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уық ақпан айы. 1155 жыл. Көшпендiлер арасына маңызды хабар тарады. Моңғолдар Амбағай
қағанды Қытай әмiршiсiне сатып кеткен татарларды
талқандапты.
Амбағай – Ұлы Даланың көрнектi қолбасшысы. Оның
орны өз халқы үшін ерекше. Тұтқынға түскен қағанды
“Аспан аясы” мемлекетінің (
(қытайлықтар) әміршісі
қатал жазалаған. Өлер алдында ол руластарына:
– Моңғолдар! Қасық қандарың қалғанша қайрат
көрсетiп, өшiмдi алыңдар! Өліспей, беріспеңдер! – деп
өсиет қалдырған.
Моңғол халқы көп нәрсені кешіргенімен, сатқындыққа қатал қараған. Сол себепті Амбағай қаған қалдырған
тілекті орындап, кек қайтармақ болады. Татарлар да
соңғы жауынгерi қалғанша, ақтық демi таусылғанша
соғысады. Ақырында. Темучин бастаған татар әскерлерiнің быт-шыты шығып қирады. Енді, міне, жеңiс
тойын тойлауда. Осы ұрыста ерлiкпен көзге түскен
батырлардың iшiнде қият – бөржіген (бөрі-тегін) руынан шыққан Есугей баһадүр де бар. Бұл күн оған қос
қуаныш әкелді. Есугейдiң қоңырат руынан шыққан сұлу
әйелi Оэлун ұл босаныпты.
Моңғолдар қаһармандықты қадірлеген. Шайқаста
өлiмдi қасқайып тұрып қарсы алуды ерлік деп есептеп,
жауының батылдығын да бағалай білген. Есугейдің
тұңғышына “Темучин” деп татар ханының атын беруінің мәні осы.
Өмiрге келген бұл сәбидiң жұдырығында “бiр уыс қан”
болған деседi...

C

4

5

Есугей баһадүр
емучиннің тоғыз жасқа толған кезі. Әкесі оған
қалыңдық iздестіре бастайды. Дәстүр бойынша,
қыз басқа рудан болуы керек. Ұлын ертіп жолға шыққан
Есугей қоңырат руының көсемi Дай шешенді кездестіреді. Әкелi-балалы екеуiнің сапарларының сырына
қанық болған көсем оларды үйiне шақырады.
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– Маған қонақ болыңдар. Бөрте деген тоғыз жасар
қызым бар, көре кетiңдер, – деген ұсынысын айтады.
Жол-жөнекей Дай шешен Есугейге көрген түсiн баяндап береді.
– Түсiмде аңға шығып барады екенмін. Қарасам,
қолымдағы бүркiттiң орнында қарға отыр.
– Қарға – бiздiң рудың таңбасы. Мүмкiн, бұл түс аян
берген болар, – деп жорамалдайды Есугей.
Шынында да, олардың сапарлары көңілдерінен
шығып, Бөрте қыз екеуіне де ұнайды. Құдаласу рәсiмiн
жасасқан әкелер балалары он төрт жасқа толған соң
дүрiлдетiп той жасауға келіседі.
Көңiлi орныққан Есугей ұлын ертіп үйiне қайтып
бара жатты. Кенет қырат басынан бiр топ аттылар
көрiндi. Киiмдерінен олардың татарлар екенiн аңғару
қиын емес. Жүрегi су ете қалған Есугейдің қолы ерiксiз
қылышына барды. Іштей ұрысқа әзiрленгенімен, байыппен аттыларға қарап тұр. Темучин де әкесiне көмектесуге
әзір. Есугейдi таныған татарлар:
– Өткендi қазбаламайық. Біз той тойлап барамыз.
Жүріңдер, балаң екеуің бiзге қосылыңдар. Көңiл көтерiп
қайтыңдар. Сен сияқты қонаққа бәрi қуанады, – десті
тұс-тұстан қолпаштап.
Осылайша, татарлар Есугейдi көндiрiп, өздерімен
бірге ертіп кетеді. Әке мен бала бiраз күн қонақ болады.
Татарлар моңғол батырын жақсылап күтедi, ерлiктерiн айтып мадақтайды. Әйтсе де арам ойларын іске
асырып, тамағына бiлдiртпей у сеуіп жібереді. Қайтар
жолда Есугейдiң денсаулығы нашарлап, Темучин
әлсіреген әкесiн еліне әзер жеткiзедi.
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Уланған Есугей бiрнеше күннен соң көз жұмды. Ал
оның қол астындағылары ұлысты* тастап кете бастайды. Ең алдымен, Есугейдiң билiгiн бұрыннан ұнатпай
жүрген – тайшуыттар*, оның артынан қалғандары малмүлiктерiн алып көшіп кетеді. Аз ғана уақыттың ішінде
қаңырап бос қалған ескі қоныста тек кішкентай балаларымен жесір әйел ғана қалады.
Темучиннiң үш iнiсi бар. Бірге туған iнiсi – Хасар. Ал
Бектер мен Белгутайдың шешесi бөлек, әкелерi бiр. Балалар күнкөрістің қамымен күні бойы үйде болмайды.
Олар Онон өзенiнен балық ұстап, жеуге жарамды шөп,
жидек тередi. Темучин сарышұнақтар мен борсықтарды
аулайды. Өмiр сүру күннен-күнге қиындады. Дегенмен,
Оэлун тағдырына өкiніш көрсетпеді. Ұлдарын ержүрек,
батыл етіп тәрбиеледі. Тайшуыттардан кек алып, Есугей әулетінің даңқы қайта оралар күндi асыға күтті.
Кешқұрым шаршап-шалдыққан балаларына бабалары
– Бонышар мен Хабул ханның және әкелерiнiң ерлiктерiн жыр етіп, моңғолдардың ақылды анасы Алан-Гуа,
достары сатып кеткен Амбағай қаған туралы әңгіме
қозғайды…

*ұлыс – көшпенділердің елді мекені немесе мемлекеті
*тайшуыттар – моңғол тайпасы
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Тағдыр тәлкегі

О

элунның әңгiмелерін естiп өскен балалардың
көңілдеріне дақ түсті. Олар ертерек ер жетуді армандады. Өздерiнiң жастай жетiм қалып, шеккен азаптары
үшiн өш алудың сәтін күтті. Бұл ашу, ызаға толы сезiм
әрбiр қиыншылықпен өткізген күндерінде ұлғая түскен.
Бiр күнi Темучин туған інісі Хасарды жан түршігерлік әрекетке үгiттейді. Сәтін тауып өгей інісі Бектердi өлтiредi. Суық хабарды естiген Оэлун талып қалады. Есін
жиған соң:
– Құз-қиядан өзiн лақтыратын бүркiтке, ашуын баса
алмаған арыстанға, жандыны жалмаған жалмауызға
ұқсағандарың ба? – деп зар еңірейді.
Бұл оқиға Ұлы Далаға лезде тарап кеттi. Кiп-кiшкентай
баланың қатыгездiгi көпшiлiктiң көңiлiне үрей туғызды.
Кейбірі “Темучин туғанда жұдырығында бiр уыс қан
болған” деген әңгімені есіне алды. Хабар тайшуыттарға да
жеткен. Олар Темучин ер жетiп, қатаймай тұрғанда көзiн
жою керек деген шешім қабылдады. Ойларын жүзеге асыру үшін Оэлун үйiне баса-көктеп кіріп келіп, Темучиндi
беруiн талап етеді. Бұл кезде алыстан көрінген шаңнан
бiр сұмдықтың болатынын сезген Темучин ну орманға
қашып кеткен. Баланы таппаған тайшуыттар iзiне түсiп,
орманнан iздестiре бастайды.
Арада бiраз күндер өтті. Темучинге күндiз-түнi орман
ішінде тығылып жатуға тура келді. Әйтеуір бір шығар
деген оймен тайшуыттар да асықпады. Ақыры, әбден
ашыққан бала орманнан шығуға мәжбүр болды. Киімі
өрім-өрім, әбден әлсіреген оны тайшуыттар байлап-матап
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Тарғұтай ұлысына әкеледi. Мойны мен қолына “қаңға”
(ағаш бұғау) кигiзiп, қасына күзет қояды. Бұл кезде Ұлы
Далада “түрме” деген атымен жоқ еді. Жас тұтқынды кезектесіп күн сайын әр үйде ұстаған. Сол үй иелері тұтқын
үшiн басымен жауап беретін.
Сәл әлденген Темучин құтылудың ретiн ойластырады.
Бiр күнi құдай сәтiн салып, күзетшi қалғып кетедi. Енді
қашу керек. Орманға қарай жүрсе ұсталады. Оның үстiне
қолы байланған, мойнында қаңғасы бар адам алысқа ұзай
алмайтыны белгiлi. Жалғыз жол – өзенге қарай бет алу.
Таң атты. Баланың жоқ екенiн естiген ауыл у-шу. Өзен
жағасындағы қамыстардың арасына тығылған Темучин
оларды сырттай бақылап тұр. Ең үлкен топ орманға кетіп, қалғандары төңiректi шарлай бастады. Баланы жер
жұтып кеткен бе, iз-түзсiз жоқ. Жағаға қарай
беттеген 3-4 iздестiрушi қамыстардың арасын тінти бастады. Тiптi бiреуi

суға түсiп, Темучин жатқан жерге тым жақын келдi.
Суда Темучиннiң басы ғана қылтиып тұр. Ары жүруге
болмайды, бiр қадам басса суға батады. “Ұсталдым, біткен жерім осы болар” деген ой келді. Қас қағым сәт оған
мәңгiлiк сияқтанды. Бiрақ iздеушiде үн жоқ. Кенет ол:
– Қорықпа, саған жаманшылығым жоқ. Менiң атым
– Сорған-Шыра. Тайшуыттар сенен қорқады, сондықтан
жек көреді, – дейді сыбырлап.
Осы кезде артынан:
– Ей! Неғып тұрсың? Таптың ба? – деген дауыс естiлдi.
– Жоқ. Ешкiм жоқ, – дейді де, Сорған-Шыра кері
қайтады.
Қараңғы түсiп, iздестiру жұмысы тоқталды. Темучин
жағаға шықты. Одан әрі жүруге шамасы жоқ. Күнi бойы суда
отырғандықтан, қаңға iсiп, мойны мен қолын қысып барады.
Суықтан тоңып, қалтыраған ол “Таңның атуына аз уақыт
қалды. Мына түрiммен алысқа бара алмаспын. Құлқын
сәріден тағы тінти бастар. Не де болса, Сорған-Шыраның
үйiне барайын. Көріп тұрып ұстап бермеген адам бұл жолы
да сатпас” деген үмітпен ауылға қарай аяңдайды…
Темучин жасырын үй-үйді аралап, ақырында, іздеген адамын табады. Сорған-Шыра оның қаңғасын шешiп, тамақтандырады. Есiк алдында тұрған жүн тиелген
арбаға жасырады.
Күн шығысымен орман, дала, өзен түгел қайта
қаралып шықты. Бала зым-зия жоқ. Енді тек ауыл ішінен іздеу керек. Кезек Сорған-Шыраның үйiне де жеттi.
Барлық бұрыш-бұрышты мұқият тексерген іздеушiлер
жүк тиелген арбаның қасына жақындады.
– Мынандай шыжыған ыстықта кiм жүннiң арасына
тығылар дейсiң, тәйiрi? – дедi қорқып кеткен Сорған-Шыра.
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Сөзi нанымды шыққанымен, нөкерлер* бiр-екi рет
әр жерден найзамен шұқып көредi. Құдай сақтап, Темучин аман қалады. Қатты қорыққан бала бiресе тiсi-тiсiне тимей сақылдап тоңып, бiресе қара терге түсiп қызуы
көтерiледi. Орнынан қозғалуға дәрменi жоқ. Түннiң болуын асыға күттi. Қараңғы түсiсiмен, Сорған-Шыра оны
арбадан түсiрiп, тамақтандырады. Дорбаға бiрнеше күнге
жететiн азық салып, жол көрсетiп жiбередi.
Осылай, Сорған-Шыраның көмегімен құтылған Темучин ешкiмнiң көзiне түспес үшiн тек қана түнде жүріп
отырып, бiрнеше күннен кейін үйiне де жетедi. Сол түнi
Оэлун үйiн жығып, балаларымен көшiп кетедi. Ендi ешкiм
таба алмас. Олар бар әлемнен алшақтап, таудың адам аяғы
баспаған шатқалын мекендеп, аңшылықпен күн көреді.
*нөкерлер – әскерлер

Алғашқы жетістіктер
рада бiрнеше жылдар өттi. Ағайынды жiгiттер ер
жетiп, есейдi. Бiр күнi осы үйдiң бар байлығы – сегіз
жылқысы ұшты-күйлi жоғалып кетеді. Қалған жалғыз
атына мініп Темучин іздеп шығады. Жолда өзіне тетелес
бiр жiгiтті жолықтырып:
– Көзiңе бiр үйір жылқы түспедi ме? – деп сұрайды.
Бейтаныс жігіт сүт пiсiрiмдей уақыт бұрын көргенiн
айтып, барымташылардың* кеткен жағын нұсқайды да:
– Сен жалғызсың, олар көп. Шамаң келмес. Мен саған
серiк болайын, – деп ниет бiлдiредi.
– Атың кiм? Кімнің баласысың? – дейді Темучин
жөнін сұрап.
– Нағу-Баянның баласы – Боғыршымын.
– Қорықпасаң iлес, – дейді Темучин келісіп.
Аз уақыттан соң екi жiгiт барымташыларды қуып
жетедi. Өздерiнiң ептi, батыл екенiн дәлелдеген олар ұрылардың быт-шытын шығарып, жылқыларын алып қайтады. Темучин iз жасыру мақсатымен Нағу-Баянның үйiнде бiраз аялдайды. Баласының жаңа досы ұнаған әкесі:
– Сендер ер жігітсіңдер. Өмірлерің әлі алда. Ұрыста
сыналған достықтарыңды ақтық демдерің таусылғанша
сақтай біліңдер! – деп батасын бередi.
Шынында да, Боғыршы мен Темучин өле-өлгенше дос
болып өткен екен.
Темучин 17-ге толған жыл. Көктем мезгілі. Көп болмаса да, Темучиннiң сенiмдi серiктерi бар: екi iнiсi мен жан

А

*барымта – малды (негізінен аттарды) ұрлап кету немесе зорлықпен тартып алу
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досы – Боғыршы. Ол осы серіктерін ертiп қоңырат елiне
қалыңдығы Бөртенi алып келуге аттанған. Дай шешен
оларды қуана қарсы алады. 30 күн ойын, 40 күн тойын
жасап, қызын барлық жасауымен шығарып салады.
Қыз жасауында бұрын көрмеген қымбат, көздiң жауын алатын бұйымдар көп екен. Тек бұлғын терiсiнен
тiгiлген iшiктiң өзi не тұрады!
Сол кездегі керей тайпасының ең күштi ханы Тоғырыл
едi. Ол кезiнде әкесi Есугеймен дос болған. Темучиннің
ойы – осы Тоғырыл ханмен кездесу. Әкесi өлiп, үзiлген
байланысты қайта жаңғырту. Ойын жүзеге асырмақ болған ол Бөртенiң бұлғын iшiгiн алып, Тоғырыл елiне сапар
шегеді.

– Ұлы Тоғырыл хан! Сыйлығымды қабыл ал. Әкем орнына әке бол! Өзiмдi балаң деп есепте! – деп басын иедi.
Ханға Темучиннiң сыйлығы ұнайды. Ескi досы есiне
түсіп, Темучинді құшағына алады.
Арада бiрнеше ай өтті. Темучин Тоғырылдың көмегiмен шашырап кеткен туған-туыстарын жинады. Бiрте-бiрте Оэлунның мал-жаны көбейіп, ауылына жан бітеді. Бұл
меркiттерге* ұнамады. Осыдан 20 жыл бұрын Есугейдің
меркiт жiгiтi Шиледуден Оэлунды тартып әкеткендігін
олар әлі ұмыта қоймаған. Кек қайтару үшін Шиледудің
ағасы Тоқтабек бiр күнi тұтқиылдан Темучин ауылын жаулап алады. Бөртенi ұрлап кетiп, өзінің кіші iнiсi Шiлшiрге қосады. Тоқтабектің бұл әрекетіне әбден күйінген Темучин қашып келіп, Тоғырыл ханнан көмек сұрайды.
Керей ханы 20 мың әскер береді. Туыс болып келетiн Жамұқа да сонша әскерімен Темучин жасағын
толықтырды. Біршама қол жинағанынан хабардар болған
Тоқтабек қорқып, Селенга өзенi арқылы Байкал асады.
Ал Темучин меркiттерді түгелдей тұтқындайды. Осы
аралықта әйелін іздеген Темучиннің дауысын естіп, Бөрте
жүгіріп шығады. Ендi оларды ешкiм ажырата алмас.
Соғыс сәттi аяқталса да, меркіттердің зұлымдығы Темучин жүрегінде зіл болып қалды.
Темучин мен Жамұқа әскерлері жеңістерін тойлап жатыр. Әскербасылары өмiрлiк дос болудың белгісі ретінде
алтын белдiктерiн алмастырды. Осы шайқастан кейін Темучин әскері көбейе бастаған. Оның қарамағына көптеген
рулар мен тайпалар өз еркiмен келіп қосылып жатты. Күн
өткен сайын Темучиннiң беделі арта түседі.
*меркіттер – түркі тілдес тайпа
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Кек пен сатқындық
атар ханы Мегүжiн-Сеуiлтi 1198 жылы Цзин императорына бағынудан бас тартқан. Сондықтан
қытайлар татарларды жаулап алмақшы. Темучиннің де
оларды жек көретінін білген “Аспан аясы” мемлекетінің
әміршісі моңғолдардан көмек сұрайды.
Қытайлар қателеспеді. Моңғолдар ұсынысты қабылдады. Тiптi, Темучин керей ханы Тоғырылды да бiрге
соғысуға көндiредi. Бiрiккен одақтастар өзен бойын жағалай татарларға қарай аттанады. Көп ұзамай шайқаста
Мегүжiн-Сеуiлтi өліп, тауды паналай қашқандар талқандалады. “Аспан аясы” мемлекетінің әмiршiсi Темучин
мен Тоғырылға алғысын білдіріп, сый-сыяпат жасайды.
Жамұқаға “ван”, яғни “хан”, Темучинге “чсаутхури”
(атойшы) деген атақ бередi.
Сол жылы Темучин, Жамұқа, Тоғырыл хан үшеуi
бірігіп енді найман* ханы Бұйрыққа қарсы аттанады.
Наймандардың негізгі күші Ұлаңғыр өзенiнiң бойында күйреді. Қашып үлгергендері қайтып бара жатқан
жасақтардың жолын бөгеп, қантөгiс ұрыс кешке дейін
созылды. Қараңғы түсіп, соғыс уақытша тоқтатылды.
Екi жақтың да жауынгерлері әбден қалжырады.
Таңертең Темучинге одақтастарының ұрыс даласын
тастап, сарбаздарымен кетiп қалғаны туралы хабар жетеді. Жалғыз өзi тағдырына қарсы тұруды жөн көрмей,
ол соғысты жалғастырудан бас тартады. Жасақтарын жинап, еліне аттанады. Бiр қызығы, наймандар Темучиндi

Т

* наймандар – қазақ халқын құраған тайпалардың бірі
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емес, Тоғырыл хан әскерін қудалаған. Олардың тас-талқанын шығарып, керей ханының баласы Санғұмды отбасымен бірге тұтқынға алыпты. Бақытсыздыққа ұшыраған Тоғырыл Темучинге хабаршы жiбереді. Хатында:
“Балам Темучин! Қолғабыс ет. Жақсылығыңды өле-өлгенше ұмытпаймын!” – делінген.
Кешікпей Темучин көмекке келедi. Наймандарды
талқандап, тұтқындарды босатады. Ризашылығын білдірмек болған Тоғырыл: “Көз жұмсам, халқым саған
аманат”, – деген екен. Ханның бұл тәттi сөзiне сенбеген
Темучин сынамақ болып, үлкен ұлы Жошыға қызын айттырады. Керейлер келісім бермейді. Темучиннің күдігі
ақталып енді Тоғырылға ешқашан сенбеуге бел буады.
1201 жыл. Жамұқа қол қусырып отырмады. Көптеген белгiлi билеушілердің көмегіне сүйеніп, өзін “гурхан”, яғни “патшалардың патшасымын” деп жариялапты. Оның бұл қылығы Темучинге де, Тоғырылға да ұнамады. Бірігіп соғыс ашпақшы болған олар Керулен өзені
бойымен төмен қарай бет алады. Осы шайқаста Жамұқа
жасақтарының кейін шегінуіне тура келеді. Басқа амал
жоқ. Тайшуыттардан көмек сұрау керек.
Қосымша күш те келіп жетті. Ашық соғысудан қорыққан Жамұқа ыңғайлы сәтті тосты.
Күткен мезет те келдi. Темучин ұлысы қоныс аудармақ.
Ал Жамұқа басқарған қол мен тайшуыттар олардың жолын торуылдап жатыр. Негізгі мақсаттары – тұтқиылдан
шабуылдап, соққы беру. Темучин адамдарынан екі еседей көп жау әскерiн байқаған күзетшiлер дер кезінде
хабарлап, көш ұрысқа даярланып үлгередi. Оң жақта
– ит тұмсығы батпайтын қалың орман. Оны қаруланған
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әйелдер мен балалар қорғайды. Сол жақ қапталда көш арбалары мен күркелері тізіліп тұр. Алдыңғы шепте жақсы
қаруланған әскерлер орналасқан.
Тайшуыттар оңайшылықпен бекiнiсті бұзып, көшті
жеңе алмастарын білсе де шабуылды бастап кетеді.
Бұл қиян-кескi соғыс болды. Алдымен ұрысқа шыққан
садақшылар оқты жаңбырша жаудырды. Келесі кезекте
найзалы атты әскерлер тұр. Темучин сарбаздары оларға
да төтеп бердi. Бiраздан соң шабуылға өздері шықты.
Қолға ілінген күрек, тырма, арқан бәрi де қолданылды...
Найза, қылыштың дауысы, айқай-шу құлақ тұндырады.
Темучин де ұрысқа кiрiскен. Зор даусымен айқай сала,
жауларын оңды-солды қырып жатыр. Қайсарлығынан
рухтанған жауынгерлерінің еңсесі көтерілді. Қантөгіс
қараңғы түскенше созылды. Кенет зу етіп ұшқан жебенiң
дауысы естiледі. Осы сәтте Темучин бұғанасына бір заттың қадалғанын сезді. Тамағынан қою қара қан бұрқ ете
қалып, тұншыға бастады. Көз алды қарауытып, атынан
құлап түсті. Дүние дөңгеленіп сала бердi…
Осыны байқап қалған үзеңгiлес серігі Желме оны ұрыс
даласынан алып шығады. Найза Темучиннiң бұғанасынан
сәл жоғары қадалып тұр. Өзі ес-түссіз жатыр. Тынысы
тарылып, әрең дем алады. Желме сауытын шешiп, қанға
малынған жейдесiн қақ айырды. Асқан бір ептiлiкпен жебенi суырып алып, қан тамырын қысып, таңып тастайды.
Енді Темучинді қауiпсiз жерге жеткiзу керек.
Келесі күні жаудың алды-артына қарамай қашқаны
белгiлi болды. Оларға ілесе алмаған жаралылары қолға
түскен. Тұтқындардың арасында бiр кездерi өзiн өлiмнен
аман алып қалған Сорған-Шыра да бар екен. Жақсылығын
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ұмытпаған Темучин оған еркіндік береді. Бiраздан соң
Темучиндi атқан тайшуыттардың мерген жiгiті де табылды. Аяқ-қолы байланған ол жаралы әскербасының
алдында тұр. Бұл кезде аздап айыға бастаған Темучин
жігітке ұзақ уақыт тесірейе қарады. Жігіт міз бақпады.
Екеуінде де үн жоқ.
– Қазiр сенi жазалайды. Соңғы тілегіңді айт, – дейді
Темучин үнсіздікті бұзып.
– Жалғыз өкінішім – дәл көздей алмағаным, – деп
жауап береді мерген сәл ойланған соң. – Егер Тәңiрім
маған тағы бiр мүмкiндiк берсе...
Жігіттің батылдығы мен қайсарлығына разы болған
Темучин:
– Менің көңілімнен шықтың, сондықтан саған өміріңді сақтап қалудың сәті түсіп тұр, – дейдi Темучин
оның сөзiн бөлiп. – Іштей тынған жау жаман. Бойыңдағы
ашуың сол жебемен кетсiн. Маған дос бол! – деп сөзін
жалғастырады.
Тайшуыт жігіті әңгiменiң ақыры бұлай болады деп
ойламаса керек. Бiраз үндемей тұрады. Түрiнен ойы cансаққа жүгіргенін аңғару қиын емес. Жиналғандар да
одан көз алмады. Темучин күзетшінің біріне тұтқынның
қолын босатып, орнынан тұрғызуды ымдайды. Мерген
жiгiт ұйып қалған қолдарын уқалап Темучиннiң алдына
келеді де, бір тізерлеп тұрып бас иеді.
– Атың кiм, досым? – деп сұрайды Темучин.
– Менің атым – Жебе.
Осы ұрыста тайшуыттар алты мың әскерiнен
айырылған. Тұтқынға түскен қолбасшылардың өзі сексенге жуық.

24

Хан тағына отыру

Ұ

лы Далада наймандарды бағындырып, көшпелi тайпаларды тыныштандырған Темучиннің беделi артып, жақтаушылары молая түсті. Ол атақты әрі қатал билеушiге айналған. Тіпті, қол астындағы тайпа, ру басылары жиналып, оны хан етіп сайлауды ұйғарған. Дайындық
жұмыстары бiр айға созылды. Кең алаңға аппақ шаңқай
үйлер, Темучинге арнап биік ақ орда тігілді.
Асыға күткен күн де келдi. Белгiленген уақытта Темучиндi Қара-Жүрген шатқалындағы Көке-Нұра көлiнiң
маңында ақ киiзге отырғызып, хан етіп сайлайды. Ежелгi
дәстүр бойынша, әмiршiнiң есімі халықтың тағдырымен
байланысты болуы керек. Ақылдаса келіп, оған “Шыңғыс
хан” деп ат бермек болады. Бұл моңғолша “ең күштi” және
“мықты” деген мағынаны бiлдiрген. Сол заманның даналары оның әлемге талай өзгерiстер әкеліп, дүние жүзiнiң
картасын қалауы бойынша түбегейлi өзгертетінін сездi ме
екен? Кейін келе, Темучинді ұрпақтары “әлемдi дүр сiлкiндiрушi” деп те атаған.
Шыңғыс ханның бар өмірі – қантөгiс соғыстар мен ұрыстар. Тағдыры – таусылмайтын жорықтар. Ірi тұлға әр түрлi
халықтарды бағындырып, ондаған мемлекеттердi құлдыққа
алған. Ол құрған империя бiрнеше ғасырлар бойына өмiр
сүрді. Халық есінде қатыгез де құдіретті ұлы қолбасшы болып қалып, адамзат тарихының дөңгелегiн шыр айналдырды. Мұның бәрi Шыңғыс ханды алда күтiп тұр еді.
1202 ит жылы. Жаңадан сайланған моңғол ханы
ежелгi ата-жауы татарларды талқандауды мақсат етеді.
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Ел басқаруда өзiне бәсекелес боп отырған ең айтулы
моңғол тайпаларынан құтылудың жолы табылды. Ұрысқа
жан-жақты дайындалған Шыңғыс хан татар ұлысының
орталығында тұрған Ұлхуй-Шилiкелжiт шатқалына бет
алады. Шабуыл тұтқиылдан болды. Қарсыласуға мұршалары да келмеген татарлар ордасы талқандалды. Енді
тұтқынға түскендердің тағдыры шешілмек. Ол үшін арнайы кеңес құрылды. Қолбасшылардың бiрінің:
– Бұл тайпа – бiздiң ата-бабамызды өлтiрген жауымыз. Сондықтан еркектер мен әйелдердің көзін жойып,
балаларын құлдыққа салсақ, – деген ұсынысы бәрінің
ойынан шығады.
Әңгіме татарлардың құлағына да шалынды. Олар моңғолдардан ешқандай жақсылық күтпегенімен, дәл осындай шешiм болады деп ойламаған. Амал нешік, “Өзекті
жанға бiр өлiм” демекші, үлкен-кiшi, әйел-еркек демей
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қарсы тұруды ұйғарады. Тапқандары қару-жарақпен, таппағандары қолдарына түскен айыр, таяқ, ашалармен қаруланады. Басқа амал жоқ, аянбай күресу керек.
Мұндай қарсылықты күтпеген моңғолдар ендi ешкiмдi де талғамай өлтiре береді. Бiр кездегi даңқты татар
тайпасының жер бетiнен жойылуының тарихы осылай
аяқталды.
Қайғылы хабар Ұлы Далаға лезде тарайды. Жан
түршігерлік жаңалықты гурхан Жамұқа да естіген.
Татарлардың басына туған күн көп ұзамай өзіне келерін
біліп, одақтастар iздемек болады. Ол Темучин туыстары
Хушар мен Алтанның соғыстағы олжаға разы емес екенiн естiген-дi. Осыны пайдаланып, екеуін Шыңғыс ханға
қарсы әрекет жасауға көндірмек. Келесі кезек – Тоғырыл
хандікі. Керей ханы бір шешімге келе алмай, ұзақ ойланады. Өзін өлімнен, тұтқындықтан құтқарған Темучинмен тағы да жауласқысы келмеді. Дегенмен, баласы
Санғұмның үгітіне иланып, ақыры келісімін береді.
Ұйымдасқан одақтастар жасырын жоспар құрады.
Тоғырыл Шыңғыс ханға “Жошыға қызымды беруге келістім. Құда түсе келсін” деген сәлемдеме жолдайды. Біраз адамдарын ертіп жолға шыққан Шыңғыс әкесінің
ескі досын жолықтырады. Сапарының сырына қанық
болған көпті көрген қария:
– Балам! Мен Тоғырылдың сөзіне сенбеймін. Алғашқыда қызын бергісі келмеген адам енді неге шешімін
өзгерткен? Мұның артында бір бәленің тұрмасына кім кепіл? Одан да еліңе қайт, құдалыққа қалғандары-ақ барсын. Ал өзің не де болса жасағыңды сайлап, қорғануға
дайын бол, – дейді.
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Қарт адамның айтқаны келді. Санғұм мен Тоғырылдың қулықтары ашылып, жоспарлары іске аспады. Шыңғыс ханды айламен ала алмайтынына көздері
жеткен олар енді әскерін жиып, жорыққа аттанбақ.
Моңғолдар да оларды күтуде.
Бұл ерекше қатал және аяусыз соғыс болды. Екі
жақтан да көп шығын шығып, керей ханының баласы
Санғұм жараланды.
Қараңғы түсіп, ұрыс тоқтатылады. Ойлана келіп
қантөгістің мағынасыздығына көзі жеткен Шыңғыс хан
таң атысымен Тоғырылға жаушы жібереді. “Әкемнің
орнына әкемдей ең. Бір үзеңгің үзілгенде, мен екінші
үзеңгің болып, арбаңның бір дөңгелегі сынғанда, екінші
дөңгелегің болмап па едім? Cенің алдыңда қандай күнәм
бар? Неліктен маған сонша қаһарландың, хан ием?” деген сәлемдемесін жолдайды.
Темучиннен келген хат жолдарын оқып, қатты
толқыған керей ханы:
“Қарғыс атсын мені! Алжасқан басым туған баламдай болған сені ғана сатып қоймай, Ұлы Даланың мейірімділік заңын да бұздым. Енді сенің қандай шешімің
болса да қабылдаймын”, – деп жауап жазады да, саусағын
кесіп, хатқа қанын жағады.
Шыңғыс хан Тоғырылға бұл жолы да кешірім жасады. Ал өз бастарын сауғаламақ болған одақтың қалған мүшелері жан-жаққа бытырап кеткен. Темучин
Алтан мен Хушарды да ұмытқан жоқ. Хатында: “Хан
болғанымды қалаған өздерің емес пе едіңдер? Қарсы
шыққандарыңа жол болсын. Сондағы ойларың мені өлтіріп, жер бетінен құрту ма?..” – делінген. Шыңғыс хан
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Санғұмға да жаушы жіберді. Хат жолдарында “Әкең әлі
тірі бола тұра, таққа отыруға асықтың. Ұялсаң нетті!”
деген сөздер кездеседі.
Сол екі арада Шыңғыс хан ұлысқа қайта оралған
Тоғырыл мен баласы Санғұмның бір қуанышты тойлап жатқанын естиді. Керей ханына деген өкпе-реніші
басылмаған ол шұғыл түрде жорыққа аттанады. Ұрыс
үш күн, үш түнге созылды. Керейлер ерлікпен соғысқанымен, моңғолдардың күші басым түсіп, жеңіске жетті. Тәңiрдiң мейiрiмi түстi ме, Тоғырыл хан мен Санғұм
қашып құтылды. Шыңғыс хан болса өз әскеріне:
– Кездескен керейлердің көзін жойыңдар, – деп бұйрық береді.
Бүкiл ұлыс талан-таражға түскен. Шыңғыс хан тоналған олжа мен тұтқындарды жасақтарына бөлiп беріп,

өзі Тоғырылдың үлкен қызын әйелдiкке алады. Бұл 1203
жыл едi.
Тоғырыл наймандардың басшысы Таян ханның
қолына түсіпті. Діні бір болса да, хан оған аяушылық
танытпаған. Керей ханының басын алған. Ал Санғұм алдымен таңғұт елiне келіп, мемлекет басшысын Шыңғыс
ханға қарсы шығуға үгiттепті. Бiрақ хан көнбеген. Осыдан кейін ол қарақшылықпен айналысқан көрінеді.
Санғұмды соңғы рет Шығыс Түркiстанда – Хотан мен
Қашқарда кездестірген…
“Жақсы, ендi Жамұқа мен наймандардың басын
ашу керек. Егер Тәңірім қолдаса, моңғол халқы тек бiр
адамға – маған бағынар едi”, – деп ойланды Темучин.
Наймандар – құдайға сенетін және түркi жазуын қолданған халық. Өздерін моңғолдарға қарағанда сауатты,
мәдениетті санаған. Найман ханы Таян iнiсi Бұйрықпен
араз болатын. Шыңғыс хан осы жағдайды пайдаланғысы
келді.

Ұрыс даласындағы қаңғыған оқтан немесе қарсыласының қылышынан моңғол әміршісі қаза тапса екен деген Жамұқаның тiлегi орындалмады. Қайта жауларының көзін
бірінің артынан бірін жойған Темучиннің билігі күнненкүнге арта түсті. Амалы таусылған Жамұқа наймандарға
барып, бірігіп Шыңғыс ханға қарсы тұруды ұсынады. Таян
хан бұған қуана келiседі. Дегенмен, шабуыл жасауға әлі
ерте. Шыңғыс ханды жеңу үшiн көп қол қажет.
Келесі мақсат – өзіне басқа одақтастар табу. Сол үшін
Цзин империясының шекарасында тұратын оңғұттарға
жаушы жiбермек. Бірақ, оңғұт әміршісі Алахуш-Тегін
келісімін бермеді. Онысы аздай, моңғол әміршісіне “Таян
хан менi саған қарсы шығуға үгiттедi. Бірақ мен келіспедім” деген хат жолдайды.
Шыңғыс хан кеңес шақырып, тез арада ұрысқа әзірлену керек деген шешім қабылдады. Дайындық мұқият
жүргiзiлдi. Бүкiл әскер саны есепке алынып, жауынгерлер оннан, жүзден, мыңнан топ-топқа бөлiндi. Әр топқа
басшы сайланды. Шыңғыс ханның ордасын күзетуге 150
жауынгер таңдалды. Оларды “кешектендер” деп атаған.
Ханның өзiн іріктеп алынған ең күштi, батыр мың жауынгер қорғаған.
Қалыптасқан дәстүр бойынша, жорыққа аттанарда
соғыс туының құрметiне құрбандық шалатын. Бұл – жалауда әскерлердi қорғаушы рух – “сүлде” өмiр сүредi деген сенімнен пайда болған. Сондықтан да туды көздерінiң
қарашығындай сақтаған.
Құрбандық шалынғаннан кейін жіптей тізілген Темучиннің қырық бес мың атты әскері Керулен өзенiн жағалай алға жылжыды. Наймандар елiне жақындағанда,
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қараңғылық қоюлана түскен. Шыңғыс хан жауынгерлеріне дем алуды бұйырып, “Әр от басында бес адам отырмай, әрбір жауынгер бес жерге от жақсын” деп әмір етті.
Бұйрық орындалды. Дала отқа оранғандай болды. Бұл
көрiнiс наймандарға аспандағы жұлдыздар жерге түсiп,
өздерiне жылжып келе жатқандай әсер етті. Ал бойын
үрей билеген Таян хан: “Сонда Шыңғыс хан әскері қанша
болғаны? Онымен күш сынаса алмаспын. Өз басымды
аман сақтағаным жөн. Кешiкпей тұрғанда Алтай асып
үлгерейiн”, – деп ойланды. Бiрақ Құшлық:
– Бұлай болуы мүмкін емес. Моңғолдар Жамұқаның
артынан ермеп пе еді? – дейді әкесін тоқтатып.
Ұлының сөзін қолдаған Жамұқа Таян ханды және
басқа да кеңесшiлерді моңғолдарға қарсы шығуға көндіреді. Таң атып, тұман сейiлді. Қырғын ұрыс басталып
кетті. Майдан алаңы жаралылар мен өлiктерден аяқ
алып жүргiсiз. Жебенiң үні, найзаның ызыңы, аттардың
шабысынан құлақ тұнады. Бәрi араласып кеткен мына
топта кiмнiң кiм екенiн аңғару қиын. Судай аққан қан
Тамыр өзенiне келіп құйылып жатыр. Бұл ұрыста моңғол
нояндары Құбылай, Жебе, Желме, Сүбедей ерекше көзге
түскен. Таян ханның өзі де асқан ерлік көрсетті. Қиянкескі шайқастан талай жауынгер көз жұмды. Наймандар өлiспей берiспедi. Бiрақ моңғолдар күшi жағынан да,
саны жағынан да басым. Қанды көрген сайын жігерленіп, одан әрi қанаттана түскендей рухтанатын.
Өлiмнiң өзiне жақындағанын сезген Жамұқа ұрыс
даласын тастай қашты. Аман қалған наймандардың
біраз бөлігі шегiне-шегiне әмірші ордасы тігілген Нағу тауының биiк шыңына жеткен. Моңғолдар оларды
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шеңбер жасай қоршады. Шегінуге жол жоқ. Таян хан
жауынгерлері соңғы шабуылға шықты. Осы жолы бiрнеше сарбаздарымен қашып құтылған тек Құшлық еді.
Наймандарды соққыға жыққан Шыңғыс ханның
беделі одан әрi артты. Бұрындары әлі де болса бір
шешімге келе алмай жүрген талай ру мен тайпалар өз
еркімен келіп қосылып, Шыңғыс хан жасағының санын
көбейтті.

Меркіттерден өш алу

К

елесi кезек – меркiттердiкi. Шыңғыс хан олардан
кек алуды бұрыннан ойлап жүрген.
Құстар жылы жаққа ұшқан күздің алғашқы айы.
Бiраз тыныққан моңғолдар жаңа ұрысты сағынған.
Меркiттерге қарсы соғысқа аттанар шақ та жетті.
Ыңғайлы сәтті күткен Шыңғыс хан әскері алдымен Тоқтабек ауылын жаулайды. Осы кезде қыс та
таяп қалған. Ұрыста көп меркiттер шейiт болды. Алтай асып, Ертiс жағалауын паналаған тірі қалғандары
Құшлық әскерiнiң қалған бөлігін кездестіріп бірікті.
Қақаған қыс та келіп жетті. Меркіттерді өкшелей
қууды жөн көрмеген Шыңғыс хан әскері Алтайдың
оңтүстiк өңiрiн қыстап шығады. Олардың екiншi рет ойсырата соққы беруі жер көгере бастаған
шақта болды. Бұқтырма өзенінің жағасында болған
осы кездесуде наймандар мен меркіттер көптеген
жауын герлерінен айырылды. Кейбіреулері Ертiске
батып өлген. Бұл Тоқтабек үшін ақырғы соғыс еді.
Тіпті, әкесінің денесін балалары Отанына апара алмаған. Тоқтабекке туған жерiнен бiр уыс топырақ та
бұйырмапты. Жау қолына түспесін деп, меркiттер
әмiршiсiнiң басын кесiп, денесiн суға ағызған. Аман
қалғандары қыпшақ елiне қарай бет алады. Бірақ
олар үшін бұл моңғолдардан түбегейлі құтылғандық
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емес. Себебі, Шыңғыс соңғы меркiттi өлтiргенше тыным таппауға ант еткен. Сонда ғана ол кегін қай тарып, өшін алмақ.
Енді Құшлық пен Жамұқаға келсек, бірі Шу бойындағы қарақытайларға қашып, екіншісі найман
ханы Бұйрықты паналаған. 1206 жылы Шыңғыс хан
Бұйрықты талқандайды. Бұл жолы да Жамұқа құтылып кетеді. Оның бүкіл бір тайпаға үрей туғыза тын
атын өзгертіп, тығылуына тура келеді. Ойға да, қырға
да толып жүретін бір кездегi орасан көп әс ке рі нен тек
бес нөкерi ғана қалған. Оларды аштық елге же телесе,
үрей далаға қашырды. Барар жер, басар тау қал мады.
Шың ғыс хан өмір сүруге мүмкіндік бермеді.
Жамұқа тығырыққа тірелді. Әбден қажыған нөкерлері “Жамұқа бiр емес, бiрнеше рет достарын сатты.
Оны ұстап беру – күнә болмас” деген оймен аяқ-қолын
байлап, моңғол ханына әкеледi. Темучин Жамұқаға
қарап тұрып:
– Кезінде туысым ең, енді жауым болдың. Маған
қастандық жасадың. Енді сен сияқты сатқындарды
қалай жазалайтынымды көр! – деп, оның көз алдында сатып кеткен нөкерлерінiң басын кесіп алады.
Жамұқаның өзін ақсүйек адам ретiнде қан шығармай
өлтіреді.
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Мемлекеттің күшеюі
ең-байтақ моңғол жерiнiң атақты адамдары
1206 жылдың көктемiнде Онон өзенiнiң құяр
жерiне құрылтайға жиналады. Бұлардың ішінде әр түрлі
рулардың, тайпалардың көсемдерi, хандары, Темучиннің
достары мен жаулары да бар. Құрылтайға келгендер жылқының қылынан иіріп жасалған тоғыз тарам
қасиеттi ту астында бас қосуда. Олар айтар әңгiме көп.
Ең маңыздысы – Есугей баласы Темучиннің бүкiл Алтай
өңіріне хан болғанын әлемге паш ету. Бұл – Темучинді
екінші рет ақ киiзге салып хан етіп көтеруі. Жоғарғы
мәртебелі шаман Көкшу “Шыңғыс хан” есімінің бүгiннен
бастап оның лауазымы екенін айтты. Бұлай аталуының
себебін түрлiше түсiндірген. Бiреулерi “күштi”, “қайтпас”
десе, екiншiлерi түркi тiлiнде “теңiз”, ”мұхит” деген
мағынаны білдіреді дестi. Әйтсе де, осы атақ-дәреженiң
берiлуi “мұхит әмiршiсi” немесе “билiгi мұхиттай ұшантеңiз” теңеуімен сәйкес келетiн.
Моңғол хандығының дара билеушiсi болған Шыңғыс
хан өз мемлекетiн қайта құруға ерекше құлшыныспен
кiрiстi. Әскер мен бүкiл ел 3 бөлiкке бөлiндi. Бiрiншi
оң жақ бөлігі “Борыңғар”* деп аталды. Ол Алтай тауы
өңiрiн қамтыған. Екiншi сол жақ бөлiгі Цзин империясымен шекаралас болды. Оны “Жоңғар”* деп атаған. Осы
екi аралықта Наян басқарған елдiң жерi жатты. Шыңғыс
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*борыңғар – оң жақ (беткей)
*жоңғар – сол жақ (беткей)
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хан Борыңғарды басқаруды ежелгi досы Боғыршыға, ал
Жоңғарды Мұқылайға тапсырған.
Мемлекет негізінен 95 ауданнан құралды. Олардың
әрқайсысы мыңбасы басқарған мың жауынгердi даярлап,
күтiп ұстауға мiндеттi едi. Мыңбасылар мен жүзбасылар
мемлекеттiк қызметкерлер болып есептелiп, еңбегі
үшiн “хуби”, яғни жалақы берiлген. Осы әскери шендер
ұрпақтан-ұрпаққа мұра боп қалдырылған. Шыңғыс хан
қолбасшылыққа тексеруден өткен, ең сенiмдi адамдарын
сайлады. Жалпы, моңғолдар саны миллионға жуықтады.
Солтүстiкті мекендейтін орман халықтарын Шыңғыс
ханның “үзеңгiлес батыры” Хоршы басқарды. Оларға
және басқа да бағынышты адамдарға емiн-еркiн көшуге
тыйым салынған. Бұл – өз халқымен шатастырып алмас
үшін жүргізілген саясат. Осындай адамдардың тізімдері
арнайы кiтапшаға түркi тiлiнде тiркелді.
Шыңғыс хан туған-туыстары мен қол астындағыларға, халқына хат танып, сауаттарын ашуды бұйырды.
Бұл міндет Таян ханның таңба басушысы болған ұйғыр
Тататонғаға тапсырылды.
Бүкiл елде пошта байланысы ұйымдастырылды. Арнайы байланыс бекетіне ұқсас жерлер белгіленді. Оларды “яма” деп атаған. Яманың жақсы жұмыс істеуі үшін
аттар мен адамдар бөлiндi. Әрбiр байланыс бекетіне екі
мың адам қызмет көрсеткен.
Жоғары соттың бастығы болып Шиги-Құтық сайланды. Ол “Жаумен, өтiрiк айтушылармен күрес. Кiнәлiлерді
өлiм жазасына кес!” деген бұйрық алды.
Атақты адамдар арнайы белгiлермен ерекшеленді.
Мысалы, темiр үзеңгi. Мемлекеттiң лауазымдыларында
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алтын таңба – пайцзы болды. Онда “Аспан билеушiсiнiң
еркiмен болған патша бұйрығын орындаушы уәкіл” деген сөздер жазылған.
Шыңғыс хан әскері – кешектендер санын 9000-ға
дейін ұлғайтып, темiрдей қатаң тәртiп орнатты. Кешектендер екі топқа бөлiндi. Солардың бірі – тұрқауыттар,
ең үздiк жүз жауынгер. Олар – түнгi қарауылдар,
хан ордасының тыныс-тiршiлiгiне, тәртiпке, қаружарақтарға жауап берген.
Ел арасындағы басқа да өзгерiстер Моңғол мемлекетінің күшеюiне көмектесті.
Шыңғыс хан өзінің ел басқарудағы қабілетінің зор
екенін білді. Бірақ көршi мемлекеттер Алтай даласында ақылды әрі айбынды әмiршiнiң пайда болғанынан
хабарсыз еді.
Жаңа әмірші жоспары – жерін кеңейту, бүкіл әлемді
шарлап, ондағы елдерді өзіне бағындыру. Ат тұяғы жеткен жерлердiң бәрін дерлік жаулап алу.
Тапал келген керемет күші бар моңғол аттары
Шың ғыс хан сарбаздары сияқты төзімді және майталман. Осындай жеңілуді білмейтін атты әскер таңғұт мемлекетi Си Ся патшалығына қарай аттанды. Ең
ал дымен, олар алынбайтын қамал саналған Лигули
бе кiнiсiн қоршады. Лигулидің қабырғаларын қи ратып, тұрғындарын қырды. Қорғаушылар ұзақ қар сыласпады. Қара бұлтша төнген моңғолдар таң ғұт тардың көптеген қалаларын тонап, еліне мол олжамен
оралды.
Бұл кезде ел басқару ісіне Шыңғыс ханның ұлдары
араласа бастаған. Үлкен Жошы әкесі сияқты жорыққа
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аттанып, екi жыл iшiнде Енесей қырғыздары мен
Оңтүстiк Сiбiрдің “орман халықтарын” бағындырды.
Еліне оралған соң Шыңғыс ханға “Ешқандай адам және
ат шығыны болған жоқ” деп өз жорығы туралы баяндап
береді.
Таңғұттарға көршiлес ұйғыр мемлекетi де моңғолдарға соғыссыз бағынды. Тiптi ұйғыр әмiршiсiнiң бiрi
Шығыс Түркiстанда қашып жүрген Тоғырылдың ұлы
Санғұмды өлтiрiп, әйелi мен баласын Темучинге ұстап бередi. Келесі Бұршық атты билеушi өзін “Шыңғыс ханның
өкіл баласымын” деп атап, барлық бұйрығын орындауға
уәде етеді.
Жалпы, Шыңғыс ханның ұйғыр халқына деген
көзқарасында ерекше iлтипат бар еді. Ол мемлекет
мәдениетінің өркендеуіне ұйғырлар әсерін тигізеді деп
жорамалдаған. Сол себепті ордаға керуен толы алтын,
күмiс, iнжу-маржанымен, қымбат маталарымен келген
Бұршыққа риза болып, оған қызы Ал-Атынды әйелдікке
бередi.
Ұйғырлардың да Шыңғыс ханға деген өз мүдделері
болды. Моңғол әміршісінің көмегімен ертеректе таңғұттар жаулап алған жерлерiн қайтаруды көздеген.
1209 жылдың көктем мезгілі. Темучин әскері екінші
рет Си Ся патшалығына баса көктеп кіреді. Бұл жолы
оған таңғұт тағының мұрагерi қарсы тұрды. Жауларының тас-талқанын шығарған моңғолдар Балоқай бекiнiсiн басып алып, астанасы Жүнсiге (қазіргі Иньчуань)
қарай бет алды.
50 мың әскерi бар таңғұттар Шыңғыс жасақтарының жолын Алашан тауының шатқалында тосқауылдап
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жатқан. Тосыннан жасалған шабуыл моңғолдарды шегiнуге мәжбүр етті. Бірақ қуғыншылар болған жоқ. Осылайша, екi жақ та бiр-бiрiне қарама-қарсы ұрыссыз екi айдай тұрды.
Шыңғыс хан шабарман жіберіп, қосымша күштiң
келуiн күттi. Жаңа күш жеткен соң моңғолдар өздерiнiң
үйренген айласына салады. Алдымен шабуыл жасап, сосын қаша жөнеледi. Ұрандатқан таңғұттар арттарынан
қуады. Бұл жолы олар моңғолдарды түгелдей жойып жiберуге бел буған. Алдарында алапат күштiң бар екенiн
сезбеген. Қашқан топ тау ішіне кіріп, құмға сіңген судай жоқ. “Жеңіс біздікі” деп атойлап кірген таңғұттарды
жасырынып жатқан Шыңғыс хан жауынгерлері күтіп
тұр. Осылайша, жауларын айламен қақпанға түсірген
моңғолдар таңғұттарды жан-жағынан қыспаққа алады.
Шегінуге жол жоқ. Таңғұт әскері талқандалды. Қазан
айында моңғол әскері олардың астана қорғанының жанына жетті.
Шайқаста алдарына жан салмайтын моңғолдардың
соғысу тәсілі барлық халықтардан асып түсетiн. Бұзып,
талқандауға арналған әр түрлі құрал-жабдықтары
болған. Олар үшін биiк қорғандар мен қамалдарды
жаулап алып бағындыру түк те емес еді. Қаланы алу
қаншалықты қиын болса, қорғаушылары мен халқының
жазасы да соншалықты ауыр болатын. Ал төңiрегiндегі
ауыл тұрғындарын Шыңғыс хан жасағы алдарына салып, қамалдарды бұзуға, орлар қазуға мәжбүр еткен.
Осындай қалалардың бірін аларда арнайы бөгет соғылған. Оған үздіксіз жауған күзгi жаңбыр қосылып, арнасы кеңейіп, ағыны күшейді. Бұл батпақты сел бекіністі
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бұзып, қаланы шайып, қарттан балаға дейінгі талай
адамның өмірін алып кетті.
Таңғұт әміршісі Ань-Цюань көршiлес Цзин шүршіттер* мемлекетiне шабарман жіберіп, көмек сұрайды. Бірақ таңғұттарды жау санайтын Ань-Цюань көмектесуден бас тартады. Ол тіпті жаулардың бір-бірін
талқандауынан Цзин империясы ұтады деп ойлады.
Енді таңғұттарға барар жер, басар тау қалмады.
Осындай шарасыздықтан оларды бiр Алланың өзi сақтап
қалғандай. Бұрынғы әдетiнше, жасанды сел жасамақ
болған моңғолдардың бөгеті дiттеген жерден емес,
Шыңғыс ханның ордасы орналасқан тұстан бұзылды.
Сондықтан әміршіге Ань-Цюаньмен келіссөз жүргізіп,
оның моңғолдардың құрамына кіруін ұсынуға тура келді.
Темучин ханның Чахэ атты қызын әйелдікке алады.
1209 жыл. Цзин мемлекетiнің тағына жаңа император Вэй-шао ван отырды. Артынша ол көршi елдерге
осы жаңалықты айтып, елші жіберді. Олардан өзіне бағыныштылығын білдіріп, қошемет көрсетулерін күтті.
Шыңғыс ханға келген осындай бір елші император сөзін
тізерлеп отырып тыңдау керектігін жеткізеді. Мұны
естіген Темучин мырс етіп, оған қарай түкіріп жібереді. Енді екі ел арасындағы соғыстың боларына күмән
жоқ. Оның үстiне, бұл кезде моңғолдардың арасынан да
Шыңғыс ханның жаулары көбейген. Қасыңда жүріп,
реті келсе қай уақытта да аяғыңнан шалуы ықтимал.
Сондай аңдысқан жаудың бiрi – бақсы Көкшу Тау Тәңiрi.
*шүршіттер – Қытайды мекендейтін ортағасырлық халықтар
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Кезінде Шыңғыс ханды бүкіл Моңғол мемлекетінің
әміршісі деп жариялаған өзі болатын.
Іштей Шыңғыс ханның орнын басуды армандаған ол
осы ойын әміршінің інісі арқылы жүзеге асырмақ болды. Түскен олжаның Хасарға кем берiлгенiн байқап, оны
ағасына айдап салады. “Бауыр – ол қанатың. Қанатсыз
құс ұшпақ емес. Оның ақыры әркімге де мәлім. Егер
Темучиннің бір қанатын шауып тастаса, ол ұзаққа жете
қоймас. Жан-жақтан шиебөрiдей шулаған жаулары талап тастар” деп пайымдады.
Бұл қаңқу сөз әміршіге де жетедi. Қатты ашуланған
ол Хасарды тұтқында ұстап, азаптап, кінәсін мойындатады. Бірақ шешесi дауға дер кезiнде араласып, Хасар
аман қалады. Темучин інісін кешіргенімен, мал-мүлкiн
алып, өзiн елден қуып жiбередi. Баласының бұл iсiне
ренжiген кәрі де ауру Оэлун күйік пен қайғыға төзе алмай көз жұмады.
Көкшу де тыныш жатпады. Бiреулердi қорқытып, бiреулердi үркiтiп, тiптi кейбiрiне сыйлық жасап, үгiттеп
бiраз моңғолды өз жағына қаратты. Аз уақыт iшiнде бақсының жағына шыққандардың саны Темучин әскерінің
жалпы санымен қарайлас болды. Шыңғыс ханның бауыры
Отчигин де біраз сенімді сарбаздарынан айырылған. Ашуланған ол бақсыға шабарман жіберіп, өз адамдарын қайтаруды бұйырады. Көкшу хабаршының үстіне тоқым жауып, “Сен де иең сияқты есек екенсiң” деп қуып жiбередi.
Ызаға булыққан Отчигин сәйгүлігіне отыра сала тура бақсы ордасынан бірақ шығады. Көкшу адамдары оны ұрыпсоғады, келеке-мазақ етедi. Жаны зорға аман қалған Отчигин ағасына әрең жетедi. Мұны көрген Бөрте Темучинге:
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– Хан болып тiрi тұрғанда, осылай келеке-мазақ
болсаң, сен өлгенде не болмақ? Басынған олар балаларыңды қорлайды. Бұған жол бермеу керек. Халқыңа
өзіңді сыйлат, болмаса қорқытып бағындыр, – дейді.
Әйелiнiң сөзi Шыңғыс ханды қатты ойландырды.
Кезiнде талай жақсылық жасап, үнемі жанында жүрген
жоғары мәртебелі шаманды сыйлайтын. Әйтсе де, күдігі
басым болған ол Отчигинге:
– Жарайды, не істесең де өз еркің, – деп күрсінеді.
Отчигин ордадан шығып, шаманға әміршінің алдына
тез жетсін деген хабар жібереді. Сыртқа бірнеше нөкерін
жасырып:
– Көкшу келсе, омыртқасын үзiңдер! – деп бұйырады.
Көп ұзамай, ешқандай арам ойсыз келген бақсының
ордаға кіргені сол еді, жолын тосып жатқан жауынгерлер оны тарпа бас салады. Масқараламақ болып, тірідей
әйел заты көп жүретін ауланың сол жағына лақтырып тастайды. Бірақ бақсыны бұлай жатқызуға дәтi шыдамаған
Шыңғыс хан сол араға киiз үй тiккiзiп, өзi көшiп кетедi.
Кейiнiрек Көкшу денесінің iз-түссiз жоғалғаны туралы лақап тарады. Кейбiреулер мұны бақсылық қасиеттерiмен байланыстырған. Ендi Ұлы Даланың шығысында Темучинге теңдес ешкiм жоқ.
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Цзин империясы

М

оңғолдар үшiн жайма-шуақ күндер басталды.
Олардан әзiрге туар қауiп жоқ. Ендi Шыңғыс
хан көзiн Батысқа тікті. Осындай бейбіт өмiр әрдайым
ұрысқа қызу дайындықпен ұштасатын. Найза, қылыштар
соғылып, қалқан, садақ, жебелер дайындалып, аттар бапталып, әзірлену үстінде. Бұл соғыс кiмдермен болмақшы,
оны әлi Шыңғыс хан ойлаған жоқ. Көкшу өлiмiнен
кейiн сатқындық туралы көп толғанатын. Әміршінің
даңқы күшейген сайын көре алмаушылар мен жаулары
көбейдi. Қол астына өткендердің арасында еріксіз билігін
мойындағандар, ашуға булығып, кек алуды армандайтындар болды. Олар ыңғайлы сәттi күтiп тұрған наймандар мен керейлер ғана емес. Тіптi, моңғолдарға да сенім
арту қауіпті. Бәрінің ойлағаны – билiк. Бірақ бұл жол
– бұралаңы, соқпағы көп, қайғы-қасіреті мол қиын жол.
Осы жолда қан мен өлiм, кек пен өш, сатқындық кездеседі. Сондықтан Шыңғыс хан Цзин әмiршiсiне қарсы
соғысқан кезде, жон арқасынан тиетін соққыдан қорғану
үшін Тоғышар бастаған екі мың жауынгерді қалдырған.
1211 жылы ақпан айында моңғол әскерi Цзин
империясының шекарасын бұзып, Фучжоу қаласына
шабуыл жасады. Саны жағынан моңғолдардан басым
жүржендер жеңiлiске ұшырады. Шыңғыс хан әскері
ешқандай қиындықсыз алға қарай жылжи түсті. Қаланы түгелдей басып алған соң, әмірші жасақтарының
тынығуына мүмкіндік берді.
Шүршіттердің кейбір қолбасшылары осы үзілісті пайдаланбақ болады. Өзара ақылдаса келіп, тікелей ұрысқа
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шығуға батпай, елші жіберуді жөн көреді. Бірақ уәкіл
келiссөз жүргізудің орнына Шыңғыс ханға өз әміршісінің
жоспары мен Цзин әскерi туралы толық мағлұмат бередi.
Қарсыласының ойын білген хан енді кереғар жүргізілетін
істің жайын қарастырады. Жауын Ихулин тауының
Түлкiлi асуында қарсы алады. Мұндай жағдайда соғысып
көрмеген шүршіттер қырғынға ұшырайды. Ал қашып
құтылғандары таулы аймақтың қатал табиғатына төзбей
биік шатқалда көз жұмады.
Күзге қарай моңғолдар Пекинге таяу орналасқан
К
Цзюйюнгуан бекiнiсiне басып кірді. Бекiнiс басшысы
қашып кетсе де, қаланы күзетуші сарбаздар өліспей беріспеді. Әскербасы Жебе қулыққа көшеді. Ол Цзюйюнгуандықтарды сыртқа алдап шығарып, ашық алаңда опоңай қырып салады. Енді орталық астана – Пекинге жол
ашылды. Қолына қару ұстай алатын адамдардың барлығы

қаланы қорғауға шыққан. Дегенмен, моңғолдарға император ордасын басып алу қиындық туғызбады.
Шыңғыс ханның негізгі күші батыс астана – Датун
қаласына қарай аттанған. Ондағы қоршауда қалғандарға
көмекке қосымша әскер келсе де, моңғолдарды жеңе алмады. Қала күйреді.
Ал Жебе басқарған жасақтар бұл кезде шығыс астананы қоршауға алған. Қаланы бірден басып алу мүмкін
емес еді. Сондықтан, Жебе үйреншікті әдісті қолданып
қашқан болады. Шүршіттер қаладан ұзап, қуа жөнеледі.
Қашқындар алдын ала келісілген жерге жеткенде, алдарынан тығылып тұрған негізгі күш шығады. Осылайша,
шүршіттер өздерінің аңғалдықтары үшін жаза тартты.
Шығыс астананы да бағындырған Жебе әскері Пекинге қарай бет алды. Нәтижесінде, бүкiл Маньчжурияны
билеушi Цзин қолбасшысы Елюй Люгэ моңғолдарға жүз
мың әскерiмен өтедi.
Империя халі мүшкіл. Шыңғыс хан олардың тыныс
алуына мұрша бермеді. Келесi жылы моңғолдар Хуанхэ
өзенiнiң солтүстiк бөлiгiн басып алды. Ел қасірет шектi. Жол-жөнекей қаптаған өлiктер. Егiн егiлмей, жер
қаңырап, даланың тоз-тозы шыққан. Қалалар бiрiнен
соң бiрi берiліп жатты. Моңғолдар қамалдарын қиратып,
өртеп, халқын жермен-жексен еттi. Бұл бір құртып-жоюға
деген құштарлықтан туған нәрсе емес-тін. Кейінгі ұрпақтан өш алдырмаудың сақтық шарасы. Оның үстіне, бұл
әдіс адамдарды қорқытып ұстауға көмегін тигізіп, басқаларды ойлануға мәжбүр етпек.
Алынбаған Пекин қаласы мен бiрнеше iрi елдi мекендер ғана. Осы арада Цзин астанасында маңызды оқиға болды. Император Ваэ-шао ван өлiп, оның орнына
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таққа мұрагері Сюань Цзунь отырды. Шыңғыс хан жаңа патшаға құн төлетпек болып келiссөз жүргiзді. Шүршіттер қуана келiседі. Осы жолғы ие болған керуен-керуен байлықтарын моңғолдар өз еліне бірнеше ай бойы
тасыды.
Шыңғыс ханды Пекиннен Цзюйюнгуанға дейiн
империяның бiрiншi министрiнің өзі шығарып салады. Бiрақ бұл моңғолдарға 1215 жылы Пекинге тағы
жорыққа аттануына кедергі болмады. Ұ
Ұлы империяның
түбегейлі беріліп, тәуелді болуын көздеген Шыңғыс хан
Цзин императорына Хуанхэ өзенiнен басталатын барлық
жерлерінен бас тартып, өзіне жай ғана кінәз шенін алуды ұсынады. Бұл, әрине, іске аспайтын талап еді.
Пекин ұзақ уақыт қоршауда болды. Шыңғыс хан
қалаға кiрер-шығар жолдардың бәрiн бақылауға алды.
Қарауылдаушы моңғолдардың көптiгi сонша, арасынан
тышқан да өтпейтін.
Қалада азық-түлiк таусылды. Су жоқ. Тірі жүрген ит
пен мысық қалмады. Тiптi, аштықтан алжаса бастаған
адамдар бiр-бiрiне пышақ жұмсап, адам етiн жеушiлер
де табылды. Ақыры, 1215 жылы маусым айында Пекин
құлады. Моңғолдар астанаға баса көктеп кiрiп, көздеріне
көрінгендерді шетiнен өлтiрді. Ең соңында, империяның
символы – патша сарайын өртейдi. Жанған от бiр ай бойына өшпеген.
Қытай императорының сарайындағы барлық қазынаны осы кезде оңтүстiктiң ыстығын көтере алмай
солтүстiкте жүрген Шыңғыс ханға әкеледі. Моңғол ханы
ендi бiраз тынышталды. Шүршіттердiң әлденiп, бас
көтеруiне ұзақ уақыт керек.
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Алғашқы кездесу
iр кездерi қыпшақ даласына қашқан меркiттер есiне түскен Шыңғыс хан оларды тауып, көзiн жоюды
үлкен ұлына тапсырады. Бұл – моңғолдардың қазақ даласына тұңғыш келуі. Меркiттердi табу қиынға түспеді.
Олардың да ойы – өш алу. Шайқас Торғайда, Ырғыз
өзенiнiң бойында өтеді. Меркiттер бар күшін салып, ерлiкпен шайқасады. Жойқын соғыстан тірі қалған тек
меркiт көсемiнiң баласы Құды Мерген болды.
Ұрысты төбе басынан қадағалап, бұйрық беріп тұрған Жошы атойлап, ұрандатып қарсы шыққан Құды Мергеннің ерлігін қызыға бақылап тұрды. Тіпті, оны алдына
байлап әкелгенде де, Құды Мерген міз бақпады. Жауының
өжеттігіне тәнті болған Жошы меркiттiң соңғы тұяғын тiрi
қалдырғысы келіп, әкесiне шабарман жiбередi. Шыңғыс
хан: “Аяғыңның астына талай ел мен әскердi тастадым
емес пе? Жалғыз жауынгер неге керек?” – деп жауап береді. Амал жоқ. Әке сөзін екі етпейтін Жошы Құды Мергендi өлтiруге мәжбүр болды. Ежелгi меркiт тайпасының жер
бетiнен жойылып кетуінің тарихы осындай.
Жошы қайтар жолда аяқ астынан пайда болған
қалың қолды көріп, қайран қалады. Түстерi бөлек,
сақадай қаруланған жауынгерлер қарама-қарсы тұр.
Бұлар – Жент қаласынан келе жатқан Хорезм шахы
Мұхаммед Әлидің алпыс мың әскерi. Олар да аң-таң.
Шын мәнiнде, таңқаларлық ештеңе жоқ едi. Жолдары
түйіскен жай ғана кездейсоқтық. Мұхаммед мақсаты –
қыпшақтармен есеп айырысу. Ол қырдан асқанда қанға
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бөккен ұрыс даласын байқаған. Енді, міне, алдында тапал аттарға мiнген бөгде елдiң жауынгерлерi тұр.
Осы кездесу төтенше оқиға болды. Бiр жауды ендi
ғана талқандаған моңғолдар үшін одан ондаған есе көп
әскердiң шыға келуi – жақсылықтың нышаны емес еді.
Қатарынан екi соғыс қиын шаруа деп ойлаған Жошы
келiссөзге елшi жiбередi.
Елшілер өздерін сыпайы ұстады. Мұнда олар тек
меркiттердi жою үшiн келгенiн, басқа мақсаттарының

жоқтығын айтып түсiндiрмек болды. Бірақ Мұхаммед
сұлтан:
– Барлық дiнсiздер – менiң жауым! Оларды қайда
кезiктiрсем, сонда көзiн жоямын! – деп жауап бередi.
Келiссөз нәтижесіз болып, Жошының бөтен жерде
бөгде әскермен соғысуына тура келді. Ұрыс басталып
кетті. Келер көмектің жоқтығын білген моңғолдар жанын сала шайқасады. Бірнеше рет жауларын Мұхаммед
сұлтан жүрген жердегі тудың қасына дейін бұзып өтеді.

Тек сұлтанды ұстай алмады. Қиян-кескi ұрыс қараңғы
түсе бiрақ басылды. Моңғол әскерiнің саны бiршама сиреп
қалған. Хабаршы барып, жаңа күш жетем дегенше бiраз
уақыт бар. Соғыс тағы бір-екі күн созылса тiрi қалулары
екiталай. Жошының басы қатты. Десе де, ол бір амалын
ойлап табады. Күн бата айнала от жағып, өшiп қалмауын
қадағалайтын бiрнеше адамды қалдырып, әскерімен бірге түн жамылып қаша жөнеледi. Таң ата қулықтары ашылады, бірақ моңғолдар бұл сәтте ұзап кеткен-ді. Хорезмшах оларды қууды жөн көрмедi. Дегенмен, Жошының
осы амалы Мұхаммед сұлтанды Самарқандқа жеткенше ойландырады. Ол мұндай айлалы жауды бұрын кездестiрмегенін мойындайды. Моңғолдар да батыста керемет күштi мұсылман мемлекетi бар екенiн, ол жаққа
дайындықсыз аяқ басуға болмайтынын бiлдi.
Әлем екiге бөлiнгендей. Оның бiреуiн – Мұхаммед
хорезмшах, екiншiсiн Шыңғыс хан билейдi. Ал екi қошқардың басы бiр қазанға сыймайтыны белгiлi. Сол Торғай
даласындағы ұрыстан кейiн олар бiр-бiрi туралы толық хабардар болу мақсатымен мағлұмат жинай бастайды. Екеуі
де жауының абыройына тәнті болған сайын ойлана түседі.
Арадағы үзілген үнсіздікті алдымен хорезмшах
бұзды. Ол моңғолдарға өз елшiсiн жiбередi. Құрметпен
қарсы алған Шыңғыс хан:
– Ұлы хорезмшах – Батыстың әмiршiсi, мен Шығыстың әмiршiсiмiн. Елімізде бейбiтшiлiк болсын. Екi
арада саудагерлердің қатынас жасауына еркіндік берілсiн! – деп сәлемдеме жолдайды.
Бұрынғы хорезмдiк Махмұд басқарған елшілерге
өз адамдарын қосып, достық белгісі ретінде бір керуен
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алуан түрлi сыйлықтар жiбередi. Арасына ат басындай
алтын салады. Махмұд Мұхаммедке Шыңғыс ханның
сәлемiн жеткiзедi. Сөздiң ретi келгенде әміршінің
“құрметтi баламдай болсын!” деген сөзiн де айтып қалады. Шыңғыс ханның “балам” деген сөзi әдейi кемсiту
үшiн айтылғандай, Хорезм шахының намысына тиедi.
Үнсiз тыңдаған Мұхаммед сұлтан Махмұдты тек кеш
бата шақырып, асыл тас бередi де:
– Шыңғыс хан менi “балам” дептi, сонда мен оның
үлкендiгiн мойындауым керек пе? Жоқ, дiнсiз адам
маған әке бола алмайды. Солай ғой? – дейді ойын
сыртқа шығарып. – Сен мұсылмансың, соны есіңе сақта!
Шыңғыс ханның әрбiр басқан қадамына дейiн аңды! –
деп Махмұдқа бұйрық береді.
Көп кешiкпей келiссөзге қол қойылады. Моңғол елшiлері еліне қайтады. Арасын суытпай, Шыңғыс хан алтын, күмiс, бағалы заттардан тұратын керуенге 450 адам
ертіп Батысқа, хорезмшах елiне жібереді. Олардың арасында саудагер кейпiндегi тыңшылар бар.
Түркiлердiң Отырар қаласы қыпшақ даласының
шекарасында орналасқан. Оны хорезмшахтың оң қолы
– Қайыр хан басқаратын. Осы қалаға тоқтаған керуен
көпестерінен бір оғаштық байқалды. Кейбіреуі әкелген
заттарын сатудың орнына қала қорғанысын зерттеп,
тұрғындар арасында үрей туғызатын әңгiме таратты. Осы
сыбыс Қайыр ханға жетіп, көпестер ұсталады. “Бұлар
саудагерлер емес, тыңшылар болар” деп күдіктенген
Қайыр хан хорезмшахқа хабар жіберіп, кеңес сұрайды.
Көп ұзамай, “тыңшыларды жазалау керек” деген жауап
келедi.
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Қайыр хан көпестердi өлтiрiп, заттарын сатып жiбередi. Бұл керуеннен тек түйелердi айдаушы бiр адам
ғана аман қалады. Ол бөтен далада арып-ашып, жол азабын тартады. Қаңғырып, еліне әрең жетеді. Келісімен,
Шыңғыс ханға серіктерінің қайғылы тағдырын жеткізеді. Моңғол әмiршiсi хорезмшахқа ибн Кафрадж Боғраға екі адам қосып жібереді. Өз сәлемдемесінде Қайыр
ханды беруiн талап етедi. Келіспесе, соғыс ашатынын
ескертеді. Бұны естіген хорезмшах қатты ашуланып, елшiнi өлтiредi. Қасындағы екi қосшысының сақалдарын
қырқып керi қайтарады. Шыңғыс ханға “Мен сенi жерге
кiрсең де тауып алам!” деген сәлем жолдайды.
Шыңғыс хан Мұхаммед сұлтанның сәлемдемесін
үнсiз тыңдады. Біраз уақыттан соң жалғыз қалғысы
келген ол таудың ең биiк шыңына көтерiледi. Сол жерде отырып әбден ойланады да, мойнына белбеу салып,
Құдайына жалбарынады. Осылайша, үш күн, үш түн
бойына тілегін айтып жалынып, жылайды. Үшiншi
күнi күн батарда оған аян беріліп, Аспанның өзін
қолдағанын сезінеді. Қуат алып, қанаттанған, көңілі
көтерілген Темучин таудан түсiп, соғысқа дайындалуға
әмір етеді.
Бұл жолы жиналған әскер саны екі жүз мыңға жуықтады. Оның ішінде моңғолдардан басқа, жетiсулық
Арслан ханның, алмалық Сұқнақ-тегiнiң, ұйғыр қолбасшысы Баршұқтың да жауынгерлерi бар. Туын жоғары
ұстаған Шыңғыс хан қыпшақ даласына кеп тоқтайды.
Отырар қаласына жақын маңда ол әскерiн топ-топқа
бөледi. Ұлдары Шағатай мен Үгедей бірнеше түменмен
Отырарды қоршайды. Жошы бастаған келесі бөлiк Сыр
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өзенін бойлай төмен қарай Жент қаласына аттанады.
Үшiншi топ Сырдарияның жоғарғы жағына бет алады.
Шыңғыс ханның өзі кiшi баласы Төлемен бiрге негізгі
күшті басқарып, Бұхара мен Самарқандқа жол тартқан.
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Отырардың күйреуі

М

оңғолдардан жақсылық күтпеген Отырар әміршісі
Қайыр хан ұрысқа дайындалуда. Оның қол астында 20 мың әскер бар, ал 50 мың әскердi Хорезм шахы берді. Қаланы қорғауға кәрі, жас демей әзірленді. Алдымен,
қорғанысты күшейту керек.
Моңғолдар да алғашқы шабуылға мұқият даярлануда. Қаланы қоршаған олар қамал жанына қабырға
бұзатын арбалар мен тасатқыш қаруларын орналастырды. Айдап әкелген төңiректегі ауыл тұрғындарына бөгет
болған орларды көмдіріп, жерасты жолдарын қаздырады.
Әскерлерiн алғы шепте жүргізеді.
Атойлап моңғол әскері шабуылға шықты. Жебелер
бұршақша жауып, атқылаған үлкен-үлкен тастар үй шатырларын қиратты.
Отырарлықтар да қарап тұрған жоқ. Қамалдан төмен
қарай қайнап тұрған қарамайды ағызып, ауыр-ауыр
бөренелерді құлатып жатты. Ұзын баспалдақтармен жоғары өрмелеген моңғолдардың көбі жарты жолға жетпей
құлауда. Бірақ бірінің орнын бірі алмастырған олардың
легі бір сәтке тоқтамады. Бұл шабуыл бейне бір толқын
іспеттес. Артқысы алдыңғысынан басымырақ. Балашаға, кемпір-шал, әйел демей, ұрысқа қолдануға болады
деген заттардың бәрін жауынгерлерге жеткізуде. Жаралыларға жедел жәрдем көрсетіп, өлгендерді тасуда.
Қайыр хан әскерiнде нағыз дала батырлары – қыпшақтар аз емес едi. Олар соғыс тәсiлдерiн тiптi моңғолдардан да жақсы бiлетiн. Дегенмен, Шыңғыс хан жасақ-
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тарының саны әлдеқайда көп болғандықтан, қала қорғаушыларының күші күннен-күнге әлсiрей бердi. Тамақ,
су таусылды. Сыртқа шығуға еш мүмкiндiк жоқ.
Хорезмшахтан қосымша күш келмеді. Оның жоспары басқа. Самарқандқа жеткенше, жол бойы орналасқан
әр қамалмен ұзақ уақыт жауласуға моңғолдардың шыдамы жетпес деп ойлаған. Сондықтан ашық соғысуды жөн
көрмей, әскерiн төңiректегi бекіністерге бөлген. Бірақ
үміті ақталмады. Моңғолдар қанша шыдамсыз халық
болғанымен, бұл жолы сабырлылық таныта бiлдi.
Соғыс бес айға созылды. Қала тұрғындары қайтпас
ерлiктiң үлгiсiн көрсеттi. Шыңғыс хан әскері бұған дейін
қарсыласының мұндай табандылығын, өжеттілігін көрген емес. Әбден қалжыраған олар енді Қ
Құдайларына жалбарына бастады.
Талай рет өлім аузынан аман қалған Қайыр ханды не
қылыш, не найза алмады. Оның қайсар мінезін көрген
халқы да:
– Әміршімізді құдiретi күштi Қ
Құдай қолдап тұр! – деп
қуанышты сезіммен әңгіме қылды. Тіпті моңғолдар да:
– Қайыр ханды Ұлы Аспанның өзі қорғауда, – деп
сыбырласты.
Отырарлықтар арасында Қараджа хаджиб деген
адам бар едi. Ол қалаға хорезмшахтың бұйрығы бойынша 10 мың әскердi бастап келген. Енді өз басын сауғалап
қалмақ болған Қараджа хаджибке “Мен Шыңғыс хан
тыңшыларын өлтірген жоқпын. Не үшін басым кету
керек? Кiнәлi Қайыр хан ба, жазасын өзi тартсын. Моңғолдарға көмектессем, өмiрiмді сақтар. Мүмкін, сыйлық та берер” деген ой келді. Осы ой көкейiнен кетпеді.

66

Қандай жағдайда болмасын, Шыңғыс ханның сатқындықты кешпейтiнi есінен шықты.
Моңғол барлаушыларымен келіскен хаджиб қаланың “Суфи хан” қақпасы арқылы түнде қашып шығады.
Соңғы жауынгердің шыққаны сол еді, моңғолдар оларды тарпа бас салады. Жойқын соғыс басталып кетті.
Жергілікті халық қылыш пен найзаның жағымсыз даусынан шошып оянды. Бірақ бұл кезде жау жолын бөгеу
кеш еді. Өйткені Үгедей мен Шағатай жасақтары қақпа
арқылы ішке еніп үлгерген. Олар жолындағының бәрiн
қиратып, ойран салды. Үйлерге басып кiрiп, ұйқылыояу адамдарды бала-шаға демей, аяусыз қырды. Қаланы
тонады.
Енді қамалды қорғаудың еш мәнiсі жоқ. Сол себепті Қайыр хан әскерi қала iшiндегi бекініске (қорғанысты
нығайту мақсатымен салынған берік қамал) жасырынуды ұйғарды. Діттеген жеріне жету үшін моңғолдардың
шебін бұзу керек. Қан су боп ақты. Ақыры, көздеген
мақсатына жеткен Қайыр хан қалған әскербасыларын
әр жерге бөліп қояды. Жауынгерлер түні бойы қамал
қабырғаларын бекітеді.
Қаладағы тонау, өлтіру бір сәтке тоқтамады. Қамалдың ұзақ уақыт берілмегеніне ызаланған моңғолдар
тірі қалған қала тұрғындарын таң ата далаға ұрып-соғып айдап шығады. Араларындағы шеберлер мен қолөнершiлерiн іріктеп топ құрайды да, шығысқа айдап
әкетеді. Осылай қолдарынан өнері тамған отырарлық
ұсталар мен кілем тоқушылар, зергерлер мен құмырашылар енді өз өнерлерiмен бөтен елдiң тұрмысын
әрлендiрмек.
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Моңғолдар шеберлерді айдап әкетушілер ұзап кетісімен, қалған адамдарды қырып салады. Бұл – басқаларға
сабақ болу үшін бірден берiлмеген халықтарды жазалау
түрі.
Қырып-жоюдан ләззат алып, көздері қанталаған
Шыңғыс хан әскері енді бекініске шабуыл жасады. Оқты
қарша боратып, қару-жарақтарын сақадай сайлап қамал
қақпасын бұзбақ. Шыдамсыздары ұзын баспалдақпен жоғары қарай өрмелей бастады. Бірақ, төбеге шығып, шайқасып жатқаны шамалы. Көбісі жарты жолға жетер-жетпестен Қайыр хан сарбаздарының қолынан қаза табуда.
Өліммен бетпе-бет кездескен отырарлықтар күн демей, түн демей, дамылсыз қарсыласуда. Бұл уақытта
қаланың басым бөлігі отқа оранып, үйлерi қирап қалған. Тек берілмеген қамал ғана. Ашығып жараланса
да, қорғаушылардың қайсарлықтарында шек жоқ. Арада бір ай өтті. Тірі қалғандар – Қайыр хан мен екi жауынгер. Моңғолдар оларды шатырға дейін қуып тықты.
Үшеуі берілер емес. Оқтары әлдеқашан таусылған. Қолдарына түскен нәрсемен қарулануда. Сынған кірпіш те,
тас та жұмсалып жатыр. Енді құтылмасын білген олар
құшақтасып қоштасты. Осы кезде “Қайыр ханды тiрiдей ұстаңдар!” деген бұйрықты алған жасақтар екі жауынгерді атып өлтіреді. Ал қала әміршісін қолға түсіру
оңайға түспеді. Бірнеше моңғолды шатырдан лақтырып
үлгерген оны тек жабылып жатып ұстайды да, Үгедей
мен Шағатайға алып келедi.
– Ержүрек жауынгер екенсiң. Ақымақ болмасаң,
әлем билеушiсiне қызмет еткен болар едiң, – дейдi Үгедей
Қайыр ханға.
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– Сен өлесiң, – деп қостады Шағатай. – Бiрақ, алдымен, қалаңның қалай жермен-жексен болғанын көріп
кетесің.
Моңғолдар төңiректегі диқандарды жинап келiп,
қолдарына кетпен ұстатады да, қираған қала қабырғаларының қалдығын бұздырады. Айнала төңірек шаң-тозаң. Отырардан қалған топырақ үйiндiлерінің астында
тек қаһарман қорғанушылардың денелерi ғана жатыр.
Осылайша, бiр кездегі өркениетті қала жер бетiнен жойылды. Бұл тарихтағы жан түршігерлік оқиға болды.
Сан жолдардың торабы тоғысқан жерде орналасқан
Отырарды “Фараб”, яғни “ұлы”, “әсем” қала деп жайдан-жай айтпаған. Қала – екiншi Аристотель атанған
белгiлi ғұлама, өз заманының ойшылы, дана әл-Фарабидiң Отаны. Ондағы мешiт, медреселердің көгілдір
биiк мұнаралары менмұндалап көзге ерекше көрiнетiн.
Қалада саудагерлер тоқтайтын үлкен базарлар, керуендер тынығатын демалыс үйлерi, елшiлiктер болған.
Мұнда жер аралаған жиһанкездер, дәруiштер, диуаналар, әртiстер жиналатын.
Бір кездері бау-бақшаға толы қаладағы жайнаған
гүлдер көздің жауын алған. Мөлдір су сылдырап аққан
арықтарында балалар шомылған. Шеберханаларында небiр керемет бұйымдар жасалатын. Ұсталар мен
зергерлердің өзі қаланың бір бөлігін қамтитын. Олар
хауыздар мен моншалары бар аулаларында, жүзiм
көлеңкесiнде отырып, керемет туындыларын дүниеге
әкелген.
Отырар қаласы – ғалымдар мен ақындардың, дін
уағыздаушылары мен сайқымазақтардың, ұсталар мен

71

шеберлердің бас қосқан жері ғана емес, ержүрек жауынгерлердiң қорғаны, өжет қыпшақтардың Отаны. Олардың
рухтары әлі күнге дейін қала орнында қалықтап жүр.
Отырардың күйреу тарихы осы. Енді қаланың қайта
қалпына келіп, гүлденуi мүмкiн емес.
Моңғолдар тұтқындарды Бұхараға қарай алып жүрдi.
Олардың арасында қолы байлаулы Қайыр хан да бар еді.
Самарқандқа жетер-жетпес жерде Үгедей мен Шағатай
әскерлері әкесіне келіп қосылады. Шыңғыс хан Отырар
үшін болған шайқасты баяндап берген екі ұлына хорезмдік сардар Қайыр ханды алдына әкелуді бұйырады.
Әмірші тұтқынға ұзақ тесірейе қарады. Әлсiз, жараланған, шаң-тозаң болған Қайыр хан үн-түнсiз тұр.
Жалын атқан жанарынан өшпендiлiктiң оты ұшқындайды. Үнсiздiк бiразға созылғанымен, олар бір-бірін
түсіністі. Ақыры Шыңғыс хан:
– Сен менiң керуендерiмдi талан-таражға салдың.
Алтын-күмiсiме ие болғың келдi. Бірақ қателестің. Саған тиесілі байлық басқа, оны қазір аласың, – дейді тыныштықты бұзып.
Әмірші шешімі орындалды. Моңғолдар аяқ-қолы
байланған Қайыр ханды жерге құлатып, аузы-мұрнын
толтыра балқыған күмiс құйды. Отырардың соңғы ұлы
билеушiсi осылайша өмірмен қош айтысты.
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Хорезмге дейінгі қантөгіс жол

Ш

ыңғыс хан әскерi Бұхараға 1220 жылғы ақпан айында келiп жеттi. Бұл жолы қала қорғаушылары
қақпаларын ашып, жауға атойлап қарсы шыққан.
Ондағы мақсаты – Әмударияға жету. Бірақ, ойлаған
жерге жеткендер саны аз. Үлгермегендері қайта оралып, қала ішіндегі бекініске кіріп тығылған.
Бұхаралықтардың моңғолдарға қарсы 12 күн ғана
төтеп беруге шамалары жетті. Қиналмай жеңіске жеткен Шыңғыс хан қала байлары мен атақты адамдарының тiзiмiн жасауды бұйырады. Тiзiм бойынша алдына
алып келген адамдардан: “Отырарлық көпестерден сатып алған алтын-күмiстерiңдi қайтарыңдар. Ол менiң
мүлкiм, сендер оларды заңсыз иеленіп отырсыңдар!”
– деп талап етедi. Қорқыныш билеген бұхаралықтар
алған заттарын қайтарады. Әрине, моңғол әміршісін
бұл қанағаттандырмады. Ол әскерiне қаланы тонап,
талқандауды әмір етіп, қала тұрғындарының бар
байлығын, мал-мүлкiн олжалайды. 13 мыңға жуық
тұрғынын өлтiрiп, әйелдері мен балаларын қаңғытып
жібереді.
Шыңғыс хан келесі құрбандық – Самарқанд қаласына беттейді. Бұл – талай жауларды көрген ежелгi қала.
Соның бірі – тарихта Александр Македонский деген атпен белгілі Ескендір Зұлқарнайын. Моңғолдар тағы бiр
қулықты ойластырады. Қалаға жақындаған соң әскер
санын көбейтіп көрсету үшiн өз араларына тұтқындарды
қосып, әрбiр оныншысына жалау ұстатады.
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Қалың қол қалаға таяп қалса да, самархандтықтар
саспады. Керісінше, шабуылды өздері бастайды. Қаланың бас қақпасынан моңғолдарға қарсы 70 мың жаяу
әскер шығып, қантөгіс шайқас басталып кетті. Найза
мен қылыштың дыбысынан, жебенің ызыңы мен айқайшудан құлақ тұнды. Осы сәтте моңғол әскерлері “Артқа
шегініңдер!” деген бұйрықты естиді де, кері бұрылып
қаша жөнеледі. Қанаттанған самарқандтықтар олардың соңына түсіп, қаладан ұзап кеткендерін байқамай
да қалды. Олар моңғолдардың жауларын осылай талқандайтынын білмеуші еді. Межелі жерге жеткенде, алдарынан тасада тығылып жатқан қосымша күш
шығады. Алданған самарқандтықтар жан-жақтан анталаған жау ортасында қалып, талқандалады.

Мұның бәрiн сырттай бақылап тұрған қаладағы
әйелдер мен қарттардың жүректерi қан жылады.
Қолдан келер шара жоқ.
Осы ұрыста тірі қалған самарқандтықтар болмады. Жан тапсырғандар саны 170 мыңға жуықтады.
Моңғолдар, тiптi, Құдайдың үйі саналатын мешiтке
баса көктеп кіріп, намазға жиналғандарын өлтіріп,
мешітті өртеді. Аман қалғандарын тұтқындап, бірліжарым қалған ғимараттарды жермен-жексен етті. Ал
30 мыңдай шебер мен ұсталарын Алтай асырып айдап
әкетті. Самарқанд Бұхара мен Отырардың күйін кешкен. Осы жерде тіршілік көзі болғанының дәлелі – үйілген үйінділер мен өліктер ғана.
Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы өз әскерiмен
Сырдарияның төменгi саласын бойлай жолында
кездескенінің бәрiн қырып келеді. Оған қатты қарсылық көрсеткен Сығанақ қаласының тұрғындары еді.
Қала орны Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі Төменарық елді мекеніне жақын жерде жатыр.
Жошы Сығанақты қоршап алған соң, елшiлікке
моңғолдардың қол астында қызмет ететiн Қасан қажыны жiбередi. Оның бұл қылығына ызаланған қала
халқы Қасан қажыны сатқын ретiнде өлiм жазасына
кеседi.
Моңғолдар енді шабуылға шықты. Жеті күн, жеті түнге созылған соғыс Жошы әскерінің жеңісімен аяқталды.
Қала тұрғындары елші өлімі үшін жазаланды. Жошы Сығанақты басқаруды Қасан қажының ұлына тапсырып, сапарын жалғастырады. Жол-жөнекей қарсылықсыз берiлген Үзкент пен Баршынкенттi қоса ба-
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сып алып, ары кетеді. Келесі кезекте Ашнас пен Жент
қаласы тұр.
Жошы Жентке 1220 жылдың сәуiр айында жетеді. Бұл кезде Құтлық хан бастаған әскер соғыстан бас
тартып, қаланы тастап кеткен. Моңғолдар қала халқын
далаға қуып, Жентті тоғыз күн бойына тонайды. Тек
оныншы күнi дегенде үйлерiне қайтуына рұқсат етеді
де, қаланы басқаруды өз адамы Әлi қожаға береді.
Жойқын соғыс әлі біткен жоқ. Алда Хорезм тұр.
Жошы жыл соңына дейін Жентте қалып, Шыңғыс
ханның көздеген жері Хорезмдi басып алудың жоспарын жасайды. Көмекке Бұхарадан Үгедей мен Шағатай
да келдi. Осылайша, Жент қаласында моңғолдардың
біріккен жаңа күші құрылды. Уақытын бос өткiзбеген
Хорезм шахы да жауымен қарсыласуға дайын. Бұл шешуші ұрыс болмақ. Соғыстың көп өзгерiс әкелетiнiн
екі жақ та түсiндi. Қайткен күнде де тарихты өзгертер
оқиғаның болары сөзсіз. Ерте ме, кеш пе, моңғолдарды
тоқтатып, ұрпақ алғысына бөленетін жан туар. Осы
қантөгістің қалай өткенiне 200 жылдан кейiн Хорезм
маңынан табылған адам сүйектері куә.
Соғыс барысында Жошы мен Шағатай өзара келіспей қалып, моңғол әскерiне мол нұқсан келтіредi. Жошы Хорезмді сақтап қалғысы келсе, жеңісті ғана ойлайтын Шағатайды қала көркi тіпті де қызықтырмады.
Ағайындылар арасындағы дау-дамай Шыңғыс ханның
құлағына да жетедi. Екеуiнiң ессiздiгiне ренжiген ол
басшылықты кiшi ұлы Үгедейге тапсырады. Үгедей
жеті күннің iшiнде қарсыласқан хорезмдiктердi бағындырады. 100 мыңға жуық жауынгер өлiп, қала
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толығымен моңғолдардың қарамағына өтеді. Хорезм
күйреді. Шағатай мен Үгедей әкесiне келіп қосылып,
Жошы Арал өңiрiн жаулауға аттанады.
Бiр кездерi гүлдей жайнаған өлке енді әр жердегі үйiндiлерге айналған. Хорезм шахы Мұхаммед өзін
танып қоймас үшін киімін ауыстырып, Иранға өтiп
кетедi. Оны ұстау Жебе мен Сүбедейге тапсырылғанмен, Каспийдiң оңтүстiк жағалауындағы елсiз аралда
жалғыз қалған шах 1220 жылдың желтоқсан айында
дүниеден өтеді.
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Ұрыстың
сазды әуені

Ш

ыңғыс хан үшін ең жағымды, сазды әуен – ұрыстың,
найза мен қылыштың тарсылы, аттардың шабысы. Тыныштық оған ұнамайтын. Мұндай кезде жаулары қулық жасап, у беріп өлтіретіндей сезінетін. Кейде, тіпті, аңдып тұрып, қапылыста қолға түсіріп, көзін
жоятындай көрінетін. Әрдайым сақ жүрген. Ешкімге
сенбеді. Кез келген нәрседен күдіктенетін. Ерігіп бос
жүрген уақытта сатқындық пен зұлымдық туындайды
деп ойлаған. Сондықтан әскерлеріне ұзақ демалыс бермеген. Ал әскербасылары тынығуды тіпті білмеді. Үнемі
ұрыста жүруге үйренген моңғолдар өмірдің өзін солай
қабылдаған. Уақыттарының көп бөлігін ат жалында
өткізген.
Шыңғыс хан соңғы бірнеше жылда жиі соғысты.
Оның аттарының тұяқтары Термез, Үргенiш, Балық,
Газна сияқты қалаларға дейін жетті... Сонымен қатар,
тәжiк, әзербайжан, грузин халықтары мекендеген
жерлер мен шығыс және солтүстiк Иран арқылы
жүрді... Бiрде-бiр елдiң әскерi моңғолдармен теңдесе алмаған. Шыңғыс хан жаулаған халық не өз
еріктерімен беріліп тұтқынға алынған, не жаппай
қырғынға ұшыраған. Мал-мүліктері тоналып, талан-таражға түскен.
Бiр күнi, Бамиан қаласын жаулап алу кезінде, Шыңғыс ханның
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сүйiктi немересi Мөтегенге садақ оғы тиіп қайтыс болады. Ашуға булыққан моңғол әмiршiсi: “Ешкімді де
аямаңдар! Ешнәрсені олжа көрiп алмаңдар! Бұл қалада
тiрi жан да, жануар да қалмасын! Шөл далаға айналып,
қайта бой көтере алмайтындай етіп қиратыңдар!” – деп
тапсырма береді.
Әмiршiнiң
бұйрығы
қалтқысыз
орындалды.
Моңғолдар кейін келе қала орнын ұзақ уақыт бойы
“Мобалық”, яғни “Өлiм құшқан қала” деп атаған.
Хорезм шахын қуып кеткен Жебе мен Сүбедей
солтүстiк Иранды қырып-жойып, әзербайжан халқын
жаулап алады. Осы елдің ірі қалаларын, оның iшiнде
Нахичеваньді 1221 жылы толығымен бағындырады.
Тек Тохарстандағы Валиян бекінісінде моңғол
жасағын талқандаған марқұм Мұхаммедтің баласы
Жәлел әд-Дин болды. Шыңғыс хан оған қарсы ШигиҚұтық бастаған тағы отыз мыңдай әскер жібереді. Шешушi шайқас 1221 жылы Ганза қаласының түбiнде болды. Хорезмшахтың баласы бастаған әскер жеңiлiске
ұшырап, өзi аздаған жауынгерiмен Үндi өзені арқылы
қашып құтылады.
1222 жылы Шыңғыс ханның әскерi Гиндукуш
төңірегіндегі бекіністерді басып алды. Ал өзi Пешавардан Кабулға жетiп, жазды осындағы тауда өткiзедi.
Жебе мен Сүбедей Котман алқабындағы грузин әскерін
талқандап, солтүстiк Кавказ аудандарындағы аландар
мен қыпшақтарды біртіндеп жояды.
Одан ары Қырым тұрды. Қыпшақтарды қудалаған
Жебе мен Сүбедей жолына кедергі жасаған Юрий Кончакович ханға кездеседі. Жойқын соғыс басталып,
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ұрыс сәттi аяқталды. Моңғолдар жауын Днепрге дейiн
ығыстырады. Ендігі жерде қыпшақтар орыс кінәздарынан көмек сұрайды.
1223 жылғы 31 мамыр айы. Қиян-кескi шайқас Калка өзенiнiң жағалауында өтті. Бұл туралы көптеген тарихи деректер сақталған. Нәтижесінде, біріккен орыс
және қыпшақ әскерлері аяусыз талқандалды. Переяславльге жетпей, Жебе мен Сүбедей керi қайтуға мәжбүр
болды. Өйткенi, шығыстағы басып алынған бірнеше
қалалардың әр жерлерiнен бұхаралық толқулар мен
көтерiлiстер бой көтерді. Әсiресе, таңғұттар наразылық
білдірді.
1225 жылдың көктемiнде Темучин өз ордасына оралады. Әкесімен бірге Жошыдан басқа барлық балалары
қайтады. Ал Жошы Хорезмде билік жүргізіп қалады.
Шыңғыс хан Отанына өмiрiнiң соңын күтiп, жан
тыныштығын ойлағандықтан емес, таңғұт мемлекетін
жер бетінен жою үшiн қайтқан-ды. Моңғол әміршісінің
Дешті қыпшақтарға жасаған қиянаты қазақ жерінде қыпшақтардың ұлт ретінде қалыптасуын тоқтатты.
Олардың келешекте үлкен қауіп тудыратынын білген
Темучин қалай да жоюға бар күшін салды. Қыпшақ
әулетінен бірлі-жарым аман қалған байлары жан-жаққа
бытырай қашты.
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Өмір туралы толғаныс

Т

емучин еліне қайтуға асықпады. Ол батысқа
жорыққа аттанғанда 63 жаста еді. Пайғамбар жасында оған жол жүрiп, соғыстың қиындығына төзу оңай
болмады. Дегенмен, Шыңғыс ханның көңіліне қаяу
түсірген – жасының ұлғаюы емес, аң аулауға барғандағы
сәтсіз оқиға еді.
Көктемнің жайма-шуақ мезгілі. Темучин сергiп
қайтпақ болып орманға келеді. Өзеннің бастауында жабайы құстар көп екен. Бiрнеше үйрек атып алған Шыңғыс
хан нөкерлерімен от басында әңгіме-дүкен құрып отырады. Кенет жандарынан үйiрiмен дүбірлеп өткен жабайы
қабандарды көреді. Жас кезiндегi аң аулағаны есiне
түскен Темучиннің қаны қызып, жылдам атына мiнедi
де, қабандарды қуа жөнеледi. Ол әп-сәтте ну орманның
iшiне кiрiп кеткенiн байқамай да қалды. Бiр мезетте
қабандар жан-жаққа бытырап қаша жөнеледi. Тек артына жалт бұрылып, аңшыға қарай ұмтылған үлкен сұр
қабан. Оның осы қимылынан сескенген Шыңғыс ханның
аты шегiншектеп барып, кілт тоқтайды. Өз-өзін ұстай
алмаған Темучин аттан ұшып кетiп, жапырақ үйiлген
жерге құлап түседi. Осы сәтте әміршінің соңғы көргені
– жанынан сұр көлеңкенің зу ете қалғаны. Көздi ашыпжұмғанша қабан жануардың iшiн азу тiсiмен жарып
жібереді. Ат аяғымен жер тарпып, тағы бiрнеше қадам
жүредi де, гүрс етіп құлайды. Ол құлаған жерді қою
қара қан жапты. Бейшара жануар жұлқынып, аяқтары
тарбаңдап, жанталасып, қырылдап жатыр. Жабайы
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қабан жылқыны аяусыз оңды-солды іреп, ішегін ақтарып тастады. Мұның бәрi қас қағым сәтте өткендіктен,
Темучин не болғанын аңғара алмады. Тек қауіптің
төнгенін сезген ол әдетінше қолын арқасына апарып
едi, садағын таппады. Құлаған кезде жебелерiмен бірге ұшып түскен болуы керек. Басқа амалы қалмаған
Шыңғыс хан етiгiнiң қонышындағы қысқа өткір қанжарын суырып алады.
Жылқыны жайғастырып, қанды тұмсығын көтерген
қабанның кішкентай көздері қолына жылтыр зат ұстаған адамға түсті. Тынысы тарыла қаһарланған ол жауына қарай ұмтылды. Соңғы сәтте ауыр соққыдан бұғып
үлгерген Темучин қолайлы сәтті пайдаланып, қабанның
бүйiрiне қанжарын сабына дейін сұғып алады. Жанын
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қоярға жер таппай бар даусымен бақырған аң бір орнында айналшақтап азу тістерімен қанжарды ала алмай әлек. Ал Шыңғыс хан орнынан атып тұрып, жанжағынан қару болар ыңғайлы затты iздестiре бастады.
Бiрақ қолына кепкен үлкен ағаш бұтағынан басқа ештеңе ілінбеді. Бұтақ қажетке жарай қоймас. Бірақ басқа
амал жоқ.
Арада бiраз уақыт өтті. Бүйiрiнен қан ағып тұрса
да, қабанның күшi бiр адамды құлатуға жеткiлiктi едi.
Қарауытқан көздері жауын іздеді. Қолында бұтағы бар
Темучин қарсы алдында тұр. Ызалы қабан қорсылдап
оған қарай ұмтылды. Осы кезде ызыңдаған жебенiң даусы естiлдi. Артынша ұшып келген бірнеше жебе оқтары
қабанға қадалды. Темучинге екі қадам жетпей аң
тұмсығымен жер сүзе құлады. Өлім құшағында жатса да
көздері ыза мен кекке толы. Әлі де болса тістерін қайрап
алға ұмтылмақ. Алайда іле-шала атылған бiрнеше оқ
оны тырп еткізбеді.
Шыңғыс хан бір ажалдан аман қалды. Көмекке
келген нөкерлерi еді. Ендi сәл кешіккенде оқиғаның
немен аяқталары белгiсiз. Темучиннiң арқасынан суық
тер бұрқ ете түстi. Қан-сөлсiз мелшиіп қалған ол сілейіп
жатқан жануарға қадалып қарап тұр. Әміршіміз жараланып қалмап па деген үрей билеген сарбаздары тізерлеп
отыра кетті.
Осы оқиғаны моңғол әміршісі ұзақ уақыт ұмыта алмады. Өлiм туралы жиі ойланды. Талай елді бағындырып,
талай қырғын соғыстарды басынан өткерген Шыңғыс
хан үшін қаңғыған қабанның азу тісінен мерт болу
ақылға сыймайтын жағдай. Әмірші өлiмдi күнде көретін.
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Қаншама ажалдың жанында жүрсе де, оның суық лебi
күндердің күнінде өзін де шарпып кетерін сезбепті.
Батысқа аттанар сапарының алдында Темучин мәңгiлік өмір сүрудің құпиясын бiлетiн Солтүстiк Қытайдағы Даос монахтарының бар екенін естіген. Солардың
ішінде Чань Чунь (Цю Чуцзи) есімі халық арасында
кеңінен тараған. Шыңғыс хан осы әйгілі монахты Ордаға
жеткiзудi бұйырды. Шабармандар ұшқан құспен жарыса, ат алмастыра отырып, оны тез арада iздеп табады.
Чань Чунь әлем әмiршiсiнiң бұйрығын үнсіз тыңдады. Жер жүзін өзіне қаратқан Шыңғыс ханмен кездесу оны да қызықтырмай қоймады. Оған “Мүмкін,
бұл жақсылықтың нышаны шығар. Мәні жоқ қырғын
соғыстарды тоқтатуға көмегін тигізер. Бейбіт өмірді
орнатуға себеп болар. Реті келіп, әміршінің райынан
қайтуына ықпал етермін” деген ойлар келді. Шыңғыс
хан нөкерлерiмен жолға шыққан Чань Чунь Солтүстiк
Қытай, Моңғол, Шығыс Түркiстан, Жетiсу өңірлерін басып өтеді. Олар бiрде жаяу, бiрде түйеге, атқа мiнiп әлем
әмiршiсiнің ордасына беттедi. Жол-жөнекей алдағы
кездесу туралы және моңғол әміршісіне қандай сөз айтатынын ойлаумен болды. Монах жүріп өткен жердегі аңыраған дала, қираған қала үйiндiлерiн, Шыңғыс
ханның жасаған сойқандарын, жазықсыз құрбандарды
көзiмен көрдi.
Бұл Темучиннің әлемнiң жартысына жуығын бағындырған кезі. Ол көптеген елдер мен мемлекеттердi
қол астына қаратқан. Жаулап алынған халықтардың
дiнi де, тiлi де әр түрлі. Оның орнындағы кез келген адам
тоқтап, артына қараса, өз iсiне көңiлi толары мүмкін.
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Өйткенi, Шыңғыс хан жай пенденің қолынан келе бермейтін іс жасады.
Дүниенің алдамшы және өткiншi екенiн түсiнген
Темучин өмірдің қысқалығын ұқты. Оның үстiне, жас
емес. Ертең не боларын бір Қ
Құдай біледі. Өз жетістіктерінен рахат алудың қай күні аяқталары белгісіз. Ол – ұлы
әмірші, бірақ Қ
Құдай емес, әйтеуiр бiр өлуге жаралған
пенде. Өлiм туралы ой Шыңғыс ханның мазасын кетірді. Қабанмен болған оқиға өзi өлтiрген жүздеген мың
адамдардың өмiрi сияқты қас қағым сәтте-ақ үзiлiп кететiнiн дәлелдедi емес пе?
1222 жылдың 16 мамыр айы. Әмударияның бойын
қоныстап отырған Шыңғыс хан ордасына кеңесшi келiп,
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Чань Чуньнiң жеткенi туралы мәлімдейді. Әмірші мен
монах бiр-бiрiмен жылы амандасты. Ата-баба дәстүрiмен
Шыңғыс хан құрметті қонақты қарсы алып, алдына әр
түрлi ас әкелдірді. Көкейіндегі негізгі мәселенi әзірше
қозғамады. Ақыры ас ішіліп, дастарқан жиналған соң,
моңғол ханы өзiн соңғы жылдары толғандырып жүрген
сұрақты қояды.
– О, әулием! Сен менiң шақыруыма сонау алыс жерден келдiң. Айтшы маған, мәңгiлiк өмiр сүруге қандай
амал бар?
Бiраз үнсiздiктен соң, Чань Чунь әрбір сөзін ойлана
отырып, былай деп жауап бередi:
– Өмiрдi сақтауға болады, бiрақ өлiмге қарсы дәрi
жоқ.
Жай айтылған бұл сөздерде таза шындық жатыр.
Шыңғыс хан өмірінің қас қағым сәтте үзіліп кетерін
және өлім ұлы әмiршi мен жай малшының арасына шек
қоймайтынын түсiнді. Қонағының қысқа да ақылды
жауабы үшiн рахмет айтып, оған арнап Орда маңынан
әдемi киiз үй тiктіреді.
Шыңғыс хан Даос монахының пікірiн үш күн бойы
мұқият тыңдайды. Әңгiме әмірші бұйрығымен жазылып
алынады. Соғыс жүргiзудiң мағынасыздығын айтып
түсiндiрмекшi болған Чань Чуньге Темучин:
– Әлем қолдан жасалмайды. Оны жаулап алу керек.
Бейбiтшiлiкке тек соғыс, күрес арқылы ғана жетуге болады, – деп қысқа ғана жауап қайырады.
– Бiрі екіншісіне қарама-қайшы келмей ме? Осыны
қалай түсінуге болады? – дейді монах келіспегенін білдіріп.
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– Жоқ, бейбіт өмір тек соңғы соғыс бiткен күнi ғана
орнайды. Бірақ бұлай болуы мүмкін емес. Демек, бейбітшілік заманы алыста. Ең бастысы – жеңiмпаз атану,
– деп Шыңғыс хан сөзін нықтады.
Моңғол әміршісін райынан қайтармақ болған Чань
Чунь:
– Мен осында келе жатып жол-жөнекей ұзыннанұзаққа созылған әскеріңді көрдiм. Бiрақ олардың ерте
ме, кеш пе, әйтеуір бір үйлерiне қайтары сөзсіз. Ақыры
не болмақ? Өз ісіңнен қорықпайсың ба? – дейді.

– Қандай өмiр болмасын қауiптi. Одан да осылай ұлы
мақсат үшiн жан қию артық емес пе? – деп Шыңғыс хан
әңгімесін одан әрі жалғастырады.
– Қылыш пен найзаның ұшынан қаншама адам өлдi.
Қаншама ғимараттар күлге айналды.
– Неғұрлым қантөгiс көп болған сайын, дастарқан
мол болады, – деп Шыңғыс хан да қайтпады.
Олардың арасындағы осындай әңгіме күнұзаққа
созылатын. Нәтижесінде, ешқайсысы өз пiкiрiн өзгерткен жоқ. Темучин монахқа шәкiрттерiмен бірге қалаған
жерінде тұруға рұқсат берiп, өзіне ұзақ өмір тілеуді
өтінді.
Сөйтіп, Чань Чунь Шыңғыс ханның мәңгiлiк өмiр
сүру туралы үмітін үзді. Арманының орындалмайтынын
білген Ұлы әмiршi қалған өмiрiн де соғысқа арнамақ. Бұл
– таңғұттарға қарсы жорық.
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Соңғы
шайқас
аңғұт мемлекетінде елеулі өзгерістер болып жатты.
Сарай маңындағы мырзалардың ықпалымен Цзунь
Ся тақтан бас тартып, орнына баласы Дэ-Ван сайланды. Ұлы жорықтардан қайтып келе жатқан Шыңғыс
хан Си Ся мемлекетiн талқандамай тыныш таппайтынын таңғұттар түсінді. Енді ел қорғанысын барынша
күшейтіп, шешушi шайқасқа дайындалу керек.
1224 жылдың соңғы күндері. Шүршіттердің жарты
бөлігі моңғолдардың қол астында. Олардың дер кезінде
көмек беруі екіталай. Әйтсе де, Дэ-Ван келiссөз жүргiзіп,
екі елдің басын біріктірді. Тіпті, жақтаушыларын
Шыңғыс хан қарамағынан да іздестірді. Бұл табылған
амал. Себебі, Гоби мен Такламаканның солтүстiк жағын
мекендеген тайпалардың көбiсi кек алудың сәтін күтіп
жүрген. Осылай таңғұт ханы осы шөл даладан өзіне
көптеген одақтастар тапты.
Моңғол әміршісі Дэ-Ванның әрекеті туралы барлаушыларынан хабар алып тұрды. Оның негiзгi күшi
майданның батыс шебінде шоғырланған. Қалған
бөлігі дайындығының аздығына қарамастан, таңғұт
мемлекетiнiң орталығы Шачжоу қаласын қоршады.
Қантөгiс бiр айға созылды. Қала берiлмедi. Шыңғыс хан
жасағын кері қайтаруға мәжбүр болды.
1225 жылдың ақпан айы. Шыңғыс хан Тола өзенiнiң
жағалауындағы ордасына оралды. Бұл жағдай көңілдері-

Т
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нен шықпаса да, таңғұттар жабырқай қоймады. Бiр айдан
соң Темучиннен елшi келіп, кепiлдiкке Дэ-Ванның баласын
берудi талап еттi. Қойған талаптары таңғұттарды қатты
толғандырды. Шешім қабылдау үшін кеңес құрылды. Араларында келіспеушілік туындап, пікір екіге бөлінгенімен,
ешкiмдi кепiлдiкке бермейміз деген мәмілеге келді.
Шыңғыс ханның талабын орындамау – “соғысты
күте бер” деген белгі. Күз мезгілі. Шыңғыс хан әскерлерін өзі бастап бағынбаған таңғұттарға бет алды. Жолжөнекей аң ауламақ болды. Қырсыққанда бұл жолғы
аңшылықтың да сәті түспеді. Ол аттан құлап, қатты
жарақаттанды. Таңертең әміршінің татар әйелi Есуйқатын әскербасыларын жиып: “Ханның түнiмен қызуы
көтерiлді. Жағдайды қайта қарау керек”, – дейді.
Әскербасылар “Таңғұттар – отырықшы халық, ешқайда қашпайды” деген шешімге келіп, жорықты кейiнге қалдыруды ұйғарады. Бiрақ Темучин қарсы болып,
моңғолдар қорқып қашып кеттi демес үшін соғыстың
басталғаны туралы елші жiбередi.
Таңғұт әміршісі мынадай мазмұндағы хат алады.
“Бұрхан! Халқыңмен бірге менің оң қолым болуға ант
еткенсің. Сартауылдарға қарсы жорыққа шыққанда
маған қосылудың орнына, жасақ бермей менi сөгiп,
дөрекi жауап бердiң. Уәдеңде тұра алмадың. Мәңгілік
Аспанның көмегiмен сенсіз де сапарым сәтті болып
жеңіске жеттім. Ендiгі шаруам сенімен болсын. Жасаған
әрбір iсiң мен айтқан сөзiңе жауап бересiң!”
Ал таңғұттар “Сендер, моңғолдар, соғысуды жақсы
көресiңдер. Амал нешік? Шайқасқыларың келсе Алашайға келiңдер!” деген жауабын жолдайды.
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Шыңғыс хан қыс бойы ауырып, моңғолдар жорыққа
шыға алмады. Тек 1226 жылы көктемде Эдзин-Гол
өзенiнiң төменгі жағалауындағы Си Ся шекарасынан
өтеді. Бұрын-соңды болмаған ұрыс басталды. Темучин
жасақтары жеңiске жетiп, Хэйшуй, Ганчжоу, Сучжоу
қалалары бiрiнен соң бiрi қирады.
Сучжоу қаласы үшін болған ұрыста моңғолдар көп
жауынгерлерiнен айырылды. Бұл қаланың тұрғындары
да Отырардың кебiн кидi. Желтоқсан айында Шыңғыс
әскерi Хуанхэ өзенінен өтіп, Си Ся мемлекетiнiң шығыс
аудандарына қарай жылжыды. Таңғұт жерiнде қара
түнек орнады. Аяқ астынан көз жұмған Дэ-Ванның
орнына хан тағына кінәз Сянь келді. Оның жүз мыңға
жуық сарбаздары моңғолдарға қарсы шығып, жеңiлiске
ұшырайды. Таңғұт ауылдары мен қалаларының шаңы
аспанға көтеріліп, күлi көкке ұшты. Көзімен көргендер
сол кезді былай суреттейді: “Бұл бір аяусыз қантөгіс болды. Айнала қылыш пен оқтан қашқан халық. Бәрінің
ойы – шыбын жанын сақтау. Осылардың арасынан
жүзден екеуі ғана тiрi қалды. Даланы өлiктер жапты”.
Қыстың аязды күні Шыңғыс хан ордасына Жошы
қайтыс болды деген суық хабар жетті. Әміршіге ұлының
қазасын естіртуге ешкiмнiң батылы жетпепті. Тәуекел
еткен тек Шыңғыстың бас кеңесшiсi Ұлұқ жыршы ғана.
“Мен өз құлынынан айырылған ақсақ құландай болдым
ғой”, – дейдi Темучин қайғырып.
Жошы денесі өзi ұнатқан Дешті Қыпшақ даласында
жерленген.
Осы қаралы оқиғадан кейін Шыңғыс ханның көңілкүйі төмендеп, мазасы кетеді. Баласының өлiмi өте ауыр
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тиген ол өмiрдiң мәнi туралы бұрынғыдан да тереңірек
ойланатын болды. Есiне үнемі Даос тақуасының сөздерi
оралатын.
Қалың ойға шомған Темучин бiр күнi қалғып кетіп
түс көреді. Түсінде Хэтэй тауының етегiнде орналасқан
туып өскен ауылында жас бала кейпінде жүр екен. Ол
Бұрхан-Халдун шыңына аң аулай шығыпты. Үйiнде
шешесi мен iнiлерi оның олжалы қайтқанын сол бір
бала күніндегідей күтіп отыр. Қанжығасы майланбаған
Темучин тынықпақ болып үлкен қылқан жапырақты
ағаштың саясына отыра кетеді. Осы кездегі мұрнына
келген кәдімгі ағаштың аңқыған иiсi өңіндегідей қалып
қояды.
Оянып кеткен Шыңғыс ханның жанарында жас тұр.
Ұлы әмірші ажалдың ақырын жақындап келе жатқанын
түсіндi. Бiраз ойланған соң, ең жақын деген серіктерін
шақырып:
– Менің қанша өмір сүрерім белгісіз. Дүниеден
өтсем, Бұрхан-Халдун тауының етегiндегi жалғыз
ағаштың түбiне жерлеңдер. Өлгенімді ешкiм бiлмейтiн
болсын! Дұшпандарымыз естісе қуанар. Қалай болғанда
да, таңғұттардың барлық қалалары мен ауылдарын
жойыңдар, – деген өсиет қалдырады.
Моңғол әміршісінің соңғы бұйрығын көсемдер мен
қолбасшылар үнсiз тыңдап, тарқасты.
1227 жылы 29 тамызда қандыбалақ, жеңiмпаз Шыңғыс хан көз жұмды. Жанындағы серіктері оның айтқандарын мүлтіксiз орындады. Атының өзi талай халықтарды дүрліктірген адамның тiрiлер арасында жоқ
екенiн ешкiмге естіртпеді.
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Темучин өлсе де, артында ұшан-теңiз империясы
қалды. Ол кейiн де ұзақ жылдар бойына өмiр сүрiп, билiк жүргiзді. Келешек ұрпақтың кейбірі “Әлемдi дүр сiлкiндiрген” әміршіге лағнет айтса, кейбірі атын ардақтап
мақтан тұтты. Мұның дұрыс, бұрысын уақыт көрсетер.
Қазiр Ордоста, Чжамхак өзенiнiң бойында орта ғасырдың ең iрi жаулап алушысының мазары тұр. Бұл –
тек Шыңғыс ханның дүние салған жері. Ал оның жаны
қайда жай тапты?..
Аңыз бойынша, моңғолдар Темучиннің денесін туған
жерiне қарай алып жүрген. Жол-жөнекей неге, не үшін
бара жатқанын бiлмес үшiн кездескен тiрi жанның бәрiн
қырып отырған. Оны жерлеушiлердiң бiрі де осы сапардан тiрi оралмаған деседi. Сондықтан болар, моңғол
әміршісінің қайда жерленгенін әлі күнге дейін ешкiм
бiлмейдi.
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Құрметтi оқырмандар!
«Шығыстың ұлылары» деген топтамаға енген кітаптар оқырмандарды тарихымызбен,
ұлы адамдардың өмірімен таныстырады. Ірі оқиғаларды, маңызды қозғалыстарды, мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды және ұлы тұлғалардың, қағандардың, батырлар мен ғалымдардың өмір жолын суреттеп, олардың жасаған істері, ерліктері туралы дерек береді. Сонымен қатар туған жерге, халқының тарихына сүйіспеншілігін оятып, мақтаныш сезімдерін арттырады. Келешек жеткіншектерді ұлы ата-бабалардың асыл мұраларымен таныстырады.
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