет. Алар бизге чын ыкыластан баш 
ийишкен. Кесептердин башчыларын колго түшүрүшкө жардам бергиле деп, (аларга) 
буйрук кылдык. (Аскерди) жабдышты аларга тапшыруу чекилик болот, андыктан, 
кандай кылышты Чжао Хой ойлоштурушу керек. Ат-көлүк жагы кандай болот, ага да 
акыл калчоо кажет. Эгер жаздан баштап жайга дейре бир канча ирет 20 минден ат 
жөнөтсөк, анда дээрлик толугу менен жеткирип үлгүрө алабыз. Жайыт жагына буруттар 
өздөрү кам 

жешсин. Жаралуу аттар болсо, алар уйгурлардын, же буруттардын жараган 
жылкыларына айырбашталып, орду толтурулсун. Алалбаган күндө да, 10 миңи ат-
көлүктүү экенин эске алып, тандамал 5 миң аскер атказабыз; ошондо жетмек түгүл, 
артып калат. Ишти быйыл аткаралбасаңар, азырынча Яркендге кайтып өргүгүлө. Фу 
Дэнин билдирүүсүндөгү Хоцзичжандын үй-жайын бузуш керекпи деген суроосуна 
карата айтаарыбыз, кесептер кармалгандан кийин ага баньши дачэндин кеңсесин, же 
жаңы шайланган хаким-бекти жайлаштырса болот. Баяндалган буйрук кабарлансын. 

75-бап 
42а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой качып өтүшкөн уйгурлар жөнүндө кабарлайт. 
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Чжао Хой билдирди. Эрке-кожо Эсэинин (Хусейн) мурда буруттардын арасында 
жашаган жээни - Этоланьчжу-кожо Махмут моюн сунгандыктан, анын көңүлүн 
сурадым: ал Ахунь Хоцзимор менен таламдаш. Аскердин артынан ээрчишке буйрук 
эткенибизге байланыштуу, жардамга кол жөнөт деп, таякесине кат жибердик. Мен 
Кашкарга жакындаганда, Эсэи (Хусейн) киши чаптырып, 6-айдын 18-күнү Боронидунун 
жүздөн ашуун адамын жолуктуруп, көбүн өлтүргөнүн жана туусун тартып алганын 
кабарлады. 

Мен аны тынчтандырып, адамдарды тууган-туушкандарын кармашка жөнөтүшкө, 
өзүн кабыл алуу каадасына келишке буйрук кылдым. 

76-бап 
1759 ж., 7-ай 

2б Цаньцзанъ дачэнь Алигунга качын баратышкан кесептердин жолун буушка 
буйрук. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Алигунь жакында билдиргендей, ал аскерге артынан сая түшүп, Хоцзичжанга сокку 
урушка буйрук берген. 

Качып өткөн уйгур Кэбокэден сураштырышканда, ал Хоцзичжань азыркы учурда 
буруттардын Шаласы конуш журтуна кол салып, талап алганын кабарлаган. 

За Борониду Сарыколдо аттарын өргүтүп жатат. Алигунь козголоңчу кесептерден 5-
6 бекет аралыкта турат. Чжао Хой мурда эле шашылыш жол тосушка Мин Жуйду 
жиберген. Чабаганчы чаптырып, эки жагынан кол салгыла деп айттыруу керек. 

Анын үсүнө, Мин Жуй жайнаган сырткы жапайылар жайлаган жерлер аркылуу өтөт. 
Алар кесептерге жардам беришпеди бекен, же, ашып-шашып баш ургандары бар 
болду бекен? Баардыгы такталсын жана билдирилсин. 

За Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго тынчытуу жана сыйлоо иштерин орундатышка 
Императордун буйругу. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Чжао Хой билдиргендей, башта, Яркендди багындырган кезде, аттанып жолго 
чыгышка уруксат сурашты эле; анткени кесептерди кууп жетүү зарыл деп саналган. 
Ошол учурда көптөгөн буруттар катары менен баш ийип, (аларды) убактынча Янги-
Гиссарда калтыра турушту өтүнүшкөн. 

Эминь-кожону Яркендге эртелеп жөнөй беришке буйрук эткенибиз эң эле өз 
маалында жасалган ырас иш болду. Ушул убакта Фу Дэ, Алигунь, Балу, Мин Жуй 
козголоңчу кесептерди кууп жетүүгө тийиш. Азык-түлүк жагынан жардам көрсөтүштү 
айтсак, баш ийген калайык-калкты (кол кабыш кылышка) тарттык. 
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Чжао Хой мурункудай эле болгон ишти өз колуна алууга тийиш. Баш ийген 
буруттарды шыктандырыш үчүн Императордун сыйлык ыйгаруу тууралуу жарлыгын 
жарыялоо зарыл. А балким, атайын өкүл аркылуу алака түзүп, тийиштүү түрдө 
офицерлерди жиберээрбиз? Кабыл алуу каадасына келишти каалашса, мурункудай 
эле, казактар менен буруттарды борборго коштоп узатуу ылазым. 

Бадахшан, Анжиян жана башка эл-журттар (биздин) дөөлөткө умтулуп жатышканы 
угулууда. Жана кабарга караганда, анжияндыктар кесептерди кармашка жардам 
бергиси келишет экен, бул өтө кубанычтуу жаңылык. Кармашаар замат, жеңиш кабары 
төгөрөктүн төрт бурчуна желдей учуп тарайт. 

6б Цаньцзань дачэнь Мин Жуй кесептерди Хосыкулуктан кууп жетип талкалаганын 
кабар кылды. 

Мин Жуй билдирет: мен Чжао Хой менен бирге 6-айдын 14-күнү Кашкарга жеттим. 
15-күнү козголоңчу-кесеп Хоцзичжандын артынан сая түштүм. Кесептердин качканына 
18 күн болгонун, эгер Сарыколдо өргүшпөсө, ушу тапта Памирге өтүп кетишээрин эске 
алып, (биз) күн сайын өзөн-суулардан кечмелик кечип, көп жерден бийик чокуларды 
айлана, тоо этектей жүрдүк. Төрт күн ичээрге суу, оттогонго чөп жок, аттар аябагандай 
арып-ачты. Алдыдан жол чалдык; басып өткөн жолубузга окшоп, жүрөөр жолубуз да 
ошондой татаал болуп чыкты. Ошондон улам, кыска жол тапса болбойбу деп, узатып 
жүргөндөрдөн сурадык. Андан соң кошуунга келген бурут Худу-бек бул Памирге 
кетүүчү жол экенин айтты. Арийне, дагы эки-Бадахшанга, анан Болорго барчу жол бар. 

7б Анжиян багытына барыш үчүн Сарыколдон түндүктү карай Кара-Көл аркылуу 
жүрүш керек. Ал жакта буруттардын кыпчак уруусунун конуш журттары орун алган. 

Мен буруттарды чакырганга киши чаптырып, күн-түн жол жүрдүм. Үстүбүздөгү 
айдын 25-күнү Кара-Көлгө келдик. Кайгуул-чулар буруттар көчүп кетишкенин, бирок 
жолдо кесептердин басып өткөн издери калганын кабарлашты. Кырга чыгып көз салып, 
50-60 ли аралыкта чаң көтөрүлүп турганын көрдүк. Мен 1300 чамалуу жоокерди иргеп 
алып, кийинки кечте добулбас беш ирет кагылганда кесептердин изин чалышка 
аттанып чыктым. Жайыттарда ыгы келгенде сурамжылап жүрүп олтурдук. 28-күндүн 
таң заарында кайгуул Пулэту бир кесепти туткундаганын кабарлады. 

76-бап 
11 а-б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хойго кесептерди Анжияндан колго түшүрүштү 

уюштуруу жөнүндө Императордун буйругу. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

11б Чжао Хой билдирди: узатып жүргөндөрдөн Бадахшанга барчу жол узак жана 
кууш экенин билдик. Козголоңчу-кесепти ээрчип кетишкен Бодиргэ жана башкалар-
баардыгы тең Анжиян менен Бухарадан болушат; алар сөзсүз Анжиянга келбей 
коюшпайт. Андай болсо, аскер Эполэден Мушка кетүүчү жол менен (кесептерди) 
кармашка жөнөсүн. 
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Сөздүн ачыгы, эгер кесептер Анжиянга кире качышса, анда Чжао Хой аскер менен 
(аларды) туткундашка аттанат; а Фу Дэ болсо, кайтадан артынан сая түшөт. Аскерибиз 
колго түшүрчү болсо, анжияндыктар камакка алып, өткөрүп беришет. 

Түндүк жолунан Гэлцзат Дэмчи Болсянь туткундалды. Анын айтканынан Казак-Сары 
кайда экени: Анжияндабы же буруттардабы, бүдөмүк. 

12а Баардыгы тең аракет кылып, чекмелеп билишсин. Мин Жуй ыгы келгенде 
сураштырып көрсүн; эгер кашкарлык уйгурлар бар болсо, даңазалуу аскердин кабарын 
билдиришке кесептерге атказсын. Уйгурлар демекчи, аликүнчө Кашкарда жашынып 
жүргөндөрү да жолугат; ошондой эле, алар Яркендде жок деп кепилдик кылыш да 
кыйын. Чжао Хой кылдат текшерип, кыянаттык кылгандарын катуу жазалоого тийиш. 

76-бап 
20б Ушта орундашып турган баньши аньчаши чжисянь На Шитун буруттар менен 

болгон соода-сатыктын абалы жөнүндө баяндайт. 

21а На Шин-ту билдирди. 7-айдын 8-күнү Кукурлик кароолуна келген бурут 
соодагери Келди миң түтүн саяк уруусунун бийи экенин маалымдады. Былтыр, 
цзянцзюнь буруттарды баш ийишке чакырганда, (ага) мөөрү менен грамота тапшырып, 
Анжиян тараптагы урук-журттарды Илиге көчүшкө жана моюн сунушка үндөп кел деп 
буйрук кылган. Быйыл биринчи айда Илиге келип цзянцзюнду издеп, бирок кезиктире 
алышкан эмес. Жакында Хошкэ-бек цзянцзюнь менен дачэнге кез келгенин угуп калып, 

21б ошондон улам 6-айдын 1-күнү жылкы, уй, кой айдап жолго чыккан. Цзянцзюнь 
жортуулга аттанганын, а Ушта болсо дачэнь тураарын билет, андыктан соода кылышка 
уруксат берип койгула деп абдан суранууда. 

Мен текшерип көрдүм, Келди бир азыраак мал айдап келиптир, казынанын керек-
жарагына сатып алганга жарамсыз, баасы да эң эле кымбат. Ошон үчүн (ага) айттым: 
«Бизде ичкери жактардан абдан көп мал айдап келип жатышат, соода кылганга муктаж 
эмеспиз. Цзянцзюндун мөөрү басылган грамотаң бар экен, ушуну эске алып, уш (Үч-
турфан) уйгурларына соодалашканга жөнөтөйүн». Артынан байкагын деп кызматкер 
жибердим. Жылкы менен уйга 30 дан 40 ланга чейин, ал эми койго 13 лан болжолунда 
баа бычышыптыр. 6 күн соода кылып, баарын толугу менен сатты. Келди абдан курсант 
болду. Мен ага жибек жана башка белек-бечкек тартууладым, жана 18и күнү кароолго 
узатып, журтуна кайтышка буйрук кылдым, а тууралуу 

Урмат менен билдирем. 

76-бап 
1759 ж., 8-ай 

27б Динбянь юфу цзянцзюнь Фу Дэ сарыкол уйгурлары тынчытылганын кабарлады. 
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28а Фу Дэ билдирет: мен аскерди Караусуга топтоп, жолдон ат-көлүк камдап, 
жашыл байрак колунун калганын кошуп алган соң, кошунду башкарууну Ян Нинге 
өткөрүп берип, ага сарыколдук уйгурларды моюн сундурууга буйрук кылдым. 

Ушу тапта (биздин) кашыбызга келишкен уйгур Абулхасан менен бурут Алдаш 
мындай деп маалымдашты: бизде Сарыколдо башында 500 түтүн журтчулук болгон; 
Яркендге акчалай 50 лан салык төлөп келгенбиз. Азыр бар болгону 110 түтүн, 400дөн 
ашуун адам калды. Аким Мурат-бек калктын карамагында канча жер бар экенин 
текшерип тактап, атайын жолугуу өтүнүчү менен келди. 

28б Бурут Алдаштын айтканы: биз кара-садак, кызыл-аяк буруттары болгону 70 
түтүнбүз. Көптөн бери Яркендге карап келгенибиз менен, бирок, салык төлөчү эмеспиз. 
Болорго, Бадахшанга, Хиндустанга чабаган байланышын камсыз этишти гана өз 
милдетибизге алганбыз. Сарыкол моюн сунганын угуп, жолугалы деп атайын суранганы 
келдик. Улуу өкүмдарга букара болгубуз келди. 

Мен (аларга) жылуу-жумшак үрөй көрсөтүп, качан Яркендге жана башка шаарларга 
салык төлөө күнү дайын болгондо (булардын иши) дагы кошо чечилээрин түшүндүрүп, 
күтө тургула дедим. Абулхасан маңдайы жарыла баш уруп, коштошуп кетти. 

Урмат менен билдирем. 

78-бап 
1759 ж., 9-ай 

9б Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Фу Дэ билдирди: «Си-бу-ча-кэ (б. а. кыпчактар) уруусунун буруттары Болор, 
Бадахшан менен чабаган байланышын тейлешет, жана сырттан келгендерди талап-
тоношот. Алар аябагандай ач көз. Ар дайым ат, төөлөрдү тартып алышып, почта 
бекеттеринин бейпилдигин бузушат. Катуу жаза тартышаарын (аларга) эскертүү керек. 
Андыктан (мен) 200 жоокер атказып, цзунгуань Буниге каракчыларды издеп таап, 
камакка алууга буйрук бердим. 

8-айдын 2-күнү үч топко бөлүнүп, Цицунь айылын курчашты. Айылбашы Абубасаны 
кармап, суракка алышты. Ал чын эле эки ирет ат, төөлөрдү тийип алышканын айтты. 
Андан сон Абубасаны, Юлдашты жана башка дагы З0дан ашуун адамды өлүм жазасына 
тартышты. Алардын малын жана курал-жарагын тартып алышты. Калган уруулар муну 
утуп, корко турган болушат; кайрадан келишип алышып, (аларды) калкалап калышаары 
да бышык». 

Бул өз убагында көрүлгөн зарыл чара; сыйыбызды арттырып, цзунгуань Бунини 
сыйлыкка көрсөтүштү министрликке тапшырабыз. Хулуньбэйэрди кара канат менен 
сыйлайбыз. Кэчэдэ кесептер менен өзү жеке кармашып, оң колуна ок жаңылып 
жарадар болгон. Ага да сый көрсөтүп, ланьлин шивэй ченин ыйгарабыз. Катышкан 
офицерлер менен жоокерлерди тийиштүү түрдө сыйлыкка көрсөтөбүз. 
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13а Чжао Хой маалымдайт: «Башта козголоңчу-кесептердин качаар жолун бөгөп 
койгонубузга байланыштуу, экинчи даражадагы шивэй Дэктананы Кокондун Ирдана-
бегине, Маргалаңга, Анжиянга, Наманганга, ошондой эле буруттардын адигине жана 
ичкилик урууларына буйрук тапшырууга атказдык». 

Дэктананын маалымдашына караганда, (ал) 8-айдын 12-күнү адигиненин Ажы 
бийине кошуп адам жөнөткөн. Шалакучук аркылуу жиберилген маалыматта мындай 
делет: «6-айдын 18и күнү Кашкардан чыгып, 29у күнү Анжиянга жеттик. Бек баш болгон 
4 адам, -баардыгы тең адигине бийи Ажынын жетеги астында, Кокондун Ирдана-беги 
менен достук ымала түзүшүп, андан чыгып Ажы-бийдин конуш журтуна барышты. Ал 
(Ажы-бий) айтты: «Улуу даражалуу цзянцзюнь ушу күндө өкүл жөнөткөнүнө кандай 
курсант болгонумду айтып жеткире албайм; Улуу өкүмдарга букара болушка 
ынтызармын. Козголоңчу-каракчы 

14а Хоцзичжань бул жакка келген жок. Мен азыр аскерге жолду торошко буйрук 
кылып, Ирданага кабар айттырам». 

Андан соң, алынган маалыматка караганда, Ирдана мындай деген: «Ырас, Ажыбий 
моюн сунуп аткандан кийин, мен деле чын ыкыластан баш ийип, келген өкүлдү кабыл 
алам». Ажы-бий өз кезегинде аскер туругуна кабар жеткиришке Шалакучукту 
жиберген. 

Мен Хоцзичжандын эски турук-жайына офицерлер менен мансап адамдарын 
чакырып, келген өкүлдү тааныштырдым; оромол тартуулап, Ажы-бийдин каты тууралуу 
маалымат бердим. 

78-бап 
14б Улуу өкүмдар тарабынан өтө бийик урмат менен дайындалган алдыңкы сап 

аскеринин колбашчысына (цзянцзюнь цзюнь-цянь): 

«Баш урган букараңыз Ажы, адигине буруттарынын бийи, Улуу өкүмдарды 
(Императорду) туулган күнү менен таазим этип куттуктайт. Учурда цзянцзюнь 
Кашкардан атказган адам өкүмдардын жарлыгын бизге тапшырды. Тартууланган 
грамота менен мөөрдү таазим этип алдык; кубанычымды сөз менен айтып жеткире 
албайм; (баардыгы) биз каалагандай болду. 

Бухаранын чыгышындагы 210 миң адам бүт бойдон биз-сиздердин букарабыз. 
Өкүл шивэй бизге келгенден бери далай күн өттү. 

15а Улуу даражалуу цзянцзюнду ушунча узак жерге өкүл атказдырып, убара 
кылгыбыз келбейт. Кат жүзүндө түшүнүк бериш үчүн цзянцзюнга шивэйге кошуп киши 
жиберебиз». 

Шивэй жакында турукка кайтып келди, андыктан кат-кабарды тапшырды. Мен 
келген өкүл аркылуу чын ыкыластан ыкрарлык кылганы үчүн Ажы-бийге сый тартуулап, 
азыркы учурда кесептерди жоюу кандай кырдаалда жүзөгө ашырылып жатканын 
кабарладым. Күчүбүздү үрөп, жолдорду тороп жатабыз. Эгер Ажы-бий урмат көрсөтүп, 
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падышанын дидарын көрүшкө дилгирленсе, келе берсе болот. Ошондой эле, өзүнүн 
ордуна уулун же бир тууганын жибериши да мүмкүн. Мынчалык алыска дароо аттанып 
чыгыш кыйын десе, өзүнө кандай кылганда ыңгайлуу болот, айтсын, аны да угуп 
көрөлү. Келген өкүл 

15б сылык-сыпаа макул таап, жооп катты алды; өзүнчө сыйлап, жибек тартуу 
кылдык. 13-күнү жолго чыктым, а тууралуу 

Урмат менен билдиребиз жана нускоо күтөбүз. 

Чжао Хойдун маалыматын карадык; Ажы-бий менен Ирдананын ыкрарлык 
кылганы ырас иш болуптур; экөөнө тең грамота ыйгардык; жибек жана капчык 
ыроолодук. Эгер алар кабыл алуу каадасына өкүл жөнөтүшсө, борборго коштоп узатып 
келүү жагы камсыз этилсин. Тагдырын Теңирге табышташсын деп, анжиян, кокон 
журтчулуктарына императордун грамоталарын ыйгардык. 

21а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой Борониду аялы менен кантип ажырашканын 
маалымдайт. 

21б Чжао Хой билдирди: Фу Дэден кагаз алдык. Боронидунун аялы Айландын 
айтымында, ал Тохэци жана Охэла менен ажырашкан. Кашкарда жана башка жерлерде 
тергөө жүргүзүшүп, анан мага келишти. Мен тиду (элет аскеринин колбашчысы) Янь Си-
ши менен бирге Охэланы сурак кылдым. Качуу убагында башында Абдукеримдин 
иниси Абдушукур болгон. Охэланын үкөсү Нияздын айтышынча, Айландын келишин 
күтө туруп, анан кайтадан кылдат тергөө жүргүзүү зарыл. 

Анын үстүнө, тиду Дун Мэндин иликтеп билдиргенине караганда, Тохэци Янги-
Гиссардын мурунку акими Нияздын аялы болгон экен; аны Борониду тартып алыптыр. 
Андан соң кайрадан атасынын үйүнө кайтып келе бериптир. Тохэци-кыпчак 
буруттардын бийи Акимдин (Ациму) үч ата өтүшкөн карындашы. Ага киши жөнөтүү 
керек. 

Бурут Аким болсо эбак эле моюн сунган, азыр Алигунга жан-жөкөр болуп жүрөт. 
Анын карындашынын артынан ушунчалык узак сапарга аттанып чыкканда, жаңы 
букаралардын көңүлүнө күдүк кетип калабы деп чочуп турам; андыктан токтотушка 
буйрук кылдык. Аны текшериштин кажети жок, тек, эли-журтун гана кабардар кылып 
коюу керек. 

27а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Тергөө жүргүзүү тууралуу буйрукту орундап, Чжао Хой билдирди. 

27б Шивэй Чэн Го Кашкарга барып, буруттар Булацунь кыштагын курчап алганын 
уккан; ошондон улам, буруттарга согуш аракетин токтотуу буйругу менен Эрке-кожо 
Эсэинин адамдарына кошуп солон жоокери Циньаньбаону жөнөткөн. Ошондон соң 
буруттар аскерин жыйып, ат тизгинин кайра тартышкан. Натыйжада Батулухао менен 
Циньаньбаого, - экөөнө тең сыйыбызды арттырып, сяоцисяо ченин ыйгардык. 
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З0а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Фу Дэ маалымдады: селин Бурха жылкы тийип алышкан бурут каракчыларынын 50 
кишисин жок кылды. Алардын малын жана курал-жарагын тартып алды <...>. 

81-бап 
1759 ж., 10-ай 

7б Щицзундун албан зор иши алыскы кыйырларды тынчытканында турат. Аскерди 
колдоно баштагандан бери бүт жуңгар урууларын баш ийдирдик. Оң жана сол (канат) 
казактар, чыгыш жана батыш буруттары, Ташкен, Анжиян, урянхайлар, - катары менен 
багынып беришти. Ушу күндө уйгурларды дагы моюн сундуруп, башчыларын жок 
кылдык. 

8а 100000 түтүн бадахшан журтчулуктарын, 30000 түтүн болор урууларын баш 
ийдирдик. Ондогон миң ли аралыктагы ондогон тайпа-журттар бизге букара болушту 
суранышты. Беш жыл ичинде эзелтен эч бир өкүмдар мынчалык чагылгандай тездик 
менен ишке ашыра албаган эбегейсиз жеңиштерге жетиштик. 

Мен аскерде кызмат өтөйм, жана жоону жектешке чакырууга милдеттүүмүн; 
андыктан айрыкча кубанбай коё албайм. Гань Цин-мынды жана 2-даражадагы 
офицерлер Гэбияту-Батулуну, Эрдэнэни Хоцзичжань кесептин келдесин (башын) 
борборго жеткиришке этияттык менен узаттым. 

8б Ошондой эле, Боронидуну кантип өлтүрүшкөнүн өз көзү менен көргөн Мыньдо-
сопу менен Бадахшан султанынан өкүл болуп келген Өмүрбек элчини да борборго 
жөнөттүм. Мен офицерлер менен жоокерлерге 10-айдын 2-күнү Яркендге кайтышка 
буйрук кылдым. 

37а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Чжао Хой кабарлагандай, фудутун Фын На-сян почта бекеттеринин иши боюнча 
Эгэрхурманга жөнөп кетти. Чалгынчы-элют сялцисяо Исамали кесептердин изине 
түшүп, жол баштап жанында жүргөн бурут Якша экөө бир кесепти колго түшүрүштү. 
Топтошкон кесептерди багынгыла деп, Якша бир канча ирет мынтык атты. Фын На-сян 
жол улаш баратып жолунан кабылып калган жыйырма кесепти өлтүрдү. Фын На-сян 
почта бекеттеринин иши менен жүрүп да кесептерди жок кылып, тырышчаактыгын 
көрсөттү. Сыйлоо жагын карашты министрликке табыштадык. Исамали менен Якша 
шивэй ченин жана кара канат алышты. Аянбай күчүн үрөп катышкан офицерлер менен 
жоокерлерди сыйлоо маселеси боюнча тизме түзүп, чечим чыгарышка министрликке 
жибердик. 

82-бап 
1759 ж., 11-ай 

4а Чжао Хой билдирди: экинчи даражадагы шивэй Дактана 10-айдын 10-күнү 
турукка кайтып, мындай деп кабарлады: адегенде Кашкардан аттанып чыгып, 
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буруттардын адигине (уруусунун) бийи Ажынын калкасы астында жашап турган 
Нохачиге бардык. Ал моюн сунаарын билдирген соң, Анжиянга жөнөдүк. Жетектеп 
жүргөн төрт бекти кой менен жабдыдык, 6 күн турдук. Маргалаңдын жашоочулары 
дагы баш ийээрин билдиришти, а жерде да 12 күн болдук. Кокондун Ирдана-беги 
Намангандын жана башка шаарлардын бектерин, ошондой эле кыпчак-буруттар менен 
Кокондун молдолорун жана ахундарын жолугушууга жыйды. Аларга цзянцзюндун 
жарлыгын тапшырдым. Ирдана мындай деп маалымдады: даңазалуу аскер 
жуңгарларды тынчытып, буруттарды баш ийишке ийиктиргенин эшиттик. Мага 
караштуу төрт шаар: Анжиян, Маргалаң, Наманган, Кокон Улуу өкүмдарга букара 
болушун мен азыр абдан тилеп турам. 

5б Улуу өкүмдар, багыбызды ачып, элди тынчытты. Казактар менен буруттар бүт 
баардыгы буйрук алышка арзыганын уктук; биз дагы алсак деп үмүт этип турабыз. Ушу 
кезде шивэй келди; кубанычыбыз койнубузга батпай турат; өз оозу менен билдиришке 
атайын ишеничтүү киши жибердик. Борборго барышка уруксат болуп калса, эмне 
кылышты көрсөтүп, нускоо беришти өтүнөбүз. 

Мен келген өкүлдөн эмне кеп-сөзү бар экенин сурап көрдүм. Ал айтты: биздин 
бурут урууларыбыз бири-бири менен чабышып жатышат; биздин Ирдана-бек 
жаңжалды бир жаңсыл кылгысы келет, жана Улуу өкүмдардан буруттарды тыйышка 
буйрук беришин өтө өтүнүп сурайт. 

Мен мындай дедим: көпчүлүк буруттар башта моюн сунуп келишкен. Азыр эми 
төрт калаанын калкын өзүңөр кунт коюп башкарып, чыр-чатак чыгышына жол 
бербешиңер керек. Улуу өкүмдар кайрымын арттырбай койбойт. Ирдананын баш 
ийгени жөнүндө адигине бийи Ажы аркылуу мурдатан кабардар элек. 

82-бап 
9б Фу Дэ билдирди. Биз аттанып чыгып, Бадахшан чегарасында өргүп 

жайланыштык; офицерлер менен жоокерлерди почта бекеттерин каракташкан 
буруттарды издеп таап, жок кылууга жөнөттүк. Текшерүүдө чжуцаньлин Дуньдокэнин 
чахарлары, Лобуцзандын жоокерлери, хуцзюнь Хэрпи болушту. Иликтөө учурунда изи 
табылып, кесептер менен кездешип калышты; алар почта бекетинин жоокерлери 
Аюйшаны, Ванчжарды, Баяртуну атып өлтүрүштү. Иш боюнча жиберилген катардагы 
чахар жоокери Убаш кесептерге кез келип калып, жабыр тартты. Чыңдалган аскер 
туругунун алдыңкы тобунан Шуантай жылкы тийген каракчылар менен кармашып 
жатып каза тапты. Дагы 5 жоокер жарадар болушту; көмөк көрсөтүү маселесин чечиш 
үчүн министрликке табыштоону суранабыз. 

83-бап 
1759 ж., 12-ай 

5а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Чжао Хой билдирди. Ланьлин шивэй Цитай кыпчак-буруттарды баш ийишке 
чакырды. Чымыркана күч үрөп, Аличур менен Жашыл-Көлдөн кесептерди колго 
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түшүрүштү, жана түз Бадахшанга жол тартышты. Цитай сый-сыяпатка татып, 3-
даражадагы шивэй мансабына көтөрүлдү. 
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ПИНДИН ЧЖУНЫЭЭР ФАНЛЮЭ 
Сюйбянь 

3-бап 
Цяньлун бийлигинин 25-жылы, 1760 ж., 5-ай 

7а-б Казактар..., буруттар, Хэмубабанын өкүлү Юйсэн борборго келишти. 

4-бап 
1760 ж., 6-ай 

24а Цаньцзань дачэнь Шухэдэге, кокус кесептер буруттарды карай качышса, даяр 
турушка Императордун буйругу. 

24б Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Алигунь азыркы учурда аскерди баштап, кесептердин сары изине сая түштү. 
Менимче, кармашы керек. Эгер кесептер из суутуп кетишкен болсо, анда буруттардын 
конуш журттарына баруу зарыл. Кубара кууп, сөзсүз камакка алса, түркстандыктардын 
аргасы куруйт. Ошондой эле, мындан ары буруттар качкындарга баш калка беришине 
таптакыр жол койбош керек. Айтор, Шухэдэ куугунга айрыкча жоопкерчилик менен 
карап, (качкындарды) камакка алууга тийиш. Буруттарга кире качышкан болсо, анын 
пайда, зыянын ачык айтып түшүндүргөнгө киши жибергиле. Качкындарды өздөрү тутуп 
беришсин, аны үчүн сыйлык алышат. Кымындай эле кымырылып, жаап-жашырыша 
турган болушса, дароо аскер жөнөтүп, капилет кол салабыз; каруу-күчүбүздү 
көрсөтөбүз. Кыбырдык кылып, ишке залал тийгизиш жарабайт. 

25а Цаньцзань дачэнь Алигунь (көтөрүлүшкө) көкүткөн демилгечи уйгур 
Ваньламуну кармаганын кабарлайт. 

Алигунь билдирет. Биз Ваньламуга кошулуп кетишкен минден ашуун уйгурду 
талкаладык; бүт күчүбуздү үрөп, кайрадан шаарга чабуул койдук. Кесептердин 
башчысы түн ортосунда шаардын түндүк дубалы аркылуу өтүп, качты. Биз аны 
Пайцзубатэ-хэ дайрасына, ал өзөндөн өтмөкчү болуп, так сал жасап аткан жерге дейре 
кууп бардык. Ваньламу Нияз менен бирге качышы мүмкүн экенин тыңчылар, 
офицерлер жана жоокерлер, Кэсэлэбуилик Алимбек кабарлашкан. Салиньдуга дейре 
кууп барып, (качкындын) изи буруттарды көздөй кеткенин аныктадык. Ошол замат 
артынан цзунгуань Баярды, гун Мусаны жөнөттүк. Мен жоокерлерге буруттарды карай 
кетүүчү жол тоомундагы орчундуу түйүндү кайтарууга буйрук кылдым. Тиду Дун Мэн 
сыркоолоп калганына байланыштуу, цзунбинь Ян Нинди жолдорду тороп, көзөмөлгө 
алышка атказдым. 

6-айдын 18-күнү Баяр кабар кылды: Карамулукка чейин из чалып барып, өзөк 
жалгаганы жатышкан жеринен Ваньламу менен Ниязды колго түшүрдүк. Үй бүлөлөрү 
менен жан-жөкөрлөрүн жок кылдык; ат, төөлөрүн, курал-жарактарын жана оокат-
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мүлктөрүн олжолодук. Мен баардыгын катары менен суракка алдым. Көрсө, Нияз 
долундук уйгурлардан Амурсананын кабарын угуп, аны Ваньламута айткан экен. Ушу 
сапар Ваньламуну борборго жөнөтмөкчү болгон. Бирок (ал) Хошкэ-бектин урук-
туугандарын бүт борборго сүргүн кылып атканын билип калып, аларга кошулуп 
айдалып кетиштен чочулап, Нияз менен акылдашкан. Анан кат таркатышып, 
адамдарды айныта башташкан. 

Офицерлер менен жоокерлер болсо, жазалоо чараларына келгенде аша чаап 
кетишип, ошондон капыл-тапыл топтолушкан уйгурлар камашка каршылык 
көрсөтүшүп, тополоң чыгарышкан. Айдоодон качып, Ниязга келип кошулушкан. Нияз 
дагы 20 жоокерди байлап алып өлтүргөнүн, андан соң бирге качышканын ачык 
моюндашты. 

Ваньламу менен Ниязды борборго катуу кайтарып жеткириш үчүн офицерлерди 
жана жоокерлерди жөнөтөбүз. Жолдо дачэнь, офицерлер жана жоокерлер сактык 
чараларын көрүшкө өзгөчө көңүл бөлүшүн эскертип, кагаз жиберебиз. Ошону менен 
бирге, сурак убагында алынган маалыматтарды өкүмдардын назарына таазим этип 
сунуштайбыз. 

30б Цаньцзань дачэнь Шухэдэге буруттардын конуш жайыттарын текшерип чыгуу 
тууралуу Императордун жарлыгы. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

31а Фын На-сян билдиргендей, Урту-булак (Орто-булак?) кароолунан Махэцинди 
кармашкан; ал миңден ашуун түтүн буруттар Атбашыга көчүп барып жайланышканын 
маалымдаган. Ойрот ланьлин шивэй Сайбутэнден сурап көрдүк, ал айтты: Атбашы - 
башынан эле ойроттордун конуш жайыты. Жүңгарларды баскан соң, алардын бүт 
баштагы конуш жайыттары-эми биздин жер. Буруттар буга чейин баш ийишкен; 
чийинден чыгып, чектен өтүшкө (алардын) кандай акысы бар; териштирип көрүп, 
айдап чыгыш керек. Арийне, азыр Ходистен сурасак, ал айтат, башынан эле бул - 
буруттардын жери болучу, бирок жуңгарлар басып алышкан деп. Даңктуу аскерибиз 
(жуңгарларды) баскандан кийин, буруттар көчүп келишип, 3-4 жылдан бери ал жерди 
жайлашат экен. 

Силер өзүнөр такташыңар керек. Эгерде эзелтен эле жунгарлардын жери экени 
анык болсо, анда кайта алуу зарыл. Далилиң жок болсо, кантип кубалайсың? Азырынча 
ачык билелекпиз. Балким, бу жерлер эзелтен жуңгарлардыкы эмес. Андан тышкары, 
Темурту-нор көлү менен Барсхан (Балэхунь) кырка тоосунун чегинен сырттагы конуш 
жайыттар жүңгарлардын жериби, же, андай эмеспи, өзүңөр аныктап билүүгө 
тийишсиңер. Бирок ал алыскы кыйырлар биздин чегарабыз менен чектешпейт. 
Ошондой эле, аскер күчтөрүн айдап чыгышка атказыштын да зарылчылыгы жок. 

Императордун буйругун Шухэдэ менен Агуйдун эсине салабыз. 

www.bizdin.kg

129



5-бап 
1760 ж., 7-ай 

2а-Цаньцзань дачэнь Шухэдэге буруттардын конуш жайыттары жөнүндөгү маселе 
боюнча Императордун жарлыгы. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Шухэдэ маалымдагандай, Фын На-сян Атбашыны жайлашка буруттарга мүмкүндүк 
берүү керекпи, же, жокпу, жообун билдирүүнү сураган. Мен Фу Дэ түзгөн Темурту-
нордун (Ысык-Көл) картасын карап көрүп, Атбашы деген аталышты таппаган соң, 
ойроттордон сураштырдым. Бу жер-батышта Нарын дайрасы (Нарын-гол) чөлкөмүндө 
жайгашкан бурут тоолору экен. Башында жуңгарлар Шаласы (Талас?) конушун тартып 
алышкан, ал эми бу чөлкөмдү, кыязы, ээлешкен эмес көрүнөт. Андыктан кайрадан 
сураштырып тактап, текшерүүнү тастыкташка Агуйду жиберебиз. 

Шухэдэ картадан карап текшерип көрдү; Атбашы-эзелтен эле буруттардын конуш 
жайы экен. Жуңгарлар басып алганы менен, Илиден өтө алыс аралыкта. Кайрадан 

3а такташтын кереги не? Уйгур уруулары боюнча иш башкаруучу дачэнь Фын На-
сян менен биргеликте эмне үчүн өзү чечкиндүү аракет жасабайт? Фу Дэнин 
маалыматына караганда, Атбашы бизден өтө алыс. Жана мурда карта түзүүдө (ага) 
киргизилген эмес. Талдап талкуулашты Шухэдэге тапшырабыз. Андан соң ишке 
чечкиндүү киришүү кажет; четтеп кайдыгер карап туруш жарабайт. 

6-бап 
1760 ж., 9-ай 

2б Мамлекеттик кеңештин министрлерине көрсөтмө. 

Талкууланып тактыга билдирилсин жана чечим талап кылынсын. 

Азыр Хамиде багылып жаткан койлор-аскердин азыгынан артып калгандары; 
ушундай деп эле билдирүү керек. Азык-түлүк камдаш үчүн келээрки жылы көк чыккан 
маалда Үрүмчүгө же Илиге жеткирүү ылазым; калганын Кучада калтырып, Аксуга 
жөнөтүү зарыл. 

Бирок Яркенддеги жана Кашкардагы офицерлер менен жоокерлерге маалымат 
жетпей калган. Кайра барып, Кашкардагы койлордун кабарын билдирүү кажет. 

Баркөлдөн соодалап, Үрүмчү менен Илиге жеткиргенден сырткары, ушу тапта 
Илиде жоокерлер турганын эсте тутуп, төлүнүн эсебинен көбөйтүш үчүн тийиштүү 
санда кошумча дагы кой сатып алуу керек. 

Буруттардын койлорун болсо, качан баасы чыкканда, жагдайга жараша күмүш акча 
менен сатып алган оң. Азырынча маалымдаштын зарылчылыгы жок. 
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6а Бурут саньши дачэнь Акимге Алагудагы хаким-бектин бошогон мансап ордун 
ээлешке буйрук. 

Цаньцзань дачэнь Шухэдэ билдирет: Чэнь Синь-чжу түздөн-түз өзү Императордун 
ага мени (Шухэдэ) менен биргеликте хаким-бектин бошогон кызмат ордуна саньши 
дачэнь Ацимуну (Акимди) коюшту талкуулап көрүштү буйрук эткен тапшырмасын 
алды. Арийне, хаким-бек мансабына ээ болгон адамдар азыркы учурда бүт уйгур 
шаарларында бар. Ациму (Аким) болсо-бурут. Буруттарга жакын жердеги уйгур 
шаарына дайындаса туура болот. Алагуда азырынча хаким-бектин орду бош 
болгондуктан, аны бурут Ацимута берели; ошондо сырткы кыйырларда буруттарга 
каршы чара көрүшкө, ал эми чек арадан ичкериде Асытэнди, Алатушту жана башка 
жерлерди тынчытышка мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

Алагуну айтсак, аерде 300 түгүн уйгур жашайт. Мурда хаким-бек 6-даражадагы 
мансап деңгээлинде дайындалчу. Ациму (Аким)-саньши дачэнь, демек, ал-биринчи 
жолу ушундай даражада дайындалган хаким-бек болмокчу. 

Билдиребиз жана сунушубузга ылайык көрсөтмө алышка үмүттөнөбүз. 

7-бап 
1760 ж., 10-ай 

4а Цаньцзань Агуй Нарын менен Атбашыны кыдырып текшерүүнүн жыйынтыгын 
маалымдайт. 

Агуй билдирди: мен буга чейин Атбашы менен Нарындагы буруттар кантип эгин-
тегин айдап-сээп атты экен, чегарадан өтүшпөдүбү, - мына ушуларды жеринде 
текшерип келишке фудутун Ичжуну Темурту-норго (Ысык-Көл) жиберген элем. 

4б Анын маалыматы: 8-айдын 26сы күнү Темурту-норго жеттик. Он адамдын изине 
туш келдик. Менин жоокерлеримди көрүшөөр замат, бир нече ирет ок атышып, көздөн 
кайым болушту. Биз дароо кууп жетип, экөөсүн кармадык. Черикчиге караштуу 
буруттар бу жерге темир-тезек чогултушка келишкенин айтышты. 

Булардын уруусу буга чейин эле моюн сунганын, жана аскер келгенинен али 
кабардар эмес экендиктерин эске альш, бу сапар кечирим бердик. Андан соң, он 
жоокер кошуп, шивэй Течжуну, цзолин Дэлэкэни Нарынга жөнөттүк. 8-айдын 27-күнү 
Барсхан ашуусу аркылуу 800 ли жол арытып, Нарын дайрасына келип жеттик. 

5а Буруттардын конуш төрлөрү менен эгин айдоолору дайранын өйүз-бүйүз 
өндүрүндө экен. Атбашыда тоостун канаты жана 3-даражадагы чок менен сыйланган 
Черикчи-бий эли-журту менен тосуп чыкты. Азык-түлүк жана союшка бир канча кой 
жеткирип берди; (бизге) мылтык атышкан букараларын издеп таап, жазыгыбыз 
мойнубузда деп, турукка (лагерь) ээрчитип келди. Мен аларга императордун 
жарлыгын окуп бердим: «Атбашы жана башка аймактар-даңазалуу аскер жуңгарларды 
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жеңгенден кийин колго тийген жерлер, демек, силер аерге мал жайбашыңар керек. 
Арийне силер букара катары моюн сунгансыңар, (андыктан) дачэнь маалымат 
билдиргенче күтө турууга тийишсиңер. Силерге Нарындын түндүк жээги менен 
Атбашынын чыгыш кыйырындагы чектен өтүшкө жол берилбейт». 

Аталган башчы баш уруп укту; ага жибек тартуулап, узатып койдук. 

5б Мен Атбашы жана башка аймактарды түрө чалып көрдүм. Булар эзелтен эле 
буруттар ээлеп келген жерлер, болгондо да, Барсхан ашуусунун аркы сыртында жана 
Илиден ыраакта. Өкүмдар эгер чын ыкыласын бурса, буруттарды сүрүп чыгарбай койсо 
деле болот. Мен жыл сайын кыдырып текшерген кезимде Атбашы менен Нарынды 
чегара деп эсептеп, бузуп өтүшкө тыюу салып жүрөм. Бу жерлер Кашкарга жакын 
болгону менен, ортосун бийик тоолор бөлүп турат, а атырабында буруттардын конуш 
журттары көп. Дегиңкиси, бу маселе менен убара болуштун пайдасы жок. 

Урмат менен билдирем. 

7-бап 
1760 ж., 11-ай 

23 Буруттардын Авалэ-бийине сый тартуулашка жана анжияндыктарга маалымдап 
коюшка буйрук кылабыз. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Хай Мин кабарлагандай, буруттардын чоң-багыш уруусунун 5-даражадагы 
ботокурга жана чок белгисине эгедер бийи Авалэ борборго кабыл алуу каадасына 
келди. Конуш журтуна кайтып келсе, кол астындагылары анжияндыктарды карактап 
кетишкен экен, дароо тонолгон пулдар менен таланган жылкыларды таптырып, 
ээлерине кайтарып берген. 

Бирок анжияндыктар алдырган аттарыбыз менен акчаларыбыз толук төлөнгөн жок 
дешип, каяша кылышууда. Андыктан Авалэ-бийге тийиштүү түрдө жайгарып, 
(жыйынтыгын) билдиришке буйрук кылдык. Авалэ-бий ырайым көрсөткөнүбүзгө 
ыраазы болду; тергеп-териштирип, уурдалган оокаттарды коңшу журттан таптырып 
берди. Мунусу абдан ажап иш болду, андыктан эки түрмөк жибек тартууладык. 

Анжияндыктар болсо биздин момун букараларыбыз. Аттары менен акчаларын 
алыша элек болсо, дагы бир ирет териштирип, кайрып берүү кажет. Жок, чындыгы 
андай эмес экен, анда Авалэ-бийге билдирип коюш зарыл; (айтор) мыйзамды сактап, 
алдамчылыкка жол койбошко тырышуу керек. 

Анын үстүнө, Анжияндын атырабында буруттардын ар кандай тайпа-журттары эң 
эле көп. Каракчылар башка журттан болушу да этимал; ага кепилдик жок. 
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Жоопкерчиликти бүт эле чоң-багыштарга жүктөй бергенде, кандай болот? Силер дагы 
териштирип, карап көрүшкө тийишсиңер. 

Эгер кароолдордун чегинен сыртта буруттар бири бирин талап-тоноп атканы 
тууралуу кабар түшсө, анда мунун зарылчылыгы жок. Аларга мындай деп эле айтып 
коюш керек: силер чегарадан сыртта чачкын жашап, бири бириңерди карактап 
жатасыңар; биздин тескеп-териштире турган жөнүбүз жок. Бирок силер бу 
жоругуңарды койбосоңор, ар кимиңе өз-өзүнчө эскертебиз. Анда ким кандай кыянат 
иш кылса, ошого жараша жазасын тартат. 

8-бап 
1760 ж., 12-ай 

1а Цаньцзанъ дачэнь Шухэдэ Уштан (ҮчТурфан) качкан уйгур Улангэнин иши 
жөнүндө маалымдайт. 

Шухэдэ билдирди: Үч-Турфандагы иш башкаруучу Бо Юн-цин 10-айдын 10у күнү 
түн ичинде Карабактык уйгур Улангэ жана элют Чахань, үй-бүлөлөрү менен 20дан 
ашуун 

1б адам, аттарды уурдай качышканын кабарлады. Жетип кармашка, ошондой эле 
буруттардан (тутуп беришти) талап кылышка дароо куугунчу топ атказдык. 

Юн-цин Үч-Турфандан жөнөп кеткенине байланыштуу даоюанга (аймак 
башчысына) ишти убактылуу жүргүзүп турушка тапшырма бердим. Ошондой эле, 
шивэй Бачанды, Дуаньцзилэту баш болгон 50 жоокерди жардамга жибердим. 

Андан аркысын Юн-цин кабарлады: жолду катар текшерип, буруттардын ар бир 
уруусуна буйрукту айныксыз аткарышты, (качкындарды) кармап, (бизге) жөнөтүштү 
эскерттик. 11-айдын 2-күнү кайтып келдик. Мен Улангэнин теги бурут экенин жана 
Ходистин ишеничине кирип жүргөнүн аныктадым. Азыр эми Ходис борбордо калганын 
укса, (аны) сачылардын кайтаруусу астында жөнөткөнүбүздө, тымызын качышка 
аракет кылбас бекен деп чочулап турам. 

2а Ушул иш боюнча бурут Темиржанды табышка тапшырма бердик. Мурда соода-
сатык кылганы келген эле. Анын кайтышын күтүп, шивэйди чогуу барып, камакка 
алышка атказабыз. 

13б Шэньси-Ганьсу аймагынын генерал-губернатору Ян Ин-цзюй Хамидеги соода-
сатык иштери боюнча ой-сунушун билдирет. 

Ян Ин-цзюй маалымдады. Үстүбүздөгү жылдын 10-айында Шухэдэден билдирме 
кат түшкөн. Анда мындай деп айтылган: буруттар, ташкенттик жана башка жерлик 
уйгурлар Аксуга келип соода-сатык кылышууда. Алынган акчаларды Хамидеги соода 
иштерине жумшасакпы дейбиз. Кеч күз болуп калганына байланыштуу аларды кайта 
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бергиле дедик. Мен сырттагы уйгурлардын соода дасмиясын (капитал) текшерип 
көрдүм. Эгер ички аймактардан товар сатып алышса, акырындык менен (алардын 
күмүшүн) өзүбүздүн пайдабызга түшүрсөк болчудай. Аны менен бирге, алардын качан 
жана кандай тартипте келиши Улуу өкүмдардын жарлыгы аркылуу аныкталса жакшы 
болор эле. Мен Шинжандагы (Синьцзянь) соода-сатык эрежелерине ылайык бул ишти 
тийиштүү түрдө жакшыртуу жагын баньши дачэндерге табыштасамбы деп турам. 

Урмат менен билдирем. 

27а Уйгур Акбекти кызматка алуу жана бурут Авалэ-бийге сый тартуулоо жөнүндө 
буйрук. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Хай Мин билдирди. Янги-Гиссардын хаким-беги Султан-кожо кабыл алуу 
каадасына жөнөп кеткенине байланыштуу, хакимдин Файзабаттагы иштерин буга 
чейин Сатыбалды убактынча аткарып турган. Андыктан агасынын кызматын убактылуу 
орундап турушту иниси Акбекке тапшырганбыз. Азыркы учурда Султан-кожо кайтып 
келди, демек, Акбек иш аткарбай турган болуп кадды. Убактылуу Хаким кызматында 
турган убагында Акбек баардык ишти Шухэдэ менен акылдашып ойдогудай орундап, 
өзүн жакшы жагынан көрсөттү. Ошондуктан хакимдин, ишагэнин жана башка 
бектердин мансап орундары бошогондо, андай кызматтарга тийиштүү түрдө Акбек 
дайындалсын. 

Императордун буйругу. 

Чоң-багыш буруттарынын бийи Авалэ өз букаралары кантип анжияндыктарга 
карата каракчылык жорук жасаганын териштирип, таланып-тонолгон оокаттарын 
кайтарып бергенин Хай Мин кабарлады. Ушу жолу ал, ошондой эле, ат уурдаган уйгур 
Улангэни дагы кармап берди. Ууру, кесептерди колго түшүрүштө ыкылас-ынтаа 
көрсөттү. Авалэ-бий артыкча сый-сыяпатка арзып, эки түрмөк жибек менен сыйланды. 
Жиберген букараларынын ар бирине үч ландан күмүш - зер ыроолонду. 

Императордун сый-сыяпат жана сыйлыктар жөнүндө жарлыгын эске салабыз. 

9-бап 
1761 ж., 1-ай 

5б Цяньфын цаньлин Фу Ху менен шанбек Момодихойдун кызмат даражаларын 
көтөрүү жана аларга сый-сыяпат көрсөтүү жөнүндө буйрук. 

Кашкардын баньши дутун шиланы Хай Мин билдирет. 

Буга чейин Императордун почта бекеттерин карактап кетишкен Хазы-Мосо-
кожонун кесептерин сөзсүз издеп 
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6а таап, камагыла деген жарлыгын алышка арзыган элек. Мен Мосо-кожо Коконду 
карай качканын, а уулу болсо буруттарда экенин аныктап билдим. Мосо-кожону 
туткундап жөнөткүн деп дароо Ирдана-бекке кат жолдодум. Бу сапар качкын 
Улангэнин дарегин иликтеп кармап келишке бурут Минилихеге Фу Хуну жибердим. 
Мосо-кожонун уулу Мамадисыхой, Нияз-кожонун чоң уулу Худайберди жана экинчи 
уулу Ашур каерде жашынып жүрүшкөнүн билгенден кийин, шанбек Момодихой, 
цяньфынсяо Шуан Син-бао болуп дароо чогуу аттанып барып, Мамадисыхойду жана 
башка калгандарын бүт колго түшүрүштү. 

Андан тышкары, чоң-багыш буруттарында турушкан 

6б уйгурлар, саяк жана сары-багыш буруттарына соода кылганы барышканда, 
(аларды) каракташкан З0дан ашуун адамды көрүшкөнүн айтышты. Мен изилдеп 
териштир деп Фу Хуга буйрук кылдым. Минилеха өзүнүн уулу Мамуботэни (Мамбет) 
атказды, ал (каракчылардын) башчысы Маркэ-байды, Шабату жана башка шериктерин 
бүт колго түшүрдү. 

Маркэ-бай миз бакпаган өжөр экен, (айыбын) түз эле моюнга алды. Уйгурлар бул 
ашынган каракчынын көзүн тазалашты көшөрө суранышты, ошондон улам анын 
башын кесип алып, көрүнөө жерге койдуруп койдук. А Шабатунун болсо, мусулман 
мыйзамы боюнча, колдорунун манжалары кыя чабылды. Таланган буюмдар бүт 
табылып, соодагерлер баардыгын кайрып алышты. 

7а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Фу Ху бул ирет качкын Улангэнин изине түшүп, камакка алганы, почта бекеттерин 
каракташкан кесептердин башчысы Мосо-кожонун уулу Мамадисыхой жана 
башкалары каякка жашынганын тапканы, офицерлерди, жоокерлерди, уйгурларды 
дароо алга жиберип, баардыгын кармаганы өтө дурус иш болду. Ошондуктан 
кайырыбызды арттырып, фудутун чжисянь ченин ыйгардык. 

Андан ары Императордун жарлыгында мындай деп айтылат. Хай Мин 
маалымдагандай, шанбек Момодихой, Тогузкэлик мираб-бек Баба-кожо буруттарга 
барышта жол кире чыгымдарын өздөрү көтөрүшкөн. Фу Хуга жол уусун көрсөтүп, 
коштоп жүрүшкөн. Кишилердин көңүлүн тындырып, кесептерди издеп таап, 
туткундашкан. Момодихой жан дили менен тырышып кызмат кылган. 

7б Мунусу макташка татырлык жорук. Жоомарттыгыбызды аябай, эки түрмөк 
жибек тартуулайбыз. Бек мансап орду бошогондо, сөзсүз кызматтан көтөрүп 
дайындайбыз. 

Сюньчи дутун шилан Хай Мин жумуштарды жүргүзүш үчүн Аксуга жиберилди; 
цзоду юйши Юн Гуй Кашкарда иш алып барууда. 
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Хай Мин билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 6-айында, Ваньламу тополоң баштаган 
убакта, чоң-багыштын (текстте чжуныэбашэ деп жаңылыш жазылган) Умор-бийи өзү 
башында туруп, кол астындагылары менен анжияндык соодагерлерди каракташкан; 
малын, күмүш-зерин талап алып, из жашырып кетишкен. 

Авалэ-бий борбордон кайтып келгендиктен, издеп 

8а таап, туткундашты мен ага тапшырдым. Ушу тапта Умор-бий саяктарда деп угуп, 
анык-тагын айкындап билишке адам жөнөтүшкөнүн Фу Ху кабарлады. Айтымда, мин 
лан күмүш уурдашкан. Авалэ-бий төлөп бергиле деп талап кылган 400 ландан 
тышкары, дагы 200 лан бар; калганын урукташтар ич ара бөлүп алышкан. Умор-бийдин 
үй-бүлөсүн Кашкарга жеткиздик. Андан соң мен буруттар бөлүп алышкан акчаларды 
өндүрүп келишке ишагэ-бек Абдраимди жибердим. Бул Умор-бий деген неме мурда, 
тополоң чактарда, кароолдордун чегинен сырт жактарда каракчылык кылып жүргөн. 
Маркэ-бай менен бирдей жаза тарттырганга, мунун айыбы бираз башкачараак. Менин 
оюмча, Умор-бийди мансабынан ажыратып, же 

8б Авалэ-бийдин, же кыпчак буруттарынын саньши дачэни Ацимунун (Акимдин) 
көзөмөлүнө тапшырсак жетиштүү болот. 

Таазим этип, көрсөтмө күтөм. Урмат менен билдирем. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Хай Мин кабарлагандай, анжияндык соодагерлердин товарларын талап-тоноп 
алган Маркэ-бай өлүм жазасына тартылды. Мурда анжияндыктарды карактаган Умор-
бий тууралуу, анын жазыгы бираз башкачараак, андыктан мансап даражасынан 
ажыратып, тийиштүү түрдө көзөмөлгө алыш керек деген сунушуңар натуура чечим. 

9а Чоң-багыштар Кашкарга баш ийишет, демек, жагдайлары сырттагы көз каранды 
мусулмандар менен бирдей эмес. Сый-сыяпат менен жазанын айырмасын так ажырата 
билиш керек. А Умор-бий болсо, тополоң-тоздон пайдаланып, каракчылык кылган, аны 
эл алдында өлүм жазасына тартуу кажет. Мансабынан ажыратып, көзөмөлгө коюш 
деген-өтө эле ашыкча кечирим кылгандыкка жатат. Ошо себептен, Умор-бийди 
сакчылардын кайтаруусу астында борборго алып келишке кызматкер жиберилсин. 

22а Мамлекеттик кеңештин министрлери билдиришет. 

Хай Мин кабарлады: «Шухэдэ, Синьчжу жана Эминь-кожо Архунун хаким-беги 
бурут саньши дачэнь Ацимуну (Акимди) Ташмиликке хаким-бек кылып дайындашты 
өтүнүп жатышат. Буруттарга көзөмөл жүргүзүүчү хакимдин конуш журту азыр эң эле 
ыраакта, башкарышы кыйын болууда. Баш-көз болуп, жеринде иш алып барышка 
буйрук менен (анын) бир тууган инисин жибердик. Мен кунт коюп, иликтеп көрдүм. 
Ташмиликке эч кандай кан жол кетпейт экен. Ал эми Архуга болсо, үстүбүздөгү 
жылдын 
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22б 8-айынан бери буруттардан, Турфандан, Уштан (Үч-Турфандан) алты ирет 
соодагерлер келишкен». Эгер жагдай чын эле ал айткандай болсо, анда эмне үчүн 
менин кол астымда кызмат кылып туруп, ишти мындан ары Синьчжу менен Эхуй-кожо 
жүргүзсүн деп кайра-кайра кашайып буйрук сурап атат. Биз менен кеңешип иш кылса 
болбойт беле. Императордун жарлыгын таазим этип алдым; ага ылайык баардыгын 
таразалап көрүп, анан талкууга коём. 

Ташмилик буруттарга коңшу аймак, а саньши дачэнь Ациму (Аким) болсо-бурут 
экенин буга чейин Шухэдэ Синьчжу менен акылдашканын көңүлгө алабыз. Андан соң 
сизди баш ийип урматтоочу кызматчыларыңыз Чжао Хой жана Фу Дэ астейдил күч-
аракет жумшашып, ызат менен Императордун ырайымдуу жарлыгын алышты. 
Буруттар менен ирегелеш аймактагы бектин бошогон кызмат ордуна киши дайындоо 
жөнүндө Шухэдэ билдирген, жана буга канча бурут каттаганынын эч кандай тиешеси 
жок. Бу күндө Хай Мин Кашкардагы иштер менен алек болуп, ал эми Синьчжу 
акылдашпай туруп, өз билгениндей маалымат билдиргенине байланыштуу, экөөнүн 
ортосунда пикир келишпестик туулбай койбойт. Андан сырткары, жөндөн жөн эле шек 
санап, хакимди текшерип-териштириш чатак чыгарбас бекен деп чочуп турам. 

Арийне Өкүмдар өзү түшүнүп, убактынча Кашкарга барып иштешке жана ордуна 
Юн Гуй келгиче күтүп 

23б турушка Шухэдэге буйрук кылды. Хай Мин Аксуга жөнөтүлүп жатат. Аталган 
баньши дачэнге мындан ары иштин пайдасын ойлоп, кымындай да тартип бузушка 
жол койбошун эскертип буйрук жиберүү зарыл деп эсептейм; а тууралуу Императорго 
маалымат берилди. Көрсөтмө алганда, тийиштүү түрдө чечебиз. Хай Минге катуу сөгүш 
берилет. 

10-бап 
1761 ж., 3-ай 

31 Цаньцзань дачэнь Шухэдэге кыпчак буруттардын иши боюнча Императордун 
буйругу. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Мурда Хай Мин маалымдагандай, кыпчак-буруттардын бийи Эмур эли-журтун 
баштап ичкери аймактарга көчкүсү келгенин билдирген. Бир тууган үкөсү Муратка 
жергилик буюм-тайымдардан тартуу камдашка тапшырма берип, анын иниси Аманды 
Ирдана-бек кармап алганын кабарлаган. 

Эмур-бий (биздин) дөөлөткө чын ыкыластан ынтаа коюуда; мунусу абдан жакшы 
жөрөлгө. Жоомарттыгыбызды аябай, чок белгиси жана 3-даражадагы ботокур менен 
сыйлап, эки түрмөк жибек тартууладык. Эмур-бий Ациму (Аким) менен бир уруудан 
болгондуктан, чогуу бир жерге жайлаштырса жарайт. Үкөсү Мурат уйгур бектери менен 
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кошо борборго кабыл алуу каадасына келе берсин. Эгер Мурат азыр Кокондон инисин 
бошотуп беришти талап кылышты өтүнсө, баштагы тажрыйбабыздан билебиз, алар 
адатта жөн эле куткара коюшпайт; а Мурат моюн сунганын билдирмейин, аны үчүн 
талап этиш чекилик болот деп айткыла. Болгон иштин баардыгын Шухэдэге 
маалымдагыла. 

11-бап 
1761 ж., 4-ай 

18 а-б Цаньцзань дачэнь Шухэдэ Яркенддеги жана башка шаарлардагы иш-чаралар 
жөнүндө маалымдайт. 

Шухэдэ билдирди: Яркенд, Кашкар-(чегарадан) сырттагы аймактар менен 
байланыштыруучу тогуз жолдун тоомунда турган чоң уйгур шаарлары. Алардын 
ортосунда Янги-Гиссар калаасы орун алган; жанынан Бадахшанды карай тоо жолу өтөт. 
Бурут саньши дачэнь Ациму (Аким) менен хаким-бек Султан-кожо сырткы 
аймактардагы жагдайды жакшы билишет. Сарыкол атырабындагы Яркендге караштуу 
буруттар мурда Ацимунун (Акимдин) башкаруусу астында турушкан. Эки шаар тең кат-
кабар алышып, катнашып турушат; каалагандай калчап, ажыратып бөлүп салыш 
мүмкүн эмес. 

19а Демейде тийиштүү жумуштарды өз алдынча бүткөрүшөт, андан соң 
маалымдашат. Сырткы аймактарга байланыштуу иштер боюнча, же кызматкер 
жөнөтүшөт, же кат-кабар жиберип, тиешелүү түрдө макулдашышат. Өтө орчундуу 
иштерде эки шаардын дачэндери Янги-Гиссардан жолугушат; ал эми кыйчалыш 
кырдаалдарда Кашкар менен кеңешишет. 

Бул-буруттар менен ирегелеш аймак; жакын жерде эки уруу-чоң-багыш жана 
кыпчак журттары жайлайт. Мындан ары карата Авалэ-бий сыяктуу өз ишин ак ниеттен 
аткаргандарга Улуу өкүмдардын жарлыгы менен сый-сыяпат тартуулап, ал эми Умор-
бийге окшоп каракчылык кылгандарды катуу жазага тартыш ылазым. Сый-сыяпат 
көрсөтүштү жана жазага тартышты бирдей бекем тутканда гана, баардыгы тең сезип, 
корко турган 

19б болушат. Сырткы аймактар менен соода-сатык иштерине келсек, бул, бир 
жагынан, уйгурлар үчүн жашоосуна жардам болсо, экинчи жагынан, ар кайсы 
жерлерден маалымат чогултушка мүмкүндүк берет. Салыктардын бир бөлүгүн жоюп, 
каракчылыкты тыйганда гана, келгендердин саны көбөйөт; ал эми товарлардын баасы 
болсо турукташат, демек, мындан адамдар пайда көрмөкчү. Аксуга жана Ушка жакын 
жерде жайлашкан буруттардын башчылары Черикчи менен Минилеха да Кашкарда 
соода-сатык кылганга грамота жана мөөр беришти өтүнүштү; экөөнүн тең суроосун 
канааттандыруу кажет. 

www.bizdin.kg

138



Ушу тапта Черикчи келип, императордун кабыл алуусунда болгон чагында 
баардыгынан мурда чын ыкыластан ыкрарлык көрсөткөнү үчүн өкүмдардан ызат 
менен жарлык жана сый-тартуу алганын айтып берди. Ак пейилден тынччылык 
сакташты эскерткен элек, бир нече жылдан бери урмат менен аткарып келет. 
Минилехи болсо жашы 70 ке таяп калды, арийне, кабыл алуу каадасына келгиси келет. 
Ордуна башканы жиберишти сурап көргүлө жана жообун билдиргиле. 

12-бап 
1761 ж., 6-ай 

15а Авалэ-бийге бурут Умордун үй-бүлөсүн сый тартуу кылышка буйрук. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Шухэдэ кабарлагандай, анжияндык соодагерлерди карактаган, чоң-багыш 
буруттарынан чыккан Умор-бий (Омор, Үмөр, Өмүр?) өлүм жазасына тартылды. Анын 8 
адамдан турган үй-бүлөсүн баардык шаарлардын хаким-бектерине бир-бирден олжо 
катары таркатып бергиле дегенбиз. Умор-бийдин сөөгүн өз журту сурап алды. 
Кароолдорго жакын жерлерди жайлашкан калк көнгөн адатын койбой, дале 
каракчылык кылууда. Умор-бийдин үй-бүлөсүн баардык шаарлардын хаким-бектерине 
бир-бирден кулчулукка таркатып беришти тийиштүү түрдө маалымдадык. Арийне, 
Авал-бий (учурунда) Умор-бийдин бейбаштыгын угуп, билдиришке келген эле. 
Кыргыздардын (ка-ха-эр-гэ-ци) мурунку сиңирген кызматын эске алып, ырайым кылып, 
аларды уйгур бектерине таркатып бериштен куткарып, өзүнө, Авалэ-бийге өткөрүштү 
өтө баш уруп суранды. Бул чанда бир болуучу ченемсиз жакшылык. Кокус аталган 
уруунун адамдары ошондой ээнбаштыгын экинчи ирет кайталашса, эми эч кандай 
кечирим болбойт. Шухэдэ бул эскертүүнү баардык жерде буруттардын эсине салсын. 

14-бап 
1761 ж., 10-ай 

6б Цзоду юйши Юн Гуй Кокондогу, адигинелердеги жана башка жерлердеги 
жагдай жөнүндө маалымдайт. 

Юн Гуй билдирди. Адигине буруттарынын бийи Ажы буга дейре соодагерлерди 
талап-тоноштун айынан Кокондун Ирдана-беги менен араздашып калган эле. 

7а Сизди урматтаган кызматчыңыз Шухэдэ, башта уйгур өкүлдөр Элибу менен 
Миэрхунь Кокондо болушканда, (алар аркылуу) элдешишке буйрук кылган. Көп узабай, 
Элибу менен Миэрхунь кайра келишип, Гэдаймотэге буруттар кайтадан жол торошуп 
жатышат; 10 кишини туткундап алышты деп кабар кылышкан. Гэдаймотэ отун чогултуп 
жүрүшкөн бул адамдар эч кандай чыр-чатак чыгарышпаганын аныктаган. Бирок өткөн 
жылы Кокон адигиненин эгин айдоолорун талап алган. Кокон менен Ходжент бири 
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бирине кол салышканынан пайдаланып, адигинелер өч алуу ниетинде кайрадан 
каракташкан. 

Анан калса, адигиненин бийи Ажынын өкүлү Элэтаоди императордун буйруту 
менен Коконго элчи жөнөтүштү аябай өтүнүп суранды. Мен, адигинелер адеп Кокон 
менен чатак башташканда, ишибиз оңунан чыгат деп ойлошконуна, анан, кайра 
Кокондун күчүнөн сестенип, болушуп койгула деп суранып келишкенине көзүм жетти. 
Ошондуктан (мен) бул жорукту айыптап, Коконго өкүл жиберишти туура көрдүм. Андан 
соң, Элибуга жана Миэрхунга Элэтаоди менен чогуу кайтышка буйрук эттим. Чийинден 
чыкпашты, чыр чыгарбашты ар бирине катуу эскерттим. Баары тең макул болушту. 

Андан тышкары, Ирдана-бектин эки ата өткөн тууганы Абдурахман Ходжентгин 
Фазил-беги менен байланышып алып, Ирдананы жок кылмакчы болгон. Кутум 
билинип калып, (ал) өлтүрүлгөн. 

Кокон Ходжентке кол салгандыктан, Фазил-бек жоонун жолун тосуп чыгып, Ирдана 
курчоодо калган. Эки журттун башкы ахундары макулдукка келишип, урушту 
убактынча токтотушкан. 

Ошентип, мурунку жана кийинки окуялар баяндалган бул катты урмат менен Улуу 
өкүмдардын кароосуна жиберебиз. 

16-бап 
1762 ж., 4-ай 

18а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык жарлык. 

Илэту билдирди: Аксайда үч акалакчы жана өзүнө караштуу эки жүз түгүн үй-бүлө 
менен көчүп жүргөн бурут Имурат-бий Ясай конуш жайытын карай жер оодарып кетти. 
Бул (алар үчүн) бөлүнгөн жер (чегине) туура келбегендиктен, кат жүзүндө көрсөтмө 
жибердик. Күзгү 

18б орум-жыйымдан кийин кайра кайтышка буйрук кылдык. Буруттар көрсөтүлгөн 
жер чектерин көзгө илбей, өз билгендериндей көчүп-конуп жүрүшөт. Мындай жорук, 
албетте, жарабайт. Бирок бу макоолор суу менен чөптүн пайдасынан бөлөк эч нерсени 
ойлошпойт. 

Императордун бу жолку жарлыгы ички аймактарга карата багытталган, жалпыга 
бүт жарыя салып, шек туудуруштун кажети жок. Анын үстүнө, Ясай Аксайдан бар 
болгону бир бекет аралыкта турат. Азыркы учурда (алардын) чеги уч-кыйырсыз, жана 
иш жүзүндө эч тоскоол жок. 

Буруттар менен мындан ары ишти бир жаңсыл жайгарыш жагы Юн Гуйга жана 
Илэтуга тапшырылсын. Аларды айрыкча катуу кармоо кажет; беймарал, тынч жашай 
беришсин. Сууга карап, көк кубалап, каалагандай көчүп-конушка болбойт; бирок, 
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канткен менен, алыс кетишкен жери жок; айтор, ишембестик кылып, көп эле артынан 
түшө бериш жарабайт. 
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Дай Цин Личао Шилу 
(Улуу Цин сулалесинин баардык өкүмдарларынын башкаруу баяны) 

252-бап 
Цяньлун: 10 жыл (1745), 11-ай 

35б Түндүк-батыш кош жолундагы (б. а. Жуңгария менен Кашкардагы) 
цзянцзюндарга жана дачэндерге маанилүү иштер боюнча чара көрүшкө буйрук 
берилди. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Аньсидеги тиду Ли Шэн-у маалымдагандай, башта, жуңгарлар Турфандан 
кетишкен кезде, уйгур Хайдили 

36а үстүбүздөгү жылдын 9-айында Галдан Цэрен дүйнөдөн кайтыш болгонун 
кабарлаган. Ал (Ли) коргонушту (чыңдоо) максатында ар кайсы кароолдорго кошумча 
жоокер күчтөрүн койду. 

Түндүк-батыш кош жолундагы цзянцзюндар менен дачэндерге Галдан Цэрендин 
өлүмү жөнүндө Императордун жашырын жарлыгы жазылган кат-кабар жибериш 
керек. Алар маалымат билдиришке чабаганчы чаптырышкан жок, бирок чегарабызды 
бекемдеп, мерчемдүү жерлерде сактык чараларын көрүп жатышат; этибар албай 
коюшка эч болбойт. Эгер азыр жазалоочу аскер атказыш керек болсо, алар (жуңгарлар) 
аза күтүп атышкан чакта, мен андай ишке түк да баргым келбейт. А бирок алардын 
журтунда баш ийбегиндери бар болсо, жок жерден тополоң чыгып кетиши ыктымал: 
же жагдайды чалгындап билишке тымызын чегарага кириштери мүмкүн, - айтор, 
алдын ала баардыгын айтыш кыйын. 

Ачыгы, чегараны бекемдешке, кароолдордо тартипти чыңдап, сак болушка 
милдеттендириш зарыл. Баардыгын күн мурунтан даярдалган орундарга жөнөтүү, 
цзянцзюнь менен дачэнге кандай аракет кылышты жакшылап акылга 

36б салып калчап чыгышка тапшырма берүү, тийиштүү түрдө аткаруу жана алдын 
ала сактык чараларын көрүү ылазым. 

520-бап 
Цяньлун: 21 жыл (1756), 9-ай 

9а Динбянь юфу цзянцзюнь Чжао Хуэй билдирди. 

Былтыр Түркстан шаарларына Императордун жарлыгын жар салышка атказылган 
офицер шивэй Толуньтай ушул убакка чейин али кайтып келелек. Мен Үч-Турфандык 
уйгур беги Гэдаймотэден, жана ошондой эле Чжаэрхудан сураштырып көрдүм. Циси, 
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Кэсиэргэ, - бүт баары тең бир ооздон өкүл (иш менен) кармалып жатат деп айтышты. 
Сыягы, түркстандыктарда бир жаңжал чыккандай: же Бурхан ад-Дин келип тополоң 
баштаган, же жарым жолдо буруттар менен уйгурларда опуртал иш болгон. Айтор, 
баардыгы бүдөмүк. Императордун калайык-калкты баш ийишке ийиктириш тууралуу 
жарлыгын жар салышка Аксуга, Кучага, Үч-Турфанга аскер жиберсек, аны угуп, Яркенд 
менен Кашкардагы уйгурлардын үрөйү учат эле. Менин жаман оюмда, эгер 
түркстандыктарды Яркендде жана Кашкарда тартипке салбасак, кийин соң алар 
буруттар менен биригип алып, тополоң чыгарышы мүмкүн. 

10а Ошондуктан жүз жоокер кошуп фудутун сянь Ахуйдаону жөнөтүп, Чжаэрхуга, 
Цисик Сиэргэге Күнгес жана Жылдыз конуш журттарынан үч миң элют-жоокерлерин 
баштап, Үч-Турфандык Гэдаймотэ бек менен чогуу аттанып чыгышка буйрук кылам. Ар 
кайсы жерлердеги түркстандык тургундарды моюн сундурушка жана шивэй 
Толуньтайдын кабарын чалышка (аскерди) 9-айдын 15и күнү атказсакпы деген 
ойдобуз. Эгер Аксудагы, Кучадагы мусулмандар эркибизге көнүшсө, жыл сайын салык 
төлөй турган болушат. Же салыкты Турфандагы Эмиль-кожого төгүштү буйрук этебиз, 
же кандай кылышты жеринде чечиш үчүн Илидеги баныни дачэнге жиберебиз. 
Каршылаша турган болушса, кызыл кыргын салабыз. 

Билдирүүнү Улуу өкүмдардын кароосуна жиберебиз. 

568-бап 
Цяньлун: 23 жыл (1758), 8-ай 

За Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой маалымдайт: «Ушу күндө аскерди эки багытка 
бөлдүк. Сизди урматтаган кызматкериңиз Фу Дэ ойроттордун калдыктарын издеп таап, 
туткундаш үчүн Чүй, Талас, Шарабора (Шарабэль) багытын карай жүрүп кетти. Сизди 
ызаттаган кызматчыңыз Чжао Хой Тэмурту (Ысык-Көл) көлүнөн Казак-Сарынын изине 
түштү, бирок кармай албай калды. Бириндеп качып кетишти, чогуусу менен колго 
түшүрүшкө эч ылаажы болбой жатат. Эми саргара жортуп Санташтан издемекчибиз». 

Чжао Хойго аскер менен Кучага аттангын деп канча ирет буйрук кылдым. А Казак-
Сарыны кармаш атайын (буйрук менен) Фу Дэге тапшырылат. Чжао Хой буйрукту 
орундап, тез арада уйгурларга аттанышы кажет, жана негизги милдети Хоцзичжанды 
(Хан Кожону) издеп таап, колго түшүрүш экени (ага) билдирилсин. 

569-бап 
8-ай, 1758 ж. 

21а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Фу Дэ Таласка барып калды; батышта казактардын чегарасына чейин жетип, Казак-
Сарыны кармамакчы. Арийне, Казак-Сары мурда Эрлэйдин кол астында болгон; экөө 
былтыр Шараборадан (Шарабэлден) жолугушкан. Эрлэйге аттанып барып, колго 
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түшүргүлө деп канча жолу буйрук кылдык. Чэбдэнджаб, Фу Дэ баштагыдай эле буга 
чейинки буйрукка ылайык аракет кылышсын; бул тапшырма (аларга) билдирилсин. 
Илиге кайтканда, эгер шарты келсе, Тэмурту-нордон (Ысык-Көлдөн) түз эле Яркенд 
менен Кашкарга жөнөсө эң сонун болот. Болбосо, Чжао Хойду утурлай Аксуга багыт 
алынсын. Бүт болгон күч-аракет Хоцзичжанды колго түшүрүшкө жумшалсын жана 
айтаарлык ийгиликтер болсо, билдирилсин. 

570-бап 
1758 ж., 9-ай 

4б Бурут өкүлү Черикчини кабыл алып, сый көрсөттүк. 

6а Бурут өкүлү Шэрбекти кабыл алып, сый көрсөттүк. 

9б Бурут өкүлү Шүкүрдү кабыл алып, сый көрсөттүк. 

1(8)б Императордун Дяньпоцзинчэн аксарайында бурут өкүлү Черикчини кабыл 
алуу каадасына катыштырдык. 

571-бап 
9-ай, 1758 ж. 

7а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой Аксулук уйгур Болот чын дилден моюн сунганын 
маалымдады. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Чжао Хой билдиргендей, даңктуу аскерибиз Аксуга жетип барды, уйгурлар 
багынды. Ушу тапта аскерге тез арада аттанып чыгышка буйрук эттик; буюрса, 
Хоцзичжань жакында колго түшүрүлөт. Мен алардан ийгилик күтөм. Ярхашандын 
аскери буга дейре Кучага жетип, шаардын сепили бекем, бузуп өтүш кыйын экенин 
көргөн, андыктан бул ишти Эхуй-кожого тапшырганбыз. Ал мунун өтөсүнө чыгалбасын 
мен ошондо эле сезгемин. Андан бери чаташкан башаламан маалыматтар келип 
түшүүдө; ал аз келгенсип, башчысы да тузакка тутулган жеринен качып кеткен. 

Андан соң, Чжао Хой кошунду баштап барып, Эхуй-кожонун демине дем кошту; 
кантип салгылашты үйрөтүп, кесептерди тайманбай жок кылышка кол кабыш этти; 
канткен менен, биздин аскердин күч-кубатына таянды. 

Ушу кезде Хоцзичжань кайта Яркендге качкан болуш керек. Мурда шивэй 
билдирген маалымат толук чын чыгып жатат. Кабарга караганда, Яркенд шаарында суу 
тартыш, сырттан алып келиш керек. Чжао Хойго буйрук берилсин: эгерде аскер 
Яркендге жеткенде, Кучадагыдай эле ал жерде дагы кесептер бекем коргонушкан 
болсо, анда эң оболу суу алына турган жол тосулсун. Дагы бир ой. Мүмкүн, 
Хоцзичжань шаардан жылт коюп, алыс качкандыр; тымызын буруттарга же Хиндустан 
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журттарына кирип кеткендир. Артынан тез куугун салынсын жана жок кылынсын, 
оңтойу келип турганда, колдон чыгып кетпесин. 

23а Императордун буйругу. 

Казак Балукэге (Барук) кез келгенин Фу Дэ кабарлады. Андан Солтун-баатыр менен 
көпөстөр кабыл алуу каадасына барышка жолго чыгышкан-чыгышпаганын 
сураштырган. 

Казактар, буруттар-«сырттагы фандар» (жапайылар, күнкорлор). Кабыл алуу 
каадасына келишкенде, алар чын ыкыласын билдириш-кени менен, ошол эле учурда 
белек-бечкек алышка үмүт этин туру-шат. Эгер ой-ниеттери, айткан-дегендери чын 
дилден чыгып жатса, алардын борборго келишине өзүңөр уруксат берүүгө 
тийишсиңер; 

23б кийин мен тийиштүү түрдө сый-сыяпатка карк кылып, сыйлап алам. Жок, ой-
ниеттерин али билдирише элек болсо, аларды андан ары тескеп-териштириштин 
кереги не, тынч көчүп жүрө беришсин. Муну Чжао Хойго, Намчжалга, Фу Дэге жана 
башкаларга да атайын айттырып койгула. Мындан ары, сырттагы жапайылар кабыл 
алуу каадасына барабыз дешсе, өздөрү келмейин күткүлө; түрткүлөп шаштырбагыла. 
Соода-сатыкка келсек, мурда аскерди эртелеп жабдып алчу элек. Азыр эми уйгурларга 
байланыштуу иштерди бүткөрдүк, демек, дагы ат-көлүк сатып алыштын кереги жок. 
Эгер айткан убагында келишпесе, аларга деген товарларды сактап коюш керек; качан 
келишкен кезде кайтадан соода кыла берсе болот. Ошондой эле, кайра-кайра 
текшериштин да кажети жок. Сырттагы жапайыларды сылап-сыйпап, ынтымак менен 
башкарган оң. 

572-бап 
10-ай, 1758 ж. 

4а Тоо арасында, шар аккан суунун боюнда Императордун чатырында бурут өкүлү 
Черикчини кабыл алуу каадасы болун өттү. 

6б Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Кабыл алуу каадасына келген бурут өкүлү Темурту-нор (Ысык-Көл) алардын 
абалкы конуш журту экенин айтып, энчилешти суранды. Менин жарлыгым мындай: 
силердин эзелки конушуңар болгону менен, бирок жуңгарлар басып алышкан; кантип 
эми мурункудай силердин жер дейбиз! Арийне, силер биздин букарасыңар; бу 
жерлер, балким, силердин конуш жайыттарыңардын жанындадыр, абдан кенен. 
Жашооңорго жардам катары тийиштүү түрдө энчилеп беребиз, демек, баары жакшы 
болот. Андан соң, текшерип-териштирип, маалымат билдириш-кенден кийин, 
кайтадан жарлык чыгарыш үчүн цзянцзюнь менен дачэнге тапшырабыз. Чжао Хой 
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менен Фу Дэге буйрук беребиз: кокус бурут өкүлүн кездештирип калышса, ага 
тийиштүү түрдө ачык түшүндүрүп коюшсун. 

Эгер Чжао Хой бул жердин (Ысык-Көл атырабы жөнүндө сөз болууда) чоо-жайын 
(жакшы) билсе, түшүндүрүп, (бизге) маалымат билдирет. Жок, анчалык ачык билбесе, 
жакшылап териштирип-текшеришке киши жиберсе болот. Илиге жакын жана аскер 
конуштарын жайлаштырганга жарамдуу жер болсо, анда эч бир колдон чыгарбаш 
керек. Мүмкүн, алардын конуш жайыттарына жакын арада ээн жаткан жараксыз 
жерлер бардыр, ошолорду беришке буйрук этебиз. Эң оболу чегараны ачык-так 
аныктап алыш керек. Эгерде Чжао Хой менен Фу Дэ уйгурлар менен али ишин аякташа 
элек болсо, анда Илиге барганда аткаргын деп Намджалга тапшырабыз. 

18б Императордун буйругу. 

Чжао Хой маалымдагандай, Ходжасы (Ходис) бек Үч-Турфанга караштуу бурут улугу 
Гэдини буйрук менен аскер туругуна чакырткан. Билдирилген маалыматка караганда, 
мурда Хоцзичжандын кол астында 3 миңден ашуун адам болгон. Аны менен кошо 
жүрүшкөндөр абдан кыйын абалда калышкан: куралдары жарактан чыккан; ат, 
төөлөрүн союшка аргасыз болушкан; ошондон улам жапырт нааразылык туулган. 

19а Кесептердин үйүрү ыркы кетип, ыдырап турат; ири ийгиликтер тууралуу өзүңөр 
эле дароо билдире берсеңер болот. Кесептердин арасында Ходжасынын ага-инилери 
менен жээндери бар. Алар азыр өздөрү баш уруп келишсе, кечирим кылабыз. 
Абдуклэмди гана эч кечиришке болбойт. Куча менен Аксуда аскерди экиге бөлүп 
жайлаштыруу туурасындагы мурунку буйрукка келсек, ал адегенде уйгурлардын 
журтун тебелеп-тепсеп курутушту эмес, аларды кайтарып, көзөмөлдөш максатын 
көздөгөн. (Ушундай) апыртма аңырт-каңшаарлар (уккандардын) үрөйүн учуруп, шек 
туудурабы деп чочуйм. Ал эки жерге туруктуу аскер конушун орнотуштун пайдасы 
барбы-жокпу, ачык аныкташка Чжао Хойго атайын буйрук жиберебиз. Балким, 
убактынча 1-2 жылга жайлаштыраарбыз, же биротоло калтырып коёрбуз. Баардыгын 
ийне-жибине чейин ойлоштургула. (Аскер) конуштарына жана алык-салыкка 
байланыштуу иштерди дагы тиешелүү түрдө тактагыла. Мурдагыдай эле, 

19б көрсөтмөгө ылайык, борборго келип, ишти жайгарыш үчүн Намджалга 
тапшыргыла. 

574-бап 
11-ай 

9б Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой билдирди: мен 10-айдын 3-күнү аскерди 
Яркендден 40 ли аралыктагы Хуйциарыкка баштап бардым. Шивэй Маньчорту бир 

10а уйгурду колго түшүрдү. Анын айтымында, Аксу менен Үч-Турфан багынгандан 
кийин, Хоцзичжань үч миң уйгурду баштап бир түнгө Кашкарга кирген; төрт күн 
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Япургада турган. Хоцзичжандын жосунсуз жоруктарына Борониду аябай нааразы 
экенин, ар кими бирден шаарды коргошко, өз ара кат-кабар алышып, бири-бирине 
көмөк көрсөтүшкө бүтүм кылышканын айтышууда. Борониду аттуу-жөөсү биригип 10 
миң ашуун адамга баш болуп, Кашкардан бир бекет аралыктагы Дангэлциде 
жайланышкан. 

Хоцзичжанды айылдык уйгурлар Яркендге үймөк чөпкө жашырып алып өтүшкөн. 
Шэлэмэтэге (Шэрматка), Моло Гэлибге 50 адам баштап барып Бурцзе-бостунга кароол 
коюшка буйрук кылдым. Шаарда 5 миңден ашуун адам, атчан ойроттор, буруттар, 
Илилик уйгурлар бар; жөө аскер эң эле көп. Хоцзичжанга кошулуп, колдошкондор: бек 
Абдуклэм, Нияз-сопу, Ашгэ, Иланхэли, Букунь. Калгандары бүт нааразы. Хоцзичжань: 
«Кубаттуу аскер уйгурларды тукум курут кылды; Ходжасы (Ходис) бекти өлтүрүп 
салышты», - деп калайык-калкка калп айтты. Хоцзичжань Шаярдын мал-жанын 
олжолоду; үй-мүлкүн тартып алды; жана дагы Абдугуабды, анын балдары менен бир 
тууган ага-инилерин абакка салды. Анын үстүнө, Үч-Турфан менен Сайрамдан көчүп 
келишкен үч жүздөн ашуун уйгурду өлтүрдү. 

Биздин аскер шаарга чукулдап келип, бирок кесептердин чабуулуна учураган жок. 
Бул шаар Кучадан чоң. Чар тарабы биригип 12 чакырым. Менин кол 

11а астымдагы төрт миң ашуун атчан жана жөө аскер шаардын бир гана тарабын 
камалашка чамасы жетишет. Анан калса, Үч-Турфандан чыкканы, чөл кезип 1500 ли 
жол жүрдүк. Миңден ашуун ат-көлүк арып-чарчады. Шаарды курчашка дарман аз, 
кесептер капыстан качып кетиши мүмкүн. Анда, менин оюмча, каракчылар бир гана 
түштүк жолу менен Хиндустанга, Бадахшанга, Кара Тибетке кача алышат. Андай 
орчундуу багыттарга жол тосушка жоокерлерди жиберип, кароол койсокпу деп 
жатабыз. Андан сырткары, бекитилген эгин-тегиндерди, тоо-ташка жашырылган мал-
жандыктарды издеп таап, тартып алышка, алардын мал жайып, отун чогултушуна жол 
бербешке айыл-журттарга атчан жоокерлерди атказмакчыбыз. Мына ошондо, албетте, 
алардын ич арасында өзгөрүш болот. Жоокер күчү жана ат-көлүк жаатын айтсак, бу 
жагынан жардам керек. Кучада, Сайрамда, Байда жана башка жерлерде 
жайлаштырылган жашыл байрак (б.а. кытай) жоокерлерин (аскердин) алдыңкы сабына 
атказышты, ошондой эле, үч миң ат жиберишти өтүнүү зарыл. 

11б Мамлекеттик кеңештин министрлерине буйрук. 

Чжао Хойдун кат жүзүндө билдирген маалыматы: көптөн бери келелексиз, мен 
абдан камтама болуп жатам. Ушу кезде, кабарга караганда, аскер Яркендге жеткен. 
Кесептер азырынча согушка кирише элек. Бирок биздин жоокерлер менен ат-көлүктөр 
алыс жолдон арып-чарчап калышты. Мен ошондой эле (душманды) бөлүп-жарышка 
мүмкүнчүлүк болбой жатканы шашылыш чара көрүштү талап кылаарын да жакшы 
билем. 
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Чалгынды күчөтүп, убаданы аябай бергенде гана иш өз убагында оңолот. 

Борониду (Бурхан ад-Дин) Хоцзичжанды (Хан Кожо) жек көргөндүгүнө 
байланыштуу, баш ийүү туурасындагы баштапкы жарлыкты (Сиз) өзүңүз алып, (ага) 
Императордун буйрутун жиберишке тийишсиз. Хоцзичжань Ходжасы (Ходис) бекти 
өлтүргөнү жөнүндө айтсак, апыртма кептер элдин кыжырын келтирет. Аны да ачык 
жарыя кылыш керек, уйгурлар өз көзү менен көрүшсүн. Андан сырткары, алардын отун 
чогултушуна жана кудуктан суу алышына бөгөт коюш, айыл-кыштактарын тынчытыш-
мунун баарысы жакшы ойлоштурулган. Ат-көлүк жибериш туурасындагы өтүнүч 
кабарды бул ишке жооптуу дачэнь 

12а менен шивэйдин кеңсесине тапшырдык. Дагы айтаарыбыз, солунь жана чахар 
жоокерлери уруш сабына барып кошулду; ал эми Чжао Хой болсо, кат-кабар 
албагандыктан, жашыл байрак аскерин (б. а. кытай аскерин) толугу менен атказды. 
Кесептер качышы мүмкүн болгон жол болсо жылчыксыз тосулушу кажет. Эгер алар 
түндүккө карай барышса, кача турган жагы жок, сөзсүз колго түшүшөт. Чжао Хой 
аткарышка күч үрөшү керек; муну менен бирге Фу Дэге чогуу аракет кылыш үчүн тез 
арада аттанып чыгуу тууралуу буйрук тапшырылсын. 

575-бап 
11-ай 

12а Императордун жарлыгы. 

Шухэдэ маалымдады: Үч-Турфанда жашоочу бурут Темиржан буруттардын улугу 
менен жакшы тааныш. Жоокерлериңерди Кашкарга чабуул коюшка аттандыргыла деп 
айттырышка, ошону менен кесептердин каруу-күчүн бөлүп-жарышка ага шивэй 
Бучжаньтайды кошуп (буруттарга) жөнөткөнү жатабыз. 

12б Айта кетчү дагы бир нерсе, мурда уйгурларды кабыл алуу каадасына баштап 
барган Цзелинь (Керим) Чжэлушань азыр Хотанда. Эгерде уйгурлар кесептерди биз 
менен чогуу соккулары келсе, жакшылап жардам беребиз деп Одуй бекке кабар 
айттырганы атабыз. Болгон жаңылыктарды Чжао Хойдон дагы бир жолу тактап алып, 
анан Саньсабаонун солунь жоокерлерин жана башка 6 адамды алга жөнөтмөкчүбүз. 
Баардыгын өз убагында аткарсак абзел болот. 

Бирок Чжао Хой курчоодо; жиберилген кошумча күчтөргө таянганы менен, 1-айга 
чейин гана коргоно алат. Биргелешип аракет кылбаса, акыр түбү кыйын. 

Миң жоокер келди, шашылыш жардамга жөнөттүк деп, бута чейин Шухэдэ 
билдирди эле. Арийне, бул анча көпкө жеткен жок, миң адам аргасыз алсырады. 

Шухэдэге атайын буйрук жиберебиз: жаңыдан атказылган офицерлер менен 
жоокерлердин ичинен I-2 миңи иргелип, кошумча түрдө алга жөнөтүлсүн. Ошондой 

www.bizdin.kg

148



эле, ат-көлүктү алсыратпаш үчүн, кошун качан чогулаарын күтүп, анан атказуу керек. 
Кэли(ри)яс беги Алимшаны моюн сунушка чакырган Чжэлушань тууралуу айтсак, 

13а жакшы кызмат кылды жана артыкча сый-сыяпатка арзыды: тоостун канатына 
жана шивэй ченине татыктуу болду. Кошо жүргөн уйгурлар дагы сыйланышты. 

19б Аксулук баньши шиландардын Цаньцзань даяэни Шухэдэ маалымдады: 10-
айдын 25-күнү цзянцзюнь Чжао Хой үчүнчү даражадагы шивэй (офицер) Исаманы, 
сяоцисяо (тандамал атчан аскердин унтер-офицери) Чжабдуньчаны элүү жалданма 
жоокерди тоостун канаты жана атка жабылуучу калкан менен сыйлашка жөнөттү. 
Шацзиньча, Укэшэлэту жана дагы 5 адам-бүт (Сизге) таазим эткен кызматкериңизге 
көчүрмөсүн тапшырып, баардыгын билдириш үчүн Аксуга келишкенин айтышты. 
Ошондой эле (Сизди) урматтаган малайыңызга аскерди жардамга баштап барышка 
буйрук этилди. Сизди ызаттаган кызматчыңыз алардан сураштырып билди: көрсө, 
аскер курчоодо калып, булар кеч түндө качып чыгышыптыр; капыстан кесептерге 
кабылышып, (алар) кууп жөнөшүптүр. Жанынын барынча атышып, качып жүрүп отуруп 
мында келишиптир. 

Бул 50 жалданма жоокер ишти жакшы билишет. Мен аларга Баркөлгө чаап жетип, 
атчан аскерди шаштырышка буйрук кылдым. Андан тышкары, мен башта Лундан кабар 

2а түшкөндө, болгон жаңылыктарды чекмелеп билишке Башкы башкармалыктын 
(Шу бацзун) офицери Суюфуну (балким, Юсуф, Юсуп) жөнөткөн элем. Ушу күндө жооп 
алдым: 10-айдын 20 сында Тоханьтаханга жетебиз. 6-7 жүз чамалуу кесептер 
капылеттен чыга калышып, кол салышты. Шуцзун (цзунли ямындын башкы кеңсеси) 
жоокерлеринин жардамы менен жүздөн ашуун кесепти жок кылдык; калганы качып 
жоголду. Жарадар кесептерди туткундап, сурак кылдык. (Алардын) айтышынча, 
Борониду менен Хоцзичжань Кашкарга качып кетишкен. Бек хасан Шоудыр долундук 
уйгурлар менен кошулуп, Барчукту жана башка почта бекеттерин басып алышка кам 
урууда. Тоханьтахань почта бекети таланып-тонолгон; калгандары азырынча аман-соо. 
Бэйлэ Юсуптан жаңы эле Үч-Турфанды коргошко 500 жүз жашыл байрак жоокери 
атказылганын кабарлаган кат алдык. Андыктан Сизге баш урган малайыңыз кол 
астындагы жашыл байрак 

2б жоокерлери менен жакын арада аттанып чыгышка Айлунга буйрук кылды. 
Сайрамга жиберилген жашыл байрак жоокерлери кырып-жоюшка аттанып чыгышка 
кам уруш үчүн Аксуда калышты. Аскерге азык-түлүк жеткиришке жана ошондой эле 
курал-жарак менен жабдышка келсек, бул биз үчүн тезинен аткарышты талап этет. 

Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой кабарлайт. Мен Хоцзичжандын мал-жаны жана 
Шаласынын тууган-туушкандары шаардын түштүк жагындагы Иньэцибаньшань 
тоолорунда экенин туткундар-дан сурап билдим. Колго түшүрүп, ошону менен 
кесептердин каруу-күчүн бөлүп-жаралы деп жатабыз. Чжао Хой менен Фу Дэ быйыл 
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жайында күчүбүздү бөлүштүрүп, чегараларды кыдырып чыгышмакчы. Алардын кол 
астында бар болгону миң эле киши бар; арийне, оң жана сол канат казактары, чыгыш 
жана батыш буруттары, ар кайсы жерлердеги уйгурлар кол салышып, тынчыбызды 
алышкан жок. Багынгыла деген чакырыкты күтпөй эле, качантан бери биринен-бири 
өтүп баш ийип жатышат. Уйгурларга баруучу жолдогу Аксу жана башка шаарлар, аскер 
жакындап калганын укканда, өзүнөн-өзү үрөйлөрү учуп, оңой эле жеңилип беришээри 
бышык. Ошондой оңой-олтоң ойлоп, жеңиштин аркасы менен Яркендге жана 
Кашкарга да эч токтоосуз, түз эле кирип бармакчы болгонбуз. Буга дейре 
козголоңчулардын күчүн жеткире баалай алган эмес экенбиз; бул менин катам. 
Душмандын күчүн жете баалабай, алаңгазарлык менен чабуул коюшка кантип 
чыдашка болот! Буга жоопкерчилик Чжао Хойдун мойнунда! 

Белгилүү болгондой, бир нече жыл ичинде жуңгарларды, оң жана сол канат 
казактарын, чыгыш жана батыш буруттарын караттык. Чындыгында да эң сонун 
жеңиш. Арийне, ишибиз оңунан чыкпай калганына кейиш кылганыбыз менен, а бирок 
жоокерлерибиз мыкты. 

575-бап 
39а Императордун жарлыгы. 

Шухэдэ билдирди: Кашкарга чабуул коюшка жоокерлериңерди аттандыргыла деп 
айттырыш үчүн шивэй Бучжаньтайды буруттарга коштоп барышка бэйлэ Юсуп бурут 
Темиржанды жиберди. Темиржан бу күндө өзүнүн жек-жааттары Улутэни, Тэмурду 
жана Жусупту ат-көлүк жеткиришке жөнөттү. Жибек жана чай-чамек белек кылып, үй-
бүлөлөрүнө каралаштык. Алар курсант болуп, аттанып кетишти. Юсуп аскер туругунун 
иштерин жүргүзүп, аскер күчтөрү менен Үч-Турфанды ээлеп турат; жанынын барынча 
жакшылап кызмат кылууда. Бул өтө жагымдуу жорук; андыктан сый-сыяпатыбызды 
арттырып, бэйлэ мансабын ыйгардык. 

 577-бап 
Цяньлун, 24-жыл (1759 ж.), 1 а й 

7а Цзюньцзи дачэнге Императордун жарлыгы. 

Юсуп маалымдагандай, буруттарга атказылган шивэй Бучжаньтай кайтып келди. 
Ал 11-айдын 18и күнү буруттардын чегара чөлкөмү болгон Атбашыга жетип, 
козголоңчу кесеп Хоцзичжань киши жиберип, каруу-күч сураганын уккан. Бучжаньтай 
Черикчинин уулу Цэлимуботэге каракчыларды кармап беришти, жана ошондой эле, 
(аларды) кырып-жоюш үчүн жардамга жоокерлерин жөнөтүштү сунуш кылган. 

Анын жообуна караганда, алардын конуш журттарын Минилеха башкарат; ошого 
барып айтыш керек экен. Анан калса, (анын) айтышынча, качып келгендер качан эле 
көздөн кайым болушкан. Конушта адам аз; атказыш кыйын; айтор, Маматкулга 
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барбаса болбойт. Бирок ашууларды калың кар, күрткү басып калгандыктан, өтүш 
кыйын дейт. 

Бучжаньтай билдирген маалыматка караганда, буруттар кол-кошун атказышкан 
эмес; андай болсо, буга чейин Кашкарга караштуу Янги-шаарды кайдан чыккан 
жоокерлер талап-тоношту; атайын текшерип-териштириш жагы Чжао Хойго 
тапшырылсын. Оролу келгенде козголоңчу кесеп Хоцзичжандын дайын-дарегин 
сураштырып билгиле. Колго түшүрө элек болсоңор, айткыла, буруттар көмөк 
көрсөтүшсүн. 

Жарлыкты тапшырып, Черикчиге мындай деп жарыялагыла: «Эгер Хоцзичжань 
сага качып келсе, сен өзүң кармап беришиң керек; кокус жардам талап этилип калса, 
даңазалуу аскерибиздин күч-кубатына сүйөнсөң болот. Канчалык көбүн колго 
түшүрсөң, анда да душмандан ошончолук өткөн өчүңдү, кеткен кегиңди кууп аласың». 

Ошондой эле, Баркөл багытындагы Цин Фу менен Дин Чжанга дагы табышталсын, 
алар да жарлыкты тапшырышка жана анын жообун тез билдиришке аракет кылышсын. 

16а Черикчи бурутка жарлык. 

Цзянцзюнь менен дачэнь маалымдашкандай, жакында силердин конуш 
журтуңарга жиберилген шивэй Бучжаньтай силердин Цэлимуботэ жана Минилеха 
менен жолутушкан. Конушта адам аз, болгондору мал-жан менен алек экенин, анын 
үстүнө, кыштын кычыраган суугунан, калың кардан улам каруу-күч атказа албасыңарды 
уктук. 

Мен жагдайды жакшылап түшүнүп, Императордун жарлыгын тапшырышка 
тапшырма бердим: «Силер-четки чегарадагы көзкаранды журтсуңар (фань бу); туура 
жолго түшүп, чын ыкыластан ыкрарлык кылдыңар; чогуу- 

16б чаран, тынч-аман жашашты айрыкча каалайсыңар. 

Ушу кезде цзянцзюнь менен дачэнь ийгиликке жетишкен болуш керек. Силер 
жоокерлериңерди жибересиңерби же жокпу-анчалык деле чоң мааниге ээ эмес. 
Арийне, тополоңчу кесептер Борониду, Хоцзичжань, жана аларды колдошкон 
уйгурлар, ойроттор даңктуу аскерибиз тарабынан чабылып талкаланды; кээ бирлери 
силердин конуш журттарга качып кетишти. Козголоңду козуткан белгилүү башчыларын 
издеп таап, бизге кармап бериш зарыл. Ошондо чын дилден ыраазылык билдирип, 
ыкылас-ынтаа көрсөткөн болосуңар. Мен кайрымга карк кылып, сый-сыяпатымды 
аябайм. 

Жакында эле (биз) оң канат казактарына Чжанцзиннаванды жөнөттүк, ал 
(алардын) өкүлүн кабыл алуу каадасына узатып барды. Жолдон силердин Каработо 
бурутка учурап калып, андан мындай кабар уккан: ойроттор, Казак-Сары бир 
туугандары менен, 20дан ашуун адам силердин саяк жана сарыбагыш журтуңарга кире 

www.bizdin.kg

151



качышкан. Казак-Сары жакшылыкты билбеген чыккынчы-кесеп болуп чыкты; 
кечиришке татыксыз. Азыркы күндө силердин журтка качканы анык окшойт. Качкын 
кесептерди жана алардын аялдарын кармап жөнөтүштү аталган уруу-журттардын 
адамдарына силер өзүңөр ачык айтып тапшырышка тийишсиңер. Алардын урук-
туугандарын калтырышка болбойт. 

Императордун жарлыгын алаар замат, өз конушунан канчалык аралыкта экенине 
карабай, издеп таап, камакка алышка аталган журттарга тийиштүү түрдө же Черикчи 
өзү аттанып барышы керек, болбосо, аларга колго түшүрүп, жөнөткүлө деп буйрук 
кылышы зарыл». 

Ошондой эле: «Дагы жаап-жашыра турган болсоңор, цзянцзюнь менен дачэнь 
аталган журттарга аскерди өздөрү баштап барып, (кесептерди) издеп таап, 
туткундашат», - деп атайын эскерттик. Ушундан соң эси чыккан эмелер батыраак 
кармап, аскер туругуна жеткирип беришке далбас урбай коюшпайт. 

Цзянцзюнь (Черикчини) чакыртып, жакшылап сыйлашты чечишкенин Императорго 
маалымдайт. 

Ошондой эле, (буруттарга багышталган жарлыкта) дагы мындай делет: «Биздин 
даңктуу аскер жакында козголончу уйгурларды курутту. Силердин буруттар Кашкарга 
караштуу Янги-Гиссарды каракташканын, Борониду болсо кайта артка тартып, жанын 
ала качканын айтышууда. Азыр эми силердин журттардан кошун-кол атказылбаганын 
айтып атасыңар; анда бул кимдердин колунан келди? Даңазалуу аскерибиз жаңы эле 
чабуул баштап, козголоңчулардын шаарын басып алып жаткан. Жоокерлерин 
жиберип, талоончулук жасаган буруттар ошонусу менен кесептердин каруу-кучүн 
бөлүп-жарышты. Бул өтө кубанаарлык иш болду; андыктан мен марттык менен ыраазы 
кылгым келет. Сиз дагы тактап билдириңиз. Ал буруттардын баардыгы тең сиздин 
урук-журугуңуз, демек, алар менин ырайымдуу ыраазылыгымды алышмакчы; сиз дагы 
атак-даңкка арзыйсыз. Болгонун болгондой баяндап, жакшылап маалымат 
билдириңиз; жолдо кез келген дачэндин кеңсесине берип коюңуз. А сизди болсо, 
атайын жарлык менен билдиребиз». 

581-бап 
Цяньлун, 24-жыл, (1759 ж.), 2-ай 

13б Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Биз картадан карап көрсөк, Хотан Яркендге абдан жуук, а Аксу болсо, алыс экен. 
Кесептердин кол салганы тууралуу кабар Шухэдэ аскер менен аттанып чыкканга 

14а чейин белгилүү болду. Бирок да, Цэрин каруу-күч сурап жатканын Юн Гуй 
Балуга кат жүзүндө кабар кылган. Цзянцзюнь менен дачэнь жардамга аскер атказыш 
маселесин, албетте, чогуу талкуулап көрүшмөкчү. Иштин чоожайы мындай, Жихан-
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Кожо бир канча жолу жеңилгени менен, а бирок, Хотанды алышка күч-кубаты 
жетиштүү. Менин жоокерлерим азыр Яркендди алалышпайт, арийне, Хотанга 
жардамга барышка толук жарамдуу. Хотандын колго тийиш-тийбеши бир гана нерсеге-
ага ким (бизби же козголоңчуларбы?) озунуп жетишине жараша болот. Кокус кесептер 
ээлеп кетсе, анда менин офицерлерим менен жоокерлериме, ошондой эле Одуй бекке 
боор ооругандан башка, эмне демекпиз. Анын үстүнө, бектер ар-бир шаардан 
термелеп чогултушкан азык-оокаттар бүт бойдон кесептердин колуна түшөт. Анан 
кайтадан чабуул коюш кыйын болот. 

Жакында Императордун жарлыгы менен бир нече жүз жоокерди баштап аттанып 
чыгып, өргүп чыңдалышка Балуга тапшырма берилди; эң негизгиси-тездик менен 
илгерилеш. Жагдайды картадан жакшылап дагы карап көрдүк: Кашкардан түндүк-
батыш чөлкөмдө буруттардын 

14б жана казактардын конуш журтгары жайланышкан. Үч-Турфан шаары да аябай 
бекемделген. Биз козголоңчулардын башчысы аргасыз тузакка түшпөй койбойт ден 
ойлойбуз. Орусияга качыш үчүн Бедел, Кукурлик, Бителик, Янарат ашуулары аркылуу 
жол издеши мүмкүн. Эгерде бул жактан Илиге өтүп кетишке ылаажы бар болсо, анда 
жер-жердин баардыгына кароол коюп, жолдорду тороп салабыз. Ошондо кармашка 
оңой болмокчу. Ошондой эле, картадан бүт белгилеп, ийне-жибине чейин иликтеп, 
чара көрүшкө Чжао Хуэйге тапшыргыла. Козголоңчулар колдон чыгып кетишине жол 
бербегиле. 

19б Баркөлдөгү баньши бучжэньши Цин Фу билдиргендей, Черикчи кабарлайт: 
«Казак-Сарынын ойроттору башта менин чегиме келишкен эмес. Азыр тымызын кирип, 
жашынып жүрүштөрү мүмкүн. Кокус Борониду менен Хоцзичжань качып келип 
калышса, сөзсүз өз колум менен кармап жөнөтөм. Кашкарга караштуу шаарды 
карактагандар жөнүндө, буруттар андай ишке даабайт эле, кайсы журттан экенин 
билбейм. Анык-тагы айкын болгондо, кабарлайм. 

Назарыңарга салам. 

ЗЗа Цзюньцзи дачэнге Императордун жарлыгы. 

Маликэрбалан уйгурларга кошулуп кеткенин мурда 

33б эле билген элек. Ошондо эле Чжао Хойго кунт коюп териштирип, камакка 
алышка буйрук кылган элек. Жакында Наван маалымдагандай, Казак-Сары буруттарда 
экен. Кармап жөнөткүн деп Черикчиге буйрук эттик. Эгер мажбурласак, ал дагы 
уйгурларга кошулуп кетет. 

Эң негизгиси-эки кесепти тең колго түшүрүп, качырбай кармап калышта турат. 

34а Императордун жарлыгы. 
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Мен ойлойм, Чжао Хой менен Фу Дэнин шашылыш чегиниши андан бетер натуура 
деп, дегеле алардын өздөрүнүн пикири кандай, биле албай турам. Анын үстүнө, иштин 
чоожайын карап көрсөк, көбүрөөк каруу-күч жана ат-көлүк талап кылынган экен. Аскер 
күчү жана ат-көлүк жетишпеген күндө да, арийне, ушу кантип согуш аракетин токтотуп 
коюшка шылтоо болсун? Фу Дэ цзянцзюндан жардам сураган; иш токтотулганын өз 
атынан билдирген, балким, кечирип койсо болот. Чжао Хой колбашчы болуп туруп, 
адамдар (курчоодон) чыгышка жардам көрсөтүлгөнчө күтүп, анан чегине баштаган. 
Демек, ал дагы өзүн анчалык осол сезбейт. 

Андан калса, Хотанга жардамга барбай койгондо, ошондо чындап Ходжасынын 
табасы канбайт беле! Ал аз келгенсип, Хотанды бар болгону жүз чамалуу кесеп курчап 
алган. Андыктан, Цилинчжаб үркөрдөй жоокерлери менен дагы туруштук кылалмак. 
Чжао Хой ал жакка (жардамга) келээр замат, аердеги адамдар ого бетер кайрат байлап 
шерденишмек да, ошондо кесептерди таш-талкан кылышмак. А бирок антишкен эмес; 
Хуэрци менен Батуциэргэлэни жиберип тим болушкан, башкача айтканда, 

34б өз милдеттерине ат үстүнөн мамиле жасашкан. Ушуну ойлогон сайын, 
кабыргам кайышып, кайгы-капам күчөп кетчү болду Ким Аксута кайткысы келет, ким 
Хотанга жардамга баргысы келет, же болбосо, дегеле бүт чогуу-чаран Аксута кайталы 
дешеби - ицзянцзюнь цань-цзан менен линдуй дачэнден сурап көрөлү. Талкуунун 
жыйынтыгы кандай болгонун, эмне чечим кабыл алынганын линдуй дачэнь төкпөй-
чачпай билдирсин. Жасап-түзөгөн жалганы болсо, токтоосуз олуттуу чара көрүлсүн. 

Хотандын курчоодо калганы тууралуу Юн Гуйдан кат-кабар алгандан кийин, Балу 
дагы Чжао Хойго жардамга барбаса болбойт деген пикирде болгон; бирок аттанып 
чыкпай коюшту. Мындай билдирүү эң туура болгонун мен Балуга дагы бир жолу баса 
көрсөтөм. Азыр цзянцзюнь жардамга аттанып чыкты, демек, эмне үчүн Хотанга көмөк 
көрсөтүшкө болбосун? Бул маселени караштырып көрүп, жообун билдириш жагы 
Балуга тапшырылсын. 

Наван жакында кабар кылгандай, Казак-Сары буруттардын жеринде жүрөт. Аны 
сакчылардын кайтаруусу астында (бизге) жеткиришти Черикчи бурутка бир канча ирет 
буйрук эттик. Бирок Казак-Сары кыйчалыш кырдаалда калгандыктан, мындай учурда 
козголоңчулардын башчысы Хоцзичжанды эш тутуп качып кетпес бекен деп чочулап 
турам. Эгер бир жерден чогуу колго түшүрүп берсе, ого бетер жакшы болоор эле. 
Иштин жагдайы жөнүндө тез кабар кылышты аларга маалымдап койгула. 

596-бап 
24-жыл, Цяньлун (1759), 9-ай 

17а Фу Дэ билдиргендей, сибучакэ жана хэбучакэ (кыпчактар) уруусунун буруттары 
эң эле ач көз келишет. Ар качандан бир качан ат, төөлөрдү уурдашып, почта 
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бекеттерине бүлүк салышат. Катуу жаза тартып калышаарын (аларга) эскертип коюш 
керек. 

Ошондуктан (мен) 200 жоокер атказып, кесептерди издеп таап, камашка цзун-
гуань Буниге буйрук кылдым. Үч топко бөлүнүшүп, Цицунь айылын курчоого алышты. 
Башчысы Абубасыны кармап, сурак жүргүзүштү. Айткандарына караганда, каракчылык 
жасашкандары чын. Андан соң Абубасыны, Юлдашты жана дагы З0дан ашуун адамды 
өлүм жазасына тартышты. Калган уруулары муну утуп, корко турган болушат; 
унуткарып туруп, көнүмүш жоруктарын кайта башташат. 

Бул өз убагында көрүлгөн маанилүү чара; сый-сыяпатыбызды арттырып, Буниге 
сыйлык ыйгарышты министрликке тапшырабыз. Катышкан офицерлер менен 
жоокерлерди тиешелүү түрдө сыйлыкка көрсөтөбүз. 

24а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой маалымдады: «Козголоңчу-кесептердин жолун 
тосуп салганыбызга байланыштуу, Кокондун Ирдана-бегине, Маргалаңга, Анжиянга, 
Наманганга, жана ошондой эле буруттардын адигине уруусуна буйрук тапшырышка 
буга чейин шивэй Дактананы жөнөткөн элек. Адигиненин Ажы-бийи менен Кокондун 
Ирдана-беги чын дилден баш ийишээрин билдиришке адигиненин Ажы-бийи (Ацзиби) 
Шалакүчүктү (Сары Күчүктү) жибергенин ал (Дактана) кабарлады». Ошондой эле, Ажы-
бийдин катын берип жиберген; каттын котормосу мындай: «Урмат менен билдиребиз. 
Учу-кыйырсыз мейкинге жабуу болгон чексиз асман сыяктуу, мүлдө макулуктардын 
камын көргөн Будданын ашкан адамгерчилик касиети даарыган, илгерки Искендердин 
айбаттуу сүрүндөй, Үрүстөм шекилдүү Ааламда теңдеши жок баатыр, төрт деңиздин 
эгеси, улуу мартабалуу өкүмдар Цяньлун өтө бийик урмат менен алдыңкы сап 
аскерине дайындаган колбашчы. Баш урган букараңыз, буруттардын адигине 
(уруусунун) улугу Ажы-бий улуу өкүмдарга урмат менен узун өмүр тилейт! Ушу тапта 
цзянцзюндун жарлыгын алдык, моюн сунгубуз келээрин билдиребиз. Бухарадан 
чыгыштагы 210 мин адам-биз баарыбыз тең силерге букарабыз». Мен жооп кат 
тапшырдым жана өзүнчө сый көрсөттүм. 

25а Кесептерди жок кылышка күчүбүздү үрөп жатабыз; көрсөтмө күтөбүз. 

Чжао Хой билдирген маалыматты карадык; Ажы-бий менен Ирдана багынганы 
жакшы болуптур; экөөнө тең грамота ыйгардык; жибек жана капчык тартууладык. Алар 
кабыл алуу каадасына өкүл атказып калышса, борборго коштоп келиш жагы камсыз 
этилсин. 

Императордун жарлыгы мындай: цзянцзюнь Чжао Хой маалымдады: шивэй 
Дактана Анжиянга жана Коконго барып, Ажы-бий менен Ирдана-бекке жолуккан; экөө 
тең чын ыкыластан ыкрарлык кылышкан. Чын пейилден чыккан сөздөргө мен абдан 
курсантмын. Ичкериде да, сыртта да, мен бүт Ааламдын өкүмдарымын; (мен үчүн) 
баардыгы тең тегиз бирдей. (Биздин) дөөлөткө кайрылгандардын баарысы тең биздин 
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камкордугубузга карк болушат. Тынч-аман жашаш үчүн ар ким өз жол-жосунун тутат. 
Эгерде силер кабыл алуу каадасына катышышты кааласаңар, келе берсеңер болот; же 
өзүңөрдүн ордуңарга бир тууганыңарды, же уулуңарды жибергиле; аларга дагы сый-
сыяпат көрсөтүлүп, сыйлык тартууланат. 

25б Жол ыраак, белек-бечкектрди алып кетиштери кыйын; андыктан ар бирине 2 
түрмөктөн жибек, ар бир жупка чоң жана кичине капчык тартуулансын. Өз журтуңарды 
тартипке чакырсаңар, түбөлүк беймарал бакытка балкыйсыңар. Өзүнчө жарлык 
чыгарылсын. 

597-бап 
12а Императордун жарлыгы мындай: Шухэдэ билдиргендей, Аксунун түндүк 

тарабындагы тоо өңүрүн жайлашкан бурут Гэдай Мырзанын конуш журтун каракчылар 
талап-тоноп, жылкыларын айдай качып кетишкен. Музарт ашуусу аркылуу дароо 
куугун салдык, бирок жете албадык. Юн-Гуй менен На-Шитунга маалымат берилген. 
Болгондо да, жаза тарттырышты байланып министрлигинен өздөрү суранышкан. 
Кесептердин артынан куугунга атказылган офицерлер менен жоокерлер, аттары арып-
чарчагандыктан, үлгүрбөй калышкан. Шухэдэ азырынча чоң ката кетире элек, демек, 
баарына тең кечирим. Кесептердин изи кай тарапка кеткени бүдөмүк; эч кандай кабар 
жок. Ушу күндө Шухэдэге зыян келтирилди, жана муну жасагандар кимдер-кесептерби 
же башкабы, белгисиз. Нусанга кайра-кайра эскертилди, аттанып чыгышка ашыгат 
деген ойдобуз. 

Жалпы баардыгына маалымдалсын. 

600-бап 
11-ай 

З0а Динбянь цзянцзюнь Чжао Хой билдирет: Кокондун Ирдана-беги өзүнө 
караштуу 4 шаар: Анжиян, Маргалаң, Наманган, Кокон менен кошо баш ийди. Черик 
жана адигине буруттары, Ажы-бий жаиа башкалары моюн сунганын билдирип, өкүл 
жиберишти. Бул калган журттарга да маалым болду. 

601-бап 
11-ай 

28а Андан сырткары, айтаарыбыз: уйгурлар багындырылганына байланышуу, ар 
бир шаардын бегине кезек менен кабыл алуу каадасына келип, өзүн тааныштырышка 
буйрук берилүүгө тийиш. Салтанатка бэйлэ Ходжасы (Ходис), гун Кайдамата 
(Гэдаймотэ), хаким-бектер менен хошкэ-бектер бүт келиши керек. Калгандары кабыл 
алуу каадасына жыл башынан тартып кезек менен келиш үчүн үч топко бөлүштүрүлсүн. 
Мурда бэйцзы (бий) Одуй, гун Ашмотэ кайтаруу астында ички (аймактарга) көчүрүлгөн 
эле; уйгурлар менен иш бүткөрүлгөндөн кийин, (учурдан пайдаланып), борборго 
келишти. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, Анжиян атырабындагы каратегин деген бурут 
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уруусунун улугу Надирмат иниси Бекболотту жиберди. Ал: «Менин агам 1500 түтүн үй-
бүлөгө башчылык кылат; Куту-кожо 500 түтүндү башкарат; кабыл алуу каадасына 
келишке уруксат сурайм», - деп айтты. Мен кыпчак бийи Аким (Ациму) менен бирге 
келишсин деп айттырдым. 

604-бап 
Цяньлун, 25-жыл (1760), 1-ай 

14а <...> Кокон, Бадахшан, Чериктер, Болор кабыл алуу каадасына өкүлдөрүн 
жиберишти. 

606-бап 
2-ай 

17б Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Агуй маалымдагандай, Илидеги аскер конуштарына быйыл адегенде 500 жоокер 
жана 300 уйгур үй-бүлөсү жөнөтүлмөк болгон. Азыр Ян Ин-цзюй менен жолугушууда 
цзянцзюнь жагдайга жараша 4-5 миң жоокер жана миң уйгур үй-бүлөсүн жибергени 
жатканын уктук. Арийне, Аксулук уйгурлар даяр турушат; ал эми Курли жана башка 
жерлерден кимдер жөнөтүлөөрү али чечиле элек. Ян Ин-цзюй Яркендге келгенден 
кийин, Шухэдэ экөө чогуу чечишет. 

18а Мурунку кезде Илиде жуңгарлардын ички аймактары болгон; бөтөнчө аярлык 
менен чек салып, ажыратып бөлөбүз; ал эми дыйканчылыкты болсо, калыбына 
келтирүү кажет. Азыр эми бу жерлер биздин аймактын курамына кирди; аскер 
конуштарына жоокерлерди жайгаштырбасак, жакын арадагы казактар менен буруттар 
ыңгайдан пайдаланып жайыт кылып алышса, кууп чыгышыбыз кыйын болуп калат. 
Дачэнь бир чечимге келип, талап кылынгандай жайгаштырууга тийиш. Арты-кийин 
кандай болоорун аңдабай, өз милдетине шалакы мамиле жасаш, жана эртелеп эле 
кайтышты ойлой бериш жарабайт. Аскердик-жер өздөштүрүү конуштарын бара-бара 
кеңите бериш зарыл деп ойлойбуз. Баштапкы чечимге ылайык, быйыл 500 жоокер 
жана 300 уйгур уй-бүлөсүн жөнөтөбүз. Же болбосо мунун баарын токтотуп, эмки жылга 
калтырабыз. Ага дейре жоокерлерибиз дем алып, ал эми уйгурлар болсо, акырындап 
оокат-кечесин оңоп алышат. Андан сырткары, кошумча көчүрүлчүлөрдүн саны улам 
барган сайын көбөйө берет деген ойдобуз. Бул иш боюнча жоопкерчиликти биз 
Шухэдэге жүктөгөнбүз. Ал, арийне, 

18б жоокерлерди пайдаланыштан коркуп жатат; а ишти бир жаңсыл чечиште кунт 
коюп, аракет кылууда. Күч-аракетин жумшаса, өзү эле аткарып кетишине биз терең 
ишенебиз. Ушу тапта ишти жайгаштырышка жардам беришке жөнө деп, Синьчжуга 
буйрук кылганыбыз менен, ал Шухэдэ кандай аракет жасап жатканын көзөмөлдөп тим 
болдубу, же өзү чындап кириштиби, анык-тагын билбей турабыз. Эгер ойдогудай 
орундаган болсо, аны алмаштырышка уруксат этебиз. Азыр ишти кандай жүргүзүштү 
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чечүү зарыл. Ал мурда биздин буйругубузга ылайык көп уйгур жоокерлерин 
жөнөткөнүн, жана кайык менен эгин ташып жеткиргенин кабарлаган. Эмне үчүн 
эмгиче жооп билдирген маалымат жок? 

Императордун жарлыгы жалпы баардыгына жарыя кылынсын. 

606-бап 
2б Бурут Ачжибута, болор Шахушамотэге, черик уруусунан Чорматуга багышталган 

жарлыкта мындай делет: «Силер алыскы чегарада турсаңар да, арийне, даңазалуу 
аскерибиз уйгурларды тынчытканын уксаңар керек. Бадахшан кесептин сөөгүн 
жиберип, (биздин) дөөлөткө чын ыкыластан умтулууда. (Силер) кабыл алуу каадасына 
өкүл жөнөттүңөр; мунуңар абдан дурус. Ушу кезде келген өкүл борборго жакшы жетип 
алды. Мен кайырымды арттырып, кабыл алдым; бир нече ирет сый тамакка 
чакырдым. Ага жибек, фарфор тартууладым; таазим этип алды. Ошондой эле, келген 
өкүлгө, жана аны менен кошо жүргөндөргө көйнөк-көчөк, баш кийим, идиш-аяк, 
күмүш-зер белек кылдым. 

Эки журт тең мурда жуңгарлар тарабынан чабылып чачылгансыңар. Азыр биздин 
букарасыңар; андыктан, албетте, кайырыбызды көбөйтүп, көмөк көрсөтөбүз; а силер 
болсо, өз журтуңарды тыясыңар. Түбөлүк чексиз бакытка балкыйсыңар. Силердин 
жаңыдан алмашылып, кабыл алуу каадасына келген өкүлүңөрдүн ал-акыбалы баары 
жайында. Ачыгын айтсак, (силерди) ого бетер жактырып калдык; аны жакшы 
билесиңер». 

613-бап 
Цяньлун, 25-жыл (1760), 5-ай 

14б Тарбагатай жана башка жерлер мурда жуңгарлардын конуш журту болгон; мен 
кубаттуу аскерим менен тынчыткамын. Силер-казактар, буруттар, Ташкен, Анжиян, 
Бадахшан, - баарыңар чын ыкыластан баш ийгенсиңер. Казактар, силердин өрүш 
жерлериңер өтө кенен; алардын эски чектерин сакташ керек; башаламан 

15а көчүп-коно бериш жарабайт. Силер мага букарабыз десеңер; көчүп-конуп, 
чектен өтө берсеңер; буруттар дагы менин букараларым, демек, ар бири конуш жайыт 
сурайт. Даңктуу аскерибиз караткан жерлерди бүт баарысына кармата бергенде, 
кандай болот. 

Азыркы учурда ички чөлкөмдөрдөн Илиге байыр алдырышка офицерлер менен 
жоокерлер үздүксүз көчүрүлүп жатат. Аблай, сен башта акидей асылып, Тарбагатайды 
жайлашка уруксат сурадың эле; мен уруксат берген эмесмин. Азыр эми, ээнбаштык 
кылып, ары-бери көчүп-коно бергениңер кандай. Айтса-айтпаса, мурда күчкө салып, 
жуңгарлар ээлеп алышкан эле; а силер анда алардын чегине башбагышка да батынчу 
эмессиңер. Мен Илини багындырдым; ар ким өз ишин жасап, тынч-аман жашаса 
болот; а бирок ага алымсынып, топук кылыш али сезилбей жатат. Илидеги ал чегара 
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чөлкөмүнө атказылган цзянцзюнь менен дачэнь кыдырып текшерип чыгышка 
жоокерлерди такай жиберип турушат. Силердин кишилер көчүп кирип алышканын 
кокус көрүп калышчу болсо, же 

15б кууп чыгышат, же, мына эмесе деп, туткун кылышат. Керинче, мен силерди 
тынчыткан кезде, өрүш жайытыңарды тарытайын же тартып алайын деген ниет дегеле 
болгон эмес. Баш ийгениңерге бир жыл болуп калды; баардыгы бой сунуп турушат. 
Силерге караштуу кээ бир белгисиз кишилер конушка тымызын кирип кетишкен; эски 
журтуңарга кайткыла деп, аларга ачык айтып, эскертиш керек; чын ыкыласыңарды 
ошондо көрөбүз. 

Жаңы келген өкүлүңөр силердин журтту буруттар кантип карактап кеткенин терип-
тепчип айтып берди. Чамасы, кунун кубалап алышка каруу-күч сурачудай түрү бар. Мен 
Асман асты, жер үстүнүн эгесимин; сырттагы жапайылардын баарысына тең тегиз 
карайм. Эгер заң-мыйзамдарды сактабасаңар, атургай кылмыш кылсаңар, анда, сөз 
жок, жазасын беришке аскер атказабыз. Кокус тигилериңер да, бөлөгүңөр да кичине 
эле бир араздык же каракчылык жасаса, тийиштүү чарасын көрүп, андайды өзүңөр 
жоюшка милдеттүүсүңөр. Бир гана тараптын тилине 

16а кирип, дароо аскер аттандырганда болчу беле! Кезинде Бадахшандын султан-
шахы козголоңчу-уйгурду колго түшүрүп, келдесин кесип жиберген эле; ал кызматы 
үчүн (аны) ыраазы кылганбыз. Ошондон улам, коңшу журтту жоготушка каруу-күч 
сурап жатат. Мен эч качан уруксат этпейм, муну силер дагы билип коюшуңар керек. 
Эгер мен силерге көмөк көрсөтүшкө жоокерлерди жиберсем, буруттар дагы каруу-күч 
сурап келишет; эмне, аларга да беришке тийишпизби? Кээде чегара чөлкөмүндө 
каракчылык жасалган учурлар болуп калат. Андайда тигилердин да, калгандарынын да 
кол астындагыларды азгантай пайданын айынан достукка доо келтирбесеңерчи деп, 
эскертип койсо болот да. Бейпил жашаш үчүн мындан өткөн арга жок. Буруттардан 
өкүл келгенде, мен муну ага да айтам. 

Дагы бир айта кетчү нерсе, башта силердин журтуңардан чыгышкан айрым 
соодагерлер ички (Кытайдан) алып келинген товарлар соода-сатыкка жараксыз, сапаты 
начар, баасы кымбат ден даттанышты эле. Силердин эли-журтуңар үчүн ички 
чөлкөмдөрдөн товар алыш кыйын экенин ойлоп, ошо себептен улам Үрүмчүдө соода-
сатыкты кызыталы дегенбиз. Ошондуктан, силерге күндөлүк тиргиликке зарыл 
товарларды сатышты 

16б көбөйтүү шарты менен, алыска каттап, соода кыла турган көпөстөрдү 
жалдаганбыз. Айрым соодагерлер жакшы сапатты толук камсыз кылалбайт; сапаттуу 
(товарларды) сатып келишке буйрук кылабыз; демек, баары жайында болот. Ал эми 
баа-наркка келсек, ал соодалашкан адамдарга байланыштуу боло турган нерсе. 
Андыктан, арзанбы же кымбатпы деп, товардын эсеп-чотун алыш зарылдыкка жараша 
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болушу керек, жана да аны расмий түрдө азайтыш ыңгайсыз. А балким, тигилери да, 
башкалары да каалашпас; айтор, бири-бирин кысташ агы кыйын иш. 

615-бап 
Цяньлун, 25-жыл (1760), 6-ай 

17а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чыгыш Түркстан багындырылды; уйгурлардын ар уруу-журтунан башта соода-
сатык кылышка Яркендге адамдар көп келишчү. Хаймин мурда кабарлагандай, соода 
жүргүзүшкө уруксат сурашып, балэти уруусунан киши жиберишиптир. Соода-сатыкка 
аларга уруксат эттик. Ошондой эле, аларга мындай деп айттык: азыркы учурда Чыгыш 
Түркстан баш ийдирилгенине байланыштуу, казактар, буруттар, бадахшандыктар, жана 
башка тайпа-журттар бүт бойдон улуу өкүмдардын букаралары болуп саналышат. Эгер 
силердин журтуңар (биздин) дөөлөткө чын дилден умтулаарын айгинелеш үчүн өз 
улугун кабыл алуу каадасына жибергиси келсе, а тууралуу сөзсүз билдиребиз жана 
Синьчжуга буйрук беребиз; зарыл чараларды көрөбүз. 

616-бап 
7-ай 

8б Яркенддеги баньши дутун шилан Хаймин маалымдайт: почта бекетинин 
кеңсесинен Бучжань кабар кылгандай, адегенде 9-күнү отун чогултуп жүрүшкөн 40тан 
ашуун уйгур пайда болду. Мен жоокерлер менен кошо болчумун; кол салышты. Анын 
айынан жаракат алгандар болду; мал-жандык жана азык-оокаттар таланып-тонолду. 
Кайтып келатып, ат, төөлөрдү кайтарып барыш үчүн Яркендге жиберилген 
жоокерлерге учурап калдык. Аларды дагы карактап кетишкенин айтышты. 60 жоокер 
топтоп, почта бекетиндегилерди кошуп алып, кесептерди кармашка дароо фудутун 
Фыньанды жөнөттүк. 11-күнү Яркенддин ишхан-беги Абдураим билдиргендей, 
козголоңчунун жиберген катында: «Ахун жолго чыкканын Ниязбек укту; анан 6-айдын 
башында, 5-күнү көтөрүлүш башталды», - деп айтылыптыр. Амурсана деген неме 6-
күнү Ушту алдык деп айттырып, чабаганчы чаптырыптыр. Бул кат-кабар пайцзу Абатэ 
аркылуу Ополго, Куртаримге, Яркендге жеткирилип-тир. Кесептер эл ичине бүлүк 
салып жатканын текшерүү көрсөпү. 

Азыр Алигунь менен Шухэдэде маалымат жок. 50дөй 

9б жоокер топтоп койдук; ланьюй шивэй Фучжуга Фыньань менен чогуу аракет 
кылышка, жагдайды чалгындашка жана аскерди даярдык абалына келтирип, ат, 
төөлөрдү белендешке буйрук эттик. Эминь-кожо малайыңыз Янги-шаардагыларга 
сактык чараларын көрүштү, калааны коргошту жана буруттарды жоошутушту эскертип, 
кабар кылышка ишенчиликтүү киши жөнөттү. 
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616-бап 
10а Императордун жарлыгы мындай: Алигунь азыр аскерди баштап, кесептердин 

артынан сая түшүп кууп баратат; кармайт деген ойдобуз. (Козголоңчулар) кокус качып 
кетишкен болсо, сөз жок, буруттардын конуш журттарын карай багыт алышаары 
бышык. Сары изине чөп салып, тынбай кууганда, капкачан колго түшүрмөксүңөр; 
түркстандыктарды жазалашка түк да шылтоо болмок эмес. Антсе да, мындан ары 
карата качкындар буруттарга барып баш калкалап чогулмай адатты тыюу зарыл. Кууп 
жетип, (козголоңчу кожолорду) колго түшүрүшкө күч үрөштү Шухэдэге табыштайбыз. 
Эгерде (алар) буруттарга кире качышкан болсо, анын пайда-зыянын ачык түшүндүрүп 
айтышка ким бирөөнү жөнөтөбүз. (Козголоңчуларды) кармап беришсе, сыйлык 
алышаарын айтабыз. Кичине эле жаап-жашырышып, күнөөнү башкаларга оодара 
турган болушса, аскер атказып, аларга капыстан кол салабыз. Аскерибиздин күч-
кубатын көрсөтөбүз. Ишке залал тийгизген чечкинсиздикке жол берилбесин. 

617-бап 
7-ай 

7а Императордун жарлыгы. 

Урту-Булак кароолунан Махачин кармалганын Фын На-сян кабарлады. Анын 
айтымында, буруттардын миңден ашуун түтүн үй-бүлөсү Атбашыга көчүп келип 
жайланышкан. Элют ланьюй шивэй Сэбутэнден сураштырсак, Атбашы башынан эле 
ойроттордун конуш журту дейт. Жуңгарлар тынчытылган соң, (алардын) мурунку 
өрүштөрү эми бүт бойдон биздин аймак болот. Буруттар (бизге) башта моюн сунушкан; 
алаңгазарлык кылып, чектен өтүп кетишкени кандай. (Биз) өзүбүз териштирип көрүп, 
(аларды) кууп чыгышыбыз зарыл. 

Арийне, азыр Ходжасыдан сурасак, (ал) айтат, эзелтен эле бу жерди буруттар 
жайлап келишкен, жуңгарлар басып алышкан деп. Кубаттуу аскерибиз (жуңгарларды) 
тынчыткандан кийин, буруттар көчүп келишип, (аерде) жашап турушканына 3-4 жыл 
аяк басыптыр. Чоожайын өзүбүз текшерип, аныкташка тийшпиз. Эгер жуңгарлардын 
мурунку жери болсо, анда сөзсүз кайта алабыз. Ачык далил келтире албасак, анда 
кубалабай койсок деле болот. Азырынча билмексен болуп туралы дагы, бир жыл өткөн 
соң түркстандык жоокерлерди кошумча түрдө жайлаштыралы. Анан жагдайга жараша 
аракет кылгыла. Балким, бу жер башынан эле жуңгарларга тийиштүү эместир? Анын 
үстүнө, Тэмурту-нор (Ысык-Көл) менен Барсхан ашуусунун сыртында экен. 

8а Айтор, өзүңөр чечүүгө тийишсиңер. Бул өрүш-жайыттар жуңгарлардын жери, 
андан калса, биздин чегара менен ирегелеш эмес ыраакта болгондуктан, кууп чыгабыз 
деп сүр көрсөтүп, аскер атказыштын анчалык зарылчылыгы жок. Императордун 
жарлыгы Шухэдэ менен Агуйга маалымдалсын.  
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620-бап 
9-ай 

3б Мамлекеттик кеңештин министрлерине талкуудан соң билдирилген маалымат. 

Цаньцзань дачэнь Шухэдэ кабарлады: бүт баардык шаарлардагы почта 
бекеттеринде офицерлер менен жоокерлерге азык-түлүк жетишпейт. 3-4-айда 
кошумча кой айдап келишти сурайт. Күрүч ташып барышка чыгымдар азайтылды. 

Хамидеги, Кучадагы жана башка жерлердеги ал-акыбалды текшерип чыктым: 40 
миң баш ашуун чамасында кой калган. Үрүмчүгө 20 мин, Илиге 10 миң (баш кой) 
жөнөтөлү, 5 миңин Кучага, Сайрамга, Байга калтыралы, 10 миңден көбүрөөгүн Аксута 
айдап жеткирели, офицерлер менен жоокерлерди азык-оокат жана айлык-акча 
жагынан жабдышты жакшырталы деп ойлогонбуз. Халхадагы мал базар жөнүндө 
айтсак, сатыкка деген жандык-койлор адегенде Баркөлдө топтолот. Үрүмчүдөн Илиге 
жөнөтүлөт. Буруттарга келсек, колдорунда койлору бар; аларды адатта Кашкарга айдап 
келип соодалашат; бирок уйгурлар биринен-бири озунуп, эч калтырбай сатып алып 
кетишет. Баалары өтө кымбат; күтө турушту сурайбыз; качан баалар калыбына келген 
кезде, кайрадан талаптагыдай кылып аткарабыз. 

Өтүнүчтү орундоо зарыл. 

11б Цаньцзань дачэнь Шухэдэ билдирди: мен хаким-бектин бошогон кызмат орду 
саньши дачэнь Ацимуга (Акимге) берилсин деген буйрук алдым. Арийне, азыр ар бир 
уйгур шаарында хаким-бек мансабын ээлеген адамдар бар. Ациму (Аким)-бурут; адам 
менен анын орду бири-бирине төп келиш үчүн бош мансап кызматы уйгур шаарына 
жакын чөлкөмдө болушу керек. Алагуда азырынча хаким-бек жок экенин текшерүү 
көрсөттү. Ал бош кызмат ордун Ацимуга (Акимге) беришти сурайбыз. Ошондо сыртта 
буруттарга каршы чара көрүшкө, а ичкериде Асытэнди, Алатушту жана башка 
жерлерди тынчытышка мүмкүндүк болот. 

Алган соң, өтүнүчкө ылайык аткарылсын. 

625-бап 
Цяньлун, 25-жыл (1760), 11-ай 

126 Императордун дагы бир буйругу. 

Хаймин кабарлагандай, буруттардын чоңбагыш уруусунун чок белгисине жана 5-
даражадагы ботокурга ээ болгон Авалэ-бийи борбордо кабыл алуу каадасына 
катышып, журтуна кайтып кетти. Кол астындагылары Анжияндыктардын товарларын 
тартып алышканын угуп, текшерип-териштирген соң, жылкылары менен күмүш-
зерлерин кайтарып берди. А бирок Анжияндыктар күмүш-зерлерибиз менен 
жылкыларыбыздан дагы жетпегени бар дешип, каршы болуп жатышат. Андыктан 
талап кылынгандай аткарып, жыйынтыгын билдиришке Авалэ-бийге буйрук эттик. Сый-
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сыяпатыбызга жана тартуулаган белек-бечкектерибизге ыраазы болгон Авалэ-бий, 
тонолгон буюмдарды коңшуларынан таптырып берди; мунусу абдан жакшы иш болду. 
Аны эки түрмөк жибек менен сыйладык. 

13а Анжияндыктарды айтсак, алар биздин букараларыбыз. Албай калган күмүш-
зерлери жана жылкылары бар болсо, дагы бир ирет иликтеп көрүп, төлөтүп берүү 
зарыл. Болбосо, андай эмес экен деп Авалэ-бийге айтып коюш керек. Жакшылап 
териштиргиле жана мыйзамды сактагыла; алдашка жол бербегиле. Бирок да, 
Анжияндыктардын атырабында буруттардын ар уруу тайпа-журттары эң эле көп. 
Алардын журттарында кесептер болбосун; ушуга жакшылап көз салгыла. Эмне үчүн эле 
бүт баарына чоңбагыштар жоопкер болуп калыш керек, муну өзүңөр териштирип 
көргүлө. 

Кароолдордон сырттагы буруттардын жайын айтсак, кокус бири-бирин талап-
тоноп атышканын айтып, даттанып келишсе, азыркыдай кылыштын анчалык кажети 
жок. Мындай деп айтуу керек: силер чегарадан сыртта чачкын жашайсыңар; 
каракчылык жасасаңар, бири-бириңе кылып жатасыңар. Биздин териштире турган 
жөнүбүз жок. Силер мындай жорук-жосунду эски адатыңарча эзелтен жасап 
келесиңер. Ар кимиңерге өз-өзүнчө эскертебиз; анан ким эмне кыянаттык кылса, 
ошого жараша жазасын тартат. 

Бүт баардыгы буйрук менен маалымдалсын. 

628-бап 
Цяньлун, 26-жыл (1761), 1-ай 

5б Кашкардагы баньши дутун шилан Хай Мин билдирди: качып жүргөн 
кылмышкер Улангэнин үй-бүлөсүнөн 7 кишини колго түшүргөнүбүздү мен мурда 
маалымдаган элем. Андан соң Гуань Чан-баого кат жолдоп, Улангэни кармашка катуу 
буйрук кылдык. Кабарга караганда, 11-айдын ЗОу күнү (ал) чоңбагыштар турушкан 
Коукэрлин ашуусун карай качып, адам баргыс аска-зоого жашынган. Гуань Чан-бао 
бурут ланьлин шивэй Мэнгулэ жана уйгур Хэйэрту болуп чогуу тоого чыгышып, 15 
тууганын кошуп Улангэни колго түшүрүштү. 

6а Айтканына караганда, мурда Ходжасынын (Ходистин) үй иштерин башкарып 
келген; азыр анын тууган-уруктарын борборго айдап кетишкенин эшитип, үй-бүлөсү 
менен качып жөнөгөн. Улангэни сакчылардын кайтаруусу астында Аксуга айдаштан 
тышкары, бу сапар кармалган качкын уйгур офицерлеринин жана жоокерлеринин 
тизмеси дыкаттык менен түзүлүп жиберилсин. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 
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Гуань Чан-бао мурда күнөө кылган; негизи жаза тартууга тийиш; бирок убактынча 
кызматтан бошоттук. Бу сапар качкындарды кармап, ынтаа көрсөттү. Кайрымдуулук 
кылып, ланьлин шивэй ченин ыйгардык. 

Чоңбагыштын Авалэ-бийи абдан берилип кызмат кылууда; өзүнчө жибек кездеме 
тартууладык. 

13а Кашкардагы баньши дутун шилан Хай Мин кабарлады: 

Буга чейин Императордун Хазы-Мосо-кожо баш болгон кесептерди сөзсүз издеп 
таап, камагыла деген 

13б жарлыгын алышка арзыган элек. Мен Мосо-кожо Коконду карай качканын, а 
уулу болсо буруттарда экенин аныктап билдим. Мосо-кожону туткундап жөнөткүн деп 
дароо Ирдана-бекке кат жолдодум. Бу сапар качкын Улангэнин дарегин иликтеп 
кармап келишке бурут Минилихеге Фу Хуну жибердим. Мосо-кожонун уулу 
Мамадисыхой, Нияз-кожонун чоң уулу Худайберди жана экинчи уулу Ашур каерде 
жашынып жүрүшкөнүн билгенден кийин, шанбек Момодихой, цяньфынсяо Шуан Син-
бао болуп дароо чогуу аттанып барып, Мамадисыхойду жана башка калгандарын бүт 
колго түшүрүштү. 

Андан тышкары, чоң-багыш буруттарында турушкан уйгурлар, саяк жана сары-
багыш буруттарына соода кылганы барышканда, (аларды) каракташкан З0дан ашуун 

14а адамды көрүшкөнүн айтышты. Мен изилдеп териштир деп Фу Хуга буйрук 
кылдым. Минилеха өзүнүн уулу Мамбетти атказды, ал (каракчылардын) башчысы 
Маркэ-байды, Шабату жана башка шериктерин бүт колго түшүрдү. 

Маркэ-бай миз бакпаган өжөр экен, (айыбын) түз эле моюнга алды. Уйгурлар бул 
ашынган каракчынын көзүн тазалашты көшөрө суранышты, ошондон улам анын 
башын кесип алып, көрүнөө жерге койдуруп койдук. А Шабатунун болсо, мусулман 
мыйзамы боюнча, колдорунун манжалары кыя чабылды. Таланган буюмдар бүт 
табылып, соодагерлер баардыгын кайрып алышты. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Фу Ху бул ирет качкын Улангэнин изине түшүп, камакка алганы, почта бекеттерин 
каракташкан кесептердин башчысы Мосо-кожонун уулу Мамадисыхой жана 
башкалары каякка жашынганын тапканы, офицерлерди, жоокерлерди, уйгурларды 
дароо алга жиберип, баардыгын кармаганы өтө дурус иш болду. Ошондуктан 
кайырыбызды арттырып, фудутун чжисянь ченин ыйгардык. 

Андан ары Императордун жарлыгында мындай деп айтылат. Хай Мин 
маалымдагандай, шанбек Момодихой, Тогузкэлик мираб-бек Баба-кожо буруттарга 
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барышта жол кире чыгымдарын өздөрү көтөрүшкөн. Фу Хуга жол уусун көрсөтүп, 
коштоп жүрүшкөн. 

Кишилердин көңүлүн тындырып, кесептерди издеп таап, туткундашкан. 
Момодихой жан дили менен тырышып кызмат кылган. Мунусу макташка татырлык 
жорук. Жоомарттыгыбызды аябай, эки түрмөк жибек тартуулайбыз. Бек мансап орду 
бошогондо, сөзсүз кызматтан көтөрүп дайындайбыз. 

Дагы мындай деп билдиришти. Үстүбүздөгү жылдын 6-айында, Ваньламу тополоң 
баштаган убакта, чоң-багыштын Умор-бийи өзү башында туруп, кол астындагылары 
менен анжияндык соодагерлерди каракташкан; малын, күмүш-зерин талап алып, из 
жашырып кетишкен. 

Авалэ-бий борбордон кайтып келгендиктен, издеп таап, туткундашты мен ага 
тапшырдым. Ушу тапта Умор-бий саяктарда деп угуп, анык-тагын айкындап билишке 
адам жөнөтүшкөнүн Фу Ху кабарлады. Айтымда, миң лан 

15а күмүш уурдашкан. Авалэ-бий төлөп бергиле деп талап кылган 400 ландан 
тышкары, дагы 200 лан бар; калганын урукташтар ич ара бөлүп алышкан. Умор-бийдин 
үй-бүлөсүн Кашкарга жеткиздик. Андан соң мен буруттар бөлүп алышкан акчаларды 
өндүрүп келишке ишагэ-бек Абдраимди жибердим. Бул Умор-бий деген неме мурда, 
тополоң чактарда, кароолдордун чегинен сырт жактарда каракчылык кылып жүргөн. 
Маркэ-бай менен бирдей жаза тарттырганга, мунун айыбы бираз башкачараак. Менин 
оюмча, Умор-бийди мансабынан ажыратып, же Авалэ-бийдин, же кыпчак 
буруттарынын саньши дачэни Ацимунун (Акимдин) көзөмөлүнө тапшырсак жетиштүү 
болот. 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Улуу өкүмдарлык буйрук. 

Хай Мин кабарлагандай, анжияндык соодагерлердин товарларын талап-тоноп 
алган Маркэ-бай өлүм жазасына тартылды. Мурда анжияндыктарды карактаган Умор-
бий тууралуу, анын жазыгы бираз башкачараак, андыктан мансап даражасынан 
ажыратып, тийиштүү түрдө көзөмөлгө алыш керек деген сунушуңар натуура чечим. 
Чоң-багыштар Кашкарга баш ийишет, демек, жагдайлары сырттагы көз каранды 
мусулмандар менен бирдей эмес. Сый-сыяпат менен жазанын айырмасын так ажырата 
билиш керек; ошондо гана тийиштүү түрдө жазалашка жана сыйлашка болот. Айталы, 
маселен, Авалэ-бий чын ыкыласын билдирип, ынтаа көрсөтүп жатат; ошон үчүн урмат-
сыйга татыктуу болууда. А Умор-бий болсо, тополоң-тоздон пайдаланып, каракчылык 
кылган, аны эл алдында өлүм жазасына тартуу кажет. Мансабынан ажыратып, 
көзөмөлгө коюш деген-өтө эле ашыкча кечирим кылгандыкка жатат. Ошо себептен, 
Умор-бийди сакчылардын кайтаруусу астында борборго алып келишке кызматкер 
жиберилсин. 

16а Императордун жарлыгында дагы мындай деп айтылат: 
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16б Хай мин уйгур иштери менен алектенип жатат; бирок көп нерселер али 
талаптагыдай жасала элек. Алсак, Одуй хакимдик мансапты жөндөп аткара 
албагандыгына байланыштуу, мурда Яркенддин беги ал кызматка Эминь-кожону 
дайындашты өтүнгөн эле. Өзү катуу карап, тийиштүү түрдө аракет жасашка, Шухэдэ 
менен акылдашышка тийиш болчу. Антиштин ордуна, олку-солку болуп, маалымат 
билдирбей койгон; бул туура эмес. Мен бул адамдын мурдагы иштерин билем; 
андыктан экинчи ирет буйрук берип, азырынча мейличи деп койдум. Бу сапар дагы 
бир жолу аядык; бу Хай Мин дегендин эч бир берилип иштешке көңүлү жок. 

Кашкар Анжиян жана башка шаарлар, бурут журттары жана башка аймактар менен 
карым-катнаш жасап турат. Бадахшан менен байланышта болгону менен, аларга 
караганда Яркенд кыйла эле ыраакта. Ал жердеги жагдай (биз үчүн) өтө маанилүү. 
Баньши дачэнь ишти ойдогудай жүргүзүп кете ала турган эстүү-баштуу жана чечкиндүү 
киши табышы керек. Кашкардагы ишти жөндөп алып кетишке Хай Мин жарабайт. Азыр 
жөнөп барып, Шухэдэни алмаштырышка Юн Гуйга буйрук эттик. Бирок ал жетип, 
кызматты ээлеш үчүн бир нече ай талап кылынат. Шухэдэге Императордун Кашкарда 
иш жүргүзүшкө жөнөгүн деген буйругун берип жибердик. Хай Минге Аксуга барып, 
башкалар менен чогуу ынтымакта иштешке буйрук кылабыз. Белгилүү болгондой, Аксу 
азыр Илиге уйгурларды көчүрүп жайлаштыруу, ар кандай жүктөрдү ташып жеткирүү 
түйшүгү менен убара чегин жаткан убагы; бул анча кыйын жумуш эмес. Юн Гуй 
Кашкарга келгиче, Шухэдэ күн тартибиндеги демейки иштерди аткара берет; а 
жумушту өткөрүп бергенден кийин, борборго кайтат. 

Бүт баардыгы маалымдалсын. 

629-бап 
15а Мамлекеттик кеңештин министрлери билдиришет. 

Хай Мин кабарлады: «Шухэдэ, Синьчжу жана Эминь-кожо Архунун хаким-беги 
бурут саньши дачэнь Ацимуну (Акимди) Ташмиликке хаким-бек кылып дайындашты 
өтүнүп жатышат. Буруттарды көзөмөлдөөчү хакимдин 

15б конуш журту азыр эң эле ыраакта болгондуктан, эки ишти айкалыштырып, 
(буруттарды) башкарышы кыйын болууда. Анын ордуна барып иш жүргүзүшкө инисин 
буйрук менен жөнөттүк. Мен көңүл коюп, изилдеп көрдүм. Ташмиликке эч кандай кан 
жол кетпейт экен. Ал эми Архуга болсо, быйылкы жылдын 8-айынан бери буруттардан, 
Турфандан, Уштан (Үч-Турфандан) алты ирет соодагерлер келишкен». 

Эгер жагдай чын эле ал билдиргендей болсо, менин кол астымда туруп, мындан 
ары ишти Синьчжу менен Эминь-кожо жүргүзсүн деп, эмне үчүн кайра-кайра кашайып 
буйрук сурайт. Биз менен кеңешип иш кылса болбойт беле. Өкүмдардын буйругун 
жүгүнүп алдым; эми ага ылайык дурусу кайсы, бурушу кайсы-баарын таразалап көрүп, 
анан талкууга коём. 
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Ташмилик буруттарга коңшу аймак, а саньши дачэнь Ациму (Аким)-бурут экенин 
Шухэдэ буга чейин Синьчжу менен акылдашканын көңүлгө алабыз. Андан соң, сизди 
ызаттаган кызматкерлериңиз Чжао Хой менен Фу Дэ ак 

16а дилден аракет жасашты жана таазим этип, өкүмдардын жагымдуу жарлыгын 
алышты. Буруттарга ирегелеш аймактагы бошогон кызмат ордуна дайындоо жөнүндө 
Шухэдэ билдирген. Мында канча бурут келип-кетишинин эч бир тиешеси жок. Азыр 
эми, Хай Мин Кашкардагы иштер менен алек болуп, а Синьчжу болсо, кеңешпей туруп 
маалымат билдиргенине байланыштуу, экөөнүн ортосунда сөзсүз пикир келишпестик 
чыкпай койбойт. 

Андан тышкары, хакимди текшериш, чамасы, курулай шектениш; чатак чыгабы деп 
чочулайм. 

Арийне, өкүмдар маселенин маңызын аңдап түшүндү; андыктан убактынча 
Кашкарга барып иштеп, Юн Гуй качан аны алмаштырганча күтө тур деп Шухэдэге 
буйрук кылды. Хай Мин Аксуга жөнөтүлүп жатат. Мындан ары иштин пайдасын ойлоп, 
кымындай да тартип бузушка жол койбошун эскертип, аталган баньши дачэнге буйрук 
жолдош зарыл деп эсептейм. Көрсөтмө алганда тийиштүү 

1б түрдө чечебиз. Хай Минге катуу сөгүш берилет. 

17а Яркенддеги баньши дутун Синьчжу маалымдады: Яркендде менен Хотанда 
дачэндер, офицерлер жана жоокерлер, - баардыгы болуп 2547 адам; жашылча жана 
туз алганга 44800 ландан ашыгыраак күмүш, тамак-ашка-14217ден көбүрөөк лан талап 
кылынат. Яркендде салык пул, цянь, вэнь менен төлөнөт; баарын чогултканда 33600 
тенгеге барабар; аштык-2800 батман. Мамлекетке караштуу жерден алынуучу салык-1 
миңден ашыгыраак 

17б батман. Хотанда чыгашадан тышкары акча салыгы 9025 теңгеге, аштык 1500 
батманга барабар. Дүңүнөн эсептегенде, эки шаардан түшүүчү акча салыгы күмүш 
түрүндө 30400 ланды түзөт. Туз, жашылча, күмүш беришке 14300 лан жетишсиз; эки 
шаардан алынуучу аштык-бар болгону 5800 батмандан ашыгыраак. Бир батман 5 лан 3 
доуга барабар; чогулуп келип 30740 ланды түзүүдө; аскерди жабдыгандан калганы 
16520дан бираз көбүрөөк лан болууда. Күмүштүн кенемтесин базар баасына жараша 
толуктаса болот. Андан башка, эгер дагы көрөңгө болсо, аны каруу-жаракты 
толукташка сарп кылыш мүмкүнчүлүгү бар. Эске салабыз. (Бу жерде шилтеме 
берилген: Лан-37,301г; пул-Чыгыш Түркстандын жез тыйыны. Аймакты каратып 
алгандан кийинки алгачкы жылдарда цин бийликтери салмагы 2 цянга барабар 
пулдарды чыгарышкан. 1771-жылдан тартып пулдун салмагы 1 цянь 5 фэнге дейре 
азайтылган; цянь-3,7301г; фэнь-0,373 г; вэнь-чох, б.а. «жез тыйын», «чака тыйын», 
«тыйын»; чох-Кытай менен Жуңгариянын өзүндө «жез тыйын» дегенди билдирет. 
Илидеги акча жасоочу жайдан чыгарылган 1 чохтун салмагы 1 цянь 2 фэнди түзгөн; 
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батман-Кашкардагы көлөм өлчөмү. Ал учурда батман 640 цзинге барабар болгон; 
цзинь - 596,816г; лан-103,5469г; доу-10,3547г. 1760-жылдан баштап батман менен 
доунун салыштырма салмагы өзгөртүлгөн: 1 батман 5 лан 3 доуну түзгөн). 

630-бап 
2-ай 

13а Цаньцзань дачэнь Шухэдэ билдирди. Тапшырмага ылайык, 

Мамлекеттик кеңештин министрлери Түндүк жолундагы (Бэйлу) кароолдорду 
кыдырып, конуштардагы тандамал аскерди текшерип чыгышты. 23 адамды кыскартып, 
кетиришти. Ушу мисалдын негизинде тандамал аскердеги дачэндердин арасынан 
кишилерди иргеп алып, кезек менен Илиге, Аксуга, Яркендге жиберип турушка буйрук 
кылышты. Жолдо сыркоолоп калышкан эки кишиден тышкары, 21 манжуунун ичинен 6 
адам Илиге, Аксуга-6 адам, Яркендге-6 адам жөнөтүлгөнү жатат. Текшериш үчүн 
Кашкарга дагы 3 шивэй (офицер) атказыш керек. Кызматта турушкан улгайган 
офицерлерге келсек, аларды кезеги менен алмаштыруу кажет экенин маалымдайбыз. 

18а Дутун шилан Хай Мин кабарлайт: 1760-жылдын 7- 

18б айынан 1761-жылдын 6-айына чейинки жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы 
боюнча эки шаарда-Кашкар менен Янги-Гиссарда баардыгы болуп 2200 адам: 
дачэндер, офицерлер (шивэйлер), жоокерлер, почта бекеттеринде иштешкен 
тилмечтер жана уйгурлар бар. Тузга, жашылчага, күмүшкө муктаждык-35700дөн 
ашыгыраак ланды, ар кайсы түрдөгү аштыкка муктаждык-13140тан көбүрөөк ланды 
түзөт. 36400 теңге өлчөмүндөгү негизги акча жыйымы 26000 миң ланга барабар. 
Азырынча 9700 ландан ашык күмүш жетишпейт. Эгин түрүндө жана казыналык жерден 
түшкөн салык баардыгы болуп 26500дөн ашык ланды түзгөн. Жалпы сарп кылынгандан 
тышкары, 12360тан көбүрөөк лан наркына барабар эгин калат. Буга пахта, боёк 
алынуучу сафлор жыйымын кошобуз, - акча менен эсептегенде 28920дан ашык теңге, 
күмүш менен-20600дөн көбүрөөк лан болот. 

19а Эки шаар өндүргөн өнүм жалпы пайдаланганга жетиштүү; атургай артып да 
калат; башка шаарларга каралашса болот. Эске салабыз. 

632-бап 
Цяньлун, 26-жыл (1761), 3-ай 

6б Аскер кеңешинин министрлери билдиришет: Яркенддеги баньши дутун 
Синьчжунун айтымында, Яркенд-Чыгыш Түркстандагы шаар. Ал жерде баардыгы болуп 
27 шаар жана айыл-кыштак бар. Андан сырткары, Ооган (?, 113-бет.), бурут, Кокон, 
Маргалаң, Болор бектери, жана башкалар, иши чыкканда, биз менен акылдашканга өз 
адамдарын жиберип турушат. Тибеттик жана Анжияндык көпөстөр кыйма-чийме 
катташып, булуттай самсышат; саякаттап жүргөндөр андан көп. 
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Азыр отурук калк аралаш жашайт; алардын арасында чыккынчылар менен 
каракчылар жашынып жүрүшөбү деп чочуйбуз. Ушундан улам, Хамиде жана Турфанда 
бао цзя тартибин киргизишти сурайм. Мурда Аньсиде, Турфанда, жана башка сырттагы 
Түркстан чөлкөмдөрүндө андай тартипти орнотуп көргөнбүз. Аны ичкеридеги жакынкы 
аймактардан оңой эле көчүрүп өздөштүрсө болот. Учурда Яркенд, Кашкар, жана башка 
шаарлар-булар жаңы каратылган чөлкөмдөр. Ички аймактардагыдай бао цзя тартибин 
киргизсек, акыр-аягы кандай болоор экен. Түркстандыктардын маанайын 
байкаштырып, жергилик жагдай-шарттарды жакшылап баамдаш зарыл; ошондо 
ишибиз оңунан чыгат. 

Азыркы учурда Чыгыш Туркстан иштерин жалпы жонунан Шухэдэ башкарып жатат. 
Ишти ойдогудай орундашка бүт болгон күч-аракетин жумшап, Синьчжу жана Эминь-
кожо менен эриш-аркак кызматташышка, ошондой эле, баарын төкпөй-чачпай 
баяндап билдирип турушка буйрук кылышты сурайбыз. 

21а Мамлекеттик кеңештин министрлерине жарлык. 

Хай Мин кабарлагандай, Боронидунун (Бурхан ад-Диндин) ажырашып кеткен аялы 
Айши Ахэчанын уулу 

21б Сарымсакты таап, аны, эмчек энесин жана тарбиячы-уйгур Болот-сопуну 
борборго жөнөтүшкөн. Сарымсак али бала; аны (бул ишке) чатыштырып, борборго 
жибериштин кереги жок; ырайым кылып, таалим-тарбиясына жардам кылабыз. А 
Болот-сопуну болсо, мурунку кожоюнунун уулун тарбиялашка калтыра-быз. Аны да аяп 
коюшту сурайбыз; баары мыйзам боюнча болот. 

А бирок, Боронидунун эки уулу бар экени маалым; балким, уйгурлардын арасына 
бекиндирип коюшкандыр; муну аныкташ дагы кыйын болуп жатат. Юн Гуйга айткыла, 
Сарымсак тарбиялашка калтырылып атканын Түркстан калкына кабарласын; күч-
аракетин үрөп, башка, чоң уулун издеп тапсын; а энеси, мейли, жашынып жүрө берсин. 

658-бап 
3-ай 

10б Яркенддеги баньши дутун Синьчжу маалымдагандай, Яркендде жаңы акча, 
баардыгы болуп 103 минден ашык теңге согуп чыгарылган. Барган сайын пул 
жетишпей баратат; жаңы акчаны санына жараша алмаштырышканы менен, азырынча 
анча жакшы жүгүртүлбөй жатат. Илиге казактарга алып барып айырбашташ үчүн, 
болотнайга канча салык салса болоорун аныктап, чечиш маселесин Агуй акылдашты. 
Яркендде анын баасы абдан арзан экени белгилүү. Болжол менен 40 миң теңгеге 40-50 
миң түрмөк сатып алса болот. Күмүш баасында эсептегенде, ар бир түрмөк-1 лан турат, 
демек, киреше эки эсе көбөй өт. Мунун натыйжасында, өлкөнүн ич арасында ары-бери 
ташууга кеткен чыгымдар гана үнөмдөлбөстөн, ошондой эле, акчаны жүгүртүшкө да 
жакшы шарт түзүлөт. Бул ишке баардык бектер өтө милдеттүү. Эске салабыз. 
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13а Илэту билдирет: Аксайда үч акалакчы жана өзүнө 

13б караштуу эки жүз түтүн үй-бүлө менен көчүп жүргөн бурут Имурат-бий Ясай 
конуш жайытын карай жер оодарып кетти. Бул (алар үчүн) бөлүнгөн жер (чегине) туура 
келбегендиктен, кат жүзүндө көрсөтмө жибердик. Күзгү орум-жыйымдан кийин кайра 
кайтышка буйрук кылдык. Буруттар көрсөтүлгөн жер чектерин көзгө илбей, өз 
билгендериндей көчүп-конуп жүрүшөт. Мындай жорук, албетте, жарабайт. Бирок бу 
макоолор суу менен чөптүн пайдасынан бөлөк эч нерсени ойлошпойт. 

Императордун бу жолку жарлыгы ички аймактарга карата багытталган, жалпыга 
бүт жарыя салып, шек туудуруштун кажети жок. Анын үстүнө, Ясай Аксайдан бар 
болгону бир бекет аралыкта турат. Азыркы учурда (алардын) чеги уч-кыйырсыз, жана 
иш жүзүндө эч тоскоол жок. 

Буруттар менен мындан ары ишти бир жаңсыл жайгарыш жагы Юн Гуйга жана 
Илэтуга тапшырылсын. Аларды айрыкча катуу кармоо кажет; беймарал, тынч жашай 
беришсин. Сууга карап, көк кубалап, каалагандай көчүп-конушка болбойт; бирок, 
канткен менен, алыс кетишкен жери жок; айтор, ишембестик кылып, көп эле артынан 
түшө бериш жарабайт. 

659-бап 
4-ай 

7а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Агуй маалымдагандай, казактар менен кыргыздардан баш уруп келишкен элюттар 
Илиге жайгаштырылды. Алардын ичинде өз жанын өзү багышка жарамдуу малдуулары 
арбын; калгандары негизинен колунда жоктор. Моюн сунуп келишкен элюттар тынч 
оокат кылсак дешет. Илиге. байыр алышып, (алар) дыйканчылык кылыш жана мал 
асыраш жагынан абдан адис мээнеткеч экенин 

7б көрсөтүшүүдө. Арийне, бир кыйла жайланышып калышты; эми баардыгын 
тартипке салыш керек. Жагдайга жараша аз-аздап каражат жагынан жардам бериш 
зарыл. Жер түшүм берип, мал төлдөгөн маалда көмөк көрсөтсө болот. Бүт баардыгына 
кайрым көрсөтөбүз: оокаты өп-чаптарга 1 ландан күмүш-зер тартуулайбыз. Кедей-
кембагалдарга бодо мал үчүн 2 түрмөк кездеме, жаш жандык үчүн 1 түрмөк кездеме, 
андан тышкары, 1 лан күмүш-зер ыроолойбуз. Жер-жерлерден жыйылып келишкен 
элюттарды да кур кол калтырбайбыз. Ар бир башчысына тиешелүү түрдө бир 
түрмөктөн жибек белек кылабыз. Бу сапар биздин кайрымыбыз өзгөчө болот. Агуй 
жана башкалар муну түшүндүрүп, маалымдашсын. Мындан ары карата дагы да 
шыктандырып, дагы да жакшыраак жашашты камсыз этишке буйрук кылабыз. 

11б Мамлекеттик кеңештин министрлерине буйрук. 
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Уш шаары (Үч-Турфан)-буруттарга ирегелеш аймак. Анжияндыктар жана башкалар 
соода-сатык кылганы дамамат келип турушат; демек, иш абдан көп. Ушка жиберилген 
фудутун Су Чэн Юн Циндин ордуна барды. Су Чэн-бул ишке биринчи жолу чегилген 
адам; өзү жалгыз өтөсүнө чыгышы кыйын го дейм. Азыр Кучада 

12а иш аз; болгон жумуштарды тескеп турушка Абао жетишет; андыктан Су Чэн 
менен бирдикте иш жүргүзүшкө Уш шаарына Тулэбинди жиберебиз. 

660-бап 
5-ай, 1761 ж. 

5а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Мин Жуй ар бир шаарга канчадан манжуу жана солунь жоокерлери 
жайгаштырылганын маалымдайт: Кашкарда-210 адам; Яркендде, Аксуда, Янги-
Гиссарда-ар биринде 140тан адам. Өз өзөк туусунан ыраактыгы манжуу жоокерлерин 
которуштуруу ыраатына баш-көз болушу кыйындатып жатат. Ар бир туу түбүндө 
тургандардын так саны-150 адам. 600 манжуу жоокери жана 300 солунь жоокери бар 
деп эсептеп, анын ичинен, Кашкарга-200 манжуу жоокерин, 100 солунь жоокерин; 
Яркенд менен Аксунун ар бирине-150 манжуу жоокерин, 50 солунь жоокерин; Янги-
Гиссарга-100 манжуу, 100 солунь 

56 жоокерин атказышты сурайм. Мурда Юн Гуй ар бир шаарга жоокерлерди 
(чакан-чакан топ кылып) аз-аздан жөнөтчү эле; бул өтө эле көптүк кылат. Азыр эми аны 
менен Мин Жуйду салыштырып көрсөк, билдирген ой-пикирлери бүдөмүк. Бул 
офицерлер менен жоокерлер өз шаарларында толук жайлаштырылган эмес. Ошондой 
эле, почта бекеттери менен кароолдорго жиберилгендери да бар. Аз-аздан толуктоо 
жиберишке буйрук кылабыз; муну аткарса болот. Буйрукту Мин Жуйга тапшырып 
койгула; баардыгын талкуулап, бир пикирге келсин; көп эле көгөрө бериштин кажети 
жок. 

663-бап 
5-ай 

8б Андан тышкары, Императордун жарлыгында мындай деп айтылат. 

Юн Цин билдиргендей, бурут Черикчинин журтунан соода-сатык кылышка 
адамдар келишкен. Чегара түйүнүндөгү текшерүүгө караганда, үч чачма мылтык алып 
жүрүшүптүр. Иштерин бүткөрүп, жолго чыгышканда кайра текшеришсе, келгендеги 
алып жүрүшкөн буюмдарынан тышкары дагы 17 чачма мылтык, ошондой эле, канжар, 
пахтанын үрөндөрү жана башка нерселер табылган. Курал-жаракты алып калып, 
наркын төлөп беришкен. Уйгурлар менен коңшу аймактарда буруттар эзелтен эле 
бири-бири менен курал-жарак алмашып келишет. Алардын ич ара алака-мамилеси 
кандай? Ой-ниеттерин билиш мүмкүн эмес десек, демек, курал-жарак сатып алып 
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жатышкан соң, чыр-чатак чыгарыштары да ыктымал. Мындай иштер күдүк туудурат. 
Арийне, тыюу салыш кажетпи, же мунун башынан колдонулуп келген жол-жобосу да 
жок, айтор, эмне кылыш керек. Аксуда жана башка жерлерде жайлаштырылган 
дачэндерге кеңешип-кесип, текшерип-териштирип, жыйынтыгын билдиришке буйрук 
берилсин. 

664-бап 
6-ай, 1761-жыл 

16б Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

17а Юн Гуйдун кабарлашына караганда, буруттардын бийлери Маматкул жана 
Арзымат бириккен аскер күчү менен Ирданага чабуул жасаганы жатышат. Черикчи 
жана Темиржан менен сүйлөшүү жүргүзүшкө киши жөнөтүшкөн. Черикчи (аны) кайра 
жибербей, кармап калган. Сарыбагыш бийи Черикчи менен Темиржан-жаңы кошулган 
адамдар. Маматкул Ирдана менен согуш чыгаргысы келүүдө. Сүйлөшүү жолу менен 
аларды акыл-эске чакырып, тыюу кылышка адам атказдык. Коңшу журттардын тынч 
болгону жакшы. 

Юн Гуй ар бирине бир түрмөктөн жибек тартуулаганы өтө эле аздык кылат. 
Черикчиге мурда (куштун) канаты жана 3-даражадагы чок белгиси тагылган баш кийим 
тартуулаганбыз. Жоомарттык кылып, дагы эки түрмөк жибек менен сыйладык. 
Темиржан да башта чок белгиси жана 5-даражадагы ботокур менен сыйланган. 
Марттыгыбызды көрсөтүп, дагы түстүү канат тартуу эттик. 

17б Тартууланган жибек ошол жерлердеги артып калган түрмөк жибектерден 
берилиши керек. Юн Гуйга бул жарлыкты жетекчиликке алышка буйрук берилсин. Биз 
көрсөткөн сый-сыяпат туурасында Черикчиге жана башкаларга кабар кылынсын. 

670-бап 
9-ай, 1761 ж. 

Кашкардагы баньши шаншу Юн Гуй буруттар уйгур шаарларынан курал-жарак 
сатып алып жатышканын билдирди. Ар бир кароолдогу ар бир хакимге уруксат кагазга 
тизмесин тиркеп жазышты буйрук этиш зарыл. Жекече соода-сатык кылышканда өтө 
эле көп (курал-жарак) алыша турган болсо, кармап калыш кажет. Эске салынсын. 

23б Яркенддеги баньши дутун Синьчжу 8-айдын башында 6-күнү Бадахшандык 
Мурат-бек соода-сатык иштери менен келип, мындай кабар айтканын маалымдады: 
Оогандын башчысы Ахмет-шах тартууга үйүр жылкы айдатып, өкүл атказды. Менин 
улугум-Султан-шах дагы үйүр жылкы тартуусу менен өкүл жөнөттү. Менин улугум-
Султан-шах, ошондой эле, аны менен бирге ордого өкүл жиберди. Эске салынсын. 

674-бап 
11-ай 
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17а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Юн Гуй кабар кылгандай, Кокондун Ирдана-бегинин элчиси Бабашэк соодагер 
Шасаиттен анын 80 жылкысын буруттардын саруу уруусунун адамдары тийип, айдап 
кеткенин өз оозунан эшиткенин билдирген. Ошол эле замат, барып текшерин келишке 
Кайдаматуга буйрук кылышкан. Алардын (саруулардын) улугу Шабату бу кабарды угуп, 
толугу менен таптырып, кайтарып берген. Буруттар бири-бирин талап-тоной бермеги 
башынан боло жүргөн жорук. Шабату абдан сый-урмат менен мамиле жасады: 
текшерүү жүрүп, (уурдалган аттар) таптырылаарын угаар замат, тийиштүү чара көрдү. 
Көңүлүн алып, тиешелүү түрдө сыйлашка Юн Гуйга буйрук тапшырылсын. Кайдамат 
караштырып көрүп, бир жаңсыл чечишке тапшырма алды; ал дагы жакшылап аракет 
жасап, (кызматы өткөндөрдүн) баардыгына сый-сыяпат көрсөтө алат. 

676-бап 
12-ай, 1762 ж. 

17а Андан ары Императордун жарлыгында мындай деп айтылат. 

Юн Гуй билдиргендей, Кокондун Ирдана-беги өткөндөгү жана азыркы учурдагы 
иштердин жагдайын кат жүзүндө баяндап, өкүлүн жөнөткөн. Маселен, кушчу бурут 
Куват мурда Кашкардын акими болуп туруп, кийин Ирдана тарабынан өлтүрүлгөн. 
Анын иниси Нарбото жакында биз тарапка өткөн; а жөнүндө билдиргенбиз жана 
жайгаштырышты өтүнгөнбүз. Эгерде Ирдана ушак таркатып, кайраштырам деген 
ниетте болсо, анысы кеп-сөзүнөн байкалат. 

Дагы, маселен, Ош-бул буруттардын эзелки жери. 

17б Ирдана аны өзүнүкү кылышка шылтоо таппай турат. Арийне, катта кайтаруу 
жөнүндө ой бар. Жооп катта өкүмдардын буйругу менен Томицутуну жөнөтүшкө катуу 
буйрук кылдык. Кокус каршылык болчудай кырдаал туулса, жоокерлерди жортуулга 
даярдашты сурайбыз. Кокондун Ирдана-беги менен буруттар ирегелеш жашашат; 
ошондой эле кез-кезде бирин-бири чаап, талап-тономойлору да бар. Өздөрү баш ийип 
беришкенден бери, канткен менен, моюн сунуп турушат. 

Бу баяндалган окуялардын баардыгы тең анчалык деле олуттуу мааниге ээ эмес. 
Юн Гуй сезимге жана мыйзамга таяп буйрук кылууда; өзү дагы сый болушу керек; 
аскер күчүн колдонбой койсо деле болот. Жоокер күчү керек болуп калган кезде, Юн 
Гуйга да аскер иши менен алектенишке туура келет. Аскерди баштап, чабуул койгон 
учурда Айлун менен Удай алдыда жүрүүгө тийиш. Алар Илиге атказылды. Юн Гуйга бул 
буйрук тапшырылсын: Ирдананын жообун күтүп, жагдайга жараша иш жасайбыз. 

23а Императордун дагы бир жарлыгы. 

Юн Гуй маалымдагандай, Кокондун Ирдана-бегинин жооп катында мурда 
жиберилген өкүл ал (Ирдана) хан атагына конгону, жана Кашкар тоолорун чегара деп 
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эсептээри жөнүндө урмат менен грамота тапшырганы айтылат. Бул сандырак-Юн Гуй 
башта ага жолдогон 

23б катында өтө эле жылуу-жумшак кайрылганынан улам чыгып жаткан сыяктанат. 
Юн Гуйга Өкүмдардын буйругу тапшырылсын; жана кайрадан кат жөнөтүлсүн; анда 
мындай деп катуу айтылсын: «Мурда жиберилген грамоталарда (сен) бек аталуучу 
элең; азыр эми эмне үчүн келесоолонуп, өзүңдү өзүң хан атагына кондуруп алдың? Же, 
(сен), эмне, Кашкар тоолору чегара болот деген жарлыкка арзыган белең? Сенин 
каалаганың улуу өкүмдардын амирине көз каранды. Биз (сени) кабыл алуу каадасына 
катыштыра албайбыз; (бири-бирибизди) кантип түшүнсөк болот?» 

Сырттагы жапайыларга тийиштүү иштердин баардыгы бизге атайын билдирилсин. 
Уу-дуу кептерди чыгарыш-бул эмне деген келжиректик! Мындан ары карата, келип 
түшкөн кат-кабарларда чын ыкыластан чыккан ызат-сыйлуу маалыматтар гана көңүлгө 
алынсын. Мурда өрүн алган жосунсуз жоруктарды кайрадан туурап, кыянаттуу 
кылмышка чейин жеткиришке жол берилбесин. 

Каттагы кушчу жана мундуз уруусунун адамдары Ош жергесинде 9 кишини 
карактап кетишкени тууралуу кабарга келсек, беш кашкарлыктын буюм-тайымдары 
кайтарылып берилди. Төрт кокондуктун гана буюм-теримдери менен жылкылары али 
кайтарыла элек. 

24а Буруттардан талап кылышты сурайбыз. Чын эле ушундай иш болгонбу же 
жокпу, текшерилип, билдирилсин. 

677-бап 
Цяньлун, 27-жыл (1762), 12-ай 

12б Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

13а Синьчжу билдиргендей, Бадахшандын Султан-шахы элин баштап чыгып, 
болорлордун конуш журттарын чаап, талап-тоногон; чебин камалаган. Болор шахы 
Шамот кордукка чыдабай жардам сураган. Султан-шахты катуу айыпташка өкүл 
атказдым. Дагы мурдагыдай токтотуштан баш тартпай турган болсо, анда жоокерлерди 
аттандырып, жоопко чакыруу, иш жүргүзүшкө Эхуй-кожону калтыруу кажет. Бадахшан 
менен Болор баш ийишээрин билдиришкен; экөө тең биздин букараларыбыз. Султан-
шах өз милдетин билбейт; эски кегин алышка шылтоо тапкан экен. Болор ошон үчүн 
ыза болуп, жардам сурап жатат. Кайдыгер болуп койгондо, калктын көңүлүн кантип 
табабыз? Моюн сунбаганы үчүн жазалай турган болсок, өзүбүз чабуулга өтүп, катыгын 
беришибиз керек. Арийне, Синьчжунун кол астында башында жакшы машыккан аскер 
болгон. Эминь-кожону айтсак, уйгурлардын жагдайын жакшы билет; демек, өзү чогуу 
аттанып чыгышка тийиш. 
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13б Яркендде Одуй бар; эмне үчүн иш жүргүзүшкө сөзсүз эле аны калтырыш керек; 
Бадахшанга жөнөтүлсүн. Аскер күчү талап кылынса, Яркендде офицерлер менен 
жоокерлер өтө аз. Айлун менен Удайды жакында Илиге атказып жибердик; миңден 
ашуун манжуу, чахар, солунь жоокерлери да ошол жакка жөнөтүлдү. Эгер бир канча 
жүз элют жоокерлерин ат-көлүк менен жабдып, Яркенддеги жана башка жерлердеги 
каруу-күчтөргө кошсо, үч миң аскерди баштап барып, ишти ийгиликтүү бүткөрүшкө 
болот. 

Азыркы учурда Кокондун Ирданасы адигиненин конуш журттарын басып алган 
окуя болуп кетти. Бу чалкеш чатактын кыйынчылыгы канчалык экенин аныктап, 
тийиштүү чара көрүү зарыл. Синьчжу менен Эминь-кожо аскер иштерин башкарышка 
толук укуктуу. Айлун менен Удай аскерге башчылык кылышат; чабуул коюп, 
талкалашат. Баардыгы бир пикирге келишип, ишти талаптагыдай чечишет. Бул буйрук, 
ошондой эле, маалымат үчүн Мин Жуй менен Юн Гуйга да тапшырылсын. 

17а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Юн Гуй билдиргендей, Кокондун Ирданасы адигиненин конуш журттарын басып 
алган. Маалкатып, кайра кайтарып бербечү болсо, күч менен жоопко чакыруу кажет. 
Синьчжу азыр Бадахшандагы ишти чечүүгө тийиш; Кокондогу ишти коё тур деш керек. 
Ошенткени дурус го. Анын кол астында болгону 7-8 күз жоокер бар; Илидеги 
офицерлер менен жоокерлерди жөнөтүү зарыл; ошондо ишти ийгиликтүү бүтүрөбүз. 
Арийне, сырттагы жапайылар бири-бири менен чабышып, көп чыр-чатак чыгарышат. 

17б Аларды айыптап, эскертүү иретинде кат жөнөткүлө. Албетте, айтылган 
көрсөтмөлөр айныксыз аткарылууга тийиш. Алардын ичинен бүт баардыгын толугу 
менен ооздуктай албайбыз, бирок көпчүлүгү көнүшөт. Ошондой эле, тийиштүү чара 
көрүлсүн. Аларда өкүмдардын амирине моюн сунуп, талап кылынгандай жорук-жосун 
тутуштан бөлөк жол жок. Өкүмдардын жарлыгы, ошондой эле, Синьчжу менен Мин 
Жуйга да маалымдалсын. 

690-бап 

Цяньлун, 28-жыл (1763), 7-ай 

17б Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Юн Гуй кабарлагандай, Чүйдө жашаган увак уруусунан чыккан акалакчы Янаши-
байдын жаш курагы 70ке барып 

18а калган. Уулу Айтуган менен кошо келип, мындай деп билдирилген: «Мурда 
түркстандыктар аркылуу өткөн эмеспиз. Теңир жалгаган бийликтин кудуретин жана 
адилдигин сыйлагандыктан, ошондой эле, шүгүрчүлүк, көзүбүз али тирүү 
болгондуктан, урмат-сыйыбызды күбөлөп коёлу деп келип калдык». Ошондой эле, 
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тартууга жылкы айдап келишкен экен; белек катары жибек берип, кайра узатып 
койдук. 

Чүй, Талас, Шарабэль Илинин батыш жагында жайгашкан. Бу жер Таластын 
жанындагы Чүйбү же жокпу, билбейбиз. Эгер дал ошол жер болсо, анда ал башынан 
ойроттордун өрүш журту. Биздин аскер жуңгарларды тынчыткандан кийин, (биз) 
жоокерлерибизди Илиге жайлаштырганбыз. А жерлер ээн-жайкын, андыктан, оң канат 
казактар менен буруттар ойроттордун өрүшүнө тымызын кирип алышып, малын 
жайып жүрүшпөсүн деп кооптонуп турабыз. Буга да ишенчилик жок. 

Мурда Агуй менен Мин Жуй Тарбагатай тарапты түрө кыдырып текшеришчү, бирок 
Чүйдө жана (Балхашта) болушкан эмес. 

Мин Жуйга өкүмдардын: «Жер уусун жакшы билген ойротторду кошуп алып, 
кыдырып текшерип чыгышка Чүйгө, Таласка, Балхашка, Шарабэлге тийиштүү түрдө 
адам атказылсын», - деген жарлыгын жиберебиз. Казактар менен буруттар 
мурункусундай чегара аркылуу өтүп, көчүп-коно берише турган болсо, алардын 
башчыларына ачык айтып, тез арада айдап чыгабыз. Алардын ички аймактарга өз 
эркинче кире беришине жол коюш жарабайт. 

691-бап 
Цяньлун, 28-жыл (1763), 7-ай 

24б Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Тулэбиньа билдиргендей, буруттар Уштун мал базарына жылкы жана кой айдап 
келишкен. Алардын арасында жүрүшкөн үч казак адамы башта Силасуда (Сарысу?) 
жайлашканын, азыр Чуму-норго көчүшкөнүн айтышкан. 

25а Көрүнүп тургандай, казактар буруттар менен бирге Ушка (Үч-Турфанга) соода 
кылганы келишкен. Алар Ысык-Көлдөгү (Тэмурту-нор) конуш жайыттарга кирип 
алышпас бекен деп кабатыр болуп жатам. 

Жакында Мин Жуйга Илинин батыш тарабына Чүйгө, Таласка жана башка 
жерлерге текшерүү жүргүзүшкө кишилерди жөнөтүшкө буйрук кылдык. Казактар 
менен буруттар уурданып ары-бери көчүп-конуп жүрүшкөн болсо, дароо кууп чыгыш 
керек. Азыр, ошондой эле, Тэмурту-норду (Ысык-Көлдү) сыдыра кыдырып, толугу 
менен текшерип чыгыш зарыл. Соода кылышка келишкен казактар көчүп өткөн жер 
ойроттордун чегинде болуп жүрбөсүн? Муну да сүрүштүрүп тактоо жана билдирүү 
кажет. 

692-бап 
Цяньлун, 28-жыл (1763), 8-ай 

8б Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 
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Юн Гуй маалымдагандай, казактын Аблайы тартууга жылкы айдатып, өкүлүн 
жөнөткөн. Ал өзү менен кошо 90дон ашуун ат айдатып келген экен; сатышка уруксат 
эттик. Казактар мурда Илиге жана Өрүмчүгө барышчу; бирок соода-сатык иштери 
менен уйгурлардын жерине али келише элек эле. Ошондой эле, алар буруттардын 
жана башка журттардын жерлери аркылуу Кашкарга келишчү; анан, албетте, жол 
жүрүп баратып, каракчылык кылышчу. Ач көздөнүп пайданын артынан түшпөсө, 
ушунча узак жерге ары-бери жүрүшкө кантип макул болушсун? Азыр Илиде жана 
башка жерлерде жараган аттын базар баасы күмүш-зер эсебинде 3-4 ланга барабар; ал 
эми уйгурлар турган жерлерде, барыш-келиши бир канча күндүк жол болгондуктан, 
эки жана андан көп эсе кымбат. Соода-сатыктын бир кыйла кыскарып кетиши Илиде 
гана эмес, бөлөк жерлерде да чыр-чатак туудурушу мүмкүн. 

9а Арийне, Аблай капкачан эле баш ийээрин билдирген; бу сапар ага (б.а. 
жиберген өкүлүнө) соода кылышка уруксат эттик. Мындан кийин, алар дагы келише 
турган болушса, уйгурларга жекече соода-сатык жүргүзүшкө сөзсүз тыюу салыш керек. 
А бирок, казыналык соода-сатык, Илиге жана башка жерлерге салыштырмалуу, баасы 
жагынан кыйла эле арзан; пайда табыш мүмкүн эмес. Эгер алар малын кайта айдап 
кеткилери келишсе, аны өздөрү билишсин. Анан аларга соода-сатык иштери менен 
мурда уйгур жерине келишпегенин, анын үстүнө, ал жакта жылкыны көп сатып 
алышаарын айтуу зарыл. Төрт түлүк малдын баардык түрү Бадахшандан, Анжияндан, 
буруттардан сатып алынат; мындан ары алардын келишинин кажети жок. Соода-
сатыкты ошентип пайдалуу кылсак болот; ошондо алыс барыштан алар өздөрү эле баш 
тартышат. Кабардар кылыш үчүн бул буйрук, 

9б ошондой эле, Илиге, Үрүмчүгө, ал жерде жайлашкан цзянцзюнь дачэнге да 
тапшырылсын. 

710-бап 
Цяньлун, 29-жыл (1764), 5-ай 

9б Илидеги цзянцзюнь Мин Жуй билдирет: 4-айдын башында 10у күнү 
Нашитундун маалымдашы боюнча, Илиде 8 офицер жана жоокер чоңбагыш 
буруттарынан зыянга учурады деген кабар жеткен. Текшерип көрдүк, офицерлер 
менен жоокерлердин жабыр тартышканы чын. Өзүбүз жоокерлерди жиберип, 
жазалашка тийиш болчубуз; бирок азыр андай жорук эч бир жок. 

Илэту чегараны былтыр эле кыдырып көрүп келди. Чүй жергесине 3-даражадагы 
шивэй Пинтукуну жөнөткөнбүз. 10 жоокерди баштап аттанып чыгып, жолдо бир нече 
бурутка кез келишкен. Алар чахар жоокерлерин өлтүрмөк болушканда, Пинтуку 
озунуп, (аларды) токтотуп калган. Буруттар анын калпагындагы чок белгиси менен 
канатты көрө сала, аттарынан түшүшүп, баштарын төмөн ийе: «Казактар экен деп, чын 
эле жаңылып калыптырбыз. Жазадан куткара көргүлө», - дешип жалынышкан. 
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Чахар жоокерлери жапа чекпегендигине 

10а байланыштуу, анда аларды (б.а. буруттарды) кайра коё берип жиберишкен. 
Мен бул ишке анча маани берген эмесмин; ошондуктан али күнчө кабарлай элек 
болчумун. 

15б Кашкардагы цаньцзань дачэнь Нашитун маалымдайт. Мен буга чейин 
Кокондун Ирданасы Ажы-бийди кармап камакка алып, өз колу менен Оштон салык 
жыйнаптыр деп угуп, чын-төгүнүн билишке ага (Ирданага) Акбек уйгурду атказган 
элем. Ирдана берип жиберген мазмуну катуу катыңарды урмат менен алдык; 
буруттардын бурмалаган сөздөрүнө ишене көрбөгүлө деп айттырып, Нурмат-бийди 
жөнөтүптүр. 

Андан тышкары, алынган катта мындай деп айтылат: «Ажы-бий Оштун адамдары 
менен чатак мамиледе болгондуктан, жараштырайын деп, (мен, б. а. Ирдана.-Г. С.) 
Оштук буруттарга баргамын. Анын үстүнө, алардын улугу жок экенин эске алып, жана 
да, жайылып кетишпесин деген кооптон улам, араларында убактынча чогуу жашап 
турушка 50 үй-бүлөнү жибергемин. Мен өзүм бир пул да алган эмесмин». Ажы-бийдин 
билдирүүсүндө да ушу таризде сөз болгон. 

16а Анан калса, Ирдана (кыргыздарга) шалы эгилген шалбааларын калтырганын, 
жиберилген 50 үй-бүлө да кайтып келгенин кабарлайбыз. Мен жаман оюмда, Ирдана 
(Оогандын) Ахмет-шахы менен сөз байлашып алганбы деп шек санайм; бирок анын түп 
жагдайын түкшүмөлдөп билиш кыйын. Азыркы учурда, 

Акбек билдирген маалыматка караганда, Ахмет-шахты («кызыл-баштардын») 
Дайиньшахы камалап алган; демек, омоктуу тиреги жок; анын үстүнө, биздин аскердин 
күч-кубатынан сестенет. Ырасында да, ой-сезимине жана кеп-сөзүнө караганда, 
(Ирдана) Оштогу шалы шалбааларын кайтарып берип, көчүрүлүп келген үй-бүлөлөрдү 
кайта алып кеткендей; чамасы, убактынча арыз-өтүнүчтөрдөн кутула турсак болчудай. 
Эске салабыз. 

712-бап 
6-ай 

6а Императордун дагы бир жарлыгы. 

Янсана маалымдагандай, офицерлер менен жоокерлер жабыр тартты деп, мурда 
буруттар каңырыш кабар билдирип коюшканын сарыбагыштардын бийи Черикчи буга 
дейре келип, мойнуна алган экен. Андыктан жалган кабар үчүн кандай жаза 
берилээрин айтып эскертип, айып тагып туруп, кетирип жибердик дейт. 

Янсананын бу кылганы натуура болгон. Сырттагы тайпа-журттардын адамдары 
уккан-билгенин кабарлап турушат; жоош-момун келишет. Мындай жоруктары үчүн 
айыптасак, кийин көрүп-билип турушса да, коркконунан айтпай коюшат. 
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6б Бул ишке келсек, дегиңкиси, аталган дачэндин башта таптырып келип, камакка 
алганы алды-кийинин аңдабаган алаңгазарлык болгон. Азыр эми, Черикчини кайра 
дагы күнөөгө жыгып, жосунсуз жорук жасап жатат; ал эми айыптаган сөздөрдү айтууда 
болсо, сылык-сыпаалыктан кур жалак экенин көрсөтүүдө. 

Янсанага буйрук тапшырылсын. Оролу келгенде буйрук Черикчи менен Авалэ-
бийге кабарлансын. Мурда алар жеткирген маалыматтар жөнүндө дайыма 
билдирилип, көрсөтмө берилип келген. А бу сапар биздин дачэнибиз кунт коюп 
текшерген эмес. Алар билдирген кабарлар маанисиз болсо да, канткен менен, 
таптакыр эле пайдасыз эмес. Ушундан баштап, кабар түшүп калса, мейли, алар чын 
болобу же төгүнбү, баары бир, билдирилип турсун. Ошентсек, буйрукту ачык аңдап 
түшүнүшмөкчү, жана мунун баары алардын күмөнсүгөн шек-күдүгүн жоймокчу. 

719-бап 
9-ай 

136 <...> Кокон атырабынан Кашкарга келишкен буруттар Нашитунга кат 
жеткиришти; жаңылыктарды угуп, маалымдадык. 

724-бап 
12-ай 

22а Императордун жарлыгы. 

22а Казак журтун багыш жана богарстан буруттары карактап кеткенине 
байланыштуу Мин Жуйдан расмий иш кагаз алганын Нашитун кабарлайт. Дароо эле ар 
бир бурут уруусунун биз тарапка өткөнү тууралуу документтерди текшерип чыктым. 
Анын үстүнө, аты-жөндөрү катталган тизме тиркелген кагаздарды жиберишпептир; 
сыягы, оозеки айтышкан көрүнөт. 

Мин Жуйдун маалыматына ылайык, жакында Нашитунга айрыкча кунт коюп 
чалгын чалышка буйрук кылдык. (Ал) буруттардын аты-жөнү катталган тизме так эмес 
дегени менен, а бирок, Абулфеиздин катында буруттар талап-тоноп жатканы жөнүндө 
айтылат. Балким, Ирдана чегарада жалган жерден каракчылык уюштуруп, а өзү болсо, 
казактар менен жашыруун алака жасап жүргөндүр. Мунун баардыгы өтө маанилүү. 
Адаттагыдай эле, мурдагы нускоолорго ылайык аракет кылгыла; иштин чыныгы 
жагдайы кандай экенин купуя иликтеп билгиле; жумушту бүткөрүштө кош көңүлдүккө 
жол койбогула. Дагы айтаарыбыз, 47 (адам) Маргалаңга барып, ал жерден Чжао 
Хойдун кол астында Яркендде болуп, анан Ирдананын букаралары тарабынан туткунга 
алынган жашыл байрак (б. а. Кытай аскери) жоокери Лю Вэйди табышкан. Канча бир 
ирет качышка далбас урган, бирок дайыма алардын кароолдоруна кармалып калып, 
кайтарууга түшүп турган. Маргалаңдыктар капкачан эле моюн сунушкан; кокус ички 
аймактардан офицерлер жана жоокерлер колго түшсө, мыйзам боюнча кайта 
жөнөтүүлөрү тийиш. Абакта кармашка кандай акылары бар! Нашитунга буйрук 
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берилсин: Ирданага өкүл жөнөтүлүп, өкүмдардын жарлыгы тапшырылсын жана 
айыптоо билдирилсин. Мындан ары, ушуга окшогон окуя дагы кайталанчу болсо, 
олуттуу түрдө териштирилсин. Лю Вэйге өз (аскер) туругуна кайтышка уруксат. 

731-бап 
Цяньлун, 30-жыл (1765), 2-ай 

18б Кашкардагы цаньцзань дачэнь Нашитун кабарлайт. Илин Лян Фунун кол 
башчылыгы астында кесептердин 

19а жолун тосушка аскер атказганыбызды мурда билдирген элек. Али келелек 
болгондуктан, жоокерлерди душманга өзүм баштап жөнөдүм. Лян Фунун аскери 
келгиче, Башьяхма чөлкөмүндө керектүү чара көрүшкө буйрук эттим. Алгачкы 7 күндө 
мен шаардын батыш жагындагы аска-тоолорду ээлеп, З0дан ашык кесепти жок 
кылдым. Кесептер күнөөсү кечиримсиз экенин сезишип, адам баргыс зоокага бекинип 
алышып, өлөөр-өлгөнчө коргонушту. Азыр Илидеги аскер акырындап келе баштады. 
Гуань Инь-баонун келишине орчундуу түйүндөрдү коргой турган жоокерлерди иргеп 
коёбуз. 

Андан тышкары, дагы айта кетчү нерсе, кыпчак бурут саньши дачэнь Ациму (Аким), 
жана чоңбагыш буруттарынан Авалэ-бий бурут жоокерлерин баштап келишти. Кушчу 
уруусунан Нарботонун жээни дагы аскерди (Үч-Турфанга карай жортуулда) коштоп 
барышка жана колдоо көрсөтүшкө куштар экенин билдирди. Сый-сыяпатты арттырып, 
биздин жоокерлер менен бир катарда жол азык беришке буйрук этиш кажет. Эске 
салабыз. 

732-бап 
3-ай 

За Императордун жарлыгы. 

Нашитун маалымдагандай, бурут Адиму (Аким) жардамга жоокерлерди алып 
келген; мунусу мактоого татыктуу. Мин Жуйга сыйлашка буйрук берилсин. Эгерде ар 
бир уйгур шаарынын беги ушундай күч үрөп, чын ыкыластан тырышып кызмат кылчу 
болсо, сиңирген 

3б эмгегине жараша ирети менен билдирилсин. Баш ийдирилген күнгө карата 
жакшылап сыйлайбыз. 

732-бап 

13б Андан сырткары, Дэ Фу билдиргендей, Ушта (Үч-Турфанда) козголоң 
чыгаардан 10 күн башта, буруттар учурдан пайдаланып, Абдулланын жайылып жүргөн 
койлорун айдан кетишкен, жана 15 малчынын үй-бүлөсүн талап-тоноп алышкан. Бул 
буруттар, окуя буга дейре болуп өтсө да, алыс эмес аралыкта турушат. Алар кесептер 
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эмес экенин ким билсин? Жашырын келишип алышып, тополоңдон пайдаланып, 
карактап жатышат. Мин Жуй бул 

14а иштин жагдайын аныктап билишке аларга барып, териштирген соң, мыйзам 
боюнча эл алдында өлүм жазасына тартышка татыктуу каракчылар экен деп келди. Дэ 
Фу, ошондой эле, муну маалымдады: Нашитун жоготкон курал-жарак эч кандай алыска 
атуучу замбирек эмес экен; башта ал жаңылыш кабарлаптыр. Нашитун менен Сятахай 
замбирек жоголгонун жакында билдиришип, төлөп беришке өкүм чыгарышты 
өтүнүшкөндүктөн, тергеп-териштиришке жана чара көрүшкө Мин Жуйга тапшырма 
бердик. Айтор, иш аяктагандан кийин, талдоодон жана талкуудан өткөрүлүп, 
жыйынтыгы билдирилсин. 

Императордун жарлыгында дагы мындай деп айтылат. 

Нашитун маалымдагандай, адигине жана сарыбагыш журттарына Кайдамат 
тымызын тыңчылык кылышка Айтмат уйгурду жөнөткөн. Жолдон Уштук (Үч-
Турфандык) уйгурлар жолугуп калып, буруттарга айтып коюшкан; баардыгы шектенип 
калышты. Ал башта Черикчинин конуш-журтуна ага кабар айтканы барып кайткан. 
Черикчи дароо иниси Хайландарды жиберип, ал кабыл алуу 

14б каадасына катыштыруу өтүнүчү менен келген. Ошондой эле, кайда көчүп-
конуш жагынан кандай жарлык болоорун сураган. Черикчи жөнүндө айтсак, анын сый-
сыпайыгерчилдиги жалпыга маалым. Ушу тапта анын ак ниет кызматы тууралуу 
кайрадан кабар уктук; ыраазы кылышты өтө өтүнүп сурайбыз; сыйлык ыйгарышка 
толук татыктуу. Бөтөнчө сый көрсөтүп, 4 түрмөк жибек тартууладык, инисине 2 түрмөк 
ыроолодук. Айтматка сыйлык катары чок белгисин жана 7-даражадагы ботокур 
ыйгардык. Кокус кенже бектин орду бошоп калса, ошол кызматка дайындалсын жана 
20 лан күмүш-зер тартуулансын. 

737-бап 
5-ай, 1765 ж. 

1б Императордун казактын Аблайына жолдогон жарлыгы. 

Сенин урмат-сый билгизип, тынчтандырып тындыруу өтүнүчү менен буга дейре 
жөнөткөн өкүлүң Оторци борборго келип, биздин өзүбүздүн кабыл алуубузда болду. 
Биз сенин катыңды окудук; ошондой эле, буруттар жоокерлери менен сенин казак 
өрүш журттарыңа басып кирип, көп адамдарды өлтүрүшкөнүн жана сан жеткис 
малыңарды талап-тоноп кетишкенин Оторцинин оозунан уктук. Бизди калыстык кылып 
караса дейт экенсиң. Мурда сенин казактарыңда болгон Олому-бий Абулфеиз көп 
калайык жыйып, 2000ден ашуун кол менен буруттардын эсепсиз малын карактап 
алганын билдирген. Тигилер да, башкалар да баардыгын тынч жол менен 
жайгарышкан. 
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Казактар менен буруттар акыл-кеңеш сурап, өкүмдарга дайыма урмат менен 
кайрылып турушат. 

Биз бирин ала, бирин кула дебей, баарына тең бирдей жакшы мамиле жасайбыз. 

2а Азыр сен буруттар казактарыңын бейпилчилигине бүлүк салганын кабарлап 
отурасың; а сенин Абулфеизиң 2000 ашуун кол менен буруттарды талап-тоноп кеткен; 
жолдон биздин дачэнь менен жолуккан. Анан буруттар өзүңө окшоп, силердин өрүш 
журтуңарга басып кирип, малыңарды таласа, даттанып келесинер. Деги кимиңерди 
туура дешибиз керек? Силердин эки журтуңар бири-бирин дамамат талап-тономойу 
көнүмүш болуп калганы көрүнүп турат. Силердин конушуңар коңшу, жайытыңар 
аралаш; бири-бириңер менен ынтымак ымалада болуп, өз ишиңерди жасап, тынч 
жашашка тийишсиңер. Бири-бирин каракташ-барып турган жаман адат; андан эч кимге 
пайда жок. 

Буруттар сени каракташканына кайрылсак, сен киши жибергенден кийин, сенин 
казактарың дагы буруттарды каракташып, өчүн алышты. Ишти тынч жол менен 
жайгарышты. Ушундан соң, сен биздин ырайым-кайырыбызга арзышка аракет 
кылышка тийишсиң; көрсөтүлгөн жол-жоболорду катуу карманып, талап-тонош 
өнөкөтүн өзгөртүшкө жана өз жазмышыңа алымсынып, тынч жашашка милдеттүүсүң. 
Ак эткенден так этип, жарытпаган пайда үчүн жанталашып жутунган адатыңарды 
койгула; ошондо бизден көпкө дейре жакшылык көрөсүңөр; ар ким тынч-аман жыргал 
турмуш ырахатына бөлөнөт. Ушуга күч-аракетиңерди үрөгүлө. 

Бул окуяга байланыштуу буруттардан эч ким келип бир нерсе де-ген жок; ал (б. а. 
Аблайдын өкүлү.-Г. С.) келип, маалымат берди. Буга ылайык, ачык айтаарыбыз: ким 
болбосун, биз кечирим кылбайбыз... 

746-бап 
10-ай 

9б-10а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Мин Жуй менен Агуй билдиргендей, Яркенддин, Кашкардын, Аксунун, Хотандын 
хаким-бектери уу-дуу кеп-сөз таркап кеткенине нааразы болуп жатышыптыр. Алардын 
ичинен Одуй гана аздыр-көптүр керекке жарай турган адам; Ашэмот дагы ишти алып 
кете алат. Кайдамат менен Сатыбалдынын жөнүн айтсак, алардын абройу мурдагыга 
караганда түшүп калды. Яркендде турган Одуйдан тышкары, Кайдаматты Аксуга, 
Сатыбалдыны Хотанга, Агуасы-бекти Кашкардагы хаким-бектин бошогон ордун 
ээлешке жөнөтүштү сурайбыз. Жаңылыштык кетип жатышы да мүмкүн. Одуй жана 
башкалар эбактан моюн сунган адамдар; согуш аракетине байланыштуу маселе келип 
чыкса, жан-дили менен кызмат өтөп, өздөрүн актап алышса болот. Бу сапар конуш 
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10б журттарынан козгоп, көчүрүү ишин толук жүзөгө ашырсак, уйгурлар, буруттар 
жана башкалар, жагдайды билбей, кокус шектене башташтары этимал. Үч-Турфанды 
басып алган соң, мамлекет (б. а. Кытай) аларды андан бетер кысыш үчүн зордук кылып 
жатат деп айтыштары ыктымал. Алар жарыбаган пайда үчүн өлүп-талышаарын; 
ошондой эле, уйгурлардын арасында да чыр-чатак көп болоорун билебиз. Арийне, 
ошолорду болтурбаш үчүн кандай чара талап этилет. Кантип сылап-сыйпап сыйлашты 
жана катуу жазалашты так ажырата билип, дачэнь туура жетекчилик кылганда гана, 
жер-жерде өзүнөн-өзү бейпилчилик орнойт. Билдирүүдө айтылгандай, ого бетерден 
көпчүлүктүн үрөйүн учуруп, шаштысын кетирип, кайра-кайра көчүрө бериштин кажети 
жок. Алар көчүрүлө турган жерлердин өзүндө да, имиш-имиштен башка анык-так 
маалымат жок; ошолорго кантип толук ишенишке болсун? Анын үстүнө, Мин Жуй тээ 
мурда эле ар бир шаардын дачэнин кызматтан алгысы келген. Эгер анын өтүнүчүн 
канааттандырсак, анда кайтадан дагы бирөө ишти кайра башынан үйрөнүп, 
өздөштүрүшкө тийиш болот; жаңы дайындалчу бек татыктуубу же жокпу, а жагы да 
ачык эмес. Айтор, өз катачылыгыбызды өзүбүз оңдошко туура келет. 

11а Хаким-бектер алмаштырылып жаткан жерлерге барыштын эч кандай кажети 
жок; тартипке салуу иштери кантип аткарылып атканы тууралуу алар өздөрү эле такка 
өзгөчө билдирүү жазып тапшырышат; демек, ошол толук жетиштүү болот. Болгон 
иштин баарысы Мамлекеттик кеңешке билдирилсин. 

763-бап 
Цяньлун, 31-жыл (1766), 6-ай 

11а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чокто кабарлагандай, саяк уруусунда Хутуш Гэрчжа деген буруттун колунда жүргөн 
элют Кубань аттарын айдай качып, моюн сунуп келди. Чоожайын сурап билишке 
Хутушка киши жибердик. Хутуш элютту эч кынжылбастан туруп берээрин, бирок 
уурдалган аттары үчүн акы сураарын айтты. Хутушка жибек тартуу этишти жана Кубань 
айдап келген аттарын кайтарып беришти сурайбыз. Чокто туура эмес иш жасаган. Эгер 
элют баш ийгени келсе, Илиге жөнөтүш керек болчу; чоожайын сураштырып, 
буруттарга киши жибериштин эмне зарылчылыгы бар эле. Кокус буруттар артынан 
иликтеп келишчү болсо, мындай деп айткыла: теңир жалгаган бийликтин жалпы жол-
жобосу ушундай, ким келсе, кабыл ала беребиз. Азыр аны Илиге жайлаштырдык; 
жашашына каражат бердик; ошону менен бул ишти бүтүрдүк. 

Белгилүү болгондой, бу сапар буруттар ыктыярдуу түрдө өткөрүп берип жаткан 
жери жок; элют өзү каалап келип, баш уруп олтурат. Эмне үчүн артыкча сыйлык 
тартуулашыбыз керек экен? Элют айдап келген аттар жөнүндө, буруттарга кайра 
алгыла деш керек. Бул жеткен дөдөйлүк. 
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Азыр Илиде жана Ярда моюн сунабыз деп казактардан качып келип жаткандар эң 
эле көп. Алар өздөрү менен кошо ала келген буюмдарын жана жылкыларын кайта 
кайрып берген жери жок. Казактар менен буруттардын жагдай-шарты бирдей; анан 
ушундай да чалды-куйду иш болобу? Бул деген түркөйлүк жана иштин жөнүн 
билбестик экенин эскертебиз. Ушундан тартып, казактардан качып, моюн сунуш үчүн 
келгендер кандай тартипте кабыл алынса, баш ийип келишкен элюттарга да дал 
ошондой мамиле жасалсын. 

787-бап 
Цяньлун, 32-жыл (1767), 6-ай 

11б Мамлекеттик кеңешке кирген министрлердин талкуудан соңку билдирүүсү. 

Илидеги цзянцзюнь Агуй маалымдады: уйгурлар башта жуңгарлардын заманында 
адатта казактар менен соода-сатык кылышчу эмес; буруттар жана Анжияндыктар 
менен гана малга товар айырбашташчу. Кийин, Илиде жана Ярда даңктуу аскер 
жайгаштырылганына байланыштуу, ички аймактардан кыйла ыраак болгондуктан, 
жана ошондой эле, аттарды керек учурда кечиктирбей жеткирип туруш үчүн казактар 
менен алыш-бериш алака жасашка буйрук кылдык. Ошондой эле, уйгурлар чын 
ниеттен баш урганын, жашоо шарттары бир топ оор экенин эске алдык; андыктан 
аларга соода-сатык жүргүзүшкө уруксат эттик. Ушу кезде сураштырып көрсөк, алар 
казактар менен соода-сатык 

12а кылышпайт экен; буруттар жана Анжиян менен гана соода жүргүзүп 
жатышыптыр. Жылкы жетиштүү; иш жагыңан да эч кандай жолтоо жок. Мындан ары ар 
бир соодагерге өз соодасын жүргүзүш үчүн орун бөлүп беришти сурайбыз. Уйгурлар 
буруттарга, Анжиянга, Коконго барып соода кылышат. Илиде жана Ярда казактар 
менен соода жүргүзүшөт; эки жагына тең ыңгайлуу. Буга чейин соода-сатык убагында 
тартип сакташ үчүн тийиштүү түрдө баш-көз болуучу кишиңерди (акалакчы) жөнөткүлө; 
башаламандыкка жол койбогула деп ачык айтып, буруттарга жана Анжиянга буйрук 
берип жибергенбиз. Уйгурлар мурда келишкенде күбөлүк (лицензия) бергенбиз. Эгер 
башында болжошкон жерге келишпесе, пайданын артынан түшүп, чегарадан өтүшкө 
батынышса, эскертүү иретинде, малынын жарымы казынага алынат. 

Өтүнүч ылайык иш алпарылсын. 

953-бап 
Цяньлун, 39-жыл (1774), 2-ай 

Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун буйругу. 

Илэту маалымдагандай, казактардан качып келген элют Даванын сөзүнө 
караганда, казактарды буруттар чын эле карактап кетишкен. Бул Тулу-байдын башта 
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Наван жөнүндө айткандарына да дал келет. Эгер Аблай менен Абулфеиз көмөк сурап 
киши жөнөтсө, мен көрсөтүлгөн жол-жобону туткула деп катыраң буйрук кылам. 

Илэту билдиргендей, казактар менен буруттар чынында да бири-бирин талап-
тоноп жатышат. Чегарада акыбал тынч эмес; оңойлук менен кийлигише албайсың. 
Бирок да, Илиде жана башка жерлерде цзянцзюнь менен дачэнь аларга көмөк 
көрсөткөн жок. Азыр казактар 

2а каракталып, жардам сурашууда. Эгер жардам берсек, казактар карактап кетти 
деп, анда буруттар дагы көмөк сурашы бышык. Антип отурсак, деги качан сеп алабыз? 

Илэтуга буйрук тапшырылсын, эгер Аблай менен Абулфеиз адам жиберсе, мына 
бул жарлыкты жарыя билдириш зарыл: «Силер бири-бириңерди чаап, талап-тоноп 
атасыңар, демек, бул бир эле буруттардын кыянаттыгы эмес; жаңжал ушундан улам 
чыгууда. Күч менен токтотуш кыйын. Мурда буруттар Кашкарлык уйгурларды кайра-
кайра карактап, жан коюшчу эмес; андыктан азыр баарын тең катуу кармап туруш үчүн 
Кашкар менен Ушка дачэндер коюлган. Буруттарды каракташка тыюу салынган; 
ошондой эле, буруттар дагы уйгурларды талап-тоношко жол беришпейт. Азыр эгер 
силердин журтуңарга дачэнь койсок, аны үчүн офицерлер жана жоокерлер талап 
кылынат; алардын баарысын силер өзүңөр камсыз этишиңер керек. Сарамжалын 
санасак, караманча пайдасыз. Кол астыңардагыларды койгула деп тизгиндей алсаңар; 
анан да, кароолдорду жакшылап чыңдасаңар; буруттар өзүнөн-өзү тийише албай 
калышат. Силер баарыңар тең-улуу мартабалуу өкүмдардын букарасысыңар; буга 
дейре буйрукка чын ыкыластан моюн сунуп келгенсиңер. Бир нерсени билип, 
аткарышка тийишсиңер: «Эгер болушуп койгула деп, бириңерден-бириңер өтүп, 
сурана берсеңер, анда биздин бир жаатыңарды жактай тургандай эч жөнүбүз жок». 
Буруттар келсе да, ушу (жарлыкка) ылайык, өтүнүчү четке кагылсын. Ошондой эле, бул 
буйрук Цин Гуйга маалымдалсын. 

958-бап 
5-ай 

28а Императордун дагы бир буйругу. 

Илэту кабарлагандай, казак Туйсокэбиндин айтымында, Аблай менен Абулфеиз 
көп кол баштап барып, Карабалдань (Карабалта?) деген жерде буруттар менен 
салгылашкан. Бурут элинин көп сандаган малын талап алышкан. Атаке бурут Таласка 
качкан. Кайрадан чабылып-чачылышып, согуштан миңден ашык адам каза тапкан; 
миңден ашууну каракталган; алардын ичинде улуктары көп болгон. Буруттар казактар 
тарабынан чабылып, каракталган соң, сөз жок, кайрадан өч албай коюшпайт, же бизге 
болушкула деген өтүнүч менен киши жиберишет. 

28б Мен буга чейин да көп жолу ачык айттым эле; Илэтуга дагы бир ирет буйрук 
берем; эгер буруттар киши жиберсе, мындай дегиле: «Силер бири-бириңерди 
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карактап атасыңар; боло жүргөн иш. Мурда силер казактарды чапкансыңар; мен 
киришкен эмесмин. Азыр силерди жактасам, кокус казактар дагы суранып келип 
калышса, эмне кылыш керек? Бир жаатты жакташка эч жүйө жок». Ушуну айтып 
билдирип, кетирип жибергиле. Ошондой эле, бул буйрук Цин Гуйга маалымдалсын. 

1014-бап 
Цянълун, 41-жыл (1776), 8-ай 

5а Андан тышкары, талкуудан соң маалымдайбыз. Илидеги цзянцзюнь 
Сономцэрен билдирди: Илиде, Тарбагатайда чын эле тууган-уруктары бар болсо, 
казактарга, буруттарга, баш ийген элюттарга алардын арасына барып жайланышканга 
уруксат этилет. Эгер жери семиз, жашаганга жайлуу деген ой менен баш ийип келишсе, 
дегиңкиси, андайларга уруксат жок. Буга дейре колдонулуп келген эреже-жобону 
карап көрдүк; кадимден эле, укумдан тукумга кабыл алып келишкен экен. Азыр кокус 
кабыл албай койсок, алардын баш калкалаар сыйынты жок; ошону менен уурданып 
киришке аргасыз кылабыз. Талкуулап көрүп, баштагыдай эле кабыл алып, 

56 жайлаштырышка буйрук этебиз. Эгерде көрсөтүлгөн жерде өз билгенин жасап, 
ташбоордук кылган, жана ошондой эле, казактар менен буруттардын уул-кыздарын 
куру убада берип азгырган учурлар бар болсо, жакшылап текшерилсин жана катуу чара 
көрүлсүн. 

Көрсөтмөлөр колго тиер замат, чечимге ылайык тез аткарылсын. 

1202-бап 

Цяньлун, 49-жыл (1784), 3-ай 

2а Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Бао Чэн билдиргендей, Сарымсак кат жеткиришке жиберген уйгур Токто-сопу 
кармалып, суракка алынган. Аны коштоп жүргөн уйгур Молло Назардын айтымында, 
Сарымсак азыр Самарканга жөнөп кеткен. Жанына шерик кылып 10 гана мусулман 
адамын алган. Бир күн оокат кылыш үчүн кайыр-садага сурашат. Осмон ал жакка 
ишенчиликтүү мусулмандарды соода кылышка жөнөтүп, эптеп бир аргасын таап, 
Сарымсакты кайта келишке азгырганы атат, сыягы, өч алайын деген ою бар окшойт. 

2б Дагы мындай деп тымызын билдиришти. Бурут саньши дачэнь Ацимунун 
(Акимдин) иниси Эмур ишти чечишти коё турушту өтүнүп жатат. Арийне, акыбал 
мындай: Осмондун ой-ниети эң эле дурус. Биз абдан курсантпыз. Марттык кылып, бир 
чоң асынма капчык, эки кичине капчык тартуу эттик. Сарымсакты азгырып келтирсе 
болот. Анын көзүн тазалаш ниетине келсек, бул теңир жалгаган бийликтин кадыр-
касиетине жарашпайт жана чегара дачэнинин иш жүргүзүү жол-жобосуна ылайык 
келбейт. 
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Сарымсак Бурхан ад-Диндин уулу болгондуктан, Кашкарда башында аны менен 
бирге жүргөн, Сарымсакка үмүт арткан уйгурлар бар. Ошон үчүн бири-бири менен 
убадалашып алып, такай азык-оокат камдап беришүүдө. Эгер Сарымсак тымызын 
тындым кылынса, анда бүт мусулмандар шек алып, коркпой койбойт. Осмон да оңбой 
калабы деп, кабатыр болуп турабыз. 

За Осмон биздин ага көңүлүбүз түз экенин билет. Сарымсакты алдап алып келишке 
жашыруун киши жиберип, аны борборго жеткирсе болот. Андан соң биз ырайым 
кылып, кайырыбызды ашырып, Ходжасы сыяктуу, ага да анык чен ыйгарып, кам 
көрөбүз. Ушундай адамгерчилигибиз менен алыскы (чет жерликтердин) көңүлүн 
алабыз; ошол эле учурда, мусулмандар үмүт-тилегинен айрылышат деген ойдобуз. 
Азыр Баочэн менен Осмон көрсөтүлгөн чөлкөмдө иш жүргүзүп жатышат. Бу дагы элдин 
көңүлүн өзүбүзгө тартышка өбөлгө болмокчу. Сарымсакты эптеп айласын таап 
азгырышка Осмон Самарканга киши жөнөтүп калчу болсо, же, балким, канткен менен, 
Сарымсакка кат жазып жибереби, анда мындай деп айтууга тийиш: «Кашкардагы 
иштерге азыр мен баш-көз болуп атам. Сен болсо, оокатың өтпөй, кайыр сурап 
Самарканда жүрөсүң. Андан көрө Кашкарга келбейсиңби; кийим-кече, тамак-аштан 
өксү кылбайбыз. Оокат-турмушуңу дагы оңоп аласын». Сарымсакты ушинтип азгырып 
алып келип, тезинен борборго жөнөтсө, ошондо иш ойдогудай болмокчу. 

3б Осмон биздин көрсөтмөбүздү алды; жагдайга жараша талаптагыдай аткарышка 
аракет жасамакчы. Сарымсакты чын эле азгырып алып келип, борборго жеткирсе, биз 
сөзсүз айрыкча сый-сыяпат көрсөтөбүз. 

Саньши дачэнь Ацимунун (Акимдин) иниси Эмур тууралуу айтаарыбыз, азыр ал 
Токто-сопу менен Фархат-сопуну жаап-жашырып койгону жөнүндө иш козголуп жатат, 
ошонун чын-төгүнүнө жетип, ишти жапкан соң, милдеттүү түрдө дароо анын иниси 
менен иштешебиз. 

Буруттар кулк-мүнөзү жагынан жеткен түркөй жана наадан болушат. Алардын 
кычыгына тийип, көңүлүнө шек келтирбеш керек. Кайра дагы алыска көчө качышып, 
көз жазгырып кетиштери мүмкүн; анан чара көрмөйүн, таба албай калабыз. 
Сарымсакты чындап колго түшүрсөк, калган иштер оңой эле чечилет. Мурда Баочэнге 
Молло Сапарды Илиге жөнөт деген буйрук жиберилген эле. Азыр жөнөп 

4а кеткен болсо, албетте, кайра кайтарыштын кереги жок. Эгер жолго чыга элек 
болсо, анда жөнөтпөй эле койгула; ордунда калтырып, сурак берип, күбө өткөнгө 
даярдоо зарыл. Бул иш Осмон менен чогуу талкуулансын, жана баарын төкпөй-чачпай 
билдиргиле. Өкүмдардын жарлыгын Баочэн менен Осмонго беребиз. Ошондой эле, 
Илэтуга да билдирилсин; бул көрсөтмөлөрдүн көчүрмөсү тааныштыруу максатында 
Агуйга жиберилсин. 
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1203-бап 
1784-жыл, 3-ай 

2б Аскер кеңешинин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Баочэн маалымдагандай, Сарымсакты күнөөлөп, Осмонго кат жазып жиберишкен 
Янги-шаардын хаким-беги Алим менен бурут саньши дачэни Ацимунун (Акимдин) 
үстүнөн алгачкы тергөө амалдары жүргүзүлдү. Мунун баары карандай калп. Канткен 
менен, Ацимуга (Акимге) ишенишке болбойт; иниси Эмурду кайрадан Чоктого 
даттанышка мажбурлап жатат. Азырынча тынчтандырып, ишти бир жаңсыл чечишти 
сурайбыз. 

Иш эң эле натуура жүргүзүлүүдө. Алим менен Ацимунун (Аким-дин) бул арызы, 
асыресе, Сарымсак алар менен байланышта болуп жүрбөсүн деген кооп туудурууда. 
Калайык-калк жакшы кабардар; андыктан алар Осмонду жаманатты кылыш үчүн 
шылтоо издешүүдө. 

За Баочэндин тергеп-териштиргени кур бекер убарагерчилик. Алим, Ациму (Аким), 
Эмур үчөөнү кармап, борборго жөнөтүү зарыл. Муну оңой-олтоң эле орундаса болот; 
тилекке жараша, алар Чоктого арызданып келишкен. Чокто бул ишти ойлоштуруп, 
аларды кармап, борборго жөнөтсө, ошондо баары жайында болот. Арийне, балким, 
ишти анчалыкка жеткириштин зарылчылыгы жоктур; демек, Ациму (Аким) менен 
Эмурду баштагыдай эле кайра кетирип жибериш керектир. Эгерде' Кашкар аркылуу 
али өтүшө элек болушса, анда Баочэн манжуу жоокерлерин баштап барып, алардын 
кайтаар жолун тосуп кармашка Осмонго буйрук берет. Алим менен кошо баарын чогуу-
чаран, тың адамдын коштоосунда борборго жөнөтүш ылазым. Кокус алыс узап 
кетишип, кармашка мүмкүн болбой калса, анда сыр билгизбей коё турган оң. 
Азырынча Алимдин да тынчын алыштын кажети жок. Илэтуга тез кабар берилсин, өз 
оюндагысын ишке ашырсын: Кашкарга барып, Алимге, Ацимуга (Акимге), Эмурга 
өкүмдардын жарлыгын жарыяласын. Бул иш Кашкардын дачэнинин колунан келбейт 
көрүнөт; андыктан (Илэту) өзү келип чечет. Жарлыкты Ациму (Аким) менен Эмурга 
маалымдаш алдында Илэту аларды жалпы жонунан сыйкатып сурак кылмакчы. Бул 
маанилүү иш боюнча өкүмдардын жарлыгын жибериштен мен да тартынып турам. 
Эгер аларды улуу мартабалуу өкүмдардын адилет чечимин күтүшкө борборго 
жибериш керек болсо, анда Алим менен иш билги бир кызматкер кошо жөнөп, тез 
борборго жеткирсин. Качырып жиберишпесин. Кокус ушу тапта Ациму (Аким) 
мурдагыдай эле Үч-Турфанда болсо, анда Чокто кармап, Ациму менен Эмурду 
жөнөтсүн. Ошону менен катар, Алимди кармап, борборго жөнөткүн деп, Баочэнге кат-
кабар жолдосун. Жолдо катуу кайтарылсын; качып кетиштерине эч кандай жол 
коюлбасын. 

4а 600 ли аралыктан кечиктирилбей, өкүмдардын жарлыгы маалымат үчүн 
Илэтута, Чоктого, Баочэнге, Дуньфуга, Осмонго берип жиберилсин. 
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6а-6б Императордун жарлыгы. 

Баочэн жакында кабарлагандай, Осмондун үстүнөн бөйдө чагым салган Алимдин 
иши каралды. Өкүмдардын жарлыгы чыкты; ырааты менен терип-тепчип көрсөтүп 
жөнөттүк. Баочэн көп жыл бою Аскер кеңешинде катчы болуп турган; иштин төркүнүн 
түшүнбөгөнү кандай? Ырас, Ацимуну (Акимди) кармап, борборго жөнөтпөгөн соң, аны 
убактынча Кашкарда калтырып, ишти чечиш үчүн биздин көрсөтмөбүздү күтүп, чара 
көрүү ылазым. Эгер аны коё берип жиберсек, анда адилеттик деген кайда калат? 

Баочэнге катуу талап коюлсун. Азыркы учурда Ациму (Аким) иниси Эмур экөө 
арызданганы Үч-Турфанга жөнөп кетишти. Чокто аларды чын эле кармап, борборго 
жөнөтө алса, эң эле сонун болмок. Анте албаса, аларды кармап, маалымат билдирип, 
биздин көрсөтмөбүздү күтсөңөр, бу да жакшы иш болоор эле. Эгер Чоктонун өзүнүн 
бекем 

7а ишеничи жок болсо, жана мурункудай эле аларды кайра коё берсе, анда, 
көрсөтмөгө ылайык, Осмон жоокерлерди алып, кайтчу жолун тосуп кармайт. Бу да 
бизди толук канааттандырат. Эгерде Ациму (Аким) эбак эле Кашкар аркылуу өтүп, 
конуш журтун карай алыс узап кеткен болсо, анда Баочэн шашылыш кат жиберип, 
Илэтуга иштин жайын кабарлайт. Өкүмдардын буйругу Илэтуга маалымдалсын жана 
бул көрсөтмө жетекчиликке алынсын: Баочэнден кабар күтүп отура бергенде болбойт; 
чегараны кыдырып текшериш шылтоосу менен дароо кырдаалды пайдаланып, аскер 
менен Кашкарга аттанып чыга берген оң. Мурда чыгарылган көрсөтмөлөргө ылайык, 
күдүктөнбөй, учурдан пайдаланып, аларды кармап Алим менен чогуу борборго 
жөнөтүшү үчүн Осмонду ойлогон ой-ниетиң орунсуз деп, калп эле тилдемиш болуп 
коюш керек. Дагы Алимдин арызына кошулуп кол коюп беришкен хаким-бек 
Суньдула-кожону, Хотулук-досыны, Саби-кожону сурактан өткөрдүк. Алимдин 
көкүткөнүн уккан жокпуз дешкени менен, арийне, кыйноодон коркконунан гана 
моюндарына алышты. Азыр эми, жагдай өзгөргөнүнөн кооп санап, кайрадан моюнга 
албай жатышат. Болгон иштин баарысы көрүнүп турат; эгер сурактан дагы бөлөк аки-
чүкүсү аныкталбаса, анда, албетте, борборго жөнөтүштүн кажети жок. Кол койгондору 
кокус чын болсо, көздөштүрүп, Алим менен чогуу баарын тең борборго жиберүү зарыл. 

Арийне, эгер бул иш Кашкардын уйгурларына билинип калчу болсо, шек туулбай 
койбойт. Андыктан Баочэн, Дуньфу, Осмон күч үрөп, өкүмдардын жарлыгын аларга 
дурустап түшүндүрүп, ачык жеткириштери керек. Ошондой эле, буруттар дагы күмөн 
санап, сестенип калбаш үчүн Илэту жакшылап ойлоштуруп, зарыл чараларды көрүшкө 
тийиш. Андан тышкары, Алим Сатыбалдынын жакын тууганы экени белгилүү. 
Сатыбалды Яркендде жашайт жана ырайым кылышка толук татыктуу болгон. Алимди 
кармаш үчүн алыска аттанып барыш эч кажетсиз. Бул иштин ага тиешеси жок. 

8а Илэгу гана ишти кунт коюп жүргүзүп, баардыгын тең өтө жашыруун кырдаалда 
чечсе болгону. Сарымсактын кабарын билишке Осмон Самарканга дагы киши 
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жөнөткөн. Кайтып келе турган убагы болуп калды. Жагдай кандай экени тез 
билдирилсин. Сарымсакка байланыштуу Осмон киши жибергени жатканын, оңтойу 
келсе ал аны жок кылаарын Баочэн мурда жашыруун кабарлаган. Биздин оюбузча, бул 
алыскы журттарды жоошутуп моюн сундуруу идеясына карама-каршы келет. Убада 
берип азгырып, борборго жеткириш буйругун токтоттук. Ушу күндө Сарымсактын 
катын текшерип карап көрдүк; кыжырга тие турган келжирек сөздөр жазылган. 
Сарымсакты борборго жеткирген күндө да, ал эми бизден ырайым күтө албайт. Акыры 
келип, алардын башта билдирген маалыматына ылайык ойлоштуруп көрүп, 
Сарымсактын көзүн жоготуш керек; ошондо макоо уйгурлардын курулай үмүт-тилегин 
биротоло таш каптырабыз. 

8б Бу туурасында жашыруун буйрук менен Илэтуга, Чокэтого, Дуньфуга, Осмонго 
кабар кылынсын; ишти аткарууда этият болуштары аларга эскертилсин. Баочэн 
жөнөткөн төрт жооп каттын баарын тең карап көрүшкө жибердик. Баочэн ал каттарда 
Янги-шаардын хаким-беги болуп туруп, Алим опузалап пара алган учурлар бар экенин 
Осмон маалымдаганын билдирген. Азыр текшерүү жүрүп жатат. Ишти али бүтүшө элек 
болсо, анда убактынча токтото турушсун. Талаптагыдай чечимге келишкен болсо, Алим 
тополоңго катышы бар экендигине байланыштуу айыптуу болгондуктан, азыр 
баштагыдай Янги-шаардын хаким-беги кызматында кала албайт. Аны алмаштырып, 
Кашкарга катуу көзөмөл астына жөнөтүү зарыл. 

Сарымсактын иши жана ошондой эле, Осмондун 

9а үстүнөн болгон бөйдө чагым жөнүндө эч ким билбесин. Кокус Ацимуга (Акимге) 
каңшаар жетип калчу болсо, жазадан коркуп, алыска из жашырып кетиши мүмкүн. 
Осмонго келсек, жаштайынан туура жол менен баратат. Азыркы учурда ушул ишти 
байкаган жер-жерлердеги мусулмандардын баардыгы тең аны колдоп жатышат. 
Биздин өзгөчө ишенич менен ылым санаарыбызды ага айтып койгула; ошондо Осмон 
ыраазычылыгыбызды сезип, ого бетер ынтаа көрсөтөт; демек, Кашкарда чындап көпкө 
дейре бейпилдик өкүм сүрөт. Айрыкча ыкылас менен ага белек катары өзүбүз 
кастарлаган акак таштуу шакекти жиберебиз. Анын биринчи жөнөткөн маалыматы 
боюнча өз оюбузду окусун деп кошо берип жибердик. Осмон биздин нускоолорубузду 
алып, чын дилинен ынтаа көрсөткөнү жакшы. Сарымсакты азгырып алдаш үчүн ага кат-
кабар жана анча-мынча каражат жөнөтүп жатканы мамлекеттик маанидеги иштер 
менен байланыштуу болгондуктан, ага тоскоолдук жасаштын кереги жок. Эгер бөйдө 
чагымдан коркуп, Сарымсак менен сырдашып, анын айткандарына кулак төшөй турган 
болсо, буга таптакыр жол берилбеши тийиш. Осмон чын эле Сарымсакты азгырып 
алып келе 

9б алса, же аны жок кылышка жараса, сөз жок, биз андан жакшылыгыбызды 
аябайбыз. Баардыгы тууралуу буйрук берилсин жана Баочэнге, Дуньфуга, Осмонго 
маалымдалсын. 
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12а Мамлекеттик кеңештин министрлерине Императордун жарлыгы. 

Чокто билдиргендей, бурут саньши дачэнь Ациму (Аким) иниси Эмур жана жээни 
Яньци болуп, Осмон Сарымсак менен сөз байлашып алган деп, анын үстүнөн арыз кат 
тапшырганы Ушка жөнөп кетишкен. Ацимуну сурак кылышка Кашкарга өзүм жеткирип 
бардым. 

Андан сырткары, Баочэнден алынган катка ылайык, Илэту кабарлагандай, Осмон 
элди козгоп, тополоң баштап жибербес бекен деп кооп санап турабыз. Талап 
кылынгандай тартипте тынчытып, баардыгы тууралуу билдирүү кажет. Баочэн башта 
билдиргенде мен сөзсүз 

12б Чокто аны менен чогуу Кашкарга барып, сурак кылат деп ойлогомун. Ал оюм 
азыр акталган жок; Чокто ишти тез аткара албайт экен. Өз адамдарың менен Ацимуну 
(Акимди) кармап, борборго жеткир деп, мен мурда Осмонго жиберген буйрук азыр 
колуна тийсе керек. Тез арада ойдогудай орундоо зарыл. 

Илэту билдирген маалымат жөнүндө айтсак, буруттар козголуп калдыбы деп 
кооптонуп турам; өкүмдардан бул чатакты басышты өтүнөм. Мындайга эч жол 
беришке болбойт. Кандай ыр-чыр чыкпасын, чечкиндүүлүк талап кылынат; дайыма 
тынччылык болушун ойлош керек. 

Осмон көптөн бери Кашкарда чын ыкыластан ынтаа көрсөтүп, 
ыраазычылыгыбызды сезип, тырышып кызмат кылууда. Ушу тапта аны Алим менен 
Ациму (Аким) аябай жаманатты кылып салышты. Экөөнүн тең катыгын берчү болсок, 
камыгып кайгырышат. Убактылуу 

13а тындырганыбыз менен, ич ара жоолашканын коюшкан жок. Эми дагы башка 
чыр-чатак чыкпай койбойт. Илэту ар качан ишти өзү билип жайгарып салчу эле. Бу 
сапар эмне үчүн ошондой терең ойлоштурган жоксуңар. Ацимуну (Акимди) кармап, 
борборго жөнөтсөк, буруттар козголот деп, кооптонуп атасыңар. Мен буга караманча 
каршымын. Ациму (Аким) мурда буруттарды көчүрмөк болгон, бирок алар баарысы 
тең көнбөй коюшкан. Кандайдыр шек-шыба пайда боло калса эле, Осмон чыр чыгарды 
деп чыгышат экен. Таптакыр андай эмес; көздөгөн бутасына эч тийбейт. Осмон эч 
нерсесин жаап-жашырган жери жок; ой-ниети бүт ачык; Сарымсакты азгырып, 
капканга түшүргүсү келип жатат. Осмонго толук ишенсе болоорун Баочэн эбак эле 
жашыруун билдирген. Дагы айтаарыбыз, Чокто маалымдагандай, Ацимунун (Акимдин) 
азыркы конуш журту Ташмиликте. (Бизге) баарыдан да Ацимунун 

(Акимдин) өз эли-журтун тынч кармап башкарып турганы керек. Арийне, келечекте 
Ацимунун (Акимдин) көзү өткөн соң, бу жерде баш бербеген көчмөндөр чыгышы 
мүмкүн экенин эске албай, ишке жүр-нары мамиле жасаш таптакыр туура эмес. Ушул 
көз-караштан алганда, Илэтунун Кашкарга барышынын эч кандай кажети жок. Эгер 
барса, анда тескерисинче, көпчүлүк уйгурлар менен буруттарды шектендирип, 

www.bizdin.kg

191



дүрбөтөт. Чокто ушу күндө Ацимуга (Акимге) жана башкаларга Кашкарга жөнөшкө 
буйрук этти. Менин жарлыгым кокус жолдо колуна тийбей калса, анда Кашкарга 
келгенде көздөштүрүп, териштирип-тергөө иштерин жүргүзөт. А менин көрсөтмөмдү 
алгандан кийин, Алимди, Ацимуну (Акимди), Эмурду, Осмонду сакчыларга айдатып 
жөнөтөт. 

14а 2-3 бекет өткөн соң, Осмонду коё берип, кайра катылбаш керек. Чокто жолдон 
Илэтунун көрсөтмөсүн алаар замат, Ацимуну (Акимди) Ушка узатат. Анан, менин 
буйруктарым колго тийген соң, Ацимуну (Акимди), Эмурду жана жээни Яньцини бүт 
чогуусу менен алып, борборго жөнөтөт. (Бул буйруктар) тийиштүү түрдө аткарылсын; 
аларга кымындай да боор ачуу болбосун; бир гана моюн сунуш талап этилсин. Арийне, 
Алимди, Ацимуну (Акимди), Эмурду, Яньцини кармап, сакчы кошуп жөнөткөндөн 
кийин, алардын үй-бүлөлөрүн талаптагыдай тартипте тынчтандыруу зарыл. Ошондой 
эле, Сарыкол конуш журтунан алардын иниси Куньчук менен уулдарын бүт чогуусу 
менен Кашкарга көчүрүп, көңүл буруп тынчтандырып, көз салып байкап, эли-
журттарына кайтып барып, чыр-чатак чыгарышпагандай кылып сак-сактап, кайтарып 
туруш кажет. Ацимуну (Акимди) кармап, 

14б борборго жөнөткөндөн кийин, буруттардын конуш журттарында да жагдайды 
байкаштырып, кандай кылышты караштырыш керек. Ошондо гана узак мезгилге 
бейпилдик орното алабыз. Менин оюмча, буруттардын ал-жайын аныктап билгибиз 
келсе, адаттагыдай эле, тескеп-текшериш үчүн бир канча адамды тандап туруп 
атказсак, анан аларды жер-жерлердеги конуштарга чектеп, ар бирине өзүн-өзү билип 
башкарышка эрк берсек, ошондо бийлик бөлүнүп-жарылып, керек кезде өзүбүз 
каалагандай өкүм жүргүзүш оңой болмокчу. 600 ли аралыктан калтырбай берип 
жибериш үчүн буйрук Илэтуга, Чоктого, Баочэнге, Осмонго маалымат катары 
кабарлансын. 

16б Цзюньцзи дачэнге Императордун жарлыгы. 

Осмонду чатак чыгарды деп күнөөлөп, жаманатты кылышкан Алим-Ацимунун 
(Акимдин) иши боюнча Илэту жакында билдиргендей, бул таптакыр туура эмес. 
Сарымсак күмүштөн жасалган буюмдардан белек берип, сөз байлашып убадалаштык 
деген кат-кабар менен Кашкарлык уйгурларга киши жөнөткөн. Эгер Осмон Баочэнге 
жашыруун билдирүү жибербегенде, акыры келип бул иш билинбей да калмак. 
Маселен, Илэту Осмон сыяктуу Кашкардын хаким-беги болуп туруп, бул иш жөнүндө ал 
жердин дачэнине кабарлабай койсо, анда буруттар козголуп кетпесин деп коркконсуп 
калат экен; ал эми моюн сундуруу ишине келгенде, барып-келип эле, Ацимудаи 
(Акимден) сестенгенсип жатпайбы. Бул андан бешбетер эч бир чындыкка коошпойт. 

Бирок да, азыр Ациму (Аким) кармалып жөнөтүлдү; ал эми буруттар козголдубу, 
же жокпу, али бүдөмүк. Эгер эли-журтуна кайта коё берип жиберсек, Осмонду 
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17б жаманатты кылып салды, ал котур ташын койнуна катып, бир күнү сааты 
келгенде, буруттарды козутуп, чыр-чатак чыгарабы деп кооптонуп атабыз. Ал эми 
(борборго) барып келгенден кийин, таргип бузушка батына албай калат; же акыры 
келип, качып жоголот; демек, анда иши дагы оорлошот. Ушу кезде Боэркэ качып кетип, 
али кармала элек. Кокустан Аким (Ациму) дагы качып кетчү болсо, анда, эмне, 
кайрадан куутун атказабызбы? Деги бул ишти кантип бүткөрсө болот? 

Илэту ишке такшалган адам; эмне, ушуга көзү жеткен жокпу? Жакшылап 
ойлонгула, бул иш аяктаган сон, Илэту, Чокто Ацимуну (Акимди) бири-бирине жек 
көрүнбөй калкалап, сактагандай болушсун. Кокус козголуш чыкса, экөө тең анын 
айыбын мойнуна коё алышат. Мен муну менен эч кандай Ацимунун (Акимдин) өлүмүн 
тилеп аткан жерим жок. Сөзсүз ушундай кылгым келип жатат; ошондо ал өзү жазып-
тайыпмын деп алдыбызга келет. Бул, эмне, жаза эмес бекен? Ацимуну (Акимди) 
борборго жөнөтүп, сурактан өткөрүп, тергеп-териштиргенден кийин, аз айып, көп 
күнөөсү жок болсо, мен жакшылык жасап, аны саньши дачэнь дайындашка тийишмин. 
Борборго келип жашаган кезинде, аны таарынтпаш керек. Бул деген ал үчүн чоң бакыт 
эмеспи! Айтылгандын баарысы Илэтуга маалымдалсын; ушундай кылганда гана бул 
ишти бүткөрүшкө болот. Анын Кашкарга барышынын кажети жок; Илиге кайтып, Чокто 
менен Баочэнден кат-кабар күтсүн. Оролу келгенде менин мурунку көрсөтмөлөрүмө 
ылайык иш жүргүзгүлө; чечкинсиздик кылбагыла. Бу жарлыкты 600 ли аралыктан 
шашылыш жиберебиз. 

1206-бап 
Цяньлун, 49-жыл (1784), 5-ай 

14а Императордун дагы бир жарлыгы. 

Кашкардын чегинен ары карай Самаркан жерлери. Келдеси кесилген Борониду-
кожонун уулу козголоңчу Сарымсак ошол жакта жашынып жүрөт. Ал уйгур Токто-
сопуну Кашкарлык уйгур Сапар-молдого жашыруун кат берип, мамиле түзүшкө 
жөнөткөн. Бурут саньши дачэни Ацимунун (Акимдин) иниси Эмур Токто-сопуну жаап-
жашырып койгон. Жагдайды Кашкардын хаким-беги Осмон аркылуу билдик. Ациму 
(Аким) иниси башына балээ үйөөрүнөн үрөйү учуп, Осмон дагы Сарымсак менен кат-
кабар алышып турат деп, анын үстүнөн бөйдө чагым салып, Чокто менен Баочэнге 
жөнөткөн. Андан сырткары, Янги- 

14б Гиссардын хаким-беги Алим да Сарымсактан кат алып, бу кылыгым билинип 
калбасын деп коркуп, ал дагы Осмонду жалган жерден күнөөгө жыгып, Чөктө менен 
Баочэнге арыз жазып жиберген. Чокто менен Баочэн арыз бөйдө чагым экенин 
аныкташып, бирок ишти ийкемдүү чечиштин ордуна, кайра жараштырабыз деп шыкак 
болушкан. Алим менен Ацимуга (Акимге) өз күнөөлөрүн моюнга алып, Осмондон 
кечирим сурашка буйрук этишип, ошентип ишти бүтүрүшүп, маалымат билдиришкен. 
Ошону менен ишти тамам кылабыз деп ойлошкон; бул барпп турган чоң жаңылыштык. 
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Баочэн бул иш тууралуу биринчи жолу билдирген кезде, мен алар ойдогудай орундата 
албасын сезип, канча бир ирет акыл-насаатымы айткамын. Ацимуну (Акимди) 
сакчыларга кайтартып, борборго жөнөтүшкө буйрук бергемин. Баочэн көрсөтмөлөрдү 

15а алгандан кийин, аларды так аткарып, Аңимуну (Акимди), Эмурду, Алимди 
кармап, ошондой эле, Сапар-молдону Сарымсактын каты менен кошо колго түшүрүп, 
бүт баарын сакчыларга айдатып, өз-өзүнчө борборго жеткирген. 

Шинжаңда (Синьцзян) уйгурлар менен буруттар биздин айкөл жакшылыгыбыздын 
аркасында эбактан бери бейпилчиликте жашап жатышат. Ацимуну (Акимди) кармап, 
сакчыларга айдатып, борборго жөнөтүштөн күмөн санап, коркот деген-бу кандай 
жорук! 

Чоктону мен колдоп атсам, өзү цаньцзань дачэнь болсо, Шинжаңда (Синьцзян) 
бийлик жүргүзүп турса, анан ушундай ишке келгенде келесоолук кылып, 
жөндөмсүздүгүн далилдеп, көңүлгө карап кечирим көрсөткөнү эмнеси. Чокто Ациму 
(Аким) камакка алынганын Баочэнге кабарлаар замат, ал барып анын туугандарын-
бурут шивэйи Эсенди жана Асанбайды камаган; ушундай да болчу беле. Дагы кайрыет, 
азыр Ациму (Аким) кармалып, борборго жөнөтүлдү. 

15б Чоктого дагы оңдой берди болду. Кокус Ациму (Аким) акыры түбү качып кетчү 
болсо, сөз жок, ага мамлекеттин мыйзамдары боюнча катуу чара колдонуу зарыл. 
Баардыгын Хайлуга маалымдадык; а Чоктону болсо, кызматтан бошотуп, борборго 
жөнөттүк; жазыгын аныкташты Кылмыш жана жаза Министрлигине тапшырдык. Дагы 
Хайлуга Эсен менен Асанбай бурутту коё беришти буйрук эттик. Чокто талаптагыдай иш 
жасабады; азыр аны жазаладык; силерге тиешеси жок. Андан көрө көңүлүн тындырып, 
ага мурдагыдай чабаганчы бол деп буйруш керек. Баочэнге келсек, башында ишти 
ийкем аткара албай, ишти токтотушка шыкакчы болуп, көмөктөштү. Чоктодо деле 
күнөө жок. Бактыга жараша, буйрук колуна тийээр замат, Ацимуну (Акимди) кармап, 
жарлыкка ылайык, кайтаруу астында борборго жөнөтө алды; тез аткарды, демек, 
сиңирген эмгеги кетирген күнөөсүн тең таразалап турат десек болот. 

16а Хаким-бек Осмон тууралуу айтсак, ал менин жакшылыгыма жан дилинен 
ыраазы; жана Сарымсактын уйгурлар менен жашыруун кат-кабар алышып жүргөнүн эч 
жашырган жок. Билээр замат, дароо Баочэнге кабарлап, чын ыкыластан чогуу 
акылдашып, жагдайга жараша иш жасады; башынан аягына дейре ынтаа көрсөттү; 
мунусу абдан дурус болду. Алкообузду билдириш үчүн кайырыбызды арттырып, бэй-сэ 
мансабын ыйгардык. 

Андан сырткары, Ацимунун (Акимдин) Яркендге караштуу Сарыкол деген жерде 
жашаган иниси Куньчукту издеп таап, камакка алышты жана аны Кашкарга жөнөтүштү 
Аянга айттырып жибергенин Баочэн кабарлады. Мындай кылыштын кажети жок. Бул 
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иш Сарымсак жиберген Токто-сопу уйгурду Эмур жаап-жашырып койгонунан 
башталган. Ациму (Аким) иниси башына балээ 

16б үйөөрүнөн коркуп кетип, Осмонго жалган жерден жалаа жаап, бу сапар 
кеңкелестик кылган. Өзүнөн күнөөнү оодарып салгысы келген; анын жазыгы, арийне, 
анча деле оор эмес. Ацимуну (Акимди) адеп алып келишкенде, мен ал башынан 
пейили түз, ынтаалуу адам экенин эстедим; демек, аны теске салып, кечирип койсо да 
болот. Анын кичүү иниси Куньчук тууралуу айтсак, башка жакта жашагандыктан, бул 
ишке тиешеси жок. Жаңылып-жазган агасы болсо, анан инисин кошуп, экөөнү тең 
чырга аралаштыргандан эмне пайда? Ырас, аны кармаган соң, эми же Яркендге, же 
Кашкарга жеткириш кажет. А Аянга болсо, Баочэн иштин жөн-жайын жакшылап жылуу-
жумшак түшүндүрүп, конуш журтка кайтып, тапшырылган жумуштарды демейдегидей 
эле аткара беришке буйрук этиши керек. Бул иш боюнча жалгыз гана Эмур жазаланууга 
тийиш. Ацимуга (Акимге) кечирим бериле турган болгон соң, а тууралуу бүт жер-жерге 
жар салып, 

17а ал эми ага караштуу он тогуз тайпа-журт буруттарына эч күдүктөнбөй, коркпой-
үркпөй, өз ишиңерди жасап, тынч-аман жашай бергиле деп жарлык жарыялаш 
ылазым. 

Ошондой эле, Кашкар менен Хами арасындагы дачэндердин кеңселерине, Ациму 
(Аким) жеткирилген кезде, мен ага кечирим бергенимди, демек, адегенде жакшылап 
түшүндүрүшкө аракет жасап, катуу жазалаштын кажети жок экенин эске алышты 
эскертип, буйрук жөнөтүү зарыл. 

Андан сырткары, Баочэн билдирет: бурут Доляндын (Төлөн?) даражасын көтөрүп, 
калпагындагы чок белгисин алмаштырышты сурайт. Өтүнүчкө ылайык, анын чени 
жогорулатылып, чок белгиси жана ботокуру алмаштырылышка уруксат этилсин. Дагы, 
келип түшкөн өтүнүчтөргө ылайык, Ташмилик бегинин жана башкалардын баардык 
иштери орундалсын. 

Бул иш бүткөрүлгөндөн кийин, 19 тайпа-журттун ишин жүргүзүшкө жумушка 
жөндөмдүү бурут шайлансын. Баочэнге берип жиберилген өзүнчө көрсөтмөдөн 
тышкары 

17б бүт көчүрмөлөрү кол коюп алыш жоопкерчилиги менен жөнөтүлдү. Мен 
баардык ишти өз убагында, адилет бүтүрөм; демек, ошого тете натыйжага жетишем. 
Кокус Ацимуну (Акимди) борборго жеткириш керек болсо, чыныгы себеби жана болгон 
иштер ачык көрүнүп турган соң, ошондой орундаш зарыл. Ошондо гана узак мезгил 
бою бакубат жашоо болот. Ушундай көрөгөч көсөмдүктү жана кемеңгерликти эмне 
үчүн баардык мансап адамдары өздөштүргөн эмес? 

Маалым болгондой, бул иштин чоожайы даңктуу аскер жуңгарларды багындырган 
кезден башталат. Уйгурлар бүт чарба иштери менен алек болушуп, тынч жашап 
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атышкан. Борониду-кожо гана биздин жакшылыгыбызга чын ыкыластан ыраазы 
болуштун ордуна, чыккынчылык кылып, тополоң баштап, келдеси кесилди. А кезде 
анын уулу Сарымсак 3-4 жашта болучу. Аны эмчек энеси Анжияндан ары карай 
тымызын алып качып кеткен. Анда мен ак дилимден боор ооруган элем. 

Өкүмдардын чексиз асман сыяктуу жан-жаныбардын жыргалчылыгына шарапатын 
тийгизген жароокер мээр-шапкаты менен жакшылыгы камашка жана өлүм жазасына 
тартышка жол бербейт. Анын айкөлдүгү бүгүнгө чейин 

18а чалкып турат. Сарымсак азыр 30 жашта; оокат-орозгери жок, селсаяк жакырга 
окшоп жашап жүрөт. Эгер ал эбак эле биздин жакшылыгыбызды билип, чын пейилден 
баш ийип, кечирим сурап келгенде, биз сөзсүз аны сый-сыяпатка карк кылып, тамак-
аштан, кийим-кечеден өксүтпөй, колдоп алат элек. 

Осмон учурдан пайдаланып, аны жок кылгысы келип, жаңы эле Баочэнге 
жашыруун билдирүү жибериптир. Канткен менен, мен Сарымсакты жок кылыш-бул 
көкөтеңир жалгаган бийликтин кең пейилдигине сыйбаган жорук болот деп эсептейм. 
Азырынча ырайым кылып, боор ачып, Сарымсакты борборго кабыл алуу каадасына 
кел деп чакырыш керек. Келсе, кайырыбызды арттырып, бейпил турмуш ыракатын 
тартуулайбыз. 

Күтпөгөн жерден Сарымсак акылынан айнып, акмактык кылды; күмүш-зер алышка 
азгырып, Кашкардын уйгур бегине кат жеткиришке тымызын адам жөнөттү. Кайрыет, 
Осмон байкап калып, териштирип чара көрсүн 

18б деп, түздөн-түз Баочэнге билдирди. Аны менен катар, Ацимунун (Акимдин) 
иниси Эмурдун айынан, (Сарымсактан) кат алып келген уйгур Токто-сопунун айыбы 
ачылды. Ошондой эле, териштире келгенде, айрым нерселери Осмон аркылуу ашкере 
болду. Ациму (Аким) иштин чоожайын түшүнүп, иниси Эмур кутулгус куяга калгананан 
эси чыгып, өз кезегинде, Осмонго жалаа жапты. Ациму (Аким) менен Эмур чын эле 
ушул ишке барышкан болсо, Ацимунун (Акимдин) жанынын тынчтыгын көздөп, 
Осмонду атайлап жамандашса, демек, бул дегеле боор ачышка таптакыр татыксыз 
жосунсуз жорук. Көңүлгө төтөк жалгыз ой - Ациму (Аким) деген бар болгону билимсиз 
бир дөдөй бурут экен; андыктан мен айрыкча кең пейилдик кылайын деп атам. 

Бул иш бир адамдын-Эмурдун арамза ниетинен улам келип чыккан. Камакка алып, 
борборго жеткиргенден кийин, бир адам-Эмур жазага тартылды. Ацимута (Акимге) 
артыкча кайрым көрсөтүп, кечирим бердик; ошондой эле, үй-оокат менен камсыз 
кылдык. Тууган-туушкандарын алып келип, чогуу-чаран тынч оокатыңарды кылгыла 
дедик. Ошондой эле, көрсөтмө бердик: Баочэндин кабарына караганда, Ацимунун 
(Акимдин) өзүнчө жашаган иниси Куньчукту таап келип камап коюшкан; ал эми 

Чоктонун айтымында, Ацимунун (Акимдин) туугандары-бурут Эсен менен 
Асанбайды туткундап, абакка салышкан, - баарын тең бошотушка буйрук этилди. 
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Баштагысындай өз милдеттерин өтөй беришсин. Бул, эмне, жок жерден ыр-чырга 
аралаштыруу деген нерседен алыс турган ашкан адамгерчилик эмес бекен. 

Бул ишти Чокто баштан-аяк өз мойнуна жүктөп, аткара албады. Баочэн дагы 
айтылган амирди гана тутуп, Ацимуну (Акимди) туткундап, борборго жөнөтүп тим 
болду. Атургай алар көңүлгө карап ишти басып коюшту көздөшкөн күндө да, баары 
бир, эртеби-кечпи тополоң чыкмак. Маселен, эртеңки күндө Шинжаңдын (Синьцзян) 
ар кайсы жеринде керилип кеңсе ээлеп олтурушкан 

19б дачэндер ушундай ишке туш болуп калышса, аны кантип чечишмекчи. Чокто 
мен дайындаган цаньцзань дачэнь. Эгерде дал ушинтип начар башкарса, эгер 
камабаса, сурак кылбаса, айыпты ачпаса, анда кантип эл алдына алып чыгып жаза 
тарттыра алат? 

Баочэн билдиргендей, бул ишти мен эң башынан тартып эле таасын талдагамын. 
Ацимуну (Акимди) туткундап, борборго жөнөтпөсө, күн-түн кашайып, талыкпай насаат 
айтып, акыл-эсине келтирбесе эч болмок эмес. Азыр эми иш бүткөрүлдү, демек, 
өлкөнүн ичиндеги да, сыртындагы да мансап адамдары аны менен толук таанышып 
чыгышса болот. Бул иштин жүрүшүн башынан-аягына дейре төкпөй-чачпай ачык 
баяндап, көрсөтмө бериш зарыл. Ичкериде да, сыртта да, бүт баардык жерде 
маалымат үчүн жарыялансын. 

1207-бап 
5-ай 

11б Императордун дагы бир жарлыгы. 

Үстүбүздөгү жылдын (1784 ж.) 3-айынын 12-күнү, Кашкардагы баньши дачэнь 
Баочэндин кабарына караганда, мурда тополоң чыгарып, келдеси кесилген айтылуу 

12а Борониду-кожонун уулу Сарымсак Кашкардын чегинен сырттагы Самаркан 
жеринен өзүнүн жакын жан-жөкөрү Токто-сопу уйгурду Кашкарлык уйгур Сапар молдо 
менен купуя жолугушуп, жашыруун кат-кабар беришке жана азгырып күмүш-зер 
алдырышка тымызын жөнөткөн. Мен а кезде Сарымсак алыс жакта баш пааналап, 
колунда жок тентимиш томоякка окшоп оокат кылып жүргөнүн көңүлгө алган элем. 
Анын Кашкарлык уйгурларга жиберген каты күмүштөн жасалган буюмдарды азгырып 
алдырыш максатын гана көздөгөн. Арийне, мен кат алган адамды да, жана, ошондой 
эле, Сарымсак кат берип жиберген Токто-сопуну да камап, жазаладым. Бул жетиштүү 
эскертүү. А бирок бурут саньши дачэни Ацимунун (Акимдин) иниси Эмур өзү билемдик 
кылып, Токто-сопуну жаап-жашырып койгон. Кашкардын хаким-беги Осмон туюп 
калып, түз билдирген. Ациму (Аким) биздин кайырыбыздын чайырын чыгарып, 
башына балээ үйүп албасын деп чочулап, инисин гана калкалашка далбас урган. 
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Андан тышкары, Янги-Гиссардын хаким-беги Алим да Сарымсактан жашыруун кат 
алган. Анан, билип калса, Осмон оңдурбай салбасын деп коркуп, Ациму (Аким) экөө 
аны озунуп жаманатты кылмакчы болушкан. Ошол максаттан улам, Осмон дагы 
мурдатан Сарымсак менен тымызын кат-кабар алышып жүргөн деп, анын үстүнөн 
Баочэнге ушактап, удаасы менен кат жолдошкон. Баочэндин аркасы менен бул бөйдө 
чагым экени аныкталган. Уят-сыйытты билбеген Ациму (Аким), ал аз келгенсип, дагы 
өзүнүн уулу Яньцини кошуп алып, Осмонду жамандап Ушка Чоктого даттанып барган. 
Ал убакта Чокто бир жаңсыл чечишке эч шашылган эмес; жаны ачып жараштырышка 
арачы түшүп гана тим болгон. 

13а Баочэнге жолугуш үчүн Ациму (Аким) менен чогуу Кашкарга барып, Ацимуну 
(Акимди) жана Алимди Осмондун алдында айыптарын моюнга алып, кечирим сурашка 
үгүттөгөн. Ошентип ишти бүтүрүп, маалымат билдирген. 

Жасалган иштин баары тең эң эле натуура болгон. Баочэн бул иш тууралуу эң 
башында адеп билдиргенде эле, мен кунт коюп баамдап көрүп, эгер Ациму (Аким) 
камалып, жаза тартпаса, жакын арада чыр чыгарбай койбойт дегемин. Талаптагыдай 
тартипте көрсөтмө бергемин; Ацимуну (Акимди) камап, борборго жөнөтүшкө, 
кажыбастан, кайра-кайра акыл-эсине келтиришке буйрук эткемин; жагдай ошондо гана 
оңолоорун эскерткемин. Жакында Баочэн акыры Ацимуну (Акимди), Алимди жана 
уйгурлардын ишине катышы бар калган белгилүү адамдарды кармады, - бүт баарын 
камакка алып, сакчыларга айдатып борборго жөнөттү. Баочэндин ушундай кылганын 
утуп алып, Чокто чочуганынан чакчелекей иш 

13б жасады. Бул ишке эч тиешеси жокторду жакшылап жубатып, баштагыдай эле 
өз жумушуңарды аткара бергиле деш абзел. А Чоктону болсо, кызматтан бошотуп, 
камакка алып, борборго жөнөтүп, айыбын аныкташ үчүн Кылмыш жана Жаза 
министрлигине өткөрүп берүү зарыл. 

Чокто кабарлагандай, бул көрсөтмө келип түшкөнгө чейин, атайын жиберилген 
адам Эсенди барып кармаган убакта, анын ою-дили ак болгон; ал ошондой эле, бул 
чыр-чатакка Ациму (Аким) тарабынан тартылганын, аны аябай жек көрүп калганын 
айткан. Азыр борборго кабыл алуу каадасына келмекчи болуп жатат. Ошондой эле, 
экинчи жагынан, (Эсендин) урук-журтундагы буруттарга аны Осмон менен болгон ишке 
Ациму (Аким) аралаштырганын, атүгүл чыр-чатак чыгарышка 

14а азгырганын ачык айтып, түшүндүрүш кажет. Алаңгазарлык кылып, күдүк 
туудурушка жана чалмакей чалып, чалды-куйду иштерди жасашка жол берилбесин. 
Буруттардын ичинен Эсен чындыгында да акыл-эстүү жана жоош-момун адам. Мурда 
сый-сыяпат көрсөтүп, жибек тартуулаганбыз; ошондой эле, даражасын көтөрүп, 
калпагындагы чок белгисин алмаштырганбыз. Аны журтуңа кайтып кете бер дедик. 
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Буйрукка ылайык иш жүргүз деп, буга дейре Хайлуга канча айттык. Ацимунун 
(Акимдин) иниси Куньчук камалганы жөнүндө Баочэн билдирген маалыматты мен эске 
алдым. Аны чатакка аралаштырбаш үчүн, тезинен бошотушка буйрук бердим. Бул иште 
Осмон Ациму (Аким) аны жамандап койгону үчүн гана коркмуш болуп, анткорлонуп 
жаткан жок. Дайыма берилип кызмат өтөп келген; Баочэнге Ацимуну (Акимди) 
камашка жардам берген; андыктан алкообузду билгизиш үчүн сый көргөзүп, бэйле 
мансабын ыйгардык. Баочэн болсо, башында Чоктону колдоп, Ацимуну  

14б (Акимди) бошотуп жиберген. Чындыгында да, күнөөсүн моюндабай коё 
албайт. Менин буйругумду алган убакта Ацимуну (Акимди) кармап жөнөтсө болмок. 
Ойдогудай орундаганда, жаза тарттырыш үчүн тийиштүү министрликке табышталбайт 
эле. Ошондуктан жакшы кызматы үчүн сыйлаш жана кыянат кылмышы үчүн жазалаш 
эрежеси так сакталса, - баардыгы тең жасаган ишине жараша өз энчисин алат. 

Баочэндин жөнүн айтсак, ал Ацимуну (Акимди) камап, жөнөткөндөн кийин, анын 
уулу Яньци шек алып калып, тымызын качып кетти. Анда артынан куугун салып, адам 
чаптырыштын анча кажети жок болчу. Антип. ордуна Баочэн артынан уйгур беги 
Хутулук-мотаны куугунга жиберип, аны Яньци өлтүрүп салды; анан кайра туруп, 
Яньцини кууп жетип, жок кылышка Ушка офицер кошуп жоокерлерди атказмакчы 
болду. Мунун баары өтө эле аша чапкандык. 

Маалымат билдиришээр замат, мен Хайлуга көрсөтмө бердим. Баочэн жабыр 
тарткан уйгур үй-бүлөсүнө жардам катары тартуу берип, тийиштүү түрдө көңүл айтты. 

Яньци жалгыз өзү качкан күндө да, аны кармаш үчүн 15а жоокерлерди жибериш 
кур бекер убарачылык. Жоокерлер жөнөтүлгөнү жөнүндө кабар угуп алып, Чокто эмне 
үчүн жеңил ойго жетеленип, алаңгазарлык менен жер-жерде офицерлерди жана 
жоокерлерди даярдык абалына келтиришке Илиге, Үрүмчүгө, Ушка кат жүзүндө буйрук 
берип жиберген. Билдирген жоругуңар-бул барып турган сандырактык. Ага тез аттанып 
чыгып, токтотушка буйрук бердим. Мен ушундан улам, бу не деген таң калаарлык 
буйрук деп, өкүнүчкө батып, кейип турам. Кашкардын баньши дачэни Фулунун 
кабарына караганда, Баочэн атказган тыргоот жоокерлери жолдон токтотулуп калган. 
Жиберген билдирүүсү эң сонун; дачэнь менин тапшырманы алды; эсеби, Фулу талап 
кылынган милдетти ойдогудай орундап, өз убагында билдирсе болот; ошондо 
кызматка жарактуу экенин далилдейт. 

Ацимунун (Акимдин) камалыш жана борборго жөнөтүлүш жөнүнөн чыккан тыянак: 
кызматкерлердин бүт баарысы тең коркоктугун коюша элек экен, демек, эч качан ишти 
жакшы өздөштүрүп, ажатын ачып кете алышпайт; ашыкча көңүлчөөктүк көрсөтүп, 
көндүрүп, жоошутуп жайгаргандан башкага жарашпайт. Мисалы, Агуй менен Илэту 
адеп башынан тартып эле өз иштерин бир жаңсыл кылышты каалашкан жок, жана ага 
аракет да жасашпады. 
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Ушу кезде Яньци качып кетти; артынан куугунга жиберилген уйгур беги дагы 
жабыр тартты. Ациму (Аким) эмне үчүн камалган себебин бир гана Чокто эмес, Агуй 
менен Илэту дагы билишке тийиш болучу. Муну алар да утушкан эле. Бул иш жаңы 
чыкканда, Ацимунун (Акимдин) камалышы Яньцинин качышына алып келээрин ким 
ойлоптур. Башынан эле бул мага караштуу иш болучу; тайсалдабай так кесип, ачык 
айтайын, чындыгында да, мага тиешелүү маселе болучу. 

28б Бурут саньши дачэни Ацимуну (Акимди) камап, суракка алуу иши боюнча 
Императордун амири. 

Иштин чоожайы мындай, анын иниси Эмур тымызын 

29а Сарымсак менен байланышып баштаган. Эгер Ациму (Аким) Эмурду колго 
салып бергенде, мен, сөз жок, кең пейилдик кылып, анын күнөөсүн кечирип коёт элем. 
Антиш ордуна, инисин калкалап, дароо Алим экөө биригип алышып, ал дагы Сарымсак 
менен купуя байланышып жүрөт деп, Осмонго жалаа жабышты. Териштире келгенде, 
бул Ацимунун (Акимдин) карандай калп ушак-чагымы экени ачык болду. Өкүнөөр 
болду бекен десек, кайра качышты ойлой баштады. Андыктан аны камап, сурак 
жүргүздүк. Уулу Яньци болсо, жазадан коркуп, заматта качып жоголду. Кашкардын 
дачэни билдирүү жөнөтүп, кууп жетип колго түшүрүшкө, жана ошондой эле, ага 
жардам берген буруттарды бүт кырып жоюшка сан түмөн аскер атказышты сурады. 
Мунун баардыгы аша чапкандык. 

Буруттар баш ийип беришкенден тартып, эбактан биздин ылым санаган 
ырайымдуу ымалабыздын үзүрүн көрүп келишүүдө. Яньци деген бир адамдын айынан 
үй-бүлөнүн бүт мүчөлөрүн курутуш мен үчүн өтө оор. Ошондуктан буруттардын 
адигине уруусунун бийи 

29б Ертебайга аскер атказышты токтотушка буйрук эттим. Яньцини кууп жетип, 
туткундашка анын бир тууганы Артибайды кошуп кол атказдык. Мен абдан 
курсантмын, жибек тартуу кылдым. Эгер кармай алышса, албетте, сыйымды дагы 
ашырам. Кармай алышпаса, мейли, жазалабайм. Эгер амирибиз таркатылбаса, анда 
менин ырайым кылып, боорукер болоюн деген ой-ниетими көңкү бурут кантип билет? 

Айтылгандын баарысы Хайлу менен Баочэнге табышталсын. Бу жарлык бурут 
тилинде жазылып, бүткүл бурут бийлерине таркатылсын. Аларга тапшырма: бүт жер-
жерлерде, чегара кароолдорунан ичкеридеги жана сырттагы бүткүл бурут урук-
журттарына ар дайыма менин ылым санаган ырайымдуу ымаламдын шарапатын 
көрүш үчүн эч чочулабай, кадимкидей өз оокатыңарды өткөрө бергиле деп жар 
салышсын. 

39а Императордун жарлыгы. 
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Кашкардын баньши дачэни Баочэндин кабарына караганда, буруттардын адигине 
уруусунан Ертебай, буйрукту жетекчиликке алып, өзүнүн бир тууган агасы Артибай, 
иниси Шамирчжа, Баочэн жиберген 6-даражадагы хаким-бек Шабату болушуп чогуу үч 
миңден ашуун бурут атчандарын баштап, каармандык менен артынан сая түшүп, 
Яньцини жана Эмурдун уулу Хочжомуярдын адамдарын (эркектаналарын, аялдарын, 
балдарын), ошондой эле, 

Яньциге кошулуп жүрүшкөн анын бүт тарапкерлерин кууп жетип кармашкан. 

Ушундай болоорун мен тээ башында эле болжоп 

39б билгемин. Бурут саньши дачэни Ациму (Аким) камакка алынгандан кийин, аны 
угуп, уулу Яньци качып жоголгон. Дегиңкиси, мунун анчалык деле мааниси жок болучу. 
Ал эч кандай калайман баштай албасы да белгилүү эле. Ошондуктан чуулган салып, 
аскер атказылбасын, өзүнөн өзү колго түшпөй койбойт деп буйрук этилген. 
Өкүмдардын жарлыгы жарыяланды. Эми адигине уруусунан бурут Ертебай биздин 
сыйыбызга терең ыраазы. Кашкар дачэнинин жарлыгын ызаттап кабыл алып, өзүнүн 
бир туугандары менен бирге үч миң атчанды баштап, Баочэн жиберген Шабату хаким-
бекке келип кошулган. Яньцини кармашта каармандык көрсөтүштү; чындыгында да, 
тез колго түшүрүштү. Ыраактагы бурут урук-журттары ушундай чын ыкыластан ынтаа 
көрсөткөнү көңүлдү көтөрөт. Мен эң бир курсантчылык менен Ертебайга деген сый-
сыяпатымды ашырмакчымын: ал чок белгиси жана экинчи даражадагы ботокур менен 
сыйлансын; саньши дачэнь мансабы ыйгарылып, калпагына тагышка түстүү канат 
тартуулансын. Анын агасы Артибай, иниси Шамирчжа, - экөө тең чок белгиси жана 
үчүнчү даражадагы ботокур, ошондой эле, түстүү канат менен сыйлансын. Дагы 
Баочэнге табышталсын: ал казынадан акча алып, Ертебайга 5 күмүш жамбы, Артибай 
менен Шамирчжага 4 күмүш жамбы тартуу кылсын. Андан тышкары, алкообузду 
билгизип, Яньцини колго түшүрүштө ынтаа көрсөтүшкөн буруттарды сыйлаш үчүн 
Ертебайга 20 күмүш жамбы берилсин. Бул колго түшүрүлгөн Яньци, Эмурдун уулу 
Ходжомуяр жана башка бир канча коркунучтуу кылмышкерлер, ошондой эле, Ациму 
(Аким) менен Эмурдун калган туутандары, Кашкарга топ-топко бөлүштүрүлүп 
жеткирилди. Чыйрак шивэйлерди (офицерлерди) жана жоокерлерди иргеп алып, 

40б сакчылардын кайтаруусу астында улам кезектешип, коштоп жүрүп отурдук: үч 
кудуктан чегара чөлкөмүн бойлоп жол менен атчан өкүмдарлардын (Жэхэдеги) жайкы 
кеңсесине тез эле жетип келдик. Яньцинин калган аялдары менен балдары, ошондой 
эле, качканда аны менен кошо жүрүшкөн жан-жөкөр буруттар Ацимунун (Акимдин) 
өрүш журтунан колго түшүрүлгөн мал-жаны менен кошо жана азыр олжолонгон курал-
жарактар бүт бойдон Ертебайга өткөрүлүп берилди. 

Яньцини туткундашка жиберилген алтынчы даражадагы хаким-бек Шабату 
жөнүндө айтчу болсок, бу сапар чоң ынтаа көрсөттү; мунусу жакшы иш болду. Баочэнге 
тапшырма: жоомарттык кылып, 4 түрмөк жибек менен сыйласын. Кийин мүмкүнчүлүк 

www.bizdin.kg

201



болуп, бектин кызмат орду бошогондо, алкообузду билгизиш үчүн өтүнүчтү орундап, 
мансап даражасы жогорулатылсын. 

41а Андан тышкары, Яньцини туткундап, жоокерлерди жетектеп, аны кайтарып 
жүргөн чоңбагыш уруусунан чыккан Бошихуй (Бошкой?), ошондой эле, Шабату менен 
бирге жоокерлерге башчылык кылып, Яньцини курчоого алып, колго түшүрүшкөн 
чоңбагыш уруусунан бурут Хуатэ (Кубат?), адигине уруусунан акалакчы Якэпу (Жакып?), 
Мурат, Гэдай (Кедей?), баарысы тең күч-аракетин аябай, кызмат кылышты, - андыктан 
дагы тактап тастыкташты Баочэнге тапшырабыз. Алардын баштапкы даражасы эске 
алынуу менен, даражалары дагы бир баскычка жогорулатылсын; чок белгилери жана 
ботокурлары алмаштырылсын; алкоо иретинде ар бирине күмүш жамбы тартуулансын. 

Бу сапар Ертебай менин сыйыма ыраазы; чын ыкыластан ынтаа көрсөттү. Мен 
жоомарттыгымы ашырып, ага өзүнчө белек-бечкек тартуу кылдым; бүт жер-жерлерге 
шардана болсун деп, мен булар туурасында жалпы буруттарга жар салышты Баочэнге 
буйрук кылдым. 

Баочэнге келсек, Яньци качкандын айынан буга чейин чалагайым иш жасаган; а 
жагынан эскертүү алды. 

41б Цзюньцзи дачэнге аталган уруу менен биргеликте катуу текшерип, кабар 
кылышка буйрук бердик. Учурда Яньцини бүт урук-туугандары менен колго түшүрүп, 
талаитагыдай чара көрдүк; ишти ойдогудай ийгиликтүү орундадык. 

Баочэн менен Дафу экөөнү тең жазадан куткарып, кечирип койдук. Бу сапар Осмон 
чара көрүшкө жардам берип, такай тырышып кызмат кылды. Баочэн менен Осмонго 
бирден чоң капчык, экиден кичине капчык тартууладык. 

Бу жарлыктар менен буйруктар, ошондой эле, Баочэндин кат жүзүндөгү 
билдирүүсү таанышып чыгыш үчүн Агуйга, Фу Кан-анга, Илэтуга, Хайлута жана 
башкаларга жиберилсин. Булардын баарысы тең ичкериге да, сыртка да 
маалымдалсын. 

1208-бап 
Цяньлун, 49-жыл (1784), 6-ай 

3б Императордун жарлыгы. 

Баочэндин жиберген катына караганда, Чокто уялбастан туруп, ал жакта 
капылеттен башка бир себептер келип чыгышы мүмкүн; анда аскер жөнөтүш кыйын 
болуп калат; кокус ушундай зарылдык туулса, сес көрсөтүш үчүн Кашкарга өзүм кол 
баштап барам деп атыптыр. Бу деген жеткен келжирек билдирүү. Учурда Баочэн 
Яньцини, анын  
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4а аялдарын, балдарын жана жан-жөкөрлөрүн кошуп бүт колго түшүр деп, Ертебай 
бурутка буйрук берип койгон. Ертебай буйрукту орундап, Яньцини сакчыларга 
кайтартып Кашкарга жөнөттү жана бүт талап кылынган чараларды көрдү. 

Эгерде азыр башка бир себептер келип чыкса, аскер атказыш кыйын болот; 
андыктан сүр кылыш үчүн каруу-кол жиберээрибизди жар салам деп, эмнеликтен 
Чокто кайра дагы айтып атат. Бу деген акылга сыйгыс жосунсуз жорук; муну кантип 
түшүндүрөөрүңдү да билбейсиң. 

Иштин төркүнү мурда ал чатакты басмак болуп, бирок уруксат алалбай калганына 
барып такалат. Азыр эми Ациму (Аким) менен Яньцинин туткундалышы, окуянын тез 
өөрчүшү, Кашкарга шашылыш аскер атказуу Ертебайды жана буруттарды шектендирет 
деп чочулап жаткандагысы. Кокус Яньци алыс жакка из жашырып качып кетсе, же иш 
оңунан чыкпай калса, эмне, анын кыбасы канбайт бекен? 

Андай эле күч-аракетин үрөп, аскерлерди алга баштап сазайын бергиси келет экен, 
башында эмне үчүн Ацимуну (Акимди) туткундаштын ордуна, боор ачып, күнөөңдү 
мойнуңа алып, Осмондон кечирим сура деп, аны Кашкарга коштоп барат да, ошону 
менен ишти бүткөрүп, чатакты басып таштайт. Бирок да, иш убактылуу 
токтотулгандыктан, тергеп-териштириштин натыйжасында төмөнкүдөй маалыматтар 
ачыкка чыкты: сегизинчи айга карата, аттар семирген кезде, Ациму (Аким) чыр 
чыгарып, Кашкарга калайман салат, демек, дагы бир жоболоңдуу иш башталат. Ушул 
убакта, эгер Ертебай Яньцини Кашкарга жеткиришке макул болсо, анда иш тамам. Жок, 
аңырт-каңшаардан улам, Чокто жоокерлерди баштап алга жөнөсө, чочуганым, Чокто 
алардын баарына тең чара колдонбой койбойт, демек, бүт буруттар коркунучка батып, 
күмөндөр болушат, же болбосо, жүрүп отуруп, жагдай Яньцинин качып кетишине 
чейин жетет. 

5а Мен сөзсүз Чоктону колго тийгизип, көпчүлүк алдында жазасын берем. Ал аз 
келгенсип, Чокто Баочэн менен Дафуга жолукканы Кашкарга баратам, талкуулап көрүп, 
талаптагыдай чара көрөбүз деп, кайрадан билдирүү жиберип олтурат. Мунусу 
мурдагысынан бешбетер абийирсиздик эмеспи. 

Менин баардык буйрук-жарлыктарым жана Чокто жиберген иш кагаздарына 
жазган пикир-талаптарым (резолюцияларым) кытай (ханзу) тилине которулуп, 
ичкериде да, сыртта да, бүт жер-жерлерде мансап адамдарына жарыя кылынсын. Иш 
кагаздарынын түп нускасына жазылган бул пикир-талаптар (резолюциялар) таанышып 
чыгыш үчүн Хайлуга берилсин жана Чоктого кайтарылсын. Азыр кокус Чокто Кашкарга 
келип калган болсо, Баочэн аны кызматтан алат. Жэхэге жөнөтүлсүн жана жазасы 
аныкталсын. 

1218-бап 
Цяньлун, 49-жыл (1784), 11-ай 
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27б Императордун жарлыгы. 

Аяна билдиргендей, уялаш жана кыйыр туушкан Айчжибек, Шабэньсур, Шахэргэс, 
Сикэнань-бек, Шавандилер 

28а бирин-бири тоноп, арызданып атышат. Кебетеси, Шавандинин урук-журту 
күчтүү көрүнөт; анткени бир туушкан Шабэньсур менен Шахэргэс үй-бүлөсүн алып, 
Сарыколго көчүшкө уруксат сурашкан. Аяна себебин билишке мираб-бек Болотту 
жөнөткөн. Шаванди менен Шахэргэс экөө кыйыр туушкан, жана эбактан дос-жоро 
болушкан. Кийин Шабаньсур менен Шахэргэс Шавандинин тууганы-Элибу-бекти 
өлтүрүп, Шакдала өрүш жайытын ээлеп алышканына байланыштуу, Шаванди анда 
жоокерлерди жиберип, аларды карактап, карындашын олжолоп алган. Ошондон ар 
биринин ичинде кетпес кек калып, бири-бирин жамандап келишет. 

Жапайылардын жосуну куштар менен жырткычтардын жоругу сыяктуу болот; 
көңүл буруштун эч кереги жок. 

28б Шахэргэс өзү келип кабарлап, чара көрүшкө жоокерлерди жиберишти өтүнгөн. 
Аяна ачык айтып жемелеп, бир туугандарга убактынча Сарыколдо кыштап турушка 
уруксат берген; жазында кар эригенде эски журтуна кайра келишет. 

Андан сырткары, Шавандинин иниси-Шахэса дагы даттанып келген. Өтүнүчүнө 
ылайык, ага да ошол эле жерде кыштап, ал эми жазында кар кеткенде, кайра 
кайтышка уруксат этилди. 

Шаванди менен Шабэньсурдун артынан Шахэргэс да арызданып келген. Аяна 
мындай деп ачык эскерткен: «Силер жалпы баарыңар Улуу мартабалуу өкүмдардын 
кең пейил ырайымына арзып, көптөн бери тынч-аман жашап жатасыңар. Эгерде 
ушинтип касташып-басташып, бири-бириңерди карактай берсеңер, эгер буруттарга кез 
келгенде, аларды кекетип-мокотчу болсоңор, мен дагы эч кандай жардам кылалбайм. 
Эмне, силерди эскерткен жок белем? Буруттар деген күч-кубаттуу; каракчылык 
алардын 

29а көнүмүш адаты. Азыр гана Улуу даражалуу өкүмдардын жакшылыгына ыраазы 
болушуп, өлкөнүн мыйзамдарынан сестенишип, талоончулук кылышка батыналбай 
калышты. Эгерде силер тынч жашабасаңар, ар кайсыга шылтап араздаша берсеңер, 
буруттар сөзсүз келбей коюшпайт, демек, учурдан пайдаланып, талап-тоноп кетишээри 
турган иш. Андан эмне пайда? Силер өзүңөр түшүнүп, мындан ары карай жумурай 
журттун баары менен тең ынтымактуу болуп, тынч жашашка тийишсиңер». Мунун 
баары Аянага, Тэтунэге, Сатыбалдыга маалымдалып, талаптагыдай чара көрүлсүн. 

1216-бап 
Цяньлун, 49-жыл (1784), 10-ай 

10а Императордун жарлыгы. 
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Аяна билдиргендей, Яньци Ниябушага барып жашынганына байланыштуу, Куньчук 
аны азгырышка бурут Дарбакты жөнөткөн. 

Яньци-мазасыз адам. Азыр эптеп өмүрүн узартыш үчүн Ниябушага бекинди. Ушу 
күндө аны азгырышка шашылыш адам жиберсек, Яньци жазадан коркуп, андан ары 
карай качышы мүмкүн; демек, кармашыбыз дагы кыйындап калат. Аянага, Тэтунэге, 
Сатыбалдыга өкүмдардын буйругун берип жибергиле, бул иш боюнча чара көрүшкө 
киши атказышка шашылышпасын. Жазында кар эриген маалда Аяна Куньчукка адам 
жөнөтүп, Яньцинин кабарын билет. Эгер Яньци чын эле келгиси 

10б келсе, анда кайрадан талдап, акыл калчап көрүш керек; жагдайга жараша аны 
азгырып алып келишке Куньчукту жибериш ылазым. Кокус Яньци келгиси келбесе, 
анда ал жакка аны туткундаш үчүн адамдарды атказыштын кажети жок; тек гана Яньци 
ошол жерде экенин бышыктап коюшка киши жиберүү зарыл. Эгер Куньчук Яньцини 
азгырып алып келе алса, анда мен, сөз жок, сый-сыяпатка карк кылам. Азыр азгыра 
албай калды, арийне, анысы үчүн зекиштин кереги жок. Сатыбалды Куньчукка 
жашыруун буйрукту тапшырып койсун; ал ага кунт коюп, талаптагыдай чара көрсүн. 

1217-бап 
Цяньлун, 49-жыл (1784), 10-ай 

5б Императордун жарлыгы. 

Баочэн билдирген маалыматка караганда, буруттарды тынчтандыруу иши боюнча 
ашыкча чаралар көрүлгөн. Буруттар көңүл бурушка арзыбайт. Моюн сунуп 
келгендерине тийиштүү түрдө сый көрсөтүп, калпагына такканга чок белгисин жана 
ботокур ыроолойбуз; муну оңой эле орундатса болот. 

Ал эми кездешүүгө келишпеген бурут бийлерин чакырып, чок белгиси менен 
ботокур ыйгарыштын кереги жок. Алар өрүш-жайыт которуп, 1-2 бекет аралыкта көчүп-
конуп, өз билгендерин жасап жатышканы угулууда. Эгер ичкеридеги (жерлерге) көчүп 
өтүп, Кашкардын чегара кароолдору турган чөлкөмгө кирип алышчу болсо, өзүңөр 
айдап чыгарышка тийишсиңер. Жок, өз өрүш жайыттарынын ичинде көчүп-конуп 
жүрүшсө, анда да аярлап көз салып туруш зарыл. Ушундай болбогон бир майдабарат 
иштерди өзүңөр эле бүткөрбөйсүңөрбү? Кокус буруттардын көңүлүнө шек туудуруп, 
чочутуп алсак, дагы бир балээ башталбай койбойт. Булардын баарысы Баочэнге 
кабарлансын. Мындан ары, ушундай көңүл бурушка арзыбаган окуялар үчүн жөнү жок 
дүрбөй бербегиле. Буруттарга келсек, алардын конуш журттарында ары-бери көчүп 
жүргөндөрү жок эмес, бар; бирок, көп көңүл буруш керек эмес. Баардыгы жөнүндө 
Илэту менен Хайлуга маалымдалсын. 

1238-бап 
Цяньлун, 50-жыл (1785), 9-ай 
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6а Баочэн бүгүн кабар кылды: буруттарга барып соода кылып жүргөн Ибраим уйгур 
билдиргендей, былтыр 

6б Сарымсак Асанкул бурутка жана башка дагы жети кишиге кат жибериптир деген 
сөз жүргөн. Борке экөө биригип алып, Кашкарды каракташмак болушкан. Азыр эч 
андай аракет жок; чегарада тынч туруп, тымызын чекмелеп билиш керек. Сыягы, бул 
ишти эч ким колдобой койгон көрүнөт. Буга чейин Хайлу каңшаар кептерге 
кайдыгерлик кылып, башалман билдирүүлөрдү жиберип, өзүнөн өзү коркуп отурган. 
Буруттардын көңүлүн ийитиш эч мүмкүн эмес; күн мурунтан тынчытышка кам уруу 
зарыл. 

Фу Кан-ань бул буйрукту алды; Аксуда күтүп жата бербей, Кашкарга жөнөп, 
буруттарды ынтымак-ырашкерликке жана тынч болушка ийиктириш ылазым. Андан 
соң Ганьсуга кайтып, Цингуйду алмаштырып, аны Ушка барып, ишти колго ал деш 
керек. Куйлиндин 

7а Кашкарга аскер баштап барышынын да кажети жок; а Илиде болсо, абдан 
жашыруун түрдө сактык чараларын көрүү зарыл. Булар тууралуу баардыгы кабардар 
кылынсын. 

1245-бап 
Цяньлун, 50-жыл (1785), 12-ай 

2а Императордун жарлыгы. 

Фу Кан-ань билдиргендей, Долянь (Төлөн?) уйгурлар менен буруттарды баштап, 
аттарды айдай качышкан ууру-кескилердин артынан Хэсэлатэ деген жерге дейре кууп 
барып жеткен. Кесептер дароо мылтык менен аткылашып, каршылык көрсөтүшкөн. 
Маймадихуй уйгурдун аракети менен бир кесепти жайлашкан. Бурут Абулик мылтык 
менен бир кесептин атын атып өлтүргөн. Доляндын уулу Айлэтуй бир кесепти тирүүлөй 
колго түшүргөн. Баарысы тең аянбай аракет кылышты; алкоо билгизиш үчүн алтынчы 
даражадагы чок белгиси, ботокур жана кара канат менен сыйлаш мүмкүнчүлүгүн сурап 
көрүш керек. Бурут Абулик, 

2б Доляндын уулу Айлэтуй, уйгур Маймадихуй (Маматкул) Долян менен бирге 
кесептерди кууп жетишип, мылтык атып өлтүрүштү. Дагы бир өтө курсант кылчу жери, 
тирүүлөй кармашты. Баарына тең мартгык менен сый көрсөттүк: алкообузду билгизиш 
үчүн Абулик бурутка, Доляндын уулу Айлэтуй бурутка, Маймадихуй уйгурга, - баарына 
тең алтынчы даражадагы чок белгисин, ботокур жана кара канат ыйгардык. 

1286-бап 
Цяньлун, 52-жыл (1787), 8-ай 

7а Императордун жарлыгы. 
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Таци маалымдагандай, Яньци бир канча жүз буруттарды жыйып алып, Сары колго 
барып, калктын сансыз малын олжолоп, Карасуудан качып кеткен. 

Кууп жетип туткундашка шивэйди баш кылып жоокерлерлерди атказдык; ошону 
менен бирге, жолду тороп, кармасын деп айттырышка Минлянга чабаганчы 
чаптырдык. 

Яньци сыртта кыйын кырдаалда качып жүрүп, көп 

7б бурутту жыйып, Сарыколдогу журттарды талап-тоношко барып отурат. 
Чындыгында да, кыянат кылмыш. 

Эр жүрөк күчтүү буруттар жана уйгурлар менен чогуу кууп жетип, колго түшүрүшкө 
солунь жоокерлерине баш-көз кылып Лаогэни жөнөттүк. Сактык чараларын көрүш үчүн 
Таци жана Минлян бүт жер-жерлердеги кароолдорду буйрук менен тааныштырып 
чыгышты. Каракташ үчүн кайра дагы келишке даашса, кармашка бүт болгон күч-
аракетти үрөп, өлүм жазасына тартыш керек. 

1302-бап 
Цяньлун, 53-жыл (1738), 4-ай 

20а Императордун жарлыгы. 

Шаньань билдиргендей, манжуу жоокерлерине малайлыкка Үрүмчүгө, Баркөлгө, 
Гученге жана башка жерлерге жиберилген кесеп элюттарды, тыргоотторду, 
буруттарды, уйгурларды уу бөлүп чыгаруучу жайларга которушту сурайт. Билдирүүнү 
колдойбуз. Үрүмчү жана башка жерлер монголдордун жери, ошондой эле, Илидеги 
уйгур шаарлары менен тыргооттордун конуш журттарына жакын болгондуктан, эгер 
элют, тыргоот, бурут, уйгур кылмышкерлери көрсөтүлгөн жайга жөнөтүлсө, оңойлук 
менен кача албай калышат. Ошондой эде, алдын ала эскерткенге мүмкүндүк болбой 
атканына байланыштуу, өтүнүчкө ылайык, болжолдонгон жердин ордуна уу бөлүп 
чыгаруучу жайга которуш үчүн, бул буйрукту Шэньси-Ганьсунун вице-губернаторуна 
жиберебиз. Мындан аркысында ушул буйрук жетекчиликке алынсын. 

1324-бап 
Цяньлун, 54-жыл (1789), 3-ай 19а Императордун жарлыгы. 

Шаньань маалымдагандай, Сучжоудан Үрүмчүнүн, Ваньчан-хаонун дүкөндөрүнө, 
жана башка дагы үч жерде сатыш үчүн ышкын жөнөтүлгөнү жөнүндө Исандан 
билдирүү кат келип түшкөн. Ошондой эле, дүкөн ачышкан адамдар аныкталып, 
камакка алынган. Го Сянцинди туткундап, Лэ Баого жөнөтүшкөн. 

Андан сырткары, Фу Сун кабарлагандай, Анжияндык уйгур Кахматка, жана башка 
дагы жети адамга олуттуу 
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19б айып тагып, мекенине кайра кайтарышты сурашууда. Ал эми Кашкарлык уйгур 
Айитэ менен Сайрамдык Маматкул уйгурга чоң күнөөсү үчүн эки айга моюндарына 
жыгач каамыт кийгизиш керек деп атышат. 

Буга чейин, Орусия белгиленген эки тараптуу эреже-жоболорду сактабай 
койгонуна байланыштуу, Кяхтада соода кылышка тыюу салынган. Ышкындын жайын 
айтсак, Орусияда-ал зарыл оокат. Мурда, соодага тыюу салынган кезде, Орусия ышкын 
албай калып, эси эки болгон. Азыр болсо, Шинжаңда (Синьцзян) соодагер уйгурлар 
менен Анжияндык мусулмандардан 10 млн. цзинь чамасында (цзинь-0,6 кг) жашыруун 
алып келинген ышкын канча бир ирет табылганы ачыкка чыгууда. Бул асыресе 
абийирсиз соодагерлерге тийиштүү. Алар Анжияндыктар, буруттар, казактар менен 
жакшы тааныш, демек, Орусияда көп 

20а соода-сатык кылышат. Пайданын артынан түшүп, ички аймактардан Шинжаңга 
ышкын ташып келишет. Аны Анжияндык уйгурлар аркылуу Орусияга жөнөтүшөт. 

Ушу тапта, Кяхтада соода жүргүзүшкө тыюу салынганына карабай, Шинжандан 
ышкын ташылып аткандыктан, андан эч өзгөрүш болгон жок. Ошондуктан Орусия 
ышкынга муктаж болуп кыйналбады. Эгер катуу чара көрүп жазалабаса, алдын алып 
эскертиш кыйын болот. Жашырып ышкын сатып жатышкан соодагерлерди канча товар 
менен кармалганына жараша жазалаш ылазым. Го Сян-цинь жана башка 
соодагерлердин иши боюнча айтаарыбыз, тергөө жумуштары бүт бойдон Лэ Баого 
өткөрүп берилсин. Андан соң, Шинжандын баардык чөлкөмдөрүндөгү цзянцзюндар 
менен дачэндерге мындай буйрук берилсин: эгерде кийин Анжияндык уйгурлар 
мекенине кайтып барышчу болсо, аларды бекем кармап, 

20б тизгиндеш үчүн бектерине тапшыруу зарыл. Ал эми Кашкарлык, Яркенддик, 
Уштук, Аксулук, жана башка уйгур шаарларынан чыккан соодагерлерди ички Кытайлык 
соодагерлер менен бирге Лэ Баого жөнөтүп, катуу жазалаш кажет. Азыр болсо, Фу 
Сундун билдирүүсүнө ылайык, Кашкарлык уйгур Айитэ, Сайрамдык уйгур Маматкул 
жаза тарттырыш үчүн Лэ Баого жөнөтүлсүн 

1325-бап 
Цяньлун, 54-жыл (1789), 3-ай 

12б Императордун жарлыгы. 

Буга чейин Орусия келишимди аткарбай, жалпы кабыл алынган эреже-жоболорду 
караманча этибар албаганына байланыштуу Кяхтада соода жүргүзүштү 

13а токтотконбуз. Аны менен катар, жашырын ышкын ташып чыгышка катуу тыюу 
салганбыз. А бирок жакында пайда дегенде ак эткенден так этишкен уятсыз уйгур 
соодагерлери аралык алыс экенине да карабай, сатыш үчүн Шинжаңга ышкын ташып 
келишип, аны казактар, буруттар, Анжияндыктар аркылуу Орусияга соодалашкан. Жер-
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жердеги цзянцзюндар менен дачэндер аркылуу текшерип камакка алдык жана катуу 
жазаладык. Ошондой эле, деңиз портторунда да катыраң буйрук менен тыюу салдык. 
Орусияны мукуратыш үчүн ушул жетиштүү. 

Азыркы убакта Шинжаңга зарыл малды соодалашка казактар Илиге жана башка 
жерлерге айдап келип жүрүшөт. 

Анжияндыктар казактар менен буруттардай эмес. Соода-сатык иштери менен 
Орусияга көп катташат. Эгер 

13б Орусия ышкын албай калса, же андан үмүтүн үзсө, аларды Илиге мал айдап 
барбагыла деп, тымызын үгүттөйт, жана ал буга абдан кызыкдар. Казактар менен 
буруттар эң эле карапайым эл; Орусияга катташка муктаж эмес. Арийне, Анжияндыктар 
айлакер-куу калк болушат; Орусия күмөн санап калбасын деп чочушат. 

Кунт коюу менен текшерилип, болгон иштин баарысы Илидеги, Кашкардагы, 
Яркенддеги, Уштагы, Аксудагы цзянцзюндарга жана дачэндерге кабар кылынсын. 
Тымызын териштирилсин жана жагдайга жараша чара көрүлсүн. 

1346-бап 
Цяньлун, 55-жыл (1790), 1-ай 

29б Императордун жарлыгы. 

Минлян билдиргендей, буга чейин чахарлардын (чороостордун) сияк (си-я-кэ) 
уруусунан акалакчы Жанболоттун (Чжаныполатэ) иши каралган. Ал Кашкарлык 
уйгурлар менен соода-сатык жүргүзүш үчүн келишкен Анжияндык уйгурлардын 
миңден ашуун жылкысын тартып алган. 

З0а Азыркы учурда Цзинбобинь Жанболотту жана анын уулу Боркэни, ошондой 
эле, буруттардын сарыбагыш уруусунан акалакчы Юматты (Юй-мо-тэ) камакка алып, ар 
бирине өзүнчө чара көрдү. Талаптагыдай жасалды. 

Буруттар бири-бирин талап-тоной беришет; бул алардын башынан көнгөн адаты. 
Бирок, ошентсе да, бу сапар оголе көп адам жыйылган окшойт. Соодагер уйгурлардын 
миңден ашык жылкысын тийип алышкан, - бу да сейрек окуя. Жазасыз калтырсак, дагы 
башкалары чыгышы ыктымал. 

Минлян алардын камсыз жатканынан пайдаланып, жоокерлерди жиберип, 
Жанболотту кармап, камакка алды. Буга чындап кубаныш керек. 

Минлян, Искандер-ар бири маржан жана бермет шуру, бирден чоң, төрттөн 
кичине капчык менен 

30б сыйланышты. Босинге бир чоң, төрт кичине капчык тартууладык. Бобинге 2 
түрмөк жибек, бир чоң капчык, эки кичине капчык белек кылдык. Кошо жүрүшкөн 
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бурут бийлери менен уйгурлар да, ар бири жакшы кызмат кылышты. Чоңбагыш 
уруусунан бурут Бошкой бийди калпакка тагылуучу экинчи даражадагы чок белгиси 
менен сыйладык. Черик уруусунан бурут Хутулук бийге түрмөк жибек белек эттик. 
Черик уруусунан акалакчы Кучук калпакка тагылуучу алтынчы даражадагы чок белгиси 
менен сыйланды. Кыпчак уруусунан бурут Долянь (Долон?) бийдин иниси Сатыбалды 
бешинчи даражадагы чок белгисине жана калпакка тагылуучу тоостун канатына 
татыктуу болду. Долондун уулдары Турду менен Айлэтуйдун ар бирине бирден түрмөк 
жибек ыроолодук. 

31а Чоңбагыш уруусунан Хуатэ (Кубат?) бурутка чок белгисин жана тоостун 
канатын; Хуньцыга бешинчи даражадагы чок белгисин жана тоостун канатын 
ыйгардык. Искандердин жээни Мамэнди экинчи даражадагы чок белгиси менен 
сыйладык. Хутулукдусы үчүнчү даражадагы чок белгисине арзыды. Буруттар Юлдашка, 
Лепиесыга, Толияшка, Цюй лу цюйга, - баарына тең, алкообузду билгизиш үчүн, алтын 
чок белгисин тартууладык. 

Жанболоттун уулу Идиркул атасын кун төлөп куткарып алыш үчүн каракчыларды 
издеп табышка кайра-кайра көшөрүп уруксат сурап атат. Минлян Жанболоттун ишин 
бир жаңсыл кылбай, маалкатып турганы дурус. Жанболот тийиштүү көзөмөл астында 
болууга тийиш. Качан уулу кесептерди кармап жеткиргенде, кайтадан чара көрөбүз. 
Балким, борборго алып барып жайгаштырабыз. Эгер керек болсо, талаптагыдай 
чечебиз. Мына ошентип, аларды тамыры менен жулабыз; ар бир бурут эмнеден 
коркушту билгендей болсун. Албетте, талап-тонош иши чанда бир учурайт. Басыз-бий 
(Басыцисы) Бобинге жол көрсөткөнгө акалакчы кошуп берген. 

Баарына теп жоомарттык кылыш керек; Минлянга маалымат үчүн Өкүмдардын 
жарлыгын жиберебиз; алкообузду билгизип, ар бир адамга бирден түрмөк жибек 
тартуулайбыз. 
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ХУЙЦЗЯН ЧЖИ 
(Мусулман аймагы жөнүндө баян) 

«Хуйцзян чжи» (Мусулман аймагы жөнүндө баян) - Суэрдэнин эмгеги. Москвадагы 
В.И. Ленин атындагы китепканада бул эмгектин эки көчүрмөсү сакталуу; алардын бири 
болжолдо 1785-жылы жасалган. Кыргыздар тууралуу баяндын тексттери эки 
көчүрмөдө тең-№ 288 (438) жана № 289 (435)-бирдей экенин белгилей кетүү керек. 
Бирок биринчи көчүрмөдө Чыгыш Түркстан менен Орто Азия этнографиялык 
типтеринин сүрөттөрү жок. Алардын ичинде кыргыз эркектери менен аялдарынын 
сүрөтү болгон. 

«Хуйцзян чжи»нин биринчи бөлүгү Чыгыш Түркстандын жаратылыш шарттарын 
сүрөттөп жазууга арналган. Анда кыргыз конуштарынан Аксуга, Кашкарга, Яркендге, 
жана башка шаарларга баруучу жолдор көрсөтүлгөн. Экинчи бөлүктө Чыгыш 
Түркстандын жергиликтүү калкынын коңшулаш көчмөн уруулар жана элдер менен 
болгон соода-сатыгы тууралуу маалыматтар келтирилген. Төртүнчү бөлүктө Кашкар, 
Куча, Аксу, Үч-Турфан, Яркенд сыяктуу шаарлардын айланасындагы цинь кароолдору 
тууралуу баяндалган. Бул бөлүктүн акырында айрым жерлердин жана «сырттагы 
жапайылардын», анын ичинде казактар менен кыргыздардын кабары баяндалган. 

Көрсөтүлгөн колжазмалардын материалдары (Цин хроникаларынын маалыматтары 
менен биргеликте) Цин аскеринин Жуңгар хандыгына каршы согуш аракеттери 
башталаардан алда канча илгери эле кыргыздар өздөрүнүн мурдагы көчүп-конуп 
жүргөн жерлерине кайтып келишкени тууралуу айтууга мүмкүндүк берет. Или 
чөлкөмүндө Цин аскерлери кыргыз конуштарына бир канча ирет туш келишкен. 
Ошондон улам, манжуу-кытай аскерлерине кез келип калуудан качып, кыргыздар 
кайра-кайра журт которууга мажбур болушкан. 

XVIII кылымдын биринчи жарымында оң жана сол канат кыргыз уруулары азыркы 
Кыргызстандын аймагында, Памир менен Каратегинде жайланышкан; айрым уруулар 
Илиде жана Чыгыш Түркстандын батыш чөлкөмдөрүндө көчүп-конуп жүрүшкөн. 
Феодалдык бытырандылыктан улам, кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси болгон 
эмес. 

XVIII кылымдын ортосунда манжуу-кытай аскерлери Чыгыш Түркстанды жеңип 
алгандан кийин, Цин империясынын ээлеген жерлери кыргыз конуштарына ирегелеш 
болуп калган. Цин ордосунун баскынчыл тышкы саясаты кыргыздарга, казактарга жана 
башка Орто Азия калктарына реалдуу коркунуч туудурган. Алардын айрымдары Россия 
менен тыгыз саясый жана экономикалык байланышта болушкан. 
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Жуңгария менен Чыгыш Түркстандын каратылган аймактарында циндер бир далай 
аскер күчтөрүн кармап турушкан. Баардык шаарларга кароол аскерлер 
жайгаштырылган; ал эми негизги соода жолдоруна туруктуу жана көчмө кароолдор 
(калундар) коюлган. 

Каратылган аймакты кайтаруу, жергиликтүү калкты көзөмөлдөө жана тышкы 
байланыштарга байкоо жүргүзүү зарылдыгынан улам аскерлер ушундай тартипте 
жайгаштырылган. Кайтаруу, көзөмөлдөө жана текшерүү милдетин туруктуу кароолдор 
аткарган. Ал эми Орто Азиядан Кашкарга, Үч-Турфанга, Аксуга жана башка шаарларга 
баруучу башкы соода жолдоруна жайгаштырылган кароолдор орто азиялык 
көпөстөрдүн Чыгыш Түркстанга келип-кетишин көзөмөлдөшкөн; бажы салыгынан 
качкан контрабандалык соодага бөгөт коюшкан. Маселен, Кашкар дубанында көп 
кароолдор турган. Алар адатта башкы калаадан 60 чакырым ашпаган радиуста 
жайгаштырылган. Кароолдордун көзөмөлүнөн тышкары калган жерлерде Цин 
империясына карабаган көчмөн калктар көчүп-конуп жүрүшкөн. Эскерилген булактар 
күбөлөгөндөй, кыргыз уруулары Аксу, Үч-Турфан, Кашкар, Яркенддин түндүк, түштүк 
жана батыш тараптарында гана көчүп-конушпастан, ошондой эле бул шаарлардан 
кыйла ыраак түндүк-чыгыш, түштүк-чыгыш багыттары боюнча да жер оодарып 
турушкан. 

4-бап 
Бажы күзөттөрү 

Түркстанга үч тараптан-батыштан, түштүктөн, түндүктөн ар уруу жапайы тайпа-
журттардын өкүлдөрү келишет. Тартип орноткондон кийин 10 жылдан ашуун мезгил 
ичинде тынччылык өкүм сүрүп, соодагерлер өз иши менен алек болушту. Бирок 
жаңыдан белгиленген чегара ичтен да, сырттан да жакшылап күзөтүштү, келип-
кеткендерди тескеп текшеришти талап этет. Ошондуктан цзян-цзюнь жалпы 
жарлыктын негизинде чөбү жана суусу мол жайлуу орундарды тандап, сырттагы 
жапайылар (вай-и) жашап турган конуштарга өтүүчү жол тоомдоруна кароол коюу 
буйругу менен жер-жерлерге циньчай дачендерди жөнөттү. Жай алып жайгашкыла 
деп жоокерлер менен офицерлерге жана уйгурларга баш кылып шивэйлерди 
жиберди. Аларга берегидей тапшырма берилди. Чалгын чалып, мерчемдүү жана 
орчундуу жерлерге чакан күзөт коюу кажет. Андан тышкары, сырттагы 9 жапайы тайпа-
журттун баарысын байкап бакылаш үчүн эки күзөт аралыгындагы жол ортосуна, же 
болбосо, жолдун айрылышына таш белги (?) орнотуу зарыл. Буруттар менен казактар 
соода-сатык кылганы келишкен кезде, баарысы тең күзөткө барышып, шивэйге жөн-
жайларын ачык-айкын айтууга тийиш. Териштирип текшерген соң, ар бир шаардын 
даченине кабарлашып, узатып барышка жоокерлерди кошуп беришет. Иштери бүтүп, 
кайтаарында чегара күзөтүнөн чыгып кетишке уруксаты бар-жогун текшеришет. 
Чегараны кайтаруу мыйзамы баардык жерде катуу сакталышы парз. Төмөндө 
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офицерлер менен жоокерлердин саны кошо көрсөтүлгөн чегара күзөттөрүнүн аттары 
тизме түрүндө берилет. 

Карашарга караштуу 6 чегара түйүнү: 

1. Хэбуцихай 

2. Тэбуэргу 

3. Чачжитунгу 

4. Аэрхунь 

5. Хуншанькоу 

6. Буэрту 

 

Кучага караштуу 4 чегара түйүнү: 

1. Янсаэрден түндүктө - Уласыту 

2. Тохэнайдан түндүктө - Томулук 

3. Кучадан түндүктө - Эсыцибош 

4. Хэсээрден түндүктө – Тэчиэртула 

 

Аксуга караштуу чегара күзөтү. 

 

Егэрлиньди; шаардан 180 ли түндүк-чыгышта жайгашкан чегара күзөтү. Түздөн түз 
түндүк тарапка, Илиге кетүүчү жолго, түндүк-чыгышта-Байченге байкоо жүргүзөт. 

 

Уш шаарына караштуу 4 чегара күзөтү: 

 

1. Битэли; шаардан 50 ли түндүк тарапта. 

2. Тоодон Илиге кар ай кетүүчү жолду көзөмөлдөш үчүн түпөтүз 50 ли түндүк 
тарапта, Тарчи деген жерге чакан күзөт коюлган. 
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3. Эки кароолдун кайгуулдары өз ара кабарлашып туруш үчүн түпөтүз 20 ли түштүк 
тарапта, Юеэрсусы деген жерге таш белги орнотулган. 

4. Хэгуэрлук күзөтү; шаардан 50 ли түндүк-батышта. 

30 ли түштүк-батышта, Чашцилинь деген жерде капчыгай аркылуу буруттарга 
баруучу жолго байкоо жүргүзүш үчүн чакан күзөт коюлган. 80 ли түштүк-батышта, Шату 
күзөтүнөн жарым жолдо, Юйсукаш деген жерге эки күзөттүн кайгуулдары кабарлашып 
туруш үчүн таш белги коюлган. 

5. Шату күзөтү; шаардан 80 ли түндүк-батышта жайгашкан. 

Түпөтүз 50 ли батышта, Холому деген жерге буруттарга баруучу 

Бедел ашуусун карай кеткен жолду көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт коюлган. 

6. Түпөтүз 80 ли түштүктө, улуу дайранын боюнда Ицисы күзөтү жайгашкан; 
ошондон улам экиге бөлүнгөн күзөттөр дайранын өйүз-бүйүзүнөн орун алган. 

7. Ицисы күзөтү шаардан түпөтүз батышта 90 ли аралыкта. Түпөтүз батышта, 20 ли 
аралыкта, Башяхэму деген жерге Кашкардын жанындагы буруттарга карай кетүүчү 
дайранын түштүк 

жагындагы чоң жолду көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Кашкарга караштуу 10 чегара күзөту: 

1. Аэрху күзөтү; шаардан түпөтүз 120 ли түндүктө. 1 шивэй, 17 манжуу жоокери, 19 
хуйцзы (уйгур, мусульман) жайланышкан. 

30 ли түндүк-батышта, Ацик деген жерге буруттарга баруучу тоо жолуна байкоо 
жүргүзүш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 20 ли түндүктө, Илиньнухэкэцинь деген жерге буруттарга кетүүчү жолду 
көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт жайгаштырылган. 

Түпөтүз 70 ли чыгышта, Баэрчен деген жерге Уштагы буруттар менен Илидеги 
казактарга карай кетүүчү Салиньду-Сохунь жолун бакылаш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 100 ли батышта, Юйсыту-Аэртуш күзөтүнө баруучу жарым жолдо эки 
күзөттүн кайгуулдары үчүн таш белги орнотулган. 

2. Юйсыту-Артуш күзөтү шаардан түпөтүз 80 ли батышта. 1 шивэй, 18 манжуу 
жоокери, 13 уйгур (иер.) жайланышкан. 20 ли түндүк-батышта, Цигэмань деген жерге 
буруттарга баруучу Телек жергесиндеги жолду бакылаш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 25 ли түндүктө, Чиекташ деген жерге буруттарды карай кетүүчү Тому 
жергесиндеги жолду көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт жайгаштырылган. 
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30 ли түндүк-батышта, Акташ деген жерге Анжиянга жана сырттагы башка 
жапайыларга баруучу Минюер тоо жолуна байкоо жүргүзүш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 80 ли батышта, Муш күзөтүнөн жарым жолдо, Сэлэк-чурлук деген жерге 
эки күзөттүн кайгуулдары кабарлашыш үчүн таш белги орнотулган. 

3. Муш күзөтү шаардан 100 ли түштүк-батышта. 1 шивэй, 15 манжуу жоокери, 13 
уйгур жайланышкан. 

30 ли түндүк-чыгышта, Акташ деген жерге Хацзигуй гэби аркылуу буруттарга кетүүчү 
жолду көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт коюлган. 

40 ли түндүк-батышта, Кабука деген жерге Кэсарминцитэ жергесинен Анжиянга 
жана буруттарга баруучу жолго байкоо жүргүзүш үчүн чакан күзөт жайгаштырылган. 

70 ли түштүк-батышта, Уланьсу деген жерге буруттардын конуш журттарынан 
Анжиян буруттарын карай кетүүчү жолго көзөмөл болуш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 70 ли түштүктө, Упаэр күзөтүпөн Улатэ жергесине баруучу жолго эки 
күзөттүн кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

4. Упаэр күзөтү шаардан 130 ли түштүк-батышта. 1 шивэй, 10 манжуу жоокери, 8 
уйгур жайланышкан. 40 ли түндүк-батышта, Упалатэ деген жерге Булутухуйдан Алайга, 
ошондой эле, буруттардын конуш журттарына жакын жайгашкан түштүк жана түндүк 
башкы бажы күзөтүнө баруучу жолду бакылаш үчүн чакан күзөт коюлган. 

15 ли түштүк-батышта, Юйдубаш деген жерге Упалатэден Алайга кетүүчү жолду 
көзөмөлдөш үчүн чакан чегара күзөтү жайгаштырылган. 

Түпөтүз 100 ли түштүктө, Ташмалик күзөтүнөн Милмили (Миэрмили) жергесине 
баруучу жарым жолго эки күзөттүн кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги 
орнотулган. 

5. Ташмалик күзөтү шаардан түпөтүз 150 ли түштүктө. 1 шивэй, 11 манжуу 
жоокери, 8 уйгур жайланышкан. Түпөтүз 5 ли түштүктө, Илэгэр деген жерге Упалат-
даладан Алайды көздөй кетүүчү жолду көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтуз 10 ли түштүктө, Кэбутулук деген жерге Шаргэр менен Кара-Көлгө баруучу 
жолду бакылаш үчүн чакан күзөт жайгаштырылган. 

Түпөтүз 70 ли чыгышта, Хамупаэр Янгишаар күзөтү менен Таталик жергесинин 
ортосуна эки күзөпүн кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

6. Хамупаэр күзөтү Янгишаардан 50 ли түндүк-батышта. 1 шивэй, 10 манжуу 
жоокери, 6 уйгур жайланышкан. 
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5 ли түндүк-батышта, Ханьтэлайкэ деген жерге Кара-Көлгө баруучу тоо жолуна 
байкоо жүргүзүш үчүн чакан күзөт коюлган. 

15 ли түндүк-батышта, Тусы деген жерге Кара-Көлгө кетүүчү тоо жолун карап туруш 
үчүн чакан кароол жайгаштырылган. 

Түпөтүз 40 ли түштүктө, Шамаладан Арчурга баруучу жарым жолго эки күзөттүн 
кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги коюлган. 

7. Шамала чегара кароолу Янгишаардан 40 ли түндүк-батышта. 9 манжуу жоокери, 
8 уйгур жайланышкан. 

20 ли түндүк-батышта Ацикэ деген жерге Кара-Көлгө баруучу ашуу жолун бакылаш 
үчүн чакан чегара кароолу коюлган. 

Түпөтүз 25 ли түндүктө, Тэлэкэцикэ деген жерге Кара-Көлдү карай кетүүчү тоо 
жолун көзөмөлдөш үчүн чакан чегара күзөтү жайгаштырылган. 

Түпөтүз 40 ли түштүктө, Тэбисы чегара кароолунан Толобулак жергесине баруучу 
жарым жолдо эки чегара кароолдорунун кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш 
белги орнотулган. 

8. Тэбисы чегара кароолу Янгишаардан түпөтүз 40 ли батышта. 9 манжуу жоокери, 
8 уйгур жайланышкан. 

55 ли түндүк-батышта Чуйтак деген жерге Кара-Көлгө баруучу ашуу жолун 
көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 90 ли түштүктө, Эгэцзыяэр чегара күзөтүнөн жарым жолдо, Шанасы деген 
жерде эки күзөттүн кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

9. Эгэцзыяэр чегара кароолу; Янгишаардан 180 ли түштүк-батышта. 1 шивэй, 16 
манжуу жоокери, 20 уйгур жайланышкан. 

40 ли түндүк-батышта, Элутэ (Элют) деген жерге Сары-Көлгө баруучу ашуу жолун 
бакылаш үчүн чакан күзөт коюлган. 

Түпөтүз 15 ли түштүктө, Кунбуинакэ деген жерге Сары-Көлгө кетүүчү жолду 
көзөмөлдөш үчүн чакан күзөт жайгаштырылган. 

40 ли түштүк-батышта, Юелукэ деген жерге Кара-Көлгө 

Барчук күзөтү; шаардан 750 ли чыгышта. 

1 сяочисяо, 6 манжуу жоокери, 6 кытай жоокери, 8 уйгур жайланышкан. 
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Жогоруда саналгандай, бүт баардыгы болуп, Яркенд атырабында 8 чегара кароолу, 
4 чакан күзөт уюштурулган. 8 шивэй, 1 сяочисяо, 43 манжуу жоокери, 52 кытай 
жоокери, 82 уйгур жайгаштырылган. 

карай кетүүчү жолго байкоо жүргүзүш үчүн чакан күзөт коюлган. 

60 ли түштүк-чыгышта, Чамулунь чегара кароолунан жарым жолдо, Курташ деген 
жерде эки кароолдун кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

10. Чамулунь чегара кароолу Янгишаардан 120 ли түштүк-чыгышта. 10 манжуу 
жоокери, 8 уйгур жайланышкан. 

10 ли түштүк-батышта, Телек деген жерге Сары-Көлгө баруучу жолду бакылаш үчүн 
чакан күзөт коюлган. 

30 ли түштүк-батышта, Цикэмань деген жерге Сары-Көлгө кетүүчү тоо жолун 
саксактап байкаш үчүн чакан кароол жайгаштырылган. 

Яркендге караштуу 8 чегара кароолу: 

Яхэликэ-лянгээр чегара кароолу; шаардан түпөтүз 80 ли батышта. 1 шивэй, 4 
манжуу жоокери, 7 кытай жоокери, 10 уйгур жайланышкан. 

Кукуяр чегара кароолу; шаардан 280 ли түштүк-батышта. 

1 шивэй, 3 манжуу жоокери, 4 кытай жоокери, 10 уйгур жайланышкан. 

Юйлаликэ чегара кароолу; шаардан 240 ли түштүк-батышта. 1 шивэй, 5 манжуу 
жоокери, 6 кытай жоокери, 10 уйгур жайланышкан. 

Цилин чегара кароолу; шаардан 380 ли түштүктө. 

1 шивэй, 3 манжуу жоокери, 4 кытай жоокери, 10 уйгур жайланышкан. 

Саньчжу чегара кароолу; шаардан түпөтүз 380 ли түштүктө. 1 шивэй, 5 манжуу 
жоокери, 6 кытай жоокери, 10 уйгур жайланышкан. 

Сайликэ чегара кароолу; шаардан 40 ли түндүк-батышта. 1 шивэй, 3 манжуу 
жоокери, 6 кытай жоокери, 8 уйгур жайланышкан. 

Хошлабу чегара кароолу; шаардан 260 ли батышта. 

1 шивэй, 3 манжуу жоокери, 2 кытай жоокери, 5 уйгур жайланышкан. 

Ципань чегара кароолу; шаардан 400 ли түштүк-батышта. 1 шивэй, 5 манжуу 
жоокери, 5 кытай жоокери, 5 уйгур жайланышкан. 

4 чакан чегара күзөтү: 
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Циньду күзөтү; түштүк-чыгышта чоң чегара кароолу менен байланышат; алыстыгы 
30 ли. 

2 манжуу жоокери, 2 кытай жоокери, 2 уйгур жайланышкан. 

Ханьлянгэр күзөтү; түштүк-чыгышта чоң чегара кароолу менен 

байланышат; алыстыгы 100 ли. 

2 манжуу жоокери, 2 кытай жоокери, 2 уйгур жайланышкан. 

Тархэци күзөтү; түштүк-чыгышта чоң чегара кароолу менен коңшулаш; алыстыгы 
160 ли. 2 манжуу жоокери, 2 кытай жоокери, 2 уйгур жайланышкан. 

 

Сиюй Чжи 
(Батыш аймактар баяны) 

Кыргыздардын саясый тарыхы, географиясы жана этнографиясы боюнча баалуу 
маалыматтар К.А. Скачковдун (1821-1833) колжазмалар корундагы XVIII кылымга 
таандык кытай булактарынан кездешет. Булардын ичинен асыресе 1763-1770-жылдар 
аралыгында жазылып, үч китептен турган «Сиюй чжи» («Батыш аймактар баяны») 
колжазмасы өзүнө айрыкча көңүл бурдурат (4). Биринчи китебинде Борбор Азиядагы 
көп элдер, алардын арасында кыргыздар тууралуу маалыматтар бар. Алар расмий 
кытай терминологиясы боюнча «жапайылар» же «көзкарандылар» деп аталган. 
Кыргыздар (буруттар) жөнүн баяндап жазууда, алар Бу-хэ-эр (Бухара) деген жерде 
жашаган элден келип чыгаары маалымдалат. Андан соң алардын ойротторго каршы 
күрөшү менен байланыштуу болгон XVI кылымдагы (кыргыздар «тополондон качып, 
тоо жамынгандагы») окуялар бүдөмүк баяндалат. Андан ары кыргыздар эки (түндүк 
жана түштүк) канатка бөлүнөөрү жөнүндө сөз жүрөт. Кытай булагы түштүк канатына 
(То-го-со-хо-лэ): кыпчак, каратегин, багыш, адигине, бөрү, найман, жору, төөлөс 
урууларын таандык кылат. Түндүк канатына (Кэ-эр-гэ-ци-сы): саяк, сары багыш, кытай, 
кушчу, саруу, моңолдор, солто, ават, мундуз, басыз, черик урууларын кошот. Тогосохол 
жана Кэргэцисы (? Тогуз-огул жана Кырк-кыз) канат аталыштары кыргыз элинин 
түзүлүшү жөнүндө башка, айталы, мусулман булактарынан белгилүү болгон 
уламыштар менен анча коошпойт. Кытай колжазмасында кыргыздардын 
(буруттардын) мусулмандардан сырткы айырмачылыгы, жана ислам динин тутпашы 
кайра-кайра баса белгиленет. 

Бул колжазмада баяндалган (негизинен оң жана сол канат) урууларынын 
жайгашуусу жайындагы маалыматтар эң эле маанилүү. Анткени анда жайкы 
жайыттардын (аерде мал жайган үй-бүлөлөрдүн саны) жана кыргыздар дыйканчылык 
кылган кыштоолордун орду көрсөтүлгөн. Оң жана сол канат кыргыз урууларынын 
жайгашуусун баяндоодо булар түндүк-түштүк канаттары делинип, алар жашаган 
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географиялык аймактар булакта төмөнкүдөй ыраатта аталып өтөт: Ысык-Көл кылаасы, 
Чүй, Талас, Фергана, Ош, Өзгөн. Ошону менен бирге, түндүктөгү тоолордо (Тянь-Шань) 
түштүк канатындагы уруулар, а түштүктөгү тоолордо (Алай, Фергана тоо кыркалары) 
түндүк канатына кирген уруулар жашаары белгиленет. Бул маалыматтар, көрүнүп 
тургандай, XVIII кылымдын баш чагындагы түзүлгөн жагдайды чагылдырат. Бирок 
булар көп жагынан толук эмес экенин да белгилей кетүү керек. Анын үстүнө, 
колжазманын бир барагы (кыргыз урууларынын Ысык-Көл аймагынан чыгышка жана 
түндүк-чыгышка карай жайгашуу тартибин маалымдаган баяндын башы ушунда 
болушу керек эле) жок. 

Жазылган баяндан көрүнүп тургандай, кыргыздар мал күтүшкөн, дыйканчылык 
кылышкан, аң уулашкан; ашкан малын алар Чыгыш Түркстандын жергилик калкына 
соодалашкан же данга жана кездемеге айырбашташкан. 

Биринчи китептин акырында Чыгыш Түркстандын чоң шаарларынын 
айланасындагы Цинь кароолдору тууралуу маалымат берилет. Бирок көптөгөн 
жаңылыш жазуулар жана керексиз кайталоолор «Хуйцзян чжи»нин материалдарына 
салыштырмалуу ал маалыматтардын маанисин кыйла төмөндөтөт. 

«Сиюй чжи»нин экинчи китебинде соода-сатык, каада-салт, үрп-адаттар жөнүндө 
маалыматтар келтирилген; ал эми Чыгыш Түркстан менен Орто Азия элдеринин кийим-
кечесине арналган бапта кыргыздардын кийим-кечеси тартылган бир нече сүрөт бар. 
Кыргыз кийим-кечесинин өзгөчөлүктөрү тууралуу мындай делет: «Эркектер жайы-
кышы башына ак кийиз калпак, аягына музоонун терисинен жасалып, таманы темир 
мык менен чегеленген такалуу бут-кийим кийишкен. Куруна ар кыл керектүү 
нерселерин тагынып жүрүшкөн. Аялдар жайы-кышы башына чекесин жаап, ээгин 
арчындаган ак кездеме оронушкан». Аялдардын кийим-кечесинин калган аки-чүкүсү, 
колжазмада белгиленгендей, уйгурлардыкына окшош. 

Колжазмадагы учкай маалыматтар ошондой эле кыргыз патриархалдык-
феодалдык коомунун түзүлүшү жөнүндө да түшүнүк берет. 

Кашкар 
Шаардан 110 ли түндүк-чыгышта Аэргуй кароолу бар; түпөтүз 30 ли түндүк-батышта, 

Ацикэ деген жерге буруттарга баруучу капчыгай жолун бакылаш үчүн күзөт коюлган. 
Түпөтүз 20 ли түндүктө, Илиньмухэкэцинь деген жерге буруттарга кетүүчү жолду 
көзөмөлдөш үчүн кароол жайгаштырылган. 70 ли чыгышта, Баэрчен деген жерге эки 
тарапка - Ущешти, Илини казактар, буруттар, ошондой эле, сырттагы башка тайпа-
журттар менен байланыштырып турган Салиньдуга жана Сохуньга баруучу жолдорго 
көз салыш үчүн чакан күзөт уюштурулган. Түпөтүз 100 ли батыш тарапта Юйсыту 
Аэртуш кароолу жайгашкан; жарым жолдо, Чуэртек деген жерге эки күзөттүн 
кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 
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Шаардан 80 ли түндүктө Юйсыту Артуш кароолу турат; 20 ли түндүк-батышта, 
Цикэмань деген жерге сырттагы уруу-журттарга, Түркстан шаарларына жана 
буруттардын конуш жайыттарына баруучу Телек жолуна байкоо жүргүзүш үчүн күзөт 
коюлган. Түпөтүз 25 ли түндүктө, Тешикташ деген жерге, Тому аркылуу өтүп, үч 
бекеттен кийин Телектеги чоң жолду карай имерилген жолго көзөмөл болуш үчүн 
чакан күзөт жайгаштырылган. 30 ли түндүк-батышта, Акташ деген жерге Минюеэр 
капчыгайы аркылуу Анжиянга жана сырттагы башка урууларга кетүүчү жолду бакылаш 
үчүн кароол коюлган. Түпөтүз 80 ли батышта, Муш кароолуна баруучу жарым жолдо, 
Сэлэк-чуэрлук деген жерге эки кароол кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

Шаардан 90 ли батышта Муш кароолу бар; 30 ли түндүк-чыгышта, Минюеэр (Акташ-
натуура) деген жерге Хэлантуй чөлүн жана бурут конуш журттарына кетүүчү жолду 
кайтарыш үчүн күзөт коюлган. 40 ли түндүк-батышта, Кабука деген жерге Кэсермицитэ 
аркылуу Анжиянга жана буруттарга баруучу жолго байкоо жүргүзүш үчүн кароол 
жайгаштырылган. Түпөтүз 70 ли батышта Упеэр кароолу турат; жарым жолдо, Упалатэ 
деген жерге эки күзөттүн кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

Шаардан 100 ли түштүк-батышта, Упалат деген жерде, Булутухуйдан (Беретохай) 
Алайга, ошондой эле, түштүк жана түндүк бурут конуш журттарын көзөмөлдөп турган 
башкы бажы түйүнүнө баруучу жолду бакылаш үчүн кароол коюлган. 15 ли түштүк-
батышта, Юйдукэбаш деген жерге Упалаттан Алайга кетүүчү жолду күзөтүш үчүн 
кароол жайгаштырылган. Түпөтүз 100 ли түштүктө, Ташмилик күзөтүнө баруучу жарым 
жолдо, Чармили деген жерге эки кароол кабарлашып туруш үчүн таш белги 
орнотулган. 

Шаардан 130 ли түштүк-батышта Ташмилик кароолу жайгашкан. 30 ли түндүктө, 
Юйдукбаш деген жерге Упалаттан Алайга кетүүчү жолго көз салыш үчүн кароол 
коюлган. Түпөтүз 5 ли батышта, Иэргээр деген жерге Упалаттан Алайга баруучу жолду 
бакылаш үчүн күзөт уюштурулган. Түштүктө, Кэцзытакэ деген жерге Шаэрхуэр (Сары-
Кол) менен Кара-Көлгө кетүүчү ашуу жолун азырлаш үчүн кароол коюлган. Кара-Көл 
сырттагы тайпа-журттарды башкы бажы күзөтү менен байланыштырып турат. 

70 ли түндүк-чыгышта, Каньпаэр Янгигиссар кароолуна баруучу жарым жолдо, 
Таталик деген жерге эки кароол кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 

Янги-Гиссарга караштуу 5 кароол 
Шаардан 50 ли түндүк-батышта Каньпаэр каоолу бар. 5 ли түндүк-батышта, 

Ханьтэлэк деген жерге Кара-Көлгө баруучу ашуу жолун байкап туруш үчүн күзөт 
жайгаштырылган. 15 ли түндүк-батышта, Тусы деген жерге Кара-Көлгө өтүүчү ашууга 
көз салыш үчүн кароол коюлган. 

Түпөтүз 100 ли түштүктө Шамана кароолу бар; жарым жолдо, Тарачур деген жерге 
эки кароолдун кайгуулдары кабарлашып туруш үчүн таш белги орнотулган. 
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Шаардан 30 ли түндүк-батышта Шамула кароолу жайгашкан. 20 ли түндүк-батышта, 
Ацикэ деген жерге Кара-Көлгө кетүүчү тоо жолун көзөмөлдөш үчүн күзөт коюлган. 

Яркенд 

Шаардан 70 ли түштүк-батышта Улалик кароолу турат. 15 ли батышта, Тинцзябу 
деген жерге Бадахшан менен Шаэрхуэрге өтүүчү Тэкэтиэр жана Бокэхолому ашуу 
жолдорун бакылаш үчүн кароол уюштурулган. 80 ли батышта, Цилан кароолуна 
баруучу жарым жолдо, Токэсу деген жерге эки күзөт кабарлашып туруш үчүн таш белги 
орнотулган. 

Шаардан 120 ли түштүк-батышта Цилан кароолу жайгашкан. 20 ли түштүк-батышта, 
Лусытак деген жерге капчыгай аркылуу кетүүчү жолго көз салыш үчүн күзөт коюлган. 
25 ли түштүк-батышта, Атосусы деген жерге Бадахшанга баруучу жолго байкоо 
жүргүзүш үчүн күзөт уюштурулган. 90 ли түштүк-чыгышта, Санчжу кароолуна баруучу 
жарым жолдо, Кашхололу деген жерге эки күзөттүн кайгуулдары кабарлашып туруш 
үчүн таш белги орнотулган. 

Шаардан 240 ли түштүктө Сенчжу кароолу бар. 30 ли түштүк-батышта, Токтабаг 
деген жерде Тибетке кетүүчү жолду бакылай турган күзөт турат. 25 ли түштүктө, 
Байбикэ деген жерде Тибет жолун көзөмөлдөөчү кароол жайгашкан. 

10 дон ашуун ли түштүк-чыгышта жолу жок кум чөлгө туш болосуң. Түпөтүз 150 ли 
чыгышта хотан шаары Керекенэге чейин эрме чөл. 

Хотан 1 
Шаардан түштүк-чыгышты карай 2 күн жол жүргөн соң, Чуэрлук кароолуна жетесиң. 

15 ли түштүктө, Эгэсыеэр деген жерге Тибетке кетүүчү жолго көз салыш үчүн күзөт 
коюлган. Чыгышка жана Батышка карай жол жок. 

Уруу-урук курамы 
Тогосохол = кыпчак, каратегин, багыш, адигине, бөрү, найман, жору, тиюлэ-төөлөс. 

Түндүк канат кыргекыз = саяк, сарыбагыш, кытай-кушчу, саруу, кушчу, монголдор, 
солто, жеваси юваш (джоош ?), мундуз, басыз-кушчу, черик. 

Алыс сырттагы жапайылар жайгашкан жерлер жана аларга баруучу жолдор 

Кашкардан түндүк-батышта 10 күндүк жолдо Кетмен-төбө жайгашкан; ал Атбаш 
деген жерге таандык. Батышты карай тегиз жол; түштүктөн түндүктү көздөй 700 дөн 
ашуун ли кырка тоолор. Беш куймасы бар үч чоң дайра. Андан ары Ташрабат, Каракучи 
(Каракече), Каркаш, Бирчулук, Аксай жана башка аска-зоолуу заңгел тоолор. Өзөн-
суулар Нарынга куюп, батышты карай агат. Атбашынын жайыттары жакшы; а чөбү 
болсо көдөө жана сейрек. Андан түндүктө үч улуу дайра-Нарын, Жумгал, Суусамыр 
айрылышкан жер. Жер-жердин баарында бизге баш ийген 15 уруу буруттар: 
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1-саяк-сарыбагыш, 2-саяк (са-и-кэ), 3-чоңчерик, 4-монголдор, 5-кушчу, 6-бугу, 7-
чекир-саяк, 8-сарыбагыш, 9-солто, 10-басыз, 11-азык (а-са-кэ), 14-юеваш (юваш, джоош 
?), 15-багыш. Тоо этектеп, 24 жерде көчүп-конуп жүрүшөт; жайыттары эң сонун; 
дыйканчылык кылса да болот. Нарын дайрасы Кокон аркылуу түз батышка, Бухаранын 
чыгыш чектерин карай агып, улуу дарыя, Аму (Аму-Дарья) деп аталат; түштүк-батышта 
деңизге жетип куят. 

Атбашыдан түндүк-чыгышты карай 4 күн жол жүрүп Жыргалаңга туш келесиң; кар 
баскан заңгел бийик тоолордон өтүп Кочкорго жетишет. Чыгыштагы тоолордо үч өзөн-
суу бар; алар Нарын дайрасынын башат куймалары. Батыштагы тоолордо бир өзөн-суу 
бар; ал түндүк-чыгыштан батышты карай имерилип, Темурту-нор (Ысык-Көл) суусуна 
келип кошулат, жана батышка казак жергесин карай агат. 

Кочкордон түндүк-чыгышты карай дагы үч күн жол жүрүп, Илиге караштуу болгон 
Темурту-нор (Ысык-Көл) жергесине келишет. (Көл) көз жеткис зор, көйкөлүп тынч; жер 
жана деңиз... Или чөлкөмүндөгү жана башка жерлердеги бүт өзөн-суулар көлгө 
куюлушат. Айланып чыгам деген адам бир айга жакын жол жүрүшү керек. Темир 
чыгарышат; балыгы көп. Көл атырабы жээк бойлой эң сонун жайыттар. Кочкор менен 
Темуртунор-Илиге ирегелеш жерлер. 

Или-обол мурун ойроттордун конуш журту болгон; азыр түндүк Синьпи (сөзмөсөз-
жаңы капка: Синьцзян) аймагына карайт. 

Темурту-нордон чыгышты карай дагы 10 күндөн ашуун жол арытсаң, Илиге 
жетесиң. 

Атбашыга таандык Кетмен жеринен батышты карай 10 күн жол басып, Коконго 
караган Анжиян жергесине жетсе болот. Ал жакка баруучу жол тар болгондуктан, көп 
адам жүрө албайт. 

Түндүк-батыштагы Атбашыга караштуу Караколдон үч күн жол жүрүп, Чүй менен 
Таластын чегине жетишет. Бу жер түштүктөн түндүктү көздөй түз жол менен 800 лиден 
ашуун аралыкка созулат; туш-туштун баары туташ тоолор. Ал жерден чоң дайра 
башталат. Анын Күмүштак, Таластак, Кэркэр (Каркыра?), Сэимистак, Кукунак деген улуу 
тоолордон агып чыккан беш башаты бар. Дайралар түндүк-батышка, казак жергесин 
карай агат; кумдуу чөл аркылуу өтүп, тоолорго жетип, жерге сиңип кетишет. Чүй менен 
Таластын жайыттары эң жакшы; өсүмдүгү анча жыш эмес. Актөбөдө жана башка алты 
жерде буруттардын бизге караган түндүк канатына кирген төрт уруу-тайпасынын: 
кытай-кушчунун, саруунун, кушчунун, кытайдын конуш журттары жайгашкан. 

Таластан түндүк-батышты карай 8 күн жол басып, казак жергесине жетсе болот. 

Кокондон болжолдо 3-5 күндүк жолдо тоо өрүштөрүндө биздин букараларыбыз-
буруттардын төөлөс уруусунун конуш журттары орун алган. 
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Кокондон түз түштүктө 12 күндүк жолдо Каратегин жайгашкан. Миң лиден ашуун 
тегиз жол; туш-туштун баары туташ тоо. Алты суу куйган дайра бар; Алайдан агат. Өзөн-
суулар чыгышты көздөй агат; чегарадан чыгып, чөл аркылуу өтүшөт. Кашкарга 
караштуу батыш тоолордон агып чыккандары Кызыл-хэге куюшат. 

Каратегин буруттарынын башчысы Ходжому-яр (Кожомжар) кол астындагы 9 урууга 
(кыдырша, тейит, бостон, окчу, жедигер, кесек, актачы, чоң кыргыз, найман) бийлик 
кылат. Буруттардын конуш журттары Гайшуда, Изотобуда жана башка 18 жерде 
жайгашкан. Өзөндөрдүн бойлору дүйүм түркүн өсүмдүк; тоо булактары сууга мол. Жер 
иштетишет. Айланасы 20 ли чамалуу, 4 капкалуу калаа бар. 

Кашкардан түз батышты карай 16 күн жол жүрүп, Алайга жетишет. Алайдын дагы 
бир аты, аны ичкиликтердин жергеси деп коюшат. Эзелтен буруттардын 8 уруусунун 
(төөлөс, кыпчак, азык, бостон, мундуз, багыш, найман, басыз) конуш журту болуп 
келген. Калкы көп сандуу; а Алайда болсо, күздүк айдоо аз. Сээп өстүргөндөрү 
жетишпейт; андыктан эгин-тегинди Кокондон алышат. Соңку убакта Кокондун күч-
кубаты аябай өстү; ошондон улам, алар (б.а. буруттар) Коконго көчүп атышат. 10 
жылдан ашуун мезгил арасында айлана жакадагы конуш журттар ээн калды. 

Ош жергеси. Буруттардын 7 уруусунун (кармыш, жору, орто-мунки, бөрү, баргы, 
кара-багыш, коңурат) конуш журту. 

Кашкар менен Янгигиссардан батышта беш жерде: Цянхур, Лайбулак, Тэдар, Янаяр, 
Чармайлянь-Ацимунун (Акимдин), биздин букараларыбыз кыпчак-буруттардын конуш 
журттары. Янгигиссардан түштүк-батышты карай 7 күн жол басып, Яркенд менен ага 
караштуу Сарыкол аркылуу тоолорго туш келесиң. 

Түндүк-батышта 3-5 күндүк жолдо, тоо арасындагы 13 капчыгайда (аттары аталган) 
Аңимуга баш ийген биздин 16 букара кыпчак-бурут уруусунун (кара-жайдак, жаман-
тейит, кызыл-аяк, тору-айгыр, найман, сарт-кыпчак, кара-кыпчак, кызыл-кыпчак, 
нойгут, кара-тейит, сары-тейит, чал-тейит, көкө-найман, кэрэмучин, сары-найман, 
кызыл-найман) конуш журттары жайгашкан. 

Алыскы сырттагы жаамы жапайылардын географиялык картасына түшүндүрмө 

Мусулман жергелери байыртан Батыш аймагы (Сиюй) деп аталаары маалым. 
Арийне (биз) Батыш аймагындагы жерлерде башка да уруулар-аерде аралаш жашап 
турушкан көп сандаган жапайылар бар экенин билген эмеспиз. Ушу күндө кантсе да 
Батыш аймагын изилдеп чыктык. Кашкардан чыгыш жактагы мусулман калаалары гана 
бизге карайт; а чегарадан сыртта болсо, Кокон, Анжиян, Наманган, Самаркан, 
Бадахшан, Булор биз тарапка өтүштү. Вэньдустан, Бухара, ...жана башка шаарлар али 
баш ийише элек. Алар бүт бойдон Батыш аймагынын такыба мусулмандарына 
таандык. Калган калктарды-буруттарды, казактарды, тибеттиктерди, лахорлуктарды, ..., 
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жана башка тайпа-журттарды мусулмандар канткен менен жапайылар катары 
көрүшөт. 

Ошентсе да, акыркы убактарда биздин уйгур (мусулман) шаарларыбыз ички 
(Кытайдын) өрнөгү менен (кайра курулуп) жакшырып барат. Алардын географиялык 
абалы жалпысынан бөлөк тайпа-журттардан айырмаланып турат. Чегарадан тыштагы 
уруу-журттардын баарысы тең эзелтен сырттагы жапайылар деп аталышат. Алардын 
жерлери биздин дөөлөт менен коңшулаш; андыктан алардагы жагдайды жакшы 
билбесек болбойт. Тайпа-журттар жайгашкан жерлер картада көрсөтүлгөн. Калган 
уруулардагы жагдайдын жайын айтсак, аны башка бапта талдап, баяндоо зарыл. 
Азыркы жалпы жазылгандын баары тең талдап изилдешке өбөлгө болот. 

Кашкардан түндүк-батышта, 10 күндүк жолдо Атбашы жергесине таандык болгон 
Кетмен Төбө жайгашкан. Тегиз жолду бойлото түштүктөн түндүктү карай 700 лиден 
ашуун аралыкта кыркаар тарткан ажайып тоо кыркалары. Үч айрылып окторулган улуу 
дайра; анын Ташрабаттан, Каракечеден, Хаэрхамудан, Биэргулукэден, Аксайдан жана 
башка тоо ашууларынан агып түшкөн беш башаты бар. Өзөн-суулар Нарынга куюп, 
батышка Атбашыны карай агат. Жайыттары эң жакшы, а бирок отун аз. Нарындан 
өткөндө, аердин түндүк тарабында, Жумгал, Суусамыр жана дагы үч өзөн-суу кошулган 
жерде (саяк, сарыбагыш, саик, чоңчерик, монголдор, кушчу, бугу, чекир саяк, 
сарыбагыш, санжо, басыз, ашкэ, саяк, беш тамга, азык, юеваш (жоош?), багыш жана 
башка 15 бурут уруусу болжол менен тоо койнунда 24 жерде көчүп-конуп жайлашат. 
Өсүмдүк-чөбү эң жакшы, жер иштетсе да болот. Нарын дайрасы Кокон аркылуу түз 
батышка, Бухаранын чыгыш чегин карай агып, Улуу дайра, Жуму (Аму-Дарья) деп 
аталат; түштүк-батышта деңизге жетип куят. 

Атбашыдан Жыргалаңга туш болосуң. Түндүк-чыгышты карай 4 күндүк жол арыткан 
соң, кар баскан бийик ашуудан өтүп, Кочкор жергесине жетесиң. Тоолордун чыгыш 
жагындагы жанбоорунан агып түшкөн үч өзөн-суу-Нарындын башат куймалары. 
Тоолордун батыш жагындагы жанбоордон агып түшкөн бир өзөн-суу түндүк-чыгышты 
карай агып, андан ары батышты көздөй имерилип, Темурту-норго куят; батышка казак 
жергеси тарапка агат. 

Кочкордон жана түндүк-чыгышта, үч күн жол басып Илиге ирегелеш Темурту-нор 
(Ысык-Көл) чөлкөмүнө жетесиң. Жолу кеңирсип тегиз; жер-суусу Илиге карайт; өзөн-
суулары бүт бойдон көлгө куят. Көлдү айлана көчүш үчүн бир айга жакын убакыт кетет. 
Темир чыгарышат; жайыттары жакшы. Кочкор менен Темурту-нор Или чөлкөмүнө 
таандык. Башында бу жерде элюттардын өрүш-жайыттары болгон; азыр жаңыдан 
ачылган түндүк дубандарынын жери. 

Темурту-нордон чыгышты карай дагы 10 күндөн ашуун жол арытып, Илиге жетесиң. 
Кетмен деген жерге тийиштүү болгон Атбашыдан батышты көздөй 9 күн жол жүрүп, 
Коконго караштуу Анжиян жергесине жетсе болот. Ал жакка баруучу жол тар 
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болгондуктан, көп адам жүрбөйт. Атбашыга тийиштүү Каракол жергесинен түндүк-
батышты карай үч күн жол басып, Чүй-Талас аймагына жетесиң. Аерден түштүктөн 
түндүктү карай тоо арасы менен кеткен 800 лиден ашуун тегиз жол. Ал тоолорду чоң 
дайра кесип өтөт. Анын беш башаты бар. Алар Күмүштагдан, Талас-тагдан, 
Каркырадан, Сэимисы-тагдан, Кукунэйкэден жана башка тоо ашууларынан агып 
чыгышат. Өзөн-суулар түндүк-батышка, казак жергесин карай агат. Кумдуу чөлдөн агып 
өтүп, тоо койнуна житип, жерге сиңип кетишет. Чүй-Талас жергесинде жайыттары 
жакшы, а бирок өсүмдүк-чөбү аз. Атбашыга тийиштүү, жана башка алты жерде түндүк 
канатына кирген кытай, куци, саруу, кушчу, ошондой эле, буруттардын дагы 4 уруусу 
көчүп жайлайт. 

Чүй менен Таластан түндүк-батышты көздөй 8 күн жол басып, казак жергесине 
жетсе болот. 

Кокондон алыс эмес 3-5 күндүк жолдо, тоо өрүштөрүндө буруттардын ага караштуу 
болгон төөлөс уруусу көчүп конот. 

Кокондон түз түштүктү карай он эки күн жол жүрүп, Каратегин жергесине жетесиң. 
Миң лиден ашуун тегиз жол; чар тарап тоолор; алты башаты Алайдан башталган дарыя 
бар. Дарыя чыгышты карай агат; чегара чегинен чыгып, чөлдү кесип өтөт. Кашкарга 
жакын батыш тоолорунан Гуйкэцзыэр дарыясы агып чыгат. Каратегиндик буруттардын 
башчысы Хочжо-Муяэр (Кожомжар) кол астындагы 9 бурут уруусун (кыдырша, теит, 
бостон, акэци, жедигер, цисакэ, акэтаци, чункээргэсы, найман, жана башкаларды 
жетектейт. Алар Цзо-то-бу деген жерде, жана башка 18 жергеде көчүп жайлашат. 
Жайыттары жакшы. Тоо булактарынан суу жүргүзүшүп, жер иштетишет. Айланасы 20 ли 
келген калаа бар. 

Кашкардан түз батышта 16 күндүк жолдо Алай, жана ошондой эле, Ишчирик 
жайгашкан. Бу жерлер эзелтен буруттардын (төөлөс, кыпчак, азык, бостон, мундуз, 
багыш, найман, басыз, жана башка 8 уруунун) көчүп жайлаган конуш журту. 

Алайда ардайым суук; эгин-тегин эгишке жарактуу жер жетишсиз. Зарыл азык-
оокаттарды Кокондон, жана башка жерлерден алышат. Акыркы убактарда Кокондун 
күч-кубаты жүрө-жүрө өстү; андыктан алар (буруттар) Коконго жакын конуш 
жайыттарга көчө башташты. Буга 10 жылдан ашты. Ошондон улам, алардын мурунку 
конуш журттары ээн калды. Азыркы күндө кишилер жок болгону менен, дегиңкиси 
качып-бозуп, жашыруун көчүп жайлап жүрүшкөн бир азыраак буруттар бар. 
Андайлардын саны 10 түтүн... 

Кашкардан түндүк-батышты карай, Коконго баруучу жол менен 18 күн жүргөн соң, 
Ошко жетесиң. 300 ли түз жол; чакан чопо дубалдар бар. Чоң-чоң...айланада айдоо 
көп... 

Жакында баш ийген бурут уруусу адигине өзүнө караштуу 
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жети урук-журтту (хулумуш, цзяоли, орто-муиакэ, баилэ, бо-эр-кэ-и, хэ-эр-багыш, 
конурат, берю) жетектейт. 

Кашкарга караштуу Ян-а-са-эрден (Янги-шаардан) батышты карай жүрүп, тоолорго 
туш келесиң. Цянхуэр, Лайбулак, Даэр, Янаяэр, Чаэрмайлянь деген жерлерде, жана 
башка дагы 5 жергеде бизге баш ийген кыпчак уруусун башкарган бурут акиминин 
конуш журттары жайгашкан. Янги-шаардан түштүк-батышты карай 7 күн жол басып, 
Яркендге караштуу Шаэрхуэрге өтөсүң; андан ары тоо койнуна киресиң. Түндүк-
батышта, Уцюй, Бацзалатэ, Таэрсусы, Хэлаташ, Тахээрлам, Гуэогушунь, У таэр, 
Дэннабаш, Бусытан терек, Хуньду сунь, Таэргэлан, Тэнакэ, Цимуцзянь, Алакбаш деген 
жерлерге баруучу 3-5 күндүк жолдо, жана башка тоо өрүштөрүндө биздин букарабыз 
болгон кыпчактардын бурут акимине караштуу (хэла садакэ, жаман теит, кызыл аяк, 
тору айгыр, найман, сарт кыпчак, кара кыпчак, кызыл кыпчак, нойгут, кара тейит, сары 
тейит, чал тейит, көкө найман, кэрэмучин, соэр наймань, кызыл наймань) урук-
журттары көчүп жайлашат. 

Кашкардан түндүктө, үч күндүк жолдо алыскы тоо өрөөнүндөгү Тоюн деген жерге 
туш болосуң. 

Түз жол менен 300 ли аралыкта бизге баш ийген буруттардын чоңбагыш уруусунун 
конуш журту орун алган. 

«Алыскы сырттагы жаамы жапайылардын географиялык картасына түшүндүрмөдө» 
Кашкардын түндүк-батыш жагында жайгашкан Атбашы чөлкөмү эскерилген; тагыраак 
айтканда, түндүк-батыш тарапта Жумгал жана Суусамыр өзөндөрүнүн өндүрлөрү 
аталган. Ал жерлерде буруттардын (негизинен оң канат уруулары аталган) төмөнкү 
уруулары көчүп жайлайт: саяк, сары багыш, чоң черик, монголдор, кушчу (сол канат), 
бугу, чекир-саяк, солто, басыз (сол канат), ашкэ ?, саяк, беш тамга ?, азык, юеваш ? (? 
ават, джоош ), багыш. Булакта бул уруулардын конуш журттары 24 тоо жерлеринде 
жайгашканы, жайыттары эң жакшы экени жана жер иштетсе да болоору белгиленет. 

Чүй жана Талас өзөндөрүнүн өндүрлөрү сол канат урууларынын (кытай, кушчу, 
саруу) конуш журту болгон. 

Кокондон алыс эмес 3-5 күндүк жолдо буруттардын ага караштуу болгон төөлөс 
уруусу көчүп жайлайт. 

Каратегин 
Каратегиндик буруттардын башчысы Ходжа Муяр (Кожомжар) кол астындагы 9 

бурут уруусун (кыдырша, тейит, бостон, акэци, жедигер, кесек, акэтаци, чоң-кыргыз, 
найман) жетектейт. Цзотобу деген жерде, жана башка дагы 18 жергеде көчүп конушат. 
Жайыттары жакшы; тоо булактарынан суу жүргүзүп, жер иштетишет. 
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Кашкардан батыш тарапта, 16 күндүк жолдо Алай жана Ишчирик жайгашкан. 
Эзелтен буруттардын (төөлөс, кыпчак, азык, бостон, мундуз, багыш, найман, басыз) 
конуш журту. Булакта ава ырайынын катаалдыгы, жана эгин-тегин өстүрүшкө жери 

жетишсиз экендиги, ошондон улам, калкы азык-оокатты Кокондон алаары белгиленет. 

Кокон күч-кубаттуу боло баштаганына байланыштуу буруттар Коконго жакын конуш 
журттарга көчүшкөн. Булакта Алайда бир азыраак сандагы азгын-качкын бурут үй-
бүлөлөрү көчүп жайлаары белгиленет. Ош шаары чөлкөмүн сыпаттоодо, булакта оң 
канат адигинеге караштуу уруулардын (кармыш, жору, ортомунки, бөрү, баргы, кара-
багыш, коңурат) конуш журттары белгиленет. 

Кашкарга жуук Янги-шаар чөлкөмүндө, батыш тараптагы тоолуу жерлерде бизге 
баш ийген кыпчак уруусун башкарган акимдин конуш журту жайгашкан. 

Түштүк-батыштагы тоолуу өрөөндөрдө, Бостантереге, Уцюй, Караташ деген, жана 
башка жерлерде биздин букарабыз болгон кыпчактардын акимине караштуу уруулар 
(кара жайдак, жаман тейит, кызыл аяк, тору айгыр, найман, сарт кыпчак, кара кыпчак, 
кызыл кыпчак, нойгут, кара тейит, сары тейит, чал тейит, көкө найман, кэрэмучин, соэр 
найман, кызыл найман) көчүп жайлашат. 

Кашкардан түндүктү карай үч күндүк жолдо алыскы тоо өрөөнүнө, Тоюн деген 
жерге туш болосуң. Түз жол менен 300 ли аралыкта буруттардын бизге баш ийген чоң 
багыш уруусунун конуш журту орун алган. 

Аксудан түндүктү карай Илиге чейинки чөлкөм жөнүндө айтылат. Чегараны 
уйгурлар менен элюттар кайтарат. 

Суусу жана чөбү жок оңтойсуз жерлерге чегара кароолдорун коюшка болбойт. Ар 
бир уйгур кароолунун чегинен сыртта, бир канча жерге чакан күзөт коюлган. Алар 
чегара кароолунда кызмат өтөшкөн жоокерлерден куралат. Кезек менен кароолдон 
чыга бериштеги күзөткө жакын тоолорго кайгуул жүргүзүш үчүн барып турушат. Кокус 
түн жамынып уурданып өтүшкө аракет кылышса, чара көрүш үчүн, оңтойлуу жерден 
бийикке чыгышып, байкоо жүргүзүшөт. Чегаранын коопсуздугун камсыз кылуу түйшүгү 
оңбогондой оор жумуш. Чакан күзөт дегенибиз ушул. 

Ошондуктан, чегара күзөтүн коюштан мурун, адегенде жаратылыш шарттарын: суу 
менен чөптүн бар-жогун чалгындап билишет. Кире бериштеги 2-3 бажыканадан соң, 
жана чыга бериштеги 4-5 бажыканадан кийин бирден чоң кароол коюлат. Эгер эки 
кароолдун арасын аска тоолор, өзөн-суулар, бетпак талаалар, тоо койнундагы көлдөр, 
эрме чөлдөр жана сормо саздар бөлүп турбаса, кишинин изи билинбей калбайт. Анын 
үстүнө, аер - ар уруу тайпа-журттар катташып-катнашкан жер. Өтүш кыйын болгону 
менен, чек бузганы үчүн жаза тартыштан да коркушат; чоң жол менен кача алышпайт. 
Жалгыз аяк буруу жолдор менен кыл чокуларга чыгып алышып, жол азабы, көр 
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азабына кайыл болушуп, көз салып аңдып турушат. Аерден кароолду айланып, 185 
лиге созулган ээн чегара тилкесинен жашыруун өтүшөт. Келип кеткендердин ичинен 
жол издеп жүргөндөрү бат эле баамга урунат; а бирок адам пендесинин пейил-жутун 
аңдап билиш кыйын го. Андыктан чегара түйүнү аркылуу өтүштөн качып, тымызын чек 

бузуучуларга каршы ичжэн дачень шаньшу юн мындан ары карата алдын ала сактык 
чараларын көрдү. Ирегелеш чөлкөмдөрдө чыр-чатак чыгышына тыюу салыш 
максатында, чегара кароолуна атайын шивэй, офицерлер жана жоокерлер 
дайындалып коюлат. Эки кароол ортосундагы жолдор кесилишкен жерге таш белги 
орнотулат. Ар күн сайын эки күзөттүн кароолдору белги орнотулган жерге барып, өз 
ара кабарлашып, маалымат жана буйрук алышып турушат. Чегара тилкесиндеги 
издерди текшерүүдө, чектен тыш кокустуктардан чындап сактанышат. 
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Сичуй Яолюе 
(Батыш аймагы тууралуу негизги маалыматтар жыйнагы) 

1-бап 
Түндүк жана түштүк жол чектеринин жалпы сыпаты 

Азыркы Жаңы чек (Синьцзян)-бул байыркы Батыш аймагы (Сиюй). 

Сучжоудан Цзяюйгуань (Ганьсу дубаны) тоо өткөөлү аркылуу батышты карай жүрүп, 
Аньсичжоудан соң Хамиге-Синьцзян капкасына жетесиң. Тянь-Шань тоолору 
кайчылашкан ушул жерден түштүк жана түндүк жолдору айрылышат. Тянь-Шанды 
түштүк жагынан айланып өтүп, Хамиден түштүк-батышты карай имерилген түштүк жолу 
Турфан, Харашар, Куча, Аксу, Уш, Яркенд, Хотан, Янги-Гиссар, Кашкар аркылуу кетет. 
Хамиден Тянь-Шань аркылуу түндүктү көздөй, андан соң батыш багытын карай 
имерилип, Баркулькунь, Гучен, Үрүмчү, Куркараусу, Тарбагатай, Или аркылуу түндүк 
жолу кетет. «Хань тарыхынын» «Батыш аймагы жөнүндө баян» аттуу 16 бөлүгүндө 
сыпатталган түштүк жана түндүк жолу Тянь-Шандан түштүктү карай өтөт. Азыркы 
түштүк жана түндүк жолдору Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштырып, аны 
ортосунан бөлүп турат. 

Или жергесинин чектери тууралуу айтсак, чыгышта Аньси-чжоуга, түндүк-чыгышта 
Алашань менен Кэркэ-монголдоруна чейин жетет; түндүктө Кобдо менен чектешет. 
Түндүк-батышта буруттар менен Кокондун, жана Анжияндын чегара кыйырлары орун 
алган. Түштүктө Тибет, түштүк-чыгышта Гоби Монголиясы менен чектешет. Чыгыштан 
батышка карай 7 миңден ашуун ли, түштүктөн түндүктү көздөй 3 миңден ашуун ли, 
айланасы 20 миңден ашуун ли. Жол аралыгын айтсак, Илидеги Хуйюень калаасынан 
1500 лиден ашуун түндүк-чыгышта Тарбагатай шаары жайгашкан. Дагы 700 лиден 
ашуун түндүк-чыгышта Иртышты бойлой Кобдо менен чектешет. Или аймагы түндүктөн 
батышты карай Тарбагатайга чейин созулат. Түндүк-чыгыш чөлкөмүндө казак конуш-
журттары жайгашкан. 

Илидеги Хуйюень калаасынан чыгышты карай миң лиден ашуун жол арытып, 
Куркуреусу шаарына жетесиң. А чыгышта болсо, Толай жана Чанцзи дубандары 
аркылуу 800 лиден ашуун жол басып, Үрүмчү, б.а. Дихуачжоу шаарына жетесиң. Аны 
кызыл храмдарда сыйынгандар ушундай аташат. 

Үрүмчүдөн түштүк-чыгышты карай Богда тоосу аркылуу 500 лиден ашуун жол 
жүрүп, Турфанга киресиң. Үрүмчүдөн чыгышты көздөй Фуиен дубаны аркылуу 400 
лиден ашуун жол жүрүп, Гучен шаарына, Цитай дубаны аркылуу чыгышты карай дагы 
700 лиден ашуун жол басып өткөн соң, Баркөл калаасына жетесиң. Чжэнсифу аймагы 
жана Ихэсянь дубаны бар. Алардан түштүк тарапта Тянь-Шань. Эң бийик жана 
опурталдуу жол Тянь-Шань аркылуу өтүп, 300 лиден ашуун аралыктан кийин Хами 

www.bizdin.kg

229



шаарына түшөт. Бул түндүк жол чеги. Илидеги Хуйюй калаасынан түштүктү карай 
Музарт, Дабахань аркылуу 1000 лиден ашуун жол арыткан соң, Аксуга кез келесиң. 
Уштан батышты карай, ормон токой арасындагы үңкүрлөр жана шалбаалар аркылуу-
Кашкар калаасына чейинки жол аралыгы 700 лиден ашат. Буруттардын конуш 
журттарына баруучу эң кыска жол ушул жерде. 

2а Илиден түштүк-батышты жана Аксу менен Уштан түндүк-батышты карай көчүп-
конушкан буруттар-бул чыгыш буруттары. 

2б Аксудан түштүктү көздөй, андан соң батышты карай 1400 лиден ашуун жол 
басып, Яркенд шаарына туш болосуң. Яркендден 590 лиден ашуун түндүк-батышта-
Кашкар калаасы. Алардын ортосунда Янги-Гиссар шаары орун алган. Бадахшандык 
мусулмандар чегарадагы Улук аскер кароолунан ыраакта. Ал Янги-Гиссардан 1700 
лиден ашуун түштүк-батышта. 

Кашкар чегарасындагы аскер кароолдорунан сыртта көчүп конушкан буруттар-
батыш буруттары. (Алар) Анжиян жана Кокон тайпа-журттары менен алакалаш. 

Яркендден түштүк-чыгышты карай 700 лиден ашуун аралыкка созулган жол Хотан 
шаарына алып келет. Түштүктү көздөй какыраган чөл жана кар баскан тоо кыркалары 
аркылуу кеткен жол адам өтө алгыс татаал жол. Яркеңдден чегарадагы Кучэяэр аскер 
кароолу аркылуу түштүк-чыгышты карай, Хотан аркылуу түштүк-батышты көздөй бир 
айдан ашуун жол жүрүп, Тибетке жетсе болот. Тоо боорундагы чыйырлар, ууланган 
буута чулганган тар жолдор менен жүрүш эң кыйын. Бу туурасында Кашмирлик, 
Анжияндык жана Ка(кэ)цилик соодагерлерден сурап көрдүк. За. Тибеттен түндүк-
чыгышта Ладак жергеси бар деп айтышты. Соода кербендери ушул жол менен 
Яркендге жеткен; бирок алар мурда Жуңгар тайчысы Цзэвен Рабтан тарабынан 
куугунтукталып келген. Анын колбашчысы Дацзэлин Дунь добу Тибеттин чегарасына 
кооп туудуруп турган. Бул жерден жол мындайча кетет: Аксудан 700 лиден ашуун 
түндүк-чыгышта Куча орун алган. Кучанын түштүк-батыш чөлкөмү Аксу жана Хотан 
менен чектешет. Түндүк-батышта Илиге чейинки аралык 1700 лиден ашат. Кучадан 
түштүк-чыгышты карай саздак жер; атчан жана жөө адам өтүшү кыйын. Кучадан 
түндүк-чыгышты карай 900 лиден ашуун жол басып, Харашар калаасына барасың. 
Шаардан түндүк-батышты көздөй жол жүрүп, Жылдыз өзөнүн кечип өтүп, Накатэ 
дабаханга, 480 лиден кийин Илинин түштүк-чыгыш чегине жетесиң. Харашардын 
түштүк-чыгыш чөлкөмү же какыраган таштак, же көлкүлдөгөн саздак болгондуктан, 
атчан жана пияда адам өтүшү кыйын. Харашардан 900 лиден ашуун түндүк-чыгышта 
Турфан шаары жайгашкан. Түркстандын Пичжэнь шаары аркылуу түштүк-чыгышты 
карай болжол менен 500 лиден ашуун жол басып, Лобнор көлүнө жетесиң; анын 
абалкы 36 аталышы Пучанхай. Түштүк-чыгышта эрме чөл жана аскар тоолор аркылуу 
Кукунорго, ал эми түндүк-батыш тарапта Үрүмчүгө карай жол кетет. 
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Турфандан түндүк-чыгышты көздөй 1200 лиден ашуун жол арытып, Хамиге туш 
келесиң. Бул түштүк жол чеги. Хамиден түштүктө-түштүк көлдөрү, жана 30 лиден өткөн 
аралыкта-кумдуу чөл. Түндүктө Баркөл менен Ихэсянь дубанынын чеги. 1500 лиден 
ашуун чыгыш тарапта Цзяюйгуань кароолу. Цзяюйгуань кароолунан ары Чешцзинь 
көлү. Бул жерден түштүктү карай 100 лиден ашуун жол жүрүп, Кукэторогуга жетесиң. 
Андан соң, Цинтоушань тоолору аркылуу кеткен жол Цинхайга (Кукунорош) алып 
барат. Адатта кароолдон ары карай бу жол менен чайчы монголдор Тибетке сапар 
чегишет. 

Түштүк жана түндүк жолундагы тоолор менен өзөн-суулардын жалпы сыпаты 

4а Синьцзянь чегиндеги тоолор Памир тоо тармагына кирет. Эң чоң тоолор-
батыштан чыгышты карай кыркаар тарткан Тянь-Шань тоолору. Хань тарыхында ал 
Циляньшань деп аталат. Түштүк бетинде - Турфан жана Хами жайгашкан. Түндүк 
жагында - Баркөл. Бирок бир канча миң ли аралыктан кийин кайрадан туш-туштун 
баарында жүрөктүн үшүн алып, чокмороктошкон адам өткүс көк жалтаң аска-зоолор 
заңгырайт. 

Түндүк жол боюнда: Илиде Элиньхэбиэрхань, Тарбагатайда Чугучак, Үрүмчүнүн 
жанында Богдо. Түштүк жол боюнда: Кашкардын жанында - Юйсыту-Артуш, Яркенддин 
жанында - Миэрлю, Хотандын жанында - Сангушуя, Уштун жанында - Гунгулук, Аксунун 
жанында - Музарт, Харашардын жанында - Боэрту ашуусу. Алардын тарамдары эң эле 
көп. Жайында кары эрибейт; кыязы, ошондон улам, аларды Кар баскан тоолор деп 
аташат. 

Синьцзяндын баардык өзөн-суулары ар тарапты карай агат. Түштүк жолундагы 
өзөндөр бүт чыгышты көздөй агат. Түндүк жана түштүк тоолорунан башат алгандары 46 
төмөнкүлөр: Кашкардын жанында-Уланьсу, Яркенддин жанында-Юйхэ, Хотандын 
жанында 2 өзөн-суу-Каракеш жана Юйлун-каш, Уш шаарынын жанында-Хушци 
(Кушчу), Аксунун жанында-Хуньбаш, Кучанын жанында-Вэйхань, Карашардын 
жанында-Кай. Алардын баарысы тең чыгышта Турфан көлү Лобнорго куят. Түштүк жана 
түндүк тоолорунда кар эригенден улам пайда болгон өзөн-суулар бүт бойдон жерге 
сиңип кетишет. Бул байыркы Пугенхай. Түндүк жолундагы өзөн-суулар: Или. Батышты 
көздөй аккан өзөн-суулардын көбү Тарбагатайга жуук жерде Иртышка куят. Чыгышты 
көздөй аккан өзөн-суулардын көбү Үрүмчүгө жакын жерде Манаска куят. Түндүктү 
карай аккан өзөн-суулар, же ылайланган баткакка айланышат; же камыш баскан 
көлдөргө куюшат, же чөлгө сиңип жок болушат. Кардын эришинен көп суу чогулат. 
Толугураак токтолушка аракет жасап көрөлү. 

Илидеги тоолордо Гэдэншань шаары бар; шаардан жүз лиден ашуун түштүк-
батышта Элиньхэбиэрхань тоолору. Шаардан түндүк-чыгышта Хэш дайрасына жакын 
жерде Вэйчаншань тоолорү жайгашкан. Түндүк бетинде 300 лиден ашуун аралыкта 
Абулалшань тоолору бар. Ал шаардан 200 лиден ашуун чыгышта; Хэш дайрасынын 
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чыгыш тарабында. Үрүмчүнүн жанында Богдошань менен бир туташ 
Алданьээмордукоушань тоолору жайгашкан.
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III бөлүк 

КЫРГЫЗ ЖАНА КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫН КЫТАЙ БУЛАКТАРЫ БОЮНЧА ИЗИЛДӨӨЛӨР 
Г.П. Супруненко 

КЫТАЙ МЕНЕН ЕНИСЕЙ КЫРГЫЗДАРЫНЫН АЛАКА-МАМИЛЕСИ ЖӨНҮНДӨ 
IX КЫЛЫМДАГЫ «ЛИ ВЭЙ-ГУН ХОЙЧАН ИПИНЬ ЦЗИ» БУЛАГЫНА ТИЙИШТҮҮ 
ДОКУМЕНТТЕР 
(Ли Вэйгундун Хойчан бийлиги тушундагы (841-846 жж.) чыгармалар жыйнагы)1 

(Известия АН Кирг. ССР. V т., 1-басылышы, 1963, 67-81-66.) 

Ли Вэйгундун Хойчан бийлиги тушундагы (841-846жж) чыгармалар жыйнагы 
императорлор Вэньцзун менен Уцзундун учурунда Тан министри болуп турган Ли Дэ-
юй (786-849 жж) тарабынан түзүлгөн. Анын өмүр таржымалы «Тан шу»га («Тан 
сулалесинин тарыхына») киргизилген2. 

Ли Дэ-юйдун китеби адегенде 50 цзюандан турган, алардын бир бөлүгү кийин 
жоголуп кеткен. Алгачкы эки бөлүгү-чжэнцзи (20 цз.) жана бецзи (10 цз.) - император 
Уцзун өкүм жүргүзгөн мезгилдеги (841-846 жж.) жарлыктарды, баяндамаларды, 
аскердик буйруктарды, билдирүү каттарын, расмий кат-кабарларды ж.б.у.с. өз ичине 
камтыйт. Үчүнчү бөлүк-вайцзи (4 цз.)-фу, ши, цзанэнь шекилиндеги эмгектерден турат. 
Бул үч бөлүктүн кошумчасы-буи (1 цз.) бар. Биринчи, экинчи бөлүктөрдө жана 
кошумчасында Кытайдын енисей кыргыздары, ошондой эле, уйгурлар менен болгон 
алака-катышы тууралуу маалыматтар берилген. 

Кытай булактары күбөлөп тургандай, Кытай менен кыргыздардын байланышы 632-
жылдан, б. а. алардын өлкөсүнө Тайцзун өз өкүлү Ван И-хунду3 жиберген кезден 
тартып башталат. Ушундан соң, дээрлик Тяньбао (742-755 жж.) бийлиги өкүм сүргөн 
мезгилге дейре кыргыз өкүлдөрүнүн кытай ордосуна катташы булактарда такай 
белгиленет4. 

Цяньюань бийлиги (758-759 жж.) тушунда кыргыздар уйгурлар тарабынан 
талкаланып, алардын Кытай менен байланышы кыйла мезгилге чейин үзүлүп калат. 

843-жылдын 2-айында (5 март-3 апрель), кыргыздар уйгурларды кыйраткандан (839 
ж.) төрт жыл өткөндөн кийин, император Уцзундун ордосуна кыргыздардан Чжу-у-
Хэсу 5 аксакал баш болгон элчилик келет. Уцзундун министри Ли Дэ-юй кызматы 
боюнча император ордосундагы элчилик иштери менен түздөн-түз байланыштуу 

1 Ли Дэ-юй. «Ли Вэй-гун хойчан ипинь цзи», Шанхай, 1936. 
2 «Эршисы ши», «Цзю тан шу» («24 истории», «Старая история династии Тан»1, т. 12, бап 174, 
лечжуань 124, 15156-15162 бб. 
3 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек, т. 1, цз. 6, 37-6. 
4  Кытай булактары 643, 648, 653, 675, 707, 709, 711, 722, 723, 724, 747-жылдардагы 
элчиликтерди белгилейт. 
5 «Эршисы ши», «Цзю тан шу» («24 истории», «Старая история династии Тан»), т. 12, бап 18 а, 
бэньцзи 18 а, 14085-6. 
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болгондуктан, ага (ордого) келген уйгур жана кыргыз өкүлдөрүнө бериле турган 
каттарды, жарлыктарды даярдоо милдети тапшырылган6. 

Биз Ли Дэ-юйдун эмгегинен таап аткан Кытайдын енисей кыргыздары жана 
уйгурлар менен жүргүзгөн алака-мамилесине тийиштүү даректер Тан сулалесинин 
тарыхына кошумча материал болуп саналат. 

«Тан сулалесинин жаңы тарыхында» Ли Дэ-юйда белгиленген төрт кыргыз 
элчилигинин экөөсү гана эскерилет. «Цэфу юаньгуй» («Нускалуу акыл-эс кенчи») 
энциклопедиясы жана Сыма Гуандын «Цзычжи тунцзянь» («Башкарууга жардам 
берүүчү окуялардын жалпы баяны») сыяктуу илгери кийинки эмгектер гана Ли Дэ-
юйдун маалыматтарын өз ичине камтыган. 

Кыргыздардын кытай ордосу менен алака-мамилеси тууралуу алгачкы документ-
бул «Сяцзясы чао гун ту чжуань сюй» ("Кыргыздардын (сяцзясы) ордого белек 
тартуулашын сүрөттөп баяндашка киришүү" 7 . Ал Чжу-у-Хэсу баштаган элчилик 
келгенден кийин жазылган. Ли Дэ-юй элчиликтен ар кандай маалыматтарды чогулткан 
Вэй Цзун-цин менен Люй Шунун кабарларын пайдаланган. Чжу-у-Хэсу баштап келген 
элчилик Уцзунга кыргыз ханынын катын жеткирген. Кайра кайтышында элчилик 
аркылуу кыргыз ханына кат-«Юй сяцзя ван шу» («Сяцзясы (кыргыз) ванына кат»)8 
берилген. 

843-жылдын 3-айында (4 апрель-2 май) император Ли Дэ-юйга кыргыз өкүлү Та-бу 
Хэцзу алып келген катка жооп даярдашты буйрук кылган. Бул экинчи кат - «Юй хэхэ 
кэхань шу» («Хэгэс (кыргыз) ханына кат»)9. 

843-жылы 6-айда (1 июль-30 июль) ордого кыргыз ханынын катын жана тартуусун 
жеткирип, Вэнь-у Хэ баштаган кыргыз элчилиги келген. Император өкүлгө кат - «Юй 
сяцзясы кэхань шу» («Хэгэс (кыргыз) ханына кат») тапшырган10. 

Ал элчиликтин соңунан 843-жылдын 8-айында (29 август-27 сентябрь) кыргыз өкүлү 
Дидэисы Наньчжу келет. А дагы кыргыз ханынын катын жана белек-тартуусун 
жеткирген. Ли Дэ-юй тарабынан даярдалган жооп катта - «Юй сяцзясы шу» 
(«Кыргыздарга (сяцзясы) кат»)11 - кыргыз ханынын катынан үзүндүлөр келтирилет. 

«Киришүү...» менен төрт каттан тышкары, Ли Дэ-юй тарабынан элчиликтердин иши 
боюнча баяндама билдирүүлөр даярдалган. Чжу-у Хэсу баш болгон элчилик келген 
кезде «Цзинь сяцзясы чао гун чжуань ту чжуан» ("Кыргыздардын (сяцзясы) ордого 
белек тартуулоосун сүрөттөп билдирген баяндама" жазылган 12. Вэнь-у Хэ баштап 
келген элчиликтин иши боюнча эки баяндама билдирүү бар: "Цзинь сочжуань сяцзясы 

6 Сыма Гуан. «Цзычжи тунцзянь». Пекин, 1956, т. 9, 7976-6. 
7 Ди Дэ-юй. Көрс. эмгек, т. 1, цз. 2, 11-12 6. 
8 Ошол эле эмгек, т. 4, цз. 1, 285-6. 
9 Ошол эле эмгек, т. 1, цз. 6, 37-38 6. 
10 Ошол эле эмгек, т. 1, цз. 6, 38-40 6. 
11 Ошол эле эмгек, т. 1, цз. 6, 40-42 б. 
12 Ошол эле эмгек, т. 2, цз. 18, 152 6. 

www.bizdin.kg

234



шу чжуан" ("Кыргыздарга (сяцзясы) жазылган кат жөнүндө билдирүү") жана "Цзинь 
сочжуань сяцзясы кэхань шу чжуан" ("Кыргыз (сяцзясы) ханына жазылган кат жөнүндө 
билдирүү") 13. Дидэисы Наньчжу баштап келген элчиликтин иши жөнүндө "Цзинь 
сочжуань сяцзясы шу чжуан" ("Кыргыздарга (сяцзясы) жазылган кат жөнүндө 
билдирүү") жазылган14. 843-жылдын 1-айында (3 февраль-4 март ) "Лүнь июйжень 
чжуан" ("Котормочулар жөнүндө билдирүү") жазылган15. 

Ли Дэ-юйдун эмгектери Тан тарыхынын "ивэньчжи" бөлүгүнө киргизилген16. 

«Цэфу юаньгуй» энциклопедиясында Дидэисы Наньчжу өкүл аркылуу жөнөтүлгөн 
каттан эки ирет үзүндү келтирилет17. 

Сыма Гуан ошондой эле баянга Ли Дэ-юйдун каттарынан алынган үзүндүлөрдү да 
кошкон18. «Киришүү...» жана төрт кат «Цяньдин гуцзинь тушуцзичен» («Байыркы жана 
азыркы заман китептери менен сүрөттөрүнүн бийик даражада бекитилген толук 
жыйнагы») энциклопедиясында жайгаштырылган19. Ли Дэ-юйдун эмгектери «Цяньдин 
цюань тан вэнь» («Тан заманындагы эмгектердин бийик даражада бекитилген толук 
жыйнагы») 20  жана «Сыбуцункань» («Төрт бөлүк боюнча чыгармалар жыйнагы») 
басылмаларына кирет21. 

Ли Дэ-юйдун чыгармаларын кытай авторлору өз эмгектеринде пайдаланышабы 
деген суроого келсек, бу жагынан биз Ван Го-вэйдин чыгармалары менен Цэнь 
Чжунмяндын эмгегин атап көрсөтсөк болот. Ван Го-вэй «Хэйчецзы жана Шивэй 
жөнүндө изилдөөлөрүндө» 22 , ошондой эле, «Татарлар (дадань) тууралуу 
изилдөөлөрүндө»23 Ли Дэ-юйдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү келтирет. Ал эми Цэнь 
Чжунмянь болсо өз эмгегинин24 түшүндүрмөлөрүндө Ли Дэ-юй тарабынан жазылган 
баяндама билдирүүлөрдүн бирин атап көрсөтөт. Ли Дэ-юйдун чыгармалары, котормосу 
жок болгондуктан, орус жана батыш европа синологдорунун эмгектеринде 
колдонулган эмес. 

Жарыяланып жаткан булактын мазмунуна байланыштуу буларды айта кетиш керек. 
Ли Дэ-юй тарабынан даярдалган документтер IX кылымда енисей кыргыздары менен 
Кытайдын карым-катышы кандай мүнөздө жана канчалык үздүксүз болгонун кыйла 
кылдат карашка мүмкүндүк берет. 

13 Ошол эле эмгек, т. 1, цз. 6, 40 б. 
14 Ошол эле эмгек, 42 б. 
15 Ошол эле эмгек, т. 2, цз. 15, 121 б. 
16 «Новая история династии Тан». Көрс. бас., бап 60, чжи 50, 15819 б. 
17 «Цэфу юаньгуй». Пекин, 1960, т. 12, цз. 980, 11517-11518 б; цз. 994, 11672-11673 б. 
18 Сыма Гуан. Көрс. эмгек, т. 9, 7974, 7975, 7999 б. 
19 «Цяньдин гуцзинь тушуцзичен». Шанхай, 1934, т. 214, цз. 61, 5-6 б. 
20 «Цяньдин цюань тан вэнь». Шанхай, б. г., т. 700, 701, 703, 706, 707. 
21 «Сыбуцункань». Шанхай, б. г., т. 40. 
22 Ван Го-вэй. «Гуаньтан цзилинь». Пекин, 1959 ж., т. 3, цз. 14, 623 б. 
23 Көрс. эмгек, 635, 636, 639, 648 б. 
24  Цэнь Чжун-мянь. «Туцюе цзиши» («Түрктөр жөнүндө тарыхый (маалыматгар) жыйнагы»), 
Пекин, 1958, т. 2, 729 б. 
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Орто Азия элдеринин, анын ичинде кыргыздардын, Кытай менен болгон алака-
байланыштарын изилдеп үйрөнүш үчүн баалуу материалдар орус кытай таануусунда 
биринчи жолу Н.Я. Бичурин тарабынан илимий талдап билүү алкагына киргизилген. 
«Тан сулалесинин жаңы тарыхынын» ал тарабынан таржымаланган енисей 
кыргыздары тууралуу бөлүгүндө Кытайга келишкен эки кыргыз элчилиги (648-жылдагы 
Шибоцюй Ачжандын жана 843-жылдагы Чжу-у Хэсунун элчилиги) жөнүндө гана ачык-
айкын айтылган. Ошол эле теманы иликтешке Н.В. Кюнердин «Түштүк Сибирь, Борбор 
Азия жана Ыраакы Чыгыш элдери туурасындагы Кытай маалыматтары» аттуу акыркы 
эмгеги арналган. «Тайпинхуаньюйцзи»25 энциклопедиясынан Н.В. Кюнер тарабынан 
таржымаланган кыргыздар тууралуу бөлүк енисей кыргыздарынын Кытай менен 
болгон алака-мамилеси (643 жана 653-жылдардагы элчиликтер) жөнүндө жаңы 
маалыматтарды кабарлайт. 

Енисей кыргыздарынын VII-IX кылымдарда Кытай менен болгон алака-
байланыштары жөнүндө күбөлөгөн бир кыйла маалыматтар Кытайдын «Цэфу юаньгуй» 
энциклопедиясында бар; бирок адабиятта андан алынган котормолор жок. 

Ли Дэ-юйдун эмгектеринен таржымаланып, жарыяланып жаткан котормолордо үч 
кыргыз элчилчиги (843-жылдагы Та-бу Хэцзу, Вэнь-у Хэ жана Дидэисы Наньчжу 
элчиликтери) жөнүндө маалыматтар бар. Алар енисей кыргыздарынын тарыхы боюнча 
изилдөөлөрдө жок. Документтердин маани-маңызы жөнүндө айтсак, алар IX кылымда 
Кытай чегара кыйырларында орун алган окуялар менен байланыштуу экенин эске алуу 
кажет. 

Ал убакта, 839-жылы енисей кыргыздары тарабынан талкалангандан кийин, уйгур 
уруулары кытай чегара кыйырларына жакын жерлерге жайланышып алып, Тан 
Кытайынын түндүк чегара чөлкөмдөрүнө такай чоң зыян келтирип турушкан. Ошондон 
улам, Кытайдын уйгурларга каршы кыргыздар менен биргеликте согушууга умтулуу 
кызыкчылыгы келип чыккан. Бул мүдөө (император) Уцзундун кыргыз ханына 
жолдогон каттарында айкын туюндурулган. Кытайдын түндүк-батыштагы көчмөн тайпа-
журттар менен мындай ынтымагы тарыхта боло келген (мисалы, Кытай түрк 
каганаттары менен кармашып турган тушта). 843-жылдагы окуялар - Ли Дэ-юй 
тарабынан даярдалган документтердин бир тарабы. Айрыкча көңүл бөлүштү талап 
эткен экинчи тарабы-енисей кыргыздарынын Кытай менен болгон карым-катыш 
тарыхы. 

Документтерди таржыма кылышта көмөк көрсөткөнү үчүн Азия калктары Институтунун 
кызматкери Линь Кюн-иге жана сын-пикирлери үчүн илимий жетекчи Л.И. Думанга 
автор чын ыкыластан ыраазылык билдирет.  

25 Н.В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего 
Востока. ИВЛ, М., 1961, 56-6. 
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Г.П. Супруненко 

Байыркы кыргыз тарыхына байланыштуу айрым булактар 
("История и культура Китая", М„ 1974, 236-248-66.) 

Енисейдин баш жагын байырлаган байыркы кыргыз уруулары тууралуу эң алгачкы 
маалыматтар кытай булактарында Хань империясынын Борбор Азиядагы тышкы 
саясаты кызуу жанданган мезгилде пайда боло баштайт. Кытайдын Батыш 
багытындагы баскынчылык аракетине агезде азыркы Монголия аймагын жердешкен 
сюннулар (гундар) жолтоо болушкан. Алар Борбор Азия соода жолдорун көзөмөлдөп, 
Батыш аймагындагы бир катар мамлекеттер менен түндүктөгү түмөн урууларга өз 
саясий таасирин жайылтып турушкан. 

Айталы, б.з.ч. 1 кылымдын башында түзүлгөн «Ши цзи» кытай тарых жазмасында 
сюннулар (гундар) Кыргыз өлкөсүн өзүнө каратып алганы жөнүндө учкай кабар 
катталып калган (17,1034). Бул окуя болжол менен сюннулардын (гундардын) шаньюйу 
Маодунь көптөгөн жортуулдардын натыйжасында өз өлкөсүнүн чегин чыгышта 
Кореяга, а батышта-азыркы Синьцзянга чейин кеңейтүүгө жетишкен б.з.ч. 201-жылга 
туура келет (кар. 5, 23). Анда сюннулардын (гундардын) түндүгүндөгү баш ийдирилген 
башка уруулар менен бирге, динлиндердин катарында, кыргыздар (гегунь) 26  да 
аталган. 

Сюннулардын (гундардын) кыргыздарды каратканы тууралуу ошондой эле б.з. 1 
кылымында түзүлгөн «Цзянь Хань шу» аттуу тарыхый эмгекте да эскерилет. Биздин 
заманга чейинки 48-жыл ченде Чжичжи шаньюй өз борбор калаасынан 7 миң ли батыш 
тарапта жана Чэши (Чыгыш Тянь-Шань) аймагынан 5 миң ли түндүк чөлкөмүндө 
жашаган кыргыз (гяньгунь, гянькунь) 27  урууларын кыйратканы жөнүндө Бань Гу 
маалымдайт. Бул координаттар Енисейдин баш чени менен дал келет (кар. 1,7; 3, 560-
561). 

Кыргыздар тууралуу Саньго доорунда Юй Хуань тарабынан түзүлгөн «Вэй-люе»де 
(«Вэй баянында») да эскерилет (220-280). Бул чыгарма Пэй Сун-Чжинин «Саньго чжи»ге 
жазган түшүндүрмөлөрүндө сакталып калган. Анда Ордо мамлекеттин (Срединное 
государство) айлана чөйрөсүндөгү уруулар жана өлкөлөр, ошондой эле алар менен 
байланыштыруучу жолдор жөнүндө сөз болот (13, 4531). Көптөгөн изилдөөчүлөр 
көрсөткөндөй, бул булакта кыргыз өлкөсүнүн жайгашкан орду тууралуу кайчылаш 
маалыматтар камтылган (23, 559-560, 1, 7-8). 

«Вэй-люе»деги маалыматтарга караганда, байыркы заманда Дуньхуандагы 
Юймыньгуань бекетинен Батыш аймагын карай эки жол болгон. Ал эми Вэй династиясы 
мезгилинде (220-265) дагы бир жол салынган. Булардын баары Юймыньгуандан 
башталган. Биринчи, түштүк жолу жоцян урууларын кыйгап өтүп, батышты көздөй 
Цунлиндер аркылуу чоң юечжилерге чейин жеткен. Экинчи, ортоңку жол, батыштагы 

26 «Кыргыз» этнониминин кытайча транскрипцияларынын реконструкциясы жөнүндө кар. (110-
120). 
27 «Гяньгунь» (гянькунь) транскрипциясы диг (дип) формасында калыбына келтирилет. 
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Цюцулар менен Цунлиндерге дейре созулган. Жаңы, түндүк жолу түндүк-батыш багыты 
боюнча Чэши аймагына дейре жетип, Гаочайда Цюцуларга кетүүчү ортоңку жол менен 
туташкан. 

Бизди кызыктырганы, кыргыздардын өлкөсүнөн батышты көздөй өткөн түндүк 
жолунун бир бөлүгү (23, 559-560, 1, 7-8). Худэ Цунлиндердин түндүк тарабында, 
Усундардын түндүк-батышында, Канцзюйлардын түндүк-чыгыш жагында (жайгашкан). 

Гяньгунь өлкөсү Канцзюйлардын (!) түндүк-батышыраак чөлкөмүнөн орун алган. 
Тандамал аскери 30 миң адам. Мал артынан жүрүшөт (б.а. көчмөн мал чарбачылыгы 
менен шутулданышат.-Г.С.). Аерде кундуз-киштер көп, жакшы аттар бар. 

Динлиндердин өлкөсү Канцзюйлардын түндүгүрөөк жагында. 

Жогоруда (аталган) бул үч өлкө, борборундагы Гяньгунь менен кошо, сюннулардын 
(гундардын) шаньюйунун Аньсишуй өзөнүнүн боюндагы ордосунан 7 миң ли аралыкта 
орун алган. Алардан 5 миң ли түштүк аралыкта - Чэши жана (башка) 6 өлкө бар. Түштүк-
батышты карай Канцзюйлардын чегине чейин-3 миң ли (б.а. алар ордодон 
чыгышыраак жакта жайгашкан.-Г.С.). Айрым изилдөөчүлөр бул динлиндерди 
сюннулардын (гундардын) түндүк жагында (жашаган) динлиндрдин өзү, ал эми 
Усундардын батышыраак тарабында (турушкан) түндүк динлиндери алардын башка 
бир тайпасы болсо керек деп эсептешет. Андан тышкары, сюннулардан (гундардан) 
түндүгүрөөк чөлкөмдө: Хуньюй, Цзюйеше, Динлин, Гегунь, Синьли өлкөлөрү орун 
алган. Кыязы, Бэйхайдын түштүгүндө (жашаган) динлиндер, Усундардын батышыраак 
жагында жайгашкан (динлиндер) эмес көрүнөт (13,4531). 

Бул кабардан Пэй Сун-чжинин өзүнүн анчалык анык эмес билдирүүлөрүн, жана 
Сыма Цянь менен Бань Гунун ал тарабынан кайталанган маалыматтарын бөлүп 
көрсөтсө болот. 

Пэй Сун-чжинин маалыматы боюнча, Чэшилердин батыш жагында усундар жашайт, 
ал эми андан ары, түндүк-батышта Канцзюйлар өлкөсү орун алган. Үч падышачылык 
доорундагы кытай картасында болсо Канцзюйлардын чыгыш чегарасы болжол менен 
Тарбагатай тоо кыркалары боюнча белгиленип, усундар түштүгүрөөк жакта калып 
жатышат. Бул чегаралар Хань доорунда эле аныкталган. «Хань шу» текстинин 
эскертүүлөрүндө Сюй Сун: «(Усунь журтунун) батыш жана түндүк тараптары 
Канцзюйларга танапташ жайгашкан», - деп жазат (шилт.: 4,74). Пэй Сун-чжинин 
жазганы боюнча, андан ары Канцзюйлардын түндүк-чыгышында Худэ (болжолдо Алтай 
аймагы) орун алган. Буга караганда, кыргыз уруулары турган жер андан ары чыгышта 
болушу керек эле. Бирок жаңылыштан же ката жазуудан улам ал кыргыздардын 
өлкөсүн Канцзюйлардын түндүк-батыш жагына жайгаштырат. 

Кийинки текст айрым кошумчалар менен «Хань шу»дан алынып, анда анык 
маалыматтар берилген: Худэ, Гяньгунь жана Динлин Чэшиден түндүгүрөөктө, 
Канцзюйдан түндүк-чыгышыраак чөлкөмдө жайгаштырылган. Канцзюйдун эн четки 
чегараларынан (Тарбагатай тоо кыркалары боюнча) дал түндүк-чыгышта жана Чэшинин 
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түндүк тарабында Жогорку Енисей аймагы орун алган. Акырында автор кыргыздардын 
(гэгунь) өлкөсүн сюннулардан (гундардан) түндүктө динлиндер менен катар 
жайгаштырган Сыма Цянга шилтеме жасайт. Пэй Сун-чжи өзү келтирген 
маалыматтардагы кашкайган карама-каршылыктарга эч кандай түшүндүрмө бербейт. 

Кыргыздар тууралуу кабарлар кийинки кечирээк мезгилдеги кытай булактарынан да 
кездешет. Анын үстүнө, Тан заманында (VII-Х к.к.) бир учурда түзүлгөн «Чжоу шу», «Суй 
шу» жана «Бэй ши» сулале тарыхтарында кыргыздар жөнүндө маалыматтар көбүнесе 
кайталанат. 

«Вэй шу» менен «Бэй ши»де гаочэ урууларынын арасында ху/улар (11,9721;9, 
13868) аталып, алар кээде кыргыздар менен окшоштурулат. Бирок, сыягы, сөз уйгур 
уруулары жөнүндө болсо керек28. 

Ал эми «Бэй ши» менен «Суй шу»да телэ урууларынын курамында уйгурлар (уху) 
да, кыргыздар (хэгу) да эскерилет29 Телэнин ата-бабалары-сюннулардын (гундардын) 
урпактары. Уруулар эң эле көп. Батыш деңизинен тартып чыгышта тоо-түздөрдү таянып 
баардык жерде (жашоо кечиришет). Ло дарыясынан түндүктө гана пугу, тунло, вэйхэ, 
баегу, фуло... жайгашкан. Иудан батыш багытта, Яньцынын түндүгүндө, Байшандын 
жака-белинде циби, боло, чжин, де, субо, нагэ, уху, хэгу, едеу, ниху жана башкалар 
жашайт» (9, 13881; 15, 11718). 

Хэгу аталышы башка бир катар булактардан да учурайт. Алсак, Борбор жана Орто 
Азия боюнча Суй сулалеси убагында түзүлгөн кытай картасында бир топ уруулар 
белгиленип, аларга төмөнкүдөй түшүндүрмө берилген: «Яньциден түндүк тарапта, 
Алатоо этегинде Циби, Канго, Боло, Чжин, Субо, Нагэ, Уху, Хэгу, Едеу, Ниху жана 
башкалар жайгашкан» (2, 315). 

Хэгу «Вэй шу»да да (11, 10055) эскерилет. Яо Вэй-юань аларды кыргыздар катары 
карайт, жана сяньби урууларынын бир букарасы санайт (22, 1-10). 

«Чжоу шу» менен «Бей ши»де Абакан жана Енисей дарыяларынын өндүрундө өмүр 
кечиришкен кыргыздардын (цигу)30 түпкү чыгыш теги тууралуу уламыш келтирилген 
(21, 10868; 9, 13879). 

28 Хугу транскрипциясы байыркы убактарда уuо-kuat болуп окулган. Унгусунда, чындыгында, 
уодиг формасы болсо керек: Суй-Тан доорунда аяккы «u» бөтөн сөздөрдө кээде «r» жана «z» 
тыбыштарын билдирген. Ал эми алгачкы «а», «о», «u» үндүүлөрү аралашкан чет элдик сөздөрдү 
транскрипциялаганда, кытайлар көбүнесе баштапкы «h" тыбышы бар иероглифтерди 
колдонушкан. Демек, хугу транскрипциясы (уuо-kuat) "(y)оqur" формасына негизделиши мүмкүн 
(Б.Чонгордун тибетче чечмелеп окуганы боюнча - «о-kor», бул иероглифтер уйгур урууларын 
билдирет (кар. 23, 133, 136). 
29 Уху байыркы кытай тилинде uо-yuо болуп айтылат, «у»нун тибетче окулушу-uо = hо (кар. 23, 
133). Транскрипция «hоyо» катары реконструкция кылынат, жана уйгурларды туюндурат. 
Хэгунун байыркыча айтылышы yuat-kuа(, (y)urqur) калыбына келтирилип, кыргыздарды 
билдирет. 
30 Цигу (кигу) транскрипциясы, байыркы окулушу k'iet-kuat, «kirqur» формасында чечмеленет. 
Балким жаңылыш жазуудан уламбы, кээде ар кайсы династия тарыхтарында бир эле контекстте 
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Ошентип, кыргыздар жөнүндө алгачкы маалыматтар кытай булактарында аз жана 
үзүл-кесил кездешет. Мунун себеби Хань империясынын сюннуларга (гундарга) каршы 
согуш мезгилинде кытай аскерлери алыскы түндүккө анчалык тереңдеп кире 
албагандыгы менен түшүндүрүлөт. Сюннуларды (гундарды) жеңгенден кийин 
(6.3.4.140-ж) Кытайдын баскынчылык саясаты негизинен түндүк-батышка, Батыш 
аймагынын бай өлкөлөрүнө, жана түндүк-чыгышка багытталган. Ошондон улам, 
аталган багыттарга саякатчылар менен соодагерлер жөнөтүлүп, алар борбордук 
бийликти жаңы географиялык маалыматтар менен камсыз этип турушкан. Ал эми 
Алтайда, Енисейде жана Байкөл боюнда жашаган элдердин кабары жакшылыктуу 
дайын болгон эмес. 

Енисей кыргыздары жөнүндө эң эле кеңири информация Тан заманындагы тарыхый 
жазмалардан кездешет. Алардын ичинен абдан кызыктуу, бирок анча белгисиз бир 
тарыхый булакты баса бөлүп көрсөтүү кажет. Анда Кытайдын коңшу элдер, алардын 
арасында кыргыздар, уйгурлар жана тибеттиктер менен алака-мамилесине тиешелүү 
көптөгөн документтер камтылган. Сөз «Ли Вэй-гун хуйчан ипинь цзи» китеби жөнүндө 
болуп жатат (12). Эмгектин автору Ли Дэ-юй тан императорлору Вэнь-цзун (башкаруу 
мезгили-827-841) менен У-цзундун (башкаруу мезгили Хуйчан - 841-846) учурунда 
министр болуп турган. 

Ал ордого келишкен элчи өкүлдөр аркылуу император наамынан уйгур жана 
кыргыз хандарына багышталып жөнөтүлүүчү ар кандай расмий кат-кабарлар менен 
жарлыктарды жазган. Бул ага Тан империясынын өз коңшулары менен карым-катнашы 
тууралуу расмий документтерди чогултуп, иштеп чыгышка мүмкүндүк берген. Албетте, 
бул материалдар кыргыз тарыхын аз да болсо толуктоого кошумча өбөлгө түзөт. Ошону 
менен бирге, алар салттуу кытай дипломатиясы колдонуп келген канонду да (бута 
ылайык коңшу элдер, булар менен соода жана элчилик байланыштар Кытайга 
көзкаранды калктар менен болгон карым-катнаш катары каралган), жана ошондой эле 
кытай империяларынын «жапайыларды жапайылардын колу менен жок кылуу» 
принцибин туу туткан классикалык тышкы саясий практикасын да айгинелеп көрсөтөт. 

Ли Дэ-юйдун тарых жыйнагына кирген документтерде Тан империясы менен 
кыргыздардын VII-VIII кылымдардагы дипломатиялык өз ара мамилеси жөнүндө 
эскерген маалыматтар да учурайт. «Өз өкүмүн Чжэнь-гуань урааны астында жүргүзүп 
турган 6-жылда (632), -деп окуйбуз биз алардын биринен, - Тай-цзун Сиздердин 
(кыргыз. -Г.С.) өлкөңүздөрдүн ханына тынч моюн сунуу буйругу менен Ван И-хун элчини 
аттандырды. Чжэнь-гуан урааны астында башкаруунун 22-жылында (648) Сиздердин 
журтбашы ханыңар ордого өзү келди. Тай-цзун ага оң кол (цзотунь вэйцзянцзюнь) 
ардак аскер генералы чинин жана Цзянь-кунь (дубанынын) генерал-губернаторлук 
(дуду) мансабын сый катары тартуулады. Тянь-бао урааны астындагы башкаруунун 
соңку жылдарына дейре (742-755) ордого тартуу жеткирүү токтогон жок. Мына 
ошентип, хандын ата-бабасы ошондо эле биздин мамлекеттин сый-урматына татыган. 

цигу (k'iеt-kuat) жана цидань (кидань, к'iei-tan) этнонимдери өз ара чаташтырылат. Б. Карлгрен 
"ци "нин эки түрлүү окулушун сунуштайт: «k'iet» жана «k'iei» (кар.24,199, № 2796). 
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(Бу туурасында) Сиздердин мамлекетте (көзү тирүү) карыялар осуят катары 
урпактарына айтып жүрүшсө керек деп ойлойм. Мен улуу ой-максаттарды мурастап 
алдым, жана мурдагы достукту улантууга ниет кылам» (12, т.1, цз. 6, 37). 

Кытай дипломатиясынын көз-карашы боюнча, кыргыз аймагында генерал-
губернаторлук (gygy-фу) уюштуруу кыргыздар Кытайга көзкаранды сыяктуу түшүнүк 
түзүшү керек эле. А иш жүзүндө Кыргыз өлкөсүндө Тан империясынын реалдуу 
бийлиги болгон эмес. Дал ошондой эле, чет өлкөлүк өкүмдарлардын кытай титулдары 
кабыл алышы да кандайдыр-бир кызматтык милдеттүүлүктү шарт кылбаган, жана 
алардын бийлигине эч кандай чек коялган эмес. 

Кыргыздардын Кытай менен андан аркы өз ара алака-мамилеси тууралуу 
маалыматтар Тан доорундагы башка булактардан да жолугат. Аларда енисейлик 
кыргыздардын 648-жылдан кийинки мезгилде Кытайга жасаган бир нече жолку сапары 
жөнүндө эскерилет. Кыргыздар жылкы айдап келип, уйгурлар сыяктуу эле, жибек 
кездемеге айырбашташкан. 653-жылы кыргыздар кандайдыр-бир себептен улам 
Кытайга колго түшүп калышкан өз урук-туугандарын кун төлөп куткарыш үчүн тартуу 
алып келишкен (19, 725-726). Император Гао-цзун (650-684) бул өкүлчүлүккө жооп 
кылып кыргыздардын өлкөсүнө кытай элчиси Фань Цянды белек-бечкек менен 
жөнөткөн (кар. 19, 725-726). 675-жылы, «Цзю Тан шу» боюнча-676-жылы кыргыздар 
жылкы жеткиришкен (20, 11402). 

Император Чжун-цзун бийлик кылган жылдарда (705-710) кыргыз элчилери эки 
ирет (707-ж. жана 709-жылы) келишкен (20, 11404, 11443). Кыргыздардын Кытайга 711-
жылы жөнөткөн элчилиги тууралуу император Жуй-цзундун (710-712) түрк каганына 
жолдогон катында эскерилет (20, 11445). 

«Синь Тан шу»да император Сюань-цзун сурап турганда (712-756) кыргыздардан 
төрт элчилик келгени маалымдалат (14, 16945). «Це фу юань гуй» энциклопедиясында 
беш элчилик тууралуу айтылат: 722-жылы ордого Кыргыз тегини Исибо Шэючжэ Биши 
Сыгинь, 723-жылы-тегин Цзюйли Пиньхэчжун Сыгинь келди (20, 11448). Экөөнө тең 
аскер чени ыйгарылды. 724, 747 жана 748-жылдары кыргыздар айырбашташ үчүн 
аттарды айдап келишти (20, 11407, 11412). 

Айтор, VII-VIII кылымдарда кыргыздар Кытай менен соода-сатык жүргүзүшүп, 
аттарын кытай товарларына айырбаштап турушкан. Белек-бечкек тартуулоо менен 
коштолгон дипломатиялык визиттер адатта жыл башында же аягында өтүүчү салттуу 
шаң-салтанат убагында жасалган. Мындай учурларда элчилер сыйлык алышкан. 

Кытайда буга окшогон соода мамилелери менен достук визиттери чет 
жерликтердин императорго баш ийүү белгиси катары бааланган. 

758-жылы уйгур чапкынынан кыйраган соң кыргыздар дээрлик жүз жыл бою Кытай 
менен байланышта болбой калышкан. 
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Байланыш IX кылымдын 40-жылдарынын башында барып кайта башталган. Ошол 
мезгилдин буркан-шаркан окуяларын кароодо Ли Дэ-юй чогулткан документтер 
негизги булак катары кызмат кылат. 

840-жылы (айрым булактар 839-жылды аташат) (10, 1743-1750; 16, цз, 246, 7946) 
кыргыздардын зор аскер кошуну уйгурлардын ордо шаарын камынтпай басып калат. 
Шаар өрттөлүп, уйгур ханы өлтүрүлөт. Хандын анда олжо катары колго түшкөн аялын, 
кытай канбийкеси Тай-хэни31 кыргыздар 841-жылы Дулюй Шихэ жетектеген эскорттун 
коштоосунда Кытайга жөнөтүшөт (16, цз. 246, 7968)32. 

Жолдо бул өкүлчүлүк уйгур хан ордосу талкалангандан кийин Уцзе-тегиндин 
башчылыгы менен түштүктү көздөй чегинип бараткан уйгурлар тарабынан кыргынга 
учурайт. Канбийкени тартып алышкан соң Уцзе-тегиндин аскери Гоби чөлүн басып өтүп, 
Тяньдэцзюнь кытай чебинин жанына өргүп жайланышат. Тай-хэ эри набыт болгондон 
кийин уйгурларды баштаган жаңы хан Уцзе өз бийлигин тастыктоочу мансап титулуна 
расмий жарлык сураарын билдирген кат жазып, императорго өкүл жөнөтөт. Ордодо 
уйгурларга көмөк көрсөтүү чечимине келишет (12, т. 1, цз. 2, 13, 16, цз. 246, 7957). 

Бул окуялар кытайлардын аскердик буйруктарынын биринде мындайча сыпатталат: 
«Маалым болгондой, (уйгурлар) кыргыздар тарабынан талкаланды; аскери жеңилди; 
эли болсо козголоң чыгарды. Малынын (туягы) абдан азайды; адамдар өлкөдө 
ачарчылыкка учурай баштады; жардыланды, жана башка жактарга көчө качышты. Чөл 
кезип, алыс кетишти. Жакында канбийке Тай-хэге таянып (уйгурлар) ордого өкүл 
жиберишти. Жаңы хан пайда болгонун, ал Улуу сепилдин түбүнө жайгашканын (биз) 
ошондо билдик. (Уйгурлар) жардыбыз, кайтып бараар журтубуз жок, жаныбызды 
сактай көргүлө деп жалбарып жатышат. (Биз) алардын каатчылыкка (кабылган) 
аянычтуу абалын дамамат ойлоп, кабыргабыз катуу кайышууда. Ушу тапта элдин азап-
тозогун жеңилдетсекпи, жардылыктан чыгышына жардам берсекпи дейбиз» (12, т. 1, 
цз. 2, 13). 

Мындай көкүрөк каккылап, жаны ачыгансып көрүнгөн жасалма кайрымдуулуктун 
артында уйгурларды эптеп империянын вассалына айландыруу максаты жаткан. 
Арийне бул Уцзе-хандын ой-ниетине кирген эмес. Уйгурлар менен Кытай букаралыгына 
моюн сунуу маселеси боюнча сүйлөшүү созулуп кеткен. Ушундай шартта Тан 
саясатчылары кыргыз коркунучун уйгурларга кысым жасаш үчүн пайдаланышка аракет 
кылышкан. 

842-жылдын ноябрында (10-айда) Тяньдэцзюн (чебине) кыргыз ханынын катын 
алып Кыргыз элчиси Та-бу Хэцзу (Тапу Алп Сол)33 келет. 

31  Эрге тийгенчекти ысымы - Дин-ань, 821-жылы уйгурлардын Цзундэ-ханына аялдыкка 
берилген. 
32  Дулюй Шихэ (VII кылымдагы байыркыча окулушу tuо-liwо-siе-үар) Тулуш Алп катары 
калыбына келтирилет (кар. 6, 80). 
33 Бул өкүлчүлүк жөнүндө кыргыздарга кытай элчиси Чжао Фан менен жөнөтүлгөн (кар. 16, цз. 
7968, 7975) «кыргыз ханына багышталган катта» (12, т. 1, цз.6, 37-38), жана «(колбашчы) Лю 
Мяндын атынан уйгур министрине жазылган катта» маалымдалат (12, т. 1, цз. 8, 63). 
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Ал кыргыздар Дулюй Шихэнин элчилиги менен канбийке Тай-хэден кабарсыз 
калып, аларды издөөгө аскердик топ аттандырганын маалымдайт. Кытай колбашчысы 
Лю Мянь оңтойлуу жагдайдан пайдаланып калгысы келет. Уйгур министрине жолдогон 
катында Лю Мянь минтип жазат: «Ушу тапта кыргыздар (уйгур) ханы менен 
жоолашууда, жана да канбийке (Тай-хэни) (издеп табууну) сурашууда. (Алар), сыягы, 
бүт чет жерликтерди жыйып, көтөрүлгөн көп аскер күчү менен түштүктү, түз эле 
(биздин) түндүк чегарабызды көздөй жортуул кылсак деген ойдо окшойт. 

Азыркы учурда (Уцзе) хандын эли ач-жылаңач; аскеринин саны аз. Күчтүү жоо 
капылет катылса кантип коргоносуңар? Кырсыкта Кудуреттүү Тандын күчү менен көмөк 
көрсөтүү да кыйын болоор... Кыргыздар (Силердин) артыңардан сая түшсө, хэйчецзы 
(уруусунун) ой-ниети кандай болооруна ким кепилдик бералат? Кеч боло электе 
биздин Улуу мамлекетке баш ийип, өз коопсуздугуңарды камсыз этмегиңер дурус 
эмеспи...Кыргыздардын катын көргүңөр келсе, (аны) азыр көчүрүп жазып, (Силерге) 
жиберебиз» (12, т. 1, цз. 8, 63). 

Бирок бул дипломатиялык айла-амал да Тан империясы каалагандай жыйынтык 
апкелген эмес. Тетиринче, сүйлөшүүнүн акырын күтпөй, Уцзе-хан кытайларга каршы 
согуш аракетин баштаган. Адегенде ал айрым ийгиликтерге жетишкен; бирок кийин 
Тан аскерлери тарабынан талкаланып, хэйчецзыларга качып барган жеринен 
кытайларга өткөрүлүп берилген. 

Ушул согуш убагында (842-843-ж.ж.) жана ал аяктагандан соңку алгачкы учурларда 
Кытай менен кыргыз ханынын ортосундагы дипломатиялык байланыштар абдан кызуу 
өөрчүгөн. 843-жылдын мартында (2-айда) 34 Кытайга кыргыз ханынын катын алып 
Кыргыз элчиси Чжу-у Хэсу (Чугу Алп Сол) келген35. 

Аны менен "Кыргыз ванына кат" жөнөтүлгөн; ал эми 843-жылдын апрелинде (3-
айда) (кар. 12, т.4, цз. 1, 285, 18, 14085; 14, 16944; 16, цз. 247, 7973) кытай элчиси Чжао 
Фан36 аркылуу кыргыз ханынын Та-бу Хэцзу (элчи) апкелген катына жооп жиберилген. 

Андан соң, 843-жылдын июлунда (6-айда)37 кыргыз ханынан кат алып Вэнь-у Хэ 
(Ургу Алп), 844-жылдын апрелинде (3-айда) - Дидэ Исынаньчжу (Тутук Иынанчи) келген 
(16, цз. 247, 7999)38. Алар аркылуу да кыргыз ханына кытайлардын каттары жөнөтүлгөн. 

34 Башка дата - 844-ж. - "Кыргыздардын белек тартуулоосун сүрөттөп баяндашка киришүүдө" 
келтирилет (12, т. 1, цз. 2, 11-12). 
35 Бул кат окуялардан кыйла кеч калган. Кытай качан эле Уцзе-тегин менен согуша баштаган, а 
катта болсо дале жоголгон канбийке тууралуу сөз жүрүүдө. 
36 Анын элчилигин күбөлөгөн бир нече маалымат бар. Жогоруда эскерилген "Кыргыз ханына 
багышталган каттын" акырында айтылат: "Чжу-у Хэсу (элине) кайтып жаткандыктан, алды 
менен буйруктарыбызды жана башка расмий тапшырмаларыбызды табыштайбыз. Соңунан 
тынччылык жарыялоо озуйпасы менен атайын өкүл жөнөтөбүз"(12, т. 4, цз. 1, 285). "Синь Тан 
шу"да: "Император Чжао Фанга алардын (кыргыздардын. -Г.С.) өлкөсүндө түпөктүү байрак 
(шаң-салтанат) менен тынччылык жарыялоого буйрук кылды" деп айтылат (14, 16945). "Тан 
хуйяо"до бул окуя Сыма Гуан менен "Синь Тан шу"дан айырмаланып, 844-жылга таандык 
этилген (10, 1786). 
37 АЛ апкелген катка жоопто жай саратаны жөнүндө эскерилет, бул анын көрсөтүлгөн келүү 
убагына дал келет. 
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Мына ушул каттардын баарында тең Тан императору У-цзун кыргыз ханын 
уйгурларга каршы аттанууга жана аларды жок кылууга кайра-кайра үндөйт. "(Биз) 
кантсе да, - деп жазган ал, - качкын (уйгурлар) кайрадан жамандык апкелбес бекен, 
дагы бир жолу өч алыш үчүн Силердин чегараңарга кол салгысы келип жүрбөсүн деп 
чочулап турабыз. Силер дагы (уйгурларга) чабуул коюшка, жана аларды жексен кылып, 
түп тамыры менен жулуп салышка даярдык көрүшүңөр керек..." (12, т.4.,цз. 1, 285). 

Кыргыздарды өз тарабына тартуу үчүн кытай дипломатиясынын сындан өткөн 
кыйды айла-амалдары бүт бойдон колдонулган. Кыргыз ханына ардактуу титул 
ыйгарылганын күбөлөгөн расмий жарлык тартууланган; каттардын биринде ал атүгүл 
"ван" атагына кондурулган (12, т.4, цз. 1, 285). Кыргыздын аттуу-баштуу жакшылары 
менен аскер башчылары да ардактуу титулдарга ээ болушкан. 

Кыргыздарга багышталган каттарда Хань доорунда Кытайга көзкаранды вассал 
катары карап берген сюнну (гун) шаньюйу Хуханьенин жосуну өрнөк иретинде мисал 
келтирилген. Андан тышкары, бийлөөчү Тан үйү менен кыргыз хандарын түбү бирге 
"туушкандар" сыяктуу көрсөткөн аңыз уламыштар да саясий максатта такай 
пайдаланылган. Бул "туушкандык" байыркы кытай колбашчысы Ли Лии аркылуу 
аныкталат. Ал кезинде гундарга колго түшкөн болуп чыгат. Кийин кыргыздардын 
өлкөсүнө акимдикке дайындалып, ошондон улам, алардын хан тукумун негиздеп 
калган болот. 

844-жылы Уцзенин үстүнөн жеңишке жетишкенден кийин да кытай императору 
кыргыз ханын уйгур элин тукум курут кылышка тукуруп турган. "Сиз, хан, - деп 
тастыктаган ал, - (уйгурларды) жек көргөн соң, (бул) жапайыларды толук жоюу керек. 
Түтөгөн күлдү калтырсаң, артынан сөзсүз бир балээси чыкпай койбойт" (12, т. 1, цз. 6, 
37-38). «Уйгурлар биздин мамлекетибиздин чыккынчылары жана Сиздин 
душмандарыңыз, хан. Аларды тамыры менен жулуш керек, ошондо тынчтык орнойт» 
(12, т. 1, цз. 6, 38-40). Мындай кан көксөгөн чакырыктар бирге күрөшөлү деген ой-
сунуштар менен коштолгон: «Эң сонун бир ой-сунуш жөнүндө азыраак айта кетели: 
аттуу кайгуулчу кошун жөнөткүлө; белгилүү убакта болжошкон жерде чогулгандай 
бололу. Хэйчецзы уруусу кытай чегарасынан миң лиден алыс аралыкта чөл ортосунда 
тураары маалым. Буга чейин кытай аскерлери аларга жетишке аракет кылган эмес. 
Ошондой эле, уйгурлар тымызын Аньсиге качышка кам урууда деген каңшаар да 
угулууда. 

Быйылкы күзгө карата төрт чегара аймагына: Ючжоуга, Тайюаньга, Чжэньуга, 
Тяньдэге орчундуу жолдорго аскер жөнөтүштү буюрам. Сиз чабуул койгондо, хан, 

38  "Цзю Тан шу"да анын келиши 8-айга туш келтирилген (18, 14086). Бирок Дидэ 
Исынаньчжунун элчилиги Кытайга Вэнь-у Хэ мекенине кайткандан кийин жөнөгөнү белгилүү. 
"Цзю Тан шу"нун маалыматы боюнча болсо бул эки элчиликтин мезгил аралыгы эки эле айды 
түзүн калууда. Мынча убакта Кытайдан Енисейге барып келүү мүмкүндүгү күмөндүү. Мындан 
тышкары, кыргыз ханынын Дидэ Исынань-чжу апкелген катына У-цзун жиберген жооп каттын 
акырында: "Көктөм жылуу, Сиз (хан) беймарал эс алып жатсаңыз керек", -деп айтылган, а 8-ай 
болсо-күз маалы эмеспи. 
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уйгурлар сөзсүз дыркырап качат деп ойлойм. Баарын жолдон кармап, кырып салыш 
керек (астын сызган мен. -Г.С.)» (12, т.1,цз. 6, 42). 

Арийне кыргыз ханы уйгурлардын кыйрашына кызыкдар болсо да, бирок элди 
кырып жоюш максатын көздөбөсө керек. Эң башкысы, кыргыздарды ар алакетке салып 
азгыруу менен бирге, тан ордосу уйгурлар сыяктуу эле, аларды дагы өзүнүн элпек 
вассалына айлантышка тырышкан. 

Бирок кытай дипломатиясынын күч-аракети өз максатына жетпей калган-Тан 
империясы кыргыздарды баш ийдире алган эмес. Бул Көкөтеңир жалгаган өлкөнүн 
(Поднебесная) өкүмдарын өкүнүчө салган: «Бирок да (биз) Сиздин мамлекеттин 
(кыргыз мамлекетинин. -Г.С.) аймагынан караманча бөлүнүп калдык. (Сиз) жыл 
башындагы расмий жөрөлгөлөргө катышпасаңыз, анан (биз) кантип башкарабыз? Өтө 
өкүнүчтүү, анткени (Сиз), хан, бизге шериктеш өлкөсүз, жана (биз) (Сиздин) 
даңкыңызды сактап, Сиздин көптөн көксөгөн ой-ниеттериңизди жүзөгө ашыргыбыз 
келет» (12, т. 1, цз. 6, 38). Бу жагынан Сыма Гуандын тексти да кыйла мүнөздүү: 
«Кыргыздар титул дайындоо тууралуу буйрук сурашты. Ли Дэ-юй алар менен кантип 
достук байланыш орнотуу тууралуу билдирүү жасады. (Кыргыздардын) өзүнө элчини 
өлтүргөн кылмышкерлерди аскердин жардамы менен издеп табуу жана хэйчецзы 
уруусун талкалоо буйрулду. 

Хан титулун алган соң, алар баш ийбей, уйгурлардын адатына салып жыл сайын 
тартуу берүү жана жылкыларын сатып алуу талабын коюп жүрүшпөсүн деп чочулап, 
император олку-солку болду. (Ли) Дэ-юй айтты: «Кыргыздар (өз өкүмдарын) өздөрү эле 
хан атап алышты. Алардын күчүн азыр пайдаланып калыш үчүн бу титулдан сараңдык 
кылбашыбыз керек. Уйгурлардын (бизге) Ань Лу-шан менен Ши (Сы-миндин) 
козголоңун басууда кызматы көп сиңген. Ошон үчүн (биз) жыл сайын (аларга) 20 миң 
түрмөк жибек тартуулап, соода-сатык жүргүзүп келгенбиз. Кыргыздардын эч качан 
Кытайга кызматы өткөн эмес; тартуу сураганга кандай акысы бар экен? Эгер (Сиз) 
(кыргыздар) бизге кызмат кылаарына ишенбесеңиз, анда алар менен келишим түзүү 
керек. (Алар) сөзсүз, уйгурлар сыяктуу, вассалдыкка моюн сунушу ылазым, ошондо 
гана (аларга) титул ыйгарган жарлык бералабыз» (16, ңз. 247, 7974). «Це фу юань гуй» 
энциклопедиясында бул шилтеме бираз башкачараак түрдө келтирилген: «Кыргыздар 
уйгурлардын ашынган душманы болгон себептүү, биз азыркы учурда Уцзе хан менен 
достук мамиле күткөнүбүз абзел. Элчилерин өлтүргөн кылмышкерлерди аскери менен 
(кыргыздар) өздөрү издешсин. Ошону менен бирге, (алар) (Уцзе) ханга башпаана 
берип, кылмыш кылышкан хэйчецзилерге каршы аттанышсын. Ань Лу-шанды 
тынчыткандан кийин, белгиленген тартип боюнча, ар жыл сайын 30 миң түрмөк жибек 
тартуу алып турушкан уйгурлардын мурдагы иштеринен улам император ыргылжың 
болду. Анын үстүнө, кыргыздар хан титулун алышса да, бирок вассал катары кызмат 
кылууну ойлоп да коюшкан жок (астын сызган мен, -Г.С.). 

Министрлер дагы мындай деп айтышты: «Азыр кыргыздар менен уйгурлардын 
мурунку жоруктарын бирдей (кароого) болбойт. (Алардын) ашып кеткен арзырлык 
эмгеги жок. Тартуу талап кылганга (алардын) кандай акысы бар экен! Эгерде уйгурлар 
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менен бирге вассалдыкка моюн сунушса, титул ыйгарганга жарлык берели. Эгер макул 
болушпаса, алаканы токтотолу» (20, цз. 980, 11517). 

Ошентип, тарыхый фактылар Кытай кыргыздарды өз саясатынын алкагына тартууга 
аябай күч үрөгөнүн күбөлөйт. Бирок алар өз эркинен тайбай, Тан империясы менен 
саясий жана соода-сатык байланыштарын ириде өз мүдөө-кызыкчылыктарына ылайык 
жүргүзүп келишкен. 
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Г.П. Супруненко 

ТАН ИМПЕРИЯСЫНЫН ЕНИСЕЙ КЫРГЫЗДАРЫ МЕНЕН КАРЫМ-КАТНАШУУ 
ТАРЫХЫНАН 

(«Сибирь, Центральная Азия и Восточная Азия в средние века»; 

Новосибирск, 1975, 59-64 бб.). 

Орто кылымдардагы Кытайдын Борбордук жана Түштүк Сибирь аймагын 
мекендеген түрк элдери менен карым-катнашына үстөмдүк жүргүзүүгө умтулуу жана 
дайыма коңшу-колоңдорун ич ара араздаштырууга аракет кылуу саясаты мүнөздүү 
болуп келген. Борбордук Азия көчмөндөрү менен Кытайдын экономикалык жана 
маданий өз ара байланыштары кытай императорлорунун баскынчылык 
жортуулдарынан улам эчен ирет үзгүлтүккө учураган. Кытайдын Борбордук Азияда өз 
үстөмдүгүн орнотууга умтулушу далай калктардын тагдырына балта чапкан. 

I кылымдын акырында Хань империясынын кол салуусунан сюнну (гун) мамлекети 
кулаганы маалым. VII кылымда Тан сулалесинин баскынчылык аракети Чыгыш жана 
Батыш түрк каганаттарына каршы багытталган. X кылымда Тан империясы уйгурлар 
менен кыргыздардын кармашына канча бир ирет кийлигишип, аларды өз таасирине 
баш ийдиришке аракет кылган. 

Макалада Кытайдын IX кылымдагы тышкы саясатын айгине кылуу, коңшулар менен 
болгон дипломатиялык тең укуктуу мамилелерге Хань өкүмзорлугунун призмасы 
аркылуу караган расмий хроника авторлорунун бир жактуулугун ачып көрсөтүү аракети 
жасалды. 

Көңкү журттардын жана өлкөлөрдүн баарысынын үстүнөн бирден-бир бийлик 
жүргүзүүчү Кытай императорлору деген идеяны айкын туюндурган ушундай тариздеги 
тарыхый булактардын мүнөздүү бир мисалы - «Ли Вэй-гунун Хой Чан урааны астындагы 
башкаруу мезгилиндеги (841-848 жылдар) жазма баяндар жыйнагы»39. Бул эмгектин 
автору Ли Дэ-юй Тан императорлору Вэнь-цзун (827-841) менен У-цзундун (841-846 
жылдар) тушунда министр болуп турган; Тан империясынын түндүктөгү коңшулары, 
анын ичинде уйгурлар жана кыргыздар менен алакасы тууралуу расмий документтерди 
чогултуп, иштеп чыккан. Белгилей кетчү жагдай, Ли Дэ-юй тарабынан иргелип алынган 
документтердин баарысы тең башынан аягына чейин бүт бойдон жалган, чынды 
аралаштырып, кандай гана болбосун, коңшу элдердин Кытайга көзкаранды экендигин 
эптеп далилдешке далбаса кылат. Айталы, соода-сатык жана элчилик байланыштар 
аларда алман төлөөчү күңкорлукка негизделген мамиле катары каралат. 

Ли Дэ-юйдун эмгектеринде чагылдырылган IX кылымдагы окуяларды мүнөздөп 
көрсөтүүдөн обол мурун, ага чейинки мезгилге тиешелүү тарых эпизоддоруна 
кылчайып көз жүгүртүү ылазым. Анткени кыргыздар Тан империясы менен эртеги 
кылымдарда эле байланыш түзө баштаган. Тан сулалеси доорун сыпаттап жазган 

39  Ли Дэ-юй. Ли Вэй-гун Хой-чан-и пинь цзи. (Собрание сочинений Ли Вэй-гуна периода 
правления под девизом Хой-чан, 841-846 б.)-Сер. «Цуншу цзичен», т. 1-4, Шанхай, 1936. 
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булактар, анын ичинде Ли Дэ-юйдун чыгармасы да, VII кылымда Тан императорунун 
ордосуна түндүк-батыш жана түндүк ээликтеринен элчилер келгенин кабарлайт. 
Кытайга элчилик жөнөтүүдө бул ээлик ээлери, албетте, өз саясый мүдөө-максаттарын 
көздөшкөн. Маселен, коңшу-колоңдору менен кармашуудан улам келип чыккан же өз 
өлкөлөрү ичинде бийлик абыройун көтөрүү аракети шекилдүү. Дүрдүйнө белек-бечкек, 
кийим-кечек, жана башка баалуу тартуу алуу ой-ниети да орчундуу мааниге ээ болгон. 
Ордо шаарга келишкен элчилер менен алардын өкүмдарларына император белек-
бечкек тартуулаган; ошондой эле мансап титулдарын ыйгарып, анын күбөсү катары 
мамлекеттик мөөр тапшырган. Мындай титулдарага арзыгандар үчүн, албетте, алардын 
эч кандай реалдуу мааниси деле болгон эмес. Арийне мунун артында Кытай 
императорлорунун кадимден калыптанган улуу мамлекеттик каада-салты турган. Алар 
элчи жибергендердин эч кандай чыныгы көзкарандычылыгы жөнүндө дегеле сөз 
болушу мүмкүн эмес экендигин текеберлик менен четке кагышкан. 

Эң эле баамга урунганы, бул өңдүү элчилик визиттерди Тан ордосу, аристократиясы 
жана тарыхчылары, эч бир негизи жок болсо да, ачыктан ачык алман төлөөчү күңкор 
алака-мамиленин көрүнүшү катары карашкандыгы. Батыш аймагындагы өлкөлөрдөн 
алгачкы элчиликтер келгенин баяндоодо, Ли Дэ-юй Тан империясынын өзгөчө 
төбөлдүк абалын кайра-кайра көкөлөтүп көрсөтөт: «Биздин Тэй-цзун Вэнь-хуанди 
даанышмандыгы жана изгилиги жагынан баардык вандардан ашып түштү, (анын) 
даңазалуу талантына эзели эч нерсе тең келген эмес. Ичкериде Кытайды тындырды, 
чектен сырткарыда бүт (?) чет жерликтерди бийледи. Чжэнь-гуань (630-ж.) урааны 
астында башкаруунун 4-жылында түндүк-батыш өлкөлөрүнүн өкүмдарлары аксарайга 
келишти; (өзүңдү) Теңир хан атап даңктайлы, (улуксат эт) деп суранып, баш урушту. 
Ушундан соң аларга жарлык тапшырылды, жана түндүк-батыш ээликтеринин 
өкүмдарлары императорду Теңир хан атап калышты. Төгөрөктүн төрт тарабындагы 
өлкөлөрдө жашашкан чет жерликтерге өкүм жүргүзүү ырасында мына ушундан 
башталды»40. 

Коңшулары менен болгон алака-мамилесинде Тан империясы байыртан 
калыптанган дипломатия ыкмаларын кеңири колдонгон. Алсак, алыскы түндүк 
өлкөлөрүнөн Кытайга элчилер келишин камсыз этиш үчүн Тан императору Тай-цзун 
«тынчтандыруу миссиясы» деп аталган атайын тапшырма менен ал жактарга өз   
элчилерин жөнөткөн. 632-жылы ушундай миссия менен түндүктөгү элдерге, анын 
ичинде кыргыздарга кытай элчиси Ван И-хун жиберилген. Бута Ли Дэ-юйдун 
маалыматы күбө: «Чжэнь-гуань (632-ж.) урааны астында башкаруунун 6-жылында Тай-
цзун тынчтандыруу буйругу (?) менен Ван И-хун элчини силердин мамлекеттин (кыргыз 
мамлекетинин-Г.С.) ханына аттандырды. 

Чжэнь-гуань (648-ж.) урааны астында башкаруунун 22-жылында хан, Силердин 
өлкөнүн өкүмдары, ордого өзү келди. Тай-цзун ага сол канат ардак аскеринин 
генералы ченин (Цзо-тунь-вэй-цзянь-цзюнь) жана Цзянь-кунь (дубанынын) генерал-
губернатору (цзянь-кунь-ду-ду) мансабын ыйгарды. Тянь-бао (742-755 жылдар) урааны 

40 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т. 1, цз, 6, 37-6. 
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астында өкүм жүргүзүүнүн акыркы жылдарына дейре ордого тартуу жеткирүү токтогон 
жок. Мына ошентип, хандын ата-бабасы ошондо эле биздин мамлекеттин сый-
урматына татыган. (Бу туурасында) Силердин мамлекетте (көзү тирүү) карыялар осуят 
катары урпактарына айтып жүрүшсө керек деп ойлойм. Мен улуу ой-максаттарды 
мурастап алдым, жана мурдагы достукту улантууга ниет кылам»41. 

Кытай дипломатиясынын көз карашынан алганда, кыргыз аймагында, жасалма 
түрдө болсо да, ду-ду-фу түзүүнүн өзү эле кыргыздардын Кытайга күнкор экендигин 
көрсөткөн белги сыяктуу кызмат өтөгөн. Бирок бул акт курулай фикция болгон. 
Чындыгында кыргыз өлкөсүндө Тан империясы эч кандай реалдуу бийликке, албетте, 
ээ болгон эмес. Дал ошондой эле, чет өлкөлүк өкүмдарлардын кытай титулдарын 
кабыл алышы -да кандайдыр-бир кызматтык милдеттүүлүктү шарт кылбаган, жана 
алардын бийлигине эч кандай чек коялган эмес. 

Ли Дэ-юйдун эмгегинде империя арамза айла-амалдар жолу менен Кытайдын 
уйгурларга каршы согушуна кыргыз ханынын аскер күчтөрүн кантип катыштырганына 
кыйла далилдер бар. 842-843 жылдары Тан империясы уйгурларга каршы кызуу согуш 
аракеттерин жүргүзгөн жана уйгур мамлекетинин эчактан берки жоосу болушкан 
кыргыздарды өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга аракет кылган. Өз кызыкчылыгын 
жана көзкарандысыздыгын сакташ үчүн кыргыздар узак мезгилдер бою уйгурлар 
менен чабышып келишкен. Тан империясы болсо өз кезегинде уйгурлардын 
жеңилгенинен пайдаланып, абалкы адатынча «жапайылардын жардамы менен 
жапайыларды талкалоо» ниетинде («бөлүп-жар да, бийлей бер» тактикасынын 
айрыкча варианты) өзүнүн мындай учурларда дайыма колдоно жүргөн бир элди 

41  Ошол эле эмгек, т. 1, цз, 6, 37-6. 648-жылдан кийинки мезгилде булактарда енисейлик 
кыргыздардын Кытайга жасаган бир нече жолку сапары жөнүндө эскерилет. Кыргыздар жылкы 
айдап келип, уйгурлар сыяктуу эле, жибек кездемеге айырбашташкан. 653-жылы кыргыздар 
кандайдыр-бир себептен улам Кытайга колго түшүп калышкан өз урук-туугандарын кун төлөп 
куткарыш үчүн тартуу алып келишкен (Цэнь Чжун-мянь. Ту-цзюе цзи ши (Сводка истории 
тюрков, т.2. Пекин, 1958, 725-726 б.). Император Гао-цзун (650-684 ж.) бул өкүлчүлүккө жооп 
кылып кыргыздардын өлкөсүнө кытай элчиси Фань Цянды белек-бечкек менен жөнөткөн (кар. 
Цэнь Чжун-мянь. Көрс. эмгек., 725-726 б.). 675-жылы кыргыздар жылкы жеткиришкен («Цефу 
юаньгуй», т. 12, Пекин, 1960, цз. 970, 11402 б.). «Цзю Тан шу»да (Старая хроника династии 
Тан).-Сер. «Эршисы ши», т. 12, Шанхай, 1958, 13947 б. 676-жыл көрсөтүлгөн. 
Император Чжун-цзун бийлик кылган жылдарда (705-710 ж.) кыргыз элчилери эки ирет (707-ж. 
жана 709-жылы) келишкен («Цефу юаньгуй», 11404, 11443 б.). Кыргыздардын Кытайга 711-
жылы жөнөткөн элчилиги тууралуу император Жуй-цзундун (710-712 ж.) түрк каганына 
жолдогон катында эскерилет («Цефу юаньгуй», 11445 б.). 
«Синь Тан шу»да (Новая хроника династии Тан) император Сюань-цзун сурап турганда (712-756 
ж.) кыргыздардан төрт элчилик келгени маалымдалат («Синь Тан шу», сер, «Эршисы ши», т.13, 
16945 б.). «Це фу юань гуй» энциклопедиясында беш элчилик тууралуу айтылат: 722-жылы 
ордого кыргыз тегини Исибо Шэючжи Биши Сыгинь, 723-жылы-тегин Цзюйли Пиньхэчжун 
Сыгинь келди («Цефу юаньгуй», 11448 б.). Экөөнө тең аскер чени ыйгарылды. 724, 747 жана 
748-жылдары кыргыздар айырбашташ үчүн аттарды айдап келишти («Цефу юаньгуй», 11407, 
11412 6.). 
Айтор, VII-VIII кылымдарда кыргыздар Кытай менен соода-сатык жүргүзүшүп, аттарын кытай 
товарларына айырбаштап турушкан. Белек-бечкек тартуулоо менен коштолгон дипломатиялык 
визиттер адатта жыл башында же аягында өтүүчү салттуу шаң-салтанат убагында жасалган. 
Мындай учурларда элчилер сыйлык алышкан. 
Кытайда буга окшогон соода мамилелери жана достук визиттери эч бир жөн-жүйөсүз эле чет 
жерликтердин императорго баш ийүү белгиси катары 
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экинчисине кайраштыруу саясатын ишке киргизген. Дал ушул максаттан улам, 
император ордосу кыргыздар менен кат-кабар алышып, карым-катнаш жасаган. 

Кыргыз каганын өз тарабына тартыш үчүн империя кытай дипломатиясынын салттуу 
каражаттарын бүт колдонгон: каттардын биринде кыргыз каганы «ван»42 аталат, ага 
ардак титул ыйгарылуу менен жарлык тартууланат, кыргыздын жакшылары менен 
аскер башчылары да ардак титул алышат. Кыргыздарга жолдонгон каттарда өрнөк 
катары Хань сулалеси заманындагы окуялар (анда Кытай сюнну (гун) шаньюйу Ху-
ханьени өзүнө ыкрарлык кылууга жетишкен) мисал келтирилет. Андан тышкары, башка 
кытай булактары сыяктуу эле, Ли Дэ-юйдун эмгегинде да бийлөөчү Тан үйү менен 
кыргыз кагандарын түбү бирге "туушкандар" шекилинде көрсөткөн аңыз уламыштар 
саясий максатта такай пайдаланылган. Бул "туушкандык" байыркы кытай колбашчысы 
Ли Лин аркылуу аныкталат. Ал кезинде гундарга колго түшкөн болуп чыгат. Кийин 
кыргыздардын өлкөсүнө акимдикке дайындалып, ошондон улам, алардын хан тукумун 
негиздеп калган болот (сулалеге негиз салган адамдын аты-жөнү Тан-Ли). 

Бирок кытай дипломатиясынын күч-аракети өз максатына жетпей калган. Тан 
империясы кыргыздарды баш ийдире алган эмес. Буга далил ар башка авторлордо бар. 
Маселен, Ли Дэ-юйдун бааланган. 758-жылы кыргыздар уйгур чапкынынан кыйраган 
соң, алар дээрлик жүз жыл бою Кытай менен катташа албай калышкан. 

жазгандарынан мына буларды окуйбуз: «...Бирок да (биз) Сиздин мамлекеттин (кыргыз 
мамлекетинин. -Г.С.) аймагынан караманча бөлүнүп калдык. (Сиз) жыл башындагы 
расмий жөрөлгөлөргө катышпасаңыз, анан (биз) кантип башкарабыз? Өтө өкүнүчтүү, 
анткени (Сиз), хан, бизге шериктеш өлкөсүз, жана (биз) (Сиздин) даңкыңызды сактап, 
Сиздин көптөн көксөгөн ой-ниеттериңизди жүзөгө ашыргыбыз келет»43. 843-жылга 
жуук Сыма Гуандын жазганы: «Кыргыздар титул дайындоо тууралуу буйрук сурашты. 
Ли Дэ-юй алар менен кантип достук байланыш орнотуу тууралуу билдирүү жасады. 
(Кыргыздардын) өзүнө элчини өлтүргөн кылмышкерлерди аскердин жардамы менен 
издеп табуу жана хэйчецзы уруусун талкалоо буйрулду. 

Хан титулун алган соң, алар баш ийбей, уйгурлардын адатына салып жыл сайын 
тартуу берүү жана жылкыларын сатып алуу талабын коюп жүрүшпөсүн деп чочулап, 
император олку-солку болду. Ли Дэ-юй айтты: «Кыргыздар (өз өкүмдарын) өздөрү эле 
хан атап алышты. Алардын күчүн азыр пайдаланып калыш үчүн бу титулдан сараңдык 
кылбашыбыз керек. Уйгурлардын (бизге) Ань Лу-шан менен Ши (Сы-миндин) 
козголоңун басууда кызматы көп сиңген. Ошон үчүн (биз) жыл сайын (аларга) 20 миң 
түрмөк жибек тартуулап, соода-сатык жүргүзүп келгенбиз. Кыргыздардын эч качан 
Кытайга кызматы өткөн эмес; тартуу сураганга кандай акысы бар экен? Эгер (Сиз) 
(кыргыздар) бизге кызмат кылаарына ишенбесеңиз, анда алар менен келишим түзүү 

42 Аи Дэ-юй. Көрс. эмгек., т.4, цз, 1, 285-6., "Кыргыз ванына кат". 
43 Ушул эле эмгек, т. 1, цз. 6, 38-6. 
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керек. (Алар) сөзсүз, уйгурлар сыяктуу, вассалдыкка моюн сунушу ылазым; ошондо 
гана (аларга) титул ыйгарган жарлык бералабыз»44. 

«Це фу юань гуй» энциклопедиясында бул үзүндү бираз башкачараак түрдө 
келтирилген: «...Кыргыздар уйгурлардын ашынган душманы болгон себептүү, биз 
азыркы учурда Уцзе хан менен достук мамиле күткөнүбүз абзел. Элчилерин өлтүргөн 
кылмышкерлерди аскери менен (кыргыздар) өздөрү издешсин. Ошону менен бирге 
(алар) (Уцзе) ханга башпаана берип, кылмыш кылышкан хэйчецзилерге каршы 
аттанышсын. Ань Лу-шанды тынчыткандан кийин, белгиленген тартип боюнча, ар жыл 
сайын 30 миң түрмөк жибек тартуу алып турушкан уйгурлардын мурдагы иштеринен 
улам, император ыргылжың болду. Анын үстүнө, кыргыздар хан титулун алышса да, 
бирок вассал катары кызмат кылууну ойлон да коюшкан жок (астын сызган мен. -Г.С.). 

Министрлер дагы мындай деп айтышты: «Азыр кыргыздар менен уйгурлардын 
мурунку жосундарын бирдей (кароого) болбойт. (Алардын) ашып кеткен арзырлык 
эмгеги жок. Тартуу талап кылганга (алардын) кандай акысы бар экен! Эгерде уйгурлар 
менен бирге вассалдыкка моюн сунушса, титул ыйгарганга жарлык берели. Эгер макул 
болушпаса, алаканы токтотолу»45. 

Мындай документтер көп жагынан мүнөздүү көрүнүш. Аларда «зордөөлөттүү» 
Кытайдын ар жыл сайын түрктөргө берип турган пара-салыгы «белек-бечкек» деп 
жымсалданат, (көчмөндөрдүн) кол салуу коркунучу сылык-сыпаа түрдө «баш ийбөө» 
делинет, ал эми чыр-чатаксыз тынч мамилеси-Кытайга «моюн сунганы» сыпатында 
көрсөтүлөт. 

Ушул (тарыхый) фактылардын баары Кытай кыргыздарды өз саясатынын алкагына 
тартууга аябай күч үрөгөнүн күбөлөйт. Бирок кыргыздар өз эркинен тайбай, Тан 
империясы менен саясий жана соода-сатык байланыштарын ириде өз мүдөө-
кызыкчылыктарына ылайык жүргүзүп келишкен. Алар эч кандай көзкаранды болушкан 
эмес. Сөз пайда жана пара-тартуу талап кылуу туурасында болгон. 

Ли Дэ-юйдун эмгегине таянуу менен эми ошол мезгилдин кээ бир урунттуу 
окуяларына көз жүгүртүп көрөлү. 

Кыргыздар уйгурларды 840-жылы (айрым булактар 838-жылды аташат) 46 
талкалаган. Кыргыздардын зор аскер кошуну уйгурлардын ордо шаарын камынтпай 
басып калат. Шаар өрттөлүп, уйгур ханы өлтүрүлөт. Хандын аялын, кытай канбийкеси 
Тай-хэни47 олжолоп алышат. Кыргыздар 841-жылы өздөрүнүн тарханы Дулюй Шихэни48 

44  Сыма Гуан. Цзычжи тунцзянь (Всепроникающее зерцало, помогающее управлению), т. 9, 
Пекин, 1956, цз. 247, 7974-6. 
45 Цефу юаньгуй, т. 12, Пекин, 1960, цз. 980, 11517 б. 
46 Ван Пу. Тан хуйяо (Собрание важнейших сведений о династии Тан), т. 3, Пекин, 1955, 1743-
1750 б; Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, цз. 246, 7946-6. 
47 Канбийке Дин-ань Тай-хэ ысымын алып, 821-жылы уйгур ханы Цзундэге күйөөгө берилген. 
48  Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, 7968-б. . Элчинин ысымы Ду-люй-ши-хэ (VII к. байыркыча 
окулушу tuо-liwо-siе-yар) Тулуш Алп деп калыбына келтирилет (кар. Супруненко Г.П. Из древне-
кыргызской ономастики. -Сов. Тюркология, 1970, № 3, 80-6.). 
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10 адамдын коштоосунда Кытайга канбийкени узатканга жөнөтүшөт. Жолдо бул 
өкүлчүлүккө уйгур хан ордосу талкалангандан кийин Уцзе-тегиндин башчылыгы менен 
түштүктү көздөй чегинип бараткан уйгурлар кол салат. У-цзе тегин канбийкени тартып 
алып, элчини өлтүрүп салат. Андан соң аскерин баштап, Гоби чөлүн басып өтөт. Кытай 
чегине жакындап келип, Тяньдэцзюнь чебинин жанына өргүп жайланышат. Канбийке 
Тай-хэ такка Уцзе отурганын жана салтка жараша өз бийлигин (б.а. өзүн хан деп 
таанууну) тастыктоочу мансап титулуна расмий жарлык сураарын билдирген кат жазып, 
императорго өкүл жөнөтөт. Ордодо уйгурларга көмөк көрсөтүү чечимине келишет49. 

842-жылдын 10-айында (6 ноябрь-5 декабрь) Тяньдэцзюн (чебине) кыргыз ханынын 
катын алып кыргыз элчиси Та-бу Хэцзу50 (Тапу Алп Сол) келет. Ал кыргыздар Дулюй 
Шихэнин элчилиги менен каныке Тай-хэден кабарсыз калып, андыктан аларды издөөгө 
аскердик төп аттандырганын кабарлайт. Кытай колбашчысы Лю Мянь уйгурларды 
коркутуп, Кытайга багынууга мажбурлаш үчүн бул оңтойлуу жагдайдан пайдаланып 
калгысы келет. Баш ийбешсе, кыргыздар менен уйгурлар сөзсүз кагышпай койбойт, 
жана бу дагы Кытайдын пайдасына кызмат кылмак. Уйгур министрине жолдогон 
катында Лю Мянь минтип жазат: «Ушу тапта кыргыздар (уйгур) ханы менен 
жоолашууда, жана да канбийке (Тай-хэни) (издеп табууну) сурашууда. (Алар), сыягы, 
бүт чет жерликтерди жыйып, көтөрүлгөн көп аскер күчү менен түштүктү, түз эле 
(биздин) түндүк чегарабызды көздөй жортуул кылсак деген ойдо окшойт. 

Азыркы учурда (Уцзе) хандын эли ач-жылаңач; аскеринин саны аз. Күчтүү жоо 
капылет катылса кантип коргоносуңар? Кырсыкта Кудуреттүү Тандын күчү менен көмөк 
көрсөтүү да кыйын болоор... Кыргыздар (Силердин) артыңардан сая түшсө, хэйчецзы 
(уруусунун) ой-ниети кандай болооруна ким кепилдик бералат? Кеч боло электе 
биздин Улуу мамлекетке баш ийип, өз коопсуздугуңарды камсыз этмегиңер дурус 
эмеспи...Кыргыздардын катын көргүңөр келсе, (аны) азыр көчүрүп жазып, (Силерге) 
жиберебиз»51. 

Тан империясы кообу коркунучтуу уйгур коңшусунан кандай жол менен болсун 
кутулушка умтулган. 

Та-бу Хэцзудан кийин 843-жылдын 2-айында (5 март-3 апрель) Кытайга кыргыз 
ханынын катын алып кыргыз элчиси Чжу-у Хэсу (Чугу Алп Сол) келген. Аны менен жооп 
кайтаруу иретинде "Кыргыз ванына кат52 жөнөтүлгөн; ал эми 843-жылдын 3-айында 

49 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т.1, цз, 2, 13-6.; Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, цз. 246, 7957-6 
50 Та-бу Хэцзунун (Тапу Алп Сол) элчилиги жөнүндө "Кыргыз ханына жолдонгон катта" (Ли Дэ-
юй. Көрс. эмгек., т.1, цз, 6, 37-38 б.), бул кат 843-жылдын 3-айында (4 апрель-2 май) жазылып, 
кыргыздарга кытай элчиси Чжао Фань аркылуу жөнөтүлгөн (Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, 7968, 
7975-б.) жана "Колбашчы Лю Мяндын атынан уйгур министрине жазылган катта" (Ли Дэ-юй. 
Көрс. эмгек., т.1, цз, 8, 63-6.) кабарланат. 
51 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т.1, цз, 8, 63-6 
52 Ушул эле эмгекте, т. 4, цз. 1, 285-6. Элчилердин келүү убактылары булактарда ар башкача 
көрсөтүлгөн. "Кыргыздардын белек тартуулашын сүрөттөп баяндашка киришүүдө" У-цзун 
бийлигинин 4-жылында (844-ж.) кыргыздардан Чжу-у-Хэсу (Чуту Алп Сол-кар.: Ли Дэ-юй. Көрс. 
эмгек., т.1, цз, 2, 11-12 б.) 
баштаган элчилик келди деп жазылган. "Цзю Тан шу"да Хой-чан урааны астында өкүм 
жүргүзүүнүн 3-жылы, 2-айы (20 март-3 апрель) көрсөтүлгөн, "Синь Тан шу" менен Сыма Гуанда 
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кытай элчиси Чжао Фан аркылуу кыргыз ханынын Та-бу Хэцзу53 (элчи) апкелген катына 
жооп жиберилген. Жооптор 843-жылы жазылган; бирок каттарда 840-жылдан 
башталган окуялар баяндалган. Кыргыздардын каттары эң эле кеч жеткирилген, жана 
көп учурда окуялар таптакыр башка багытта өөрчүп аткан кезде келген. 

843-жылы империя Уцзе-каган менен согушуп жаткан, а кыргыздардын каттарында 
болсо дале жоголгон канбийке тууралуу сөз жүргөн. 

Андан соң, кыргыздардан Кытайга дагы эки элчилик жөнөтүлгөн: 843-жылдын 6-
айында кыргыз ханынан кат алып Вэнь-у Хэ54 (Ургу Алп), ал эми 844-жылдын 3-айында - 
Дидэ Исынаньчжу 55  (Тутук Иынанчи) келген. Алар аркылуу да кыргыз ханына 
кытайлардын каттары жөнөтүлгөн. Каттарда уйгурлар талкалангандан кийинки болуп 
өткөн окуялар кеңири баяндалат. У-цзун кыргыз ханын уйгурларды курутууга кайра-
кайра чакырат: "(Мен) билдим, Сиз, (каган), (алар, б.а. уйгурлар менен-Г.С.) эзелтен 
жоо экенсиз. Өч алганга жарасаңыз, алардын мамлекетин жана шаарларын кулатып, 
өкүмдар болуңуз; аттуу-баштууларын көз көргүс алыскы кум-чөлгө кубалап салыңыз"56. 

Кыргыз каганы уйгурлардын үстөмдүгүн жоюуга кызыкдар болсо да, бирок элди 
кырып жоюу максатын көздөбөсө керек. А кытай тарабына көптөн көнүмүш 
«жапайылардын жардамы менен жапайыларды курутуу» тактикасы бөтөнчө мүнөздүү 
болгон. Ошол эле У-цзундун кыргыз ханына жазган каттарынан бир нече мисал 
келтирсе болот. Аларда, эптеп айласын таап, кыргыздарды уйгурларга каршы тукуруу 
аракети айдан ачык көрүнүп турат: "...(Биз) канткен менен, качкын (уйгурлар) кайрадан 
жамандык апкелбес бекен, дагы бир жолу өч алыш үчүн Силердин чегараңарга кол 

да ушундай ("Цзю Тан шу", 14085-6; "Синь Тан шу", 16944-6; (Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, 
7973-6.). У-цзундун кыргыз ханына Чжу-у Хэсунун элчилиги аркылуу жиберген катынын 
акырында айтылат: "Чжу-у Хэсу (элине) кайтып жаткандыктан, алды менен буйруктарыбызды 
жана башка расмий тапшырмаларыбызды табыштайбыз. Соңунан тынччылык жарыялоо 
озуйпасы менен атайын өкүл жөнөтөбүз" (Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т.4, цз, 1, 285-6.). Ушундай 
өкүлдүккө Чжао Фань дайындалган. Сыма Гуанда бул окуя 843-жылдын 3-айына (4 апрель-2 
май) жуук болгону жазылган (Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, 7975-б.)."Синь Тан шу"да: 
"Император Чжао Фанга алардын (кыргыздардын. -Г.С.) өлкөсүндө түпөктүү байрак (шаң-
салтанат) менен тынччылык жарыялашка буйрук кылды" деп айтылат ("Синь Тан шу", 16945-6.). 
"Тан хуйяо"до бул окуя Хой-чандын 4-жылына (844-ж.) таандык этилген (Ван Пу. Тан хуйяо, 
көрс. бас., 1786-6) 
53 Та-бу Хэцзунун (Тапу Алп Сол) элчилиги 842-жылдын 10-айында (6 ноябрь-5 декабрь) Тяньдэ 
чегара чебине келген. Кыргыздардын Та-бу Хэцзу (Тапу Алп Сол) апкелген каты жөнүндө 
"Колбашчы Лю Мяндын атынан уйгур министрине жазылган катта" (Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т.1, 
цз, 8, 63-6.) айтылат. Императордун Та-бу Хэцзу аркылуу жиберген жообу "Кыргыз ханына кат" 
деп аталат (Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т.1, цз, 6, 37-38 б.). 
54 Вэнь-у Хэ (Ургу Алп) 843-жылдын 6-айында (1 июль-30 июль) келген. Ал апкелген каттын 
жообунда анын келген мезгилине байланыштуу "жай саратан" маалы эске алынат, бул 6-айды 
билдирет. 
55  Дидэ Исынаньчжунун (Тутук Йынанчы) элчилиги Кытайга Вэнь-у Хэ мекенине кайткандан 
кийин жөнөгөнү белгилүү. "Цзю Тан шу"нун маалыматы боюнча болсо бул эки элчиликтин 
мезгил аралыгы эки эле айды түзүп калууда. Мынча убакта Кытайдан Енисейге барып келиш 
мүмкүндүгү күмөндүү. Мындан тышкары, кыргыз ханынын Дидэ Исынань-чжу апкелген катына 
У-цзун жиберген жооп каттын акырында: "Көктөм жылуу, Сиз (хан) беймарал эс алып жатсаңыз 
керек", -деп айтылган, а 8-ай болсо-күз маалы эмеспи. Сыма Гуан көрсөткөн мезгил учуру туура: 
844-жылдын 3-айы (23 март-21 апрель) (Сыма Гуан. Көрс. эмгек., т. 9, цз. 247, 7999-6.). 
56 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т. 1, цз, 6, 37-6. 
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салгысы келип жүрбөсүн деп чочулап турабыз. Силер дагы (уйгурларга) чабуул коюшка, 
жана аларды жексен кылып, түп тамыры менен жулуп салышка даярдык көрүшүңөр 
керек..."57."...Сиз, хан, (уйгурларды) жек көргөн соң, (бул) жапайыларды толук жоюу 
кажет. Түтөгөн күлдү калтырсаң, артынан сөзсүз бир балээси чыкпай койбойт" 58. 
«...Уйгурлар биздин мамлекетибиздин чыккынчылары жана Сиздин душмандарыңыз, 
хан. Аларды тамыры менен жулуш керек, ошондо тынчтык орнойт»59. 

Бу жерде келтирилген жана башка тарыхый фактылар кытай императорлору 
түндүктөгү түрк элдерине карата кандай арамза саясат жүргүзүп келгенин мүнөздөйт. 
Тан империясынын кийлигишүүлөрү уйгур урууларын оңбогондой оор трагедияга 
кириптер кылган. 

  

57 Ушул эле эмгекте, т. 4, цз. 1, 285-6. 
58 Ушул эле эмгекте, т. 1, цз. 6, 37-38 6. 
59 Ушул эле эмгекте, т. 1, цз. 6, 38-40 б. 
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Г.П. Супруненко 

Байыркы кыргыз ономастикасынан 
(Советская тюркология, N° 3, Баку, 1970) 

Орус жана совет синологдору тарабынан которулган IX кылымга таандык тарыхый 
эмгектерде кыргыздардын энчилүү аттары жана титулдары кездешет. Бирок алар 
иероглиф ариби менен жазылгандыктан, чыныгы угуму кандай экенин аныктоо кыйын. 
Енисей кыргыздарынын жакшыларынын, аскер башчыларынын, элчилеринин 
төмөңкудөй энчилүү ысымдары белгилүү: Чжу-у-хэ-су, Та-бу-хэ-цзу, Вэнь-у-хэ, Ду-люй-
ши-хэ, Ди-дэ-и-сы-нань-чжу, Сы-ли-фа-ши-бо-цюй-а-чжань, И-си-бо-шэ-ю-чжэ-би-ши-се-
цзинь, Цзюй-ли-пинь-хэ-чжун 

- се-цзинь, А-бо, А-жэ, Гэ-си-хэ-хай-и. 

Бул ысымдардын баштапкы фонетикалык угумун аныктоого аракет жасап көрөлү. 

1. Чжу-у-хэ-су. 

Б. Карлгрен боюнча, VII кылымдагы байыркы окулушу tsiu-nguо-yар-suо 60 
формасында калыбына келтирилет. Н.Я. Бичурин которгон «Тан династиясынын жаңы 
тарыхында» Чжу-у-хэ-су ысымынын төмөнкүчө чечмелениши берилет: «Чжу-ву лакап 
ат. Хэ - каарман дегенди билдирет, со-сол, б.а. сологой мыкты аткыч»61. Цэнь Чжун-
мянь: «хэ» компоненти уйгур хандарынын ардак титулдарында көп учурайт, жана түп 
нускасында «алп» дегенди туюндурат», - деп жазат62. Акыркы «су (со)» мууну түркчө 
«сол» дегенди берет. 

Чжу-у ысымынын биринчи мууну «чу» же «чо», экинчиси - «гу» (балким «н,у») угуму 
болушу ыктымал, дегиңкиси, баштапкы формасы «Чугу (же Чогу) Алп Сол» болгон. 

2. Вэнь-у-хэ (VII к. uan-nguо-yар). Кыргыз элчиси (843-ж.)63. Кытайча «Вэнь» «ур» же 
«ул» дегенди белгилейт. «Вэнь» чет тил сөздөрүнүн транскрипциясында көп жолугуучу 
«ва»нын (ур, ул) ордуна жаңылыш жазылышы мүмкүн. «У» мууну «гу» же «н,у» 
дегенди белгилейт. Жыйынтыгында «ургу» болуп чыгат, негизинде-«Ургу Алп». «Ургу» 
формасы «Уркун» деген печенег ысымын эске салат64. 

3. Та-бу-хэ-цзу (VII к. t, ар-рuо-yар-tsuо). Кыргыз элчиси (842-ж.)65. Та-бу баштапкы 
"Тапу" формасын чагылдырат. Дьёрффинин печенег ысымдары тууралуу макаласында 

60  В. Karlgren. Grammata Serica. Script and Phonetics in Chinese and Sino-Japanese. Stockholm, 
1940. Автор баалуу кеп-кеңештери жана сын пикирлери үчүн С.Е. Яхонтовго терең ыраазылык 
билдирет. 
61 Н.Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. 
1, М.-Л., 1960, 356-6. 
62 Цэнь Чжун-мянь. Тунцзянь Суй-Тан цзи биши чжии, Пекин, 1964, 289-6. 
63 Ли Дэ-юй. Ли Вэй-гун Хойчан ипинь цзи. (Собрание сочинений Ли Вэйгуна периода правления 
Хойчан, 841-846-жж.), т. 1, цз. 6, Шанхай, 1936, 38-40-6. 
64 D. Dуоrffу. Моnuments du lexique Petchenegue. “Acta Orientalie, 1965, t. XVIII, iasc. 1-2, 80-6. 
65 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т. I, цз. 6, 37-38-6; цз. 8, 63-6. 
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Таба деген ысым бар, автор аны түркчө "тапаг", "тапыг", "тапуг"66 дегендерден чыгарат. 
Чжу-у-хэ-су ысымындагы сыяктуу эле "хэ-цзу" нун акыркы компоненттери дагы "алп 
сол" дегенди белгилейт, дегиңкиси, ысым "Тапу Алп Сол" деп окулат. 

4. Ду-люй-ши-хэ (VII к. tuо-liwо-siе-yар). Кыргыз элчиси (841-ж.)67. Элчинин ысымы 
Тулуш Алп деп калыбына келтирилет. Энесай эстеликтеринен Төлеш деген энчилүү төл 
ысым учурайт, ал тува тилинде Түлүш түрүндө сакталып калган68. 

5. Ди-дэ-и-сы-нань-чжу (VII к. tiei-tak-i-siе-nan-tsiu). Енисей кыргыздарынын элчиси 
(844-ж.)69. Ысымдын курамында «ди-дэ» титулу бар, бул иероглифтердин тибетче 
транскрипциясы - "dе-tig"70. Бул кытай титулу «ду-ду», мындан түрк сөзү «тутук» келип 
чыккан. Ысымдын экинчи бөлүгү «ыснанчу» деп окулат. Гамильтон X кылымдагы эки 
уйгур элчисинин (Мэй-юй-нань-чжи жана Инь-нань-ди-люе) ысымдарын эске салат, 
буларды ал Вау Inanc жана Inanс Тirak түрүндө калыбына келтирет71. «Юй-нань-чжи» 
формасы жөнүндө айтсак, «юй» тибетче «уi» же «уи» деп транскрипцияланат72. Демек, 
баштапкы формасы «йынанчы» же «йунанчы» угумунда болот. Толугу менен ысым 
«Тутук Йынанчы» деп окулат. 

6. Сы-ли-фа-ши-бо-цюй-а-чжанъ (VII к. g, jiе-piоt-siet-рuаt-k,iuаt-а-dz, аn). Энесай 
кыргыздарынын журт башы аксакалы (648-ж.). Бул ысымдын компоненттеринен «сы-
ли-фа» титулун (адабияттарда ар кылда чечмеленет)73 жана «ши-бо» ( = шыр-пар = » ш» 
жана «ы» метатезасы менен = ышпар) бөлүп көрсөтсө болот. 

Кийинки энчилүү төл ысымда бул титул «и-си-бо» (ыспар) делинип, бөлөкчө 
берилет. «Цюй-а-чжань» татаал түзүмүнүн курамында байыркы түрк ономастикасында 
кездешүүчү «цюй» ( = кул) - Күл ысымы бар, «а-чжань» эмне маани тундураары биз 
үчүн туюк. 

7. И – си – бо – шэ – ю – чжэ – би – ши – се - цзинь (VII к. I – siet – puat – sia – jiau: - 
tsia: - piet – sie – yiet - kian). Кыргыз аскер башчысы (722-ж.)74. Ысымдын курамында "и-
си-бо" (ыспар) титулу, "шэ-ю-чжэ" (?), "би-ши" ( = би (л), би (р)-ш) жана "се-цзинь" 
титулу баамга урунат, акыркысы адатта "эркин" деп реконструкцияланат. 

8. Цзюй-ли-пинь-хэ-чжун-се-цзинь (VII к. kiu-liаk-b'iеn-yа-tiung-yiet-kiаn). Кыргыз 
аскер башчысы (723-ж.)75. Биринчи компоненти «цзюй-ли» (-ku-lig), балким, байыркы 

66 D. Dуоrffу. Көрс. макала, 79-6. 
67 Сыма Гуан. Цзы чжи тунцзянь, т.9, Пекин, 1956, 7968-6. 
68  И.А. Батманов, З.Б. Арагачи, Г.Ф. Бабушкин. Современная и древняя енисейка.-Фрунзе, 
1962,91-93-6. 
69 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т. I, цз. 6, 40-42-6. 
70 В. Csongor. Some Chinese Texts in Tibetian Script from Tun-Huang. - "Асtа Orientaliа", 1960, 1. X, 
iasс. 2, № 187, 125-6., № 729, 136-6. 
71 J.R. Hamilton. Les Ouignours a lepoque des Cing dynasties d’apres les documents chinois. Paris, 
1955, 152-6 
72 В. Сsongor. Көрс. макала, 134-6., № 608. 
73 Р. Реlliot. Neui noise sur questions d’Asie Centrale, “T” eung Pao”, 1929, vol. 26., 225-6.: J.R. 
Hamilton. Көрс. эмгек, 97-6. 
74 "Цэфу юаньгуй", т. 12, цз. 975, Пекин, 1960, 11448-6. 
75 "Цэфу юаньгуй", т. 12, цз. 975, Пекин, 1960, 11448-6. 
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түрк тилиндеги күлүг дегенге туура келет, андан ары «пинь-хэ» (-bin-уа), кийинки 
иероглиф «чжун» («ишенимдүү», «берилген») - транскрипция эмес, түрк ысымына 
кыстарылган кытай сөзү, жана акырында, «се-цзинь» титулу - «эркин». 

9. А-бо (VII к.-а-риа). Кыргыз аскер башчысынын ысымы (848-ж.)76. Көп таралган 
Апа (отец) энчилүү төл ысымы77. 

10. А-жэ (VII к.-а'-nziat). VII кылымдагы тарых намаларда кыргых ханы ушундайча 
аталат78. Агезде титул болжолдо «аньат» («аньар», «аньал») же «айат» («айар», «айал») 
түрүндө айтылган. «Аньал» байыркы түрк тилиндеги «Инал» дегенге өтө жакын. Рашид-
ад-дин кыргыз журтчулугун сыпаттап жазып жатып мындай дейт: «Өз аты башка болсо 
да, (алардын) ар бир өкүмдарынын титулу-инал...»79. 

11. Гэ-си-хэ-хай-и (VII к. kаt-siet-yuа-yаi:-ngjiе). Кыргыз тарханынын ысымы (842-
ж.)80. Биринчи эки муун эмне маани билдирээрин биз айталбайбыз, акыркы «и» 
(«адилет») иероглифи - кытай сөзү, транскрипцияларда колдонулбайт. «Хэ» адатта «ва» 
муунун белгилейт, тибетче транскрипциясы "hwa"81. «Хэ-хай» (-hwa-xai) түркчө эмес 
угумда - «Вагай» («Вахай», «Ваай»), балким кыргыздын ысымы түркчө болбосо керек82.  

76 Сыма Гуан. Көрсөт. эмгек, т. 9., цз. 218, 8032-6. 
77 И. А. Батманов жана башкалар. Көрсөт. эмгек, 90-91-6. 
78 Сыма Гуан. Көрсөт. эмгек, т. 9., цз. 246, 7946-6. 
79 Рашид-ад-дин. Сб. летописей, т. I, кит. 1, М.-Л., 1952, 150-6. 
80 Ли Дэ-юй. Көрс. эмгек., т. 1, цз. 8, 63-6. 
81 В. Сsongor. Көрс. макала, 122-6., № 40. 
82 Советская тюркология, № 3. 
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Е.И. Кычанов 

«Юань сулалеси тарыхы» кыргыздар жөнүндө 
IX кылымдын башында Минусин өрөөнүн жердешкен кыргыздардын башчысы өзүн 

каган деп жарыялаган. Ага чейин кыргыздар сеяньто түрктөрүнө көзкаранды болушуп, 
аларды эльтебер титулуна эгедер төбөл башкарып келген. Кыргыздар үч топко 
бөлүнүшүп, аларды бий титулуна ээ болушкан жакшылар - Цисиби, Цзюйшабоби жана 
Амиби бийлеп турушкан. 

Кагандын ордосу тоодо, айланасы жыш орнотулган жыгач мамылар менен тосулган 
капкалуу калаада жайгашкан. Кагандын «урук-тукумунан тубаса баатыр, айбаттуу 
жоокер, астейдил жана айжаркын каган» аттуу Кытай дөөлөтүнөн алган сөөлөттүү 
титулу болгон. Кыргыздар батышта Кашкарга дейре, жана чыгышта түндүк-батыш 
Маньчжуриянын шивэйлер мекендеп турушкан аймактарына чейин бир канча ирет 
чапкын жортуулга чыгышкан. Уйгур каганатын кулатып, кыргыздар Борбор Азияда 
өздөрүнүн Кыргыз каганатын (843-ж.) түзүшкөн. Ал анчалык узак өкүм сүргөн эмес. X 
кылымдын башында Маньчжуриянын түштүк-батыш жагында кидандар (кара 
кытайлар) дөөлөтү жаралган. X кылымдын биринчи жарымында Ляо өкүмдарлары 
Халхага бир катар ийгиликтүү жортуул жасашып, иш жүзүндө Борбор Азияда кыргыз 
үстөмдүгүн жок кылышкан. Ошондон улам, монголдор үчүн Халхага карай жол ачылып, 
алар бара-бара түрктөрдү батышты көздөй сүрө баштаган. 

XI кылымда Халха аймагында бир катар улус-мамлекеттер орун алып турган. Ал 
улустарды түзүшкөн эки элдин кайсы этноско таандык экени азырга чейин талаштуу. 
Сөз оролу кереиттер менен наймандар жөнүндө. Тек гана айтаарыбыз, Чыңгыз-хан 
жөнүндө мыкты монографиянын автору П. Рачневский кереиттерди кыргыздардын бир 
бөлүгү деп эсептеген. Алар мурда Иртыш жана Обь дайраларынын жээгин жердешип, 
аерден наймандар (1) тарабынан сүрүлүшкөн. Ал эми Юань сулалесинин таржымалын 
изилдеген Кытай тарыхчысы Хань Жу-линь, өз кезегинде наймандар туурасында, алар 
«Тан сулалеси кулагандан кийин түштүк тарапка көчүп өтүшкөн кыргыздардын бир 
бөлүгү» деп жазган (2). Кидандардын Аяо мамлекети чжурчжэндер тарабынан 
талкаланганда (1125-ж.), батышты карай качышкан кидандар (кийин кара кытайлар деп 
аталышкан) жол жүрүп баратышып, Жети-Сууда кыргыздар менен кагылышкан. А 
тууралуу Рашид-ад-дин менен Ата Малик-Жувейни маалымдашат (3). Албетте, «Юань 
сулалеси тарыхында» айтылган кыргыздар тайпасы кыргыз аты менен белгилүү болгон 
кайсыдыр чоң түрк этникалык жамаатынын бир гана бөлүгү болгону бышык. 

1207-жылы кыргыздар монголдор тарабынан каратылып, Чыңгыз-хандын чоң уулу 
Жочунун кол астына берилген «ормон токой урууларынын» бир тайпасы болуп 
калышкан. XIII кылымдын башында жогорку Енисейдеги Кыргыз мамлекети өз алдынча 
өкүм сүргөн бир нече ээликтерге бөлүнүп-жарылып, алардын ар бирин инал титулуна 
ээ болгон башчы башкарган. Наймандар улусу кыйраган соң, ал иналдар баш ийгибиз 
келет деп, Чыңгыз-ханга элчилик атказышкан. Жооп катары кыргыздарга монгол 
элчилиги келген; соңунан Чыңгыз-хандын ордосуна жаңы кыргыз элчилиги барган. 
Кыргыздар монгол ханына ак шумкарларды тартуулашып, ошону менен алардын 
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монголдорго моюн сунушу кандайдыр калыпка түшкөн. Чыңгыз-хандын өмүр 
таржымалын баяндоодо (цзюань 1) «Юань ши»деги версия ушундай. Ал эми «Купуя 
тарых»тагы версия боюнча, өз эрки менен тынч баш ийип беришкен эмес. 1207-жылы 
Жочу түштүк Сибирдеги «ормон токой урууларын» багындырып каратышка 
аттандырылган. Ал буряттардын ата-бабалары-туматтар менен ойротторду 
багындырган соң гана, кыргыз ноёндору Еди-инал, Алдиер жана Алибек-тегиндер анын 
алдына келишкен. Алар ак шумкарларды, акбоз аттарды жана ак киштерди 
тартуулашкан. Каратылган «ормон токой урууларынын» аттуу-баштуу өкүлдөрүнөн 
Жочу элчилик курап, алар Чыңгыз-хандын кашына келишкен (4). Он жылдан кийин 
туматтар монголдорго каршы көтөрүлүшкөн. Козголоңду басыш үчүн атказылган 
монгол кошуну туматтар тарабынан талкаланган. Ошондо Чыңгыз-хан туматтардын 
көтөрүлүшүн кыргыздар бассын деп буйрук эткен. Кыргыздар буйрукту аткарыштан 
баш тартышкан. Соңунан Жочунун жаңы жортуулу башталган. Кышында, муз менен 
Селенга дайрасы аркылуу өтүп, Жочу туматтарды багындырган. Андан ары туматтар 
менен ойроттордун жергеси аркылуу батышты карай, Енисей дайрасынын куймасы 
болгон Ус өзөнүн көздөй бет алган. Енисейге жетишип, монголдор анын агымын 
бойлой төмөн жүрүшүп, кыргыздарды күч менен каратышкан. 

«Юань сулалеси тарыхы»нын (цз. 63) Юань империясы ээлеген аймакты сыпаттаган 
бөлүгүндө, анын «Түндүк-батыш жергелери» деп аталган тиркемесинде кыргыздар 
(цзилицзисы) жөнүндө маалымат бар: «Кыргыздар тууралуу айтсак, авалы башында 
Хань жергесинин кырк кызы Усынын эркектери менен баш кошкон дейт. Өз журтун 
ушул мааниден («кырк кыз»сөз айкашынан) улам ушундай атап калышкан. (Кыргыз 
жергесинен) түштүктү карай Дадуга (Пекин) дейре он миңден ашуун ли. Аңызга 
караганда, бу жерде эзелде наймандар жашаган экен. Юань сулалеси бийликке 
келгени (1271-жыл) бул элди бөлүп-жарып, тогуз миң түтүн журт курашкан. Алар 
(кыргыздар) ээлеген аймактын узуну 1400 ли, туурасы ушунун жартысына барабар. 
Цяньхэ (Кэм, Енисей) дайрасы так алар ээлик кылган аймактын ортосу аркылуу түндүк-
батышты көздөй агат. Андан сырткары, түштүк-батыш жагында Апу (Абакан) дарыясы, 
ал эми түндүк-чыгышында Юсюй (Ус) деп аталган өзөн-суу бар. Бул өзөн-суулардын 
баарысы тең абдан улуу дайралар. Алар Цянь дайрасына кошулуп, андан соң Ангара 
менен биригип, түндүктө деңизге жетип куюшат. (Кыргыздардын) үрп-адаттары калган 
дөөлөттөрдүн (каада-салттарынан) айырмаланып турат. Алардын тили бөлсө 
уйгурлардын тилине окшош. Алачыктарда жана боз үйлөрдө жашашат. Суу жана жайыт 
оңуна жараша мал-жандыгы менен көчүп жүрүшөт. Жер иштетиш жагынан да кыйла 
кабардар. Кар түшкөндө аяктарына чаңгы чалып алышып, аңчылыкка чыгышат. 
Алардын жеринде асыл тукум аттар, ак жана кара шумкарлар бар». Кыргыздардын өзү 
тууралуу айтылгандар ушуну менен аяктайт. Андан ары кыргыздардын чыгыш жагында 
жашап турушкан ангаралыктар, усы (усут, урсут?) аттуу элдер жөнүндө баяндалат. 
Алардын ар жыл сайын 6-айдын биринчи он күндүгүндө акбоз жылкы, ак бука жана ак 
кой союшуп, кымыз чачышып, өздөрүнүн түпкү атасы келип чыккан дайранын ээсине 
таазим этиш үчүн суута чайынышып, өзөнгө тайынышкан курман чалуу ырым-
жырымын өткөрүү салты белгиленет. Бакма айбанаттарды аз күтүп, көбүнчө аңчылык 
менен күн көргөн ханьхэна (капкана) деген калк тууралуу айтылат. Ханьхэналар 
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кайыңдын кабыгынан үй-жай жасашып, жүктөрүн ак бугуларга артышып, бугунун сүтүн 
ичишкен. Кышында алар да жыгач ат (б.а. чаңгы) менен ууга чыгышкан (бул элдер 
жөнүндө кар. 5). Кыргыздардын түштүк-чыгыш жагында уйгурлар менен монголдор 
жашап турушкан; алардын арасында көп кол өнөрчүлөр-Кытайдан көчүрүлүп келген 
кытайлар узанышкан. Аерде дыйканчылыкка жарактуу түшүмдүү жерлер болгон. 
Аңызга караганда, ал чөлкөмдө мурда кереит каганы Ван-хан өмүр сүргөн. 

Чжи-юань урааны астында бийлик жүргүзүүнүн жетинчи жылында (1269-ж.) 
императордун жарлыгы чыгып, ага ылайык кыргыздардын, ханьхэнанын, ошондой эле, 
Цяньчжоу менен Иланьчжоу калктарынын жана башка журттардын үстүнөн сот 
кызматын (дуаньшигуань) аткарышка Лю Хао-ли (1227-1288 жж.) дайындалып 
жөнөтүлгөн. Дал ошол мезгилде ал жерлерде аларды башкаруу борборлорун түзүш 
үчүн ар кандай оокат-мүлктөр, аштык эгин-тегиндер сакталуучу кампалар салынып, 
почта бекеттери ачылган. Ага чейин, кээ бир жергиликтүү тайпа-журттардын адат-салты 
боюнча, үй-оокатка керектүү идиш-аяктар жыгачтан жасалып келген. Жыгачтын 
сөңгөгүн оюп, дагара жасап, сууну ошондо сакташкан. Айыл чарба шаймандарын 
жасаш үчүн металл эриткенди билишкен эмес. Жакшы нерсенин баардыгын 
(жергиликтүү журттар) бийлөөчү (Юань) сулалесинен билишкен. Так ошол учурда 
усталар жиберилип, алар жергилик калкка карапа жасашты жана темир эритишти 
үйрөтүшкөн. Жергиликтүү тургундар аны өздөштүрүп алышкан» (кыргыздар тууралуу 
тексттин немисче котормосун кар. 6). 

Чыңгыз-хандын мураскору Угэдэйдин бир аялы кыргыз болгону маалым. Угэдэй көз 
жумгандан кийин монгол дөөлөтүндө жогорку бийлик тизгини Чыңгыз-хандын кенже 
уулу Тулуйдун урук-тукумуна тийген. 1251-жылдан 1259-жылга дейре Тулуйдун тун уулу 
Мунке (1209-1259 жж.) такта олтурган. Мунке кайтыш болгон соң, Пекиндеги тактыны 
Тулуйдун ортончу уулу Хубилай (1215-1294 жж.) ээлеген; бирок анын такка карата 
укугун Каракорум өкүмдары, Тулуйдун кенже уулу Арик-Бука (1266-жылы көз жумган) 
талаша баштаган. Бул жагдай Хубилай менен Арик-Буканын так талашкан уруш-
чабышына алып келген. Ал 1264-жылы Арик-Буканын жеңилиши менен аяктаган. 
Андан соң, Угэдэйдин небереси Хайду (1255-1301 жж.) Хубилайга каршы көтөрүлгөн. 
Кыргыздар жайланышкан чөлкөм анын бийлиги астында болгон. Хайду жарадар болуп, 
мына ошол ич ара тартыштан улам келип чыккан уруш-чабышта жараттан каза тапкан. 
Кыргыздар, кур дегенде алардын бир бөлүгү, Хайдуга каршы согушкан. XIII кылымдын 
80-жылдары кыргыздардын кошуну Хайду менен салгылашып жаткан аскерлерге 
жардам беришке атказылган. 1275-1276 жылдарда кыргыздар көтөрүлүш чыгарышкан; 
аны баскандан кийин кыргыздардын бир бөлүгү Маньчжурияга көчүрүлгөн. 

Кыргыздар аскер сүргүндөрү катары монгол ээликтеринин чегараларында кызмат 
кылышкан. «Юань ши»нин 7-цзюанында: «Кыргыз аскер сүргүндөрүнөн салык алуу 
өлчөмүн азайттык», -деген жазуу бар. 1289-жылы (цз. 15) кыргыздардын кайсы бир 
тобу Монгол империясынын башкалаасы болгон Каракорум чөлкөмүндө жашап турган. 
Так ошол жылы император «Хэлинь(де) жашаган кыргыздардын үй-бүлөлөрүн 
кыдырып көрүп, кембагал үй-бүлөлөргө көмөк көрсөтүшкө» буйрук берген. Ал жерден 
кыргыз аскер кошуну Хайдуга каршы кармашка жөнөтүлгөн. 1291-жылы кыпчактардын 
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башчысы Тутухага дагы бир жолу енисей кыргыздарын моюн сундурушка буйрук 
этилген. 1291-1292 жылдын кышында анын аскер кошуну Енисейге жетип, тоңгон 
дайрадагы муз менен жүрүп отуруп, енисейлик кыргыз ээликтеринин чектерине кирип 
келген. Тутуха, кыязы, аларды багындырган; анткени Хайду кыргыздарды куткарышка 
аракет кылган, бирок анын кошуну Тутуха тарабынан талкаланган (цз. 92). 1293-жылы 
700 түтүн кыргыздар алыска көчүрүлгөн. Ушулбу же башкабы, айтор, кыргыздардын 
бир тобу 1293-жылы Чжаочжоу шаарынын (азыркы Цицикар шаары, Маньчжурия) 
жанына жайлаштырылган (цз. 59). 1295-жылы кыргыздардын дагы бир тайпасы 
Алтайдан (Цзиныпань тоолору) Шаньдун(га) көчүрүлгөн. Алар аскер сүргүндөрү болгон 
көрүнөт. Ал анткени, булакта аларга иштетишке жер, аны айдаганга букалар жана 
сепкенге үрөн берилгени айтылат. Мына ушул учкай маалыматтардан улам, «Юань 
ши»(нин) география бөлүгүндө эскерилген енисей кыргыздары Кыргыз каганаты 
кыйрагандан кийин Алтайдан Саянга чейинки кең аймакта чачылып кеткен кыргыз 
калкынын бир гана бөлүгү болушу мүмкүн деп жыйынтык чыгарышка аракет жасай 
алабыз. Бу жагынан асыресе наймандар менен кереиттерди кыргыздар деп эсептеш 
кыйла кызыкчылык туудурат. Көңкү кыргыз, анын ичинде енисей кыргыздары да, ар 
кайсы мезгилде монголдордун кол астында болушкан. Алар улам-улам көтөрүлүш 
чыгарып турушкан. Алардын тагдыры айрыкча Чыңгыз-хан тукумдарынын Хубилайдын 
Арик-Бука менен Хайдуга каршы ич ара кармашынан улам, катаал тарткылыкка 
кабылган. Бул күрөштун жүрүшүндө кыргыздарды аскер сүргүндөрү катары түндүк 
чегараларын кайтарыш үчүн пайдаланышкан. Бир даары Мөнголиянын борбор 
чөлкөмдөрүнө (Каракорум), атургай андан ары чыгышты көздөй Маньчжурияга, 
азыркы Цицикар чөлкөмүнө жана Шаньдун жарым аралына көчүрүлгөн. Монголияда 
жашаган кыргыздар кийин монголдор, ал эми андан ары чыгышты карай 
айдалгандары-кытайлар тарабынан сиңирилип алганын болжосо болот. Бул процесс 
Юань империясына караган башка калктардын тагдырынан улам да, булактардан 
белгилүү. Алар адеп башында көбүнесе Кытай маданиятын кабылдашып, андан соң, 
асыресе Мин сулалеси тушунда, кытайлар тарабынан сиңирилген. Юань сулалеси 
жоюлгандан кийин ойроттор менен оролушкан кыргыз тайпа-журттары алар менен 
чогуу түштүк-батышты көздөй көчүп, ушул саптарды жазган автордун көз-карашы 
боюнча, азыркы кыргыз этносунун ажырагыс бөлүгү болуп калганы кадиксиз. 
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