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Жас дос! Енді сен Алтайдан Дунай өзеніне дейінгі аймақтың тағы да бір ұлы
өзгеріс алдында қандай күйде болғанынан аз да болса мағлұмат алдың. Ал кейін
бүкіл адамзат тарихының дамуына елеулі ықпал жасаған бұл ұлы өзгерістің
алғашқы нышаны Алтайдың арғы бетінде дәл осы кезеңде белгі бере бастаған.
Алтайдың арғы бетінің, яғни Керулен, Толы, Орхон өзендері бойының бір
кезде Ұлы Ғұн ордасы, кейін Түрік қағанаты салтанат құрған құтты мекен
екенін де сен біздің бірінші кітабымыздан білесің. Қидандарды Ұлы Қытай
қорғанынан бері қуып тастаған шүршіттер (Цзинь әулеті империясы немесе
Алтан хандығы) аталған өлкедегі түркі тайпаларын өз ықпалында ұстауға
ұмтылғанымен, түгел жаулап ала алмады. Керісінше, өздерінен бұрынғы Таң
әулеті билеушілерінің саясатын жалғастырып, түркі тайпаларын бір-біріне
қарсы айдап салу арқылы олардың күшін біріктірмеуді көздеді. Жеке-жеке
XI ҒАСЫРДАҒЫ АЛТАЙДЫҢ АРҒЫ БЕТІ
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хандық құрып, бір-бірімен үнемі дүрдараз болып отырған көшпелі тайпалар
Цзинь әулеті империясы үшін қауіпсіз болатын, тіпті олардың билеушілері әр
кезде император сарайына келіп, шүршіт патшасының ықыласына бөленгенді
кәдімгідей өздеріне мәртебе санайтын-ды.
Шүршіттер Ұлы Қытай қорғанына ең жақын орналасқан түркі тайпаларын
ақ татарлар, ал олардан солтүстікке қарай орналасқандарды қара татарлар
деп атапты. Бұлар – жалпылама атау. Ал шын мәнінде Ұлы Қытай қорғанын
жағалай, Шығыс Түркістандағы қидандармен шектесіп ұйғырлар, олардан
шығысқа қарай олхонуттар (уақтар), татарлар, олардан әрі таңғұттар мекені
орналасқан еді. Бұл тайпалардың солтүстігінде батыстан шығысқа қарай наймандар, керейттер, қоңыраттар (унгариттер), тайшуттар (қият боржигендер,
жалайырлар, яғни жадрандар), меркіттер (маңғыттар) отыратын.
АТАМЕКЕН
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Цзинь әулеті империясы (түркіше Алтан хандығы) өздерінің солтүстігіндегі
түркі тайпаларының күшін біріктірмеуге қанша тырысып бақса да, өздерінің
атамекенінде отырған көшпелі халықтар шығыстан келген шүршіттерге қарсы
дамыл-дамыл жорыққа аттанып отырған. Елұй Дашы Шығыс Түркістанға кеткен соң, шүршіттерге қарсы күрес орталығы тайшут және керейт тайпаларына
көшкен. Осы күресте тайшут тайпасынан Қабыл хан (Шыңғыс ханның бабасы)
мен Әмбағай хандар, Қотула мен Есугей батырлар, керейт тайпасынан Марқұз
Бұйрық хан ерекше көзге түседі.
Қабыл хан, сірә, ұрыс даласында қаза тапса керек. Ал Әмбағайды шүршіттер тұтқынға түсіріп, азаптап өлтірген. Енді басқыншыларға қарсы күресті
ұйымдастырудың бар ауыр жүгі керейт ханы Марқұз Бұйрық ханның мойнына
түседі. Бұл кезде Керейт хандығы да осы өңірдегі ең ықпалды мемлекетке айБӘЙДІБЕК БАБА
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Бәйдібек Қарашаұлы

Бәйдібек баба (Бәйдібек
Қарашаұлы) – Жетісу
тайпаларының көсемі.
Үйсін бірлестігінің түп
атасы. Шамамен VI – VII
ғасырлар тоғысында өмір
сүрген. Бәйдібектің есімі
жазба деректерде аз кездескенімен, халық жадында
жақсы сақталған. Жетісуды,
Арыс өзенінің алабын,
Ташкент пен Қаратау өлкелерін жайлаған елді
басқарған. Бәйдібек үш
некелі болыпты. Бірінші
әйелі – Сары бәйбішеден

Байтоқты атты бала көрген,
одан Түргеш (Сарыүйсін)
өрбіген. Екінші әйелі –
Зеріптен Жалмамбет туады. Одан – Шапырашты,
Ошақты, Ысты өрбіген.
Үшінші әйелі – есімі бүкіл
қазаққа мәшһүр әулие
Домалақ ана Нұрила. Домалақ анадан Тілеуберді
туады. Тілеуберді ел аузында
Жарықшақ (Жарықбас)
атанып кеткен Жарықшақтан – Албан, Суан, Дулат өрбиді. Бұл аталардың
бәрі де іргелі ру-тайпа болып, қазақ халқының ел
болып ұйысуына тікелей
араласқан. Бәйдібектің
Сары бәйбішесінен туған
Байтоқтыдан басқа алты
ұлы бірдей соғыста қаза
тауып, Қаратаудың шығысындағы Қошқарата
өзенінің бойында жерленген. Бүгінде бұл жер “Алты
сары басы” деп аталады.
Бәйдібектің өзі Балабөген
өзенінің жағасына жерленген, қазір оның басына
кесене тұрғызылған.
Оңтүстік Қазақстан облы-

Тараз қаласындағы
Бәйдібек баба ескерткіші

сындағы бір аудан Бәйдібек есімімен аталады.
Тараз қаласының орталық
алаңына Бәйдібек ескерткіші
орнатылған.
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налады. Марқұз шүршіттермен және олардың одақтасы татарлармен көп жыл
шайқасқан.
... Сондай ауыр шайқастардың бірінен қайтып келе жатқан Марқұз қолы
шөл далада адасып кетеді. Қалың әскердің алдында не істерін білмей қатты
қиналған Марқұз Бұйрық ханның көзіне алыстан сағымдай буалдыр бейне елестеп, қолымен алға қарай жол сілтейді. Сол бейне сілтеген бағытпен жүре берген
керейт сарбаздары шөл даланың ортасындағы шұрайлы суаттың үстінен түседі.
Осы оқиға ел арасына кең тарап, Мервтегі (қазіргі Түрікменстан аумағында)
христиан дінін уағыздаушыларға да жетеді. Олар Марқұз Бұйрық ханға жаушы
аттандырып:
– Сіздің көзіңізге елестеген Сергий әулие. Сіз енді оның уағызына мойынсұныңыз, – деп үгіттейді. Осы уағызға ден қойған Марқұз Бұйрық хан өз
ДОМАЛАҚ АНА

Домалақ ана

Домалақ ана (Шайхы
Мизамбекқызы), Нұрила
– қазақ халқының абыз
аналарының бірі. VI – VII
ғасырлар тоғысында өмір
сүрген. Бәйдібек батырдың
үшінші әйелі, Албан, Суан,
Дулаттың анасы. Шын аты
– Нұрила. Өзгені де өз баласындай көріп, төңірегіне
аналық мейірін шашқан,
барынша кішіпейіл, алдағы
күннің жайын ойлап, айтар
сөзі ақиқатқа айналған болжампаз, көреген қасиетін
құрметтеген ұрпақтары

сол заманның өзінде-ақ
оның атын атамай, жаратылысынан бойы шағын
болғандығына қарай
“Домалақ ана”, “Домалақ
ене” деп атап кетіпті.
Домалақ ананың қадірқасиеті ерте-ақ танылған.
Ел аузында ол кісі жөнінде
аңыз-әңгіме көп. Солардың
бірінде Алатау асып келген
қалың жау Қаратау жонын
жайлап отырған Бәйдібектің
ауылын шауып, сан мың
жылқысын түре айдап
кетеді. Жау шапты деген
хабарды естіп, Бәйдібек
елден жасақ жиып, қасына
үлкен әйелі Сары бәйбішеден
туған алты ұлын алып,
жауға аттанғалы жатқанда
Нұрила: “Бай-еке, малдың
құты, жылқының иесі
құла айғыр қолда қалды.
Амандық болса алты күннен
кейін жылқы жауға қайыру
бермей өзі ауылға келеді.
Жауды қума, азаматтар
аман болсын, осы тілегімді
беріңіз”, – депті. Бірақ
жауға кектенген батыр
әйелінің тілін алмай,

жасағын бастап жүріп
кетіпті. Бәйдібек жасағы
жауға Күйік асуында
жетіп, қырғын ұрыс
салыпты. Алайда жасанып
келген жау аз жасаққа
теңдік бермепті. Бәйдібек
осы соғыста алты ұлынан
айырылады. Арада алты
күн өткенде Бәйдібектің
қалың жылқысы шынымен
де кері қайтады. Мұндай
әңгімелер көп-ақ. Домалақ
ана қос Бөгеннің сағасындағы
бір жазыққа жерленген.
Әулие ананың қасиетін
қастерлеген ұрпақ бұл
жерге мазар тұрғызған.

Домалақ ана мазары.
Оңтүстік Қазақстан облысы
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хандығындағы халықты христиан дінінің несториан сеніміне кіргізеді. Өзі Марк
есімін иеленеді. Бұл XI ғасырдың алғашқы ширегінде өткен оқиға.
Марқұз Бұйрық хан мен Цзинь әулеті империясы арасындағы тайталас ондаған
жылдарға созылады. Екі мемлекет тек 1147 жылы өзара бітім шартын жасасыпты. Бірақ бұл уақытша бітім еді. Алдамшы бейбіт қарым-қатынасқа сеніп, аз ғана
жасақпен аңға шыққан Марқұз Бұйрық ханды шүршіттердің одақтасы татарлар қолға түсіреді де, дереу Цзинь императорына жібереді. Марқұздың істеген
әрекеттеріне кектеніп, әбден қаны қарайған император керейт ханын кергі ағашқа
шегелеп, азаптап өлтіреді. Бұл “христиан дінін қабылдаған екенсің, ендеше Иса
пайғамбар сынды сен де ағашқа шегеленіп өл” деген нышан еді.
...Марқұзды шүршіттерге ұстап берген татар ханы Науыр бір салтанатты той
жасауға ниет етсе керек. Құтықты Күлқыз Науыр ханға елші жіберіп, өзінің
ҚЫПШАҚТАР
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Қыпшақтар – қазақ
халқының, басқа да түркі
халықтарының негізін
құраған ежелгі тайпа. Орта
ғасырларда Орталық Азия
мен Шығыс Еуропаны мекендеген ірі тайпалар бірлестігі. Мұсылман деректерінде
оларды “қыбшақ”, “кипчак”, батыс еуропалықтарда
“коман”, ал орыс жылнамаларында “половцы” деп
атаған. VIII ғасырдың аяғы
мен X ғасырдың аралығында
шығыста Алтай мен Ертістен, батыста Оралға дейінгі
аралықта қыпшақтардың
этникалық бірлестігі
қалыптаса бастады. Алтай,
Ертіс, Сырдария аралығы
Дешті Қыпшақ (Қыпшақ
даласы) атанды. XI ғасырдың
орта тұсынан бастап қыпшақ
тайпалары Еділ өзенінен өтіп,
Батысқа қарай жылжыды.
Қыпшақтар Киев Русі (1067)
мен Византия империясына (1064), Болгария жеріне
(1065) шабуыл жасап, 1071
жылы Солтүстік Трансильвания арқылы Молдавия мен
Валакияға өтті, ал алғашқы

тобы (командар) 1080
жылдары Дунай өзеніне
келіп жетті. Түркі тайпаларымен бірлесе отырып Кіші
Азияға да тарай бастады.
Сонымен XI – XII ғасырларда Алтай мен Ертістен бастап Карпат пен Дунайға
дейін созылған аса үлкен
еуразиялық Ұлы Даланы
мекендеген халықтардың
бәрі қыпшақ аталды.
Қыпшақтар екіге бөлініп,
Еділ өзенінің шығыс
жағында Шығыс Дешті
Қыпшақ, ал батысында
Батыс Дешті Қыпшақ
тайпалар одағы құрылды.
Қыпшақтардың бір бөлігі
Шам мен Мысырдағы
арнайы әскери жасақ
– мәмлүктерді құрады.
Қыпшақ-мәмлүктерден
шыққан әйгілі әскери
қолбасшылар Айбек пен
Байбарыс тұсында олар
сұлтан үкіметін басып
алып (1250), мәмлүктер
мемлекетінің негізін
қалады. Алтын Орда
билеушілері бірте-бірте
түркіленіп, жергілікті

қыпшақтарға сіңіп кетті.
Сондықтан көп ұзамай
Алтын Орда халықтары
“қыпшақ ұлысы”, “қыпшақ
тілдес халықтар” деген
жалпылама атаумен аталып кетті. XIII ғасырдың
аяғында Алтын Орданың
құрамындағы қыпшақ
тайпаларының этникалық
негізінде құрылған
автономиялық бірлестік –
Ақ Орда күшейе бастады.

Қыпшақ қыздары
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де бұл тойға мол сыйлықпен баратынын хабарлайды. “Күні кешегі атағы жер
жарған керейт ханының әйелі мол сыйлықпен келіпті” деген атақтан дәмелі
Науыр хан бұл хабарды қуана қарсы алады. Күлқыз ханым 100 еркек қой
және 100 ту бие айдатып, қымыз құюға арналған 100 сабаны 100 арбаға тиеп
тойға аттанады. Күлқыз ханымның тойға әкелген тартуына татарлар риза
болып, даурығысып жатқанда, 100 сабадан 100 қарулы сарбаз атып шығып,
дастарқан басында қамсыз жайланып отырған Науыр хан мен оның нояндарын
жайратып салады. Күлқыз ханым Марқұз ханның кегін айлакерлігімен осылай
қайырыпты...
Марқұз тұтқында қайғылы қазаға ұшыраған соң, Керейт хандығында оның
ұлы Құршақұз билік жүргізеді. Құршақұз қайтыс болғанда оның үлкен ұлы
Тұғырыл ел шетін қорғап жүрсе керек.
ҚҰНШАҚ ХАН
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Құншақ (Қоншақ) – қыпшақ
ханы. Туған және өлген
жылдары белгісіз. XII ғасырдың 2-жартысында Шығыс Қыпшақ тайпаларын
біріктіріп, күшті әскери
мемлекет құрды. Бұл кезде
қыпшақтың Сары хан (Шарукан) әулетінің хандары
Донец, Дон, Азов жағалауы
мен Кубань бойындағы
тайпалардың басын қосты.
Осы әулеттен шыққан Артық
ханның баласы Құншақ 1183
жылы Переяславль жеріне
шабуыл жасады. Құншақ
1185 жылы орыс поляктарын
Каялы өзені бойында жеңіп,
Новгород-Северскінің және
Черниговтың князі Игорь
Святославовичті және онымен бірге басқа да князьдерді
тұтқынға алады. Бұл оқиға
“Игорь жасағы туралы жыр”
эпосына арқау болды.

Құншақ ханның жасағы
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Ағаларының алыста жүргенін пайдаланған Тұғырылдың екі інісі Темір
Тайшы мен Бұқа Темір әке тағын өзара бөліске салады. Дереу хан ордасына
оралған Тұғырыл бүлікші екі інісін өлтіріп, билікті өзі алады. Бұл хабарды
естіген Құршақұздың інісі Гүрхан әскер жинап келіп, Тұғырылға қарсы шабуыл жасайды. Ұрыста жеңілген Тұғырыл тайшут тайпасының билеушісі,
баяғы Қабыл ханның немересі Есугей батырға қашып барып паналап, жан
сақтайды. Есугей Тұғырылды Керейт хандығының тағына қайта отырғызады.
Енді осы кезден бастап керейт Тұғырыл хан мен тайшуттың қият боржиген
руынан шыққан Есугей батыр бір-біріне ант берісіп, ажырамастай анда (дос)
болады.
Кейбір деректерде Торы хан, ал христиан жылнамаларында поп Иван деп
аталатын Тұғырыл хан ордасы көшпелі түркі тайпаларының билеушілері бас
САЛЖҰҚТАР
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Салжұқтар (селжұқтар)
– түркі-оғыз тайпасынан
шыққан бір рулы ел.
Оғыздардың көсемі әрі
билеушісі “жабғу” (ягбу)
деп аталған. Оғыз мемлекетінде сюбашының (әскер
басы) рөлі үлкен болған. Осы
оғыз тайпасының қағанына
Салжұқ бастаған бір рулы
ел наразылық білдіреді.
Олар X – XI ғасырларда
оғыз тайпасынан бөлініп,
өз сұлтандығын құрады
(Салжұқ – осы әулеттің
негізін салған, түркі-оғыздардың қынық тайпасының
басшысы). Сондай-ақ, еуропалықтар Сюбашы атауын,
арабтық емле ережесі негізінде “селжук” деп атап кеткен.
Салжұқтардың бастапқы кездегі атамекені Сырдарияның
орта ағысы болды. Кейіннен,
салжұқ тайпалары Сығанақ
пен Қаратауды мекендеген. Олардың негізгі кәсібі
мал шаруашылығы болған.
Салжұқтар мен оғыз патшасы
арасында жайылымдық жер
үшін қақтығыс жиі болып
тұрды.

Салжұқтар қонысы

Салжұқтардың кресшілермен
соғысы. Миниатюра.

Ахлаттағы (Түркия жерінде)
салжұқтар күмбезі
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қосатын, балаларын әскери өнерге баулитын орталық рөлін атқарған. Кейін
Есугейдің ұлы Темучин мен жалайыр руынан шыққан Жамұха да осы хан әкенің,
яғни Тұғырыл ханның ордасында бірге өседі.
Жас дос! Міне, біз өзін “көк аспанның астындағы бүкіл әлемнің билеушісімін” деп атаған, Тынық мұхиттан Жерорта теңізінің арғы жағалауына дейінгі
кең байтақ аймақты біріктірген Ұлы империяның негізін қалаушы Есугей ұлы
Темучин, яғни болашақ Шыңғыс хан дүниеге келген көшпелілер ортасына да
жеттік.
Бір адамның өз іс-әрекеті арқылы бүкіл әлем дамуын бұрынғыдан мүлде,
адам танымастай басқа арнаға бұрып жіберу мысалдары адамзат қоғамының
тарихында сирек те болса кездескен. Адамзат тарихында өшпес із қалдырған
осындай ірі тұлғалардың бірі – Шыңғыс хан болатын.
САЛЖҰҚ МЕМЛЕКЕТІ
Оғыздардың бір рулы жұртын
құрайтын елді басқарған
Салжұқ соңына ерген рутайпалардың негізінде өз
иелігін құрды. X ғасырдың
орта шенінде салжұқтар Сырдарияның төменгі сағасына
қоныс аударды. Салжұқ
әулеті XI ғасырдың 30-жылдары Ғазнауи билеушілеріне
тәуелділікке мойынсұнып,
сонысы үшін Хорасаннан жер
алды. Кейіннен салжұқтар
күшейе келіп, ғазнауиларға
қарсы шығады. 1040 жылы
Данденакан түбіндегі шайқаста ғазнауиларды жеңген
салжұқтар енді отырған
жерлеріне өздері ие болады.
Тоғрұлбек сұлтан тұсында
салжұқтар Хорезм, Иран,
Әзербайжан, Курдистан,
Иракты жаулап алып, 1055
жылы Бағдадқа басып кірді. Тоғрұлбек мемлекетінің
астанасы Рей қаласы, ал
ағасы Чағрыбек иеліктерінің
орталығы Мерв болды.
Алп Арслан тұсында (1063
– 1072) Арменияны жаулап
алып (1064), Манцикерт
түбінде Византия әскерлерін

жеңеді (1071). 1071 – 1081
жылдары салжұқтар Кіші
Азияны және басқа да жерлерді жаулап алды. Сұлтан
Мелик-шаһ (1072 – 1092)
тұсында Грузия мен Орта
Азиядағы Қарахан мемлекеті бағындырылып, Салжұқ
мемлекетінің шекарасы
Сырдариядан Нілге, Каспийден Жерорта теңізіне дейін
ұлғаяды. Мемлекет астанасы Исфахан қаласы болды.
Көшпелі оғыз және басқа да
түрік тайпаларының әскер
басылары мен ақсүйектері
кең-байтақ жерлерді иемденіп алған соң, сұлтанның
орталық басқару билігінен
тәуелсіз болуға ұмтылды.
Мелик-шаһ тұсында салжұқ
әулетінің ұрпақтары билеген
Керман (1041 – 1187), Рум
(Кіші Азияда, 1077 – 1307),
Сирия (1094 – 1117) сұлтандықтары құрылды. Бірінші
крест жорығынан кейін
салжұқтар Палестинадан,
кейін Сириядан, Грузиядан, Батыс Азияның кейбір
аймақтарынан айрылды.
Мелик-шаһтың өлімінен

кейін жер иелену таластары шиеленісе түсті. 1118
жылы салжұқ мемлекетін
Мелик-шаһтың балалары
бірнеше иеліктерге бөліп
алды: Санжарға – астанасы
Мерв қаласына қарайтын
шығыс облыстары, Махмұдқа
– Иранның батысы мен
Ирак (Ирак – Салжұқ
сұлтандығы, 1118 – 1194)
тиді. Санжар дербестікке ұмтылған иеліктермен
күрес жүргізді. Бірақ 1141
жылы қарақытайлардан
жеңіліс тауып, Орта
Азиядағы билігінен айырылды. 1153 жылы оғыздар
Хорасанның Мерв, Нишапур, Тус сияқты қалаларына
жорық жасады. 1157 жылы
Санжардың өлімінен кейін
Хорасандағы “ұлы Салжұқ”
билігі тоқтады. Хорасан,
Керман және Иранның
батысындағы басқа жерлер
үшін 30 жылға созылған
өзара тартыстар нәтижесінде
хорезмшаһтар үстемдік алды.
Салжұқтардың тек Коний
сұлтандығы ғана дербестігін
сақтап қалды.
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Егер XII ғасырда Алтайдың арғы жағын жайлаған көшпелі түркі тайпалары арасында алауыздық болмаса, Темучин есімді адамның дүниеге келмеуі де
мүмкін еді. Тіпті, ол дүниеге келген күннің өзінде де көшпелі қоғамдағы көп
қайраткердің бірі сияқты тайпааралық тартыстардың құрбаны болып кетуі де
ғажап емес-ті. Әлем халықтарының сорына ма, бағына ма, әйтеуір XII ғасырдағы
көшпелі түркі тайпалары арасындағы қалыптасқан қарым-қатынас қаһарымен
бүкіл адамзатты қалтыратқан ұлы қағанды өмірге әкеліпті. Жә, бәрін басынан
бастайық...
1153 жылдың шілдесі болатын. Меркіт тайпасының жап-жас ханзадасы Шиледу уақ (олхонут) тайпасынан бала кезден айттырып қойған қалыңдығы – айдан
сұлу Оэлунды ұзатып алып келе жатты. Ақ желегі желбіреген күміс күйме ішінде
күйеу жігіт пен сұлу қалыңдық бір-біріне ынтыға қарап, ауылға жетіп, ақ неСАНЖАР СҰЛТАН
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Санжар – салжұқ әулетінің
сұлтаны. Туған жылы белгісіз, 1157 жылы қайтыс
болған. Х – ХІ ғасырларда
оғыз тайпасының билеушілеріне наразы салжұқ
тайпасы бөлініп, өз сұлтандығын құрады. Осы салжұқ
әулетінен шыққан Санжар

сұлтан, ағасы Беркеарықтың
қолдауымен 11 жасында
Хорасанды басқарушы –
уәли болып бекітіледі.
Оған басқару ісін үйретуге
әрі оның бас уәзірі етіп
Абу-л-Фатх ат-Тұғрай, атабегі болып Құбаш әмір сайланады. 1097 жылы Санжар

Салжұқтардың Хорасаннан Анадолыға көшуі

мен Беркеарық Хорезмді
түгелімен соғыссыз-ақ иемденеді. Санжар сұлтанның
билігі нығайып, иелігі
Нишапурдан Термезге
және Балх қаласына жетеді.
Билікке деген бақталастықтың өршуінен, шешелері
бір болса да, әкелері бөлек
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келері қиылатын күнді тағаттары таусыла күтуде болатын. Кенет кең даланың
қай жағынан шыға келгені белгісіз жүзі сұсты, жұмбақ салт атты құйындата
шауып келіп, күймеге жетті де, пердені көтеріп, сұлу қалыңдыққа ұзақ сұқтана
қарады. Содан соң келген жағына қарай жын қуғандай шаба жөнелді.
Бейтаныс салт аттының суық көзқарасы сұлу қалыңдықтың жүрегін зу еткізіп, көңіліне қорқыныш ұялатты.
– Қаш! – деп сыбырлады ол Шиледуге, Көк Тәңірі біздің қосылғанымызды
қаламаған екен. Мен жұтылсам да, сен құтыл! Жетектегі атыңа мін де, қаш!
Оэлун бір нәрсені сезген екен. Салт атты кеткен жақтан қарулы топ сау ете
қалады. Жанталасқан Шиледу жетектегі атына мініп, әзер қашып құтылады...
Бейтаныс салт атты – тайшут тайпасының атышулы көсемі Есугей баһадүр
болатын. Оэлунның айдай сұлу дидары Есугей баһадүрдің бір көргеннен жүрегіне
САНЖАР СҰЛТАН
Санжар сұлтан мен ағасы
Беркеарықтың арасында
келіспеушілік пайда болады.
Ақырында, 1100 жылы ағасы
Беркеарық өз қарсыласы
Хорасандық әмір Дадбек
Хабашпен одақтасып,
Санжарға қарсы шабады.
Шайқаста Дадбек Хабаш
қолға түседі, ал Беркеарық
жеңіле бастаған сәтте бас
сауғалап қашып кетеді. Нушжан түбіндегі осы шайқастан
соң, Хорасан аймағы түгелдей Санжардың иелігіне
өтеді. 1102 жылы Санжарға
қарахандық Мәуереннахр
билеушісі Қадырхан Жабрайыл қарсы шабады. Ол
кезде Санжар Ирак жерінде
болып, екеуі бетпе-бет кездесе алмайды. Көп ұзамайақ, саят құрып жүрген жерінен Санжардың арнайы
жасағы Қадырханды қолға
түсіріп, сазайын тартқызады.
Өмірінің соңына қарай, Мервтегі жиені, тегі қарахандық
Мұхаммед Арсылан хан
ибн Сүлейменді алдырып,
Самарқанға билеуші етіп
тағайындайды. Бірақ, атағы

да, даңқы да қатар дәуірлеген Санжар сұлтан өмірден
өкінішпен өтті. Оның артында ұрпақ қалмады. Кейіннен,
осы Санжар сұлтанның ағасы

Ер Тоғырыл

Мұхаммед Тапардың ұрпағы
Ер Тоғырыл өз қол астындағы
салжұқтарды Хорасаннан
Анадолыға (қазіргі Түркия
жеріне) көшіріп алды.
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шоқ болып қадалғаны анық. Қалыңдық мінген күйме тайшут тайпасы көсемінің
ордасына жеткізіліп, соңы баһадүрдің үйлену тойына ұласады.
1155 жылдың ақпанында айдай сұлу Оэлун балпанақтай ұл табады. “Моңғолдың құпия шежіресіндегі” деректерге сенсек, жас нәресте уысына қан шеңгелдеп
туыпты. Дәл сол күні Есугей баһадүр шүршіттердің одақтасы болып жүрген татар
тайпасының билеушісі Темучинді тұтқынға алған екен. Жаңа дүниеге келген
нәрестеге тұтқынға алынған дұшпан есімі қойылады.
Есугей баһадүр Оэлун сұлудан Темучиннен кейін де үш ұл (Қасар, Қачнун,
Отчиген) және бір қыз (Темулун) көреді. Ал басқа бір әйелінен Бектер және
Белгутай есімді екі ұлы болған. Алайда сыншыл әке өзге балаларынан гөрі Темучинге көп үміт артса керек. Темучин жас кезінен көшпелі түркі тайпаларының
шүршіттерге қарсы күресінің орталығы болған Тұғырыл хан ордасында басқа
ЛЯО ИМПЕРИЯСЫ
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“Кидан зин” – Ляо империясының трактаты

Қидан (қарақытай)
тайпаларының мемлекеті X ғасырдың орта
тұсында Тынық мұхиттан
Алтайға, Керулен өзенінен
Ұлы Қытай қорғанына
дейінгі аймақты алып
жатты. Қидандарды
Солтүстік Қытайдағы
иелігінен, енді күшейіп
келе бастаған чжурчжендер қуып шығып,
солтүстік-батысқа қарай
ығыстырады. Бастапқы
кездері қидандар Енисей
өзенінің оңтүстік-батысында өздерінің Еміл (Эмиль)
қаласында ордасын құрды.
Кейін одан әрі Жетісу
мен Шығыс Түркістанға

қарай бет алды. Олар Жеті судағы қарахан билеушілері мен көшпелілер
ара сындағы қайшылықты
тиімді пайдаланды. Сөйтіп
көшпелілерді қолдай
оты рып, алдымен қарахандықтардан билігін,
кейін нен иелігін тартып
алды. Енді жерінен айрылған қидандардың көшпелі
тайпаларын бастаған Елұй
Дашы, Жетісу мен Шығыс
Түркістанды өз иелігі
етеді. Қидандар Қытайда
үстемдік еткен тұста өз
билеуші әулетін Ляо деп
атаған. Жетісу мен Шығыс
Түркістанға қоныстанған
соң, қидан дар Ляо Си (Батыс Ляо) мем лекеті болып
таны лады. XII ғасырдың
30-жылдары жаңа қонысқа орныға бастаған қидандар 1141 жылға қарай
Түркістан өлкесінің батысына қарай үстемдік
етуге тырысады. Самарқан
қаласының маңында мұсылман әлеміне танымал
болған Санжар сұлтанға
соққы беріп, есеңгіретіп

тастайды. Қидан билігіне
қарасты жерлер Хорезм мен
Бұхараға дейін жетті. Осыншама аймақты қол астына
қаратқанымен қидандар ол
жерлерге толық бақылау
жасай алмады. Онда да,
өздері тек әскери басқару
жағына ғана көңіл бөлді.
Ляо Си мемлекеті ақырында
тек сүлдері ғана қалған,
әлсіз елге айналды. Өйткені,
1211 жылы Жетісуға найман тайпалары келгенде
қидандар еш қарсылық
көрсете алмай берілген еді.

Үш тағанды қазан
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дала ақсүйектерінің балаларымен бірге (оның ішінде жалайыр Жамұха да бар)
әскери өнерге баулынады.
Темучин тоғыз жасқа толғанда Есугей баһадүр ұлын ертіп, қалыңдық іздеп
шығады. Жолда қоңырат (унгират) Дай шешенге кез болады. Есугей баһадүр
сапарының мақсатын естіген соң, Дай шешен алдыңғы күні түсіне ақ сұңқар
кіргенін есіне алады. Сол ақ сұңқарды Темучинге балап, Есугейге өзінің тоғыз
жасар қызы бар екенін, атақты батырмен құда болуға қарсы еместігін айтады.
Есугей баһадүр Дай шешеннің ордасына келіп, қызын көреді. Бөрте сұлудың
ақ дидарына көңілі толып, құда болады. Көшпелілер дәстүрі бойынша, балалар он
үштен асып, отау иесі болуға жарағанда үйлену тойын жасауға уағдаласады.
Есугей арманына жете алмады. Аталған құдалықтан соң, көп ұзамай өштесіп
жүрген татарлар Есугейге у береді. Аңғал батыр осы удан қайтыс болады.
“ҚИДАН МЕМЛЕКЕТІНІҢ (ЛЯО ПАТШАЛЫҒЫ) ТАРИХЫ”
“Қидандар мемлекетінің
тарихы” (қытайша “Цидань Го Чжи”) – 1180 жылы
жазылған тарихи шығарма.
Авторы Е Лун-ли (Юйлинь)
– Сун патшалығының лауазымды қызметін атқарған
адам. Ол оңтүстік Сун императоры Сяо-цзунның (1163
– 1189) бұйыруымен Ляо
мемлекетінің тарихын баяндап, осы кітапты жазады.
Бұл өзге мемлекеттің тарихына арналған қытайлық
бірінші шығарма болған.
Шығарма 27 тараудан және
қосымша 5 толықтырулардан
тұрады. Онда қидандардың
тарихта таныла бастауы;
хронологиялық реттілікпен берілген танымал тоғыз
билеушінің өміріндегі маңызды оқиғалар; қидан
императорларының шығу
тегі шежіресі; Ляо империясының географиялық
картасы және Сун императорына арнап құрастырылған
мәліметтер келтірілген.
Алғашқы он екі тарауында
қидан императорларының
мемлекеттік іс-шаралары,

Абаоцзи көсемнің қидан
мемлекетін 907 жылы құруы
мен оның 1125 жылдан кейін
құлдырауы баяндалады.
Одан кейінгі жеті тарауда
(13 – 19-тарауларда) қидан
билеушілерінің отбасы
жөнінде, қызметкерлері
жайында (қидандарға қызмет
еткен қытайлықтар жайлы) айтылады. 20-тарауда
Цзинь және Сун әулеттері
арасындағы мемлекетаралық құжаттар, 21-тарауда
қидан және Сун әулетінің
арасындағы сый-сыяпат,

тарту-таралғылар алмасу
және қидандарға тәуелді
иеліктерден әкелінген
дүниелер жайлы мәліметтер,
22 және 23-тарауларда
қидандардың географиялық
орналасуы, 24 және 25
тарауларда қидан жеріне барған қытай саяхатшыларының қолжазбалары
берілген. 26-тарауда
қидандармен көршілес
иеліктер жайында айтылса, ең соңғы 27-тарауда
қидандардың салт-дәстүрі
жайлы сөз болады.

Ляо империясында басылған кітап
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Есугей қайтыс болған соң, тайшут тайпасының билігі осы тайпаның қият
боржиген руынан шыққан Торғұлтай есімді қорқақтау кісіге көшеді. Тірі кезінде
көп елге тізесін батырған Есугей баһадүр дұшпандарының наласынан қорыққан
Торғұлтай Есугейдің үйін маң далада жалғыз қалдырып, 40 мың үйлік тайшут
тайпасын басқа жаққа көшіріп әкетеді. Баһадүрдің бұрынғы бағыныштылары
асыраушысыз қалған үйдің малын да барымталап алып кетеді.
Бұғанасы қатпаған жеті баланы өсіріп ер жеткізу Оэлун ананың мойнына
түседі. Енді оған үлкен ұлы Темучин тірек болады.
Болашақ ұлы қағанның мінезіндегі қаталдық пен қайсарлық дәл осы кезеңде
қалыптасса керек. Темучин даладан аң ұстап, өзеннен балық аулап маң далада
жалғыз қалған үй-ішін азықпен қамтамасыз етеді. Бірте-бірте үй айналасына
ірілі-ұсақты мал да құрала бастайды. Ол малды бағып-қағу, барымташылардан
ЕЛҰЙ ДАШЫ
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Елұй Дашы

Елұй Дашы (Елюй
Даши, өз есімі – Чжундэ)
– қидандардың (қарақытайлардың) билеушісі
әрі қолбасшысы, Қидан
мемлекетінің (1125 – 1212)
негізін қалаушы. Қидандардың Ляо әулетінен
шыққан. Шамамен 1087
жылы туып, 1143 жылы
Баласағұнда қайтыс болған.
Қидандар шүршіттерден
(чжурчжендер) соққы жеп
әлсірей бастаған кезде (1120
жылдары) қидан бегі Елұй

Дашының шүршітке қарсы
шақырған құрылтайына
наймандар да қатысып,
қидандарға әскери көмек береді. Бірақ, күшейе бастаған
қидандарды шүршіттер
Солтүстік Қытайдағы
(Манчжурия) жерлерінен
қуып шығып, солтүстікбатысқа қарай ығыстырады.
Бастапқы кездері Қидан
мемлекетінің астанасы Емел
өзені алабындағы Емел
қаласы болған. Елұй
Дашы 1128 жылы Қашқардағы Арслан хан Ахметке қарсы соғыс ашып,
Шығыс Түркістанды
өзіне қаратады. Одан соң
Енисей қырғыздарына
басқыншылық жорыққа аттанып, оларды жеңеді. Кейінірек Жетісудағы қарахан
билеушілері мен көшпелілер
арасындағы қайшылықты
пайдаланған қидан билеушісі, көшпелілерді
жақтап қолдау көрсетіп
қарахандықтардың билігін
тартып алады да, ордасын
Шу алабындағы Баласағұн
қаласына көшіреді. 1137

жылы Елұй Дашының әскері
Ферғана мен Мәуереннахрды бағындырады. 1141
жылы Қатуан даласында
(Самарқанның солтүстігінде)
салжұқ сұлтаны Санжардың
әскеріне шабуыл жасайды.
Бұдан соң Иранға қарсы
соғыс ашып, Керман әулеті
билеген бірнеше аймақты
басып алып, өзін гүрхан
(император) етіп жариялайды. Ол басқарған мемлекет
Батыс Ляо патшалығы деп
аталады.

Эмаль жазуы бар шыны
шырағдан. XIII ғасыр
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қорғау, жақсы жайылым іздеп көшу жұмыстары да жап-жас Темучиннің міндеті
болатын.
Қатал тағдыр Темучиннің асқан қатыгез болып ер жетуіне де ықпал жасаған.
Бір жолы далада Темучиннің өз інісі Қасар мен басқа шешеден туған інісі Бектер құсқа таласып, жанжалдасып қалады. Ызаланған Темучин Бектерді жебемен атып өлтіреді. Ұлдары үйіне келгенде олардың сұрланған түрлерінен бір
сұмдықтың болғанын сезген Оэлун:
– Қаныпезерлер! Мен сенің қан уыстап туғаныңнан-ақ шошып едім, – деп
айқай салады.
Бірақ Оэлун ананың Темучиннен басқа сүйенер тірегі жоқ еді.
Есугейдің үлкен ұлының қайсар да қатыгез болып өсіп келе жатқанын
бұларды маң далаға тастап, көшіп кеткен тайшут тайпасының жаңа билеушісі
ҚАТУАН ШАЙҚАСЫ

Самарқан төңірегінде болған Қатуан шайқасы

Қатуан (Катован) шайқасы
– салжұқ сұлтаны Санжар
мен қидан гүрханы Елұй
Дашы арасында болған
ірі қақтығыс. 1130 жылы
салжұқтар Әмудариядан
өтіп, Самарқан маңындағы
қарлұқтарды ығыстырады.
1137 жылы Ходженттегі
шайқаста қарлұқтардан
жеңілген Махмұд хан, оларды күшпен басуға салжұқ
сұлтаны Санжардан көмек
сұрайды. Ал қарлұқтар болса

Санжар сұлтанға бағынышты
болатындығын айтып, әскер
қатарында қызмет етуге
міндеттеніп және жыл сайын
бес мың бас түйе, жылқы,
қой береміз деп өтініш жасайды. Бірақ салжұқ сұлтаны
Санжар қарлұқтарға көңіл
бөлмейді. 1141 жылы шілде айында салжұқтарға
тәуелді хорасандық әскер
Әмудариядан өтіп, Самарқан
маңындағы қарлұқтарға
екінші рет қысым жасап

ығыстырады. Сонда қидан
гүрханы қарлұқтарды қолдап, Санжарға өтініш хат
жазады. Хаттың жауабы берілмей аяқсыз қалдырылып,
соңы қақтығысқа ұласады.
Ұрыс Самарқанның солтүстік шығысындағы Дарығ
қонысының маңында өтеді.
Қатуан даласындағы шайқас
1141 жылдың 9 қыркүйек
күні Шығыс Салжұқ сұлтандығының жеңілісімен
аяқталды. Қидандар салжұқ әскерін бастырмалата
шегіндіріп, сайға қарай
ығыстырады. Шайқаста тек
сол жақ қанат қана аянбай
соғысты. Санжар сұлтан үш
жүз салт атты әскері және
жеке оққағарлары болса да,
қоршауда қалып қоя жаздап,
жау шебін әзер бұзып шығып,
Термезге қарай бет алады.
Жеңіске жеткен гүрхан әскері Бұхара мен Самарқан
арасындағы Кермин қаласына қарай қозғалып, сонда
өзінің жаңа мемлекетін
құрады. Оны Си Ляо
(Батыс Ляо) мемлекеті
деп жариялайды.
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Торғұлтай да естиді. Атақты баһадүрдің ұрпағы ертең ер жетіп, әкесінің тағын
қайтарып беруді талап етуі ғажап емес болатын. Осыдан қауіптенген Торғұлтай
Темучинді ұстап әкелуге қарулы топ аттандырады.
Қарулы топ ауылға күтпеген жерден сау ете қалады. Он бес жасар Темучин қашып үлгергенімен, көп ұзамай қайта қолға түседі. Торғұлтай жап-жас
баланың қол-аяғына қашып кетпестей етіп ағаш бұғау салып, жанына күзет
қояды. Түнде күзетшінің қалғып кеткенін байқаған Темучин оны бұғаумен
басынан бір соғып құлатып, Онон өзеніне қаша жөнеледі. Таңертең қашқынды
іздеуге шыққан қуғыншылар өзеннің бойын түгел тінтсе де, Темучинді ешбір
таба алмайды. Тек қуғыншылардың соңында қалған Сорғаншыра есімді бір
кісі өзен жағасындағы қамыс арасынан басы ғана қылтиып тұрған Темучинді
көріп, ақырын жанына келіп:
ЦЗИНЬ ИМПЕРИЯСЫ (АЛТАН ХАНДЫҒЫ)
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Цзинь империясы (Алтан
хандығы, шүршіттік Цзинь
империясы) – қазіргі Қытай
жерінде XII ғасырда (1115
– 1234 жылдары) өмір
сүрген төрт мемлекеттің бірі.
Шүршіттердің тұрмысы өте
нашар болатын. Олардың аз
ғана бөлігі мал бақса, көбісі
аң аулаумен, жеміс-жидек
және женьшень шөбінің
тамырын жинап, Қытайға
әкеліп жібек матасына,
тұрмыстық қажет бұйымдарға айырбастайтын. Бірақта шүршіттерді жаулап алған
қидандардың Ляо мемлекеті
Қытаймен арадағы байланысын әлсіретіп жібереді.
Содан шүршіттердің өмірі
де, тұрмысы да өзгере бастады. Өйткені, тек Қытаймен
ғана байланыс жасаған
шүршіттерге енді қидандар өз
өнерін, мәдениетін үйретті.
Шүршіттерді басқарушы
тайпа ақсүйектері болды.
Шүршіттердің көсемі Агуда
1115 жылы өзін Цзинь (Алтан) хандығының императоры
деп жариялады. 1120 жылы
Қытай аумағындағы төрт

мемлекеттің бірі – Оңтүстік
Сун мемлекеті басшылары
қидандармен күресу үшін,
Ляо мемлекетіне қарсы шүршіттермен әскери келісім
жасасты. Оның алдында,1115
– 1120 жылдары, шүршіттер
Ляо империясына соққы

Цзинь жауынгері

беріп отырған. Сонда өздерін жаулап ала бастағанын
сезген қидан жасақтары және
олардың негізгі тайпалары
батысқа қарай шегіне бастайды. Шүршіттер күшейіп

алып 1127 жылы Солтүстік
Қытайды, одан соң оңтүстікті
жаулауға кірісті. Шүршіттер тіпті, солтүстіктен
бейбітшілік сұрап келген
император Кайфынның
өзін тұтқындайды, ал Сун
сарайындағы Қытай императорын қашқынға айналдырады. Сундықтардың
қарсылығы күшеюіне
байланысты, олармен
күресу үшін шүршіттер
1130 – 1137 жылдары
аралық Ци мемлекетін
құрып, Янцзы өзенінің
төменгі ағысындағы Сун
сарайына өзінің негізгі
соққысын бағыттады.
Алайда ұзаққа созылған
соғыс 1142 жылғы келісім
бойынша тоқтатылды.
Сун императоры өзінің
тәуелді екенін мойындап,
жыл сайын 300 мың бөлік
жібек, 300 мың күміс
құймасын төлеп отыруға
келісті. Бұл келісімдер
1208 жылға дейін жалғасып, енді қытай жері
шүршіттердің иелігінде
екендігі мойындалды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

– Байғұс бала-ай! Осы өжеттігіңнен ғой сенің жұртқа жақпай жүргенің.
Үніңді шығармай отыра бер. Мен ешкімге айтпаймын. Түнде қайтып келемін,
– деп сыбырлайды.
Шынымен-ақ, Сорғаншыра түн жамылып өзенге қайтып келіп, Темучиннің
аяқ-қолындағы бұғауды сындырып, қашырып жібереді.
Бұл оқиғадан соң Темучин жан-жақтан анталаған қауіп-қатерден қорғанып жүруге мәжбүр болады. Бір жолы ұрылар оның бар байлығын – тоғыз
жылқысының сегізін өрістен айдап әкетеді. Темучин ұрылардың соңынан
қуғынға шығады. Жолда оған Боғуршы есімді жасөспірім кездесіп, Темучинмен
бірге ұрылардан жылқыларды қайтарып алуға көмектеседі. Екі бозбала қайтар
жолда Боғуршының үйіне соғады. Боғуршының әкесі Нағубаян екі жастың
бұдан былай дос болып өтуіне тілектестігін білдіріп, ақ батасын береді. Боғуршы
ШҮРШІТТЕР (МАНЧЖУРЛАР)

Шүршіт жауынгері

Шүршіттер (манчжурлар)
– қазіргі Моңғолия жерін
мекендеген тұңғыс тектес
тайпалар. Олар Бұйра
көлінен Амур көліне дейінгі
аймақты қоныстанған.
Біздің заманымызға дейінгі
II ғасырдан Шыңғыс хан
билік құрғанға дейінгі
кезеңде Моңғол үстіртінде
жеті мемлекет құрылған.
Сол мемлекеттердің бірін
осы шүршіттер құрған.
Қытай жазбаларында
батыстағы көшіп қонып
жүретін көршілерінің
бірі сушэньдер деп аталған.
Негізінде, сушэньдер – әр
түрлі тайпалардан құралған шүршіт тайпалары.
Шүршіттер мал бағып,
аң аулап күн көрген. Олар
ерте кезден-ақ Қытай
елімен сауда – айырбас
жасап, жібек матасын алу
үшін темір, қару-жарақ,
малдан жылқы, тері, аң
терісі, женьшень шөбінің
тамыры және өзеннен
терілген асыл тастарымен айырбас жасасқан.
Қидандардың шүршіттерді

басып алуы шүршіттердің
өміріне үлкен өзгеріс әкелді
– олардың жаңа мемлекетінің
құрылуына себеп болды.
1115 жылы шүршіттердің
ең танымал көсемі Агуда
болып танылды. XII – XIII
ғасырлар шүршіттерге
үлкен өзгерістер әкелді.
Олар егіншілікпен айналысып, отырықшылыққа
көше бастады. 1115 жылы
шүршіттердің Цзинь империясы құрылып, ол 1234
жылы моңғолдар жаулап
алғанға дейін өмір сүрді.

Шүршіттердің фарфор ыдысы
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ШЫҢҒЫС ХАН

Темучин ауылына біржола көшіп келеді. Шыңғыс хан осы Боғуршыны кейін өз
армиясының 47 мыңдық оң қанатының қолбасшысы етіп тағайындаған.
Боғуршы Темучинге келіп қосылған ең алғашқы сенімді сарбаз болатын.
Өз інілері де өсіп, Қасар мергендігімен, Белгутай палуандығымен ерекшелене
бастаған. Төрт бозбала қорғаған ауылды енді анау-мынау ұрылар айналып өтетін
болады.
Он сегіз жасқа толған шағында Темучин тоғыз жыл бұрын әкесімен бірге
сапар шегіп, атастырып қойған қалыңдығын алуға барады. Қоңырат Дай шешен жетім баланы кеудесінен итермейді. Керісінше, Есугей баһадүрге берген
уәдесінде тұрып, Бөрте сұлуды Темучинге қосып, қалыңдықтың жасауымен бірге
күйеу баласына қара бұлғын ішік сыйлайды. Дәл осы бұлғын ішік Темучиннің
көшпелілер қоғамындағы саяси өмірге араласуына септігін тигізген.
ТАҢҒҰТТАР
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Таңғұттар (Тангуд) – Орталық Азияның шығысындағы
Гоби шөлі мен Ұлы Қытай
қорғанының аралығын
қоныстанған тайпалар
бірлестігі. Таңғұттар елі
XI ғасырда күшейіп Си
Ся (Батыс Ся) мемлекетін
құрды. Алғашқы кездері
қытайлықтарға тәуелді
болған олар Сун империясының солтүстік-батысындағы Ішкі Моңғолиямен
шекаралас аймақтағы
Ганьсу және Шэньси өңірін
қоныстанды. 1038 жылы
таңғұттар билігіне император Юань Хао келді. Таңғұт
мемлекеті жас болса да, оның
жақсы қаруланған атты
әскері болатын. XI ғасырда
ұзаққа созылған қытай –
таңғұт соғыстары Си Ся мемлекетіне де, Қытайға да ауыр
тиді. Сәл тыныштық орныға
қалса, шекаралық аймақта
қақтығыс бұрқ ете түсетін.
Немесе таңғұттар соғыс
ашса болды, гүлдеп тұрған
аймақ шаңы көтеріліп, тозып
кететін болды. Осы себептерге байланысты Үндістан

мен Орталық Азияға баратын сауда жолдары үзіліп,
Қытайдың дамуы тоқырап
қалды. Сауда жолдары қайта
ашылса да, оларды таңғұттар үнемі жойып отырды.
Ақыры өз жерінен айырыла
бастаған Сун империясы
1043 жылғы келісім бойынша таңғұттарға салық
төлеуге келісті. Күшіне енген таңғұттар Ляо мемлекетімен Қытайға қарсы одақ
құрып, XII ғасырда қазіргі
Қытай жерін иеленген төрт
мемлекеттің біріне айналды.
1205 жылы Шыңғыс ханның

Ұлы Қытай қорғаны

әскері Си Ся мемлекетін
алғаш рет шабуылдап,
одан еш нәтиже шығара
алмады. 1207 және 1210
жылдары қайта басталған
шабуылдары да табыс
әкелмей, ақыры бітім
жасап тарасты. Тек 1226
жылы Батысқа жорығын
тәмамдаған Шыңғыс хан,
табандылықпен қарсылық
көрсеткен Си Ся мемлекетін қайта шабуылдады.
Таңғұттар 1227 жылғы
моңғолдардың соққысына
шыдамай біржолата
талқандалды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Темучин Оэлун ананың сырға толы әңгімелерінен көшпелі тайпалар тарихына бала кезінен қанық болып өскен еді. Арғы бабасы Қабыл ханның даңқты
істерін, өз әкесі Есугейдің ерліктерін жақсы білетін. Тіпті, өз әкесі Есугей мен
бұл күнде атағы дүркіреп тұрған Керейт хандығының ханы Тұғырылдың сонау
жылдары анттасып, анда (дос) болғанынан да хабардар-ды.
Бөрте сұлуды үйіне келін қып түсірген соң, көп ұзамай іске кіріскен Темучин
Дай шешен сыйлаған бұлғын ішікті алып Тұғырыл ханға барады. Керейт ханы
Есугейдің ұлы Темучиннің өзін “хан әке” деп атағанына, әкелген сыйлығына,
өзін қатты сыйлағанына соншалықты риза болып, оған қамқорлық жасауға
уәде береді. Тіпті өз қонысының маңына көшіп келуге де рұқсат етеді. Темучин
Онон өзенінің бойынан Керулен өзенінің жоғарғы ағысы жағалауына қоныс
аударады.
ТАЙШУТТАР

Тайшут жауынгері

Тайшуттар (тайшуыттар,
тайшылар) – XI – XIII
ғасырларда Моңғол үстіртін
мекендеген тайпа. Тайшуттар – Тибеттің Мойынтақты
ханынан таралған. Кезінде

Сенкім Білгінің баласы
Есепей хан бастаған ел –
тайшы руы атанған. Моңғол
тайпасында Қабыл ханнан
кейін таққа отырған,
тайшут Амақай қаған
(Әмбағай хан) Еселей
ханның бауыры еді. Бір
кездері Амақай қаған
Бұйра көлі мен Келін
көлі аралығында қоныс
тепкен татарлардың
Бұйрық ноян әулетіне
қызын бермек болған. Ол
ұзатылған қызын ертіп
барғанда, жолда татар
елінің шуйқият деген
руы оны тұтқын етеді де,
Қытайдың Алтан ханына
апарып бермек болады.
Сонда қолға түскен
Амақай қаған Бесүтей
Балқашы деген туысына:
“Моңғол ханы Қабыл
ханның ортаншы ұлы
Құтапаға айт! Барша елді
билесем де татарларға
тұтқын болдым. Тырнақтарың түскенше, саусақтарың сынғанша соғысып,
кегімді қайтаруды ұмытпаңдар!” – деп, еліне сәлем

айтқан екен. Сол кезденақ, тайшуттар татарларға
жау ретінде қарай бастаған.
Амақай хан айтқандай,
Қадаған мен Құталаны
ортаға алып, барша моңғол
және тайшуттар тайпасы
Онон өзені сағасындағы
Қорқонақ деген жерде
бас қосады. Сол жерде
Құталаны хан сайлап,
Қадағанды оған уәзір
етеді. Содан екеуі кек
қайтаруды ойластырады.
Бірақ, моңғол баһадүрі
Есугей өлгенде оның
туысқаны әрі одақтасы
екендігін ұмытқан
тайшуттар аяқ астынан
дүрлігіп көшіп кетеді.
Олардың артынан Есугей
жұртындағы өзге де рулар бытырап тарап кетеді.
Тайшуттардың бөлініп
кетуі, тайшут Торғұлтайдың
аталас туыстығы болса
да ержете бастаған Темучинге қысым жасауы, олардың
болашақта Темучинмен
жауласатын қарсыластары
екенін көрсетті.
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Темучин Тұғырыл ханның ордасында бала кезден бірге өскен құрдасы
Жамұхамен қайта табысады. Екеуі анттасып, анда (дос) болады.
Темучиннің Бөрте сұлуға үйленгені туралы хабар меркіттерге де жеткен еді.
Бұл осыдан он тоғыз жыл бұрын Есугей баһадүр Оэлун сұлуды тартып алғанда,
салт атқа мініп әзер қашып құтылған күйеу жігіт Шиледу ханзаданың елі болатын. Тал түсте жесірін тартып әкеткен Есугей баһадүр әулетіне деген кек меркіттер жүрегінде сақталып қалған-ды. Міне, енді сол Шиледудің інісі, меркіттер
билеушісі болып отырған Тоқта бек Есугейдің ұлы Темучиннен ағасының кегін
қайтаруды ойлайды.
...Қалың әскер қамсыз жатқан Темучин ауылына сау ете қалады. Қай кезде
де қауіп-қатерден сақтанып, мініс атын үйдің белдеуіне байлап ұстауды әдетке
айналдырған Темучин атына мініп үлгеріп, Бұрхан тауына зымырайды. Оэлун
ҰЙҒЫРЛАР
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Ұйғырлар VIII ғасырдың
ортасында құрылған “Ұйғыр қағанатының” негізін
салған тайпа. Олар Орталық
Азияға және Қытайдың Тан
империясына өз ықпалын
жүргізген Ұйғыр қағанаты
IX ғасырдың екінші жартысында Моңғолия жеріндегі
қырғыздардан қысым көру
себепті Шығыс Түркістанға қарай ығыса бастады.
Ал ІХ – Х ғасырлардағы
ұйғырлардың Тұрпанға

Ұйғыр жауынгерлері

(Турфан) үдере көшуімен,
Моңғол үстіртінің орталығы мен батысы қаңырап
босап қалды. 745 жылы
құрылған Ұйғыр қағанаты, 840 жылы Моңғолия
аймағында өз үстемдігін
жойды. IX ғасырдың ортасында Ганьчжауда ұйғыр
князьдігі құрылды. Оны
басқаруға қытай елінің
өкілі тағайындалды. Осылайша әлсірей бастаған
“ұйғыр князьдігі” XIII

ғасырдағы Шыңғыс ханның
жорықтарына дейін ғана
өмір сүрді. Моңғолияға
елшілік сапармен барған
П. Карпини мен В. Рубрук
моңғолдардан кейінгі саны
көп халық осы “ұйғырлар”
деп, түркі тайпаларымен
шатастырған. Ал қазіргі
ұйғырлар ол ұйғырлардың
ұрпағы емес. Олар – әр түрлі халықтардан құралған,
“ұйғыр” атауын кейіннен
қабылдаған ұлт.

Ұйғырлар

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

ананың күтушісі Құрақшы кемпір Бөртені сиыр жеккен жабық күймеге мінгізіп,
шапқыншылардан құтқаруға тырысады. Шапқыншылар Бұрхан тауын қанша
шарласа да, Темучинді таба алмайды. Оның есесіне Бөрте сұлуды қолға түсіреді.
– Оэлун ананың қарымтасын Бөрте сұлудан қайырдық. Енді Шиледу ағамыздың аруағы тыныш жатар, – деп масаттанған Тоқта бек еліне қайтады. Еліне
келген соң, Бөрте сұлуды інісі Шилегер палуанға қосады.
Ал Темучин болса, белдігін мойнына салып, төніп келген ажалдан құтқарған
Бұрхан тауына тоғыз рет тағзым етеді.
Бірақ жүрегі қан жылап тұрған. Шапқыншылардың кім екенін де, әкесінде
кеткен кегін өзінен қайырғанын да жақсы білді. Оларға қарсы жалғыз өзінің
ештеңе жасай алмайтынын да түсінді. Сондықтан ол хан әкесі Тұғырыл хан мен
досы Жамұханың алдына барып көмек сұрайды.
ТАТАРЛАР
Татарлар – XI – XII ғасырларда Моңғол үстіртіндегі
Хөлөн буйр және Бұйракөл
маңын мекендеген тайпа
(Моңғол үстіртін мекен еткен
соңғы түркі тайпасының
бірі). Олар түркі тайпаларына ұқсас көшіп-қонып
өмір сүретін болған. Негізінен, көшпелі мал шаруашылығымен, аңшылықпен
айналысқан, өзен бойында
аздап егін еккен. Олар далада арбаға тігілген киіз
үйде (хассақ арбадағы),
ал аңшылары кәсібіне сай
итарқа күркеде тұрған. Өздері Бұйра көлден Амурға

Татар жауынгері

Садақ оғының ұштары

дейін далада таралған түңғыс 51
текті тайпалардан (шүршіт)
өрбіген. X – XI ғасырдағы
қытай жазбалары “татар”
атауын жиынтық мағынада
қарап, өздерінің батысындағы
көшпелілерді “ақ татарлар”,
“қара татарлар”, “тағы татарлар” деп атаған. Сондағы
“ақ татарлар” – түркілер,
“қара татарлар” – ертедегі
моңғолдардан шыққан десе,
ал “тағы татарлар” – тұңғыс
тектес тайпалар. XI – XII
ғасырларда тайшут тайпалары татарлармен он үш мәрте
шайқасса да, татарлардың
күші үстем түсіп отырды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Шабуыл жоспарын Жамұха жасайды. Ол Селенга өзенін бойлай жасырынып
барып, меркіттерді түн ішінде қапыда шабуды ұсынады. Бірақ Селенга бойында тор құрып жүрген балықшылар төніп келіп қалған шапқыншылар хабарын
Тоқта бекке жеткізеді. Тоқта бек әскерін жинақтап үлгермейді. Тек маңындағы
сарбаздары ғана сайысқа шығады. Олар бытырай соғысып, Селенганы құлдилай
шегінеді. Қатай Дармалы батыр тұтқынға түседі. Тоқта бектің ұлы Мұзбек пен
інісі Шилегер қаза табады. Ұрыс даласында айқайлаған Темучин Бөрте сұлуды
тауып алып, жарымен қайта қауышады.
Меркіттердің билеушісі Тоқта бек пен Дайыр Үйсін батыр қызыл қырғыннан
құтылып шыққан елінің бір бөлігін бастап, Найман хандығын паналайды.
Өштескен жауының елін тас-талқан етіп, Бөрте сұлумен қайта қауышса да,
Темучиннің осы жорықтан кейін көңілінде үлкен күдік қалған. Осы оқиғадан
УАҚТАР
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Уақтар – ІХ – ХІІІ ғасырларда
“онгуттар” деп аталған
тайпа. Рашид-әд-Дин уақтарды: “онгуттар, яғни ақ
татарлар, IX – X ғасырлар
аралығында Ляо (қидандарға)
мемлекетіне тәуелді болған
ел”, – дейді. Уақтар түркі
тайпасының бір тармағын
құрайды (“онгуттар” – қорық
қорушылар). XII ғасырдың
басында уақтарды Бинуй
дигит хури басқарды. Дигит
хури қызметке берілетін
лауазым емес, оны ата-тегіне қарай берген. Бұл атақ
әулеттің билеушілік салтымен әрі Алтын ханның
ұйғаруымен берілетін. “Дигит
хури” тұңғысша тайпа билеушісі деген мағынаны береді.
Уақ тайпа бірлестігін Алтын
хан сайлаған “дигит хури”
басқарды. Бинуй өлгенде
оның мұрагері Шенгуйді
Алтын хан кепілге өз қолына
алдырады да, Алакуш тегінді
“дигит хури” етіп сайлайды.
XII ғасырдың орта тұсында,
Шыңғыс хан жорығы кезінде, уақтарды – Алакуш тегін
басқарды.

Уақ жауынгерінің сауыт-сайманы мен қару-жарағы

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

соң көп ұзамай дүниеге келген Темучиннің үлкен ұлы Жошы (Жолаушы, Қонақ
деген мағынада) меркіт Шилегер палуанның баласы болуы мүмкін деген қаңқу
сөз олар тірі кезде де, кейін де толастамаған.
Бірақ Темучин Бөрте сұлудың тұтқында болғанын ешқашан бетіне салық
етпеген. Керісінше, сүйікті бәйбішесін ғұмыр бойы құрметтеп, аялап өткен. Кейін өзі құрған ұлан-ғайыр империяны да тек Бөртеден туған төрт ұлына (Жошы,
Шағатай, Үгедей, Төле) бөліп берген.
Меркіттерге жасалған жорықтан соң Тұғырыл ханның көшпелі мемлекеттер
арасындағы беделі нығая түседі. Ұлы Қытай қорғанының бергі бетіндегі көшпелі
түркі тайпаларын бір-біріне қарсы айдап салып, әлсіретіп отыру әдісін Цзинь
империясы да қолданғанын жоғарыда атап өткенбіз. Бұл жолы шүршіттер Керейт
хандығын өзінің іргесіндегі татарлармен соғыстыруды көздейді. Сөйтіп, Тұғырыл
ҚОҢЫРАТТАР (УНГАРИТТЕР)
Қоңыраттар (унгариттер)
– Моңғол үстіртінің шығыс
бөлігін мекендеген түркі
тайпалары. Олар түркі
халықтарына ортақ “Алпамыс батыр” жырында кездесетін Жиделі – Байсын
даласында ерте кезде Хонхират деген атаумен де өмір
сүрген. “Алтын құмырадан
жаралды” деп айтылатын
қоңыраттардан үш рулы ел
тарайды. Хонхираттың түп
атасын Журлук мергеннен
таратады. Бұл жерде “мерген”деген сөз Журлукке
берілген оның атақ-лауазымы болған. Қоңыраттардың
екінші бір тобы Журлук
мергеннің інісі Қубай Ширэден Икирис және Олхунудтар туылған болса, ал
үшінші тобы Тусубутудан
(Түсбота) тараған Харануд,
Горлос, Элжигдэй, Хонхотан, Арулат рулары тараған.
Бұл ру-тайпалар XII ғасырда
Халха өзенімен Хөлөн нор
аймағында көшіп-қонып
жүрген. Кейін X – XI ғасырларда қоңыраттар Қидан
билігіне қарасты “Зу-бу” деп

аталған моңғолдық он сегіз
(18) тайпа одағына кіреді.
1125 жылы Цзинь және
қытайлық Сун әулетінің
біріккен күші қидандарға
қарсы шауып, оларды
жеңгеннен кейін қоңыраттар
енді, Цзинь патшалығына
тәуелді болды. Цзинь билігіне қарсы бірнеше мәрте бас
көтерген қоңыраттар 1196
жылы жеңіп, бірақ
бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Қоңыраттардың
күшейе бастауынан сескенген Цзиньдік шүршіттер
оларға аяусыз соққы берді.
Қоңырат тайпасы қанша
жерден іргелі тайпа болса
да моңғол, керейт, наймандар сияқты ұлыстық ел
деңгейіне көтеріле алмады. XII ғасырдың соңында
қоңыраттар төрт бөлім елді
құраған. Оның бір бөлігін
XII ғасыр соңында Дай шешен басқарған. Олар Тэрхэг
эмэл, Алхуй, Тэрмэн атты
қоңыраттар еді. Жалпылама
атпен кейін “Босхур қоңырат”
деп (қытайлықтармен көршілес отырықшы қоңыраттар

– “босхурлар”) аталған. Дай
шешеннің шын аты – Цэгцер
Чихаргуда. “Дай” – қоңырат
басшысына берілген “аға,
ұлы” деген лауазымы. “Шешен – цецен” сөзі де сондай
атақтың бір түрі болған.

Қоңырат жауынгері
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ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

ханға елші жіберіп, екі жақтан татарларға шабуыл жасауды ұсынады. Әкесі
Есугей батырды өлтірген татарлардан кек қайтарудың сәті келгеніне қуанған
Темучин Тұғырыл ханды шүршіттер ұсынысына келісуге көндіреді.
Негізгі қатерді бұрынғы одақтасы шүршіттерден күтіп отырған татарлардың
ту сыртынан Керейт хандығы шабуыл жасайды. Екі жақтан төнген қысымға
шыдамаған татарлар тас-талқан болып, түгі қалмай жеңіледі. Осы жеңілістен
соң татарлардың жеке мемлекеттік бірлестігі мүлдем жойылды. Олардың
шапқыншылықтан аман қалған бөлігі Керейт хандығына (кейін Шыңғыс хан
империясына) бағынып, XIII ғасырдың ортасында Бату жасақтары құрамында
Еділ бойына жетті. Орыс тіліндегі еңбектерде айтылатын “моңғол-татарлар
шапқыншылығы” деген шартты атау Бату жасақтары құрамында осы тайпа өкілдерінің көп болғанын білдіреді. Тіпті, шын мәнінде, бұрынғы Еділ
КЕРЕЙТТЕР
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Керейт тайпасы – IX – XII
ғасырларда Моңғолия
жерінде өмір сүрген түркі
ұлысы. Олар христиан
дінінің несториандық
бағытын ұстанған ел.
XI – XII ғасырларда Қытай
еліне тәуелді болып, салық
төлеуге мәжбүр болған.
Өздері сондай бағынышты
әрі тыныш ел болғандықтан
керейт ханы Тұғырылға
(Тогорил) “ван хан”
(“ұлыс ханы”) деген атақ
берген. Оның үстіне керейт
ханы батыс елдері үшін
рухани күш берер “Иоан
патша” деген аңыз атқа
да ие болған. Керейт хандығы сегіз тайпадан құралған.
Олар: керейт, жиркин, конкайд, сакайд, тумауд, албат,
тункайд және хиркундар.
Керейт тайпасын “бұйрық”
лауазымды тайпа басшысы биледі. Негізгі заң
хатқа түспеген “әдет” заңы
болғандықтан оны ешкім де
бұза алмайтын. Ондағы ең
басты қағида “ата жауына
сатылу” ең ауыр қылмыс
саналған. XI – XII

ғасырларда моңғол тайпаларымен етене жақын араласа
бастаған. Тіршілік көзі мал
болғандықтан, жылқы, қой
және ірі қара өсіріп, ең басты
баспанасы шаруаға ыңғайлы киіз үйде тұрған.
Керейттердің XII
ғасырдағы бас қаласы
Қарақорым және
екінші бір маңызды
қаласы Түндік
аталған. Дегенмен
қанша одақтас болса да, XII ғасырда
керейт пен моңғол
тайпасының басшы
көсемі танылған
Шыңғыс ханмен
Тұғырыл өзара
жауласып тынды.
1203 жылғы күзде
болған “Жигжер
өндер” шайқасынан соң, керейт елі
біржола әлсіреп
күйреуге ұшырады.
Тарыдай шашыраған
керейт елінің бір бөлігі
моңғолдарға қосылса, енді
бірі Алтай тауына қарай
ауа көшті.

Керейт жауынгері
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бұлғарлары негізінде ұйысқан қазіргі татар халқының атауы да сонау XII ғасырда
Ұлы Қытай қорғанын жағалай қоныстанған түркі тайпасымен тығыз байланысты. Татарларға қарсы жорықта Тұғырыл хан қолбасшылық шеберлігімен
танылса, Темучин ержүрек батырлығымен көзге түсіп, өзге түркі тайпалары
көсемдерімен жақын танысады.
Цзинь императоры татарларды жеңген Тұғырыл ханға үлкен құрмет көрсетіп,
оған “Ван хан” атағын береді. Қазақ тіліндегі кейбір әдебиеттерде Тұғырыл хан
есімінің Уан хан немесе Он хан болып жазылып жүргені осы атағына байланысты. Ал еуропалық әдебиеттерде оның христиандық “поп Иван” есімі де жиі
қолданылады. Цзинь императоры салтанатты қабылдауда жас батыр Темучинді
де назардан тыс қалдырмай оған “чжа охури” (шекарадағы өкілетті дала комиссары) атағын береді.
НЕСТОРИАНШЫЛДЫҚ
Несторианшылдық (несториандық ілім) – христиан
дініндегі бір ағым. Ол
бойынша Иса пайғамбар
дүниеге қарапайым адам
болып келген, тек кейіннен
құдайға айналды-мыс. Негізін 428 – 431 жылдары
константинопольдік патриарх Несторий қалаған. Бұл
ағымды христиан қауымы
431 жылғы Эфес жиынында, дін бұзар “ерестік” ілім
деп таныды. Сондықтан
несторианшылдық Византия аумағында қудаланып,
шектеу қойылды. Бірақ, V
ғасырдың соңында Византиямен қарама-қайшылықта
болған сасанидтік Иран
патшалары несториандық
ілімге барынша қамқорлық
жасап, Иран жерінде таралуын қолдады. Несториан
дінін ұстанушылардың
көпшілігі Иран мен Орталық
Азияның қалаларында, оның
ішінде Герат, Мерв, Бұхара
мен Самарқанда болды.
Арабтардың жаулап алуынан
кейінгі Иран мен Орталық
Азияда несториан ілімінің

үгіт-насихаты біршама саябырлады. X ғасырдағы араб
географтары Самарқан мен
Ташкенттің айналасында
және Орталық Азия қалаларынан Қытайға қарай
өтетін керуен жолдарының
бойында несториан ілімінің
кең таралғанын атап өтеді.
Әсіресе, Жетісуда несториан-

шылдардың саны көп болған.
Оның дәлелі – осы өңірлерден
табылған тасқа қашалған
несториан жазулары. Мұнда
келген несторианшылдардың
көпшілігі сириялық көпестер еді. Несториандықтар
XII ғасырдың соңына қарай
Қашқарияда өз митрополиттігін құрды.

Эфес жиынындағы (431 жыл) несториандықтардың қудалануы
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Император сарайынан Темучин мен Жамұха бірге қайтады. Енді олар бірге
көшіп-қонып, бір ауылда тұруға уағдаласады. Темучин мен Жамұха маңына
бірте-бірте бұрынғы тайшут тайпасының көпшілігі жинала бастайды.
Тарихты зерттеушілер екі жыл бойы бірге көшіп-қонып жүрген екі дос
– Темучин мен Жамұханың аяқ астынан неге келіспей қалғанының себебін әр
түрлі түсіндіреді. Кейбір орыс шығыстанушылары (В.Бартольд, В.Владимирцев, т.б.) Темучин ақсүйектер тобының мүддесін көздеп, қатал билік жүйесін
орнықтыруды жақтаса, Жамұха қараша халықтың мүддесін жақтаушы, қазіргі
тілмен айтқанда, демократиялық көзқараста болған, екеуінің арасындағы келіспеушілік осындай көзқарастарының үйлеспеуінен туындаған деп есептейді.
“Құпия шежіреде” Темучин мен Жамұханың ортақ қоныс таңдауы кезінде бір
пікірге келе алмай (Жамұха өзен бойын таңдайды, Темучин тау баурайындағы
МАРҚҰЗ БҰЙРЫҚ ХАН
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Марқұз (Маркуз Бұйрық)
– XI ғасырдың соңы мен XII
ғасырдың басында тайпалық
бірігу арқылы әскери билікке
негізделген керейт ұлысының
ханы. Бұйрық – ”үкімші”,
“үкім шығарушы” деген
түркі сөзінен шыққан, тайпа
басқарушысының лауазымы.
Керейттер Марқұз Бұйрық
тұсынан бастап моңғол тайпаларымен етене жақын
достықта болған. Бірақ,
Цзинь (Алтан патшалығы)
мемлекетіне бағынышты
болғандықтан және шығыс

жағындағы көрші татарлармен арадағы бейбіт
келісімнің болмауынан
еш жарасымы болмады.
Сондықтан көршілес екі
тайпа Марқұзды аңдаусызда
қолға түсіріп, Цзинь еліне
ұстап береді. Ақырында,
Алтан патшалығы Марқұзға
өлім жазасын қолданады.
Сонда Керейттер Марқұз
Бұйрықтың өшін алуға бел
байлап, хандарының кегі
үшін татарларға екі мәрте
соққы береді. ... Сондай ауыр
шайқастардың бірінен қай-

тып келе жатқан Марқұз
қолы шөл далада адасып
кетеді. Қалың әскердің
алдында не істерін білмей
қатты қиналып келе жатқан
Марқұз Бұйрық ханның
көзіне буалдыр бейне елестеп, қолымен жол сілтейді.
Сол бейне сілтеген бағытпен
жүре берген керейт сарбаздары шөл даланың
ортасындағы шұрайлы
суаттың үстінен түседі.
Осы оқиға ел арасына кең тарап, Мервтегі
(қазіргі Түркіменстан аумағында) христиан дінін
уағыздаушыларға да жетеді. Олар Марқұз Бұйрық
ханға жаушы аттандырып:
– Сіздің көзіңізге елестеген
Сергий әулие. Сіз енді оның
уағызына мойынсұныңыз,
– деп үгіттейді. Осы уағызға
ден қойған Марқұз Бұйрық
хан өз хандығындағы
халықты христиан дінінің
несториан сеніміне кіргізеді.
Өзі Марк есімін иеленеді.
Бұл XI ғасырдың алғашқы
ширегінде өткен оқиға. Өз
халқының аумақтық, саяси
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биікті қолайлы көреді) ажырасқанын айтады. Қалай болғанда да, қос батыр
Темучин мен Жамұханың маңына топтасып жинала бастаған тайшут тайпасы
екіге жарылып, бөлінеді. Атақты Қабыл ханның қара шаңырағын күйзелтпей
ұстап қалған Қотула батырдың ұлы Алтан бастаған тайпа ақсүйектері жігерлі,
нағыз қолбасшы, соғыс өнерінің қыр-сырын жетік меңгерген Темучинді қолдаса,
керісінше Темучинмен бала кезінен қастасып жүрген Торғұлтай Жамұхамен
одақтасады.
Осы екі топ арасындағы билік үшін таластың тек қарудың күшімен шешілуі
ол замандағы табиғи жағдай болатын.
Бұл кезде Темучин маңында 12 қотан халық бар еді. Олардың әрқайсысы
1000 қарулы сарбаз шығара алатын. Бұған Темучиннің өз мыңдығын қосқанда
13 мың қарулы жасақ құралатын.
МАРҚҰЗ БҰЙРЫҚ ХАН
және рухани тәуелсіздігін
сақтап қалған Марқұз
Бұйрық хан мен Цзинь
әулеті империясы арасындағы
тайталас ондаған жылдарға
созылады. Екі мемлекет
тек 1147 жылы өзара бітім
шартын жасасыпты. Бірақ
бұл уақытша бітім еді.
Алдамшы бейбіт қарымқатынасқа сеніп, аз ғана
жасақпен аңға шыққан
Марқұз Бұйрық ханды
шүршіттердің одақтасы
татарлар қолға түсіреді де,
дереу Цзинь императорына
жібереді. Марқұздың істеген
әрекеттеріне кектеніп,
әбден қаны қарайған император керейт ханын кергі
ағашқа шегелеп, азаптап
өлтіреді. Бұл “христиан
дінін қабылдаған екенсің,
ендеше Иса пайғамбар
сынды сен де ағашқа шегеленіп өл” деген нышан еді.
Кейін парсы тілінде жазылған Рашид әд-Диннің
“Жамих ат-тауарих” аталатын еңбегіндегі деректерге
сенсек, опасыз татарлардан
Марқұз ханның кегін оның

әйелі Құтықты Күлқыз
алады. ... Марқұзды шүршіттерге ұстап берген татар
ханы Науыр бір салтанатты
той жасауға ниет етсе керек.
Құтықты Күлқыз Науыр
ханға елші жіберіп, өзінің
де бұл тойға мол сыйлықпен
баратынын хабарлайды.
“Күні кешегі атағы жер
жарған керейт ханының
әйелі мол сыйлықпен
келіпті” деген атақтан
дәмелі Науыр хан бұл
хабарды қуана қарсы
алады. Күлқыз ханым
100 еркек қой, 100 ту бие
айдатып, қымыз құюға
арналған 100 сабаны 100
арбаға тиеп тойға аттанады.
Әр сабаны екі ту биенің
терісінен жасатады да,
100 қарулы сарбазды
солардың ішіне жасырады.
Той жасап жатқан Науыр
ханның ордасына келген
соң, 100 қой мен 100
жылқыны күтушілерге
қалдырып, сабалар тиеген
арбаларды бірден хан
отырған ақбоз үйге алып
жүреді. Күлқыз ханымның

тойға әкелген тартуына татарлар риза болып,
даурығысып жатқанда, 100
сабадан 100 қарулы сарбаз
атып шығып, дастарқан
басында қамсыз отырған Науыр хан мен оның нояндарын
жайратып салады. Күлқыз
ханым Марқұз ханның кегін
осылай қайырыпты.

Қорамсақ
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Ал Торғұлтай мен Жамұха өз қарамағындағы 30 қотан халықтан 30000
сарбаз жинай алды. Осыншама күшпен олар Темучин қолын тас-талқан етіп
жеңетініне әбден сенімді еді. Сондықтан шабуылды Темучин ауылы жайлаудан
қыстауға көшіп бара жатқанда бастайды.
Бұл Темучиннің жеке дара басшылық жасаған алғашқы шайқасы. Дәл осы
шайқаста болашақ ұлы қағанның ерекше қолбасшылық таланты ашылады.
Өз жасағының қарсыласынан саны аздығын анық білген Темучин дереу
қорғанысқа көшкен әскерінің оң жақ шетін адам өте алмас тауға тіреп, сол жақ
шетін жүк тиеген арбалармен айналдыра бөгейді. Арбаларды қорғау ересек
сарбаздармен бірге садақпен қаруланған балалар мен әйелдерге жүктеледі. Ал
алдыңғы шепте садақшылар, олардың ту сыртында іріктеп алынып, мұздай
қаруланған сауытты атты әскер орналастырылды.
ТҰҒЫРЫЛ ХАН
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Тұғырыл (Тогорил) – Куржа-куздың ұлы Марқұз
бұйрықтың немересі. Туған
және өлген жылдары белгісіз.
Ол әкесінің сыйға берген
Жақ-жапқан (Яг-Ябган,
Заг-Завхан) иелігін бала
жастан өзі басқарған. X
ғасырдан бері Қытайға салығын төлеп, өз міндетіне
адалдығы үшін қытайлардан
“Ван хан” немесе “Ұлыс
ханы”деген лауазымға ие
болған. Оның кіші інісі Ерке
Қара наймандардан көмек
сұрап, ағасы Тұғырыл Ван
ханнан билікті тартып алады.
Биліктен айырылған кезде
Тұғырылға моңғолдың
Өтеке-Құршы бұйрығы
көмек береді. Өз билігін
қолына алған соң, “ара
жігіміз үзілмесін” деп бата
жасасқан моңғолдармен
керейттер анда болады.
Енді Тұғырылға әкесінің
інісі гүрхан қарсы шығып,
оған да моңғолдар араласуымен билікке қайта келеді.
Бірақ, Харун Қыпшал деген
жерде Тұғырыл гүрханнан
жеңіліп, жүз адамымен

қашып, моңғолдардан бас
сауға сұрайды. Пана іздеген
Тұғырылды Есугей баһадүр
жылы қабылдап, Тула
орманында ақсарбас атап,
“айнымас дос” (анда)
болады. Іле-шала мұздай
қаруланған одақтастар
достық әскері керейт
гүрханын тақтан тайдырып,
Тұғырыл өз тағына қайта
отырды. Содан бастап,
керейт елінің билігі
түгелдей Тұғырыл Ван
ханның қолына өтеді.
Тағы бір деректер Тұғырылдың “Ван хан” лауазымын алуымен, Еуропадағы
христиандар арасында
“Азияда пірәдар Иоан”
бар деген әңгіме кең
таралады. Еуропа христиандарын дүрліктіргені,
1009 жылы керейттердің
де несториан дінін қабылдауына байланысты
еді. Осындай әңгімелерден
соң, мұсылмандардан
жәбір көріп, қасиетті
Иерусалимнен айырылған
еуропалықтар үшін, “Католиктерді мұсылмандардан

пірәдар Иоан деген пері
келіп азат етеді екен-мыс”
деген аңызды көңілдеріне
медеу етеді. Әбден тауы
шағылған батыстағы
католиктер арасынан,
шығыс еліндегі “Иоан
патшалығын” іздеп,
Моңғолияға Вильгельм
де Рубрук атты діндары
әдейі келеді. Ол сондай
бір керемет нәрсе көре
алмады. Сонда да болса,
ол Батыс Еуропадағы естіген жаңсақ әңгімені одан
әрі асыра, батыс елдерін
түгел дүрліктіріп, “Иоан
патшалығын” өз көзімен
көргендігін айтады. Міне,
осылайша Тұғырыл хан
Батыс Еуропа елдерінің
арасында лақап Иоан атымен жетіп, Еуропа елінің
мақтанышына айналады.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Торғұлтайдың шабуылдаушы жасағы да екі қатардан тұратын. Алдымен
садақпен, найзамен қаруланған жеңіл атты әскер шабуылға шықты. Темучин
садақшыларының қардай бораған жебелерінен беті қайтқан олар кейін шегініп,
ұрыс даласына мұздай қаруланған сауытты атты әскердің шығуына жол берді.
Темучиннің де күткені осы болатын. Оның сауытты әскерінің саны қарсыласынан әлдеқайда аз еді. Бірақ жақсы іріктелген, қару-жарағы да сайланған,
жігерлі мұның сарбаздарының әрбіреуі қоян-қолтық айқаста бірнеше адамға
татитын.
Шайқас қараңғы түсе ғана тоқтайды. Ұрыс даласында алты мың сарбазын
жоғалтқан Торғұлтай мен Жамұха шегінуге мәжбүр болады. Олардың тұтқынға
түскен әскербасыларының саны 78 болыпты. Темучин болашақ қарсыластарының
үрейін ұшыру үшін тұтқынға алынғандардың бәрін өлтіруге бұйрық береді.
ТҰҒЫРЫЛ ХАН
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Тұғырыл хан әскері жорықта

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Ұрыста мойнынан жарақат алған Темучин қатты ызалы еді. Емшісі Желме
болмағанда болашақ ұлы қағанның қансырап өліп кетуі де ғажап емес-ті.
Бұл – Темучиннің алғашқы ірі жеңісі. Жас қолбасшының даңқы бүкіл тайшут тайпасы арасына таралып, дара билеушіге айналады. Торғұлтай мен Жамұха
иелігіндегі рулардың бірқатары Темучин жағына шығады. Солардың бірі есет
(исут) руының батыры Жирғұдай болатын. Ол өз еркімен Темучинге келіп, өткен
шайқаста оны жебемен атқан өзі екенін мойындайды: “Өлтірсең де өзің біл, бір
қадам жер қанға былғанады, ал шыбын жанымды аман қалдырсаң, сен үшін арналы өзенді бөгеп, алып тасты талқандауға әзірмін”, – дейді ол. Темучин ағынан
жарылып, шынын айтқан жауына кешірім жасап, оған Жебе есімін береді. Жебе
ноян кейін Темучиннің ең сенімді жауынгер серігіне айналған. Ұранқай руынан
(бұл руды кейбір зерттеушілер ежелгі оғыз тайпасына жатқызса, енді кейбіреулері
ЖАЛАЙЫРЛАР
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Жалайыр жауынгерінің
қару-жарағы

Жалайырлар – Цзубу одағы
құрамына кіретін бір тайпа
ел. Олар Хэрлэн өзенінің
төменгі ағысында Шүршіт,
Қара қытайлармен көрші
қоныстанған және XI ғасырда
қидандарға бағынышты
болған. Сонымен қатар,
Моңғол үстіртіндегі саны
жағынан ең көп және әрбір
руы жеке-жеке өз билігін

жүргізетін тайпа болды.
IX – XII ғасырларда жалайырлар он рудан құралатын.
Олар: Жат, Тукураун,
Кунк сауыт (көк сандық),
Құмсауыт, Урьяат, Нилқан,
Куркин, Тулангит (Төлеңгіт),
Тури (Төре), Шанкут
деп аталды. Сондай-ақ,
жалайырлардың әскери
құрылымы жетпіс “күренді”
құраған. Әр күрен мың үйлі
бір тайпа еді. 1190 жылы
Шыңғыс хан мен Жамұха
арасындағы “Он үш күрен
шайқасы” деп аталған
қақтығыста жалайырлар
Шыңғыс ханның інісі Архай
Хасардың басшылығында
бесінші күрен болып қатысқан. X – XII ғасырларда
жалайырлар бір мезгілде
70 –100 мың қолды атқа
қондыра алатын. Алайда
осыншама зор қуатқа ие
болса да олар найман, керейттер сияқты жеке өз ұлысын
құра алмады және олардың
сенімді жасағы да болмады.
Жалайырлар жөнінде тарихи шежірелер: Хэрлэн өзені
бойын жайлаған жалайыр-

лар көшпелі ел, олар “өзен
жағасы малға лық толса ғана
малымыз түгел” деп есептеген, – дейді. Ал Қадырғали
Жалайыр деген тарихшы
жалайырлардың құл болуы
жөнінде: 1057 – 58 жылдары қарақытайлар (қидан)
жалайырдың “қамшы бойлы
ұлдарына дейін қырғанда,
тек бір күрен ел ғана қашып
құтылады. Қашып келе жатып, Шыңғыс ханның сегізінші атасы Мэнэнчудунның
жесірі Мунлун ауылына
кездесіп, солармен соғысады.
Сонда Мунлун алты ұлымен
өліп, тек кенже ұлы Начин батыр әзер дегенде тірі
қалыпты. Ол немере ағасы
Қайдуға қашып барып, кек
қайтару үшін қол жинайды. Моңғолдардың күшінен
қорыққан жалайырлар
алдын-ала сақтанып, Начин батырдың бауырларын
өлтірген жалайырлықтардың
ұл-қызын Қайду ханға
тұтқын қылып, кепілдікке
береді. Содан бері жалайырлар Шыңғыс хан жұртына
қызметші (жалшы) болыпты.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

ежелгі қыпшақтар бірлестігінен таратады) шыққан Сүбедей баһадүр де Темучин
жасақтарының қатарына дәл осы кезеңде қосылған. Батыл да өжет Жебе мен
парасатты да ұстамды Сүбедей батырлардың тізе қосып, бірге жасаған әскери
жорықтары туралы айтылар әңгіме әлі алда...
Тайшут тайпасының құрамындағы белді рулардың көсемдері 1189 жылы (кейбір
деректерде 1182 жылы) құрылтайға жиналып, Темучинді ақ киізге көтеріп, өздеріне
ұлы хан, Шыңғыс (ұлы, мұхит) хан сайлайды. Осы кезден бастап оның Темучин
есімі ұмытылып, тарихқа жарты әлемді билеген Шыңғыс хан болып енді.
Алайда жаңа сайланған Шыңғыс ханның алыс-жақын елдерді өз дәргейіне
бағындыруы үшін әлі талай күш жұмсауы керек еді. Бұл кезде тайшут тайпасының өзі толығымен Шыңғыс ханға бағынып бітпеген-ді. Шешуші шайқаста
жеңіліс тапса да тайпа билігінен үмітін үзбеген Жамұха 1201 жылы тайшуттар
НАЙМАНДАР
Найман ұлысы немесе
тайпасы – Моңғол үстіртіндегі Орхон, Селенга
өзендерінің бастауынан
Алтай тауына дейінгі
аралықта мекен еткен
соңғы түркі тайпаларының
бірі. Найман ұлысы өзге
де тайпа ұлыстар сияқты
көшіп-қонып өмір сүретін.
Ең басты тіршілігі – мал
бағумен айналысып, тек
Селенга өзенінің бойында
тұратындары ғана аздап
егін екті. Олар алғашында
“найман” деп аталмаған.
Алтайдың айналасын
қоршай қоныстанған
көшпелі түркі тайпаларының әлі де іргесі орнықпаған тұста, көп тайпаларды
“басмылдар” деп қана
атаған. Ал “найман” атауы кезінде “сегіз, сегіздер
елі” дейтін моңғол сөзінен
шыққан болса, академик
Ә. Марғұлан өз кезегінде,
осы найман тайпасының тегі
түркі екенін анықтаған.
Наймандар моңғолдарды
өздеріне жат ел, ата жауы
санап келді. Оның белгісі най-
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ман жұрты – өз мемлекетін
құру үшін жан аямай
соғыс ашып, қырғын
салған Шыңғыс ханның
ешбір ісіне қолдау көрсетпеген. Қайта керісінше,
қарсы болып бас көтеріп,
өз жағына Шыңғыс ханға
қарсы тайпаларды жинаған.
Наймандар әуел бастан
Темучин мен Нирун моңғолдардың немесе Боданчар
ұрпағының арасында болған
хан тағы үшін жүргізілген
таласқа (Жамұха сияқты)
араласпаған. Тек, моңғолдардың тайпааралық қақтығыстарында жеңіліп,
әлсірегендеріне қол ұшын
беріп отырған ел. Сондықтан
найман жұрты моңғолдар
үшін “жат жұрт, бөтен
ел” немесе “сырт жауы”
саналды.

Найман жауынгері

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

құрамындағы Шыңғыс ханға бағынбаған 16 ру көсемдерінің құрылтайын өткізіп,
өзін гүрхан (қидандар дәстүрімен) деп жариялайды.
Екінші жағынан татарлар мен меркіттер де Шыңғыс ханға қарсы қол жинай
бастайды. 1202 жылы Шыңғыс хан татарларды енді қайта қарсы шыға алмастай
етіп қырып-жойып, қалған бөлігін өз тайпасына қосады. Татар тайпасының
қос сұлуы – Есуй мен Есугенді өзіне әйел етіп алады. Ал меркіттер болса, Найман хандығын паналап, керейттер мен тайшуттарға маза бермеуге айналады.
Тұғырыл хан мен Шыңғыс хан одақтасып, Таян ханның үлкен ұлы Бұйрық
бастаған найман жасағының бір бөлігін тас-талқан етіп жеңеді. Бұйрық сол
шайқаста қаза табады.
Алайда Шыңғысты хан сайлаған тайшут тайпасы ақсүйектерінің өзі сенімсіз болатын. Шыңғыс ханның өктем билігінен қатты шошынған Алтан, Құшар,
МЕРКІТТЕР
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Меркіт тайпасы – Моңғолияға қарасты Байкөлдің шығысын, Селенга өзенінің
төменгі ағысы аралығындағы
жерлерді қоныстанған түркі
жұртының бірі. Өздері
үш тайпадан құралған.
Меркіттердің дүние тарихында танылуы Моңғол
жерінен басталады. IX – X
ғасырларда Моңғол жерінде
қидандардың билігі күшейіп
тұрған сәтте, меркіттер
“Цзу-бу” деп аталатын он
сегіз тайпа одағына кірді. Меркіттер сол одақтың
құрамында қидан билеушілері құзырына бағынды.
Олар X ғасырдың соңынан
бері Бөрте Чино әулетінен
тараған моңғол тайпасының билеушілерімен, ал
кейіннен сол әулеттің
ұрпағы Шыңғыс ханмен
де талай мәрте шайқасты.
Ғалымдардың айтуынша,
“меркіт” сөзі – моңғол тіліндегі “мэргэд” (мергендер)
деген сөзден шыққан атау.
Сондай-ақ, меркіттердің әр
тайпасының өз басқарушысы
болған. Басқарушыға “бек”

деген лауазым берген.
“Бек” лауазымы – түркі
халықтарының мемлекет
ісін басқарушыға берген
атағы. Осы “бек” лауазымын, тек Удуйд тайпабасы
болған Тоқта ғана иемденген. Сол себепті де меркіт
тайпасының одағын, шешуші
сәттерде (жау шапқанда,
жорыққа шыққанда) Тоқта
бек басқарған сияқты. Әскери құрылымы жағынан
меркіттер орталық, батыс
және шығыс қолы деп үш
бөлікті құраған. Моңғолдың
ханы сайланған Темучин
(Шыңғыс хан) ата жауы санаған меркіттермен ең соңғы
демі біткенше қарсыласып
өтті. Бірақ күшейе бастаған
Шыңғыс хан 1179 жылғы
“Бугур Кегер” шайқасында
алғаш рет меркіт тайпасының тоз-тозын шығарды.

Меркіт жауынгері

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Дәрітай есімді ру көсемдері Тұғырылға барып, өздерін “қарадан шыққан заңсыз
ханның” өктемдігінен қорғауын өтінеді. Шыңғыс ханның бұрынғы досынан ендігі
қас жауына айналған Жамұха да “хан әкенің” Есугейдің ұлына деген сенімсіздігін қоздырады. Әсіресе, қартайған Тұғырыл ханның көшпелі түркі тайпаларына
жеке-дара билік құрудан дәмелі ұлы Сенгум өршіген отқа май құя түседі.
Сірә, қаңқу сөзден бірте-бірте Тұғырыл ханның да жүрегі қарая бастаса
керек. Кейбір зерттеушілер Шыңғыс ханның өз ұлы Жошыға Тұғырыл ханның
қызы Саур бикені айттырмақ болған әрекеті жағдайды ушықтырып жіберген деп
есептейді. “Темучин менің қол астымдағы құлым еді, менің қызымды алам деп
қай бетімен айтып отыр, оның мейманасы тасыған екен!” – деп айқайлапты-мыс
“хан әке” құдалыққа келген елшілерге. Қалай болғанда да, “хан әкенің” қалың
қол жиып, кешегі өкіл ұлының сазайын тарттыруға аттанғаны анық.
ОЭЛУН ӘЖЕ
Оэлун әже – Шыңғыс ханның
анасы. Оэлун бір кездері олхунуд (қоңырат) тайпасындағы
белгілі рубасының қызы
болған. Түркі халықтары қыз
баланы жас кезінен сыйлап,
бірақ оларға жат елдің баласы деп қарайтын. Сондықтан
Оэлунді бойжеткен шағында
айттырып келген меркіт
тайпасының ханзадасы Шиледуге береді. Содан Шиледу
келіншегі Оэлунды күймеге
салып алып келе жатқанда,
Онон өзені бойында құс салып
жүрген Барданұлы Есугей
баһадүрге кездеседі. Сонда,
күймедегі Оэлунге көзі түскен
Есугей баһадүр хас сұлуға
ғашық болады. Ол дереу үйіне
барып, ағасы Некүн мен інісі
Дәрітайды ертіп, Шиледудің
артынан қуады. Қуғынды
көрген Шиледу келіншегін тастай қашады. Айнала
қашып жүріп ол Оэлунның
көйлегін ғана естелікке алып
үлгереді. Кейін Оэлун Бегім
Есугей баһадүрмен отасқан соң – Темучин, Шомы
(Қасар), Қачнун, Темуке
Отчиген деген төрт ұл және

Темулун атты бір қыз туады.
Темучин тоғызға толғанда
әкесі Есугей қайтыс болады. Өмірдің қиыншылығы
Оэлун үшін осы кезден басталады. Бұрынғы Әмбағай
хан, Есугей баһадүрдің көзі
болмаған соң Оэлун баласымен жиын-тойға, асқа да
шақырылмайды. Ақыры оны
жұртқа қалдырып, өзге ел
түгелдей Онон өзеніне қарай
көшеді. Оэлун қанша күш
салғанымен халықты ұстай
алмады. Сондағы Оэлунның
жағдайын ерте кезде өлеңмен
былайша сипаттайды:

Жесір қалған Әуелүн
Жетім ұлдарын өсіріп,
Жең, етегін түрініп,
Ононға қарай жүгіріп
Мойыл теріп жегізіп,
Күн мен түнді өткізді.
Текті туған Әуелүн,
Сұңқар ұлдарын асырап.
Қазып шөптің тамырын,
Талай күндер өткізді.
Дегенмен, Оэлун күйеуінің
орнын жоқтатпай, балаларын
жақсы тәрбиелеп өсірген.
Кейін Темучин үйленген кезде Оэлун отбасын басқаруды
ұлының қолына тапсырады.

Шыңғыс ханның анасы Оэлун әже. Суретші Н. Рерих.
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“Хан әкесінің” тұтқиылдан өзіне тарпа бас салуы Шыңғыс ханның үш
ұйықтаса түсіне кірмеген оқиға еді. Алыста мал бағып жүрген екі қойшы жан
ұшыра шапқылап келіп қалың қолдың жақындап қалғанын хабарлағанда,
Шыңғыс хан өзінің қапыда қалғанын бір-ақ біледі. Содан да шығар, оның асығыс
атқа қонған әскерінің саны 4600 ғана болыпты.
Шайқас Қаланжік алқабында өтеді. Шыңғыс хан аз әскерімен-ақ “хан
әкесінің” қалың қолының шабуылына тойтарыс беріпті. Осы шайқаста Тұғырыл
ханның ұлы Сенгум жараланады. Шыңғыс хан әскерінен де шығын біршама
болғанға ұқсайды. Оның ең сенімді екі серігі – Бөріқұл мен Боғұршы, үшінші
ұлы Үгедей жарақат алып, інісі Қасар отбасымен бірге тұтқынға түседі. “Аттың
жалын құшқан ұлын көргенде Шыңғыс хан жылап жіберіпті” деп айтылады
бізге жеткен аңыздарда.
ЕСУГЕЙ БАҺАДҮР
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Есугей баһадүр

Есугей Барданұлы моңғол
тайпасының батыры
(баһадүр) және дүйім
моңғолдың әйгілі билеушісі
болған. Ол XII ғасырда
өмір сүрген, туған жылы
белгісіз. Есугей ресми
түрде хан болып сайланбады. Тек оның ұлы Темучин
(Шыңғыс хан) ғана Хотолдан кейінгі моңғолдардың

төртінші ханы танылып,
ресми түрде таққа отырды.
Өзінің жаужүректілігімен
көзге түскен Есугей
ұлы Темучин туар кезде,
1154 жылы татардың
Темучин және Қарабұқа
деген батырларын қолға
түсіреді. Бір кезде моңғол
ханы Әмбағайды қолға
түсіріп Қытай ханына
берген осы екі батыр
шыққан татар тайпалары болатын. Есугей
татардың сондай атақты
батыры Темучиннің өзін
тұтқын етіп әкелген
сәтте туылғандықтан,
әйелі Жошыкүл бегіммен
ақылдасып, ұлына ырымдап
Темучин деп ат қойып,
темір бесікке бөлеген.
1170 жылы қидандармен
болған шайқаста Есугейдің
даңқы артып, керейт
Тұғырыл қағанға көмегі
үшін беделі өсе түсті.
Есугей ес жиып ержете
бастаған 9 жасар ұлына
қыз айттырып, оны нағашы
жұртындағы Дай шешенге
табыстайды. Өзі елге қайтып,

жолда келін түсіріп той
жасаған татарларға
кезігеді. Есугейді көрген
татарлар ата жауымыздың
өзі келді деп, қастандық
ойлайды. Содан Есугей асқа
отырғанда дәмге у қосып
береді. Қапыда у ішкен
Есугей жол бойы ауырып,
үш күн жүріп, үйіне әзер
жетеді. Келе аттан құлаған
ол: – Менің ішім өртеніп
барады. Қасыма келіңдер!
– дегенде, қоңқотандық
Шырқаның ұлы Меңлік
жақын келеді. Есугей оны
өзіне тартып, әлсіз үнмен:
– Бауырым Меңлік, менің
сөзіме құлақ сал! Ұлым
Темучинді Дай шешенге
қалдырғанмын. Жолда
татарға жолығып, шөлдеген
соң берген асын іштім. Енді,
міне, көріп отырсың у қосып
беріпті. Татарларда кеткен кегім бар. Саған жесір
жеңгеңмен жетім болған
балаларымды аманат етем.
Ұлымды жылдам елге әкел,
– деп, о дүниеге жүріп кетеді.
Бұл 1163 жылдың жаз айы
болатын.
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Шыңғыс хан солтүстіктегі қалың орман арасына шегінеді. Мақсаты уақыт
ұтып, әскерінің қатарын толықтыру болатын. Зерттеушілер оның Тұғырыл
ханға және өзін хан сайлаған, бірақ кейін наразы болып шыға келген тайшут
тайпасының ақсүйектері Алтан мен Құшарға елші жіберіп, сәлем жолдауын да
осы уақыт ұту мақсатымен жасалған болуы керек деп жорамалдайды.
“Құпия шежіренің” деректеріне сенсек, Шыңғыс “хан әкесіне” өзінің ғұмыр
бойы адал болғанын айтып ақталады. Араларында не жағдай болса да өзінің
оған сенімді ұл болып қала беретініне ант-су ішеді. Ал Алтан мен Құшарға
жолдаған сәлемінде өзінің тек солардың қолдауымен ғана хан сайланғанын
естеріне салады.
Бұл деректер Шыңғыс ханның өте қиын жағдайда қалғанынан хабар береді.
Алайда Тұғырыл хан маңына топтасқан күштер оның жалынып-жалбарынғанын
ДАЙ ШЕШЕН
Қоңырат тайпасының “ұлы”
лауазымды данагөйі – Дай
шешен. Дай шешеннің туған
және өлген жылы белгісіз. XII ғасырдың соңында
қоңырат тайпасының
бір рулы елін басқарған.
Көршілес қытай елі оларды
“босхур қоңырат” деп атаған.
Боржиген руының батыры
Есугей ұлы Темучинге қыз
айттыру үшін өзінің қайын
жұрты, ұлының нағашы
жұртына, олхунудтарға
(қоңыраттар) барады. Сонда олар олхунудтардың
бұйрықшы руымен аталас
болып келетін, өзі қоңырат
тайпасының бір бөлігіне
билік жүргізіп отырған Дай
шешенге жолығады. Сөз тастап, жөн сұраса келе Есугей
Дай шешенге ұлына нағашы
жұртынан қыз айттырғалы
бара жатқанын айтады. “Е”
деп сөз бастаған Дай шешен:
“Түсімде бір ақ сұңқар құс
көріп едім. Ондай бір құс
бізде де бар еді. Құдайдың
құдіретін қараңыз, өткен
түнде көрген түсімде ақ
сұңқар құс ай мен күнді

шеңгелдеп қысып алып келіп,
менің қолыма келіп қонған
екен деймін. Сонда қонған
құс жай ғана түске кірген құс
емес, мына балаңды жетектеп келген өзіңіз болдыңыз
ғой”, – деп үйіне шақырады.
Осындай сөздермен ой біріктірген Есугей ат басын Дай
шешеннің үйіне бұрады.
Содан қона түстеніп, ертеңіне

екі жақ келісіп, екі жасқа
бата жасасып тарасады.
Бұл шамамен 1160 жылдары болатын. Қытай тарихшысы Хуң Жиюн “Дай
шешеннің өмірбаяны” деген
шығармасын жазады. Сол
шығармада Дай шешен елін
және ұлы Алчы ноянды “ел
нағашысы” деп танығанын
сөз етеді.

Қоңырат тайпасының көсемі Дай шешен
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ескере қоймайды. Шыңғыс ханның екі елшісіне де Сенгум өктем жауап
қайтарады:
– Мықты болсаң шайқасқа шық! Қай жеңгеніміз хан боламыз!
Шыңғыс хан қатары көбейе түскен әскерін бастап, орман ішіне сұғына еніп,
жасырына түседі. Тұғырыл ханның қалың қолы қашқындардың ізін таба алмай
діңкесі құриды. Ақылдаса келе, Шыңғыстың тұтқынға түскен інісі Қасардың
әйелі мен балаларын кепілдікке алып қалып, өзін ағасына барлауға жіберуге
шешім қабылданады.
Қасар, шынымен-ақ, ағасын іздеп табады. Бірақ Шыңғыс ханның ақылымен Тұғырыл ханға өзінің жанына ерген сенімді серіктерінің бірін жібереді. “Таяу маңда Шыңғыс хан жоқ, сенбесеңіз өз адамдарың келіп көрсін!”
– деп сәлем айтады ол жаушысы арқылы. Тұғырыл бұл сөзге алданып қалып,
КЕРУЛЕН ӨҢІРІ
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Қасардың жаушысына өзінің ең сенімді үш серігін қосып қайта аттандырады.
Бұл – Тұғырыл ханның үлкен қателігі болатын. Оның сенімді серіктерін алдап
қолға түсірген Шыңғыс хан тұтқындарды азаптау арқылы барша шындықтан
хабардар болады.
Сөйтсе, шайқасқа түспей бостан-босқа сандалған Тұғырыл ханның қалың
қолы әскери қуатын жоғалта бастапты. Күнде жиын, күнде той. Ырду-дырду,
дау-дамай. Жамұха, Алтан, Құшар сияқты тайшут тайпаларының көсемдері өз
әскерлерін бөліп алып, Найман хандығына кетіп қалған.
Мұны естіген Шыңғыс хан ұтымды сәтті барынша пайдаланып қалуға
асығады. Түн ішінде тұтқындарға жол бастата жүріп отырып, той тойлап жатқан
Тұғырыл хан ордасын ың-шыңсыз қоршап алады. Тұғырыл хан әскерлері мұндай
тосын шабуылды күтпеген еді.
МОҢҒОЛДЫҢ ҚҰПИЯ ШЕЖІРЕСІ
“Моңғолдың құпия шежіресі” – 1240 жылы Шыңғыс хан
империясы туралы жазылған
ескерткіш. Алғашқы нұсқасы және кім жазғаны қазірге дейін белгісіз. Көптеген
ғалымдардың, әсіресе, чех ғалымы Поухоның пікірінше,
бұл еңбекті Шыңғыс ханға ең
сенімді мемлекеттік төреші,
түркі Шикіқұтылық жазған.
Ол түркі тілінде Шыңғыс
империясының ішкі-сыртқы
саясатын, ханның бұйрықәмірін орданың құпия
“Көк дәптеріне” белгілеп
отыратын жауапты адам
болған деп жорамалданады.
Қытайша аты: “Юань Чао
Би Ши” (Юань – мемлекет
аты, Чао – құпия, Би Ши
– тарих), моңғолша аты:
“Моңғол-ұн нығұча тобчыйан” (моңғол-ұн – моңғолдың,
нығұча – құпия, тобчыйан – шежіре). 1382 жылы
басылған нұсқасы Пекин
кітапханасында сақталып
қалған. 1866 жылы ғалым
И. Кафаров орыс тіліне,
1940 жылы моңғол ғалымы
Ц. Дамдинсүрен қазіргі моң-

ғол тіліне аударып бастырды. Бұл еңбекте Шыңғыс
ханның өмірі, түркі-моңғол
тайпаларының тарихы,
Шыңғыс хан империясының
жарты әлемді жаулап алуы
жыр мен қара сөз кезек
келіп, шебер баяндалған.
Шығыстанушы ғалымдардың тұжырымдауынша,
“Моңғолдың құпия шежі-

ресіндегі” сөздердің елу
пайызы қазақ тілінің сөздік
қорымен сәйкес келеді екен.
Бұл адамзат тарихында өз
орны бар ескерткіш – қазақ
халқы үшін маңызды құндылықтың бірі. “Алтын
шежіренің” екінші нұсқасы
осы “Моңғолдың құпия шежіресіндегі” деректермен
толықтырылған.

“Моңғолдың құпия шежіресі” кітабының мұқабасы. 1998 жыл
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Бұл қанды қырғын 1203 жылы Толы мен Керулен өзендерінің аралығында
болыпты. Саны қаншама көп болса да, той тойлап жатқан Тұғырыл хан әскерлері
шабуылшыларға қарсылық көрсете алмайды. Түн ішінде жалаңдаған қылыш
жүзінен әрқайсысы өз жанын сақтауға тырысып, тоз-тозы шығады. Тек Тұғырыл
хан мен оның билікке құмар ұлы Сенгум аз ғана әскерімен қоршаудан бөлекбөлек сытылып шығып, бірі Найман хандығына, екіншісі Гоби шөліне қарай
қашады. Гоби шөлін кесіп өткен Сенгумды сол маңды мекендейтін ұйғырдың
қалаш руының бегі қолға түсіріп, азаптап өлтіреді, бала-шағасын Шыңғыс
ханға жібереді. Ал Тұғырыл хан болса Найман хандығының аумағын күзеткен
шолғыншылардың бірінің қолынан қаза табады. Шолғыншысы алып келген
Тұғырыл ханның басын көргенде найманның Таян ханы қатты қапаланып,
жансыз басты өз тағының үстіне қойып құрмет көрсетіпті.
ШЫҢҒЫС ХАН
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Шыңғыс хан

Шыңғыс хан (Тэмуджин,
Темучин, Темірші) – Азияда
тұңғыш біртұтас империя
құрушы, өз заманының аса
ірі әскери және мемлекет
қайраткері. 1155 жылы
Есугей батырдың отбасында
дүниеге келген. 1227 жылы
қайтыс болған. Өзінің әскери
дарыны арқасында және
дұшпандарының әлсіздігі мен
бытыраңқылығын пайдаланып, 1183 – 1204 жылдары
кең-байтақ территорияны
басып алды.

Жастық шақ. Сорғаншыра мен ағаш бұғаудағы Темучин

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Бұл кезде Шыңғыс ханның көңілі көтеріңкі еді. Енді ше?! Қазіргі Шығыс
Моңғолия аймағында оған бағынбаған бірде-бір тайпа қалмады. Күні кешегі “хан
әкесінің” қалың қолының қашқаны қашып, қанды қырғыннан аман қалғандары
жас қаһанның алдына жығылып, жандарына сауға сұрайды. Шыңғыс хан оларға
кешірім жасағанымен толық сенбейді. Содан ол керейттерді өзге тайпалар
құрамына бөліп-бөліп қосады.
Бұл өңірдегі көшпелі түркі тайпаларынан Шыңғыс ханға бағынбаған ендігі
үлкен мемлекет Найман хандығы болатын. Оның үстіне Шыңғыстың қас жаулары жадыран Жамұха да, меркіт Тоқта бек те, татарлар да Найман хандығын
барып паналаған еді.
Көшпелілер қоғамында жауласқан дұшпанын тірі қалдырмаған, тіпті оның
үрім-бұтағына дейін құртып жіберуге тырысқан.
ШЫҢҒЫС ХАН

69

Моңғолиядағы Хубсугул көлі

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Шыңғыс хан да өзінің барлық дұшпаны бас біріктірген Найман хандығына
қарсы шешуші шайқасқа әзірленеді. Ең алдымен ол өзінің жеке басының
қауіпсіздігіне баса назар аударады. Хан ордасын түнде 8, күндіз 70 қарауыл қас
қақпай күзететін тәртіп енгізіледі. Олардан басқа орда маңында Шыңғыс ханға
әуелден сенімді серік болып жүрген мың батырдан 7 арнаулы қол жасақталады.
Қалған сарбаздар әскери мыңдыққа, жүздікке және ондыққа бөлініп, оларды
басқаруға да сенімді сардарлар тағайындалады.
Шыңғыс ханның Найман хандығына қарсы соғысқа мұқият әзірленуінің
себебі бар. Шынымен-ақ, Найман хандығы сол замандағы көшпелі тайпалар
арасында жоғарғы мәдениетке жеткен мемлекет саналатын. Олардың соғды жазуына ұқсас өз жазуы болған. Таян ханның уәзірі әрі хатшысы қызметін атқарған
Тататұнғаны кейбір зерттеушілер “ұйғыр тайпасынан шыққан” десе, басқалары
ШЫҢҒЫС ХАН
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Темучин дала ақсүйектері
құрылтайының шешімімен 1206 жылы барлық
тайпалардың ұлы ханы болып
жарияланды да, “Шыңғыс
хан” (түркі тіліндегі “теңіз,
мұхит” деген сөзден шыққан)
лауазымын алды. Ішкі саясатта Шыңғыс хан мемлекетті
басқару ісін бір орталыққа
бағындыруға күш салды,
түркі-моңғол тайпаларын
“мыңдық” деп аталатын
әскери-әкімшілік бөліктерге
бөлді (өйткені хан талабы
бойынша, бұл бөліктердің
әрқайсысы 1000 атты әскер
шығаруға тиісті болатын).
Шыңғыс хан бұларды жайылым жерлерімен қоса өз туыстары мен нояндарға еншіге
бөліп берді. Ұлы хан жазбаша
іс жүргізуді ұйымдастырды.
1206 жылы ол әдеттегі құқық
ережелерін бекітті. Мемлекет
ішіндегі наразылықтарды
басу үшін 10 мың адамдық
жеке гвардия (кэшиг) құрды.
Әскерде өте қатаң тәртіп
орнатты. Сәл кінәлі немесе
қорқақтық көрсеткен әскери
адамдар өлім жазасына

кесілді. Шыңғыс хан әскери
стратегия мен тактикада
мұқият барлау, жауды жекелеп талқандау, тұтқиылдан
шабуылдау, дұшпанды алдау
үшін арнаулы жасақтардан
тосқауыл қою, қыруар атты
әскермен маневр жасау,
тағы басқа әдістерді шебер қолданды. 1207 – 1211
жылдары Шыңғыс хан Сібір
мен Шығыс Түркістанды

бағындырды. 1211 жылы
Цзинь мемлекетіне жорық
жасады. 1215 жылы Пекинді
алды. 1217 жылы Солтүстік
Қытай түгел Шыңғыс ханның билігіне көшті. 1219
жылы Шыңғыс хан әскерлері Корея патшалығын тізе
бүктірді. Басып алынған
жерлерді Шыңғыс хан
ұлыстарға бөліп, ұлдарына
үлестіріп берді.

Даос монахы Чань Чуньмен сұхбат

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Тататұнға – баяғы Түрік қағанатының данасы Тоныкөктің ұрпағы, қарлұқ
тайпасының себек руынан шыққан деп кесіп айтады. Қалай болғанда да, Таян
ханның ішкі бұйрық-жарлықтарын, алыс-жақын елдермен қарым-қатынасын
қағазға түсіріп, тап-тұйнақтай мемлекет болып отырған Найман хандығы аяқ
астынан пайда болған Шыңғыс хан сынды билеушіні менсіне қоймағаны анық.
Содан да болар, Таян хан болашақ шайқасқа немқұрайлы қарап, жиналған
әскербасыларына:
– Күншығыстан біреулер қыр көрсететінді шығарды. Тұғырыл ханды торға
түсіріпті. Сонда ол хан болмақшы ма? Көк аспанның астында екі қаһан қатар өмір
сүрмес болар. Жиылып барып қорамсақтағы жебелерін жинап алайық, – дейді.
Осы кезде сөзді Таян ханның шешесі (кейбір деректерде әйелі) Күрбесті
бәйбіше алып, тіпті, асқақ сөйлейді:
ШЫҢҒЫС ХАН
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Шыңғыс хан өз кеңесшілермен бірге (миниатюра, Париж, Ұлттық кітапхана)

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

– Қайтесің сол қоңырсыған иісті, қомыт-қомыт киімді немелерді. Аулақ
ұста, тер сасытпай. Тек сұлу қыз-келіншектеріне аяғыңды жудырып, сиырыңды
сауғызбасаң. Басқа не қажеті бар?
Менсінбесе де жорық алдында Таян хан өзін паналап келген меркіт Тоқта
бек, жадыран Жамұха, керейт Алан жасақтарын өз әскеріне қосып алып соғысқа
әзірленеді. Шыңғыстың ту сыртындағы уақ тайпасына “одақтас бол” деп елші
аттандырады. Алайда уақтардың билеушісі Алақуш тегін бұл хабарды Шыңғыс
ханға жеткізеді.
Шыңғыс хан дереу өзіне қараған тайпа басшыларының құрылтайын шақырады. 1204 жылдың көктемінде Темейен-Кер (“Құпия шежіре” бойынша) деген жерде өткен бұл құрылтайда әскербасылардың көпшілігі Найман
хандығымен шайқасты күзге қалдыруды ұсынады. “Аттар арық, жорыққа
МОҢҒОЛИЯ ҮСТІРТІ
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ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

жарамайды” деп сылтау айтады олар. Бірақ Шыңғыс хан, оның інісі Белгутай
мен немере ағасы Отчиген ноян қарсыласқа күш жиғызбай дереу жорыққа
шығуды жөн санайды.
Бұл кезде Таян хан да қарап жатпаған еді. Қарақұрым әскерін бастап Алтайдан Хангайға қарай қозғалады.
Екі жақтың әскері орта жолда, Алтайсу өзенінің жағалауында (Әбілғазы
шежіресі бойынша) кездескен. Ертеңгі шайқасқа әзірленіп жатқан әскерлеріне
Шыңғыс хан түнде отты мол қылып жағуға бұйрық береді.
Қараңғы түнде қарсыласы шебінен шеті-шегі жоқ көп отты көргенде Таян
ханның көңіліне алғаш рет үрей кіреді. Тіпті әскерін ертеңгі шайқасқа қатыстырмай кері шегіндірмек болады. Бірақ жанындағы ұлы Күшілік найман
әскерінің көптігіне сеніп бұл шешімге келіспейді.
ШЫҢҒЫС ХАН
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Шыңғыс ханды жерлеу. Қытай миниатюрасы

Жошыға – Ертістен Орал тауына, одан оңтүстікке қарай Каспий мен Арал теңізіне дейінгі
жерлер, Орта Азиядағы иеліктерінен Хорезм мен Сырдария
аймағы, Шағатайға – Мәуереннахр, Жетісу, Қашқария,
Үгедейге – Батыс Моңғолия
мен Тарбағатай аймағы беріл-

ді. Кенже ұлы Төле әкесінің
ұлысы – Моңғолияны мұраға
алды. Шыңғыс хан таңғұттарға
кезекті шабуыл кезінде қаза
тапты. Шыңғыс хан ұлдарына айтқан өсиетінде “Мен
қағандықты қылыш, семсермен, қара күш, қаталдықпен
орнаттым. Сендерге оны білгір

Шыңғыс хан: өмір мен өлім
туралы толғаныс

ақылмен ұстай білуді
әрі дамытуды тапсырамын”
деген екен. Соғысты Шыңғыс ханның мирасқорлары,
Шыңғыс әулетінің Бату,
Жошы, Шағатай, Үгедей,
Хулагу хандары азды-көпті
үзілістермен үсті-үстіне
жүргізе берді.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Шайқас таң ата басталады. Көңіліне ұялаған қорқыныштан арыла алмаған
Таян хан өз әскеріне “қаша соғысуға” бұйрық береді. Бұған, сірә, жанында
жүрген Жамұханың “Ойбай, әне, Жебе мен Құбылай”, “Мына жақтан Желме
мен Сүбедей шықты, құрыдық”, “Әне, Шыңғыстың өзі атой салып келеді” деген
сияқты сөздері әсер етсе керек.
Саны қанша көп болса да қаша соғысқан әскерде қандай қауқар болсын?!
Шебі сетінеген найман жасақтарын Шыңғыс хан әскерлері топ-топтап қоршауға
алып, өткір қылыштарымен қидалауға кіріседі.
Шайқас қас қарая Шыңғыс хан әскерінің жеңісімен аяқталады. Он бір жерінен жарақат алып, қансырап жатқан Таян ханды Көрісу қолбасшы жорық
шатырына жеткізеді. Жан ұшырған қолбасшы ханның есін жиғызуға қаншама
тырысса да, Таян хан сол қалпында қайтыс болады.
ОРХОН ДАЛАСЫ
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Жамұха өз жасағымен қашып кеткен. Күшілік Арай асуына қарай шегінген.
Тоқта бек терістіктегі қалың орман арасын паналауға асыққан. Телімге түсіп,
у-шу болған бала-шаға.
Көрісу қолбасшы наймандар жасағының қалған күшін жиып жауға атойлап арыстанша атылады. Бірақ күш тең емес еді. Ұрыс даласында жан ұшыра
шайқасып жүрген Көрісу батырды Шыңғыс хан да байқап қалады. Содан соң
жанындағы серіктеріне мынау найман батырын тірідей қолға түсіріп, алдына
алып келуді бұйырады. Алайда Көрісу батыр оңайлықпен тірідей тұтқынға
түспейді. Қайран ер ұрыс алаңында батырларша мерт болады.
Найман хандығы жер бетінен осылайша жоғалған. Жүз мыңдаған халық
тұтқынға түсіп, Шыңғыс хан жасақтарына телім болды. Жасақтары Таян ханның
кербез шешесі Күрбесті ханым мен қызы Айкүнді ұлы қаған алдына әкеледі.
ШЫҢҒЫС “СЫНТАСЫ” (“ТАС ЖАЗУЫ”)
Жазуы бар бұл тақтатастың
сипаты: төменгі жағы
тік бұрышты, жоғарғы
жағы тегістеліп доғаша
жұмырланған; алдыңғы
бетінде бес қатарға тігінен ұйғыр әрпімен ойылған жазуы бар. Ресей
ғалымдарының пікірінше,
бұл ескерткіш тас Есунхенің
иелігіне қарасты Хирхирин
қалашығына тиесілі, сол
жерде жасалған. Тастағы
жазуда: “Сартаул халқын
жаулаған соң, Шыңғыс
хан Бұқа – Сужиқай
маңына барлық моңғол
ұлысындағы нояндарын
жинайды. Сол жиында
Есунхе ноянның (садақпен
атқан) жебесі 335 сажын
(қадым) қашықтыққа жетті”, – деп жазылған. Есунхе
Хасарұлының өзі (1190 –
1270 жылдары өмір сүрген)
– кезінде Шыңғыс ханға
туыстық жағынан немере
іні және сыбайлас серік
болған. Ол кейіннен сайланған моңғол хандары
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Үгедей, Мөңке және
Құбылайға да сыбайлас
болған. Шыңғыс сынтасы
жөнінде Сібір жерін зерттеуші Г.И. Спасский
1818 жылы “Сибирский
вестник” журналында
бірінші болып жазуы
бар үлкен гранит тасты
тапқанын жазады. Сол
кезде Байкал маңындағы
буддалық лама мен тіл
білетіндерге осы тастағы
жазуды оқытқанда,
алдымен Шыңғыс ханның
атын тауып оқыған. Содан
бастап ғылымда бұл
тақтатасты “Шыңғыс сынтасы” немесе “Шыңғыс тас
жазуы” деп атай бастады.
Осы ескерткіш тас 1829
жылы Нерчинскіден СанктПетербургке жіберіледі.
Одан 1839 жылға дейін Ресей Ғылым Академиясының
Азия мұражайында, кейіннен
Ресейдің Қаржы министрлігіне қарасты қорда сақталып,
1836 жылы Эрмитаж
мұражайына берілді.
Шыңғыс ханның тасы

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

– Сен бе бізді қоңырсыған иісті, қомыт-қомыт киімді деп менсінбеген, – дейді
Шыңғыс хан Күрбесті ханымға. – Онда сол қомыт-қомыт киімді күнде жуатын
жалшым боласың.
Ал Таян ханның кызы Айкүн сұлуды Шыңғыс хан өзінің төртінші ұлы
Төлеге қосады. Қолға түскен тұтқындар арасынан тағы бір адам хан сарайына
жеткізілген еді. Жасақшыларға бұл кісінің тіршілігі, тіпті, түсініксіз көрініпті.
Есімі – Тататұңға, оқымысты ғұлама тәрізді, мойнында ілінген алқаға ұқсас бір
нәрсесі бар.
– Бұл Таян ханның мөрі, – деп түсіндіреді тұтқын мойнындағы затын.
– Ханның барлық бұйрық-жарлықтарын қағазға жазып, осы мөрмен куәландырып отырушы едім.
– Енді менің жарлықтарымды жазып отыратын боласың.
“АЛТЫН ТОБЧИ” (“АЛТЫН ШЕЖІРЕ”)
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“Алтан тобчи”(“Алтын шежіре”) – Шыңғыс хан империясы туралы ірі тарихи
шығарма. Шығарманың
толық аты – “Хандардың тегі
туралы алтын шежіре”.
“Алтан тобчидың” осы күнге
жеткен екі нұсқасы бар.
Бір-бірінен ажырату үшін
бұл нұсқаларды “Кіші алтын
тобчи” және “Үлкен алтын
тобчи” деп атайды.
“Алтын шежіренің” алғашқы кіші нұсқасының
авторы белгісіз. Шамамен
XVII ғасырда жазылған.
Бұл нұсқадағы Шыңғыс хан
туралы шежіре-аңыздар
мен Үгедей, Құбылайлардан бастап Тоқа Темірге,
ең соңы Линдан ханға
дейінгі 270 жыл ішінде
өткен оқиғаларды баяндайтын тараулардың ғылыми
маңызы зор.
“Алтын шежіренің” екінші
нұсқасын 1630 жылы ордостық Лувсанданзан өңдеп,
толықтырған.

«Алтын шежіре» кітабының мұқабасы

ТАРИХ АТА
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Тататұңға осы кезден бастап ұлы қаған Шыңғыс ханның барлық жарлықтары
мен өсиеттерін қағазға мүлтіксіз түсіріп отырады. Кейінгі ұрпаққа осы жазылып
алынған жазбалар сол заманның талай сырын ашатын Тататұңға жазбалары
болды.
Найман хандығын тас-талқан етіп жеңсе де, Шыңғыс ханның көңілі әлі
де тыншымайды. Оны алаңдатқан жағдай үш дұшпаны – жадырандар көсемі
Жамұханың, меркіттер көсемі Тоқта бектің, Таян ханның кіші ұлы Күшіліктің
қанды қырғыннан аман-есен құтылып кетуі еді. Бұл үшеуінің көзін құртпай
тұрып Алтайдың арғы бетіндегі көшпелі тайпаларды толық бағындырдым деп
есептеуге болмайтын-ды.
Жамұха қолға оңай түседі. Тау арасында аңның етімен күн көруге көшкен
жадырандар көсемін жанындағы серіктері байлап-матап Шыңғыс ханның
БОҒУРШЫ

Темучиннің досы – Боғуршы

Боғуршы (Бұғыршы
Нағубаянұлы) – моңғол
әскерінің қолбасшысы.
Темучинмен қатар XII
– XIII ғасырларда өмір
сүрген. Оның нақты туған
және өлген жылы белгісіз.
Ол Шыңғыс ханның өзі
сайлаған тоқсан бес ноянның ішіндегі ең беделдісі.
Боғуршының қол астында мыңнан астам әскер
болған. Боғуршының ноян
атағын алуы жас күнінде
Темучиннің барымталанған
сегіз жылқысын қайтаруға
көмектесіп, Бөртеге үйленген кезінде анттасып
бір-біріне дос болуынан
басталады. Өзгені сыйлайтын, өзін сыйлата да білетін
Боғуршы ноян жас күнінде
Темучиннің ризалықпен
ұсынған жылқысын алмапты. Қайта ол: “Адал достан
олжа алсам, көрсеткен
жақсылығым қайсы?”
– депті. Темучин мен Боғуршы екеуі қарымтадан

қайтқанда, әкесі Нағубаянға барып амандасып
дос болғандарын айтып,
батасын алады. Темучин
мен Боғуршының достығы,
міне, осылай басталады.
Боғуршы мыңбасылық
қызметтен бөлек, кейіннен қайта жасақталған
он мыңдық әскери құрамаларға басшылық жасаушы да және негізгі
әскери құраманың оң жақ
қанатын басқарушы да
болды. Егер түркі-моңғол
әскерінің саны 129 мың
болса, соның 30 мыңнан 47
мыңға дейінгісі Боғуршының қол астында болған.
Түркі-моңғол әскері әр
елді жаулап, оны қосып
алып отырған сайын
Боғуршының әскерінің
саны да көбейген. Осылайша ең көп әскер саны 230
мыңға да жеткен. Ал осы
Боғуршы бастаған оң қол
немесе оң жақ кейіннен
Барунғар деп аталады.

77

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

алдына әкеледі. “Құпия шежіренің” айтуынша, жас кезінде ант-су ішіп, анда
(дос) болған Жамұханың сатқындығын ұлы қаған кешіруге де әзір екен. Бірақ
Жамұханың өзі оған көнбепті. Шарасы таусылған Шыңғыс хан Жамұхаға дала
ақсүйектеріне лайық жаза қолданып, қан шығармай, омыртқасын омырып
өлтіртеді. Оған опасыздық жасаған қызметшілері де өз жазасын алады.
Шыңғыс хан енді қанды қырғыннан аман кеткен қос дұшпаны – Тоқта бек
пен Күшілік ханзаданың соңына түседі. Терістіктегі қалың орман арасына
қашқан Тоқта бек бастаған меркіттерге 1204 жылдың күзінде Сорғаншыраның
ұлы Шымбай батырды аттандырады. Сорғаншыра – өзі бала кезінде қашып кетуіне көмектескен жан еді.
Шымбай батыр Алтайдың Қосағаш өңіріне барып паналаған меркіттердің
елін талауға түсіреді. Атыс-шабыстан шаршаған меркіттердің бір тобының басТОҚТА БЕК
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Тоқта – Тудур білге
Шығынның ұлы. Ол XII
ғасырда үш тайпалық
меркіт одағының Үдуд
меркіт тайпасын басқарған.
“Бек” атануымен бірге
билікті өз қолына алды.
Тоқта бек XII – XIII ғасырларда меркіттің өз ордасын
құрды. Сол кездегі оның
әскері, негізінен, құралайды
көзге атқан мергендерден
құралған. Меркіттер
мен моңғол тайпаларының
арасында жалпы жақын
туыстық байланыстары
болса да, екі жақ өзара
жиі жауласқан. Екі елдің
шайқасуына 1153 – 1154
жылдары меркіт батыры Алып Шиледудің қоңыраттардан айттырып
алған келіншегін Есугей
баһадүрдің тартып алуы
себеп болды. Бұл оқиға
кезінде меркіттердің
жүрегін жаралап, кек
алуға итермеледі. Содан
1173 жылы күзде меркіттер
Темучиннің жаңа үйленген
келіншегі Бөртені тартып
алып, Есугей әулетін

түгелдей қаңғыртып
қояды. Бірақ Темучин
керейт ханы Тұғырыл
мен Жамұхадан көмек
алып, 1179 жылы күздің
орта тұсында “Бугур Кегер”
шайқасында тұтқиылдан
шауып, басып алады.
Осы шайқастан соң меркіт бегі Тоқта әлсірей
берді. Шыңғыс хан мен
керейттердің жасаған екі
шабуылы меркіттерді
мүлдем әлсіретті. Ақырында,
Тоқта бек ойрат, түмет
тайпаларынан пана іздеп,
тек найман ханы Бұйрықтан
ғана сая тапты. Сонда
да Тоқта бек қарап жатпай,
келешек қақтығыстарға
дайындалады. 1201 жылы
меркіттер бастаған 12
тайпа басшыларымен
Алақай Бұлақта Шыңғыс
ханға қарсы қол қосты.
Шайқаста одақтастар
әскері жеңіліп, бәрі тымтырақай қашады. Селенгаға
қашқан меркіттерге 1202
жылы керейттің Уан ханы
шабуылдап, өз еліне қосып
алады. Бұл жеңілістен

соң меркіт бегі Тоқта
найман ханы Таянға қайта
барады. Енді олар Таян
ханның ұлы Күшілікке
қосылып Сары Кегер
деген жерде уақытша
бекінеді. 1204 жылы
күзде Шыңғыс хан әскері
Сары Кегерде Тоқта
бектің еліне соққы
береді. Сонда Тоқта
мен ұлдары Құду және
Шылауын бастаған бір
топ меркіттер Алтайға
қашады. 1205 жылы ерте
көктемде найман ханы
Күшілік пен меркіт бегі
Тоқта Шыңғыс ханмен
тағы да шайқасып, ойсырай
жеңілді. Осы шайқаста
меркіт бегі Тоқта адасқан
садақ оғынан қаза тапты. Құду, Шылауын және
Құптуған деген ұлдары
әкесін жерге көме алмай,
оның басын кесіп алып,
ұйғыр, қарлұқтардың
жері арқылы әзер өтіп,
қыпшақ даласына қарай
қашады.
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шысы Дайыр үйсін өз еркімен беріліп, Шыңғыс ханға қызы Құлан сұлуды әкеліп
қосады. Құлан сұлу кейін ұлы қағанның сүйікті әйелдерінің біріне айналады.
Қазіргі қазақ даласына жасаған жорығына Шыңғыс хан осы Құлан сұлуды бірге алып шыққан. Бүгінгі Жамбыл облысындағы Құлан шаһарының атауы ұлы
қағанның осы меркіт әйелінің есіміне байланысты қойылған.
Меркіттер көсемі Тоқта бек пен оның үш ұлы Құду, Шылауын, Құптуған
елінің қанды қырғыннан аман қалған бөлігін бастап, Жазатыр асуынан бері асады.
Мақсаты – Қатонқарағай аңғарындағы Күшілік ханзадаға қосылу болатын.
Бірақ 1205 жылдың ерте көктемінде Шыңғыс ханның өзі бастаған қалың қол
Күшіліктің соңына түседі. Олар да Арай асуынан өтіп, Қатонқарағай аңғарына
жетеді. Күшілік пен Тоқта бектің соңына ерген халық екі оттың арасында қалады.
Жазатыр жақтан Шымбай батыр бастаған қуғыншылар қыспаққа алса, Арай
БӨРТЕ ХАНЫМ
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Бөрте ханым

Қарақорымдағы хан сарайы

Шыңғыс хан. Н.Наурызбаев

Бөрте – Шыңғыс ханның
бәйбішесі. Бөрте 1161 жылы
дүниеге келіп, шамамен 1230
– 1231 жылдары қайтыс
болған. Әкесі Дай шешен
– қоңырат тайпасының
көсемі. Кейбір деректерде
қоңырат билеушісі болған
делінеді. Ежелгі түркілер
дәстүрі бойынша, Бөрте 9
жасында қият ішіндегі бор-

жиген (бөрітегін) тайпасының
көсемі Есугей батырдың ұлы
Темучинге (Шыңғыс хан)
айттырылып, 1178 жылы
ұзатылған. Ал, 1180 жылы
осы боржигендердің ежелгі
жауы меркіттер Темучиннің
елін шауып, Бөртені тұтқынға алады. Бөрте ханым өзінің
атасы Есугей батырдың досы,
керейттердің көсемі Уан

хан мен Теміршінің досы,
жажират тайпасының батыры Жамұханың әскери
әрекетінің нәтижесінде тұтқыннан босатылады. Бөрте
– Шыңғыс ханның ұлы империясы тарихында айрықша
із қалдырған ұлдары Жошы
(1182 – 1227), Шағатай (1183
– 1242), Үгедей (1185 – 1241),
Төленің (1193 – 1256) анасы.
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асуынан өткен Шыңғыс хан қолының тегеуріні, тіпті қатты. Бұқтырма өзенінің
Ертіс дарияға қосылар тұсындағы жан алып, жан беріскен шайқаста Тоқта бектің
алқымына жау жебесі қадалады. Қансырап жан тапсырған әкелерінің денесін Ертіс
дариядан алып өтуге мұршасы болмаған үш ұлы Тоқта бектің басын кесіп алып,
асау дарияға қойып кетеді. Бұл кезде Күшілік ханзада да шағын жасағымен Ертістен өтіп үлгірген еді. Қалың елінің Шыңғыс хан нояндарының талауына түскеніне
күйзелсе де, оған қарсы тұрар қайраны жоқ Күшілік Жетісудағы қидандар еліне
беттейді. Қидан гүрханы Жилегу Алтай асып келген найман ханзадасына алдымен қызын беріп күйеу бала етеді. Кейін (1211 жылы) Күшілік қайын атасынан
Қидандар патшалығының тағын да тартып алады.
Ал меркіттер елінің Бұқтырма жағасындағы қанды қырғыннан аман қалған
бөлігін Ертіс дарияның бергі бетіне өткізіп үлгірген Тоқта бектің үш ұлы – Құду,
ЖАМҰХА
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Жамұха (Джамуха сэчен)
– Шыңғыс ханның ең жақын
досы, кейіннен қас жауы.
Шамамен XII ғасырдың ортасы – XIII ғасырдың 1-ширегінде өмір сүрген. Жамұха
өте ақылды, айлакер, сөзге
шешен адам болған. Шыңғыс
хан қол жинаған кезде,
Тоғырыл хан үшеуі одақ
құрған болатын. Меркіттерді
талқандаған соң, Шыңғыс
хан мен Жамұха бала кездерін еске алып, екінші рет анттасып дос болады. Олардың
араздасуына Жамұханың
інісі Тисердің Темучин елін
барымталауға барғанда қаза
табуы себеп болған. Інісінің
кегін алу үшін Жамұха
жалайырдың он үш батырын
ертіп, үш түмен әскермен
жауының елін шабады.
Темучин қолын Балжут
даласында талқандап, Онон
өзенінен асыра қуған Жамұха
кері қайтады. Бұдан кейін
Темучинді біржола жою
үшін 1201 жылы қоңырат,
икарас, құрамас, дурбан, т.б.
тайпалар бірігіп, өздеріне
Жамұханы “гүрхан” етіп

сайлайды. Олардың біріккен
әскері Күйтэн деген жерге келгенде қолайсыз ауа
райының әсерінен әлсіреп,
Темучиннен жеңіледі. Осы
кезде Жамұха қулығына
салып, өзін гүрхан көтерген
тайпаларды сатып, Темучинге барып қосылады.
Бірақ көп ұзамай Темучинді одақтасы Уан ханмен
(Тұғырыл хан) араздастыру
үшін әрекет жасайды. Уақ
ханның ұлы Салгунге елші
жіберу арқылы одақты
бұздыртып, оны соғыс ашуға
көндіреді. Осындай әдісті
пайдаланып 1204 жылы
Жамұха найман ханы Таян
(Даян) бастаған ойрат, меркіт, ойрат, дурбан, т.б. тайпалар одағының әскерінің
жеңілуіне де әсер етеді.
Меркіттер мен наймандар
Темучинге бодан болған соң,
бұл аймақта Жамұха барып
паналайтын күш қалмайды.
Ол елінен безіп, Таңлы тауында бірнеше нөкерімен
жасырынып жүреді. Осындай жағдайды көрген ойрат
тайпасы кеңесіп, “Шыңғыс

хан біздің билеушіміз, әрі
туысымыз еді. Біздің керейт
Уан хан мен найман Таян
ханға қосылып билеушімізге қарсы шығуымызға
Жамұха кінәлі” – деп, оны
ұстап алып Шыңғыс ханға
тапсырады. Қайтадан дос
болуға шақырған Шыңғыс
хан тілегіне Жамұха жауап
ретінде өзін “қан шығармай”
өлтіруін өтінеді. Шыңғыс хан
оның бұл өтінішін орындап,
құрметпен жерлейді.

Шайқас

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Шылауын, Құптуған қыпшақ даласына қарай шұбыра көшеді. Жай кетпей,
Ертістің арғы бетінде тосылып қалған Шыңғыс ханға айбат көрсетіп кетеді.
Дарияның арғы бетінде тұрып, Құптуған мергеннің шірене тартқан жебесі дәл
аяғының жанына қадалғанда Шыңғыс хан ызадан жарылып кете жаздайды.
– Сүбедей баһадүр! – дейді жанындағы серігіне. – Тоқта бектің өзі өлсе де,
ана үш ұлының қорлығы өтті. Олардың не істеп бара жатқанын көрдің бе?! Мен
саған темір күйме жасатып, жаныңа жеткілікті жасақ қосып беремін. Ізіне түс,
қашқындардың. Көкке ұшса, ақ сұңқар болып іл! Інге кірсе, темір күрек болып
қазып ал! Суға батса, тор болып тос!
Алайда қашқындардың соңына ерінбей түскен Сүбедей бұл жолғы жорығында меркіттерді түгелдей талқандай алмайды. Бізге жеткен деректер бойынша, қуғыншы Сүбедей баһадүр жасақтары мен қашқан меркіттер арасындағы
ЖАМҰХА
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Шыңғыс хан Жамұхаға «Қан шығармай» жазалауға үкім шығарып тұр

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

алғашқы шайқас 1208 жылы Шу өзені бойында болған екен. Бұл шайқаста
Тоқта бектің үлкен ұлы Құду қаза табады. Меркіттердің ендігі аман қалған
бөлігі Есіл, Тобыл, Ырғыз өзендеріне қарай шұбыра жаппай көшеді. Ал
Сүбедей баһадүр болса, жасақтарымен Шыңғыс ханның ордасына кері қарай
қайтып оралады.
Бұл кезде Шыңғыс хан Алтайдың арғы бетіндегі көшпелі тайпаларды түгел
бағындырып болған еді.
1206 жылы Орхон өзенінің жағасында Шыңғыс құзырына бағынған көшпелі
тайпалар ақсүйектерінің құрылтайы өтеді. Құрылтайда Шыңғыс хан Көк
Тәңірінің жердегі өкілі, ұлы қаған болып жарияланады. Ұлы қағанның жер бетіндегі барша адамзатқа билік етуі көктегі Тәңірдің бұйрығымен болған іс екенін
Көкшу бақсы жария етеді. Көкшу – Есугей баһадүр қайтыс болған соң Оэлун
КӨКШУ ТЕП ТӘҢІРІ
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Қоңқотандық Мұңлық
Отчигиннің ұлы Көкшу Теп
Тәңірі (Көкеш Теп Теңгір
бақсы, шаман Кэкчу Теб-Тенгри) – өз ғажайыптарымен
моңғолдар арасында даңқы
шыққан, бақсы болған бедел-

ді адам. 1206 жылғы құрылтайда Темучиннің “Шыңғыс
хан” есімін иемденіп, Ұлы
қаған сайлануына бастамашы болған осы – Көкшу Теп
Тәңірі болатын. Ұлы құрылтайда бүкіл елдің атынан ант

Моңғол бақсысы Көкшу Теп Тәңірі

берген де өзі. Шыңғыс хан
мен Көкшу Теп Тәңірінің
арасындағы жақындығы
Темучиннің шешесі Оэлун
мен Көкшу Теп Тәңірінің
әкесі Мұңлықтың некесі
арқылы нығая түскен болатын. Темучиннің әкесі Есугей
батыр өлерінде бала-шағасын
Мұңлыққа тапсырып кеткен. Темучиннің анасы
Оэлун әже 27 жасында жесір
қалады. Күйеуінің тапсыруы
бойынша Көкшудің әкесі
Мұңлыққа күйеуге шығады.
Көкшу Теп Тәңірінің беделі жоғары болып көптеген
рулар оның қол астына
жиналады. Шыңғыс ханның
бауыры Отшы ноянның да
біраз адамдары Теп Тәңірінің
қарамағына кетіп қалады.
Ол адамдарын қайтару мақсатында барған елшісін де, Отшы ноянның өзін де бос қайтаруынан екі әулеттің арасында
алауыздық туады. Сондықтан
Шыңғыс қаған Теп Тәңірін
өзіне шақыртып алады. Осы
кезде Отшы екеуі ерегісіп,
дайын тұрған Отшының жігіттері Теп Тәңірін өлтіреді.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

анаға әмеңгерлік жолмен үйленген Мұңлық атайдың ортаншы ұлы еді. Ерекше
көріпкелдік қасиетіне сай көшпелі тайпалар оны Теп Тәңірі деп атайтын-ды.
Теп Тәңірінің сиқырлы сөзінен соң, көшпелілер ақсүйектері Шыңғыс ханды
ақ киізге отырғызып, үш рет көкке көтереді.
– Аспанда – Көк Тәңірі, жерде – оның құдіретті елшісі Шыңғыс қаһан, бүкіл
жер жаһанның билеушісі, – деген үн Орхон дария бойын жаңғыртып жібереді.
Кейін осы сөз Шыңғыс ханның жеке мөріне де ойылып жазылады.
Ұлы қаған да өзінің жанына ерген сенімді серіктерін құрмет пен марапаттан
кенде қалдырмайды. Ең сенімді 95 ноянға мыңбасы лауазымы беріледі. Олардың
ішінде жалайыр Мұқали ел әскерінің сол қанатының (зұң қар, жоңғар) қолбасшысы
болып тағайындалып, оған Чо уаң (мемлекеттік губернатор) лауазымы берілген. Ал
оң қанаттың (баруң қар) қолбасшылығына Шыңғыс ханның бала кезінде ұрылар
КӨКШУ ТЕП ТӘҢІРІ
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«Аспанда – Көк Тәңірі, жерде – Шыңғыс хан»

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

айдап әкеткен жылқысын қайтарып алуға көмектескен досы Боғуршы (Бөрші)
тағайындалады. Орталықтағы әскерлерді басқару Ная ноянға тапсырылады.
Бұлардан басқа да жеті ноян (Құбылай, Желме, Сүбедей, Жебе, Бөріқұл,
Жұлын, Құлан) әр түрлі аймақтар мен қызметтердің иесі атанады. Ал сәби
шағында тұтқынға түсіп, Оэлун ананың бауырында тәрбиеленген тегі татар
Шикіқұтылық найман Тататоңғамен бірге ұлы қағанның жарлықтарын хаттаушы, сот ісін жүргізуші қызметіне бекітілген.
Шыңғыс хан Алтайдан Ұлы Қытай қорғанына дейінгі кең байтақ алқапты
алып жатқан өзінің жаңа мемлекетін “Ұлы мыңқолдар елі” деп атайды. Бұдан
былай мыңқолдар қатарына енген “алтын ұрық” ұрпақтарын қызметші қылып
алуға, құл етуге қатаң тыйым салынады. Кейінгі “моңғол”, “моғол” деген атаулар, міне, осы “ұлы мыңқолдар елінен” шыққан.
1206 ЖЫЛҒЫ ҰЛЫ ҚҰРЫЛТАЙ
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Шыңғыс хан 1185 – 1206
жылдар аралығында он екі
хандықты бағындырады. Бұл
кезде оның қол астындағы
халықтың да саны өсіп, көбейе түседі. Моңғол ақсүйектері мен халық алдындағы
Темучиннің атақ-даңқының
артуымен оны император
етіп сайлауға лайықты көріп,
құрылтай кеңесі шақырылады. Ұлы құрылтай 1206
жылы (барыс жылы) көктемде, Онон өзенінің жоғарғы

Отқа табыну

ағысында өтті. Құрылтайға
– Темучиннің руластары, батырлары мен нояндары және
барлық моңғол ақсүйектері
қатысады. Сонда Көкшу Теп
Тәңірі құрылтай атынан Темучинге: “Қолыңа бүкіл елдің
тізгінін ұстатып, сені қаған
етіп тағайындағалы отырмыз.
Сен бізге басшы болған кезден бастап, үлкен жеңістерге
жеттік. Енді сен қаған болсаң,
біз сенің жауларыңмен соғыста алдыңғы қатарда шайқаса-

мыз, ал біз жаулап не тартып
алған заттардың, адамдардың
барлығын саған береміз.
Соғыста сенің бұйрығыңды
орындамай не бейбіт күндері
сенің ісіңе бөгет болсақ,
дегеніңе көнбесек, онда
сен біздің әйелімізбен қоса
мүлкімізді алып, бізді иен
(шөл) далаға тастап кет. Біз
сен үшін барымызды беріп,
соңғы қанымыз қалғанша
соғысамыз”, – деген екен.
Осылайша құрылтай үстінде
ант беріп Темучинді қаған
жариялап, оған “Шыңғыс”
деген ат береді. Антпен бірге
императордың міндеті қоса
көрсетіледі. Ондағы басты
міндет – өз елін қорғау және
жеңістерге жеткізу болатын.
“Шыңғыс” сөзінің мәні батыс
моңғол және ойрат-қалмақ
тілінде “күшті”, “мықты”
дегенді білдіреді. Шыңғыс
хан осы құрылтай үстінде
хандықты құруға атсалысқан
әскербасыларын марапаттап,
олардың қызметін бекітеді.
95 әскербасыға түменбасы
атағын беріп, оны хан
жарлығымен бекітеді.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

1206 жылғы құрылтайдағы тағы бір жаңалық хан ордасын күзетуші
сақшылар қызметі күшейтілді. Күндіз де, түнде де хан ордасын қас қақпай, көз
ілмей қорғайтын күзетшілер енді сыртқы қарауылшылар және ішкі сақшылар
болып бөлінді. Қарауылшылар мен сақшылардың ауысып отыруы қатаң тәртіпке
келтірілді. Оларға түн ішінде рұқсатсыз жақындаған кез келген адам өлім
жазасына кесілді. Ұлы қаған отбасының ас-суы қатаң тексеруден өткізілетін
болды.
Осы құрылтайда Шыңғыс ханның жанындағы жеке ұланы – кішіктілер
түменін жасақтаудың тәртібі белгіленді. Бұдан былай “Ұлы мыңқолдар елінің”
әскеріндегі түменбасылар мен мыңбасылардың, жүзбасылар мен онбасылардың
ұлдары, міндетті түрде, өз қару-жарақтарымен кішіктілер түменінде қызмет
етуге тиісті болды. Кішіктілер түменінің қарапайым сарбазы мәртебесі жағынан
МАЙҚЫ БИ
“Жами ат-тауарих” атты
шығармасында Майқы би
Шыңғыс ханның ел басқару
ісіне көмектесіп ақылшысы,
жорықтарға шыққанда
орнына қалдыратын биі
болғаны, XIII ғасырда
Жошы ханның Батысқа
жасаған жорығында түркімоңғол әскерінің оң қанатын
басқарғаны айтылады.
Майқы бидің есімі атақты
“Алтын топшы” жылнамасында да аталады. Ол кейіннен Қазақ ұлысына кірген
тайпалардың таңбасын
Майқы би
белгілеп, жартасқа қашатып
қалдырған. Кезінде “МайМайқы би – атақты
қының таңбасы” деп аталған
би, қолбасшы. Шамабұл таңбалы тас кейін жер
мен XII ғасырдың соңы
атымен “Нұра таңбасы”
– XIII ғасырдың басынаталып кеткен. Майқы
да өмір сүрген. Майқы би
би кейінгі ұрпақтарына:
– Шыңғысты хан көтерген
“Хан ақылды, әділ болса,
12 бидің бірі. Тапқыр шеқарашасы ынтымақты,
шендігімен, әділ билігімен
батыл болса, қара жерден
бүкіл қазақ қауымы арасында су ағызып, кеме жүргізеді.
атағы шыққан. Ел аузында
Ақ білектің күшімен, ақ
“Түгел сөздің түбі бір, түп
найзаның ұшымен қорғап,
атасы – Майқы би” деген
ел болуды ойлаңдар” деп
қанатты сөз бар. Атақты
өсиет қалдырған. Майқы
тарихшы Рашид әд-Диннің
би өз заманында ел қамын

ойлаған үлкен дана адам
болған. Халықтың әдетғұрып, салт-дәстүрін
жүйелеп заң негізін
қалыптастыруға ерекше көңіл аударған. Оның
есімі қазақтардың шығу
тегі жөніндегі көптеген
аңыздарда жиі кездеседі
және Дешті Қыпшақта
түркі қауымдарының
негізін құрушы ретінде
ұдайы аталады. Майқы
– түркі халықтарына
ортақ дана биі. Әділ билік,
шешендік өнерімен
Майқы би есімі түркі
халықтары арасында
кеңінен тараған. Оны
өзбек, татар, башқұрт,
тағы басқа түркі халықтары
өз биіміз деп есептейді.
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кәдуілгі әскердегі мыңбасыдан жоғары тұрды. Кішіктілер түмені тікелей ұлы
қағанға бағынды. Оның әрбір мүшесі кез келген уақытта әскердегі мыңдықты
басқарып кететін еді. Бұл тұрғыдан алғанда, Шыңғыс хан ордасы жанындағы
кішіктілер түмені бүгінгі заманғы түсініктегі “әскери академия” міндетін
атқаратын-ды.
Құрылтайда алғаш рет Шыңғыс ханның Жасағы (Ясасы) жария етілді. Бұл
Жасақ ұзақ уақыт бойы бір жағынан, “Ұлы мыңқолдар елінің” ішкі мемлекеттік
құрылымын басқару буындарының қалыптасуы мен олардың арасындағы қарымқатынастарды айқындаған, қылмыс жасағандарды жазалау тәртібін белгілеген
әрі конституция, әрі қылмыстық кодекс міндетін атқарса, екінші жағынан, соғыс
кезінде әскерлерді басқарушылар арасындағы бір-біріне бағыныштылықты, ұрыс
жүргізу тәсілдерін нақтылаған әскери жарғы болып табылатын.
МҰХАЛИ (МҰҚЫЛАЙ)
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Гун Гуаның ұлы Мұхали
(Мұқылай) – жалайырдың
беделді батыры және Шыңғыс
ханның әйгілі қолбасшыларының бірі. 1170 жылы
дүниеге келіп, 1223 жылы
қайтыс болған. 1206 жылы
құрылтайда Шыңғыс хан өз
мемлекетінің шаңырағын
көтеріп, қол астындағы
елін тоқсан бес мыңдыққа
бөледі. Сонда Мұхали бірінші
мыңдықтың басқарушысы
болып тағайындалады. Кейін
оның аты елге еңбегі сіңген
88 қайраткерлердің ішінен
үшінші болып аталған. Сондай-ақ, Шыңғыс ханның ең
мықты тоғыз қолбасшысының
ішіндегі төресі де осы Мұхали
болды. Ол әуелі Уаң атағын
(тайпа, өлке билеушісі) және
Го Ван (ұлыс, ел билеушісі,
қытайша), ал кейіннен Хуй
Ун Чинсан тайшы лауазымына ие болады. Шыңғыс хан
империясының тарихында
“Го Ван” лауазымына ие
болған адам жалғыз Мұхали
ғана болды. 1211 жылы
Мұхали шүршіттерге шабуыл
жасауға Си Ся жері арқылы

әскерін өткізуге таңғұттардан
рұқсат сұрап, оған қоса
таңғұттардың елу мың
әскерін көмекке қоса алады.
Мұхали бірқатар шүршіт
қалаларын басып алған
соң таңғұт – шүршіт шекарасында өзінің таңғұттық
қосындарын қалдырып кері
қайтады. Ал 1220 – 1222

Хэбей даласы

жылдары Мұхали қолы Алтан патшалығының билігіндегі Хэбей, Хэдун, Шандун
өлкесін бірінен соң бірін
басып алды. Мұхали осылай
қол бастап жүріп Шаньси
өлкесінің Вэн Си Сян елді
мекенінде 1223 жылы наурыз
айында 53 жасында ауыр
науқастан дүние салды.
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Осы Жасақ негізінде кейін Жерорта теңізінен Тынық мұхитқа дейінгі ұланбайтақ аймақта орналасқан Шыңғыс ханның ұрпақтарының иеліктерінің о шеті
мен бұл шетіне ештеңеден қауіптенбей-ақ, емін-еркін сапар шегуге зор мүмкіндік
туды.
Осы Жасақтың негізінде ұрыс жүргізу тәсілдерін меңгерген мыңқолдар әскері
өз заманындағы ең қуатты күшке айналып, Еуразия құрлығына ықпал ете алды.
Жасақта айтылған ұлы қаған нұсқауларының қатаң орындалуын қадағалап,
оны сақтау Шыңғыс ханның екінші ұлы Шағатайға міндеттелді.
Хатшыларға ұлы қағанның жасағымен бірге, оның әр кезде айтқан нақыл
сөздерін де жазып отыру тапсырылды. “Шыңғыс ханның білігтері” аталған бұл
өсиеттер көшпелілер қоғамындағы адамгершілік, достық, сатқындық ұғымдарының жиынтық өлшемдері іспетті.
ЖЕБЕ НОЯН

Жебе ноянның Үргеніш түбіндегі ұрыс салуы

Жебе ноян – Шыңғыс ханның
ең сенімді қолбасшыларының
бірі. Жебенің азан шақырып
қойылған аты – Жорғатай.
Ол шамамен XII – XIII
ғасырларда өмір сүрген,
нақты туған жылы белгісіз. Жорғатай исут руынан
шыққан. Исут руы Жебенің
жас күнінде-ақ тайшуттық
Жамұхаға тәуелді болған.
Жебе ноян алғашқы кездері

бірнеше жыл Шыңғыс ханға
қарсылас та болған, бірақ
кейіннен сенімді қолбасшыға
айналды. Оның Жебе аталуы
жөнінде аңыз да бар. Бірде
тайшуттармен шайқаста,
Шыңғыс ханның астындағы
аты садақ жебесі тиіп жалп
етіп құлайды. Жебенің иесі
Жорғатай екен. Кейін қолға
түскен Жорғатай шірене
тартқан жебесімен Шыңғыс

ханның астындағы атын атып
құлатқанын мойындайды.
Тұтқында жатқан ол: “...Егер
сен мені өлтіруге бұйырсаң,
жерді босқа былғап әуре
боласың. Ал, мені тірі
қалдырар болсаң, мен сенің
адамыңның бірі боламын.
Сен үшін терең суды қақ
айырып, қатты тасты уатыпақ берермін”, – деген екен.
Жебе де, Сүбедей сияқты,
Жамұханың ең сенімді қолбасшысы болатын.
Сондықтан Шыңғыс хан ол
екеуін бір-бірінен бөле жарып қарамай қатар қоятын.
1224 жылғы Қалқа өзеніндегі шайқаста және Кавказ
жеріндегі жорықтардан
жеңіспен оралған Жебе
мен Сүбедей қайтар жолда
Жайық өзенінің оңтүстігін
жағалай жүріп отырып, сол
маңдағы қаңлы жұртын жаулап (қазіргі Қазақстанның
солтүстігі) алды. Осы
бағытпен Үлкен ордаға
қарай қайтар жолда Каспий
теңізінің солтүстігінен айнала бере, сол жерде Жебе
ауырып, қайтыс болады.
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Құрылтай аяқталып, өз мемлекетін құрылымдық және құқықтық тұрғыдан
ретке келтіріп алған Шыңғыс хан босқа жатпай, енді жаңа жорықтарға жаңаша
әзірлене бастайды.
Үлкен ұлы Жошыны 1207 жылы Енисей бойындағы қырғыздарға аттандырады. Қырғыздар қаған әскеріне ұрыссыз беріліпті. Шыңғыс ханға
бағыныштылық белгісі ретінде ақбоз ат, ақ сұңқар және қара бұлғын ішікті
тарту етеді.
Алайда ұлы қағанның қырғыздардың терістігінде орман жұртына аттандырған алғашқы қолы сәтсіздікке ұшырайды. Бөріқұл ноян осы жорық кезінде қаза табады. Қаһарына әбден мінген Шыңғыс хан орман жұртын түгін
қалдырмай қырып салуға жарлық берген. Осыдан кейін ұлы қаған әмірі мүлтіксіз орындалады.
СҮБЕДЕЙ БАҺАДҮР
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Сүбедей баһадүр – Шыңғыс
хан әскерінің қолбасшысы.
Ол Темучинге жас күніненақ, Жебе ноянмен қатар
қызмет еткен. Жебе ноянға
қарағанда Сүбедей салмақты,
әрбір ісін байыппен істейтін. Әскери өнердегі шеберлігін Жебе ноянмен қатар
жорық кезінде шыңдаған.
Шығу тегі жағынан Сүбедей
“ұраңқайлық” солтүстік
тайпаларына жақын.
Сүбедей әскери өнердің
қыры мен сырын Жамұхамен одақтасып жүргенде
үйренген. 1200 жылы
моңғолдардың татарлармен
екінші рет қайта шайқасынан
соң, қоңыраттар қарсы
жаққа беріліп кетті деген
сөзге еріп, Шыңғыс ханның інісі Қасар ағасының
рұқсатынсыз қоңыраттарды
шабады. Сол шапқаны үшін
жазаға тартылған Қасарға
ара түскені үшін Шыңғыс
хан Сүбедей баһадүрдің “гэрун багш” (ауыл ақылшысы)
деген лауазымынан айырады. 1205 жылы моңғолдың
батысқа жорығын Сүбедей

басқарды және оларға
қайткен күнде де меркіттерді қолға түсіру, қырып
жою тапсырылады.
1208 жылы Сүбедей мен
Жебе ноян найман ханы
Күшілікке қарсы бірге
аттанды. Осындай ерекше
тапсырманы мойнына
алған, Шыңғыс ханның
әскерін бастаған Сүбедей
1222 жылы рейдтік
(шолғыншы) әскерді де
басқарады және қыпшақ
пен алан тайпаларының
одағымен шайқасады.
Бұл одақ мықты болып, ә
дегеннен моңғол әскерінің
шабуылын тоқтатып
тастады. Сондағы жеңіс
Сүбедейге оңайға түспеді.
Осылайша Шыңғыс ханға
адал берілген Сүбедей баһадүр батысқа бағытталған
моңғол жорықтарының
бәріне қатысты.
Тіпті, қартайған шағында
Қытайға бағытталған
жорықта да қол бастап
барып, әскери қимылдарды
түгелдей бақылайтын.
Ол Шыңғыс хан өлгеннен

кейін де 1234 жылы Қытайға шабуыл жасап, ақыры
оңтүстіктегі қытай астанасы
Вяньды алды.

Сүбедей баһадүр. XII ғасырдағы. Қытай миниатюрасы
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Өз елінің терістігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп алған Шыңғыс хан енді
батыс жағындағы шағын хандықтар мен тайпаларға көз сала бастайды. Алайда
Ұлы мыңқолдар елінің батысындағы ойраттар да, ұйғырлар да, қарлұқтар да
ұлы қағанға соғыссыз беріледі. Ең алдымен, мол сый-сыяпатын алып, Шыңғыс
ханның алдына “ұлың болайын” деп ұйғырдың идіқұты (билеушісі) келеді. Оның
адал ниетіне риза болған ұлы қаған ұйғырлар көсеміне өзінің Алалтүн есімді
қызын беріп, күйеу бала етеді.
Қарлұқтар еліне аттанған Құбылай ноянға да ешкім қарсылық көрсетпейді.
Қарлұқтар билеушісі Арсылан хан ұлы қаған қолбасшысын қарсы алады.
Арсылан ханмен достық қарым-қатынасын бекіте түсу мақсатымен Шыңғыс
хан оған да өзінің Алқабике есімді қызын ұзатады. Ал ойрат тайпасы болса, ұлы
қаған құзырына әлдеқашан бағынып болған еді.
«ЖАСАҚ» («ЯСА»)
“Жасақ” (“Яса”) – Шыңғыс
хан империясының
әскери-құқықтың заңдар
жинағы. Шамамен 1206
жылы Шыңғыс хан ұлы
хан тағына отырғаннан
кейін құрастырылған.
Шыңғыс хан Шикіқұтылықты алғашқы бас әділетші етіп тағайындағанда
оған ауыр әрі жауапты істі
тапсырған: “...мемлекеттің
барша аймағында әділеттілікті сақтап, өтірік,
өсектің алдын алып, қылмыстыларды жазалауы тиіс,
керек болса тіпті басы
алынатын болсын” және
“мемлекеттік меншік
бөлінісіне байланысты
дау-дамайларды тиянақты
етіп, осы істердің бәрі
“Көк дәптерге” жазылып
отыратын болсын. Шикіқұтылықтың менімен
келісіп, кесімін айтып
көк дәптерге түсірген
заңдық күші бар құжаттарына ұрпақтан ұрпаққа
дейін ешкім қол тигізбейтін болсын”, – деп кескен.
Осыдан кейін “Көк дәптер”

дүние тарихында “Шыңғыс
ханның ұлы жарғысы”
(“Ұлы жасақ”) атанды.
Бұл жинақ, шамамен,
Шыңғыс ханның ұлы
хан болып сайланғаннан кейін (1206 жылы)
құрастырылған. “Жасақ”
заңы ежелгі түркі қағандары мен X – XII ғасырларда өмір сүрген түркі
ұлыстарының әскер құру
тәртібімен, ел билеу жүйесіндегі және тұрмыс-салт
заңдарының негізінде
түзілген. Шыңғыс ханның
мұрагерлері “Жасақты”
бұлжытпай орындап
отырған. “Жасақтың”
отыз үш тармағы мен
Шыңғыс хан айтты деген
қосымша сөздер сақталған.
“Жасақ” ережелерінде,
негізінен, әскерді ұйымдастыру мен басқару,
жауынгерлер мен әскербасылар (нояндар)
және хандар арасындағы
қарым-қатынас мәселелері,
сондай-ақ, әкімшілікқұқықтық ережелер
баяндалған. Шыңғыс хан

империясы ыдырағаннан
кейін құрылған түркі
мемлекеттерінде және де
Қазақ хандығының заң
жинақтарында “Жасақ”
заңының негізі жақсы
сақталған. XVI – XVIII ғасырларда осы “Жасақтың”
негізінде Қазақ хандығында
жаңа заңдар жасалынды.
Олар: “Қасым ханның қасқа
жолы”, “Есім ханның ескі
жолы”, “Жеті Жарғы”.

Шыңғыс хан шығарған
«Жасақ» заңынан үзінді
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Осылайша өз елінің терістігі мен батысын бекемдеп алған Шыңғыс хан
өзінің түпкі мақсаты – шүршіттердің Цзинь империясына (Алтан хандығына)
жорыққа әзірленеді.
Ол заманда Ұлы мыңқолдар елі мен Цзинь империясы иелігі арасында
Таңғұттар елі орналасқан еді. 1207 жылы таңғұттарға жасалған келте жорық еш
нәтиже бермеген-ді. Халқының көпшілігі берік қорғанды шаһарларда тұратын
таңғұттар мәдениетті ел саналып, көшпелілерге мұрнын шүйіріп қарайтын.
1209 жылғы көшпелілердің жойқын шабуылы Таңғұт елін есеңгіретіп тастайды. Бүкіл қазынасын беріп, жыл сайын алым-салық төлеп тұруға келісіп, бұл
жолы таңғұттар қырғыннан әзер аман қалады. Таңғұттар мемлекетінің бұдан
былай Шыңғыс ханға қарсы бас көтеріп, қарсылық көрсетуге шамасы жоқтығы
белгілі болды.
ҰЛЫ
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Көшпелілердің талай ұрпағы бодан болған Цзинь империясына жорық
жасаудың сәті енді туған еді.
Ұлы қаған шүршіттерге қарсы жорыққа мұқият әзірленеді. Сол заманның
өзінде миллиондаған халқы бар, тұрақты әскерлері қару-жарақтың сан түрін
(оның ішінде алысқа күкірт лақтырғыш арбаларды да) меңгерген алып империяны жаулап алу оңай емес-ті.
Шүршіттерден жеңіліс тапса, күні кешегі өзі бағындырған тайпалардың
уысынан шығып кететіні тағы белгілі.
Ұлы қаған шүршіттерге жорыққа аттанар алдында үш күн бойы ордасынан
шықпай, Көк Тәңірінен өзіне қолдау көрсетуін тілейді. Сол үш күн бойы ордасы сыртына жиналған қалың әскер “Тәңірі! Тәңірі! Тәңірі!” деп, аспан астын
жаңғырықтыра ұран салады. Үш күннен соң ордасынан шыққан Шыңғыс хан
КӨШ
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жиналған қалың әскеріне “бұл жорықтарына Көк Тәңірінің өзі қолдау білдіргенін” жария етеді.
Алтан хандығына қарсы бағытталған жорық 1211 жылдың көктемінде
басталған еді. Керулен өзенінің жағасынан аттанған Шыңғыс хан қолы сусыз
Гоби шөлінің шығыс бөлігін жедел кесіп өтіп, 800 шақырым жол жүріп, Ұлы
Қытай қорғанына жетеді.
Цзинь империясы (Алтан хандығы) да көшпелілер шабуылын тойтаруға
әзір отыр еді. Әсіресе, екі қабаттан тұратын Ұлы Қытай қорғаны көшпелілердің
атты сарбаздары үшін алынбас қамал саналатын. Алтан хандығының солтүстік
астанасы Бежін (Пекин, кейін Құбылай хан тұсында Ханбалық атанған) шаһары
тұсында бұл қорған, тіпті, күшейтілген болатын. Алдын ала жүргізілген барлау
шаралары арқылы бұдан жақсы хабардар болған Шыңғыс хан Бежін шаһарынан
“БІЛІГТЕР”
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“Білігтер” – Шыңғыс ханның
өсиеттік сөздерінен құралған
мұрасы. “Ұлы жасақ” екі
бөлімнен тұрады. Оның
бірінші бөлімі – “Біліг” те,
екіншісі – “Жасақ”. Бізге
тек үзінділері ғана жеткен.
“Білігтің” мәтіндері Рашид
әд-Диннің еңбегінде ғана
біршама толығырақ сақталған. Негізінен, Шыңғыс ханның істері мен
айтқан сөздері келтірілген. Мұнда Шыңғыс хан
болашақ “Шыңғыстық”
идеологиясының негізін
қалап, өз ұрпақтарының
барлық жаулап алған елдеріндегі мәңгілік билігін
негіздеуге арналған сөздері
жинақталған. Сонымен
қатар мұнда өз ұрпақтарын
биліктен айырылу қаупінен
сақтануды және оны болдырмау жолы “Жасақты” қатаң
сақтау деген өсиеттері келтірілген. “Білігте” Шыңғыс
ұрпақтарына билеушілер
арасында болатын зиянды
істерден сақтануды, олардың
өз халқы үшін еңбек етуін
тапсырған өсиеттері орын

алған. “Білігте” Шыңғыс
хан ерлікке жетелейтін

«Білігтер» жинағы

істерін келтіріп, жауына
қаталдықты уағыздайды.
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батысқа қарай 212 шақырым жерден Ұлы Қытай қорғанының сыртқы қабатына
шабуыл жасайды.
Күтпеген тұстан шыға келіп тиіскен көшпелілерге қарсы шүршіттер еш шара
қолдана алмайды. Қорғанның екі қабатының арасында бағылатын шүршіттердің
үйір-үйір сансыз жылқысы Шыңғыс хан сарбаздарының тіптен оңай олжасына
айналады.
Енді оларға ұлы қорғанның ішкі қабатынан өту ғана қалған еді. Бұл міндетті
Мұқали, Жебе, Сүбедей бастаған үш түмен әскер жедел орындайды. Олар ішкі
қорғанның Хабшал тауына тірелген тұсынан сыналап өтіп, шүршіттер елінде
ойран салуға кіріседі. Мыңқолдар елі әскерінің жүз мыңдық негізгі бөлігін
бастаған Шыңғыс хан төрт ұлымен бірге Бежін шаһарының түбіне келіп атының
басын тартады.
ҚАРАҚОРЫМ

Қарақорым қаласы

Қарақорым қаласы – Шыңғыс
хан мемлекетінің астанасы.
Ол Орталық Моңғолиядағы
Орхон өзенінің аңғарында
орналасқан. Қарақорым
сөзі ежелгі түркі атауынан
шыққан. Жаудан қорғану
үшін қаланың екі жақтауы
қара түсті қорым таспен
қоршалғандықтан осылай
аталған. Одан беріректе найман, керей ұлыстары тұрып,
Қарақорым керейлердің де
астанасы болды. Шыңғыс
хан 1206 жылы Орталық

Азияны бір орталыққа біріктіргеннен кейін, 1220 жылы
Қарақорымды астанаға айналдырды. Үгедей хан тұсында қалада әсем сарайлар
мен қорғаныс қамалдары
салынды. Фламанд саяхатшысы В. Рубруктың айтуынша, Қарақорымда 64 тіреуіш
бар, еденіне жасыл түсті
қыш төселген, қанаттары
мен күмбездері қызыл, жасыл түсті кірпіштермен
әшекейленген үлкен орда
болған. Орданың алдында

француз сәулетшісі Вильгельм тұрғызған жасанды
зәулім ағаш орнатылған.
Қалада әр түрлі діндердің
өкілдеріне (будда, христиан,
ислам, т.б.) арналған 12 ғибадатхана салынды. Олардың
ең үлкені 1256 жылы Мөңке
хан тұсында аяқталған, киіз
үй пішіндес шатырының
биіктігі 30 метр қызылсары
будда ғибадатханасы болды.
1246 жылы маусым, шілде
айларында өткен Күйікті
ұлы хан сайлау құрылтайына
Рим, Франция, Орыс, Қытай,
Бағдад, Хорезм, Дешті Қыпшақ елдерінен 4000-нан аса
өкіл келген. 1264 жылы Құбылай астананы Ханбалыққа
көшірген кезде оның мәні
әлсірей бастады. Қытайды
билеген Юань әулеті биліктен кеткен соң 1380 жылы
қытай әскерлері қаланы
жермен-жексен етті. Сөйтіп,
XIII – XIV ғасырларда әлемдегі көрікті қалалардың бірі
болған Қарақорым жер бетінен жоғалды. Қаланың орнын
1889 жылы Ресей этнографы
Н.М. Ядринцев анықтады.
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Бұл кезде шүршіттердің ірілі-ұсақты ондаған шаһары мыңқолдар қолына
өткен еді. Ал Мұқали, Жебе, Сүбедей бастаған түмендер, тіпті, Бежін шаһарын
айналып, Алтан хандығы билеушісінің ту сыртына шығып алған-ды.
Амалы әбден таусылған Алтан ханға Бежін қамалының ішіне тығылып отырудан басқа шара қалмайды. Алайда Шыңғыс ханның да бұл қамалды бірден
алу ойы жоқ-ты. Ол сол 1211 жылдың күзіне қарай шүршіттер елінен алған олжаларын арбаға артып, өз әскерін Ұлы Қытай қорғанының сыртына шығарып
әкетеді.
1212 жылы Шыңғыс хан Бежін шаһарын тағы да қоршауға алады. Тағы да
шүршіттер елі көшпелілер тонауына аяусыз түседі. Бірақ кезекті бір шайқаста
жарақат алған Шыңғыс хан өз әскеріне ұлы қорған сыртына түгелдей шығуға
жарлық береді.
ЖОШЫ ХАН
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Жошы

Жошы – Шыңғыс ханның
үлкен ұлы. Қазақ хандарының арғы атасы. 1182
жылы дүниеге келіп, 1227
жылы қайтыс болған. Жас
кезінен бастап аса көрнекті
әскери қолбасшы ретінде
көзге түсіп, Шыңғыс хан
әскерлерінің жорықтарына
белсене араласты. Шыңғыс
хан Орталық Азиядағы
барлық көшпелі түркімоңғол тайпаларын 1206
жылы бір орталыққа
біріктіргеннен кейін, Жошы

әкесінің тапсырмасы
бойынша жеке жасағымен
1207 – 1212 жылдары
Сібірді, Алтайды, Шығыс
Түркістанды, 1211 – 1215
жылдар аралығында
Солтүстік Қытайды
бағындырды. Хорезмді
жаулағаннан кейін
ол 1223 жылы әкесінің
шақыртуымен өткен
құрылтайға қатысады.
Осы құрылтайда Шыңғыс
хан жаулап алған жерлерін
үлкен әйелі Бөртеден
туған 4 ұлына бөліп береді.
Жошыға Ертістен Орал
тауларына дейінгі, онан
әрі батысқа қарай бағынған
жерлердің бәрі тиесілі
болды. Ордасы Ертіс
өзені бойында орналасты.
Құрылтай аяқталғаннан
кейін Шыңғыс ханның
басқа балалары әкелерімен
бірге мемлекеттің астанасы Қарақорымға қайтқан
кезде, Жошы оларға ілеспей өз ордасында қалып
қояды. Жошы тәуелсіз саясат жүргізуге тырысты. Ол
алған бетінен қайтпайтын

өткір адам болған деседі.
Баласының ақылдылығы
мен ерекше батылдығынан
Шыңғыс ханның өзі де
сескенетін. Жошы әкесінен
6 ай бұрын қазаға ұшырады.
Оның өлімі жөнінде
халық арасында әр түрлі
аңыз-әңгімелер тараған.
Көпшілігінде оны “аң
аулап жүргенде құланның
айғыры шайнап өлтірген”
десе, кейбір деректерде
“жау жағына шығып кетеді” деп қауіптеніп, құпия
түрде өз әкесі Шыңғыс хан
өлтірткен деген жорамалдар
кездеседі. Жошы Шығыс
Еуропаға жорық жасау
жоспарын жүзеге асыра
алмай дүние салды. Мазары
Жезқазған қаласынан
45 шақырым жердегі
Кеңгір өзенінің сол
жағалауында орналасқан.
Жошының өлімі жөнінде
қазақ халқында “Ақсақ
құлан Жошы хан” атты
тарихи күй бар.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

1213 жылы да дәл осы жағдай қайталанады. Өйткені, көшпелілер өздері
жаулап алған шаһарларда қалуды қатерлі санайтын. Оларға Алтан ханның
жеңілгенін мойындауы ғана керек еді.
Көшпелілердің 1214 жылғы шабуылы, тіпті, қанқұйлы сипат алады. Қолға
түскен тұтқындарды алдарына салған көшпелілер шүршіттер шаһарларының
бірінен соң бірін ала бастайды. Тағы да Бежін қамалы түбінде қиян-кескі ұрыс
басталады. Осы кезеңде Сарыөзен бойына таралған індеттен көшпелілердің сарбаздары да, аттары да баудай түсіп, қырыла бастайды. Бірақ мұндай қолайлы
сәтті пайдалануға шүршіттердің шамасы жоқ-ты. Алтан хан Шыңғыс ханға
қызын беріп, алым-салық төлеп тұруға келісіп, бітім сұрайды. Белгісіз індеттен
өзі де қорқа бастаған ұлы қаған шүршіт билеушісінің қызын алып, мол олжамен
күзде еліне қайтады.
ЖОШЫ ХАН КҮМБЕЗІ
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Жошы хан күмбезі – Қазақстандағы көне сәулет өнері
ескерткіші. Ескерткіш Шыңғыс ханның ұлы, Қазақ хандарының арғы атасы Жошы
ханның құрметіне салынған.
Жезқазған қаласынан 45
шақырым жерде, Кеңгір өзенінің сол жақ жағасында орналасқан. Күмбезде сақталған
таңбаларға қарағанда, оны
салуға Жошыға бағынған тай-

күмбезді құрылыстар қатарына жатады. Табаны тік
бұрышты, іргесін жер астынан шығарған. Көзге айырықша түсетін нәрсе – салтанатты порталы. Күмбезді қазу
жұмысы кезінде екі қабір
табылды. Екінші қабір Жошының үлкен бәйбішесі керей Тұғырыл ханның інісінің
қызы Бектумыштікі болуға
тиіс деген жорамал бар.

палардың бәрі (оғыз, арғын,
қыпшақ, керей, найман, қоңырат, қаңлы, т.б.) қатынасқан. Тарихи дәстүр бойынша, күмбезді қайтыс болған
кісінің жылдық асын беруден
бұрынырақ жасайтын болған.
Соған қарағанда 1227 жылы
қайтыс болған Жошыға
1228 жылы күмбез тұрғызылған болу керек. Жошы
хан күмбезі порталды-

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Алтан ханның ойлағаны – қара басының амандығы. Көшпелілер әскері Бежін
маңынан алыстап кету бойына Алтан хан солтүстік астанаға ұлын қалдырып,
өзі Цзинь патшалығының оңтүстік астанасы Вянь шаһарына жасырынады.
Бежін шаһарының билігі қолына тиген Алтан ханның ұлы шүршіттердің
қалған күшін жинап, көшпелілерге қарсы соққы беруге әзірленеді. Жас ханзаданы Цзинь империясының солтүстігіндегі халық қолдайды.
Бұл жайсыз хабар Шыңғыс ханға Ұлы Қытай қорғанынан шықпай жатып
жеткен еді.
Ол әскерінің негізгі бөлігін қорған маңында қыстауға қалдырып, Мұқали
мен Сүбедейді шүршіттердің жас ханзадасының аптығын басуға аттандырады.
Екі қолбасшы да өздеріне жүктелген міндетті абыроймен орындап шыққан.
Алтан хандығының шығысынан тиіскен Сүбедей, тіпті, жол-жөнекей шығысқа
ШАҒАТАЙ ХАН
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Шағатай – Шыңғыс ханның
Жошыдан кейінгі екінші
баласы. 1183 жылы дүниеге
келіп, 1242 жылы қайтыс
болған. Ханның басқа да
балалары сияқты, Шағатай
әкесінің Қытайға, Хорезмшаһ империясына жасаған
жорықтарына қатысқан.
1221 жылы әкесі оған Хо-

резм шаһы Жәлел әд-Динді
қолға түсіруді тапсырады.
Сол үшін Шағатай 1221–
1222 жылдары Үндістанға
аттанды. Шыңғыс хан
өзінің көзі тірісінде-ақ
басып алған аймақтарын
балаларына еншіге бөліп
берген. Оңтүстік Алтайдан
Әмударияның оң жақ жағалауына дейін созылып
жатқан кең алқап Шағатайға қарады. Сонымен
қоса оның қарамағына 4000
әскер тиді. Әкесі өлген соң
Шағатай өз үлесіндегі өлкеге қоныстанды да, осыдан
былай жорыққа шықпады.
Жазғы жайлауы Алмалық
маңындағы Құяш деген
жерде, қыстауы Іле бойында
болды. 1228 жылы Үгедей
ұлы хан тағына көтерілгенде, Шағатай ханзадалардың
ақылшысы болды. Шағатайдың ақылдылығына,
тапқырлығына, ел басқару
ісіндегі батылдығы мен
іскерлігіне әбден ден қойған
Үгедей оның қолын қақпаған, ісіне араласпаған.
Мемлекеттік маңызы бар

Алтын Орда империясының
әскери қолбасшысы

ешбір шешімді Шағатайдың
келісімінсіз қабылдамаған.
Шыңғыс хан балаларының
ішінде өзі құрған мемлекеті
өз атымен аталған, хандық
дәреже ұрпақтарының бірінен келесісіне ата мұрасы ретінде ауысып келген
жағдай Шағатай әулетінде
ғана болды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

қарай сұғына еніп, Кореяны да бағындырып қайтады. Ал Мұқали болса, Бежінге
дейінгі бұрын көшпелілерге бағынған аймақты түгел қайтарып алып, 1215 жылдың
жазында төрт жыл бойы Шыңғыс ханның өзінің тісі батпаған Бежін шаһарын да
алып тынады. Шүршіттің жас ханзадасы шаһардан әзер қашып құтылады. Ал
оған әкесі көмекке жіберген қалың әскер орта жолда қырғынға ұшырайды.
Шыңғыс хан Цзинь империясының солтүстік астанасына қайта оралып,
Солтүстік Қытайдың түгелімен Мыңқолдар елінің иелігіне айналғанын жария
етеді. Аймақты басқаруға жалайыр Мұқалиді қалдырып, өзі Қарақорымға
қайтады.
Шыңғыс ханның еліне асығуының бірнеше себебі бар еді. Ең алдымен,
Бұқтырма жағасындағы шайқаста құтылып кеткен найман ханзадасы Күшіліктің
Қидандар патшалығының тағына отырып, күшейе бастағанын естіген-ді. ЕкінҮГЕДЕЙ ХАН
басшысы болды. Орта Азия
қалаларын қоршауға алу
кезінде Шыңғыс ханның
үлкен екі ұлы Жошы мен
Шағатай арасында үнемі
дау туа бергендіктен әкелері Үгедейді шығарып, екі
ағасын оған бағынуға міндеттеді. Екі ағасына қарағанда
мінезінің жұмсақтығымен
әрі елмен тез тіл табыса
алуымен ерекшеленді. Хорезм жорығы аяқталғаннан
кейін көп ұзамай Шыңғыс
хан Үгедейді өзінің заңды
мұрагері етіп тағайындады.
Таққа отырғаннан кейін ол
Үгедей хан
әкесінің жорықтарын әрі
қарай жалғастырды. 1232
Үгедей (Угэдэй) – Шыңғыс
– 1234 жылдары Үгедей мен
хан империясының 1229
– 1241 жылдар аралығындағы Төле басқарған әскерлер
Цзинь ипериясын толық
ұлы ханы. 1185 жылы
талқандап, Солтүстік
дүниеге келіп, 1241 жылы
Қытайды бағындыруды
қайтыс болған. Шыңғыс
аяқтады. Үгедей білімді
ханның үшінші ұлы әрі
әрі ақылды адам болған.
мирасқоры. Жас кезінен
Ол билік жүргізген кезеңде
әкесінің жорықтарына
ел астанасы Қарақорым
қатысты. 1211 – 1215 жылқаласын салу аяқталды.
дары Солтүстік Қытайға,
Халық санағы жүргізілді.
1218 – 1222 жылдары Орта
Байланыс, хат-хабар қызметі
Азияға (Хорезм) жорық
ұйымдастырылды.
кезінде жеке жасақтың
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ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

шіден, ұлы қаған Бежінде болғанда, оған Хорезм шаһы Мұхаммедтің елшілері
келген. Достық ниетпен келген елшілерден Шыңғыс хан екі жағымсыз хабар
біліп, көңіліне түйеді. Біріншісі – Араб халифатының өзімен тәжікелесіп жүрген
Хорезм шаһының Қытай жақтан да үміті бар екені. Екінші жағымсыз жаңалық
– меркіттің Тоқта бегінің елі түгел қырылып, қашып құтылғандары қыпшақтар
даласында көшіп-қонып жүрген көрінеді.
Соңғы хабарды естіген ұлы қаған Сүбедей батырға қатты ренжиді:
– Мен сені осыдан жеті жыл бұрын меркіттерді түгел қырып келді ме десем,
тағы да бос қоя берген екенсің ғой. Жаныңа үлкен ұлым Жошыны ал да қайта
аттан! Бұдан былай Тоқта бектің ұлдарының есімін естімейтін болайын!
Қалың әскер ерткен Сүбедей мен Жошы дереу қыпшақтар даласына аттанады.
Ертіс дариядан бері өтіп, кең далада желе жорытқан қуғыншы топ меркіттер елін
ТӨЛЕ
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кенже ұлы, 1193 жылы
дүниеге келген. Моңғол
дәстүрі бойынша боржиген
ұлысына қарасты Орталық
және Батыс Моңғолия жерін мұраға алды. Ол сондай
қуатты әрі зор қабілетті
қолбасшы болды. Жастайынан қытайдың әскери мектебінен сабақ алған, үлкен
қақтығыстар кезі Сүбедейдің
назарында болатын. Егер
моңғол шапқыншылығы
кезінде елу жыл бойына Төле
бірде-бір рет жеңілмеген
болса, ол тәртібі жағынан да
әкесінің “Жасақ” заңын еш
бұзбаған екен. Сүбедейдің
қасында жүріп, моңғол
жасақтары алдында жақсы
танылды. Шыңғыс хан өлген
соң, 1227 – 1229 жылдар
аралығында жаңадан ұлы
хан сайланғанша “қара шаңырақтың” иесі Төле таққа
отырды. Оған әке өсиеті
бойынша әскердің басым
бөлігі (101 мың адам) берілді.
Ұлы хан болып сайланған
Үгедейдің нұсқауымен, 1230
жылға қарай шапқыншылық

жорық Қытайға бағытталды.
Қытайдағы Цзинь (Алтан)
патшалығына қарсы моңғол
әскерін Төле басқарды.
Ол 1234 жылғы Қытайға
шабуыл кезінде көбіне
Сүбедеймен ақылдасып
отырды. Қалың әскерімен
және Үгедейдің елшілігі арқылы Сунь патшалығының

Төленің Қытайға жорығы

күшін пайдаланып ақыры
оңтүстіктегі қытай астанасы
Вяньды алды. Бірақ, Төле
осы соңғы жорықтың жеңісін
тойлай алмады. Төленің
артында он ұл қалды. Олар:
Мөңке, Жұрықа, Құтықты,
Құбылай, Хулагу, Арықбұға,
Бөжек, Мөке (Муке), Иесукайтай, Сабуктай.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Ырғыз өзенінің (қазіргі Ақтөбе облысы) бойында отырған жерінен табады. Сайланып келген қуғыншылар бейбіт елдің тоз-тозын шығарады. Қанды қырғында Тоқта
бектің жер басып жүрген қос ұлы – Шылауын да, Құптуған да қаза табады.
Меркіттерді тып-типыл қырып, еліне қайтуға жиналған Сүбедей мен Жошыға
күтпеген кедергі тап болады. Дәл осы кезде өз мемлекетінен бөлініп батысқа
көшкен қыпшақтардың бір бөлігін қуа шыққан Хорезм шаһы Мұхаммед те кең
далада Шыңғыс хан қолымен жолығамын деп ойламаса керек?!
Қалай болғанда да, 1216 жылдың жаз айларында бұрын бір-бірімен соғысып
көрмеген екі елдің қалың қолы Ырғыз өзенінің жағасында алғаш рет кездескені
айдан анық.
Кең далада кездескен қарулы әскер тәжікелеспей тарайтын ба еді?! Тағы бір
үлкен ұрысты бастап жібереді.
КҮШІЛІК ХАН
Күшілік хан (Күчүлүк хан)
– найман Таян ханның үлкен
баласы әрі мұрагері (шамамен
1180 жылы дүниеге келіп,
1218 жылы қайтыс болған).
1204 жылы 15 шілдеде
Шыңғыс хан әскерлері мен
наймандар арасында болған
“Наху Қон” шайқасы кезінде
Күшілік жиырмадан жаңа
асқан жігіт болатын. Рашид
әд-Дин ел арасында “Күшілік хан жын-шайтандарды
қосақтап саудырып, сүтінен
қымыз ашытқан” деген аңыз
тарағанын айтады. Осы
шайқаста Таян хан бастаған
55 мың сарбазы бар найман
қолы әскери дайындығы
күшті Шыңғыс хан әскеріне
қарсы аттанады. Қадырғали
Жалайырдың жазуына
қарағанда, ұрыс кезінде Таян
хан қаза тауып, наймандар
жағы жеңіліске ұшырайды.
Найман жұртының ендігі
тағдыры өзіне байланысты
болған Күшілік хан Тамир
өзені бойына бекініс салып,
Шыңғыс хан қолына қарсылық көрсеткенімен, төтеп
бере алмай кері шегінеді де,

Кемчугтегі ағасы Бұйрық
ханға барып қосылады. 1204
жылы Бұйрық хан Урунгу өзені бойында Шыңғыс
хан әскерімен шайқаста
қаза табады. 1205 жылы
(сиыр жылы) көктемде
Шыңғыс хан Кем асуын
асып, Бұқтырма өзенінің
бойында Күшілік хан мен
меркіт Тоқта бектің біріккен
әскерімен шайқасады. Тоқта
бек қаза табады, ал Күшілік
хан Бесбалық арқылы шегініп, Шу бойындағы Лиау
(Ляо) патшалығының билеушісі Жилугуға келіп
бас сауғалайды. Олардың
одақтасуына “ағайыншылық”
байланыс емес, екі елдің басына түскен тағдыр тауқыметі
себепші болса керек. Күшілік
хан ата мекенінен айырылып, Жетісу асса, бұл кезде
Лиау патшалығы да өзіне
сенімді серіктес іздеп, қолдау
күтіп отыр еді. Күшілік хан
Жилугудің сеніміне еніп,
Лиау патшалығының билігін
өз қолына алды. Күшілік хан
1212 жылы Алтай жорығына
аттанып, Алмалықты шап-

ты, Қашқарды бағындырды.
Шыңғыс хан сол жылы
Тоғышар мерген бастаған
үш мың атты жасақты
қарақытай шекара шебіне орналастырып, Жебе бастаған
20 мың сарбазды Күшілік
ханға қарсы аттандырған
(“Моңғолдың құпия шежіресі”). 1218 жылы Жебе
қолымен болған шайқаста
Күшілік хан қаза табады.

Найман ханы – Күшілік
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Бізге жеткен деректерге қарағанда, Сүбедей мен Жошының соңына ерген
мыңқолдықтар ұрыс даласында ерекше ерлік көрсеткен. Олардың соғысу шеберліктеріне, тіпті, Мұхаммед шаһтың өзі таң қалыпты. Бір күнгі ұрыстың өзінде
жиырма мың сарбазынан айырылса, таң қалмай қайтеді. Сірә, мыңқолдықтар
шығыны бұдан екі есе аз болса керек.
Күні бойғы кескілескен ұрыстан қалжыраған екі жақ та күн бата қалған
шаруаны ертеңгі күнге қалдырып, демалуға тоқтайды. Осы сәтте Жошы оғлан
Сүбедей қолбасшыға қолқа салады:
– Әкем бізді хорезмдіктермен соғысуға жұмсаған жоқ. Меркіттерді қырып
кел деген. Меркіттерді қырдық. Енді қайту қажет.
Сүбедей де бұл ұсынысты қолдайды. Мыңқолдықтар түнемелікке тоқтаған
алқапқа лаулатып от жағып қалдырып, өздері шығысқа қарай зытып отырады.
АЛТАН ПАТШАЛЫҒЫНЫҢ ЖАУЛАНУЫ
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Алтан патшалығы (империясы) – құрамы жағынан
қытай, таңғұт, корей (солонг) және т.б. көптеген
ұсақ мемлекеттерді жаулап алу нәтижесінде құрылған мемлекет. Моңғол
шапқыншылығына дейін
(XIII ғасырдың басы) оның
императоры Вей-Шао Ван
болды. Оңтүстік жорықты өзі басқарған Шыңғыс
хан Алтан патшалығына
1211 жылы ақпанда басып
кіреді. Моңғолдар Алтан
патшалығын талқандап,
Ұлы қорғанға дейінгі жерлерді тез басып алады.
“Түлкі асуындағы” шайқастан жеңілген Алтан
патшалығы моңғол әскерін Ұлы қорған түбінде де
тоқтата алмады. Моңғол
әскерлері 1211 жылдың
күзінде Алтан патшасы
отырған Орталық астанаға
(Бежінге) жетеді. Бірақ
моңғолдар қаланы алуға
асыға қоймады. 1212 жылдың күзінде моңғолдар
Алтан патшалығының
Батыс және Шығыс аста-

насын бірдей басып алады.
1213 жылы моңғолдар
Хуанхэ өзенінің солтүстігіндегі жерлерді түгелдей
шапты. Сол жылы қыркүйек
айында сарай төңкерісі болып Вэй Шао орнына жаңа
император Сюань Цзин
отырады. 1214 жылдың
басында Шыңғыс хан Яньцзинге келіп, күтпеген
жерден Сюань Цзинді
келісімге шақырады.
Алтан патшасы келісімге
сай Шыңғыс ханға алтын
және жібек матасымен
құн төлеп, өзінің кеңесшісі
Ваньян Фусинге Шыңғыс
ханды шығарып салуды
міндеттейді. Шыңғыс хан
қытай жерінен шыға сала,
1211 – 1214 жылдары қолға
түскен жүз мыңдаған тұтқын
қыз-жігіттерді бір жерге
жинатып, түгелдей қырып
тастайды. 1214 жылы
Алтан патшасы оңтүстікке
Кайфын қаласына көшіп
кетеді. Осы кезде қидандар
шүршіттік билеуші Суан
Цзинге қарсы шығып,
моңғолдардың қол астына

алуын өтініп елші жібереді.
Бір айдан соң Шыңғыс
хан арнайы әскер жіберіп,
Яньцзинді қоршайды.
1215 жылы наурызда
солтүстіктегі басты қаласы
Даличенді алса, маусым
айында Яньцзинді отқа
орайды. Императордың
жиған барлық қазынасын
Шыңғыс хан әскері тасып әкетеді. 1215 жылғы
Шыңғыс хан жіберген
екі елшіліктің де шарттарына Алтан патшасы
келіспейді. Сондықтан
моңғол әскері 1216 жылы
Си Ся мемлекетінің
жерінен өтіп, олардың елу
мың әскерін пайдаланып,
Алтан патшалығының
оңтүстігіне шабуыл жасайды. Ол кезде Алтан
патшасының бүкіл әскері
астанасы Кайфынды қорғауға жұмылдырылғандықтан,
моңғол әскері қорғаусыз
қалған елді мекендерді
тонап кері қайтады. Осылайша Алтан патшалығын
жаулаудың бірінші кезеңі
аяқталды.
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Таңертең Мұхаммед шаһ олардың ізін сипап қалыпты. Алайда осы шайқас оның
есінде қалып, бұдан былай мыңқолдықтар есімін естісе, көңіліне үрей кіретін
жағдайға тап болған еді...
Сүбедей мен Жошы оғланның өз тапсырмасын мүлтіксіз орындап келгеніне риза
болған Шыңғыс хан Жебе бастаған жиырма мыңдық екінші қолды 1218 жылдың
көктемінде қидандар билеушісі Күшілікке аттандырады. Шығыс Түркістан мен
Жетісудың халқы Жебе ноянның қалың қолмен келе жатқанын естіп, алдынан
шығып қарсы алады. Ұйғырлар мен қарлұқтардың Шыңғыс ханға 1208 жылыақ бағынғанын бұрын айтқанбыз. Енді дулаттар әмірі Байдоған (Ертөбе), қаңлы
билеушілері Тұғырыл мен Сунақ тегін, Алмалық шаһарының әміршісі Озар, т.б.
Шыңғыс хан әскеріне өз еріктерімен қосылады. Қарауындағы халқы өзінен теріс
айналғанын сезген Күшілік қидандар ордасының алтын-күмісін атқа теңдеп алып,
ЫРҒЫЗ ШАЙҚАСЫ
Ырғыз шайқасы қазіргі
Ақтөбе облысы, Ырғыз
ауданына қарасты Ырғыз
өзенінің бойында өткен.
Бұл шайқас Хорезм шаһы
Мұхаммед пен Шыңғыс
ханның үлкен ұлы Жошы
әскерінің арасындағы күтпеген кездесуден туындаған.
Шыңғыс хан Жошы мен
Сүбедей басқарған әскерді
меркіттерге қарсы аттандырады. Олар 1216 жылы
ерте көктемде суыт жортып, Ырғыз бойын жайлап
жатқан меркіттерді шабады. Бұл жорықты Жошы
басқарып, ұрысты Сүбедей
жүргізеді. Моңғолдар қашқан
меркіттердің соңынан қуып
келе жатып, жолда Сырдарияның батысы, Ырғыз бойында
қыпшақтарға қарсы жорықта
жүрген Мұхаммед шахтың
60 мыңдық қолымен
ұшырасып қалады. Сонда:
“Қаған әкемнің рұқсатынсыз
меркіттерден өзге ешкімге
тиіспейміз,” – деп, елші
жіберген Жошы ұрыстан
бас тартады. Жошының шешіміне қарамастан Хорезм

шаһы оны соғысуға мәжбүр
етеді. Тұтқиылдан жолыққан
мықты қолмен моңғолдар
ерлікпен шайқасады.
Шайқас үстінде Мұхаммед
шаһ қолға түсе жаздап, ұлы
Жәлел әд-Диннің ерлігінің
арқасында әзер құтылады.
Қақтығыс күні бойы жүріп,
кеш түсе саябырлайды. Екі
жақ келісіп соғысты ертеңгі
күнге қалдырады. Түн
қараңғылығын пайдаланған
Жошы әскері лаулап жанған
отпен қарсыласын алдау-

Ырғыз шайқасы

сыратып, жасырын түрде
шығысқа қарай бет алады.
Таң сәріде оянған хорезмдіктер моңғолдардың өз орнында жоқ екенін көріп, сан
соғып қалады. Сонда моңғол
әскерінің артынан қуа шаппақ болған Жәлел әд-Динді
әкесі басу айтып тоқтатады.
Осылайша бұл шайқаста ешкім де жеңбейді. Бірақ, бұл
қақтығыс Мұхаммед шаһқа
ой салды. Бұдан әрі моңғолхорезм байланысы күрделене
түсіп, үлкен соғысқа әкеледі.
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шағын жасақпен батысқа қарай қашады. Бадахшан өңіріндегі Сарыкөл маңында
оны жанындағы серіктері ұстап алып, Жебе ноянның алдына әкеледі. Жебе ноян
найман ханзадасын асқан қаталдықпен жазалайды.
Бұл кезде Шыңғыс хан мен Хорезм шаһы Мұхаммедтің арасындағы қарымқатынас та шиеленісе бастаған еді.
Алғашқыда бауырлас екі ел бір-бірімен елшілер алмасып тұрған-ды. Мұхаммед шаһтың 1215 жылғы Бежінге келген елшілігіне жауап ретінде Шыңғыс хан
да мол тарту-таралғымен Самарқанға елшілік аттандырады. Ылғи Орталық
Азиядан шыққан саудагерлер Махмұт Хорезми, Әлиқожа Бұхари және Жүсіп
Отырари бастаған бұл елшілік Самарқанға 1218 жылдың көктемінде келіпті.
Елшілер Хорезм шаһына Шыңғыс ханның хатын табыс етеді. “Мен – Шығыстың
билеушісімін, сен – Батыстың билеушісісің. Арамызда достық пен бейбітшіліктің
ШЫҢҒЫС ХАННЫҢ БАТЫСҚА ЖОРЫҒЫ
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XIII ғасырдың жиырмасыншы жылдарына қарай Сыр
бойын жаулауға кіріскен
Шыңғыс хан әскерлері бірнеше бағытқа бөлінді. Шыңғыс
хан Жошы әскерін Сыр
бойымен төмен – Сығанақ,
Үзкент, Баршынкент, Жент,
Янгикентті алуға жібереді.
Келесі бес мыңдық шағын
әскерді Сыр бойымен жоғары
Белакет, Ходжентті алуға
аттандырады. Шыңғыстың

өзі негізгі күшпен батысқа
– Хорезмшахтың иелігіне қарасты Бұхара қаласына қарай
аттанады. Қыста Шыңғыс хан
сусыз даламен тез арада өтіп
мықты бекінісі бар Зарнуқ
қаласына жетеді. Қала еш
қарсылықсыз беріледі. Моңғолдар енді Зерафшанның
оң жағалауындағы Нұрата
қаласының үстінен түсіп,
оны да оп-оңай басып алады.
Қаланы тонап, мың бес жүз

динарға алым-салық (контребуция) төлеуге мәжбүр
етеді. 1220 жылдың ақпанында Шыңғыс хан Бұхараны
қоршайды. Қоршауда қалған
Бұхараның қорғаушы әскері
үш күннен соң, амалсыздан
қамалды тастап кетуге шешім
қабылдайды. Өйткені үлкен
қаланың қорғаныс мүмкіндігі
де нашарлай бастаған болатын. Бұхарлықтар қоршауды
бұзып өтсе де, оларды соңына
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берік шарты болсын, екі жақтың да керуендері мен саудагерлері қатерсіз келіп
кетіп жүретін болсын” делініпті хатта. Бірақ, қаһарымен Бағдадтың халифы әнНасырдың өзін қалтыратып отырған Мұхаммед шаһқа бұл хаттағы “Сен менің ең
ардақты ұлымсың” деген сөз ұнамайды. Ол заманда бір ел басшысының екінші
ел басшысына “ұлымсың” деген сөзі “боданымсың” деген мағынаны білдіретін.
Терісіне сыймай ашуланған Мұхаммед шаһ елшілерден:
– Мені ұлым деп отырған бұл оңбаған кім? Әскерінің саны қанша? – деп
сұрайды.
– Сіздің әскеріңізбен салыстырғанда аттылының жанындағы қара жаяудай,
түнектің қасындағы бұлдыр тұмандай, – деп жауап беріпті елшілер.
Бұл енді елші Махмұт Хорезмидің аңғал шаһты әдейі арандатуы еді. Шаһ
елшінің сөзіне сеніп, намыстанып қалады.
ШЫҢҒЫС ХАННЫҢ БАТЫСҚА ЖОРЫҒЫ
түскен моңғол әскері қырып
тастайды. Тек аздаған бұхар
әскері Әмудариядан өтіп
аман қалады. Келесі күні
дінбасылары мен қаланың
беделділері сатқындық жасап, еш келісімсіз-ақ қақпаны
ашып береді. Шыңғыс хан
қаланы бағындырған соң,
қаланың өз тұрғындарының
күшімен цитадельді алуға
бұйрық береді. Қалалықтар
түнгі соғыстар мен шабуылдардан қашқақтағандықтан,
Шыңғыс хан қаланы өртеуді

бұйырады. Қала ағаштан
салынғандықтан бірнеше
күнде көп бөлігі өртеніп
кетеді. Осыдан кейін
моңғолдар цитадельге шабуылдап, Бұхара халқын
қайтадан сыртынан қазылған шұңқырын топырақпен
толтыруға мәжбүр етеді. Цитадель он екі күн қорғанады.
Ақыры моңғолдар цитадельге басып кіріп, адамдарын
қырып, тонайды. Осыдан
кейін Шыңғыс хан қаланың
атақты адамдарын тонап,

Моңғол шапқыншылығынан қалған Бұхара...

өздеріне қаладан кетуді
бұйырады. Ал қала халқын
қырғынға ұшыратып, тірі
қалғандарын бөліске салады. Рашид әд-Диннің
мәліметінше моңғолдар 30
мыңдай еркекті өлтіріп,
әйелдер мен балаларды
құлдыққа алып кетеді.
Келесі күні Бұхара тіршілік
болмағандай тып-типыл болып қалады. Осыдан кейін
Шыңғыс хан әскері 1220
жылдың наурыз айында Самарқанға шабуылдайды.
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Шыңғыс ханның 500 түйеге теңдеген мол тарту-таралғымен, сыйлықпен жіберген екінші елшілігі Отырар шаһарына 1218 жылдың жазында келіп жетіпті.
Бұл елшілікті тағы да Орта Азиялық саудагерлер Омарқожа Отырари, Жамал
Марағи бастап келген-ді. Алайда елшілік құрамындағы төрт жүз елу адамның
ішінде жүзге жуық тыңшылар бар екендігі туралы қауесет Отырар әміршісі
қыпшақ Қайыр ханға жетеді. Бұл хабарды ести сала Қайыр хан Самарқандағы
Мұхаммед шаһқа жаушы аттандырады. Шыңғыс ханның алғашқы елшілігі
арқылы жіберген хатына ызасы әлі басыла қоймаған Мұхаммед шаһ Отырар
әміршісіне екінші елшілік құрамындағыларды тұтқынға алып, көздерін жоюды
нықтап тапсырады. Қайыр хан Хорезм шаһының әмірін мүлтіксіз орындайды.
Бұл Мұхаммед шаһтың да, Қайыр ханның да үлкен қателігі еді. Өз елшілерінің қалай өлтірілгенін естіген Шыңғыс хан қатты ашуланады. Бағра Хорезми
ХОРЕЗМ МЕМЛЕКЕТІ
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Хорезм – Орта Азиядағы
ежелгі мемлекет. Шығыстағы
мұсылман әлемінің ортасында құрылған жаңа күшті
мемлекеттің негізін салған
– Хорезм шаһы Атсыз болды. Ол салжұқ сұлтаны
Санжардан бір жыл бұрын,
1157 жылы қайтыс болды.
Атсыз билік құрған кезде
Хорезмді Санжардың иелігінен бөлектеп, тәуелсіз
етіп бөліп алуға тырысты.
Ол біртіндеп Жент пен
Маңғышлақ аймағын және
көршілес қыпшақ және
түрікмен тайпаларын өзіне
қосып ала бастады. Оның ісін
ұлы Ел-Арслан (1156 – 1172)
жалғастырды. Ел-Арслан
Хорасандағы салжұқтардың
әлсіреуін пайдаланып Дихистанды өзіне қосып алады. 1172 жылы Хорезмге
қидандар шабуылдап, ЕлАрслан қаза табады. Оның
орнына мұрагері Текеш (1172
– 1200) билік құрды. Ол да
Хорезм аймағын кеңейтіп,
үлкен мемлекет құруға тырысты. Алайда Алдыңғы
Азия мен Орта Шығыста оған

гуридтік сұлтан Гияс-әдДин Мұхаммед кедергі болды. Сұлтан Гияс-әд-Диннің
шыққан тегі – тәжік, өзі Гур
таулы аймағының билеушісі. Ол да салжұқтардың
әлсіреуін пайдаланып, 1175
– 1176 жылы Герат қаласын
басып алды. Енді Текеш Хорасан аймағына көз жүгірте
бастады. Оның Бұхара мен
Мәуереннахрға жасаған
жорығы сәтсіз болып, бір
жағынан қарақытайлар да
мүмкіндік бермей қояды.
Тек, XII ғасырдың сексенінші жылдары ғана
сәті түсіп, Хорасандағы
қайшылықтарды пайдаланып, 1187 жылы Нишапурды, 1192 жылы Рейді, 1193
жылы Мервті жаулайды.
1194 жылы Батыс Салжұқ
сұлтаны II Тұғырылға
соққы беріп, оны ұрыс даласында өлтіреді. Иранның
шығысы толық Текештің
қолына көшіп, енді Хорезм
жері екі есе ұлғаяды. Хорезм мемлекетінің астанасы
Үргеніш қаласы болды.
Қуаты арта бастаған Текеш

Насирға ескерту жасап, 1196
жылы оған да соққы береді.
Ол тіпті Иракқа қожайыны
сияқты еркін кіріп, ал оның
әскері бейбіт халықты тонап, өлтіре бастайды. Оған
қарсылық білдірген Ирак
жұрты Хорезм әскеріне
шабуыл жасайды. Бұл оқиға
1200 жылы Текештің қайтыс
болуынан кейін орын алды.
Текештің ұлы Мұхаммед
тұсында (1200 – 1220) Хорезм
мемлекеті шығыстағы ең
мықты мұсылман әскеріне ие
болады. Оған енді Орталық
Азияға толықтай өз билігін
орнату үшін қарақытайларды
жойып, Мәуереннахрды
өзіне қаратуы ғана қалды.
Мұндай мүмкіндік Мұхаммед
шаһтың қолында болды да.
1210 жылы Моңғолиядан
қуылған найман ханы Күшілік қарлұқтармен бірлесіп
қарақытайларға соққы бергенде, самарқандық қарахан
билеушісі Османмен бірге
Хорезм шаһы Мұхаммед
Жетісуға келеді. Ол соншалық шайқасқа түспесе де,
қидан әскербасы Таянгуды
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есімді сенімді өкілін Мұхаммед шаһтың тікелей өзіне жіберіп, зілді сәлемін
жолдайды:
– Менің елшілеріме қол көтерген Қайыр ханды алдыма байлап әкеліп бер,
әйтпесе тұрысатын жеріңді айт!
Елші арқылы жеткен ұлы қағанның бұл сөзі Хорезм билеушілері сарайында әжептәуір әбігер туғызып, арсаң-сарсаң күй кештіреді. Мұхаммед шаһтың
үлкен ұлы Жәлел әд-Дин Отырар әмірі Қайыр ханды ұстап беруді ұсынады.
Бірақ шаһтың шешесі, Үргеніштің билеушісі Теркун қатын бұл ұсынысқа бірден үзілді-кесілді қарсы болады. Себебі, Қайыр хан Теркун қатынның туған
інісі болатын.
Анасының айтқан тілегін жерге тастамайтын, екі етпейтін Мұхаммед шаһ
Шыңғыс ханнан келген сенімді өкіл Боғра Хорезмиді де өлтіруге нөкерлеріне
ХОРЕЗМ МЕМЛЕКЕТІ
қолына түсіргеніне разы болды. Ол өзін жеңімпаз санап,
екінші Ескендір (Александр)
деп атанып, тіпті “Сұлтан
Санжардың” лауазымын да
иемденуді қалады. Жүзігіне
“Алланың жердегі көлеңкесі”
деп жаздырып та алады.
1210 жылы Қарақытайды
жеңген Мұхаммедтің алдына келіп Осман хан өз
еркімен тәуелділікке бас
ұрды. Оны жылы қарсы
алған Мұхаммед Хорезм
шаһ оған қызын береді. 1211
жылы жас жұбайлар мінген
үлкен той керуенін Хорезм
әскерімен Самарқанға аттандырды. Хорезмдік қыпшақ
әскерлері Самарқанға барып Иракта салған ойранын
тағы қайталайды. Шыдамы
таусылған самарқандықтар
1212 жылы Османның бастауымен қарсы шығып,
хорезмдіктердің көбісі
өлтірілді. Хорезм шаһы
оларға қарсы дереу әскер
аттандырады. Қала қарсылық
көрсете алмай, Мұхаммед
әскерінің талауына түсті
(10 мыңдай адам өлтірілді).

Сонда ханшайым өзін аман
алып қалған күйеуін де
өлтіруді бұйырады. 1220
жылы Шыңғыс хан әскерінің

басып кіруіне байланысты
Хорезм мемлекеті ыдырап,
Жошы ұлысы (Алтын Орда)
құрамына кірді.

Хорезмнің астанасы көне Үргеніштегі Төребек ханым кесенесі.
XIV ғасыр
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жарлық береді. Бұл жарлықтан енді “соғысуға мен де әзірмін” деген сөзді түсінуге
болатын еді.
Шыңғыс хан өзінің негізгі күшін Ертіс бойына әкеліп жинайды. Жетісуға
жақсы орныққан Жебеге өзінің үлкен ұлы Жошыны көмектесуге жіберіп, оларға
оңтүстік жақтан шабуылға шығуға жарлық береді.
Жошы мен Жебе бұл тапсырманы сәтті орындайды. Тіпті, Жебе Бадахшан арқылы Хорезм мемлекетінің сыртына өтіп, оңтүстіктен қауіп төндіре бастайды.
Бізге жеткен деректерге қарағанда Мұхаммед шаһтың әскері Шыңғыс
ханның қолынан екі еседей көп болыпты. Ол заманда Хорезм мемлекетінде
піл мінгені, салт аттысы бар – төрт жүз мыңдай тұрақты әскер бар екен. Ал,
мыңқолдар қағаны сартауылдар (хорезмдіктер) еліне екі жүз мыңдай сарбазбен
аттанғаны белгілі. Әрине, олар бұл жолы Алтан хандығына жорық кезінде қолға
ТЕРКУН ҚАТЫН
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Хорезм шаһ сарайындағы
өмір. Миниатюра

Теркун қатын – Хорезм шаһы
Текештің әйелі, Мұхаммед
Хорезм шаһтың шешесі.
Теркун – оның есімі, қатын
– сол кездегі падиша, ханым
деген құрметті атақ. Хорезм

шаһы Текеш өлген соң Теркун қатын ұлын (Мұхаммед)
таққа отырғызып, екеуі
бірге ел басқарған. Теркун
қатын – қаңлы тайпасының
беделді билеушісі Қыранның
қызы. Ол арғын руынан
шыққан келіні Айшешекті жек көрген. Мұхаммед
шаһ пен Теркун қатын
Жәлел әд-Динге бала кезінен сенімсіздікпен қараған.
Хорезм мемлекетінің түбіне
жеткен де осы Теркун қатын
мен Айшешек арасындағы
ұрыс-керіс себеп болған. Әскери қолбасшылыққа бейім
немересі Жәлел әд-Динді
сарай маңынан алыстатудың
жоспарын ұсынған осы әжесі
Теркун қатын еді. Теркун
қатын Араб пен Иранның,
Шығыс Түркістанның,
қидандардың, қыпшақ
даласының, тіпті Шыңғыс
ханның сыртқы саясатына араласып, өз қалауын
орындатқыза білуімен әйгілі
болған. Ұлы Мұхаммед
хорезмшаһ Шыңғыс хан
әскерінен жеңіліс тапқан
соң Қап тауына, ал немересі

Жәлел әд-Дин Иранға қашқан соң Теркун қатынның
өмірі босқындықпен
аяқталады. Шыңғыс хан
шапқыншылығынан
Шығыс Иранға қашып,
биік тау басындағы қамалға
тығылады. Оны моңғолдар
сусыз қалдырып қолға
түсіреді. Самарқанға
әкеледі, сонда қартайып
қайтыс болады.
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түсірген қару-жарақпен қоса, қамал бұзғыш, от шашқыш арбаларын да сүйрете
келіпті.
“Құпия шежіренің” айтуы бойынша, Шыңғыс хан сартауылдар еліне жорыққа аттанар алдында татар әйелі Есуй тосын ұсыныс айтады:
– Хан ием! Алыс жорыққа аттанып барасыз. Жаман айтпай жақсы жоқ. Сіз
қапыда көз жұмсаңыз, еліңе кім ие болмақ. Өз аузыңызбен мұрагеріңіздің есімін
айтып кетпейсіз бе?
Ұлы қаған әйелінің бұл сөзінің дұрыстығын мойындайды. Бөрте бәйбішесінен
туған төрт ұлы Жошыны, Шағатайды, Үгедейді, Төлені ордасына шақыртып
алып, кеңес құрады.
Көшпелілер салты бойынша әке тағын үлкен ұл мұрагерлікке алған. Үлкен
ұл – Жошы, бірақ ұлы қағанның екінші ұлы Шағатай әкесінің алдын орайды:
ЖӘЛЕЛӘДДИН
Жәлел әд-Дин Меңдімұрын
ибн Ала ад-дунйа уә-д-Дин
Әбу-л-Фатх Мұхаммед
1198/99 жылдары туған.
Жәлел әд-Дин – Хорезм
шаһтарының соңғы ұрпағы.
Жәлел әд-Дин Шыңғыс хан
жасағымен 1216 жылы алғаш
рет Ырғыз өзені бойында кездесіп, жеңіске жетіп тұрған
жерінен әкесі Мұхаммед
шаһтың табансыздық танытуы себебінен, әскерін майдан даласынан алып кетеді.
Жәлел әд-Диннің жас та болса, дарынды қолбасшылығын
осы жолы байқаған Шыңғыс
ханның үлкен ұлы Жошы
әкесіне айтып барады. Ырғыз
бойындағы шайқаста Жошы
әскерлері күннің батуымен
көп жерге от жаға отырып,
өздері майдан даласынан
жылыстап тайып тұрады.
Мұны кеш сезген хорезмдіктер “біз жеңдік” деп масаттанады. Жәлел әд-Дин әкесіне
жаудың артынан қуып,
талқандауды ұсынады, бірақ
әкесі бұл ұсынысты қабыл
алмайды. Дарынды Жәлел

әд-Динді арғын руынан
шыққан Айшешек шешесі
үшін әжесі Теркун қатын
мен кейінгі екі інісі жек
көрген. Шыңғыс хан империясы әскерлерімен бетпебет келген ұрыстарда бұл
екеуі ағаларын жау шебіне
тастап кете беруді әдетке
айналдырған. Оның үстіне
Жәлел әд-Диннің өзінің сеніміне кіріп алған уәзірі Шараф
әл-Мүліктің екі жүзділігінен
де көп зардап шеккен.
Осындай опасыздықтарға
қарамай Жәлел әд-Дин
басқарған таңдаулы сарбаздар көптеген шайқастарда
ерлік көрсетті. Соның бірі
Шынды-Паруан шайқасы.
Бұл шайқаста күйрей соққы
алған Шыңғыс ханның өзі
үлкен ойға қалған. Бұл саясат
өз нәтижесін беріп, шешуші
ұрыс тұсында Жәлел әд-Дин
әскеріндегі кейбір ықпалды
тайпалар майдан даласын
тастап, өз қолбасшысын аз
ғана сенімді батырларымен
жау ортасына қалдырып
кеткен. Жәлел әд-Дин жау

қоршауынан құтылып,
өзеннің арғы бетіне өтіп,
өздеріне қайта айбат шеккенде Шыңғыс хан Жәлел
әд-Диннің майдандағы ерлік іс-әрекетіне риза болып,
оны соңынан қуғызбаған.
Үндістан шекарасынан
Хорезмге оралған Жәлел
әд-Дин әкесінің салы суға
кетіп, ұнжырғасы түскенін
көреді. Бытыраған шаһ
әскерінің басын қайта құрау
мүмкін болмайды. Мұхаммед
шаһтың әуелгі сенген балалары әкесінің сенімін ақтамайды. Қам көңіл Жәлел
әд-Дин Қап тауынан әрі асады. Бұл жақтың халықтары
Жәлел әд-Динге көмек бере
алмайды, әзербайжан, гүржі,
т.б.халықтарының өзара
кикілжіңі мен алауыздығы
Жәлел әд-Диннің күшті,
ұйымдасқан әскер құруына
кедергі болады. Жәлел әдДин 1231 жылы тамыз айының ортасында Майафарикан
қонысының қасындағы ҒайнДар аралындағы бір күрдтің
үйінде қайтыс болады.
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– Меркіттің сарқытын мұрагер жасамақсыз ба?!
Бұл – Жошының Бөрте аналары меркіттерге тұтқынға түскеннен кейін
туғандығын бетіне салық еткені еді. Ұлы қаған да сол оқиғаны күйіне еске
алатын. Бірақ өз күмәнін сүйікті бәйбішесі Бөртеге де, үлкен ұлы Жошыға да
білдірмейтін.
Шағатайдың мына сөзі хан ордасына жиналғандарға төбелерінен жай
түскендей қатты әсер етеді. Жошы атып тұрып інісіне қарай қарсы қару ала
жүгіреді. Боғуршы арашалап қалмағанда, ағайындылар арасында қантөгіс болары анық еді.
Ұлы қаған өз қаһарымен қос ұлын татуластырғанымен, мұрагерлікті екеуіне де қалдырмауға шешім қабылдайды. Моңғолдар елінің тақ мұрагері ретінде
Шыңғыс ханның үшінші ұлы Үгедейдің есімі аталады.
ҚАЛҚА ӨЗЕНІНДЕГІ ШАЙҚАС
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Қалқа өзеніндегі шайқас
Жебе мен Сүбедей батырлар
басқарған моңғолдар мен
орыс князьдерінің әскерлері
арасында болды. Шайқас
1223 жылы 31 мамырда
Қалқа өзенінің жағалауында
өтеді. Шайқастың шығу
себебі – орыс князьдері
моңғолдардың достық
келісімге келу және
қыпшақтарға қарсы одақ
құру жөніндегі ұсыныспен
келген моңғол елшілерін
түгелдей өлтіруі болды.
Екінші рет келген елшілерге
де орыс князьдері шешімдерінен айнымайтындарын
айтып қайтарады. Өйткені
орыстарда сексен мыңға
жуық әскер жиналған
болатын. Жебе мен Сүбедей
қыпшақ орыстардың
құрған одағына қарсы
өздерінің әдеттегі тәсілдерін
қолданады. Олар тікелей
соғысқа кірмей сегіз күн
бойы шығысқа қарай
шегініп отырады. Жебе мен
Сүбедей өзара келісімдері
арқылы орыс-қыпшақ
әскери одағының арасына

іріткі салып, оларды бөліп
тастайды. Мұндай айланы
түсінбеген орыс князьдері жеңдік деп ойлап,
моңғолдарды қуалай соғып,
әскерін шашыратып алады. Осы сәтті пайдаланған
моңғолдар өз әдісіне салып, қысқа қашықтықта
тұтқиылдан қарсы соққы
береді. Осыдан соң Жебе
мен Сүбедей Шыңғыс хан

Шайқас

лагеріне қарай кері
қайтады. Бұл шайқаста
қыпшақтар мен орыстар қосындары түгелдей
талқандалады. Ол жөнінде
араб тарихшысы Ибн-әлАсир орыс әскерінің оннан
бір бөлігі ғана құтылып,
соғыс даласында олардың
алты князі мен жетпіс
боярының қаза тапқанын
жазады.
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Бұл мәселе шешілген соң, ұлы қаған сартауылдар еліне жорыққа алаңсыз
аттанады. Хан жанына белгілі қолбасшыларымен, төрт ұлымен бірге төртінші
әйелі Құлан (меркіт Дайыр үйсіннің қызы), Бежін шаһарын алған соң ордаға
қызметке алған қидан ғұламасы Елуй Чуцай ереді.
Хорезм шаһы шапқыншылармен кең далада шеп құрып соғысудың орнына, қалың әскерін әр шаһарға бөлек-бөлек бөліп тастайды. Мұны кейбір
зерттеушілер шаһтың, негізінен, қаңлылар мен қыпшақтардан құралған өз
әскерінің басы бірігуінен қорыққанынан болды десе, екінші бір зерттеушілер
оның әскери тәжірибесінің аздығынан көреді. Қалай болғанда да, Мұхаммед
шаһ қатты қателескен еді. Оның үстіне, ту сыртына өтіп алған Жебе қолын
мыңқолдықтардың “негізгі күші” деп есептеген ол ұлы Жәлел әд-Дин мен мықты
қолбасшыларының бірі Темір Мәлікті оңтүстікке аттандырады.
ҚАЙЫР ХАН
Қайыр хан (Ғайыр хан
Иналшық) – Отырар қаласының билеушісі. Туған жылы
белгісіз. Хорезмшаһтарға
қызмет еткен қыпшақ тайпасынан шыққан. Шыңғыс
ханның Қытайға жасаған сәтті
жорықтарынан кейін Хорезм
шаһы Мұхаммед Қарақорымға
жедел түрде екі елшілік
аттандырады. Елшіліктерді
қабылдаған Шыңғыс хан да
Хорезмге өз елшілігін жібереді. Екі жақты келісімдерден
соң көп ұзамай 500 түйеден
тұратын, құрамында 450
адамдық сауда керуені 1218
жылы Қарақорымнан Отырар
қаласына келеді. Сонда саудагерлер арасында Шыңғыс
ханның тыңшылары бар деп
сезіктенген Қайыр хан керуенді тонап, 449-ын өлтіреді.
Тек біреуінің құлағын кесіп, хабаршы ретінде аман
қалдырады. Осы оқиғадан соң
Шыңғыс хан Қайыр ханды
ұстап беруді талап етті. Бірақ
хорезмшаһ бұл талапты орындамай, келген елшілерді де
өлтіреді. Нәтижесінде екі ел
арасында соғыс басталып,

1219 жылы қыркүйекте
Шыңғыс хан әскері Ертістен
Жетісу арқылы Сырдарияға
келіп жетті. Отырарға таяғанда Шыңғыс хан қаланы
қоршауға ұлдары Шағатай
мен Үгедей басқарған әскерлерді қалдырып, өзі үш қосынымен Бұхараға аттанады.
Қайыр хан бар күшін салып
қорғанды. Қорғаныстың
бесінші айы бітуге таяғанда
хорезмдік әскербасы Қараша

Қайыр ханның тұтқындалуы

Қажып он мыңдық қолымен
беріліп, моңғолдарды қалаға кіргізіп жібереді. Енді
соғыс қаланың ішінде жүрді.
Қайыр хан сенімді әскерлерімен берік қамалға бекініп, тағы бір ай соғысты. Қамалды
қорғаушылар түгел қырылғаннан кейін ғана Қайыр хан
1220 жылы ақпанда қолға
түсіп, Шыңғыс ханның алдына апарылып, сол жерде
өлтірілді.
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Шыңғыс ханның да күткені осы еді. Жетісу мен Ертістің аралығында тұтас
шеп құрған мыңқолдар 1219 жылдың қыркүйегінде жолындағы елді тасқын
судай жайпап өтіп, Отырар шаһарының жанына жетіп барады. Әр бағыттан
шабуылға шыққан Шыңғыс ханның өзі де, Жошы да, Шағатай да, Үгедей де,
Сүбедей де осы шаһар түбінде тоғысады.
Отырардың билеушісі Қайыр ханның елу мың әскері бар болатын. Мұхаммед
шаһ оған көмекке Самарқаннан он мың сарбазды басқартып Қараша Қажыпты
жіберген. Алпыс мың қол ол заманда әжептәуір күш болып саналатын. Оның
үстіне Орталық Азиядағы сауда-саттық пен қолөнерінің, мәдениет пен өнербілімнің үлкен орталығының бірі болып есептелетін Отырар шаһарының сыртқы
қорғаны да атты әскер үшін алынбас қамал сынды еді. Отырар сонысымен де
ерекшеленетін.
ОТЫРАР АПАТЫ
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Отырар Ұлы Жібек жолы
бойына орналасқан әлемге
танымал сәулетті қала
болған. Отырар кітапханасы әлемдегі ең үлкен
кітапхананың бірі саналған
деген болжам бар. Ондағы
ғылым мен білім, өнер мен
сәулет орталығы туралы
аңыз-әңгімелер бүгінгі
күнге жеткен. Осы қаланың өзі бір мемлекеттей
болатын. Отырарға Шыңғыс
ханның әскері жойқын шабуыл жасаған шақта қаланы
Қайыр хан билеп тұрған.
1218 жылы жазда Отырар
қаласына Шыңғыс хан
жіберген 500 түйе, 450 адамнан тұратын алтын, күміс,
жібек, т.б. асыл бұйымдар
тиелген керуен келеді.
Қайыр хан күдікті керуенді тонап, адамдарын толық
қырғынға ұшыратады.
Керуен құрамынан тек
бір адам ғана қашып шығып,
Отырардағы қырғын туралы
Шыңғыс ханға жеткізеді.
Шыңғыс хан Мұхаммед
хорезмшаһқа кінәлі адамды
ұстап берсе ғана бейбітшілік

сақталатынын айтып елшілік жібереді. Мұхаммед
хан бұл жолы да елшілерді
өлтіреді. Осыдан кейін екі
жақ та соғысқа әзірленеді.
Шыңғыс хан бұл жорыққа
тыңғылықты даярланады.
1219 жылы жазда Ертіс
жағалауынан Сырдарияға
қарай бет алған жорыққа
алғашқыда 150 мыңға
жуық әскер қатысқан.
Отырарға жақындағанда
Шыңғыс хан әскері бірнеше
бағытқа бөлінеді. Шағатай
мен Үгедей бірнеше
түменмен Отырарды
алуға қалдырылады. 1219
жылы қыркүйекте алты
айға созылған сұрапыл
соғыс басталады. Соғыс
күндіз-түні үздіксіз жүреді.
Шыңғыс хан бастаған түркімоңғол әскері шабуылды
тоқтатпады. Қала халқы
ерлікпен шайқасты. Қаланы
алу оңай еместігін сезген
Шыңғыс хан әскерлері
Қытайдан қорған бұзатын
зеңбірек тектес әскери
қару алдырып, сонымен
атқылайды.

Медальон. Шамамен XIII
– XIV ғасырларда жасалған.
Оңтүстік Қазақстандағы Отырар қаласы орнынан табылған

Қола медальон. Алтын Орда
дәуірінің бұйымы. Шамамен XIII – XIV ғасырларда
жасалған. Отырардан
табылған

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Шыңғыс хан қоршауға алынған Отырарды күйретуді қос ұлы Шағатай мен
Үгедейге тапсырады. Үлкен ұлы Жошыны Сырдарияны бойлай батысқа аттандырып, ұлы дария бойындағы үлкенді-кішілі шаһарлардың бәрін жаулап алуға
жұмсайды. Ал өзі кіші ұлы Төлені жанына алып, Қызылқұмның сусыз даласы
арқылы Бұхараға беттейді.
Мамандар қыстың көзі қырауда сусыз, шөпсіз Қызылқұм шөлін Шыңғыс
хан қолының қалай кесіп өткеніне әлі күнге дейін таң қалады. Мұндай жорықты
Мұхаммед шаһтың да күтпегені анық. 1220 жылдың ақпанында Бұхара
шаһарының дәл түбінен Шыңғыс ханның қалың қолы шыға келгенде шаһарды
қорғаушылар абыр-сабыр күйге түседі.
Бұхараны қорғауға қалдырылған әскердің негізгі бөлігі түн ішінде шаһардан
шығып, қоршалмай әдейі ашық қалдырылған кең дала жаққа қаша жөнеледі.
ОТЫРАР ҚАЛАСЫ
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Отырар қаласы. Суретші В.Логинов. Фрагмент

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Шапқыншылардың да күткені осы еді. Бұхаралықтарды кең далада тосып
алып, түгел қырғынға ұшыратады. Содан соң шаһарға кіріп, тонауға кіріседі.
Мұнда қалған төрт жүздей қорғаушы шаһардың ішкі бекінісіне жасырынып, он
күн бойы шапқыншылармен соңғы демі қалғанша шайқасады. Бұхараны түгел
алып болған соң, Шыңғыс хан шаһардағы барлық ғимараттарды бұхаралықтардың өз қолымен қиратқызады. Мешіттер мен медреселерді қиратқызбаймыз
деп ара түскен дінбасылары дарға асылады. Шаһарға өрт қойылады. Ал аман
қалған тұрғындарды шапқыншылар шаһар сыртына қойша айдап шығып,
қолөнершілерді Моңғолияға аттандырады, әйелдерді өзара бөлісіп алады.
Ортағасырлық тарихшы Жувейнидің жазуынша, Бұхарадан босқан адамдардың
бірі жолда кездесіп жөн сұрағандарға “Келді, қазды, өртеді, қырды, айдап әкетті,
кетті” деп жауап берген.
ОТЫРАР ҚАЛАСЫ
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Тура шабуылды тоқтатып,
алыстан садақпен, отқа
тұтанған жебемен атады.
Қала өрт құшағында қалды.
Сонымен бірге азық-түлік
таусылып, сырттан қалаға
келетін су тоқтатылады.
Отырар қорғанысы әлсіреп,
ақыры жеңіледі. Хорезм
шаһынан Отырарды қорғауға көмекке келген он мың
әскердің қолбасшысы
Қараша Қажып бір түнде
қаланың қақпасын ашып,
жау жағына өтеді. Сөйтіп,
Отырар сатқындықтың
құрбаны болды. Түркімоңғол әскерін басқарған
Шағатай Қараша Қажыпты
он мың әскерімен түгел
көзін жоюға бұйрық береді.
Сатқындық ешкімге
опа әкелмеген. Қайыр
хан өзінің жиырма мың
әскерімен цитадельге
бекініп алып тағы бір ай
соғысады. Ең соңғы жауынгері өліп, қарсыласатын
қаруы да қалмаған Қайыр
ханды ұстап алып, көмейіне
балқытылған күміс құйып
өлтіреді.

Отырар көріністері

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Бұхараны бұрын жер бетінде мұндай шаһар болмағандай тып-типыл еткен Шыңғыс хан қолға түскен тұтқындарды алдына салып айдап, Хорезм
мемлекетінің астанасы Самарқанға беттейді.
Бұл кезде алты ай қоршауда болған Отырар шаһары да шапқыншылар
қолына өткен еді. Отырарлықтар туған қаласын бес ай бойы ерлікпен қорғапты.
Ақырында шаһарда азық-түлік таусылады. Шаһарды сумен қамтамасыз етіп
тұрған құбырды шапқыншылар тауып алып, қиратып тастайды. Азық-түліксіз,
сусыз қалған отырарлықтар Қайыр ханның басқаруымен қарсылықтарын
тоқтатпайды. Алайда Самарқаннан көмекке келген Қараша Қажып осалдық танытады. Ол түн ішінде өзіне бағынатын сарбаздарды соңына ертіп, шаһардың “сопы
қақпасынан” Отырарды тастап шығады. Ашық қалған қақпадан шапқыншылар
шаһарға лап қояды. Қапыда қалған Қайыр хан аман қалған жиырма мың сарОТЫРАР ҚОРҒАНЫСЫ
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Отырар қорғанысы. Суретші В.Логинов. Фрагмент

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

базымен бірге шаһардың ішкі бекінісін паналап, тағы да бір ай бойы жанкешті
ұрыс жүргізеді. Бірақ күш тең емес-ті. Ең соңында жалғыз қалған Қайыр ханды шапқыншылар тірідей қолға түсіріп, Самарқанға бет алған Шыңғыс ханға
жеткізеді. Отырардағы сәулетті ғимараттар, талай ғұламалар білім алған үлкен
кітапхана өртке оранады. Шыңғыс хан өз елшілерінің ажалына себеп болған
Қайыр ханды аузы-мұрнына балқытылған күміс құйып өлтіруге жарлық береді.
Ұлы қаған сатқын Қараша Қажыпты да тірі қалдырмайды.
Сығанақ, Сауран, Үзкент, Ашнас, Баршынкент, Жент, Бешкент, Жанкент
шаһарларын жаулап алуға аттандырылған Жошы оғлан да бұл кезде өзіне берілген тапсырманы орындап, Самарқанға беттеген әкесіне қосылған еді.
Сыр бойындағы шаһарлардың кейбіреуі Жошыға өз еркімен берілсе, кейбіреуі қатты қарсылық көрсеткен. Мысалы, сығанақтықтар Хасан қажының өз
ОТЫРАР ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫ
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Қыш ыдыс. Шамамен XIV
ғасырда жасалған. Оңтүстік
Қазақстан өңіріндегі Отырар
қаласынан табылған

Моңғолдар Отырарды жермен жексен етіп
түгел қиратады. Халқын
қырғынға ұшыратады.
Сөйтіп, ерлікпен қарсыласқан Отырар қаласы 1220
жылы толық күйрейді.
Жарты әлемді билеген
Шыңғыс ханға Отырардай
қарсылық көрсеткен бірдебір қала болмапты. Түркі
тайпалары арасындағы
осы соғыс үлкен жан түршіктірер қатыгездігімен
тарихта қалды.
Отырар қаласының орны және ондағы қазба жұмыстары

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

еркімізбен берілейік деген ұранын құлаққа ілместен, алдымен Хасанды өлтіріп,
содан соң қалың жауға қарсы оқты қарша жаудырады. Жеті күн бойы шайқасқан
сығанақтықтар түгелдей өлтіріліп, шаһар ғимараттары қиратылып жерменжексен етіледі. Үзкент, Баршынкент, Ашнас шаһарлары да дәл осындай күйге
түсті. Жент билеушісі қыпшақ Құтылық хан топан су қатері төнген шаһарды
өз еркімен тастап шықты. Жент тоғыз күн бойы тоналды. Бешкент тұрғындары
шапқыншыларға үш күн бойы қарсыласқанымен, бітім сұрауға мәжбүр болды.
Осылайша, Сыр бойындағы қалаларды түгел бағындырған Жошы Самарқанға
бағыт алған әкесіне барып қосылады.
Хорезм мемлекетінің астанасы Самарқанға шабуыл 1220 жылдың наурызында басталыпты. Шапқыншылардың Самарқанға жақындап қалғанын
естіген Мұхаммед шаһ “Ираннан қосымша әскер жинаймын” деген сылтаумен
ОТЫРАР ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫ

115

Отырар қаласының орны. Қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

шаһарды тастап шыққан еді. Мұхаммед шаһты бұрыннан ұнатпайтын дінбасы
әл-Ислам бен Қази бес күннен кейін шаһар қақпасын шапқыншыларға ашып
береді. Самарқанды қорғауға қалдырылған отыз мыңдық қаңлылар қолы да
Шыңғыс ханнан бітім сұрайды. Алайда алдап қаңлылардың қаруын тастатқан
шапқыншылар отыз мың адамды бір күнде қырып тастайды... Қала тонауға
ұшырайды. Мыңдаған қолөнершілер тұтқынға алынып, Моңғолияға әкетіледі.
Әйелдер олжа ретінде сарбаздарға бөлініп беріледі.
Шыңғыс хан Сүбедей, Жебе, Тоғышар түмендерін Мұхаммед шаһты ұстауға
аттандырады. Шикіқұтылық пен жалайыр Бала ноянды оңтүстікте (қазіргі Ауғанстан аймағы) жанкештілікпен ұрыс салып жүрген Жәлел әд-Динге (Мұхаммед
шаһтың үлкен ұлы) қарсы аттандырады. Үш ұлы Жошы, Шағатай мен Үгедейге
Үргенішті бағындыруды тапсырады. Кіші ұлы Төлені Хорасанға жұмсайды.
ОТЫРАР ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫ
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Су ағары науа тәріздес
құмыра. IX – X ғасыр бұйымы.
Отырардан табылған

Отырар орнындағы қазба жұмыстары. 2002 жыл

Құмыра және оның қақпағы.
XIII – XIV ғасыр бұйымы.
Отырардан табылған

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Үргеніш шаһары ол заманда Хорезм мемлекетінің екінші астанасы саналатын. Мұнда Мұхаммед шаһтың шешесі Теркун қатын билік жүргізетін еді.
Ферғанадағы Ходжент шаһары шапқыншылар қолында қалған соң, Сыр бойымен кемеге мініп, жау шебін бұзып өткен Темір Мәлік те өз жасақтарымен осы
Үргенішке келіп, табан тіреген.
Үргеніштіктер алты ай шапқыншыларға қатты қарсылық көрсетеді. Моңғол
қағанының үш ұлы тек 1221 жылдың сәуірінде ғана көне қаланың қорғанысын
бұзып өте алған. Шаһарға енген шапқыншылар тұрғындарды қырғынға ұшыратады. Елу мың әскердің әрқайсысы 24 адамнан өлтірген. Жүз мың қолөнерші
Моңғолияға айдалып кеткен. Шаһарды тонап бітірген соң шапқыншылар
Әмударияның бөгетін бұзып, Үргенішті топан судың астында қалдырады. Көне
қала осылайша жер бетінен жоғалған.
ОТЫРАР ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫ
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Отырар қаласының ұшақтан түсірілген көрінісі. 2002 жыл

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Теркун қатынды тұтқын етіп Самарқанға келген үш ұлына Шыңғыс хан
қатты ренжіпті деседі. Ұлы қаған ұлдарының Үргенішті алуға ұзақ уақыт
жұмсағанына ызаланды ма, әлде көне қаладан тапқан олжаларын өзімен бөліспегеніне ренжіді ме?! Әйтеуір ентігіп жеткен ұлдарын алғашқыда ордасына
кіргізбей қойыпты-мыс.
Ал кезінде бүкіл Хорезм мемлекетін ықпалында ұстаған Теркун қатынды
Шыңғыс хан өзінше жазалайды. Ең алдымен бұрынғы шаһтың шешесін
ордасының босағасына отырғызып қойып, алдындағы шала мүжілген сүйекті
итке тастағандай лақтырып, “мә, же!” деп қорлайды. Содан соң Самарқаннан
қайтар кезінде, алба-жұлба киінген Теркун қатынды бас қылып, бұрынғы Хорезм мемлекеті ақсүйектерінің әйелдеріне күні батқан мемлекетке арнап жоқтау
айтқызады...
ЮРИЙ ҚОНШАҚҰЛЫ (ЮРИЙ КОНЧАКОВИЧ)
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Юрий Қоншақұлы (орыс
жылнамаларында Юрий Кончакович) – XII ғасырда Еділ
мен Дөң (Дон) өзендерінің
аралығын жайлаған құба
қыпшақ елінің ханы. 1205
жылы хан болып сайланды. Юрий Қоншақұлының
нақты туған және өлген
жылдары белгісіз. Ол өзінің
хандық құрған тұсында
орыс князьдерімен бейбіт байланыс орнатқан.
Орыс жылнамалары Юрий
жөнінде: “Юрий Кончаковский барлық половецтерден
үстем болатын”, – деп жазады. Юрий қыпшақ тайпаларына ғана емес, көршілес
Кавказ далаларындағы өзге
де туыстық жақындығы бар
көшпелі тайпаларға да билігін жүргізген. Юрийдің
орыс князьдерімен арадағы
байланысының жақсы болуы
әкесінің ұйғарымы бойынша,
Юрийдің бала күнінде шіркеуде шоқындырылуымен
байланысты. Қазақстан
аумағындағы түркі тектес
халықтар бұл кезде, негізінен, ислам дінін қабылдаса,

Еуразияның батысында
көшіп жүрген қыпшақ тайпалары әлі де “Көк Тәңірі”мен
“Көк бөріге”және “ата-баба”
әруағына сиынатын. Тек,
өздерін “асыл текті” санаған
хан әулеті ғана христиан
дініне кірген. Осы себептермен орыс князьдеріне діни
жақын Юрий жауға қарсы
шапса да, олардан қорғанса
да бүйрегі христиандарға

Құба қыпшақ жауынгерлері

бұрып тұратын. 1224 жылы
Шыңғыс ханның әскерінің
батысқа қарай жорығы
күшейген тұста, құба қыпшақтың ханы Бастаймен
бірге Юрий орыс князьдерін
басқарып, әскер жасақтайды.
Қалқа (Калка) өзенінің бойында болған моңғолдарға
қарсы қанды қырқыста,
Юрий Қоншақұлы да қаза
табады.
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Бұл кезде, шынымен-ақ, Хорезм мемлекеті жер бетінен жоғалған-ды.
Соңынан өкшелей қуған Сүбедей, Жебе, Тоғышар түмендерінің екпініне
шыдамаған Мұхаммед шаһ Иран жерінен де пана таба алмайды. Ол алдымен
Солтүстік Ирандағы Нишапур шаһарын паналаған. Бірақ соңынан төнген қатер
бұл шаһарда да аялдауға мұрша бермейді. Содан соң шағын жасақпен ғана
қалған Мұхаммед шаһ өз елінің ең батыс шегіндегі бекініс Казвинге шегінеді. Ал
нишапурлықтар шапқыншылар алдынан мол сый-сияпат алып шығып, әзірше
өз қалаларын ойраннан аман алып қалады. Нишапурда Тоғышарды қалдырған
Сүбедей мен Жебе жолдағы Түс, Дамган, Чемнан шаһарларын ойрандап, Казвинге тартады. Тығылатын жер таппай жаны қысылған Мұхаммед шаһ Каспий
теңізінің оңтүстігіндегі Әбесқұм аралына өтіп кетеді. Ол сол аралда 1220 жылдың
желтоқсанында аштықтан көз жұмған.
ЖОШЫ ҰЛЫСЫ
Жошы ұлысы – Алтайдан
Дунайға дейінгі жерді алып
жатқан мемлекет. Бірде
Шыңғыс хан балаларын шақырып алып, қол астындағы
жауланған жерлерді балаларына еншілікке бөліп береді.
Сонда Қазақстан жері моңғол
ұлысының құрамындағы үш
бөлікке бөлініп, оның үлкен
(далалық) бөлігі Жошының
үлесіне тиесілі болды. Өз
кезегінде Жошы ұлысы оның
балаларына үлестер ретінде
бөлініп беріліп, нәтижесінде

ұлыстық жүйе қалыптасады.
Бату тұсында Жошы ұлысы
оң және сол қанат болып
екі мемлекеттік құрылымға
бөлінеді. Оң қанаты – екінші ұл Бату (Сайын хан) мен
оның балаларының иелігіне
қарайды. Бату ұлысы Алтын
Орда аталып, Жошы ұлысындағы орталық билікті
қолына ұстады. Алтын Орда
Бату, Берке хандар тұсында
Шыңғыс хан империясының
екінші бір орталығына айналады. Ал Қазақстанның кең

Жошы ұлысы – қазіргі Қазақ даласы

байтақ жерлерін қамтитын
сол қанаты Жошының үлкен
ұлы Орда Ежен ұрпағының
үлесіне тиеді. Орда Ежен ұлысының билеушілері өздерін
Алтын Орда хандарына бағыныштымыз деп мойындағанмен, іс жүзінде тәуелсіз мемлекет болды. Бірақ Жошы
ұлысындағы моңғол иелігі
“Ұлы құрылтайға” шартты
түрде тәуелді болғанымен,
Мөңке-Темір (1266 – 1280)
кезінде империядан бөлініп,
дербестікке қол жеткізді.
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Сүбедей мен Жебе ұлы қағаннан рұқсат алып, Солтүстік Ирандағы жорықтарын ары қарай жалғастыра береді. Ұзамай көшпелілер қолы Хамадан шаһарына
жетеді. Бұл жерден Араб халифатының астанасы Бағдат шаһары да алыс емес-ті.
Бұл Аббас әулеті билеген халифаттың күш-қуаты қайта бастаған шақ еді. Әрі
батыстағы кресшілер жорығы да мазасын алып тұрған. Осылай халифат жанжақтан қысым көріп тұрған болатын.
Қос бүйірден төнген қатерден қалтыраған Бағдат билеушілерінің зары
Алланың құлағына шалынса керек. Сүбедей мен Жебе түмендері Хамадан
шаһарын жаулап алған соң, Қап тауына қарай кілт бұрылады. Тебриз шаһарының тұрғындары – әзерлер шапқыншылардың алдынан шығып, құрмет
көрсетеді. Содан да болар, бұл өңірдегі шаһарлардың ішінде осы Тебриз ғана
ойраннан аман қалыпты.
ШАҒАТАЙ ҰЛЫСЫ
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Шағатай үлысы – Шыңғыс ханның екінші ұлы
Шағатайдың иелігіне
қарасты Оңтүстік Алтайдан
Әмударияға дейінгі аумақ,
оған Шығыс Түркістанның,
Жетісу мен Мауераннахрдың
көп жерлері енген. Оның
басты қаласы – Алмалық.
Шағатайдың жазғы ордасы
Іле өзенінің Құяш алқабында
болды. Шағатай мен оның
мирасқорлары тұсында ұлыс
құрамына Балх пен Хорасан аймағы да кірді. Шағатай тұңғышы Мүтігеннің
үлкен ұлын (Қара Хулагуды) өзінің мирасқоры етіп
тағайындайды. Кейіннен
Қара Хулагудың орнына
Шағатайдың баласы Есу
Мөңке отырады. 1251 жылы
Төленің үлкен ұлы Мөңке
империя басшысы болып
жарияланған тұста Шағатай
мен Үгедей ұрпақтары
қуғынға ұшырайды. Осылайша Шағатай ұрпағының билігі біраз уақытқа жоғалады.
Ұлыс тек ресми түрде өмір
сүрді. Шағатай ұлысының
билеушісі ретінде Қара

Хулагудың жесірі
Орқына тағайындалады.
Іс жүзінде XIII ғасырдың
ортасында бүкіл империя Төле мен Жошы
ұрпақтарының арасында
бөліске түскен. Сөйтіп
XIII ғасырдың елуінші
жылдары Жетісу аймағы
ұлы ханға, Мауераннахр
жері уақытша Жошы
ұрпағының қарамағына
қарайды. 1260 жылы
Арықбұға мен Құбылай
бір мезгілде ұлы хан болып
жарияланады. Арықбұға
сонда Шағатай немересі
Алғұйды өз ұлысына хан
етіп жібереді. Алғұй
алғашқы кезде ұлы ханға
тәуелді болғанымен
кейінірек бөлініп кетеді.
Алғұй өлгеннен кейін
билік Үгедейдің немересі
Хайдудың қолына көшеді.
XIV ғасырдың басында
Шағатай әулетінің билігі
қайта қалпына келтіріледі.
Хайдудан кейін 1306 –
1307 жылдар шамасында
билік Барақ ханның баласы,
Шағатайдың шөбересі

Туваға (Дуваға) ауысады.
Туваның баласы Кебек хан
(1318 – 1326) мен оның
інісі Тармашырын (1326
– 1334) әкімшілік, ақша
реформаларын жүргізіп,
отырықшылыққа көшті.
Тармашырын исламды
Шағатай мемлекетінің
ресми дініне айналдырған.
Артынша елде көтеріліс
туындап, Тармашырын
өлтірілген соң, мемлекетте
талас-тартыс басталады.
Нәтижесінде, 1346 жылы
Моғолстан атты жаңа иелік солтүстік-шығыстағы
аумаққа бөлініп шығады.
XIV ғасырдың ортасынан
аса Шағатай мемлекетінің
батыс бөлігі оннан астам
бөлікке ыдырап, тарап
кетеді.
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Қап тауына оңтүстіктен сұғына енген көшпелілер гүржілер елін ойрандауға
кіріседі. Қарсы шыққан гүржі атты әскерлерін тас-талқан еткен Сүбедей мен
Жебе қазіргі Грузияның оңтүстігі арқылы Дербент шаһарына жетеді, одан Терек
өзенін бойлай Солтүстік Кавказға түседі. Мұндай жорықты бұрын-соңды ешбір
елдің әскері жасамаған еді.
Ол заманда Солтүстік Кавказда тау халықтары – черкестермен, лезгиндермен
одақ құрған аландар (қазіргі осетиндердің арғы бабалары) жайлайтын еді.
Ежелгі сақтардың бір бұтағынан таралатын аландар бұл кезде христиан дінін
қабылдап, әр түрлі халықтармен қандары араласып кеткен. Тау арасынан шыға
келген көшпелілердің екпініне шыдамаған аландар түстігіндегі қыпшақтарға
жаушы жіберіп, көмек сұрайды. Қыпшақ ханы Юрий Қоншақұлы алғашқыда
аландарға көмектеспек болып жолға шығады.
ҮГЕДЕЙ ҰЛЫСЫ
Үгедей ұлысы – Шыңғыс
ханның үшінші ұлы –
Үгедейдің еншісіне тиген аумақ. Оған Алтай
төңірегі, Батыс Моңғолия
және Ертістің жоғарғы
бөлігі мен Тарбағатай
аймағы қарайтын болған.
Алғашқы кездері ұлыс орталығы Ертістің бойында
орналасқан. Ұлы хан болып
жарияланғаннан кейін
(1228/29) Үгедей Орхондағы Қарақорым қаласында
тұрды. Қазақстан аумағынан Үгедей ұлысына Жетісудың солтүстік-шығыс
бөлігі кірді.
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Бірақ орта жолда келіп жеткен Сүбедей мен Жебенің елшілері оны кідіруге
мәжбүр етеді.
Сүбедей елшілері арқылы қыпшақ ханына сәлем жолдапты. Түбі бір туыс екендіктерін есіне салыпты. Аландардан түсірген олжаны бөлісуге уағда беріпті.
Қыпшақ ханы бұл сөзге сеніп қалады. Бірақ Сүбедей мен Жебе аландарды
талқандап алған соң, қыпшақтардың өзіне тап береді. Кейін шегінген Юрий
Қоншақұлы Галиция князі, өзінің күйеу баласы славян Мстиславтан көмек
сұрауға мәжбүр болады.
Мстислав Галицкий өз кезегінде өзге славян князьдері – Смоленск, Чернигов, Киев билеушілеріне хабаршы жіберіп, күш біріктіреді. Біріккен сексен
мыңдық славян әскерлері Днепр өзеніне қарай жорыққа аттанады. Осы тұста
оларға қыпшақ қолы қосылады.
КҮЙІК ХАН
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Күйік – Үгедей ханның
тұңғыш ұлы, Шыңғыс
ханның немересі. Ол немере ағасы Батумен
өмірінің соңына дейін
қарсыласып өтті. Оған
себеп, моңғолдардың 1241
жылы Венгрияға қарсы
жорығы кезінде Күйік
және Шағатайдың ұлы Бөрі
екеуі Батумен келіспей
қалады. Содан екеуі Батуды Моңғолиядағы әкесіне
ғайбаттап барады. Бірақ,
Батудың сөзін жақтайтын
Үгедей өзінен үлкенді
сыйламағандығы үшін
Күйік пен Бөріні қатаң
жазаға тартады. Кейін
1241 жылы Үгедей, 1242
жылы Шағатай қайтыс
болған соң, Күйік Батуға
қарсылығын ашық білдіреді. Ақыры екеуі бітіспес
жауға айналады. Үгедей
хан өлгенде “ұлы хан” тағы
қайтадан иесіз қалады.
Оған қоса Бату мен Күйік
арасындағы бақталастың
кесірінен құрылтайдың
да шақырылу мерзімі төрт жыл кейінге

қалдырылады. Бірақ,
1246 жылғы қаңтардағы
құрылтай кеңесіне шешесі
Теркун қатынның араласуымен Күйік 1246 жылы
“ұлы хан” болып сайланады. Сонда осы құрылтайға
тек Бату ғана қатыспайды.
1248 жылы жазда Бату
Күйіктің ұлысына баруға
жолға жиналып жатып,
Күйіктің де оған қарсы
жолға шыққанын естиді.
Сонда бір таң қаларлық
оқиға болып, Батудың
отырған қонысына бір
апталық жол қалғанда,
әскерімен келе жатқан
Күйік хан белгісіз себептермен қайтыс болады.
Ал 1250 – 1251 жылдарға
қарай Үгедей әулетіне өз
үстемдігін орнатқан Бату,
енді немере ағасы Төле
ұрпағының (әулетінің)
билікке келуіне жол ашты.
Осылайша Күйік небары екі жыл ғана хандық
құрып қайтыс болады.
Күйіктің артында үш ұлы
қалды. Олар: Хожа Оғұл,
Нағу, Хуқу.

Хан сарайында

Моңғол сарбазы

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Днепр өзенінің арғы бетінде тұрған қыпшақтар мен славяндардың біріккен
қалың қолына қарай тура шабуыл жасауға Сүбедей мен Жебенің жүректері
дауаламайды. Ол екеуі алдымен тек шолғыншы топты жіберіп, қарсыластарын
кең далаға шығаруға тырысады.
Шапқыншылардың шолғыншы тобының ізіне түскен қыпшақтар мен славяндар Днепрден бері өтеді. Қалқа өзеніне жетеді.
Дәл осы өзеннің бойында одақтастар екіге бөлініпті. Киев князі өз жасақтарымен Қалқа өзенінің арғы бетінде бекінуді жөн көрсе, Галиция князі Мстислав
қалған әскерді соңына ертіп, өзеннен бері өтеді. Тіпті, волындық Данил мен
қыпшақ Арун бастаған топ бергі кең далаға сұғына енеді. Сөйтіп одақтастар
өзара бөліне бастайды.
Сүбедей мен Жебенің күткені де осы еді.
МӨҢКЕ ХАН
Мөңке – Шыңғыс ханның
кенже ұлы Төленің тұңғышы.
Ол 1208 жылы туған.
1248 жылы мұрагерлікке
ие болып, билікке араласа
бастаған. Үгедей әулетінің
ханы Күйіктің қайтыс болуымен 1250 жылы ұлы хан
тағына отыруға қайтадан талас басталады. Мұрагерлікке
Жошы мен Төле ұрпағы
бір жақ, ал Шағатай мен
Үгедей ұрпағы екінші жақ
болып таласады. 1251 жылы
шақырылған құрылтайда,
Батудың хан тағынан бас
тартуына байланысты “ұлы
хан” тағына Мөңке отырады.
Сөйтіп, моңғол билігі Төле
ұрпағына ауысты. Ол хандық
құрған сегіз жыл ішінде
Шағатай мен Үгедей әулетін
әлсіретуге тырысты. Ең бастысы, ол атасының жаулап
алу жорығын жалғастырып,
Алдыңғы Азия мен Қытайдың
оңтүстігіне жорықтар жасады. 1253 жылғы құрылтайда
Мөңке Қытайдағы соғысты
тәмәмдауға шешім қабылдап,
оны туған інісі Құбылайға
міндеттейді. Одан кейінгі

інісі Хулагуға Иерусалим
бағытында ұрыс салу тапсырылды. Хулагу бастаған
моңғол – христиан одағының
жорығы тарихи деректерде
“Сары крест жорығы” деген
атпен қалды. Хулагудың
Сирияға жорығы Мөңке

Жорықта

ханның қайтыс болғаны
жайлы хабар жетуіне байланысты аяқсыз қалды. Үгедей
әулетінің ақырына жетіп,
билігін ауыстырған Төле
әулетінің алғашқы ханы
Мөңке 1259 жылы 11 тамызда қайтыс болды.
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ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

1223 жылдың 31 мамырында басталған бұл шайқастың қалай өткені белгілі. Ең алдымен, Сүбедей мен Жебе Арун мен Данилдің жасақтарын тас-талқан
етеді. Содан соң кезек Галиция князіне келеді. Мұндай жойқын қарсы шабуылды күтпеген одақтастар әбігерге түседі. Абыржыған әскерде қандай қуат
қалсын? Жан-жаққа бытырай қашқан одақтастарды қуалаған Сүбедей мен Жебе
жасақтары кідірмей Қалқа өзенінен өтіп, Киев князі жасақтарының бекінісін
қоршауға алады. Бірақ киевтіктер оңайлықпен берілмейді.
Дәл осы кезде Сүбедей мен Жебе тағы бір қулық ойлап табады. Олар Киев князіне елші жіберіп, олардың аман-есен елдеріне қайтуына мүмкіндік беретінін ескертеді. Бұл сөзге сеніп қалған Киев князі жасақтарын бекіністен шығарып, елдеріне
бет алады. Шапқыншылар оларды осы кезде бас салып, қырғынға ұшыратқан. Тек
киевтіктердің арасынан осы шайқаста он мыңнан астам сарбаз қаза тауыпты.
ҚҰБЫЛАЙ ХАН
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Құбылай хан

Құбылай хан – Шыңғыс
ханның немересі, Төленің
төртінші ұлы. 1216 жылы
дүниеге келіп, 1294 жылы
қайтыс болды. 1253 жылы
шақырылған кезекті құрылтайда келісілгендей,
Қытай жорығын осы Құбылай басқарған. Ол дарынды
қолбасшылығымен көзге
түседі. Тіпті өзінің бауыры
Мөңкенің күдікті шақыруына еш қарсылық білдірмей
Қарақорымға қайта келеді.

Ол барлық басшылықты
Мөңкенің қолына тапсырады.
Қытайдың Сычуан аймағын
жаулауды ұлы ханның
(Мөңке) өзі аяқтағысы келеді. Бірақ ұлы хан жаулау
жорықтарын соңына жеткізбей, 1259 жылы қайтыс
болды. Шыңғыс әулетінің
тағына отыру кезегі енді
Құбылай мен Хулагуға
тең түсті. Бірақ жасы кіші
Арықбұға (алтыншы ұл)
екі ағасының алдын орап
Қарақорымдағы бас көтерер
Төленің ұрпағы және қара
шаңырақтың иесі ретінде
Мөңкенің билігін өз қолына
алды. Арықбұғаның таққа
таласуы Төле әулетінің билігін іштей ірітті. Құбылай бұл
кезде Сун әулетімен арадағы
соғысты тоқтатуға уақытша
келісім жасасады. Ол енді
ғана Қарақорымға ат басын
бұрып, Яньцзинге (Пекин)
жеткен сәтте Арықбұғаның
хан сайланғалы жатқанын
естиді. Құбылайдың қол
астындағы әскер саны бұл
кезде аз болатын. Құбылай

Солтүстік Чихлидегі ДолонНор маңында өз құрылтайын
шақырып, 1260 жылы көкек
айында “ұлы хан” болып
мойындалды. Құрылтайға
Шыңғыс ханның кенже
інісі Темуга-Очигиннің
әулетінен, Үгедей әулетінен
кісілер қатыстырылады.
Өзі “ұлы хан” бола тұра,
соншалық қуатты Құбылай
Арықбұғамен бетпе-бет
қақтығысқа түспеді. Ал 1264
жылы Арықбұғаның қайтыс
болғаны жария болды. Құбылайдың билігі тұсында
(1260 – 1294/95) Моңғолия
империясы гүлдене түсті. Ол
Еуразия құрлығының 2/3
бөлігін алып жатқан аймақта
өз билігін жүргізіп, 1271
жылы Ханбалық (Яньцзинь,
Пекин) қаласын өзіне
жаңа астана етіп алды. 1276
жылға қарай Қытайдың
басым бөлігі жаулап алынды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Қалқа өзені бойындағы шайқаста тамаша жеңіске ие болған Сүбедей мен Жебе
жорықтарын славяндар еліне қарай жалғастыра беруден бас тартады. Оның есесіне,
оңтүстікке бұрылып, Қырым түбегіне енеді. Қара теңіз жағасындағы генуялықтар
тұратын Судақ шаһарын ойрандайды. Енді Еуропа елдеріне де қол созым жер
қалған еді. Бірақ дәл осы шаһар түбінде Сүбедей мен Жебеге ұлы қағаннан жаушы
жетеді. “Кері қайтсын!” депті Шыңғыс хан. Қос қолбасшы қайтарда Еділ өзенінің
бойымен жоғары өрлеп, бұлғарларды шабады. Мол олжамен өзенді бойлай төмен
түсіп, Каспий теңізінің солтүстік жағынан Еділ мен Жайықты кешіп өтеді. Осы
тұста қан майданнан жүрегі шайлықпаған Жебе баһадүр аяқ астынан сырқаттанып
қаза табады. Қанды көйлек серігінің мәйітін барша рәсімімен жер қойнына берген
Сүбедей соңына сарбаздарын ертіп, Сыр бойындағы Күлтөбеде құрылтай өткізуге
әзірленіп жатқан Шыңғыс ханға қосылады.
ҚҰБЫЛАЙ ХАН
Ал 1279 жылы оңтүстіктегі Сун үкіметі өз империясының астанасы Ханьчжоуды соғыспай-ақ бере
салды. Енді Қытай жері
толығымен моңғолдарға
басыбайлы болуымен
Құбылай өз иеліктерін
“Юань империясы” деп
атады. Сонымен бірге
Шыңғыс хан ұрпағының
арасынан бірінші болып
будда дінін қабылдап,
Құбылай Пагма-Ламаның
іліміне ден қойды. Будда
дінінің Моңғолияға таралуы кейіннен одан әрі
өрістей түсті. Құбылай
ханның 1274 және 1281
жылдары Жапонияға
жасаған жорығы сәтсіз
аяқталды. Марко Поло
Құбылай хан және Юань
империясы туралы
көптеген жазба деректер қалдырды. Құбылай
хан ержүрек әскербасы,
ақылды қолбасшы және
көреген саясаткер ретінде
тарихта қалды.
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«Марко Полоның Құбылайға Рим папасының жазған хатын
жеткізуі» (орта ғасыр жылнамасындағы сурет)

Моңғолдардың құлан саууы. Ортағасырлық миниатюра

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Сүбедей мен Жебе Қап тауын әрі асқан ұзақ жорықта жүрген кезде оңтүстік
майданда да талай оқиға өткен. Хорасанға аттанған Төле ежелгі Мерв шаһарын
бағындырған. Шаһардағы салжұқ Санжар кесенесі қиратылады. Осы кезде Төле
оғланға Нишапурдағы бүлік туралы хабар жетеді. Нишапурлықтар шаһарды
басқарып қалған Тоғышарды өлтіріп тыныпты. Бүлікшілерді жазалауға
аттанған Төле оғлан Нишапурға 1221 жылдың 10 сәуірінде жетеді. Шаһар
түгел қиратылады. Бүлікшілерді жазалау ісін Тоғышардың жесір қалған әйелі
басқарыпты. Шаһар тұрғындарының қатал жазаланғаны сондай, қаза тапқан
ерлердің, әйелдердің және балалардың басынан үш төбе үйілген. “Нишапурда тірі
күшік пен мысық та қалмады” деп жазады сол заманның жылнамашылары.
Бұдан соң Төле оғлан басқарған түмендер Туса мен Герат шаһарларын
ойрандайды.
МӘМЛҮКТЕР
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Мәмлүктер – түркі, қыпшақ және кавказ халықтарынан шыққан әскери
жасақтар. 1171 – 1250
жылдары олардан Мысырдағы Айюб әулетінің
жасағы құрылған. 1250
жылы мәмлүктердің
қолбасшылар тобы Айюб
әулетін құлатып, өкіметті
өз қолына алады. Мәмлүк
билеушілері арасынан
шыққан Бейбарыс сұлтан
ерекше даңқты болды.
Мәмлүктер тұсында (XIII
– XIV ғасырларда) Мысырда ел басқару жүйесі
өзгеріп, жер суландыру
құрылыстары салынды,
мәдениет, білім дамыды. XIII ғасырда мәмлүк
әскерлері моңғол-түркі
әскерлерін және крест
тағушыларды талқандап
Палестина мен Сириядан
ығыстырды. 1516 – 1517
жылдары түрік сұлтаны
Селим 1-нің әскерлері Сирия, Мысыр және Палестинаны басып алып билігін

Мәмлүк жауынгерлері

жойды. Дегенмен, XVII
ғасырдың соңында Осман
сұлтандығының әлсіреуі
мәмлүктердің өз билігін
қайта орнатуға мүмкіндік
берді. Тек Мысыр патшасы
Мұхаммед Әлидің тұсында
ғана мәмлүктердің жері
тартып алынды. Мәмлүк
әскерлері ержүректігімен
танымал еді. Әскерде

қатаң тәртіп сақталды.
Барлық мәмлүктер әскери
істі терең меңгерген батыр
жауынгерлер болатын.
Мәмлүктердің дені түркі
тайпаларынан шыққан.
Олар құрған мемлекет
түркі мемлекеті болып
тарихта қалды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Атақты һарун әр-Рашид кесенесі қиратылады. Талакан шаһары түбінде Төле
әкесінің қалың қолына келіп қосылған.
Шыңғыс хан Ғазнаға бекінген Жәлел әд-Дин ханзаданы жазалауға шыққан.
Мұхаммед шаһтың ұлы Жәлел әд-Дин, шынымен-ақ, ұлы қағанның жүйкесін
жұқарта бастаған. Хорезм мемлекетінің соңғы күштерін маңына топтастыра
алған ханзада, тіпті, Кабул шаһары түбінде Шикіқұтылық түмендерін тасталқан етіпті. Өз сарбаздарының сәтсіз ұрысын алғаш рет естіген ұлы қағанның
өзі атқа қонады. Бірақ қаптап келе жатқан қалың жауға қарсы тұруға жүрегі
дауаламаған Жәлел әд-Дин Ғазнаны тастап шығып, Дели сұлтандығы аумағына
қарай шегінеді. Шыңғыс хан да Ғазна шаһарына кідірмей, қашқындардың ізіне түседі. Екі әскер Үнді (Инд) өзенінің жағалауында кездесіпті. Шайқас өте
қанқұйлы сипат алса керек. Екі жақтан да жиырма мыңдай сарбаз шейіт болған.
ҚҰТЫЗ СҰЛТАН
Құтыз сұлтан – Египет жерінде мәмлүктер
құрған сұлтандықтың
(мемлекеттің) үшінші
билеушісі. Оның толық
аты-жөні – Мұзафар Сайф
әд-Дин Құтыз. Ол 1259 – 60
жылдары аз ғана уақыт
билік құрды. Құтыз сұлтан
билікті қолына алысымен
мәмлүктермен ортақ тіл
тауып, гвардиялық арнайы
жасақтың қолбасшысы
Бейбарысты жанына тартады. Мәмлүк қосындарын
басқарған Бейбарыс 1258
жылы Бағдад қаласының
түбіндегі шайқаста, Сирия мен Египетті жаулап
алуға ұмтылған моңғолдың
қарақұрым қолына қарсы
соққы береді. Осы Құтыз
билігі кезінде Бейбарыс
бастаған мәмлүктер моңғолдарға да, кресшілерге де
қарсы соққы беріп, шығыс
пен батысқа кеңінен таныла бастады. Көп ұзамай,
Құтыз сұлтан Бейбарысқа
“әмір” атағын береді.
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1260 жылы 3-қыркүйекте
Айн-Джалаут түбіндегі
шайқаста жұлдызы жанған
Бейбарыс Шыңғыс ханның немересі Хулагудың
Кетбұға бастаған жеңімпаз
әскерін күл-талқан етті.
Осы жеңістен соң Бейбарыс
өзін бағаламаған Құтыз
сұлтанды өлтіріп Египеттегі билікті өз қолына алды.
Мәмлүк жауынгері бейнеленген
қыш ыдыс. XIII ғасыр

Мәмлүк жауынгері. XIII ғасырдағы парсы миниатюрасы

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Қалың қолдың тегеурініне шыдамаған Жәлеләддин Үнді өзеніне атымен қойып
кетіп, арғы бетке өтеді. Бұл кезде оның соңына ерген сарбаздарының қатары
да сиреп қалған еді.
Өз басынан қорыққан Дели сұлтаны Жәлел әд-Дин ханзадаға жылы қабақ
таныта қоймайды. Сұм заманға кез болған қайран ұлан жанталасып жүріп,
1231 жылы Курдстанда бұзақылар қолынан өкінішпен көз жұмыпты. Оның
соңына ерген сарбаздарының тірі қалғандары Мысыр асып, мәмлүктер қатарына
қосылады. Ал Ертоғырыл бастаған бір бөлігі Жерорта теңізінің жағасына қоныс
теуіп, кейін Осман әулетінің негізін қалады.
Ал Шыңғыс хан болса, бұл жолы Дели сұлтандығына тиіспей кері қайтыпты.
Бірақ жолда тыныш кетпей, Ғазна шаһарын ойрандайды. Бүлік шығарған
Мерв пен Гератты қайта бағындырады. Хорасандағы ұлы қаған ордасына 1221
ХУЛАГУ ХАН
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Хулагу – Шыңғыс ханның
немересі, Төленің ұлы.
Хулагу әулетінің және осы
әулет билеген Илхандар
(Ел хандары) мемлекетінің
негізін қалаушы. Хулагу
хан 1217 жылы дүниеге
келіп, 1265 жылы қайтыс
болған. 1256 жылы өткен
ұлы құрылтайдың шешімімен Таяу Шығысқа жорық
жасаған түркі-моңғол
әскерлерін басқарып Иран,
Ирак және оған көршілес
елдерді бағындырды.
Исмаил әулеті билеген
мемлекет пен Аббас әулеті
билеген халифатты 1258
жылы жаулап алғаннан
кейін, көрші мемлекеттерге және Алтын Ордаға
қарсы соғысты. Сөз жүзінде
Ұлы ханға бағынып, одан
1256 жылы ильхан (ел
ханы) атағын алғанымен, іс
жүзінде 1256 жылдан бастап дербес саясат жүргізді.
Хулагу хан тәңіршілдік
дінін ұстанды, бірақ басқа
діндерге ешқандай қысым
көрсеткен жоқ.

Хулагудың Бағдатты алуы. XIII ғасыр парсы қолжазбасындағы сурет

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

жылдың мамырында тибеттік монах Чан Чун келіп жолығыпты. Шыңғыс хан
одан “мәңгілік өмір сүруге көмектесетін дәрі бар ма?” деп сұрайды. Өкінішке
орай, мұндай дәрі жоқ және ешқашан болмаған да екен. Бірақ даостық философия
өмірді ұзартуға септігін тигізетін көрінеді. Ұлы қаған Чан Чунның уағыздарына
әбден риза болады.
1222 жылдың көктемінде Шыңғыс хан Хорасаннан Бұхараға қайтады. Тірі
қалған мұсылман діндарларын жинап алып сұхбаттасады. Оған ислам діні де
ұнапты. Тек қажылық парыздың мәнін түсінбей қойған. Бұхарадан аттанарда
өзіне арнап намаз оқытады. Хан ордасы 1223 жылдың көктемінде Сырдария
бойындағы Күлтөбеге қонады (қазіргі Түркістан қаласының маңы). Қап тауынан әрі асқан атақты жорығынан оралған Сүбедей баһадүр ұлы қағанға осы
Күлтөбеде жолыққан еді.
ИЛХАНДАР (ЕЛ ХАНДАРЫ) МЕМЛЕКЕТІ
Илхандар мемлекеті –
Шыңғыс хан империясы
ыдырауы нәтижесінде 1256
– 1353 жылдар аралығында
Таяу және Орта Шығыста
өмір сүрген мемлекет.
Негізін Шыңғыс ханның
немересі Хулагу хан қалады.
Мемлекеттің билеушілері
Хулагу әулетінен шығып,
“илхан”, яғни, ел, ұлыс
ханы атанды. Хулагу
мемлекетінің құрамына
қазіргі Иран, Ирак, Ауғанстан, Түрікменстан, Кіші
Азияның шығыс бөлігі,
Әзербайжан мен Армения
кірді. Грузия, Транузид
мемлекеті, Кипр корольдігі
тәуелділікте болды. Хулагу
хан халиф ас-Мустасимді
тұтқынға түсіріп, Аббасидтер халифатының билігін
біржола құлатады. Иран
жеріне кірген моңғол әскері
Исмайлиттерді талқандап,
оларды бағындырады. 295
жылы ильхандықтар ислам
дінін қабылдап, ресми түрде
ұлы хан билігінен бас тартады. Олар кейіннен Кавказ тауы маңындағы елдер

үшін Жошы әулетімен де
қақтығысады. Одан соң, 1259
– 1260 жылдары Сирия мен
Палестинаны алу үшін Египет мәмлүктерімен соғысып,
олардан жеңіліп қалады.
Олар тіпті өз мақсаттарына
жету үшін еуропалықтармен
де одақ құруды көздеп,
крестшілерге сүйенбек бо-

лады. Бірақ бұл әрекеттері
нәтижесіз аяқталады. 1335
жылы Әбу Сайд өлімінен
соң өзара билікке таласқан
билеушілер бірнеше иелікке
бөлінеді. 1353 жылы соңғы
ильхан Туга Темір өлген соң
Илхандар мемлекеті мүлдем
құлап, Иран жерінде тәуелсіз
мемлекеттер құрыла бастады.

Әзербайжандағы Илхандар мемлекеті дәуірінен қалған ғимарат
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ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Биік төбе басына алтын тағын алдырып, өзін әлемнің әміршісі сезінген Шыңғыс хан Күлтөбеде ұлы құрылтай өткізеді. Осы жорықта қаза тапқан нояндарын
еске алады, айрықша ерлік көрсеткен батырларына сый-сияпат үлестіреді.
Хан ордасы 1223 жылдың жазында Шу бойында, 1224 жылдың жазында
Ертіс жағалауында болыпты. Ұзақ жорықтан 1225 жылдың көктемінде ғана
Қарақорымдағы астанасына қайтып оралыпты.
Қарақорымға оралмас бұрын Ұлы қаһан өзі жаулап алған жерлерді бәйбішесі
Бөртеден туған төрт ұлына еншілейді. Үлкен ұлы Жошыға Ертіс өзенінен Орал
тауларына дейінгі жерлер, одан әрі батысқа қарай “мыңқол атының тұяғы жеткен жерлерге дейінгі аймақтар”, оңтүстікке қарай Каспий мен Арал теңізіне
дейінгі жерлер берілді. Әмударияның төменгі жағындағы аймақтар (Хорезмнің
солтүстігі) мен Сырдария өңірі де Жошы ұлысының аумағына кірді.
БЕЙБАРЫС СҰЛТАН
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Бейбарыс – мәмлүктердің
ұлы әскери және мемлекет
қайраткері. Шамамен 1217
жылы Еділ (Жайық) өзені
бойында дүниеге келіп, 1277
жылы Дамаск қаласында
қайтыс болған. 1260 – 1277
жылдары Мысырды (Египет) билеген. Шыңғыс хан
шапқыншылығы кезінде
қыпшақ тайпасының беріш
руынан шыққан жас Бейбарыс қолға түсіп, құлдыққа
сатылған. Бейбарыс ержүректігімен көзге түсіп,
сұлтан Салиһ Нажимиддин
жасағында сардар болады.
Крест жорықтарына қарсы

шыққан Мысыр әскеріне
қолбасшылық етеді. Бейбарыс 1258 жылы бүкіл Сирия
мен Мысырды бағындыруға
ұмтылған Хулагуге қарсы
жорықты басқарған. Бұл
жорықты Бейбарыстың
басқаруын қалаған сұлтан
Мұзаффар Сайфуддин
Құтұз еді. 1260 жылы 3
қыркүйекте Бейбарыс бастаған мәмлүктер Хулагу
әскерін Айн-Жалут түбінде
тас-талқан етіп жеңеді. Осы
шайқаста Бейбарыс ержүрек
батыр, ірі қолбасшы ретінде танылды. Құтұз алайда
Бейбарысты бағаламайды.
Бейбарыс Құтұзды өлтіріп,
1260 жылы Мысыр сұлтаны
болады. Бейбарыс өкімет
басына келісімен кресшіл
франктерге қарсы жойқын
күрес ашып, қамалдарын
алып, оларды жеңеді.
Хулагу әулетіне қарсы күресу мақсатымен Бейбарыс
Алтын Ордамен одақ жасасты. 1262 жылдың аяғында
Бейбарыс Алтын Ордаға
Византия арқылы бірінші
елшісін жіберді.

Атырау қаласындағы Бейбарыс
сұлтан ескерткіші

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Екінші ұлы Шағатайдың үлесіне Қашқария, Жетісу, Сырдария мен
Әмударияның аралығындағы өңір (парсыша Мәуереннахр) тиді.
Үшінші ұлы Үгедейге қазіргі Моңғолия жерінің батысы мен Тарбағатай
аймағы берілді.
Төртінші ұлы Төле әкесінің үлкен ордасы орналасқан қазіргі Моңғолияның
орталығы мен шығысына ие болды.
Шыңғыс хан 1225 жылы Қарақорымға кері қайтқанда үлкен ұлы Жошы
өз ұлысында шаруалардың көптігін сылтауратып, әкесіне ермей қыпшақ даласында қалып қойыпты. Мұны кейбір зерттеушілер әке мен бала арасындағы
дүрдараздыққа саяды. Тіпті Жошының оқыстан қазаға ұшырауына да әкесі
себеп болған деушілер де табылып жатты. Қалай болғанда да, 1227 жылдың
қысында Жошы далада аң аулап жүріп қазаға ұшырайды. Бұл оқиға туралы
КЕТБҰҒА

Кетбұға – Хулагу ханның
сенімді әскери қолбасшысы,
Моңғолдарға бағынышты
тайпадан шыққан. XIII ғасырда өмір сүрген. Әскери
қызметіндегі адалдығымен
және үлкен жорықтардағы ерлігімен көзге түсіп,
бас қолбасшы атағына ие
болған. Кетбұға ноян христиан дінінің несториандық
бағытын ұстанғандықтан

өзінің айналасына осы
дінге жақындарды ғана
жинаған. Хулагудың әйелі
Тоғыз қатын да христиан
дінін ұстанған. Хулагудің
Алдыңғы Азияны жаулап
алу дайындығына 1252 жылдан бастап кіріседі.
1256 – 57 жылдары моңғолдар измаилиттер орденіне
соққы беріп, Бағдад халифатын жаулап алады. Кетбұға
бастаған моңғол әскері 1259
– 60 жылдары Сирияның
билеушісі, Салах әд-Диннің
шөбересі Насырға соққы
беріп, Хулагуға бағынышты
етеді.
259 жылы Үлкен орда ханы
Мөңке қайтыс болған кезде
Хулагу Кетбұғаға Палестинадағы жиырма мыңдық
әскеріне қолбасшылық
етуді сеніп тапсырады.
Бұл кезде моңғол әскері
Сирияға қарсы жорыққа
әбден дайындалған болатын. Хулагудың жолға
жиналғанына қарамастан
моңғол әскерін басқарған
Кетбұға Египетке қарай аттанады. Қарсы жақтан еги-

петтік мәмлүктер әскері жиналып, олар да Палестинаға
қарай жылжиды.1260
жылғы 3 қыркүйекте АйнЖалут түбінде моңғол
әскері мәмлүктерден күйрей
жеңіледі. Олардың әскери
қолбасшысы Кетбұға
тұтқындалып, артынша
өлім жазасына кесілді.
Басқарусыз қалған моңғол
әскерінің бір бөлігінен, тек
Евфраттың сол жақ жағалауына қашып өткендері
ғана құтылады.

Бейбарыс пен Кетбұға
шайқасы
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халық жадында ертеден “Ақсақ құлан” аңызы сақталған. Дәл осылай аталатын
күй де бар.
Жошының қазасын Шыңғыс ханға айтуға ешкімнің жүрегі дауаламапты.
Сонда найман Кетбұға жырау ұлы қағанға баласының қайтыс болғанын күймен
жеткізеді. Шыңғыс хан өзіне қаралы хабар жеткізген домбыраның өңешіне
балқытылған қорғасын құйғызыпты-мыс.
Алты айдан соң ұлы қағанның өзі де көз жұмады. Шыңғыс ханның қалай
қайтыс болғаны туралы әр түрлі дерек бар.
Еліне жетіп, әскерлерін тынықтырып алған соң ұлы қаған қайтадан шығысқа
көз сала бастайды. Әсіресе, Алтан хандығының бергі жағындағы таңғұттар елі
батысқа жорық жасар алдында намысына тиген. 1211 жылы Шыңғыс ханның
алдына келіп бас иген таңғұттардың бас қолбасшысы Ашағамбу мұның сартауылПЛАНО КАРПИНИ
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Карпини Джованни де Плано – Италия саяхатшысы.
Шамамен 1182 –1248 жылдары (кейбір деректерде
1200 – 1252 жылдары) өмір
сүрген. 1245 жылы Рим
папасы Иннокентий IV Карпиниді мағлұматтар жинау
мақсатымен түркі-моңғолдар

империясына жібереді. Карпини Днепр, Дон арқылы,
Еділ, Жайық бойымен қазіргі Киев, Хорезм, Жетісу,
Тарбағатай жерін басып өтіп
түркі-моңғол империясының ордасына барған. Онда
ол Үгедей ханның баласы Күйіктің 1246 жылы

таққа отыру салтанатына
қатысады. Карпини қайтар
сапарында Бату ханмен
тілдесіп, 1247 жылы еліне
қайтады. Карпини өзінің
еңбегінде болған қалалар
мен халықтар, түркілер мен
моңғолдар жөнінде жанжақты жазды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

дар еліне аттанар алдында әскер сұрап барған елшісіне қатты сөз айтыпты:
– Өз күші жетпесе, несіне тыраштанады.
Ол кезде таңғұттарға мойын бұруға Шыңғыс ханның мұршасы болмаған-ды.
Бірақ әлгі сөзі жүрегіне инедей қадалып қалған еді.
1226 жылы ұлы қаған таңғұттар елінің сазайын тартқызуға аттанады.
Мықтымсынған Ашағамбу қолбасшының елін қырғынға ұшыратып, ер адам біткенді түгел өлтіруге жарлық береді. Астанасы Нинся шаһарын паналаған таңғұт
билеушісі Ли Ян 1227 жылдың тамызында тұтқынға түседі. Дәл осы кезде ұлы
қағанның өзі де мерт болады.
Кейбір зерттеушілердің пікірінше, Шыңғыс хан таңғұттар еліне жорық жасар алдында аңға шығып аттан құлапты-мыс. Сол жарақатынан жазыла алмай
қайтыс болған. Ал Марко Поло таңғұттармен соңғы шайқаста ұлы қағанның
ВИЛЬЯМ ДЕ РУБРУК
Вильям де Рубрук – минориттік монах, француз короліне қызмет еткен, Орталық
Азиядағы моңғолдардың ұлы
ханына Француз королі Людовик ІХ-ның жіберген діни
миссиясын бастаған адам.
Бұл миссияның мақсаты:
моңғолдар арасында христиан
дінін уағыздаймыз деп, оның
астарында ұлы хан мен ислам
дінін ұстанған елдерге қарсы
одақ құру жолын қарастыру.
Осы жоспарды іске асыру үшін
Людовик IX Моңғолияға ерекше маңызды (дипломатиялық)
мақсаттағы елшілікті аттандырды. Бұл сапарды корольдің
сенімді адамы Минориттік
монах Вильям де Рубруктың
қолына тапсырды.
Рубрук оның лақап аты. Ол
Фландрияда туған. Оның өз
аты Виллем немесе Гильом
– бұл фламандтық атаудың
французша айтылу нұсқасы.
Шамамен 1215 – 1220 жылдары туған, 1270 жылы қайтыс
болған. Ол қырыққа толмай
әйгілі саяхатқа шыққан. Оның
жанындағы серігі Бартолмео
қайтар жолдағы қиындықты

көтере алмай, Қарақорымда
көз жұмған. Ал Рубрук болса,
қайтар жолда бағытын өзгертіп, басқа жолмен қайтты.
Оңтүстік орыс далаларымен
шығысқа қарай жүріп отырып, Сартақтың, одан әрі,
Еділ өзені бойындағы Бату
ордасына барды. Сол жерден ол
Қарақорымдағы Мөңке ханға
жөнелтіледі.
Бату христиан дінін моңғолдар
арасында уағыздалуына рұқсат бере алмағандықтан, оны
Мөңке ханның өзіне жіберді.
Рубрук 1253 жылдың соңында Моңғолияға жетті. Қарақорымға жеткенше ол хан
ордасымен үш айдай көшке

Ұлы Жібек жолы

еріп жүрді. Тек келесі жылдың сәуір айында ғана Моңғолия астанасына жеткен.
Рубруктың христиан дінін
уағыздау мақсаты іске аспады.
Моңғолдар дәстүрлі буддизмді
қолдады. Рубрук Қарақорымда
екі айдай болып, 1254 жылы
маусымда Еуропаға қайтты.
Ол шығыс сапарынан Акраға
оралған соң бір жылдан кейін
өзінің саясатын толық сипаттап жазды. Рубрук ұзақ уақыт
Сирияда тұрып, кейін Провинциалдың францискандық
басшысының рұқсатымен
Парижге оралады. Оның еңбегі
алғашқыда “Ніs ріlgvіms”
деген атпен басылды.
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тізесіне уланған жебе қадалған десе, Плано Карпини Шыңғыс хан төбесінен
түскен найзағай отынан қайтыс болған деп жазады.
Халық жадында Шыңғыс ханның қазасы туралы мүлде басқа бір аңыз
сақталған. Аңыздың айтуынша, таңғұттар елін ойрандап, ер азаматтарының
бәрін түгел қырып салған Шыңғыс хан таңғұт патшасының Күрбелшін қатын
есімді сұлу ханшасын олжалап алады. Сұлу ханшаның өткір алмасты хан ордасына қалай алып өткені белгісіз. Әйтеуір, сол әйел алғашқы неке түні ұлы
қағанды енді оңалмастай етіп жаралайды. Осылайша бүкіл әлемді бір өзі билеуге ұмтылған көшпелілер билеушісі 1227 жылдың 25 тамызында өкінішпен
көз жұмыпты.
Таңғұттар елі тізе бүккен күні ұлы қағанның да қаза болғаны туралы хабар
мыңқолдар елінің о шеті мен бү шетіне тарайды. Ұлы қағанды жерлеу ісімен
МАРКО ПОЛО
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қарамағындағы Қытайдың әр
түрлі өлкелерінде 17 жыл жұмыс істейді. Еліне теңіз жолы
арқылы 1295 жылы қайтып
оралады. Кейбір деректер бойынша Марко Поло генуялықтарға қарсы соғысқа қатысып,
1298 жылы ұсталып, түрмеге
қамалған. 1298 жылы Генуя
түрмесінде сотталған пизандық Рустичано Полоның
саяхаттары туралы ауызша
мәліметтерін француз тілінде
жазып алған. Бұл жазбалар
басқа да тілдерге аударылып,
Марко Поло моңғол
жауынгерінің киімінде

Марко Поло – итальян саяхатшысы. 1254 жылы дүниеге
келіп, 1324 жылы Венецияда
қайтыс болған. 1271 жылы
әкесі Никколо Поло және
ағасы Меттео Поломен бірге
Қытай еліне сапарға шығады.
Әкесі мен ағасы Венеция саудагерлері болатын. Венециядан
Палестина, Кіші Азия, Ирак,
Иран, Памирді және Орталық
Азияны басып өтіп, үш жылда Пекин қаласына жетеді.
Марко Поло Құбылай ханның

Марко Полоның Қытайға саяхаты

көптеген елдерге мәлім болады. Марко Полоның еңбектері
– Қытай, Иран, Ирак және
түркілер тарихын зерттеуімен құнды. Марко Поло
– еуропалықтардың ішінен бірінші болып Орталық, Шығыс
және Оңтүстік Азияны, оның
ішінде Қазақ жеріндегі сол
кездегі қалаларды, ондағы
халықтардың әдет-ғұрып,
тұрмыс-салтын зерттеген
ғалым. Марко Поло еңбектері
негізінде XIV – XV ғасырларда
Азия картасы жасалды.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

кіші ұлы Төле айналысқан. Шыңғыс хан өзі қасиет тұтатын Бұрхан тауының
маңына жерленіп, қабірінің үстінен мың сан жылқы айдап өткізілген. Содан
болар, адамзат тарихынан өшпес орын алған көшпелілердің ұлы әміршісінің
қабірін бүгінгі таңға дейін ешкім тапқан емес.
Шыңғыс хан қайтыс болған соң жаңа хан сайланғанға дейін Ұлы мыңқолдар
елінің билігі “қара шаңырақтың иесі” Төленің қолында болады.
Жаңа ұлы ханды сайлау үшін 1229 жылы құрылтай шақырылады. Құрылтайда
Шыңғыс ханның өсиеті бойынша оның үшінші ұлы Үгедей әке тағына отырады.
Үгедей, ең алдымен, бүкіл мыңқолдар жаулап алған ұлан-ғайыр аймақта
хабар алмасудың қауіпсіз жүйесін орнықтырады. Жол бойындағы жәм бекеттері,
хан жарлықтарын кідіріссіз жеткізушілерді жүйрік атпен қамтамасыз ететін
жәмшілер қызметі Үгедейдің кезінде пайда болған.
МАРКО ПОЛО
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1271 жылы Марко Поло әкесі
және ағасымен бірге Кіші Азия,
Орталық Азия арқылы Қытай
еліне сапарға шықты;
1274 – 1292 жылдары (17 жыл)
Юань империясында өмір сүрді;
1292 – 1295 жылдары Оңтүстік
Қытай теңізі, Үнді мұхит арқылы Венецияға оралды.
Марко Полоның Ханбалықтағы Құбылайдың сарайына келуі

ТАРИХ АТА
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Жаңа хан әкесінің ісін жалғастырып, Алтан хандығын түгел жаулап алды.
1230 жылы басталған бұл жорықты Төле басқарды. 1234 жылы Алтан хандығы
түгел жаулап алынды. Осы жорық кезінде Төле қаза тапқан.
1235 жылғы құрылтайда мыңқолдар әскері алдына жаңа міндеттер қойылды.
Құрылтайда Қиыр Шығыстағы Корея түбегіне, Оңтүстік Қытайдағы Сун империясына, Таяу Шығыстағы Ирак пен Сирия аумағына, батыстағы Еуропа елдеріне
жорық жасау ұйғарылды.
Мыңқолдар Корея түбегін көп қиындықтармен 1241жылы ғана бағындыра
алды. Ал Шормаған ноян басқарған Таяу Шығысқа жорық та баяу жүрді. Оның
есесіне, Жошының екінші ұлы Бату баһадүр басқарған Еуропа елдеріне жорық
өте табысты өтті.

МҰХАММЕД ЖУВЕЙНИ
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Мұхаммед Жувейни – парсы тарихшысы, әрі мемлекет қайраткері. Толық
аты-жөні – Ала әд-Дин
Ата Мәлік ибн Беха әдДин Мұхаммед. Ол 1226
жылы дүниеге келіп, 1283
жылы қайтыс болған.
Хулагу хан Иранды билеген тұста, 1256 жылы Жувейни Хорасанды биледі.
Хулагудің жорықтарына
бірге қатысып, көп оқиғаны
көзімен көреді. Хулагу хан Бағдатты жаулап
алған соң, Жувейниді сол
қаланың билеушісі етіп
тағайындады. Жувейни
бірнеше ірі еңбектер жазып
қалдырды. Олардың арасынан “Тарих-и жаһангушай”
(“Әлемді бағындырушының
тарихы”) атты 3 томдық
еңбегін ерекше атауға
болады. Онда Шыңғыс
хан империясының түркі,
моңғол тайпалары туралы
мол деректер келтірілген.
Жувейни бұл еңбекті жеті
жылда жазып бітірген.

Жувейни өмір сүрген дәуір бейнеленген ортағасырлық миниатюра
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Жас дос! Біз Алтын Орда мемлекетінің негізін қалаған Бату баһадүр жорықтарына кітабымыздың келесі тарауында толығырақ тоқталамыз. Польша мен
Венгрияны бағындырып, Орталық Еуропа елдеріне атының басын бұрған Батуды
1241 жылы соңынан жеткен Үгедейдің қайтыс болғаны туралы суыт хабар кері
қайтуға мәжбүр еткен. Еуропаны мыңқолдардың жойқын шабуылынан бұл жолы
Қарақорымдағы Үгедей ханның өлімі құтқарып қалды десе де болады.
Үгедей қайтыс болған соң ұлы ордада таққа талас басталады. Оның үстіне
1242 жылы Шыңғыс ханның екінші ұлы Шағатай да қайтыс болған-ды. Ұлы
қағанның немерелерінің арасындағы төрт жылға созылған дау-дамайдан соң,
Үгедейдің әйелі Төрекүн қатын (баяғы меркіт Дайыр үйсіннің кіші әйелі) ұлы
Күйікті 1246 жылы хан тағына отырғызады. Күйікті хан көтеру салтанатына
Рим папасы Иннокентий ІХ-ның арнаулы өкілі Плано Карпини, славян князі
РАШИД ӘД-ДИН

Кітапханадағы ғалымдар. XIII ғасыр қолжазбасындағы сурет

Рашид әд-Дин – парсы
тарихшысы. Толық атыжөні – Фазаллах ибн АбдулХайр Хамадани. Ол 1247
жылы Хамадан қаласында
дүниеге келіп, 1318 жылы
Тебриз қаласында қайтыс
болған. Рашид әд-Дин –
ғұлама энциклопедияшыл

ғалым, дәрігер, ботаник.
Бұл салаларда көп еңбектері
жарық көрген. Оның
еңбектерінің ең құндысы
“Жами ат-тауарих”
(“Жылнамалар жинағы”)
деп аталады. Бұл еңбек
XIII – XIV ғасырлардағы
тарихи деректерді қамтиды.

Онда Шыңғыс ханның
және оның ұрпақтары
құрған мемлекеттердің,
әсіресе, 1304 жылға дейін
Иранда болған Хулагу
әулеттері мемлекеттерінің
тарихы баяндалады.
Сондай-ақ, Рашид әдДин еңбектерінде түркі
халықтары, ортағасырлық
Түркістан өлкесінің тарихы
туралы құнды деректер
мол. Рашид әд-Дин ғалым
әрі мемлекет қайраткері,
ірі жер иеленуші ретінде
тарихта қалды. Оның 10
ұлы жер-жерде (Бағдат,
Кинесерин, Рум, Грузия,
Ардебиль, Исфаһан, Фарс,
Хузистан, Керман және
Дамган) өз алдына билік
құрды.

Парсы фарфор ыдысы. XII ғасыр
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Ярослав Всеволодович, француз королі Людовик ІХ-ның елшісі, Араб халифатының елшісі, тағы басқалар қатысқан.
Күйік хан, негізінен, Таяу Шығыстағы жорыққа қатты мән берген. Осы
бағыттағы майданға жаңа қолбасшы қылып Елшідай ноянды аттандырады. Ал
Рим папасы мен Еуропа елдерінің корольдерінен елшілерін жібермей, өздері
келіп мыңқолдардың ұлы ханының алдына бас июлерін талап еткен.
Күйік хан мен Алтын Орда билеушісі Батудың арасындағы қарым-қатынас
достық сипатта болмаған сыңайлы. 1248 жылы Бату қалың әскермен Күйік
ханның ордасына бет алады. Күйік хан да оған қарсы қол бастап шығады. Бірақ
екі әскер бір-бірімен кездеспеген. Күйік хан орта жолда қайтыс болады.
Бұл оқиға Шыңғыс хан ұрпақтары арасындағы тақ тартысын одан әрі шиеленістіріп жібереді. Жошы мен Төле ұлдары – бір жақ, Шағатай мен Үгедей
СУН ИМПЕРИЯСЫ
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Сун империясы – оңтүстік
Қытайда XII – XIII ғасырларда өмір сүрген мемлекет.
127 жылы қайта құрылған
Сун империясы 960 жылы
құрылған Сун империясының
ізбасары болды. Алғашқы Сун
империясының әлсіреуіне
солтүстік аймақтағы жаңадан бой көтерген көшпелілер
мемлекеті себепші болды.
Осы кезде оларға қарсылық
көрсете алмаған Сун патшалығы әскери күшінің тең
болмауынан өзінің әлсіздігін байқатады. Кейіннен
шүршіттердің Цзинь мемлекетінің күшейе бастағанын
байқаған Сун патшалығының
сарайы Кайфынды тастап,
Янцзының оңтүстік жағасына
орналасты. 1127 жылы Ханчжоуға император сарайын
орналастырып, сол жерге астанасын салады. Осылайша Сун
әулетінің тарихы екі кезеңге:
солтүстік (960 – 1127) және
оңтүстік (1127 – 1279) болып
бөлінеді. Шүршіттердің негізгі
тірегі болған сундық мемлекеттік құрылым оңтүстік Қытай
кезеңінде мүлдем әлсіреп

кетеді. Сун әулетінің екінші кезеңдегі билігі тұсында Янцзы
өзенінің қуатты ағысына арқа
сүйеп олар өздерін қауіпсіз
сезінді. Оңтүстікке уақытша
орналасқан Сун мемлекеті
Цзинь патшалығымен ұзаққа
созылған шайқастар нәтижесінде екі жақты келісімге
келіп, Сун императоры өзінің
тәуелділігін мойындады. Екі
арадағы шекара болып Хуайшай өзені белгіленді. Ол солтүстіктен төнген қауіп бұлтын
сейілткен соң оңтүстік Қытай
аймағын тез арада көркейтіп,
өте бай әрі гүлденген мемлекетке айналдырды. Дегенмен XIII ғасырда оңтүстік
Қытайдағы Сун мемлекетіне
қайтадан жаңа қауіп төне
бастады. Бұл жолғы қауіп
шүршіттерді күйрете соғып,
оңтүстік Қытайды иемденуге ұмтылған моңғолдардан
төнді. Сун империясының
моңғолдарға қарсы тұруы
бір ғасыр уақытқа созылды.
Ақырында оңтүстік Сун империясы құлдырап елде жаңадан
моңғолдық Юань әулетінің
билігі орнады.

Сун императоры

Көп жебелі садақ. Сун империясы. XII ғасыр
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ұлдары – бір жақ. Ақыры Батудың беделі бәрінен үстем болып, ол 1251 жылғы
құрылтайда Төленің үлкен ұлы Мөңкені хан сайлатады.
Мөңке хан Таяу Шығыс елдері мен Оңтүстік Қытайдағы Сун империясына
қарсы жорықтарға жаңа серпін береді.
Ұлы мыңқолдар елінің тағына қажырлы тұлға келгенінен хабар алған Франция королі Людовик IX Қарақорымға монах Вильям Рубрук басқарған өз елшілерін жібереді. Алдымен Еділ бойындағы Бату ордасына ат басын тіреген француз
королінің елшілері қазіргі қазақ даласы арқылы Қарақорымға жетеді.
Бірақ Мөңке хан елшілерден беріп жіберген хатында король Людовик ІХ-дан
Ұлы мыңқолдар еліне ресми бағынуды талап етіпті.
1253 жылғы құрылтайда Мөңке хан Сун империясына қарсы інісі Құбылай бастаған жаңа қол жібереді. Ал Таяу Шығысқа екінші інісі Хулагуді аттандырады.
СУН ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ЖАУЛАНЫП АЛЫНУЫ
Моңғолдар Алтан
патшалығын жаулап
алған соң, осы істе өздеріне
көмектескен Сун империясын да бағындыру мақсатын
қояды. Моңғол әскері
Сун империясына қарсы
алғашқы жорығын 1235
жылы бастайды, бірақ
күшті қарсылықтарға
кездесіп отырды. 1251
жылы Құбылай хан бастаған
әскер жіберілді. Құбылай
көптеген аймақтарды өзіне
қаратады. Мөңке қаған
Құбылайдың беделінің
артып бара жатқанынан
сескеніп, Қытайды
жаулауды Сүбедейдің ұлы,
дарынды қолбасшы
Ұранхайға тапсырады.
Жорықтардың бірінде
Сычун түбінде Мөңке
қаза табады. Моңғолдар
Дайвьет шекарасы арқылы
оңтүстікке өтіп Тибет пен
Наньчжао мемлекеттерін
бағындырады. Осыдан
кейін Сун империясының
екі шетінен бір мезгілде

шабуыл бастайды. Сун
империясының астанасын
1279 жылы басып алады.
Осылайша бүкіл Қытай
моңғол империясының
құрамына кіреді. Құбылай
бүкіл империя билігін
қолына қаратқаннан кейін
астананы Қарақорымнан
Пекинге көшіреді. Құбы-

лайдың әулеті Қытайша
Юань (бастама) атауын
иеленеді. Сун империясы
жауланып алынғаннан
кейін де күресін тоқтатпады.
Солардың бірі Вэнь Тяньсян
бастаған күрес болды. Ол
1276 жылы ұзақ қорғаныстан
кейін тұтқынға түсіп, өлім
жазасына кесіледі.

Құбылайдың Сун империясына жорығы
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Құбылай, сірә, таланатты қолбасшы болса керек. Әскерлер арасында інісінің
беделі өсіп бара жатқанынан қауіптенген Мөңке хан көп ұзамай Құбылайдың
орнына Сүбедейдің ұлы Ұранхайды тағайындайды. Он түмен әскерге (100 мың
сарбазға) қолбасшы болып тағайындалған Ұранхай әкесі Сүбедейдің ерлігінен
де өткен тосын жорыққа бел буады. Ол Тибеттің сусыз даласын, Гималайдың
қарлы шыңдарын асып өтіп, Үндіқытай түбегіндегі қазіргі Ханой шаһарының
түбінен бір-ақ шығады. Сун империясының билеушілері Ұранхай бастаған
мыңқолдықтар әскерінің жер айналып өз елдерінің оңтүстігінен шыққанын
сезбей де қалған еді. Ұранхай қолына да бұл жорық оңай соқпаса керек.
Ханойға жеткенде жүз мың әскерінен жиырма мың-ақ сарбаз қалыпты. Аман
қалған сарбаздарын өз әскерінің сенімді ұйытқысы ретінде пайдалана отырып,
Ұранхай жергілікті тұрғындар есебінен күшін толықтырып алады. Сөйтіп,
ЮАНЬ ПАТШАЛЫҒЫ
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Юань империясының
монеталары

Юань патшалығы, Юань
империясы – 1271 – 1368
жылдары қазіргі Қытай
және Моңғолия аумағында
өмір сүрген мемлекет.
Негізін Құбылай хан
қалаған. Мөңке өлген соң
ұлы қаған тағына Құбылай
мен Арықбұға таласады.
1260 жылы Құбылай әскер
басылары мен ақсүйектерді
жинап, өзін қаған деп
жариялайды. Осы кезде
Қарақорымда құрылтай
өтіп Арықбұғаны ұлы қаған
деп жариялайды. Осыдан
кейін екі қаған арасында
төрт жылға созылған соғыс
болып, ол Арықбұғаның
жеңілуімен аяқталады.
Мұның нәтижесінде батыс ұлыстар бөлектеніп,

Құбылайға бағынбайтын
болады. Осылайша империя құрамында Моңғолия
мен Қытай ғана қалады.
Ендігі жерде Құбылай
Қытайдың оңтүстік аудандарын бағындыруға кіріседі.
Моңғол әскері 1276 жылы
Сун империясының астанасы
Ханчжоу қаласын алады.
Бүкіл Қытай 1279 жылы
толық бағындырылады.
1267 жылы Құбылай хан
астанасын Бежінге (Пекин)
көшірген болатын. Оны
Ханбалық, “Ұлы астана”
деп атайды. 1271 жылдан
бастап Құбылай өз әулетін
қытайша “Юань” (мағынасы
“бастама”) деп атайды,
жаңа басқару жүйесін енгізеді. Ол бойынша барлық
билік қағанға қарайды.
Одан кейін үш мемлекеттік
кеңесші – “үш гун” отырады. Бүкіл қытай аумағы
он провинцияға бөлінеді.
Барлық ірі әкімшілік орындарға тек моңғолдар ғана
тағайындалады, ал жүз немесе елу үйдің басшысы етіп
жергілікті адамдар тартыл-

ды. 1294 жылы Құбылай
хан өледі. Оның мұрагерлері
Олджейту-Темір (1295
– 1305), Хайсан-Хулуг хан
(1307 – 1311), Аюрбарибаде
(1311 – 1320), т.б. болды.
1337 жылы Қытайда халық
көтерілісі басталып, 1368
жылы Пекиннен Тоған-Темірді қуып шығып, Юань
әулетін құлатады.

Жерлеу рәсіміне арналған
вазалар. Юань империясы.
XI ғасыр
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ұзақ жорыққа аттанғанына бес жыл өткен соң, Ұранхай бастаған мыңқолдар
Сун империясының оңтүстігінен, Құбылай бастаған әскерлер солтүстігінен бір
мезгілде шабуылға шығады. Зерттеушілер қазіргідей байланыс түрлері жоқ
заманда олардың қалайша бір мезгілде шабуылға шыққанына әлі күнге дейін
таң қалады. Моңғолдардың соғыс өнерін жетік меңгергендігінің де құпиясы
осында еді.
Ұранхай Сун империясына оңтүстіктен шабуылға шыққан кезде оны
осы жорыққа аттандырған Мөңке хан тосын сырқаттан қайтыс болған еді
(1259 жылдың тамызы). Ал оның алдында, 1255 жылы Бату баһадүр де дүние
салған.
Мөңке ханның оқыс қазасы Еуразия құрлығында болып жатқан оқиғалардың
одан әрі өрбуіне қатты ықпал етті.
“ЮАНЬШИ” (“ЮАНЬ ПАТШАЛЫҒЫНЫҢ ТАРИХЫ”)
алғаны айтылады. “Юаньши”
кітабында 1237 жылы Мөңке ханның қыпшақ жеріне
басып кіріп, Атырау теңізіне
дейін жеткені жазылған. Сонымен қатар сарайдың беделді ұлықтарына сипаттама
берілген. Дала түркілерінен
шыққан лауазымды адамдардың бірі, қыпшақтар тайпасын билеген Жантемір
жөнінде деректер келтірілген.
Оның беделінің күштілігі

соншалық, үш қарындасын
император отбасы мүшелеріне берген, қызы тақ мұрагеріне күйеуге шыққан.
Мұнан басқа да көптеген
түркілерден шыққан атақты
адамдар келтіріледі. Мысалы, керейттер Чженхай
1241 – 1281 жылдары үкімет
басшысы, Балхай Мөңкенің
хатшысы, ал, Дашман салық
жинаушылардың басшысы
болған.

Юань империясының қағаз
ақшасы

“Юаньши” – Қытайда
моңғолдар билеген кезде
жазылған кітап. Бұл кітапта Юань патшалығының
тарихымен қоса көрші мемлекеттердің аумағында өмір
сүрген тайпалар жөнінде өте
көп мәліметтер келтірілген.
Кітапта моңғол әулетінің
соңғы ханы Тоған-Темірдің
байауыт тайпасының қызын

Юань әулетінің күміс ыдыстары. XIII – XIV ғасырлар. Эрмитаж
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Таяу шығысқа аттандырылған Хулагу 1258 жылы Бағдат шаһарын
бағындырып, Араб халифаты билеген Аббас әулетінің соңғы ханын өлім жазасына кескен.
Хулагу христиан дінінің неосториандық сенімін ұстанатын. Оның керейт
тайпасынан алған сүйікті әйелі Тоғыз қатын да, бас қолбасшысы найман Кетбұға
да неосторианшылдар еді. Оның үстіне, мыңқолдар бодандығын қабылдаған армян патшасы Хетум І-ші Мөңкеге арнайы өзі келіп, мұсылмандар мен мыңқолдарды бір-біріне қарсы айдап салуға тырысады. Бұл саясатқа Рим папасы
Иннокентий IX да, француз королі Людовик IX да қуана-қуана белсене араласады.
Бүкіл Еуропаның христиандары қолдаған кресшілердің де тісі батпаған
Араб халифатын көшпелілердің атты әскерлерінің оп-оңай жаулап алуы әлемді
ҰРАНХАЙ ЖОРЫҒЫ
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Ұранхай жорығы – 1257 жылы оңтүстік Сун империясына
бағытталған ірі жорықтың
бірі. Бұл жорықты моңғол
әскерінің атақты қолбасшысы
Сүбедей батырдың ұлы
Ұранхай басқарады. Жорықтың мақсаты: моңғол
әскерін Сун империясының
иелігінен тыс және адам аз
қоныстанған жерлермен Сун
империясының оңтүстігіне
жеткізу болды. Сол арқылы
Сун империясын оңтүстіктен
және солтүстіктен бір мезгілде шабуылдап, күшті соққы
беру жоспарланды. Империяны толығымен жаулау үшін
императорын қолға түсіріп,
оның әскерін талқандау
керек еді. Жорық өте құпия
түрде жүргізілді. Бұл жорық
Шығыс Тибеттің сусыз шөл
даласы мен Гималайдың
биік таулы қыраттары арқылы өткендіктен өте қиын
жүрді. Куәгерлер қалдырмау
мақсатында олар алдарынан шыққан адамдарды
өлтіріп отырған. Моңғол
әскері шөл мен таудағы
асулардан өткенде өте көп

адамдары мен аттарынан
айырылады. Үздіксіз жорық пен шайқастар және
жұқпалы аурудан, аптап
ыстықтан төрт жыл ішінде әскердің 4/5 бөлігінен
айырылып, 20 мыңдай
адамға кемиді. Ұранхай
әскері Сун иелігіне кірер
алдында Үнді-Қытайдың
бағындырылған тайпалары
есебінен толықтырылады.

Моңғол әскерлерінің жоспары жүзеге асып, Сун
әулетін бағындырып алады.
Ұранхай жорығынан кейін,
қазіргі Қытай жерлері және
Үнді-Қытай түбегінің бір
бөлігі Құбылайдың иелігіне
қарайды. Одан ары жылжуға
Оңтүстік-Шығыс Азияның
көшпелілері үшін қиынға
түскен тропиктік климаты
ғана кедергі жасаған.

Ұранхай жорығы. Қытай миниатюрасы

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

дүр сілкіндірген-ді. Олар Хулагуді әулие Константинге, Тоғыз қатынды әулие
Еленаға теңеп, шіркеулерінде уағыз оқып жатты.
Ал Хулагу болса, 1259 жылы Сирия аумағына еніп, мұсылмандар мен христиандар бірдей қасиетті шаһар санайтын Иерусалимнің (Құдыстың) дәл жанында
тұрған еді. Бұл маңда оларға қарсы тұрар жалғыз күш – Мысыр мәмлүктері ғана
болатын.
Таяу Шығыс елдеріне құлдыққа сатылған, әскерге жолдаған, мыңқолдар
қатерінен босып келген Дешті Қыпшақ көшпелілері – мәмлүктер бұл кезде Мысыр (Египет) мемлекетінің тағын тартып алған. Мемлекет басшысы Құтыз да,
бас қолбасшысы Бейбарыс та қыпшақ тайпасынан шыққан адамдар еді. Міне,
бүкіл мұсылман әлемін өз бауырларынан қорғап қалудың бүкіл салмағы тағдыр
қалауымен енді осы мәмлүктер мойнына жүктеліпті.
ХАНБАЛЫҚ (БЕЖІН, БЭЙЦЗИН, ПЕКИН) ҚАЛАСЫ

Пекиндегі Юань дәуірінің
ғимараты

Ханбалық – Хэбэй провинциясында орналасқан,
Қытай Халық Республикасының қазіргі кездегі
Пекин деп аталатын астанасы. Осы Ханбалық (Пекин)
қаласының қоныс орнына
айналуы жөніндегі жазба деректерге қарағанда,
қаланың іргетасы біздің
дәуірімізге дейінгі 2мыңжылдықта қаланған
көрінеді. Бұл жерде Цзи
қаласы бой көтеріп, сол
дәуірдегі қытайлық Янь
патшалығының астанасы болған. Кейіннен Янь
патшалығының атауына

байланысты қала Яньцзин
деп аталған.
Біздің заманымызға дейінгі
III ғасырда Янь патшалығы
мен Цзи қаласын сол кездегі
күшейіп келе жатқан император Цинь Шихуанди басып
алады. Біздің дәуірімізге
дейінгі 1-ші мыңжылдықта Цзи қаласы сауда және
қолөнер орталығы болып
танылған.
X ғасырда Солтүстік Қытайды қидандардың жаулап
алуына байланысты Цзи
атауы өзгеріп, қала Синцзинь аталады. Ал 937 жылы
Наньцзин аталып Қидан
мемлекетінің оңтүстік астанасына айналады.
XII ғасырда, күшейе бастаған шүршіттер соққы
берген тұста (1153 жылы),
қала Орта патшалықтың
астанасы (Чжунду) болды.
Көп ұзамай оны шүршіттік Цзин мемлектінің бас
қаласы Дасин деп атайды.
1215 жылы қаланы моңғолдар басып алып өртке
орайды. 1263 жылғы
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Ханбалық билеушілерінің мөрімен пайзалары

Құбылайдың бұйрығы
бойынша, мұнда моңғол
империяның астанасы
көшіріледі. Дасиннің
шет жағына жаңадан
“Ханбалық” (“Даду” деп
аталатын) қаласының
құрылысын бастайды.
Қалаға оңтүстік жағынан
өзен арнасын бұрып әкеледі. Осы кезде Ханбалықта тұрған Марко Поло
қаланың әсемдігін өзінің
естеліктерінде жан-жақты
сипаттап қалдырған.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Сонау Африка құрлығының жанында әлемдегі үлкен екі діннің мүддесі
үшін қандас бауырларды бір-біріне қылыш сілтеуге мәжбүр еткен заман-ай
десеңші!
Бірақ мұсылман қауымының зары Алланың құлағына шалынса керек.
Мәмлүктермен шешуші шайқасқа әзірленіп жатқан Хулагуге 1259 жылы ағасы
Мөңке ханның қазасы туралы хабар жетеді. Өз еліндегі ұлы тақтан үміті бар Хулагу Иерусалим шаһарында бас қолбасшысы Кетбұғаны жиырма мың сарбазбен
қалдырып, өзі әскерінің негізгі бөлігін ертіп Қарақорымға жетуге асығады.
Мыңқолдардың негізгі күшінің кері қайтқанын естіген мәмлүктер шабуылға
әзірленеді. 1260 жылдың 3 қыркүйегінде Иерусалимнің жанындағы Галилейде болған шайқас христиан әлемінің дуылдаған үнін сап басқан еді. Әрине,
бұл шайқаста күші басым мәмлүктер мерейі үстем болды. Мыңқолдардың бас
ҚҰБЫЛАЙДЫҢ ЖАПОН ЕЛІНЕ ШАБУЫЛЫ
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1266 жылы Құбылай жапон
еліне өз билігін мойындауды
талап еткен екі елшілігін
жібереді. Құбылай елшілеріне
Жапон билеушілері келіспейтінін білдіреді. 1274 жылы
қараша айында Жапонияның
батыс жағалауына моңғол
теңіз флоты келіп, Цусима және Ики аралын басып алады. Осыдан кейін
солтүстік-батыстағы Тикудзен провинциясындағы
Кюсю аралына моңғол десанты (әскері) түсіріледі.

Жапондардың самурай
қосындары жанкешті
қарсылық көрсеткенімен
күшті жауға төтеп бере
алмайды. Бірақ көмекке
жіберілген екі жүзге
жуық моңғол кемелері
тайфуннан (дауылды жел)
қирап, моңғолдардың
Жапонияны жаулап алуы
жүзеге аспайды. 1275
және 1278 жылдары
жіберілген Құбылайдың
Жапонияның бағынуын
және салық төлеуін

Жапондардың моңғол кемесіне шабуылы

талап етуге жіберілген
елшілерін түгелдей өлтіреді,
сонымен бірге Кюсю
аралын моңғол жауынгерлерінен азат етеді.
Құбылай үлкен әскери
флот жасақтауға кіріседі. 1281 жылдың маусым
– тамыз айларында бірі
Корея түбегінен, екіншісі
Қытайдан шыққан екі әскери
флот жібереді. Флоттың
жалпы саны 3500 кеме мен
қайықтардан құралады.
Бірақ бұл жолы да моңғол
флотының жолы болмайды. Күшті дауыл көтеріліп,
тайфун кемелерді аударып
тастайды. Ал аман қалған
кемелерді жапондықтар аз
ғана әскерімен талқандайды.
Міне, сол кезден бастап
желдің арқасында моңғол
шапқыншылығынан аман
қалған жапондықтар тайфунды – “камикадзе” (“құдай
желі”) деп атайды. Бұдан
соң Құбылай Жапон елін
бағындырудан біржолата
бас тартады.

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

қолбасшысы найман Кетбұға ұрыс кезінде қаза тапты. Мұсылман қауымы төніп
келген қатерден аман қалды.
Хулагу еліне бекер асығыпты. Мұнда өзінің ағасы Құбылай мен кіші інісі
Арықбұға арасындағы ұлы тақ үшін бітіспес күрес басталып кеткен еді. Хулагу
бұл күреске араласқысы келмей кері қайтады. Ол өзі жаулап алған аймақта
Тебриз шаһарын астана етіп, жаңа мемлекет – Илхандар патшалығының негізін қалайды. Илхандар елі бірде оңтүстігіндегі Мысыр мәмлүктерімен, бірде
солтүстігіндегі ислам дінін қабылдаған (Беркенің тұсында) Алтын Ордамен тайталасып XIV ғасырдың соңына дейін өмір сүрді. Бұл енді басқа елдің тарихы.
Ал Құбылай болса Қарақорымды Арықбұғаға қалдырып, ханзулар еліне
біржолата орнықты. 1264 жылы ол Ханбалықты (Пекинді) өз астанасы етіп
жариялады. 1271 жылы өзінің жаңа мемлекетінің атауын Юань патшалығы
МОҢҒОЛ ӘСКЕРІНІҢ САУЫТ-САЙМАНЫ МЕН ҚАРУ-ЖАРАҒЫ
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Қылыш сабы

Дулыға. XIII ғасыр.
Корея жерінен табылған

Томағалы дулыға. XIII ғасыр.
Ресей қару-жарақ палатасы

Болаттан соғылған жебе
ұштары

Қорамсақ түрлері

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

деп атады. 1279 жылы қазіргі Қытай мемлекетінің аумағы түгелдей Юань
патшалығына қарады. Сол жылы Оңтүстік Қытай теңізінде мыңқолдар Сун
империясының әскери-теңіз флотын түгелімен қырып салды. Күйреген Сун
әулетінің соңғы өкілі қолына жас баласын құшақтаған қалпы кемеден теңізге
секіріп қаза тапты.
Құбылай Жапон аралын да жаулап алуды жоспарлапты. 1274 жылғы және
1281 жылғы жапондарға қарсы жорықтар Юань империясының әскери-теңіз
күштерінің әлсіздігін байқатқан-ды. Құбылай енді бұрынғы Сун империясы
мен Кореяның кемелерін жөндеп, күшті флот жасақтауға кіріседі. Бірақ соңғы
шабуылда мыңқолдар флотын теңізде көтерілген күшті тайфун түгел күйретіп
кетіпті. Осыдан соң Құбылай патша Жапон аралын жаулап алу арманынан бас
тартқан көрінеді.
XIII ҒАСЫРДАҒЫ
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ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Оның есесіне, Юань патшалығының Тибет пен Үндістанға жорығы сәтті
аяқталыпты. Тибет ламасы Пағбаның көмегімен Юань империясында жаңа
әліпби қолданысқа енгізіледі.
Құбылай өз мемлекетінде көптеген реформалар жүргізген. Соның арқасында Юань патшалығы өз заманында өнер мен мәдениеттің үлкен орталығына
айналды. Бұл патшалықтың тарихында қалған философтар мен жазушылар,
ғалымдар мен әскери қайраткерлер арасында бұрынғы көшпелі жалайыр,
қоңырат, қыпшақ, т.б. тайпалардан шыққан ұлы тұлғалар есімдері көп кездеседі.
Құбылай заманында Юань патшалығында қағаз ақша қолданысқа енгізіліпті. Оның құнын белгілеу реті, тозған ақшаларды қолданыстан шығару тәртібі
қатаң қадағаланып отырған. 1275 – 1292 жылдар аралығында Ханбалықтағы
ШЫҢҒЫС ХАН ИМПЕРИЯСЫ
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Моңғол түмендерінің байрақтары мен тулары

ТАРИХ АТА

ШЫҢҒЫС ХАН

Құбылай ордасында он жеті жыл тұрған және сол сапары туралы естелік кітап жазған Рим папасының өкілі Марко Поло осы қағаз ақшаларды алғаш рет
Еуропаға жеткізеді.
Көшпелілер құрған Юань патшалығы да 1368 жылға дейін өмір сүрді. Шын
мәнінде, бұл да басқа елдің тарихы.
Ал, біздің – қазақ халқының тарихы Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы
ұрпақтары құрған ұлы мемлекет Алтын Ордамен байланысты. Ендігі әңгімеміз
сол Алтын Орда тарихын баяндауға арналмақ.

ҚҰБЫЛАЙДЫҢ ЖАПОН ЕЛІНЕ ШАБУЫЛЫ
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