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«Қандай болған жағдайда да ата-бабаның ізгі есімін қайта тірілту, 

өткен буындардың істері мен сөздері туралы тарихи естеліктерді қайта 

жаңғырту жақсылықтың (ізгіліктің) белгісі, тек бұл жақсылық көрнекті 

де ерекше қасиетті ұрпақтардың, әрі мәртебелі мұрагерлердің табанды 

күш салуларының арқасында, Раббани құптау және Құдайдың көрсеткен 

илахи көмегімен ғана орындалатын болады». 
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306-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Шыңғыз ханның туылған кезінен бастап оның хандық құрып, патшалық 

(еткен) дәуіріне дейінгі тарих пен хикаялар, оның тағының, әйелдерінің, 

ұлдарының, әмірлерінің суреттелуі, таққа отырған кездегі әңгімесі, 

әмірлерінің ұрпағы, оның әртүрлі уақыттарда жүргізген соғыстары мен 

қол жеткізген жеңістері туралы, сондай-ақ оның билік еткен кезінің 

ұзақтығы және оның қайтыс болуы жайлы жаднама деректер 

 

Бұл кітаптың құрастырылуы, бұл тарихтың (баяндалу) тәсілі келесідей  

болғандықтан, (яғни) біз бірінші кезекте әрбір рудың және патшаның тікелей 

ұрпақтарының шежірелерін айтамыз (келтіреміз, жазамыз), сөйтіп (содан кейін) 

тарихтар мен хикаялардың негізгі мәніне өтеміз. (Ендеше) бұл дастанның  

бірінші бөлігінде Шыңғыз ханның құрметті әйелдерінің саны және оның ұлдары 

мен қыздарының толық санап шығылуы жайлы деректер келтірілген еді, сондықтан 

енді Шыңғыз хан туралы, оның туылуынан бастап, бірнеше жылға дейінгі  

(аралықтағы) хикаялар мен тарихтар қысқаша жазылады. Себебі ол (Шыңғыз ханның 

алғашқы жылдары) туралы хикаялар басында жылма-жыл бөлек-бөлек белгілі 

емес еді. Ал содан (Шыңғыз хан ұлы билеуші болған) соң, мұғулдардың тізімдерінде 

және тарихтарында жылма-жыл егжей-тегжейлі жазылғандар (анық деректер) 

келтіріледі.  

Бұрынғы өткен (тарихи деректерді) жинаушылар мен тарихтардың (тарихи 

кітаптардың) жазушылары (авторлары) түрлі дәуірлер жайлы қаншама әртүрлі 

шығармалар мен реттелмеген хикаялар жазғанымен, бәрібір оқырмандар  

олардан толық пайда (тыңғылықты ақпараттар) ала алмады. Марқұм Ибн әл-

Асирдың баяндаған жылма-жылғы тарихы да осындай. Ол (еңбегіне) көп ынта 

салғанымен, алайда әрбір  

307-бет 

патша жайлы әңгіме (басқалармен) байланыстырылмаған әрі оның (өмірлік) 

жағдайлары қажетті деңгейде ретімен және (бір) тәртібімен белгілі емес. Бұл 

жағдай сол кітапты мұқият оқығандарға анық болды. Сондықтан бұл тарихтың 

(«Жами ат-тауарих» кітабының) авторы (жоғарыда) кіріспе сөзде айтып өтілгендей, 

бұл тарихта Шыңғыз ханның тарихы жазылатын әр бөлігінде бірнеше жылдың 
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арасындағы оның замандастары болған айналадағы басқа патшалардың 

тарихтарын (және сол кезеңдегі) бір-біріне замандас болған патшалардың 

(әртүрлі) жағдайлары (оқырманға жалпы) белгілі болуы үшін жазу жөн боп 

көрінді.  

Сондай-ақ бұл кітаптың құрастырылуының және бұл хикаялардың  

жинақталуының себебі – мүбәрак Ғазанның тарихы болғандықтан, бұл айтылған 

ереже (бұл кітаптағы деректерді рет-ретімен құрастыруда қолданылған 

оңтайлылық әдістер) бұрынғы алыс дәуірлердегі тарихтарда (оларды жазу 

кезінде) сақталмаған-ды, оған қоса (оларда қолданылған ережелер) баяндауды созып 

жіберетінтұғын. (Ендеше) бұл айтылған (осы кітапта қолданылған) ереже 

бойынша Шыңғыз ханның, оның балаларының тарихы мен олардың дәуірінде 

болған оқиғалар – Шыңғыз ханның туылуынан бастап, оның өмірінің соңына 

дейін және одан кейіннен (ол дүниеден өткеннен) бастап қазіргі дәуірге дейінгі 

орынды әрі қажетті деп саналған (деректер ретімен, бөлек-бөлек) бірнеше жылды (сол 

аралықтағы тарихтарды бір-біріне) ұштастырып және сәйкестендіріп келтіріледі.  

Ал сол дәуірлерде (яғни, Шыңғыз ханның және оның ұлдарының дәуірінде 

замандас боп) өмір сүрген өзге патшалардың тарихы жайлы, белгілі болған, 

сенімге лайық деп табылған, сондай-ақ осы бақытты заманға және мүбәрак 

дәуірге дейінгі (баяндаудың) ретін сақтау үшін, тағы да оқырман барлық жағдайлар 

жайлы хабардар болуы үшін қажетті болған деректер осыған (негізгі бөлімдерге) 

қосымша ретінде берілетін болады. Бұл ереже (жоғарыда) айтылғандай түрде және 

тәртіпте сақталды, Алла (Тағала) көмек беруші!  

 

308-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 

 

309-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ТАРИХЫ 

Оның туылған кезінен әкесі Жесугей баһадүр тірі болған кезіндегі он үш 

жыл аралығындағы, яғни оның жетім қалған он үш жылына дейінгі уақыт 

аралығындағы оқиғалар баяны 

 

Оның туылған қақа йил, яғни доңыз жылының басынан, яғни хижри 

жыл санауы бойынша 549 жылдың айларына сәйкес келетін, сөйтіп зул-

қағда айынан бастау алып, келесі қақа, яғни хижри жыл санауы бойынша 

562 жылдың айларына сәйкес келетін және (бастауын) сол жылдың раби 



 6 

ас-сани айынан басталатын доңыз жылына дейінгі уақыт аралығын 

қамтиды. Бұл уақытта оның әкесі Жесугей баһадүр тірі еді. (Бұл айналымның) 

соңғы, он үшінші жылы Жесугей баһадүр дүние салды, сөйтіп Шыңғыз хан 

одан он үш (жасында) айырылды. 

Шыңғыз ханның, оның әкесінің дәуірінде мүнәжжимдер астрономиялық 

жолдармен жұлдыз денелерін бақылау арқылы уақытты анықтай алмайтын еді. 

Ал тарихшылар да (ол туған) күн мен айды жазбады, (сондықтан) оның туылу 

сағаты мен күні анық мәлім емес. Алайда барша ханзада мен әмірлерге әрі 

барша мұғул шенеуніктеріне анық белгілі және (бұл) жалпыға белгілі болудың 

шегіне жеткен (жағдай), яғни оның өмір жасының ұзақтығы жетпіс екі жыл 

болды, сөйтіп жетпіс үшінші жылында ол дүние салды. (Сонда) абыройлы 

(сенімді) мүнәжжимдер оның өлген уақытын жазып қойды, себебі (ол) оның 

патшалығының ұлылығы мен кемелдігінің шегі болатын. Сөйтіп, олардың 

(жұлдызшылардың) жеткізуінше, ол доңыз жылы болып табылатын қақа жылында, 

күз айының ортасында, айдың он бес күні өткен соң дүние салды. Бұл оның 

туылу жылынан жетпіс үшінші (жыл) болып табылғандығымен, алайда оның 

туылуы жылдың ортасында орын алған болуы ықтимал.  

 

310-бет 

Бұл жорамалға сәйкес оның өмірінің ұзақтығы толық жетпіс екі жыл болады. 

Оның өмірінің қырық бірінші жылына дейінгі жылдардың кейбір бөлігі оның 

жастық жылдарына тура келетіндіктен, кейбір бөлігі өмірлік толқуларда 

өткендіктен тарихшылардың өздері бұның жағдайларын жылма-жыл (тәртіп) 

бойынша білмейді. Сондықтан (олар) бұл қырық бір жылдың тарихын қысқаша 

жазады, оның өмірінің соңғы кезін ғана жылма-жыл егжей-тегжейлі баяндайды. 

Сондықтан біз де (бұл бөлімді) сондай тәсілді қолданып жазатын боламыз. Бұл 

тәсіл белгіленген соң, біз енді Шыңғыз ханның он үш жылдық (тарихын), оның 

туылуынан бастап, оның әкесінің дүниеден өткеніне дейінгі тарихын ұсынылған 

(атап өтілген) тәсіл бойынша баяндаймыз.  

Ендеше, ол (баяндалатын тарихтың мән-жайы) келесідей: 

Оның әкесі Жесугей баһадүр ұлылықтың үстінде, зор ықпал мен күшті 

биліктің шыңында болған кезде және оның әкесі мен немере ағаларына бағынышты 

болған барлық рулардың әкімі және сардары болған кезде, ал олар оны өздерінің 

көсемі әрі басшысы етіп, (оның) әміріне мойынсұнушылық танытып бас иген 

кездерде татарлар мен өзге де басқа рулар, татар рулары туралы бөлімде 

айтылған себепке байланысты қасарысып, дұшпандық жасады, содан олардың 

арасында көптеген шайқастар орын алды.  
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Хижри (жыл санауының) 549-шы жылының ...1 айына сәйкес келетін, 

Шыңғыз ханның туылу жылы болған – аталған қақа (доңыз) жылында Жесугей 

баһадүр татарлармен соғысуға аттанды. (Ол кезде) оның әйелі Өгелін ика Шыңғыз 

ханға жүкті еді, татарлардың патшалары Тимужин Уга (Теміршың уга) мен қоры 

Бұқа болатын. Жесугей баһадүр олармен шайқасып, оларды жеңіп, әлсіретіп 

тастады. Сөйтіп ол жеңген және жеңісті болған күйде қайтып оралды, ал 

олардың үйлері, табындары мен отарларын тәркілеп алды. (Содан соң) ол  

Дилиун Булдақ (Динлин бұлдақ) деп аталатын жерде тоқтауға бұйырды. 

Арадан біраз уақыт өткен соң, аталған қақа жылы бақытты (құтты) тағдыр 

талайының астында Шыңғыз хан дүниеге келді. Ол оң қолының алақанында 

бауырдың бір бөлігіне ұқсас қатып қалған  

 

311-бет 

қанның азғантай мөлшерін ұстап алған еді. Оның маңдай бетінде (яғни  

маңдайына тағдырда жазылған) әлемді иелену мен әлемді басқару белгілері 

анық (байқалып), оның жүзінен бақытты тағдыр мен құдіреттің нұрлары  

шуақтап тұрған еді. Сол кездері – Жесугей баһадүрдің татарларды жеңуі мен 

олардың патшасы Тимужин уганы (Теміршың уганы) бағындыру және жауды 

жеңген кездері болғандықтан, ол бұл оқиғаны құт нышан деп біліп, өзінің патша 

(болмысты) баласын Тимужин (Теміршың) деп, аты аталған татарлардың  

патшасының есімімен атады.  

Жесугей баһадүр сол кезде нируун руының және аға-інілері мен 

туыстарының басшысы мен көсемі болатын. Қазіргі кезде мұғулдарға араласып 

кеткендіктен және олардың түрлері мен тілдерінің сәйкестігінен жалпылама 

мұғул деп аталып жүрген, ал көне дәуірде олардың әрқайсысының руының 

белгілі бір өзіндік атауы мен лақабы болған және (өзіндік) сипаттары бойынша 

олар, мұғулдардан өзгешеленген өзге рулардың патшалары және әмірлері мен 

оның (Жесугей баһадүрдің) ортасында дұшпандық пен жеккөрушілік орныққантұғын, 

әсіресе татар руларымен.  

(Сондықтан) Жесугей баһадүр ол рулардың көпшілігімен соғысты, шайқасты, 

содан (олардың) кей бөлігін бағындырды. Оның өте батылдығы мен күш-

қуатының зорынан достардың да, дұшпандардың да көпшілігі өздерінің жанын 

аман сақтау үшін оған бойсұнды. Содан оның жағдайы да, істері де керемет тәртіпте 

әрі өркендеу үстінде еді.  

                                                           
1 Түпнұсқа мәтінде ай аты жазылмаған. 
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(Жесугей баһадүр) Шыңғыз ханнан соң, ол бірнеше өзге ұлды дүниеге алып 

келді. Ол жайлы оның дастанында айтылған.  

Бұл он үш жылдық дәуірде ол өз қауымының патшалық билігінде нық  

отырды және бірнеше ай сайын ұлысының айналасында отыратын (басқа) түркі 

руларының шабуылын қайтару үшін жорыққа шығып отыратын. Шайқастарының 

басым бөлігінде жеңіс пен сәттілік оған тиесілі болатын. Алайда бір топ  

туысқандары, «туысқандар шаяндар сияқты» демекші, олардың табиғатында 

пайда болған және дағдыланған жеккөрушілік пен ашудың себебінен  оны 

(Жесугей баһадүрді үнемі) күндейтін, бірақ қарсы тұруға жеткілікті күштері мен 

құдіреттері болмағандықтан олар жүректерінде дұшпандық пен кектің дәндерін 

өсіріп жүрді.  

Жесугей баһадүр жастық шағында дүниеден өткен соң,  

 

312-бет 

оның ағайындары мен оның ата-бабасының туысқандарының қатарына жататын 

тайжуыт рулары, Шыңғыз ханның тікелей ата-бабалары туралы дастанында 

анық айтылғандай, ең мықты (ру) болатын және қызметшілері мен әскерінің 

саны ең көбі еді және олардың басшылары абыройлы патша болатын. Жесугей 

баһадүрдің дәуірінде (бұл рулар оған) бағынышты, дос әрі мойынсұнғандығына 

қарамай, оның билігінің соңғы кезінде және оның дүние салатын соңғы  

кездерінде (оған) қарсыластық пен дұшпандық танытты.  

Әкесі дүниеден өтер кезінде Шыңғыз хан он үш жаста болатын және оның 

бауырлары да жас балалар еді. Олардың аналары олқұнұт руынан шыққан 

Өгелін ика өте ақылды әрі қабілетті (әйел) болатын. Жесугей баһадүрдің өлімі 

себебінен (олардың) тіршіліктерінің берекесі кетті, содан (сол себепті) олардың 

өмірлік жағдайларының ол аралықтағы деректері (тарихшыларға) мәлім емес. 

Шыңғыз ханның тарихы оның 549 хижри жылының айларына сәйкес келетін, 

(ал) бастауы зул-қағда айынан басталатын доңыз жылында туылуынан бастап, 

ол кезде оның әкесі тірі болатын, 562 хижри жылына сәйкес келетін, бастауы 

раби ал-ахир айына сай келетін доңыз жылы болған он үшінші жылға дейінгі, ол 

(Шыңғыз хан) ол жылы он үш жасқа толған еді, (бұл тарихтың барлығы)  

қысқаша түрде, үзінділермен жазылғандықтан, енді осыдан соң біз осы он үш 

жылдық аралықтағы Шыңғыз ханның замандастары болған сұлтандардың және 

өзге ықылымдардың патшаларының тарихтарын баяндаймыз. Содан соң (осы) 

он үш жылдан (осы аралықтағы тарихты баяндап болған) соң, біз Шыңғыз 

ханның тарихына қайта ораламыз, (оны) Алланың көмегімен және оның көркем 

қолдауымен жазамыз.  
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313-бет 

Қытай, Шын, керейт, найман, мұғул, ұйғыр, Түркістан, келер, башғұрт, 

қыпшақ, орыс, шеркес, ас, Мауараннаһр патшаларының, Иран, Рұм, Шам, 

Мысыр халифтері мен сұлтандарының, өзге де Шыңғыз ханның замандасы 

болған билеушілердің доңыз жылының басынан бастап, (оның бірінші айы) 

хижри жыл санауы бойынша 549 жылының зул-қағда (айына) сай келетін 

(дәуірден), келесі доңыз жылының соңы, хижри жыл санауы бойынша 562 

жылдың раби ал-аууал айына сәйкес келетін, осы уақыт аралығындағы 

толық он үш жылды қамтитын тарихы мен сол жылдары орын алған ерекше 

оқиғалар 

 

Осы аталған (он үш жылды қамтитын уақыт аралығындағы) дәуірдегі 

Шыңғыз ханмен замандас болған Қытай, Қарақытай мен Жұрша 

патшаларының тарихы 

 

Ол дәуірлерде ол аймақтарды билеген  адамдар ол патшалықтардың көне 

патшаларының әулеттерінен емес еді. Екі жүз сексен базъа (бірнешесінші)2 

жылдың айлары Қытайдың, Қарақытайдың, Жұршаның патшасы, оны Шын, 

Машын және Нангияс деп те атайтын Манзидің патшасы, көне патшалардың 

әулетінен болған, Лийаң Тайзу атты кісі (патша) болды. Оның билігі тұсында 

көшпелілердің әмірлерінің бірі Жуланжи Абаки (Жоланжы Абаки) атты (кісі) 

көтеріліс жасады. Содан ол Қытай, Қарақытай мен Жұрша иеліктерін қол 

астына кіргізеді. Содан соң уақыт айналымы оның тоғызыншы әулетіне келген 

соң, Жұрша патшасы көтеріліс жасады, сөйтіп 

 

314-бет 

қарақытайлар қолынан бұл мемлекетті тартып алды, ал оларды (биліктен) құлатты.  

Хижридің төрт жүз он бірнешесінші жылы және бес жүз жиырма екінші жылдары 

(арасында) аталған Жұрша патшасы Қытайдың барлық иеліктерін басып алды. Каузун 

(Гао-цзун) атты Қытай патшасы одан Машын патшалығында тығылып (аман) қалды, 

содан соңғы уақытқа дейін ол және оның ұрпақтары Машын патшалығында қалды 

және сол иелікті қанағат тұтып отыр.  
                                                           
2 Базъа – бірнешесінші, яғни «базъа» сөзінің аудармасы. Бұл сөз негізінде мөлшері анық болмаған 

сандарға қатысты қолданып 5=тен 9=ға дейінгі аралықтағы сандарға айтылады. Демек бұл сөйлемде 

аталған жылдың мөлшері Екі жүз сексен бірнешесінші, яғни Екі жүз сексен бестен Екі жүз сексен 

тоғызыншы жылға дейін болуы мүмкін дегенді аңғартады. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5/
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Ал Қарақытай мен Жұрша аймақтарын басып алған әлгі патша өзін «Дай 

лийу», яғни «әлем патшасы» деп атады. (Сосын) Шыңғыз хан ол мемлекетті 

қолға алған кезде Қытай халқы оны осы атауға сай «Дай уан», яғни «бұйрығы 

әлемді қамтитын ұлы патша» деп атады.  

Ендеше, біз Қытай мен Машын патшалары туралы тарих пен хикаяларды 

көне дәуірден бастап, олардың кітаптарында келтірілгені бойынша, егжей -

тегжейлі жылма-жыл, патшадан патшаға (өтіп), түсініктерімен осы мүбәрак 

Ғазан тарихының қосымшасы ішінде баяндадық. (Егер) оқырман ол тарихтың 

барлық мазмұнымен таныспақ болса, олар (оны) сол жақтан оқысын. Енді мұнда 

сол аталған он үш жылдық аралық ішінде сол елдерде Шыңғыз ханның 

замандасы болған, сондай-ақ ол жайлы айтылған, оған лақап ретінде «Алтан 

хан» сөзімен аталған Жұрша патшасының әулетінен (шыққан), олардың  

әрбірінің Қытай тілінде өзіндік аты мен лақабы болған патшалардың есімдері 

төменде толық түрде жазылады: 

 

Хирун 

(Патшалық ету дәуірі) он төрт жыл 

(олардан) бес жыл (осы 13 жылдық 

аралыққа тура келеді) 

Лийаң Тайзу  

(Патшалық ету дәуірі) он екі жыл, 

(олардан) сегіз жыл (осы 13 жылдық 

аралыққа тура келеді) 

 

315-бет 

Шыңғыз ханның замандасы болған сол жылдардағы Қытайлар оларды  

манзи деп атаған, ал мұғулдар болса Нангияс деп (атаған)  

Машын патшаларының тарихы 

 

Бұл патшалар барлық Қытай мен Қарақытай және Жұрша мен Машын  

аймақтарын түгел көне дәуірден бері басқарған патшалардың әулетіне жатады.  

Жоғарыда айтылғандай, Жоланжы Абаки.... (нешінші жыл екендігі  

жазылмаған) жылдың айында күшпен басым келіп, басып алу жолымен үстем 

түсіп, Қытай, Қарақытай мен Жұрша мемлекеттерін иеленіп алды.  

Сосын (жоғарыда) аталған Жұрша патшасы Кау Зунның көтерілісінен кейін 

бұл патшалардың ата-бабалары Қытайдан Машынға қашты. Олардың тарихы 

толық күйінде қосымшада берілгендіктен, (мұнда) кең баяндау келтірілмейді. 

Сөйтіп, бұл (аталған) он үш жылдық дәуір аралығында билік құрған патшаның 

аты мен оның билік ету ұзақтығы (осында) жазылғандай: (оның аты) Тамсун 

Кау Зун. (Патшалық ету уақыты) қырық бір жыл. Өткен (яғни, Шыңғыз ханның 
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туыларынан бұрынғы) жиырма бес жылды және қалған (яғни, Шыңғыз ханның 

13 жасқа толғаннан кейінгі) екі жылды алып тастағанда – он үш жыл.  

 

Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының сол аталған  

жылдардағы тарихы 

 

Келтірілген дерекке сәйкес Жұрша патшасы Қарақытай патшасына қарсы  

шығып, оны жойған кезде, Қарақытайдың ықпалды әмірлерінің бірі Туши Тайфу 

 

316-бет 

атты (кісі) ол жақтан қашып Қырғыз, Ұйғыр мен Түркістан уәлаяттарына келді. 

Ол ақылды, өте дарынды кісі болатын. Содан шебер іскерлікпен сол 

аймақтардан өзіне әскер жасақтап, бүкіл Түркістан аймағын басып алды. Сөйтіп, 

оның лақабы «гурхан», яғни «ұлы патша» болды. Бұл оқиға бес жүз жиырма екі 

мен (жиырма) үшінші (хижри) жылдарының айларында орын алды. Содан соң 

бұл гурхан дүние салды. (Ол кезде) оның сегіз [не тоғыз] жасар ұлы бар еді, оны 

әкесінің орнына отырғызды және дәл солай «гурхан» деп атады. Ол ұзақ өмір 

сүрді, оның ұзақтығы түркі жыл санауымен тоқсан екі жылға сәйкес келеді, (ал) 

хижри (жыл санауымен) тоқсан бес жылға сәйкес. Соған сай оның өлімі  

хижридің алты жүз оныншы жылының шамасында орын алды.  

Шыңғыз ханның дүниеге келу кезінде ол гурхан отыз төрт жаста болу керек, 

оның патшалығының жиырма бес жылдайы өткен еді. Аталған он үш жылда 

(осы жыл арасында) Түркістан мен Мауараннаһрдағы Шыңғыз ханның 

замандасы сол (гурхан) болды.  

 

317-бет 

Аталған дәуір аралығында Шыңғыз ханның замандасы болған Иран, Рұм, 

Шам, Мысыр мен өзге де мемлекеттердің халифтері мен сұлтандарының,  

мәліктері мен атабектерінің тарихтары 

 

Бағдат халифтерінің тарихы 

 

Шыңғыз хан туылар кезде (Бағдатта) Аббас (әулетінен) шыққан Муқтафи 

(Мұқтафи) халиф еді. Ол 556 хижри жылының айларына дейін тірі болды да, 
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аталған жылы дүние салды. Оның орнына халифалыққа оның ұлы Мустанжид 

отырды.  

Мысырда Шыңғыз хан туылар жылы исмаилиттердің халифы Захир (Зафир) 

болды. Сол жыл мухаррамда өлтіріледі де, оның орнына ұлы Фаиз халифтыққа 

отырғызылады. Ол (Фаиз) Мұқтафи (яғни Бағдат халифі) дүние салған жылы – 

556 жылы дүниеден өтті. Оның немере ағасының ұлы Адыд халифтық тағына 

отырды.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Хорасан сұлтандарының тарихы 

 

Хорасандағы мемлекет ісін султон Санжар ибн Маликшах Салжуқи (Сұлтан 

Санжар ибн Мәлік шах Салжұқи) басқарды. Шыңғыз ханның туылуынан екі 

жыл бұрын оны оғыз қауымдары аңшылық кезінде ұстап алып тұтқында ұстады. 

Содан оның (Шыңғыз ханның) туылу жылы ол тұтқыннан құтылып шықты да, 

 

318-бет 

рамазан айында Тирмиз (Термез) бекінісіне қашты. Сұлтанның қанқұйлы жауы 

болған қарлық руының ұлығы Алибик (Әлібек) дүние салған кезінде қарлықтар 

сұлтанға бағынды. Содан соң ол шаншу дертіне шалдықты, ол оны іш өту 

(ауруына) алып келді, ол дүние салды.  

Бес жүз елу екінші хижри жылының раби ал-әууәлінде оғыздар Нишабур 

(Нишапур) қаласына шабуыл жасап, қырғын салды, содан күйретіп, (адамдарды) 

тұтқынға алып, (қаланы) тонап кетті.  

Хорезмде сұлтандық (жоғарғы билік) ісін Селжұқтар мемлекетінің тіреулерінің 

бірі Атсиз бин Мухаммед бин Ануштагин (Атсыз ұлы Мұхаммед ұлы Ануш 

тегін) алды. Оған қоса ол өз билігіне Түркістан мен Дешті Қыпшақ иеліктерінің 

кейбір бөліктерін қаратып алды. (Сосын) ол бес жүз елу бірінші хижри жылы 

сал ауруынан дүние салды, оның өмірі алпыс бір жыл болды. Одан соң оның 

орнына хорезмшахтық лауазымға3, сұлтандыққа (мемлекетті басқаруға) оның 

ұлы Ил Арслан (Ил Арыслан) орнықты.  

Ирак ажамда, бас қала Исфаханда патшалық тағына Селжұқтар әулетінен 

шыққан султон Мұхаммед бин Махмуд бин Мұхаммед бин Маликшах (сұлтан 

Мұхаммед ұлы Махмұд ұлы Мұхаммед ұлы Мәлік шах) отырды. Сол жылдары 

                                                           
3 Хорезмшахтық лауазым – Әмударияның төменгі ағысының екі жағына орналасқан Хорезм аумағына 

билік жүргізген билеушілердің барлығына Хорезмшах атағы беріліп отырған. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%83/
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ол аймақтардан әскерлерді жинап Бағдатты қоршауға алды. Екі жақтан да 

шайқас орын алды. Осы кезде оның бауыры Мәлік шах пен Тебриз атабегі 

Илдегиз (Елдікез) – ол Тогрулұлы Арсланның (Тоғрылұлы Арысланның) анасының 

күйеуі болатын, аталған Арысланмен біріге қоршаумен Хамаданды басып 

алғанын естиді. Осы себепті ол бауырына ашуланып, қаһарланған күйі  оларға 

тойтарыс беру үшін кері қайтады, (алайда жолда) оның әскері тарап кетеді. Ол 

Хамаданға жеткенде Елдікездің аймағына жорыққа аттанды, сөйтіп (жолда) сил 

дертінен4 дүние салады. Дәл дүние салатын кезі таяғанда ол әскердегі 

әмірлеріне аттарына отырып, оған бағалы гауһар тас пен қолма-қол ақшадан 

болған барлық байлықтарды және патша қазыналарында бар барлық бағалы 

заттарды, көркем құлдары мен күн жүзді күң қыздарды (алып келіп) көрсетуін 

бұйырды. (Әмірлер айтылған бұйрықты орындаған кезде) ол оларға (биік) 

мұнарадан қарады, (сөйтіп) жылап тұрып: «Осы барша әмірлер, әскерлер, 

 

319-бет 

қызметшілер, қолдаушылар, малайлар мен нөкерлер, (қымбат) маталар, заттар, 

бағалы тас пен інжулер, әртүрлі сирек кездесетін нәрселердің барлығы менің 

ауруым мен азаптарымды бір шаңның түйірінше болса да азайта алмайды және 

(олар) менің өміріме бір сәт болса да қосып бере алмайды. (Расында, жалған) 

дүниенің игіліктерін жинауға тырысқан адам – бақытсыз (адам)!» – деді. Содан 

ол жиналған байлықтың бәрін сол жерде тұрғандарға сыйлық етіп берді. Оның 

жас ұлы бар еді, (ол): «Мен әскердің оған бағынбайтынын білемін», – деді де, 

Марағаның (Мерагидің) уәлиі5 Ақсунқур Ахмәдилиге (Ақсұңқар Ахметеліге) оны 

өзінің иелігіне алып кетіп, тәрбие беруі үшін табыстады.  

Ол дүние салғанда әмірлер бөлінді, (олардың) бір бөлігі оның бауыры 

Маликшахқа (Мәлік шахқа), бір бөлігі олардың немере ағасы Сулайманшахқа 

(Сүлеймен шахқа) (бет бұрды).  

Сүлеймен шах Исфаханға келген кезінде Фарстың атабегі Дигла мен 

туркмен Шумла (түркмен Шомла) және Хузистанның уәлиі мен өзге де онымен 

бірге болған әмірлер және қазы Садр ад-дин Хожендидің ұлы оған Исфаханды 

табыстады. Сүлеймен шах Хамадан аймақтарындағы әскерді (де бағынуға) 

шақырды, (алайда) олар бағынбады. (Одан соң) Сүлеймен шах 555 хижри жылы 

Хамаданның қақпасына қарай аттанды. Әскер жиналып, оны тұтқынға алып, 556 

жылдың раби ал-ахир айында буындырып тастады. (Содан) Хамаданда 

                                                           
4 Сил дерті – құрт ауру, оны көксау деп те айтады, яғни туберкулез. 
5 Уәли (уәлі) – араб сөзі дос, ие, билеушінің өкілі, наменгер деген мағыналарды аңғартады. 
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патшалыққа Тоғрылдың ұлы, атабек Елдікездің әйелінің ұлы Арыслан  

отырғызылды.  

Рұмда: Қилич Арслан ибн султон Масуд (Қылыш Арысланұлы Сұлтан 

Масғұт) патша еді. Ол Қунийа (Кония) қаласында 558 хижри жылы дүние  

салды. Орнына ұлы Қилич Арслан (Қылыш Арыслан) сұлтандыққа отырды6.  

Керманда: Абу ал-Фауарис Мұхаммед бин Арсланшах бин Карманшах бин 

Қаурд бин Чағри бик бин Давуд бин Микаил бин Салжуқ (Әбу ал-Фауарис 

Мұхаммед ұлы Арыслан шах ұлы Керман шах ұлы Қаурд ұлы Шағырбек ұлы 

Дәуіт ұлы Микаил ұлы Селжұқ) патша еді. Ол 551 хижри жылы дүние салды. 

Оның орнына патшалық (таққа) оның ұлы Туғрулшах (Тоғрыл шах) отырды. 

Ғазнада: султон Хисраушах бин Бахрамшах бин [Масғуд бин  

 

320-бет 

Ибрахим бин Масғуд бин [Махмуд бин] Сабуктагин (Сұлтан Хұсырау шах ұлы 

Баһрам шах ұлы [Масғұд ұлы Ибраһим ұлы Масғұд ұлы [Махмұд ұлы] Сабұқ 

тегін) патша еді. Содан ол 556 хижри жылы қайтыс болды. Оның орнына ұлы 

Мәлік шах отырды.   

Ғурда: султон Ала ад-дин Хусайн бин ал-Хасан (сұлтан Алау ад-дин 

Хұсайын ұлы ал-Хасан) болды. Ол да аталған (556 хижри) жылы дүние салды. 

Орнына оның ұлы Сейфуддин Мұхаммед (Сейіт ад-дин Мұхаммед) отырды. Ол 

558 хижри жылы оғыздардың қолынан мерт болды. Аталған мәлік Хусайнның 

(Хұсайнның) немере інісі мәлік Самның ұлдары ғурлық Сұлтан Ғияс ад-дин мен 

Сұлтан Шихаб ад-дин екеуі бауыр, Ғур мен Ғазна мемлекеттерінде сұлтандар 

болды.  

 

Мәліктер мен атабектердің тарихтары 

 

Систанда: Наср бин Халаф (Насыр ұлы Халаф) мәлік болды. Ол 558 хижри 

жылы дүние салды, сонда оның жасы жүзден асқан еді. Оның орнына оның 

баласы отырды.  

Мазандаранда: Рустам бин Али бин Шахрийар бин Қарун шах (Рүстем ұлы 

Әли ұлы Шахрияр ұлы Қарун шах) (патша) болды. Ол 558 хижри жылы дүние 

салды. Орнына оның ұлы Алау ад-дин Хасан отырды.  

Ирак ажамда: Елдікез атабек болды. 

                                                           
6 Түпнұсқада Қылыш Арыслан Сұлтан Масғұттың бірде әкесі, бірде баласы сияқты жазылған. Түпнұсқа 

сақталынды.  
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Әзербайжанда: Ақсунқур Ахмәдили (Ақсұңқар Ахметәлі) (патша болды). 

Шамда (Сирияда): Нураддин бин Имададдин Занги бин Ақсунқур (Нұр ад-

дин ұлы Имад ад-дин Зеңгі ұлы Ақсұңқар) атабек (еді, ол) Димашқыны 

(Дамаскіні) басып алды. Аси өзені бойындағы Хама маңындағы Шейзар қамалы 

мен Баалбекті (де) басып алды.  

Дийарбәкрде (Диярбекирде): Маусил (Мосул) атабектерінің атасы болған 

атабек Қутбаддин Маудуд бин Имададдин бин Ақсунқур (Құтб ад-дин Маудуд 

ұлы Имад ад-дин ұлы Ақсұңқар) Жазираны басып алды.  

Мағрибте: Абд ал-Мумин (Әбд ал-Мүмин) мәлік болды. 556 хижри жылы 

ол өзінің ұлы  

 

321-бет 

Мұхаммедті мұрагер етіп тағайындады, оған ант қабылдатты. Ал басқа 

ұлдарының әрбіріне бір уәлаяттан берді. Ол бүкіл Андалус уәлаятын түгелдей 

бағындырды. Екі жүз жылдан астам уақыт патшалық құрған Мулсамин мемлекеті 

күйреуге ұшырады. 554 хижри жылы ол франктардан Махдия қаласын қайтарып 

алды. (Сосын) 558 хижри жылы ол дүние салды. Оның орнына ұлы Мұхаммед 

отырды.  

Фарста: Салғурилерден шыққан атабек Дигла патша болды. Ол кемел, әділ 

адам болды әрі әділеттілік пен сот төрелігіне жетік дәрежеге ие еді.  

Сөйтіп, (бұл тақырып) бітті.  

 

322-бет 

Түрлі мемлекеттердің әр шеттерінде осы аталған уақыт ішінде орын  

алған елеулі оқиғалардың тарихы 

 

553 хижри жылы Бағдат қаласын сондай (қатты) су басты, (нәтижеде) 

қаланың ықшам аудандарының көп бөлігі қирады, олар: Қурах Зафар, Мухтара, 

Муқтадийа (Муқтадия), Дарб ал-Қибар, Руйан (Руян), Хараба-и ибн Жирда, 

Қурах ал-Қади. Ал кейбірі тек жартылай ғана (зақымданды, олар:) Баб ал-

Азаждың бір бөлігі, Мамунийаның (Мамунияның) бір бөлігі, Әбу Шахм, Ибн 

Разин және Зафарийаның (Зафарияның) бір бөлігі, ал қаланың дуалы бірден 

опырылды (құлады).  

(Қаланың) батыс бөлігіндегі имам Ахмет Ханбалдың (Алла оған мейірім 

етсін!) моласы мен өзге де молаларды су басқаны соншалық, өлілер (денесі) су 

бетіне қалқып шықты.  
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557 хижри жылының шағбанында гуржилерден (грузиндерден) отыз мың 

адам Әзербайжан аймағына жататын Дүуин (Довин) қаласына келіп, он мыңнан 

астам адамды өлтіріп, көп тұтқынды алып, қаланың бас мешітін өртеп кетті.  

Атабек Шамсаддин Илдагиз (Шамс ад-дин Елдікез) бұл жайлы Тебризде 

есіткен кезде олар үшін кек алуға көп санды әскер жинады, сөйтіп ол елу мың 

атты әскер көлемінде Армян шахы мен Халаттың (Ахлаттың) уәлиі, 

Ақсұңқардың ұлы, Мерагидің иесі Сукман уғул Қутби (Сукман ұлы Құтби) 

көмекке барды. (5)58 хижри жылының сафарында (сапар) (айында) олар  

Гүржстанға (Грузия) жетіп келді, содан толық бір ай (бойы) соғысты. Ақыр 

соңында Ислам әскері жеңіске жетіп, (қарсыластарының) көбін өлтірді және көп 

әскери олжа алып қайтты. Оған қоса аталған сафар (сапар) айында Исфаханның 

қазыларының арасында діни ағымдарға қатысты бірбеткейлік7 дұшпандықтың 

салдарынан шайқас орын алды. Шайқас жеті күнге созылды. Екі жақтан да (көп) 

халық қырылды, үйлер қирады.  

 

323-бет 

Және мулахида (бүлікшілер) Қазуинді (Казвинді) қоршауға алды.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Енді 549 хижри жылының зул-қағдасына тура келетін, доңыз жылының 

бастауынан, 562 хижри жылының раби әс-сәни (айына) сәйкес келетін келесі 

доңыз жылының соңына дейінгі он үш жылдық аралықтағы дәуірде мемлекеттердің 

Шыңғыз ханмен замандас болған патшалар тарихы мен осы уақыт ішінде орын 

алған ғажайып оқиғалар жазылғандықтан, біз осы он үш жылдан кейін қайта 

Шыңғыз ханның тарихын (ары қарай баяндауға) кірісеміз, (оны) жоғарыда 

айтылған тәсілге сәйкес жазамыз, егер мұны Алла Тағала қаласа! 

 

324-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 

 

325-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ТАРИХЫ 

 

(Бұл ара Шыңғыз хан) он үш жасында әкесінен айырылған соң, 563 хижри 

жылының раби әл-әууәл (айына) тура келетін тышқан жылы болып келетін 
                                                           
7 Бір идеяға бар болмысымен берілген бірбеткей адам, яғни фанатик. 
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қулқуна жылының басынан (бастап), 590 хижри жылының сафар (сапар айына) 

сай келетін парс, яғни барыс жылының соңына дейінгі аралық (болып табылады), 

нәтижесінде жиырма жеті жылдық аралықты құрайды. (Бұл аралықтың) соңғы 

жылы Шыңғыз хан қырық бір жасында болатын. Және бұл аталған уақыт  

аралығында оның өмірлік жағдайлары егжей-тегжейлі және жылма-жыл 

бойынша белгілі болмағандықтан қысқаша түрде жазылады.  

Бұл аралықта онымен тайжуыт руы арасында шайқас орын алды. Олар оны 

бірнеше рет тұтқындап, кісенге салды, ал ол Жаратушы Тағаланың көмегімен 

құтылып кетіп отырды. Ол аталған жиырма сегіз жылдан соң, Хақ Тағала оған 

күш пен көмек беріп, оның ісі шарықтау мен өркендеуге бет бұрғанша берекесі 

кеткен жағдайда болды.  

Оның (Шыңғыз ханның) туысқандары ішінде ең ықпалды болған тайжуыт 

руы оның әкесінің тірі кезінде оны күндейтін болғандықтан әрі оған жасырын 

кек сақтағандықтан, Шыңғыз хан он үш жасар балалық шағында әкесінен 

айырылған кезде олар көне дұшпандығын (түгелдей) жария етті. Адал ханның 

баласы Тарқытай қырылдақ, Қабыл ханның немересі мен оның немере інісі 

Құрыл баһадүр, олардың екеуі де тайжуыт руының патшалары әрі басшыларытұғын, 

олардың Жесугей баһадүр кезінен бері ішінде сақтаған күншілдігі әсерінен 

бағынбаушылық пен қырсықтықтың жолына түсті.  

 

326-бет 

Тайжуыттар (туысқан рулар) арасындағы ең үлкен тармақ болғандықтан, 

ақырындап (жағдай) сондай дәрежеге жетті, нәтижеде Жесугей баһадүрге 

мойынсұнған өзге туысқандар мен әскерлер де оның балаларынан бөлініп, 

тайжуыттарға ауды, олардың (тайжуыттың) төңірегіне жиналды. Солайша бұл 

руларда толық күш пен құдірет пайда болды. Олардың кейбірі хуйин ирган 

(хойын-ирген) руларына жататын, яғни орман қауымы дегені, себебі олардың 

атажұрттары ормандарда болатын.  

Ол кездерде Жесугей баһадүрдің және оның балаларының жұрты Ұнан мен 

Килураң аумақтарында болатын. Жесугей баһадүрдің бағыныштыларының көп 

бөлігі көшіп тайжуытқа қосылған соң, бәрінің үлкен туысы болған Тудуйин 

Құхурчи (Тодойын қақыршы) да көше бастады.  

Ол уақыттары оны (әлі) Тимужин (Теміршың) деп атайтын. Шыңғыз хан 

оған өзі барып, құрметпен сөйлеп, ол оның (Шыңғыз ханның) маңында қоныс 

тебуін сұрады. Ол (жауап ретінде) мұғулша мақалды айтты, оның мағынасы 

келесідей: «Мен нық шешім қабылдадым, содан (менде) таңдау қалмады әрі 

тоқтау да мүмкін емес».  
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(Сосын) ол атқа мініп (тайжуыттарға) аттанды. Шыңғыз ханның анасы 

Өгелін ика өзі атқа мініп, ту көтеріп, әскерді атқа мінгізіп, қашқындарды қайыру 

үшін соңынан қуып кетті.  

Олар кездескен кезде екі жақ та әскери тәртіпте шеп түзеп, шайқасты 

бастады. Ақыр соңында (Шыңғыз ханның анасы) ол қауымның және өз  

ұлысының кейбір бөлігін кері қайтарды. Ол шайқаста қарт әрі ұлы әмір 

қатарына жататын Чарақа Ибуганның (Шарақа Ибуғанның) мойнына оқ тиіп 

жараланды.  

Олар шайқастан соң кері қайтып келгенде, Шыңғыз хан оны (Шарақа 

Ибуғанды) көруге келді, содан істің мән-жайын сұрады.  

Шарақа: «Сенің ақкөңіл әкеңнен (оның өлімінен) соң біздің рулар мен әскер 

мойынсұнбаушылық танытып, сенен бөлініп кетті. Мен оларға кедергі болмақ 

болдым, алайда көктен болған тағдыр менің жаныма торуыл жасады, сөйтіп 

маған тосыннан соққы берді», – деді.  

Шыңғыз хан  

327-бет 

оның жарақатының қауіпті екенін, оның жағдайының ауыр екеніне көзі жеткен 

соң, жылап жіберді. Ол (шатырдан) шыға бергенде, Шарақа тап сол сәтте көз 

жұмды.  

Хұлағу ханның және Абақа ханның дәуіріндегі Илтимур (Елтемір), Буркут 

(Бүркіт) пен Италгу (Италғы, Ителгі) әмірлер соның (Шарақаның) нәсілінен 

болды.  

Сөйтіп (бұл тақырып та) бітті. 

 

Жамұқа шешеннің қарсылық жасауды бастауы, оның тайжуыт тайпасына 

қосылуы және тайжуыт, икирас пен өзге де тайпалардың (Шыңғыз ханға) 

қарсы бірігуі, оның ол туралы хабардар болуы, сөйтіп (жауларына қарсы) 

он үш күрен әскер құруы және жауларының жеңілуі туралы әңгіме 

 

Ол кезде нируун тармағына жататын жажират руының әмірі әрі көсемі 

болған Жамұқа шешеннің Тайчар (Тайшар) атты туысқаны бар болатын. Ол 

Шыңғыз ханның жұрты Саари Кихар (Сары дала) өңіріндегі Улагай Булақ 

(Олағай бұлақ) деп аталатын жерге бірнеше аттылармен бірге тонаушылыққа 

(жасауға) аттанды. Ол аймақтарда жалайыр руынан шыққан Жучи Тармаланың 

(Жошы тармаланың) үйі орналасқан еді. Оның ата-бабалары жалайырдан шыққан, 
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(кезінде) Дутум Маниннің әйелі Нумулун мен оның ұлдарын өлтіргендіктен 

Шыңғыз ханның ата-бабаларының тұтқыны әрі құлдары болған топтан еді.  

Оның ұрпақтарынан көптеген әмірлер шыққантұғын, олардың ішінде Елугай 

ноян да бар.  

Аталған Тайшар ол жаққа оның малдарын барымталауға аттанған еді. Жошы 

тармала (оны) байқап қалды. Содан арабасын (қажетті жерге) апарып қойды да, 

өзі жылқылардың табыны мен отардың арасына жатып алды (тығылып тұрды). 

Содан Тайшар (малға) жақындай берген кезінде Жошы тармала оны оқпен 

(садақпен) атып өлтірді.  

Осы сылтаумен Жамұқа шешен Шыңғыз ханмен жауласуға негіз салды да, 

бүлік шығарып өзінің руымен және әскерімен тайжуыттарға қосылды. (Сол 

уақытқа дейін) одан басқа өзге рулар мен тармақтар да тайжуыттармен одақ 

түзіп қойған еді, олардың бірі қоңырат руының тармағы болып табылатын 

икирас руы болатын, тағы 

 

328-бет 

бірі қоралас руы, олар негізінде – мұғул-дүрліккендерден тараған. Және басқа 

нируундарға жататын ұрұт пен нұяқын (сияқты) қауымдар (тайжуыттарға  

қосылды). Бұл жамағаттар (барлығы) бірін-бірі қолдап, бірауыздан Шыңғыз 

ханға қарсы көтерілді, содан ұзақ уақыт онымен жауласып, алауыздықта болды.  

Шыңғыз хан олардың қарсылық жасауынан шаршайтын халге жетті, тіпті 

(жағдайы) сондай дәрежеге дейін жетті – оның барлық бағыныштылары одан 

бөлектеніп кетті.  

Бірде Шыңғыз хан олардың (жаулардың) қолына түсті. Оны бұл (жоғарыда) 

баяндалғандай, сұлдұс руынан шыққан Сорқан шері құтқарып қалды.  

Және бірнеше жыл ішінде түрлі-түрлі оқиғалар орын алып отырды, алайда 

Хақ Тағала (Өз) көмегімен және қолдауымен Шыңғыз ханды күш-қуатты етті, 

содан оның руларының (арасында) бірлік пайда болды. Соңынан тайжуыт руы 

мен жоғарыда аталған (өзара) одақтасқан өзге рулар отыз мың атты әскермен 

Шыңғыз ханға қарай (жорыққа) шықты. Ол олардың опасыздықтары мен  

ойластырғандарынан хабарсыз еді. Бақытты кездейсоқтықтың нәтижесінде  

тайжуыт руларының арасында Никун атты икирас руынан шыққан кісі болатын. 

Оның Бутун атты ұлы Шыңғыз ханның қызметінде болғандықтан, оның оған 

деген жақтастығы бар еді. Әлгі (дұшпан) рулар (ол кезде) Гурилгу аталатын 

жерде болатын, кейін ол (жер) Шыңғыз ханның жұрттарының бірі болды. Аты 

аталған Никун Шыңғыз ханды барлас руынан шыққан Мутка мен Тутақ (атты), 
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ол жаққа бір жұмыспен барып келе жатқан екі адам арқылы жаудың сұм ниеті 

мен айлалары және мақсаттары жайлы хабарландырды. Шыңғыз хан Талан 

Балжус аталатын жерде болатын. (Аты аталған кісілердің) екеуі Аулаут Турқаут 

(Аулауыт-Торғауыт) аталатын екі жардың арасындағы жасырын жолмен келіп, 

Шыңғыз ханға жаудың жорыққа шыққандығы туралы хабар берді. Шыңғыз хан 

бұл жағдай жайлы білген кезде, сол мезетте-ақ әскерін жасақтауға кірісті және 

өзіне дос пен жақтас болған ру мен әулеттердің бәрін хабардар етті.  

 

329-бет 

Сөйтіп (бәрі) жиналған кезде, ол оларды түмендер, мыңдықтар мен 

жүздіктер және ондықтар бойынша айқындап алды (яғни оларды санады).  

Жалпы он үш күрен болды. Күрен (сөзінің) мағынасы – шеңбер (сақина).  

Ертеде бір қауым бір мекенде тұрақтаған кезде, ол шеңбер болып  

(орналасатын), ал оның ақсақалы орталық нүкте сияқты шеңбердің ортасында 

болатын. Осыны күрен деп атайтын. Қазіргі кезде де олар (мұғулдар) жау әскері 

жақын тұрған кезде, жау мен бөгделер (ел) ішіне кіріп кетпеуі үшін осындай 

үлгіде орналасады.  

Ол он үш күреннің егжей-тегжейлі саны келесідей:  

Бірінші – Шыңғыз ханның анасы Өгелін ика мен (туысқан) қауымдары және 

оның ордасына бағынышты ийу-оғландары, қызметшілері мен оған жататын 

және тікелей оған тиесілілер. 

Екінші – Шыңғыз хан мен ұлдары, нөкерлері мен әмірлерден шыққан кісілер 

және әмірлердің ұрпақтары мен оған арнайы қатысы бар және (әрдайым) оның 

жанында болатын оның жеке қорғаушылары (күзеті).  

Үшінші – Қабыл ханның үлкен ағасы Сам сачуланың ұрпағы Бултачу 

(Балташы) баһадүр. [...қауымнан], керейттің бір тармағына жататын, басшысы 

нируундардан шыққан Муқур Қауран (Мұқыр қауран) хадаркин руымен бірге 

және Хорасанда болған Бугидай (Бөгідай) оның әулетінен (еді), әрі басшысы 

Чаурқан (Шауырқан) дүрліккендерден шыққан қоралас руы. 

Төртінші – Сурқадудың ұлдары: Йурки (Жұрқы) мен оның бауыры Қуридай 

(Қорыдай), олар нируун және қият руларынан еді. (Олармен) бірге нируундарға 

жататын будат (бұдат) руы да.  

Бесінші және алтыншы – Сурқуқтудың ұлдары: Жұрқы мен Сача бики 

(Сажа бек), оның әкесі бойынша немере ағасының баласы Тайчу (Тайжу) және 

жалайыр рулары. «Сурқуқту» деген «денесінде қалы бар адам» дегенді 
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білдіреді. Қийат йуркин (қият-жұрқын) (руы) оның ұрпағына жатады. Оның 

ұрығынан Нурин (Нұрын) әмір шыққан.  

Жетінші – Утучуның (Оташының) балалары, жалпы қият руларынан 

шыққан Қуду (Құду) мен Арданги (Ардаңгі) және Кирайдай (Керейдай) 

болатын. Және олардың бірнеше бауырлары да болды, бірақ олардың орнына  

 

330-бет  

оларға бағынышты және оларға тиесілі адамдар болды.  

Сегізінші – Меңгіду мен Қиянның ұлдары Жаңшиут (Жаңшыуыт) және 

(оның) бауырлары. Олар Шыңғыз ханның немере ағайындары болып келеді  

және дүрліккендерден баяут руы, олардың басшысы – Унгур (Оңғұр).  

Тоғызыншы – Шыңғыз ханның әкесі жағынан немере ағасы Дәрітай отшыген 

оның немере інісі Қучар (Құшар (Қожар)), Никунның ұлы Тайиши (Тайшы) мен 

олардың туысқаны Далу. Тағы нируундардан шыққан дуқұлат (дулат) қауымы, 

унгур (оңғұр) мен қуруқан (құрқан), дүрлүккиндерден (дүрліккендерден) шыққан 

сақайут унжин (сақайыт-онжин) рулары.  

Оныншы – Шыңғыз ханның немере ағасы болған Құтула қағанның ұлы 

Жошы хан, оның бағыныштылары мен қолдаушылары, барлығы онымен бірге 

болды.  

Он бірінші – Ол да Құтула қағанның баласы болған Алтан.  

Он екінші – нируунға жататын қиңқият руынан шыққан Дақай баһадүр мен 

сукан руы – ол да нируун руына жатады.  

Он үшінші – Шарақа лин-гүнның ұлдарынан тараған Ганду шина және 

Өлекшін шина, оларды нукуз деп атайды. Алайда олар алғашқы нукуздар емес, 

себебі олар тайжуыттар туралы бөлімде толығымен келтірілгендей, түп 

негізінде нируундар болып табылады.  

Әскердің бұл он үш күрені (жоғарыда) егжей-тегжейлі айтылған себепке 

байланысты, сол тәртіпте шеңберлер сияқты орналасатын еді. Күреннің сыртқы 

түрі (көрінісі жоғарыда) суреттелгендей.  

Осыған сәйкес Шыңғыз хан жақтан он үш күрен әскер жиналды.  

Тайжуыттар әскерлері жорыққа шығып, Аулауыт Торғауыт қырынан өтіп, Талан 

балжус аймағына келді, сөйтіп Шыңғыз ханға қарама-қарсы тұрды. Екі жақтан 

да (бір-біріне) шайқас берді. Хақ Тағала Шыңғыз ханға көмек беріп, ол осы он 

үш күренмен (дұшпанның) отыз мың аттыны қырып салды.  
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Сөйтіп, Шыңғыз ханның бақыт күнінің жарқырауынан дұшпандардың бәрі 

аспан кеңістігіндегі тозаңдай шашырап кетті. Басшылары Ауруут пен Буйруут 

болған ауруут және буйруут рулары мойынсұнып, оның алдында бас иді.  

Ол аймақтарда, өзеннің жағасында алып орман болатын. Шыңғыз хан  

 

331-бет 

сол жерге орналасып, отқа жетпіс қазан қоюын бұйырды. Содан ол тұтқынға 

түсірген дұшпан жамағаттары арасынан бүлікшілерін ұстап алып, оларды 

қайнатты. Бұдан қорқып жүрият руы сол сәтте-ақ мойынсұнып, бағынды. Олар 

(өз) үйлерін Шыңғыз ханның жұртына жақын жерге алып келіп тікті. (Кейін) 

олардың кейбіреулері қайта дұшпандық жасады.  

Саны өте көп, мықты, құдіретті және айбатты болған тайжуыт рулары бұл 

соғыста шашырап кетті, сөйтіп олардың әрқайсысы әйтеуір бір жерге барды.  

 

Ұлық баһадүр мен Тағай далу және оларға тиесілі болған жүрият 

тайпасының бағынуы, олардың Шыңғыз ханға қайтадан дұшпандық 

жасауы 

 

Бұл (оқиға) былай болған еді: олардың (киіз) үйлері Шыңғыз ханның 

жұртына жақын орналасқан еді. Бірде олар бірлесіп аңға шықты. Содан Ұлы 

Даланың ортасында орналасқан Учал Жалмак аталатын қырда олар жарға (яғни, 

бәрі сапқа тізіліп қаума) ұйымдастырды. Шыңғыз ханның утуийы, яғни 

аңшылық шеңберінің ортасы оларға қосылып, жарғаны бірге (сабын бұзбай) 

жүргізді. Содан олар керемет (сәтті) аңшылық жасап: «Біз осында Шыңғыз 

ханмен бірге қонамыз», – десті.  

Олар жалпы төрт жүз адам болатын. Олардың (өздерімен бірге) қазандары 

мен азық-түліктері болмағандықтан, екі жүз адам үйлеріне қайтты, ал екі жүз 

адам Шыңғыз ханмен бірге осында қонды. Шыңғыз хан оларға қажетті қазан 

мен азық-түліктен бәріне беруді бұйырды. Келесі күні олар (қайтадан) аңға 

шықты. (Шыңғыз хан) оларға тиісті аң олжасынан көбірек берді. Олар бір -

бірімен қоштасып, өздерінің мекеніне қайтып бара жатқанда, олар Шыңғыз 

ханға сансыз алғыстар айтып: «Тайжуыт руы бізді тастап кетті, (бізден) бет  

бұрды және бізге мән де берген жоқ.  
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332-бет 

Ал Шыңғыз хан ешқандай алғышартсыз бізге бұл мейірімнің барлығын көрсетті 

және бізге сыйлықтар жасады. (Расында) ол бағыныштыларының жағдайын  

ойлайтын және әскерлерді бағалайтын (қадіріне жететін) патша екен», – деумен 

болды. Олар бүкіл жол бойы осылай Шыңғыз ханға ризашылығын білдіріп , 

барлық рулар арасында (ол туралы) жақсы сөзді таратты.  

Олар өз мекендеріне келген кезінде олардың ризашылық білдірулерінен 

әсерленген ру көсемдерінің бірі Ұлық баһадүр Мағауий Йадақайамен (Мағауия 

жадақаймен) кингач (кеңес) жасады: «Кел, Шыңғыз ханға көшіп барамыз, сөйтіп 

оған бас иіп және оның бұйрықтарына мойынсұнатын боламыз», – (деді). 

Мағауия жадақай: «Тайжуыт ру бізге нендей жамандық істеді?! Оған қоса олар 

(бізге) аға-іні, қалайша біз себепсізден себепсіз олардан бөлектеніп, Шыңғыз 

ханға кетіп қаламыз?» – деді. Осылайша ол (Мағауия жадақай) келіспегендіктен, 

Ұлық баһадүр Шыңғыз ханға Тағай далумен бірге, оларға туысқан және  

көршілес болған жүрият руымен бірге келді, сөйтіп оған: «Біз жесір әйелдер 

сияқты және иесіз табын, шопансыз отар сияқты (халде) қалдық! Үлкен (бәйбіше) 

әйелдерден тараған ұлдар біздерді қырып, өлтіруде. Біздің барлығымыз бірге 

қылышпен сенің достығың үшін шайқасатын боламыз және сенің жауларыңа 

қырғын саламыз!» – деді.  

Шыңғыз хан Ұлық баһадүрге жауап беріп: «Мен ұйықтап жатқан (адам) 

сияқты едім, сен мені кекілімнен тартып, ояттың. Мен (қимылсыз) отыр едім, 

сен (мені) менің ауыртпашылығымнан суырып, (аяққа) тұрғыздың. Мен сендер 

туралы өзіме жүктеген міндетімді орындау үшін мүмкін болғанның барлығын 

істеймін!» – деді. Сөйтіп, оларды әлпештеп, көптеген марапаттаулар жасады.  

Арада біраз уақыт өткенде, олар бірге әжептеуір орналасқан кезде, бұл 

жүрияттардың әмірлері өз сөздерінде тұрмай, қайтадан (Шыңғыз ханға қарсы) 

дұшпан болды. Сөйтіп, ақыр соңында меркіт руынан болған Қудун Урчаң  

(Қодон Оршаң) есімді кісі Тағай далуды өлтіргенше олар аймақтағы жолдарды 

кезіп (қаңғып) жүрді, жүрият руының ешбір күш-құдіреті қалмай, ыдырап-

шашырап кетті. Одан кейін жүрият руының ұлығы ақылдылық, қабілет пен  

ептілік қасиеттерге ие және (сонымен бірге) ұлы айлакер, екіжүзді болған  

Жамұқа шешен болды. Шыңғыз хан  

 

333-бет 

оны анда деп атайтын. Ол (Жамұқа шешен) бауырлық жолын ұстанғанымен 

және сырттай (Шыңғыз ханға) дос болғансып әрі адал қарым-қатынаста 
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болғансығанымен (іштей) жасырын дұшпандық сезінетін және оған қарсы 

тұрып, (өз) қолына үлкен лауазымды иеленуді ойластыратын еді. Содан жүрият 

руының күшті болған кезінде де, және ол шашырап кеткеннен соң да, ол әркез 

Шыңғыз ханды күндейтін. Сырттай ол достық танытатын, ал жасырын дұшпандық 

(ойлайтын). Сөйтіп, ол бірнеше рет (Шыңғыз ханға қарсы) көтерілген (рулармен) 

және оның жауларымен бітімге келді, ендеше бұл (туралы) хикаялардың 

әрқайсысы (әлі) өз орнында келтіріледі.  

Арадан біршама уақыт өткен соң, жоғарыда аталған рулар (өзара) бірігіп: 

«Тайжуыт әмірлері бізді орынсыз қыспаққа алып, азапқа салуда. Ал бұл  

Тимужин (Теміршың) ханзада болса, киген киімін шешіп (қонағына) береді 

және мінген атынан түсіп, (оны) табыстайды. Ол – аймаққа қамқор бола алатын, 

әскердің жағдайын жасайтын әрі ұлысты жақсы қамтамасыз ете алатын адам!» – 

десті. 

Ақылға салып, кеңескен соң олардың бәрі өз еріктерімен Шыңғыз ханға 

келіп мойынсұнып, бас иді. Оның алпауыт елінің көлеңкесінің саясында олар 

абатшылық тауып, тыныштанды.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Сұлдұс қауымынан шыққан Сорқан шерінің ұлы Шылауқан баһадүрдің 

және бисут қауымынан болған Жабаның Шыңғыз ханға тайжуыт  

тайпасынан бұрын келгені 

 

Сұлдұс руынан шыққан Сорқан шерінің ұлы Шылауқан баһадүр және 

нируунның бір тармағы бисут руынан шыққан Жаба екеуі Тодойынға тәуелді 

еді, оның жеке әскерлерінің қатарына кіретін. Бұл Тодойын тайжуыттың 

бір тармағының басшысы Қадан тайшының ұлы болатын. Олардың екеуі де 

Тодойыннан бөлініп, Шыңғыз ханның қызметіне келді.  

Шылауқан баһадүрдің тайжуыттардың руларынан  

 

334-бет 

бөлініп (Шыңғыз ханға) келуінің себебі келесідей болған: сол уақыттарда, (яғни) 

Шыңғыз ханмен тайжуыттардың арасында дұшпандық пен алауыздық болған 

кездері, (олар) ыңғайлы жағдайды тауып, кенеттен Шыңғыз ханды тұтқынға 

түсіреді. Сонда Шылауқан баһадүр ақылды жоспар көмегімен оны бостандыққа 

шығарды. Бұл (оқиға жоғарыда) сұлдұс руы жайлы бөлімде кеңінен айтылған. 
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Ал Жабаның тайжуыттан бөлініп (Шыңғыз ханға) келу себебі келесідей: 

тайжуыт руы күшін жоғалтты, сөйтіп Жаба көп (уақыт бойы) жалғыз таулар мен 

ормандарды кезіп жүрді. Сөйтіп, одан ешқандай пайда шықпайтынына көзі жеткен 

кезде, ол амалсыздықтан және қажеттіліктен Шыңғыз ханға құлдыққа бас иген 

күйде келді де, (оған) бағынды.  

Ол туралы әңгіме бисут руы жайлы бөлімде толықтай айтылған, мұқият 

оқитын болса, бұл толықтай белгілі болады.  

 

Барын тайпасынан Ширгуату Ибуған өзінің Ная және Алақ есімді 

ұлдарымен бірге Шыңғыз ханға қызметке келуі 

 

Ширгуату Ибуған атты барын руынан шыққан бір ұлы әмір болатын. 

Тайжуыт руының көп бөлігі Шыңғыз ханға құлдықпен бас иген күйде келген 

кезінде бұл аталған әмір өзінің екі ұлы Ная мен Алақты алып (Шыңғыз ханға) 

келді. Оның ұрпақтарына осы жақтан (яғни, Ираннан) Құбылай қағанға 

жіберілген Баян жататын. 

Шыңғыз ханның дәуірінде және одан кейін, Үгетай қаған мен Мөңке 

қағанның кезіне дейін Ная тірі болды, сөйтіп ол жүз жиырма жасқа дейін өмір 

сүрді. Мөңке қағанның патшалық дәуіріндегі хикаяда айтылуынша, ол Шыңғыз 

хан дүниеге келген кезде (оның туылуының) құрметіне берілген тойда ет жеген 

еді. Бұл әңгіме барын руы туралы бөлімде келтірілген.  

Сонымен, бұл екі ұлын да (Шыңғыз ханға) алып келген Ширгуату Ибуган ....8 

руынан шыққан Көкеші баһадүрді, тайжуыт руының көсемі Тарқытай  

қырылдақты тұтқындап, оларды Қутуқул Нууд атты аймаққа алып келді. Олар 

онда 

335-бет 

біршама уақыт болды. Оларды босатып жіберген кезінде олар қайтадан қашып 

кетті.  

Сол кезде жалайыр руының бір тармағы болып табылатын төлеңгіт руының 

басшысы Жучи Чаурғай (Жошы шаурғай) Шыңғыз ханға құлдыққа бас иген 

күйде Турақун Синкут деп аталатын жерге келді.  

Осымен (бұл тақырып) бітті.  

                                                           
8 Ру аты жазылмаған. 
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Шыңғыз хан берген той және оның анасы Өгелін ика (ана) жайлы және 

Өкін барқақтың ұрығынан тараған балалар, Шыңғыз ханның немере 

ағайындары, қият-жұрқындардың басшылары Сажа бек мен Тайжу және 

олардың аналары жайлы, Шыңғыз хан мен олардың арасында (жоғарыда 

айтылған) тойда орын алған жанжал жайлы және Шыңғыз ханның 

олардың үстінен жеңіске жетуі, соның салдарынан олардың арасында 

жаугершіліктің орнығуы туралы әңгіме 

 

Бірде Шыңғыз ханның анасы Өгелін ика мен Шыңғыз хан және оның 

бауырлары Жошы қасар және Отшыген ноян қият руының жұрқын тармағының 

басшылары болған Сажа бек және Тайжумен бірге Ұнан өзенінің алқабындағы 

орманда жиналып, кимиз (қымыз) үшін бие мен торсықтарды дайындап, той 

жасады.  

Бауыршылар Шыңғыз ханның анасы Өгелін ика жағынан (яғни оның алдына 

бір ыдыс), Сажа бек жағынан (яғни оның алдына бір ыдыс) және Сажа бектің 

үлкен анасы, яғни оның (Сажа бектің) анасынан үлкен болған, (яғни) оның 

әкесінің бәйбішесі Қухурчин (Қоғыршын) қатынның алдына қымыз толы бір 

ағаш ыдысты қойды. Және Сажа бектің кіші анасы, яғни басқаға (басқа  

әйелдерге) қарағанда кішірек болған, оның (Сажа бектің) әкесінің Имуйи 

(Емүйі) атты әйеліне де көңіл бөліп (бөлек етіп), қымыз толы бір ыдысты қойды. 

(Сосын) екінші (айналымдағы) қымыз құйылған ыдысты Емүйіге ілтипат 

білдіріп (өз алдына жеке ыдыс) қойғанын, ал оның (Қоғыршын қатынның 

алдына жеке ыдыс қойылмай) өзгелермен ортақ қылғанын көрген Қоғыршын қатын 

қатты ренжіп, ашуланып кетті. Осы себептен ол Шыңғыз ханның  

бауыршыларының басшысы Шикиур бауыршыны соққыға жықты. Шикиур 

дауыстап еңіреп:  

336-бет 

«Никун тайшы мен Жесугей баһадүр тірі болмағандықтан мені осылай ұрды», – 

деп айқай салды. (Бірақ) Шыңғыз хан да, оның анасы да бұл жағдайға сабыр 

етті, ол туралы ештеңе айтқан жоқ. Бұл тойда Шыңғыз ханға, Сажа бек пен 

оның аналарына тиесілі атқазықты Шыңғыз ханның бауыры Білгетай ноян 

қадағалайтын. Ол қолында Шыңғыз ханның атының жилауын (шылауын) ұстап 

тұрған еді. Қатақитай атты қатаған руынан шыққан бір кісі шылбырды ұрлап 

кетті. Ол тайжуыттар әмірлерінің бірі Бөрінің нөкері болатын. Бөрі Сажа бекпен 

одақтас еді, сондықтан (ол) бұл Қатақитай кісіні қорғаштап шықты. Соның 
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әсерінен онымен Білгетай ноян арасында (тойда) ұрыс-керіс шықты. (Жағдай 

тым қатты өршіп), сондай дәрежеге дейін жетті, тіпті Бури Буку (Бөрі бөке) 

қылышпен Білгетайдың иығынан ұрып, (қылыш) оның иығының етін кесті. Сол 

себептен Шыңғыз ханның нөкерлері жүгіріп келді. (Сонда) Білгетай ноян: «Бұл 

жарақат мен үшін қауіпті емес, бұл үшін кек алуға асығудың қажеті жоқ, себебі 

мен үшін сендер бір-біріңмен жаман қарым-қатынаста болып қалуларың дұрыс 

емес», – деді, сөйтіп барынша жанжалға кедергі болуға тырысты. Алайда оны 

(Білгетайды) жарақаттағанын көріп және Шикиур бауыршыны ұрып тастағанына 

(ызаланып) олар бір-біріне қарсы шықты, бір-бірін ағаш бұтағымен ұра бастады. 

Шыңғыз ханның нөкерлері үстем түсті. Қоғыршын қатын мен Қуричин 

(Қорышын) қатын екеуін тұтқындап, (оларды) күзетте ұстады. Осы себепті Сажа 

бек өзінің бағыныштылары болған бүкіл жұрқын әулетімен бірге Шыңғыз 

ханнан бөлектеніп кетті.  

Содан кейін олар (Шыңғыз хан жағы) бір-бірімен қарым-қатынасты 

жақсарту үшін бұл екі әйелді оларға жіберді. Екі жақтың елшілері ары-бері 

шапқылап жүріп, бітімшілік жасамақ болғанда, кенеттен Алтан ханның ұлы 

әмірлерінің (бірі) [Уңгиң] Чиңсаң атты (кісі) татарлардың әмірлерінің (бірі) 

Можын сиулту мен 

337-бет  

оның қауымына (соғыс бастау үшін) әскермен келе жатқаны туралы хабар келді. 

Сонда Шыңғыз хан оған (Чиңсаңға) көмек пен қолдау көрсету ретінде 

татарлармен соғыс бастады.  

 

Татар тайпасынан шыққан Можын сиулту мен оның адамдары [Уңгиң] 

Чиңсаңнан қашып, жеңіліс тапқан күйі әйел, бала-шағасымен бірге өзге 

қонысқа көшіп кеткені жайлы Шыңғыз ханға хабар жетуі, Шыңғыз 

ханның оларға қарсы жорыққа аттануы, оның оларды қырғынға 

ұшыратқаны мен Чиңсаңның Шыңғыз ханға сый-құрмет көрсетуі жайлы 

әңгіме 

 

Татар руларының Алтан ханға бағынбауының және оған бағыныштылық 

танытпауының себебінен, олардың (Алтан хан әскеріне) қарсы тұруға  

күштерінің жоқтығынан, сондай-ақ жағдайларының шарасыздығы мен (Алтан 

хан әскерінен құтылу үшін) қажеттіліктен әйелдері, балалары, табындары және 

отарларымен бірге, (сондай-ақ) әулетінің мүшелерімен және малайларымен 
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(бірге) көшіп кетіп, жеңіліс тапқан (рухы түскен) күйде келе жатқаны туралы 

Шыңғыз ханға хабар жетті.  

(Негізінен сол кездегі) татар рулары күшті, саны жағынан көп әрі бай 

болатын. Және олардың әрбірі жайлы  өз орнында баяндалатындай, көне 

уақыттардан бері Шыңғыз ханның ата-бабалары олармен соғысып жататын.  

Сонда Шыңғыз хан [осындай] ыңғайлы сәтті пайдаланып, дереу жақын маңайдағы 

әскерді жинап, Ұнан өзені бойындағы мекеннен оларға қарсы (жорыққа) 

аттанды. Сөйтіп, жұрқын руларына да олардың (жорыққа) шығуы туралы хабар 

жіберді. Содан (Шыңғыз хан оларды) алты күн бойы күтті, (бірақ) олар келмеді. 

Сонда Шыңғыз хан өзінің азғана күрен әскерімен (алға) кетті. Улжа (Олжа) деп 

аталатын жерде ол Можын сиултуды тоқтатып, оның әскерін қиратты, оның 

(өзін) тұтқындап, өлтірді. Олардың барша табынын, отары мен дүние-мүлкін 

олжалап алды. Ол олжа кезінде олар күміс бесік пен алтынмен тігілген жамылғы 

тауып алды. Ол заманда мұғулдар арасында мұндай заттар сирек болғандықтан  

 

338-бет 

бұл үлкен (маңызды) оқиға болып, ол (оқиға) кеңінен (тарады) атақты болды.  

Бұл іс Алтан ханның және оның әмірлерінің жағдайына (қалауларына) сай 

болғандықтан, (жоғарыда) аталған [Уңгиң] Чиңсаңға да жағымды келді. Ол  

Шыңғыз ханды көп мақтап, оған қытай тілінде «Ұлы әмір» дегенді білдіретін 

«Жаут қури» лақабын берді. Кейіннен ол кері бұрылып, Алтан ханға қайтты. 

Сол кезде (жоғарыда аты) аталған [Уңгиң] Чиңсаң керейттің Тұғырұл 

патшасына «бір мемлекеттің патшасы» дегенді білдіретін Унг (Уң) хан (Оң хан) 

деген лақап (ат) берді.  

Сонымен (бұл тақырып) бітті.  

 

Шыңғыз ханның татарлардан алынған олжаның бір бөлігін татарларға 

қарсы соғысқа қатыспаған жұрқын қауымына беру туралы шешім 

қабылдауы және бұл шешімнен олардың бір бөлігінің қарсы шығуы, содан 

Шыңғыз ханның оларға қарсы жорыққа шығып, олардың көпшілігін 

өлтіруі жайлы әңгіме 

 

Шыңғыз хан татарлардың үстінен жеңіске жеткен және оның әскері мен 

бағыныштылары олжаға ие болған кезінде, ол (Шыңғыз хан) олжалаған  

заттарынан бөліп беріп жұрқын руының көңілін аулауға тырысты, сөйтіп оларға 
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баруға шешім қабылдады. (Ол) жолда (болған кезде) жұрқын руының бір бөлігі 

дұшпандарға қосылып Шыңғыз ханның әскерінен екі адамды өлтірді, елу  

адамның жылқыларын тартып алып, киімдерін сыпырып кетті.  

Бұл жайлы сөз Шыңғыз ханның құлағына жеткенде ол: «Кеше кешқұрым 

олар бауырым Білгетай ноянды қылышпен ұрды, ал біз «Келіңдер, бейбітшілікке 

келейік» дегенімізде олар қабылдамады. Енді жаумен бірікті. Менің де бұған 

лажсыздан қарсы шара қолдануыма тура келеді», – деді. Осы ашумен ол оларға 

қарсы шығып, жазық даламен оларға қарай аттанды.  

 

339-бет 

Ол оларды Тулан булдак (Толан бұлдақ) жерінде қиратты, көпшілігін өлтірді 

және (дүниесін) тәркіледі. Сажа бек мен Тайжу екеуі әйелдерімен, балаларымен 

және аз мөлшердегі адамдарымен (Шыңғыз хан әскерінің) қоршауынан шығып, 

қашып кетті.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Оң ханның бауыры Жағамбудың одан (Оң ханнан) қашып, жасырынып 

жүруі, сөйтіп оның айналасына керейттердің қоңқайыт  аталатын бір 

тайпасының бірігуі және Шыңғыз ханның бұл тайпаларға қарсы соғысуы, 

оларды бағындырғаны жайлы әңгіме 

 

Шыңғыз хан жұрқын руымен істі аяқтаған соң, ол керейттер патшасы Оң 

ханның өз ағасынан кетіп қалған інісі Жағамбуға қарсы соғысқа шықты, оған 

шабуылдап, оны жеңді.  

Қоңқайыт руы – керейт руының бір тармағы. Олар барлық уақытта керейт 

патшасының құлы және әскерінің қатарына жататын. Олардың нәсіліне бұл 

иеліктегі (Иранда) Абашы тұтқауыл мен оның ұрпақтарымен бірге, керейт 

тармақтары жайлы бөлімде айтылғандай, басқа да көп әмірлер жатады.  

Біршама уақыт ішінде (қоңқайыттар) шашыраңқы болды, содан (Жағамбудың 

жеңілісінен) соң, олардың барлығы құлдыққа бас иген күйде Шыңғыз ханға 

келді. Шыңғыз хан мен Оң ханның арасында достық болғандықтан, ол Жағамбу 

мен осы қоңқайыт руын оған қайтарып жіберді. Осыдан соң, біраз уақыт бойы 

Жағамбу Оң ханмен келісімге келді. (Кейін) қайта (Оң ханға) қарсылық жасады, 

содан наймандар патшасы Таяң ханның жағына өтіп кетті, ол жайлы (төменде) 

әлі баяндалады, Алла Тағала қаласа!  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%88%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BC/
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Бұл жиырма жеті жыл аралықтағы Шыңғыз хан туралы тарих пен хикаялар 

қысқаша жазылғандықтан, енді біз осы аталған уақыт аралығында Шыңғыз 

ханның 

340-бет 

замандасы болған Қытай мен Қарақытай, Шын мен Машын патшаларының, 

Иран жерінің халифтері мен сұлтандарының және мәліктерінің тарихын  

баяндауға кірісеміз. (Олар жайлы) егжей-тегжейлі баяндаған соң, біз қайтадан 

Шыңғыз хан тарихына ораламыз, Алла Тағаланың көмегімен және қолдауымен!  

 

341-бет 

Қытай мен Қарақытай, Шын мен Түркістан және Иран жерінің халифтері, 

сұлтандары және мәліктерінің, бастауы хижри жыл санауы бойынша 563 

жылдың раби әл-әууәл айына сай келетін қулқуна, яғни тышқан жылынан 

бастап, хижри жыл санауы бойынша 590 жылдың сафар (сапар) айына тура 

келетін барыс жылының соңына дейінгі, жинақтап айтқанда толық жиырма 

жеті жыл уақытты қамтитын, Шыңғыз ханның жасы соңғы (590) жылы 40 

жаста болған, осы уақытта аты жоғарыда аталған Шыңғыз ханның  

замандастары болған патшалар тарихы, сол жылдары орын алған ерекше 

оқиғалардың түсініктері егжей-тегжейлі баяндалады 

 

Қытай, Қарақытай және Жұршаның аталған уақыттардағы 

патшаларының тарихы 

 

Лийаң Тайзу (Лян Тай-цзу): он екі жыл, өткен сегіз жылды алып тастаса: 

төрт жыл.  

Шизун (Ши-цзун): жиырма тоғыз жыл, (оның) жиырма үш жылы (Шыңғыз 

ханмен замандас болды).  

 

Аталған уақыттардағы Машын патшаларының тарихы 

 

Нам сун Кауб зун (Намсун Гау-зун): қырық жыл, өткен отыз сегіз жылды 

алғанда – екі жыл.  

Сау зун (Сяо-цзун): оның (билік ету) уақыты – толығымен жиырма екі жыл.  
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Куаң зун (Гуан-цзун): төрт жыл, (оның) үш жылы (Шыңғыз ханмен замандас 

болды).  

342-бет 

Аталған уақыттардағы Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының 

тарихы 

 

Мауараннаһрда (жоғарыда) аталған гурхан (патша) болды.  

 

Иран жерінің, Рұм, Шам, Мысыр және өзге де мемлекеттердің халифтері 

мен сұлтандарының, мәліктері мен атабектерінің тарихы 

 

Бағдат халифінің тарихы: Бағдатта аталған аралықтың алғашқы кезінде 

халиф ал-Мустанжид биллах болатын. Ол хижри жыл санауының 566 жылы 

дүние салды. Халифтық тағына Мустади отырды. Ол 575 хижри жылы дүние 

салды. Халиф тағына ан-Насыр ли-диниллах отырды. 

Мысырда (Египетте) исмаилиттер халифы Адыд болды. Ол хижри жыл 

санауының 565 жылы оныншы мухаррамында дүние салды. Немере ағасының 

орнына Мысырда патшалық еткен Асад ад-дин Ширкухтың немере інісі 

Салахаддин Исуф (Салах ад-дин Жүсіп) (отырды), ол (әлі) баяндалатындай, 

Адыдтың өлімінен кейін бірінші жұмада Бағдаттағы Аббас әулетінің халифы 

атына құтба оқыды, сөйтіп Мысырда болған исмаилиттер әулетінің халифтігі 

(билігі) кесілді (тоқтады). 

Мысыр мен Мағрибте болған халифтердің жалпы саны он төрт адам. 

Олардың билік ету уақыты екі жүз жетпіс екі жыл болды.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

 

Сұлтандар тарихы 

 

Хорезмде патша тағында Ил Арслан бин Атсиз (ил-Арыслан ұлы Атсыз) 

отырды. Ол 567 хижри жылының 19 ережебінде дүние салды. Тақта патшалық 

етуінің ұзақтығы шамамен он жеті жыл. Оның мұрагері болған кенже ұлы 

Сұлтан шах,  

343-бет 



 32 

әкесінің орнына отырды, алайда иелікті оның анасы Таркан (Түркен) патшайым 

басқарды.  

Оның үлкен ағасы Тагиш (Текеш) Жандте (Жендте) болды. Оны шақыртып 

елші жіберді, (бірақ) ол (келуден) бас тартты. (Сонда) оған қарсы әскер жіберді. 

Текеш (ол жағдайдан) хабардар болып, қарақытайлық гурханға кетті. Ол оған 

(көмек үшін) Хорезмнің қазынасы мен салықтарын уәде етті, содан (Хорезмді) 

жаулап алған соң, ол жыл сайын белгілі салық төлеп тұратындығын растады. 

Гурхан Текеш пен күйеу баласы Фурманы үлкен әскермен жіберді. Олар 

Хорезмге жақын келгенде Сұлтан шах пен анасы (Түркен) Хорасан патшасы 

мелик Муаййад (мәлік Муайяд) (еліне) қашып, паналады. 568 хижри жылының 

22 раби әл-ахирде Текеш Хорезм тағына отырды. Фурма әмірге үлкен құрмет 

(көрсетіп), (оған) қажетті (салығын) беріп кері қайтарды. Сұлтан шахтың анасы 

мәлік Муайядқа қымбат бағалы жауһар мен байлықтан сыйлықтар жіберіп, оған 

(көмек үшін) Хорезм аймағын беруді сұрады. (Муайяд та) осы (оймен) ұмтылып, 

әскерін жинады. Ол Сұлтан шах пен оның анасына көмекке (бару үшін) 

Хорезмге аттанды.  

Олар, бүгінде су басқан (яғни өзеннің суы шайып кеткен) Субарли 

(Субарлы) қаласына жеткенде, ол жерде Текештің (әскері) орналасып алған еді. 

Ал олардың (Муайядтың) әскері ол жерге (тек қана) шөл жақтан ғана топ-топ 

болып бара алатын. Мәлік Муайяд алдыңғы жасақта болды. Текеш ол жасаққа 

соққы беріп, оның әскерінің көбін қырып салды. Муайяд мәлікті оған тұтқын 

күйінде алып келді. Ол оны (Муайядты патша) шатырының алдында екіге 

шауып түсіруге (яғни шауып екіге бөліп тастауға) бұйрық берді. (Бұл оқиға) 566 

хижри жылының Арафа күні9 орын алды. Сұлтан шах пен оның анасы Дахстанға 

(Дехистанға) қашып кетті. Текеш соңынан барды, ол иелікті де басып алып, 

Түркен патшайымды өлтіріп, кері қайтты. Сұлтан шах Шадйахқа (Шадьяхқа) 

қашып, әкесінің орнына отырған Муайяд мәліктің ұлы Туған шахқа келді. 

Біршама уақыт сонда болып, ол Гурдың сұлтанына барды.  

 

344-бет 

Олар оны қатты құрметтеді.  

Сұлтан Текеш Хорезмде орнықты. Ал гурханның бірінен соң бірі келіп 

жатқан елшілерінің бірі (бірде) келісім бойынша келісілгенге (шартқа) қанағат 

етпеді, қабылдау (мүлде) мүмкін болмаған қолсұғарлық жасап, адуынды таласқа 

салынды және сыпайылық сақтамады, (содан Текеш оны) өлтіруге бұйырды.  
                                                           
9 Арафа күні – Зулхижжа айының 9-шы күні. Ертеңіне Зулхижжа айының 10-шы күні – Құрбан айтының 

бірінші күні болып табылады. 
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(Осының әсерінен) онымен (Текешпен) гурхан арасында дұшпандық орнады. 

Сұлтан шах бұны өзіне ыңғайлы сәт деп гурханға барды. Сұлтан Ғияс ад-дин 

Гур оны ол жаққа баруға қажетті керек-жарағымен бірге аттандырды. (Сұлтан 

шах) гурханға барған кезінде, (ол) Хорезмге оған (Сұлтан шахқа) серік болған 

Фурманы қайтадан әскермен жіберді. Сұлтан Текеш олардың (қалаға) келер 

барлық аймақтағы жолдарын Жейхун суымен батырып, қалада соғысқа 

дайындық жасады.  

Фурма Хорезм халқының Сұлтан шахқа (деген) көңілі жоқ екенін көргенде 

кері қайтты. Сұлтан шах одан әскердің бір жасағын алып, кенеттен Сарахста 

(Серахста) оғыз әмірінің бірі Мәлік Динарға шабуыл жасады. Мәлік Динар (су 

толтырылған) орға секірді. Оны шашынан сүйреп, судан шығарды да, қамал 

ішіне кіргізді. (Одан соң) Сұлтан шах Маруге (Мервке) кетті, (ол жақта) қалып, 

қарақытайлық әмірлерді кері қайтарды. Содан ол оғыздардың көп бөлігі 

шашырап кеткенше Серахсқа шабуыл жасады. Мәлік Динар алтын теңге толы 

қап түбіндегі сапасы нашар динар сияқты қамалда қалды. Содан оғыздар 

басшысы Туған шахқа Серахстың орнына Бастамды беруді сұрап елші жіберді. 

Динар қамалды оған тапсырып, өзі Бастамға кету үшін әмір Умар (Омар) 

Фирузкухиді жіберді.  

Сұлтан Текеш Иракқа жорыққа бара жатып Жажармаға жеткен кезде Мәлік 

Динар Туған шахқа қосылды. Туған шах Серахсқа әкесінің ғұламдарының10 бірі 

Қара Қушты (Қара Қошты) жіберді, ал әмір Омарды өзіне шақыртып алды.  

Сұлтан шах Серахсқа үш мың (әскермен жорыққа) шықты. Туған шах та он 

мың әскермен ол жаққа Нишапурдан шықты. Сөйтіп, олар 576 хижри жылы зул-

хижжа айында шайқасты.  

 

345-бет  

Сұлтан шах жеңіске жетіп, сансыз көп әскери олжаға ие болды. Хорасан 

жерлерінен Серахс пен Тусты және олардың аймақтарын қолға (қарамағына) 

кіргізді. Сөйтіп, Туған шахтың әскерлері әлсіреп, оның шенеуніктері мен 

әмірлері Сұлтан шахқа қосылғанынша Туған шахқа үздіксіз шабуылдар жасап 

отырды. (Туған шах) амалсыз көмек сұрап сұлтан Текеш пен сұлтан Гурға 

жүгінді, (олар) көмек бермеді.  

Бір жолы жеке өзі Гератқа аттанды, алайда (бұл) көмек берген жоқ. Содан ол 

осындай қиын жағдайда 581 хижри жылының 12 мухаррамы, дүйсенбі күні 

дүниеден өтті. Таққа оның ұлы Санжар шахты отырғызды. Оның атабегі Миңли 

                                                           
10 Ғұлам – қызметкер. 
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бик (Меңлібек) билікті қолға алып, (пайданы) тартып алу мен жұлмалауға 

кірісті. Оның зұлымдықтары нәтижесінде Туған шахтың көп әмірі Сұлтан шахқа 

қосылып кетті. Сол кезде Сұлтан шахтан қорқып Мәлік Динар Карманға (Керманға) 

қашты. Оған әр жерде қалған түркі оғыздары қосылды. 582 хижри жылының 

алғашқы айларында сұлтан Текеш Хорезмнен Хорасанға келді. Сұлтан шах бұл 

ыңғайлы сәтте Хорезмге барды, алайда оған (билікті алуға) жол берілмеді.  

Текеш әскермен Мерв қақпасының алдына орналасты. (Ол кезде) Сұлтан 

шах қайтып келген еді. Сол себепті ол асығыс елу ержүрегімен бірге 

Әмударияны кешіп өтіп, түнде Текеш әскерінің ортасынан соққы беріп, қала 

ішіне кірді.  

Текеш кері қарай бұрылды. 582 хижри жылының раби әл-әууәл айында 

(Текеш сұлтан) Шадьях қаласы алдына келіп, екі ай (бойы) Санжар шах пен 

Меңлібекті қоршауда ұстады. (Соңынан олармен) бітім жасасып, кері қайтты. 

Оған дейін ол хажиб бузург11 (бас уәзірі) Шихаб ад-динді, Сайф ад-дин 

Марданширдің хансаларын (баурчисін) және катиб12 Беха ад-дин Мұхаммед 

Бағдадиді бейбітшілікті келісу және келісімді бекіту үшін Меңлібектің алдына 

жіберген еді. Олар сұлтанның (Текештің) көзінен таса болғанда (көрінбей 

кеткенде) Меңлібек (оларды) ұстап алып Сұлтан шахқа жіберді. Содан олар 

қашан ағайындылар арасында келісім орнағанға дейін қамауда болды.  

 

346-бет 

Сосын Сұлтан шах қайтадан Шадьяхқа келіп, (оны) қоршауға алды. Шадьях 

қаласының халқы басым (күшті) келгендіктен, ол Себзаварға (Себзеварға) 

жорыққа аттанып, (қалаға) мажаниқтарды (тас лақтыратын құрылғыларды) қаратты. 

Себзевар халқы оны (әртүрлі сөздермен) балағаттады. Қайтарым ретінде ол 

(қаланы) басып алуға бар күшін салды. Қала тұрғындарының (ахуалы) шекті 

халге жетіп, олар өздерін салиқалы кісілер қатарында саналатын шейх Ахмет 

Бадилидің қолына тапсырды. Сұлтан шах оны құрметтейтін, оның ара түсуімен 

(ол себзеварлықтар) күнәсін кешірді. Содан сөзінде тұрып Себзеварға барды да, 

ол жерде бір сағаттай болып, Мервке қарай беттеді.  

Сұлтан Текеш 583 хижри жылының 14 мухаррамы, жұма күні Шадьяхтың 

алдына әскерімен тұрақтап, тас лақтыратын құрылғыларды орнатты. Меңлібек 

шарасыздық халге жетіп сайиттер мен имамдарды өзі үшін арашы етіп  

шығарды. Сұлтан оған амандық беріп, солай (жасайтындығына) ант етті. 

Меңлібек (оны) қарсы алуға шықты. Сөйтіп, аталған жылдың 7 раби әл-әууәлі, 
                                                           
11 Бузург – парсы сөзі, үлкен, ұлық, мәртебелі, ірі, зор деген мағыналарды аңғартады. 
12 Катиб – хатшы, іс-қағаздарын жазушы, сарайдың іс жүргізушісі деген мағына беретін сөз. 
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сәрсенбі күні Сұлтан қалаға кіріп, әділеттілік кілемін жайды. Меңлібектің 

үстінен, оның заңсыз иеленіп алғанының барлығын қайтаруы және қазы Бурхан 

ад-диннің өлімі үшін имамдардың пәтуасына сай жаза белгілеуі үшін (өзінің) 

уәкілін қойды.  

Сөйтіп, Нишапур Хорезмшахтың қол астына кірді. Ол жерге орынбасар 

ретінде өз ұлы Насыр ад-дин Мәлік шахты қойып, аталған жылдың ережебінде 

Хорезмге қайта оралды.  

(Сонан соң) Сұлтан шах қайта Нишапурдың қақпаларына келіп, (оны) 

қоршауға алды. Екі жақтан да шайқастар болды. Қалалық қорғанның үлкен 

(бөлігі) қирады. Мәлік шах әкесіне (болған істің) мән-жайын (айтып) 

хабаршыларды үздіксіз жіберіп отырды. Сұлтан Текеш үлкен әскермен келді. Ол 

нишапурлық бір туысына «қашқынмын» деп айтып, Сұлтан шахты (оның) келуі 

туралы хабардар етуін бұйырды. (Содан) ол (Сұлтан шах өзінің) тас лақтыратын 

құрылғыларын өртеп, кері қайтты.  

Сұлтан Текеш Нишапурға келіп, қираған жерлерді қайта тұрғызуды әмір 

етті.  

347-бет 

Сөйтіп, ол қысты Мазандаранда өткізді. Оған Хорасанның барлық әмірлері 

келді, сөйтіп (оның қабылдауында) құрмет пен ілтипатқа бөленді. Көктемде 

олар Радкан (Радган) шабындығына (нуына) жиналды. (Сөйтіп), ұлы адамдар 

оны мен (Текеш пен) оның бауыры Сұлтан шахтың ортасында бейбітшілік 

орнатты. Сұлтан (Текеш) Жам, Баһарз, Зирпул (Зерполь) уәлаяттарын Сұлтан 

шахқа тарту етті, ал ол өз кезегінде Меңлібекті тұтқындап, оған жіберген оның 

мемлекетінің ұстындарын13 қайтарды.  

Содан соң 585 хижри жылы жумада әл-әууәлдің он сегізі, сейсенбі күні 

Сұлтан Текеш Радганда жоғарғы билік тағына отырды, сөйтіп ол туралы сөз 

шартарапқа тарады. Ол өзінің жақтастарына сыйлықтар сыйлап ерекшеледі. 

(Сосын) осы жылдың күзінде ол қайтып, Хорезмге барды.  

(Одан соң) Гур сұлтандары мен Сұлтан шахтың ортасында дұшпандық 

жағдайлар орын алды. Сондай-ақ ол тағы бірнеше рет өз бауыры Текешпен 

соғысты. Сөйтіп, олар тағы қайтадан Мәрврудте (Мерушахта) соғысқа кірді. 

Сұлтан шах жеңілді. Екі жақ та бейбітшілік (келісімін) бекітуді жөн санап, (жай, 

сырттай болса да) көрініс үшін оны бекітті. Сұлтан шах бауырына өрескел  

талаптар қойғандықтан және одан келісімді бұзуға себеп болатын бірнеше 
                                                           
13 яғни, мемлекеттің мансапты басшылары. 
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(бұрыс) істер болғандықтан, Сұлтан (Текеш) 586 хижри жылы Хорезмнен оған 

қарсы аттанды. Сөйтіп, Сұлтан шахтың адамдарының қолында болған Серахс 

қамалын күшпен басып алды да, оны қиратты. (Сосын) жазда Радганға келді. 

(Мұнда) ұлы (тұлғалы) кісілер бауырлар арасында бейбітшілікті қайта үйлестіріп, 

келісім орын алды.  

588 жылы атабек Жахан Пахлауан Мұхаммед бин Илдагиз (Жаһан Пехлауан 

Мұхаммед ұлы Елдікездің) ұлы Қутлуғ Инанчтың (Құтлығ Иланыштың) анасы 

Қутайба қатын султан Тугрил бин Арслан шах бин Тугрил бин Мухаммед бин 

Малик шах Салжуқиды (сұлтан Тоғрыл ұлы Арыслан шах ұлы Тоғрыл ұлы 

Мұхаммед ұлы Мәлік шах Салжұқиды) улауға әрекет жасады. Оны бір күңі 

ескертіп қойып, сұлтан (Қутайба қатынға): «Өзің іш», – деді. Ол ішіп, дүние 

салды. Ал Құтлығ Иланыш сұлтанды  

 

348-бет 

түрмеге жапты. Ол өзінің босатылуынан соң сұлтан Текешке Ирак еліндегі 

(жағдай) туралы қуанышты хабарды айтып елшілер жіберді. Ол оған сұлтан 

Тоғрылға шабуылдауға көмек сұрап хабарласқан еді. Сұлтан асығыс түрде 

Иракқа аттанды. Құтлығ Иланыш (ісіне) өкініп, қорғануға (Табарак) қамалына 

кетті. Сұлтан (Текеш) Райға (Рейге) келіп, бір-екі күн ішінде Табарак қамалын 

басып алып, оның әскерлері үлкен әскери олжаға ие болды. Бұл жазды (Текеш) 

Рей аймағында өткізді. (Жергілікті) ауаның шіріктігінен оның көп әскері өлді.  

Сұлтан Тоғрыл Текеш пен Иланыш арасындағы (бітпес) дұшпандық қарым-

қатынас туралы хабардар болғанда, ол (Текешке) сыйлық пен тартулар жіберді. 

Сөйтіп, екі жақтан да шайқасуға кірісуі таза болды (қаупі жойылды). (Сонда) 

Сұлтан Текеш Рейда түркі әмірлерінен Тамғач (Табғаш) әмірді әскермен қалдырып, 

өзі кері қайтты.  

Жолда бара жатқанында «Сұлтан шах Хорезмді қоршауға алды» деген хабармен 

жансыздар келді. (Сұлтан Текеш) асығыс Хорезмге беттеді. Ол Дехистанға 

жеткен кезде Сұлтан шахтың кері қайтқанын айтып қуанышты да, жақсылық 

хабарды алып келушілер келді. (Сөйтіп), сұлтан (Текеш) Хорезмге кетті. Қыс 

бойы ол сауық-сайранмен айналысты, ал көктемде бауырына қарсы Хорасанға 

жорыққа шықты.  

Ол Абивердке жеткен кезінде, ел ұлылары бауырлардың ортасында 

бейбітшілік орнатуға тырысты, алайда (ол) іске аспады. Сонда Чиғир (Шығыр) 

атты Серахс қамалының басқарушысы қамал иелерін бұғаулап, сұлтанды  

шақыртып Абивердке елші жіберді. Сұлтан ол жаққа асығыс беттеді. Қамал 

басқарушысы қамалдағы қазына мен қорларды тапсырды.  
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Содан екі күн өткенде, 589 хижри жылының рамазанының сәрсенбісі түні 

(қатты) күйзелістен Сұлтан шах дүние салды. Сөйтіп, сұлтан (Текеш) Сұлтан 

шахтың иеліктері мен сақтаулы қазыналарының билігіне ие болды. Ол Хорезмге 

өз ұлы Құтб ад-дин Мұхаммедті шақыртып хабаршы жіберді, содан оған 

Нишапурды табыс етті.  

349-бет 

Бұрын Нишапур орынбасары болған үлкен ұлы Насыр ад-дин Мәлік шахқа 

Мервті беріп, ол аймақтарда ұлдарының билігін бекітті.  

Сол күндері сұлтан Тоғрыл келісімшартты бұзып Рейдан Табғашты қуып 

шығып, қайта Табарак бекінісін алып қойғаны туралы хабар келді. Сұлтан 

(Текеш) кек алмақ болып 590 хижри жылының алғашқы айларында Иракқа 

аттанды. Құтлығ Иланыш Ирак әмірлерімен (оны) күтіп алуға Самнанға дейін 

шықты.  

Сұлтан (Текеш) оны кері, Ирактағы әскерінің алдыңғы шебіне жіберді.  

Сұлтан Тоғрыл Рейдан үш фарсах жерде әскерімен орналасып, қарсылық ету 

туын жоғары ұстады. Иланыш (оған) жақындай берген кезде (Тоғрыл да) ол 

мақтаныш ететін ауыр шоқпарын қолына алған күйі оған қарсы шауып, 

«Шахнамадағы» мына өлең жолдарын айтқан күйде сұрапыл (қарқынмен) 

жүгірді:  

Өлең жолдары:  

Емендейін қалың қол жер қайыстыра келгенде, 

Даңқты ерлер жүздерін төмен тартты, шерменде.  

Мен шоқпармен жеткіздім бір жоюшы жарақат,  

Бар әскерді қираттым қайратыммен алапат.  

Ерде отырып ұран сап, айқай салдым зор үнді,  

Сонда оларға жұмыр жер диірмендей көрінді.  

 

Басы бұқаның басындай пішінде болған бұл шоқпардың алпауыт соққысымен ол 

бірнеше аттыны құлатты. (Бірақ шайқастан қатты) мастанып өзінің атын 

тізесінен шоқпарымен ұрып, (жерге) құлады. Осы уақытта Құтлығ Иланыш оған 

жетіп келіп, танымастан оны ұрмақ болды. Сұлтан (Тоғрыл өзін) тануы үшін  

дулығасының беткі қалқанын көтерді. Иланыш оны танып: «Мұнда дәл керегі 

сен едің!» – деп, оны бір соққымен өлтірді.  

Оның денесін түйеге артып  
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350-бет 

Сұлтан Текешке жеткізді. Текеш Жаратқанға шүкіршілік сәждесін жасады. 

Оның басын мойынсұнбай қойған халиф Насырға, Бағдатқа жіберді, ал денесін 

590 хижри жылының раби әл-әууәлінің 29-ы, бейсенбі күні Рей (қаласының) 

базарына дарға асып қойды. Уәзір Низам ал-мулк Масудқа (Низам ал-мүлк 

Масұдқа) сұлтан Тоғрылдың сенімді (адамдарының) бірін алып келді. (Уәзір) 

оған: «Тоғрылдың барлық даңқы сол ғана болғаны ма, тіпті ол Ислам 

патшасының алдыңғы (шегінде) жасағын (оның шабуылын) да көтере алмады?!» 

– деп айтты.  

Әлгі сенімді кісі сол сәтте-ақ жауап берді:  

 

Өлең: 

Күште Хуман Бижаннан басым еді,  

(Хуман Бижаннан күш тұрғысынан басым еді) 

Алайда бақыт бет бұрғанда, өнер  

(күштің зорлығы) масқара болды. 

 

Рейдан сұлтан Текеш Хамаданға аттанды, сөйтіп Ирактың көптеген 

қамалдарын азат етті. Халиф Насыр Сұлтан (Текеш) Ұлы Диуанға Ирактың бір 

бөлігін тапсырады деп күтті. (Алайда) Сұлтан (оған) келіспегендіктен, халиф 

(оған) өзінің уәзірі Муайид ад-дин бин ал-Қассабты патшалыққа иелік ету 

құжатымен, құрметті киімдермен және сыйлықтармен жіберді. Ол Асадабадқа 

келген кезде Сұлтанның жанына шеңбер боп он мыңнан астам күрдтер мен 

арабтар жиналған еді. (Уәзір өзінің) парасатының кемдігінен сұлтанға 

(келесідей) хабар жіберді: «(Ұлы) диуан саған құрметті киімдер мен мемлекетке 

иелік ету құжаттарын табыс етуді қалады. Мемлекет уәзірі бұл маңызды іс үшін 

осы мекенге дейін келіп, мейірімділік үшін, қажеттінің орындалуы үшін 

мемлекет уәзірі сұлтан (оған) қарсы аз адаммен, бірақ үлкен бойсұнушылықпен 

шығуын әрі уәзірдің атының алдында жаяу жүруін талап етуде!». 

Сұлтан бұл сөздерден айла мен алдау бар деп күдіктеніп қалды. (Содан 

өзінің орнына) бағдаттықтарға соққы беру үшін (уәзірді) қарсы алуға әскерін 

жіберді. (Ал) уәзір қашып кетіп, халифат астанасының даңқын масқаралады. 

Әскер Динаверге дейін оны қуып барды. Сұлтан (Текеш) Хамаданға қайта келіп, 

салық жинаушыларды Ирак аймақтарына салық жинау үшін жіберді.  

351-бет 
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Ол Исфаханды Құтлығ Иланышқа табыстап, оны Ирактың ұлы әмірі етіп 

тағайындады. Ал Рейды ол өз ұлы Йунүс (Жүніс) ханға беріп, (оған) атабек әрі 

әскербасшы етіп Мийажуқты (Мияжұқты) тағайындады. (Сосын) көңілі тоқ 

күйде ол Хорасанға қайтты.  

Жолда ол Мервтің ауа райының шіріктігінен ұлы Мәлік шахтың 

науқастанғанын естіді. Ол оны (өзіне) шақыртты. Ол Тусқа келгенде жазылып 

кетті. Әкесі оған қайта Нишапурды басқаруды тапсырды, Сұлтан Мұхаммедке 

Хорасанда иқта14 бөліп беріп, оны өзінің нөкерлері қатарына қосты.  

Ирак ажамда (таққа) Сұлтан Арыслан бин Тоғрыл бин Мұхаммад бин 

Мәлік шах Салжұқи отырды. Оның атабегі Елдікез болатын. Ол дүние салған 

кезінде оның ұлы Сұлтан Тоғрыл болды, оның атабегі Жаһан Пахлауанның ұлы 

Елдікез болды. Ол дүние салған кезде Қызыл Арыслан атабек болуды қалады, 

алайда (ол) орындалмады. Сұлтанның соңғы жағдайына қатыстының барлығы 

жоғарыдағы бөлімде, сұлтан Текеш Хорезм шахтың тарихында хикаяланды.  

Рұмда сұлтан Изаддин Қылыш Арыслан бин Масғұд бин Қылыш Арыслан 

Қунийа (Кония), Сивас пен Ақсара (Кайсария) сұлтандығы істерін басқарды. 

Оны мен Малатья билеушісі Зун-нун бин Данишмандидің арасында дұшпандық 

жанжал туып, Қылыш Арыслан оның уәлаяттарын басып алды. (Зун -нун) 

Халебке, атабек Нұр ад-динге қашып кетті. Нұр ад-дин оған көмекке әскер 

бастады. Ол Сивасты, Мараш бекінісін және көптеген оған бағынышты  

аймақтарды басып алды. Қылыш Арыслан елші жіберіп (басып алынған жерін 

қайтаруға) сұрату салады. Нұр ад-дин (оған) құлақ салмады. Тосыннан франктардың 

жорыққа шыққаны жайлы хабар келді. (Сонда) Нұр ад-дин бейбіт (келісім) 

жасауға келісті. Ол оның алдында болуы үшін Зун-нунға әскер қалдырды. Содан 

Нұр ад-диннің дүние салу кезіне дейін Сивас оның (Зун-нунның) иелігінде 

болды. Содан соң Қылыш Арыслан (оны өз) билігіне қайта бағындырды.  

Керманда Туғрул шах бин Мухаммед Абул Фауарис (Тоғрыл шах ұлы 

Мұхаммед Әбул Фауарис) патша болды.  

 

352-бет 

Ол да 563 хижри жылының соңғы айларында дүние салды. Оның төрт ұлы 

болды: Арыслан шах, Тұрхан шах, Тұран шах және Баһрам шах. Бұл аймақтарға 

оғыздардың басып кіруінен Керманның істері бұзылған халге келді. Қырғын, 

талан-тараж, тонаушылық Керманға оғыз әмірінің бірі, Нишапур уәлиі Туған 

шах бин Муайядтың күйеу баласы Мәлік Динардың келгенінше жалғасты. 583 

                                                           
14 Иқта – билеушілердің өздерінің туысқандары мен жақындарына сыйлаған жер үлестері. 
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хижри жылының ережебінде Керманның астанасы Гувашир қаласы оның қол 

астына кірді, сөйтіп ол мемлекет істерін тәртіпке келтірді.  

Гур мен Ғазнада сұлтан Ғидс ад-дин және сұлтан Шихаб ад-дин (патша) 

болды. 590 хижри жылы сұлтан Шихаб ад-дин Гури мен Үндістан патшасының 

арасында шайқас орын алды. Үнділер ойсырай (жеңіліп), олардың патшасы 

өлтірілді. Айтуларынша, ол патшаның жеті жүз әскери пілі мен миллион адамы 

бар болатын.  

353-бет 

Мәліктер мен атабектердің тарихы 

 

Мазандаранда шах Аладдин Хасан бин Әли бин Рүстем бин Шахрияр 

болды.  

Ирак пен Әзербайжанда (патша) атабек Елдікез болды. 563 хижри жылы 

Мераги билеушісі Аксункар (Ақсұңқар) халифаттың астанасына оның 

қамқоршысы болған Мұхаммед бин Махмұд Салжұқидың атынан құтба оқып, 

ақша басып шығаруға өтініш білдіріп хабарласты. Бұл хабар Хамаданда 

Арыслан ұлы Тұғрыл ұлы Мұхаммед ұлы Мәлік шахтың әйелінің ұлының15 

атабегі, іс жүзінде оның бүкіл иелігінде толық билеуші болған атабек Елдікездің 

(құлағына) жетті. Елдікез бұл жағдайға ашуланып, өз ұлы Мұхаммед Жаһан 

Пахлаванды әскерімен Ақсұңқарға қарсы соғысқа жіберді. Олар соғысты. (Нәтижеде) 

Ақсұңқар жеңіліп, Мераги шекарасына орналасқан Руйиндиз (Руйендиз) 

қамалына кетті. Жаһан Пахлаван оны қоршауға алды да, ақыр соңы олар 

бітімшілік (келісімін) жасады. Содан соң Жаһан Пахлаван қайтып, Хамаданға, 

әкесіне оралды. Бұл оқиға 563 хижри жылы орын алды. Ал 567 хижри жылы 

атабек Елдікез Хамаданда дүние салды.  

Оның ұлы Мұхаммед Жаһан Пахлаван атабек болды. Ол ұлылығымен және 

құдіреттілігімен ерекшеленетін, сондықтан сұлтан Тоғрыл бин Арыслан 

патшалыққа отырған кезінде, оның есімі (тек қана) сұлтандық дәрежесі үшін 

ғана аталатын, (оған қоса ол) тек жұма намазында ғана (еске алынатын) және 

теңгелерде ғана басылатын, ал шынайы билеуші атабек Жаһан Пахлаван еді.  

Сосын Мерагидің (билеушісі) Ақсұңқар дүние салған кезінде, орнына ұлы 

Фалак ад-дин отырды. Олар Тебризді басып алғандықтан,  

354-бет 
                                                           
15 Бұл арада өгей бала туралы айтылған сияқты. 
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Жаһан Пахлаван әскерді қозғап, Фалак ад-динді Руйендизда (қамалында) 

қоршауға алды, ал бауыры Қызыл Арысланды ол Тебризді қоршауға жіберді. 

Мераги әскері оның екі адамын тұтқындап, қамалға алып кетті. Садр ад-дин 

қазы оларға құрмет шапанын жауып, Жаһан Пахлаванға қайыра жіберді. Оған 

бұл өте ұнап қалды. Қазының сөзіне сай олар (Жаһан Пахлаванға) Тебризді беретін, 

Мерагиді Фалак ад-диннің атына бекітетін болып бейбітшілік (келісімін)  

жасады. Жаһан Пахлаван Тебризге Қызыл Арысланды отырғызып, (өзі) Иракқа 

қайтты. Ол дүниеден өткен кезінде Қызыл Арыслан Иракқа келіп, бауыры 

сияқты істерінде тәуелсіз атабек болмақ болды.  

(Ол кезде) сұлтан Тоғрыл есейіп, дербес болып қалған еді, (сондықтан) оған 

ілтипат көрсетпеді. Осы себепті олардың арасында соғыс орын алды да, Қызыл 

Арыслан жеңілді. Содан оның әскерінің көбі сұлтанға келді, ал ол (Қызыл 

Арыслан) біршама уақыт (билік) ісінен шеттеп қалды. Кейін (Қызыл Арыслан) 

күшейіп, әскер жинап, сұлтанды тұтқындап, оны кісендеп, бұғаулады. Сөйтіп 

(оны), өз үйінің алдында күніне бес рет ұратын болды және мемлекетті билеуге 

талас білдірді. Содан ол 587 хижри жылының шағбанында өзінің үйінде,  

Хамаданда ұйықтап жатқан кезінде бір адам оны өлтіріп кетті, (алайда) ол 

адамның кім екендігі белгісіз қалды. Адамдар бұл жағдайды (Қызыл Арыслан) 

соқыршылық діни дұшпандықтан Исфахан базарында шафиғи мазһабының16 

үлкен имамы Мүтталибтің (Алла одан разы болсын!) серіктестерінен бірнеше 

ұлы адамдарды дарға асқанының есебіне жатқызады. Осылайша (Қызыл 

Арысланның өлтірілуінің себебінен) Алла мұсылмандарды (өзара) шайқасудан 

құтқарды!  

Мосул мен Диярбекирде Нұр ад-дин Махмұд Шамидің бауыры атабек Құтб 

ад-дин Маудуд бин Зәңгі бин Ақсұңқар Мосул мен Диярбекирдің билеушісі 

болды. Ол 565 хижри жылы дүние салды. Орнына оның кіші ұлы Сайф ад-дин 

Ғази отырды. 571 хижри жылы оның және Мысыр (Египет) билеушісі Салах ад-

дин арасында шайқас болып, нәтижеде Сайф ад-дин  

 

355-бет 

қашып кетті. Содан ол 576 хижри жылының сафар (сапар) (айында) дүние 

салды. Орнына оның бауыры Изз ад-дин Масғұдты тағайындады. Ол 589 хижри 

жылы шағбан (айының) соңғы күндерінде дүние салды.  

Мужираддин Қара Арыслан бин Дауд бин Суқман бин Артұқ (Мужир ад-дин 

Қара Арыслан ұлы Дәуіт ұлы Соқман ұлы Ортақ) Кайфа бекінісінің және 

                                                           
16 Шафиғи мазһабы – әйгілі төрт діни-құқықтық мектептің бірі. Негізін қалаған имам Шафиғи.  
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Диярбекир аймағының көп бөлігінің иесі болды. Ол дүние салғанда орнына ұлы 

Нұр ад-дин Мұхаммедті отырғызды. Ол 581 хижри жылы дүние салды. Орнына 

ұлы Қутбаддина Суқман (Қутб ад-дин Соқман) отырғызылды. 

Шамда Нұр ад-дин атабек болды. 567 хижри жылы кептер байланысын ол 

Бағдат жолы бойынша қолданысқа енгізді. Ол (байланыс) әліге дейін 

қолданыста.  

568 хижри жылының шәууәлі айында Мысыр билеушісі Салах ад-дин (крест 

жорығына келген) франктарға қарсы жиһадқа17 келмеді деген сылтаумен (Нұр 

ад-дин) Мысырға жорық жасады. (Алайда ол) ауырып аталған айдың 11-інде 

дүние салды. Сонда оның ұлы Исмаил 11 жаста болатын. Оны әкесінің орнына 

отырғызып, (оған) Салих мәлік деп атады. Ол дүние салған кезінде оның немере 

ағасы, Мосул билеушісі Қутб ад-дин Маудудтың ұлы Сайф ад-дин Ғази өз 

қолына ол билеген мемлекетті алып қойды.  

Мысырда: алдын Тикритте салық жинаушысы болған күрд Шади бин 

Мәруанның ұлы Асад ад-дин Ширкух әкім әрі мәлік болды. Исмаилиттер халифі 

Адыдтың әлсіреуінің нәтижесінде оның уәзірі Шавур билікті басып алуға 

тырысты. Адыд Шам атабегі Нұр ад-динге уәзірдің бүлігін басу үшін көмек 

сұратып жіберді. Нұр ад-дин (оған) екі мың адаммен осы Ширкухты жіберді. Ол 

(Ширкух) келіп жеткен кезінде, мемлекетті тартып алады деп қорқып уәзір 

көмек сұрап франктықтарға (крестшілерге) жүгінді. Ширкух Нілден өтіп, батыс 

жағалауға түсті. Ол жақ та, бұл жақ та соғысқа кірді. [Мысырлықтар мен] 

франктардың әскерлері жеңіліс тауып,  

 

356-бет 

жағалаудан пана тапты. Ширкух Искандарийаны (Ескендрияны) иеленді. Ол 

жақта немере інісі Салах ад-Дин Йусуфты (Салах ад-дин Жүсіпті) қалдырып, 

(өзі) Сағид әл-Аъләға (Сағид әл-Ағлаға) келді, (оны) иеленді. Ал франктар  

Мысыр мен Қахираны жаулап алды.  

Шавур уәзірдің ұлы Камил Шужағ атабек Нұр ад-динге достастық сұрап 

хабар жіберді және әрбір жылы (белгілі бір мөлшерде) оның атына салық 

жіберіп отыру міндетін алды. Нұр ад-дин келісті. 564 хижри жылы Мысырды 

жаулап алып, Шавур уәзірді өлтірді. Сөйтіп, екі ай, бес күн патша болып биледі. 

Содан аталған жылдың жумада әл-ахирдің (айының) 22-жұлдызында дүние 

салды. Оның орнына оның немере ағасы Салах ад-дин Жүсіп Мысыр елінің 

                                                           
17 Жиһад – тілдік мағынасы: ұмтылу, ықыластану, шариғи мағынасы: патшаның әміріне байланысты 

қасиетті соғысқа шығу. 
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билеушісі болды. Ол үлкен ағасы Шамс ад-дин Тұран шахты Нуба (Нубии) 

аймағына (оны) басып алып, саны көп әскери олжа алып келу үшін жіберді. 

Және Йемен жерін жаулап алуға да жіберді. 565 хижри жылының 

мухаррамының екінші жұмасында Адыд дүние салған кезінде, ол бағдаттық 

халифалардың аттарына құтба оқыды.  

Сол жылы онымен (Салах ад-дин Жүсіп пен) Нұр ад-диннің арасында 

Мысыр иелігі үшін дұшпандық қарым-қатынастар орнады.  

571 хижри жылы онымен (Салах ад-дин Жүсіп пен) Мосул және  

Диярбекирдің (бір) бөлігінің иесі Сайф ад-дин Ғазидің арасында соғыс орын 

алды. Сайф ад-дин (жеңіліп) қашып кетті.  

(Сосын) Салах ад-дин Жүсіп атабек Нұр ад-дин ұлы Мәлік Салих иелік еткен 

Манбиж бен (оның) айналасындағы аймақтарды басып алды. Сөйтіп, Мәлік 

Салих отырған Халеб бекінісін қоршап алды. (Оны) алу қиын болғандықтан 

бітімшілік жасап, кері қайтты.  

581 хижри жылы ол (Салах ад-дин Жүсіп) Маййафарқинды (Майяфарикинді) 

басып алды, содан соң Мосулды басып алуға ұмтылды, алайда мүмкін болмады. 

Кейіннен өмірінің соңына дейін үлкен істер атқарып, франктерден Диярбекир 

мен өзге де көптеген аймақты тартып алды. Оның ұлдары, бауырлары мен 

туысқандары әрқайсысы (бөлек-бөлек) оның жағынан (атынан) осы иеліктердің 

кейбірінде билік етті.  

357-бет 

589 хижри жылы ол (Салах ад-дин Жүсіп) Дамаскіде дүние салды. (Өзінің) 

орынбасары етіп үлкен ұлы Нұр ад-дин Әлиді тағайындады, содан Дамаскіде 

оның орнына сол отырды. Оны Мелик Афзал (Абзал мәлік) деп атады. Шам 

қалаларында орынбасар болған кейбір жақындары (оған) бағыныштылық 

танытты.  

Ал басқа бір Осман атты, оны да Мелик әл-Азиз (Әзіз мәлік) деп атайтын 

бауырының [баласы] Мысырда болды. Ол өз (басшысынан) ажырауға мүмкіндік 

тауып, (5)90 хижри жылы Дамаскіге келіп (оны) қоршауға алды. Абзал көмек 

сұрап немере ағасы Мелик Адилге (Әділ мәлікке) жүгінді. Ол және Халебтың 

иесі Заһир мәлік Ғази, Хаманың билеушісі Тақти ад-диннің ұлы Насыр ад-дин 

Мұхаммед, Химстың (Хомстің) билеушісі ұлы Ширкухтың немересі Асад ад-

дин Ширкух пен (олардың) барлық әскері Мосул мен Диярбекирден Абзал  

мәлікке көмекке келді.  
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Содан Әзіз мәлік оның жағдайының күшейгенін көріп бейбітшілік 

(келісімін) жасауға келісім берді. Содан Бейт ал-Мақдис (Иерусалим) мен 

Мысыр иелігіне жататын Фалестина (Палестина) аймақтары Әзіз мәлікке тиесілі 

болатын болды, Дамаск, Табарийа (Тиберия) және Гур аймақтары Абзалға, 

Жәбәлә (Жебела), Лазиқийа (Лазикия) мен Сахил (жағалауы) Заһир мәлікке 

(тиесілі болды). Әділ мәлік бұрын иелік еткен Мысырдағы иқта (өзіне) тиесілі 

болатын болды. Мәліктердің әрқайсысы кейіннен өздерінің аймақтарына кетті.  

Мағрибта Йусуф ибн Абд ал-Мумин (Жүсіп ұлы Әбдал Мүмин) мәлік 

болды. Ол Африка аймақтарынан Қафаса аймағын басып алды.  

Фарста алдымен Дигла атабек болды. Ол дүние салған соң Мұзаффар ад-дин 

Сағд бин Зәңгі атабек болып отырды. Ол өте ержүрек әрі батыл кісі болатын, 

сөйтіп Систанда ...18 

 

Сол кезде орын алған ерекше және ғажайып оқиғалар  

мен тарихтардың баяны 

 

565 хижри жылы Шамның, Диярбекирдің және  

 

358-бет 

франктар аймақтарында үлкен жер сілкінісі болды. (Сілкініс) сондай (күшті 

болып), ол аймақтардың көп қалалары қирады. Алла ең кемел білуші және билік 

етуші!  

Шыңғыз ханның замандастары болған хақандардың 19, халифтердің, 

сұлтандардың және мәліктердің тарихы 563 хижри жылының раби әл-әууәлінан 

басталатын тышқан жылы болып табылатын қулқуна жылының басынан 590 

хижри жылының сафар (сапар) айында басталатын барыс жылы болып  

табылатын парс жылының соңына дейінгі, жиырма жеті жылды құрайтын  

аралық (бойынша) жазылғандықтан, енді сол аталған уақыт аралығынан кейінгі 

Шыңғыз ханның тарихын баяндауға Алла Тағаланың көмегімен және оның 

кемел қолдауымен бастаймын. Ендеше, Алланың игілігі болсын. 

359-бет 
                                                           
18 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
19 Хақандар – бұл сөз билеушілер деген мағынада қолданылған, яғни Шыңғыз ханмен замандас болған 

басқа елдердің билеушілері дегенді аңғартады. Сондай-ақ бұл сөз Шыңғыз ханға да, оның ұрпақтарына 

да қатысты бұл кітапта қолданылмаған. 
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Шыңғыз ханның таулай, яғни қоян жылынан бастап, хижри санауы 

бойынша 591 жылының раби әл-әууәл айынан бастап, хижри жыл санауы 

бойынша 599 жылдың жумада әл-ахир айына тура келетін тунқуз, яғни 

доңыз жылына дейінгі аралықтағы 9 жылдың хикаялары 

 

Сөйтіп, бұл (аталған 9) жылдың соңғы жылында Шыңғыз ханның жасы 41 

жылға толады.  

Бұл тоғыз жылдық уақыт арасында онымен (Шыңғыз хан мен) Оң хан 

арасында достық болды. Және ол меркіт патшасы Тоқтамен, наймандар 

патшасының бауыры Бұйрық ханмен, (содан соң) тайжуыт, қоралас, икирас, 

дүрбен мен татар, қатаған және салжуыт руларымен, қашан оларды жеңіп 

алмағанынша соғысумен әлек болды. Дәл солай (кейін) ол керейттер патшасы 

Оң ханды, наймандар патшасы Таяң ханды жойды, сөйтіп оған Шыңғыз хан 

лақабы бекітілді.  

 

Шыңғыз ханның Оң ханмен достығының алғашқы кезеңі жайлы 

 

Істің мән-жайы былай болды: Шыңғыз ханның әкесі Жесугей баһадүр мен 

Оң ханның арасында жақын көршілестік нәтижесінде ерте кезден толық достық 

пен келісім (орнаған) болатын. Жесугей баһадүр бірнеше рет Оң ханға 

жаугершілік шабуылдар кезінде көмек көрсетіп, (оны) қиын жағдайлардан 

құтқарған болатын. Және олар бір-бірін «анда» деп атайтын. Шыңғыз хан 

«сүйішпеншілік мұраға қалар» дегенге сәйкес, сүйіспеншілік жолымен  

 

360-бет 

жүріп, оны «әке» деп атайтын. Оң хан керейт қауымының, қоңқотандардың 

және өзге де керейттер қатарына жататын рулардың патшасы болатын. Олар көп 

санды қауымдарымен, әскерлерімен, сондай-ақ көне патшаларымен даңқты 

болатын, әрі олар мұғул қауымдарымен мүшабахат20 (яғни, дәл ұқсас) келеді. 

Олардың дәстүрлері мен әдеттері де, ана тілі (ләхжәсі)21 мен луғаты22 да бір-

біріне өте жақын (ұқсас).  

                                                           
20 Мүшабахат – екі нәрсенің бір-біріне дәл ұқсастығын аңғартатын араб сөзі. Бұл сөз парсы тіліне де дәл 

осы мағынада кірген. Мәтінде қолданылған мүшабахат сөзінің мағынасына қарағанда, керейттер мен 

мұғул қауымдарының ана тілдері де, диалектілері де, акценттері де, дәстүрлері мен әдеттері де ұқсас 

екендігін, содан олардың бір ұлтқа жататынын, тек тайпа атаулары ғана бөлек екенін аңғаруға болады. 

(Аудармашының түсініктемесі).  
21 Ләхжә – ана тілі, диалект, акцент, тілдік екпін деген араб сөзі. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Алғашында Оң ханның есімі Тоғрыл болатын, түркі мен керейт руларының 

тілінде Тоғрыл – Тунгүрул (Тонгүріл) деп аталады. Бұл (атаумен) олар ешкім 

көрмесе де, адамдар арасында танымал, батыстық Анқай (құсы) сияқты құсты 

атайды. Айтуларынша, ол сұңқарға ұқсайды, оның тұмсығы мен тырнағының 

қаттылығы (мықтылығы) болаттай. Ұшып бір (рет) шабуыл жасағанда екі жүз-

үш жүздей құсты құлатып, өлтіреді.  

Адамдар былай дейді: «Аңшылар мен көшпенділер сан рет аспаннан төмен 

қарай екі-үш жүздей құстардың денесінің басы жұлынған күйде, қанаттары 

жыртылған және аяқтары сынған күйде құлап жатқанының куәсі болған. Осы 

себептен біз (ол құсты) көрмесек те, бәрібір ол құсқа (оның бар екеніне) сенеміз. 

Осыны негізге ала отырып, оларды өлтірген бір қорқынышты құс болса керек, 

оның тырнақтары да сондай мықты болуы керек деп шешім шығара әрі қорыта 

аламыз».  

Содан оны (ол құсты) Дунгүрул23 деп атайды. Мұғулдар арасында да (ол) 

осындай мағынада белгілі және олар оны ...24 деп атайды.  

Оның (Оң ханның) негізгі ие болған есімінің мағынасы осындай. Кейін, 

(жоғарыда) айтып өтілгендей, Қытай Алтан ханның уәзірі Чиңсаң оған «бір 

аймақтың патшасы» дегенді білдіретін «Унг (Уң)» («Оң») лақабын берді.  

Оның атасының аты Морғұз болатын. Морғұздың екі ұлы болды: үлкенінің 

аты –Құршақұз Бұйрық хан. Бұйрық сөзінің мағынасы – бұйрық беруші. 

Наймандардың патшасы Таяң ханның да Бұйрық хан атты бауыры болатын. Ол 

туралы жаднама кейінірек, найман тарихында келтірілетін болады. Ал мұнда екі 

кісі (оқырмандар) қиялында шатасып кетпеуі үшін (олар туралы) еске алдық.  

 

361-бет 

Морғұздың екінші ұлының есімі – Гурхан.  

Гурхан деп Түркістан мен Мауараннаһрда (патша) болған қарақытайлар 

патшасын да атайды. Гурхан сөзінің мағынасы болжам бойынша «құдіретті 

хан». 

Құршақұз Бұйрықтың бірнеше ұлдары болды. Оның (бірі) лақабы Оң хан 

болған Тоғрыл, бірі – Арқа Қара, үшіншісі – Жағамбу, басында оның аты 

Кирайдай (Керейдай) болатын.  

                                                                                                                                                                                     
22 Луғат – сөз, яғни сөздіктегі жалпы сөздерді аңғартатын араб сөзі. (Аудармашының түсініктемесі).  
23 Жоғарыда Тунгүрул деп жазылған, түпнұсқа сақталынды. 
24 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
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Олардың тағы бірнеше бауырлары болды, алайда әкесінің орынбасары 

Тоғрыл болды. Кірайдайды жастық шағында таңғұт руы тұтқынға түсірді. Біраз 

уақыт бойы ол олардың арасында қалып, (ол жақта) құдіретті және құрметті 

болды. Ол ақылды және қабілетті болғандықтан, оған Жағамбу деген лақап ат 

берді. Яғни «Жаа» (сөзінің мағынасы) – уәлаят, ал гамбу – ұлы әмір, яғни (қоса 

айтқанда) «уәлаяттың ұлы әмірі». Ол алғашында бауыры Оң ханмен келісімде 

өмір сүргендігіне қарамай, кейіннен ол екі рет одан кетіп қалды, бұл өз орнында 

кейін баяндалатын болады.  

Арқа Қарада алғашында басшылық пен патшалық билікке талпыну (ойы) 

ұялаған еді, сол үшін Оң ханмен бәсекелесті. Алдымен ол (Оң хан) Арқа  

Қарамен бірге одақтас болған өзге бауырларын өлтірді, содан соң, ол (әлі) 

баяндалатындай, оның (өзіне) шабуыл жасады.  

Оң хан мен Шыңғыз хан дос және одақтас болған кезінде Жағамбу Шыңғыз 

ханмен туысқан бауыр болды. Шыңғыз хан өзіне Жағамбудың Әбіке бике атты 

бір қызын айттырып алды, (кейіннен) оны ол Киіктай ноянға табыстап жіберді.  

(Оның) тағы бір Бектумыш фужин аттысын (қызын) өзінің үлкен ұлы Жошы 

ханға айттырды. Ал Сұрғақтан бике атты үшіншісін Төле ханға алып берді.  

Оның (Жағамбудың) таңғұттар патшасына ұзатқан тағы бір қызы бар еді. Ол 

өте әдемі әрі пәк (жүзді) еді. Шыңғыз хан таңғұт (елін) иеленіп, олардың 

патшасын өлтіргенде ол әлгі әйелді өте қатты іздеді, алайда таба алмады.  

 

362-бет 

Ал Оң ханның екі ұлы болатын: үлкені – Сангун, бұл қытай тілінде 

худавандзада (яғни, билеушінің баласы) дегенді білдіреді, кішісі – Айқу атты. 

Оның қызы – Тоғыз қатын, оны Шыңғыз хан Төле ханға тағы (екінші әйел) етіп 

айттырған болатын. Төле ханнан (дүниеден өткеннен) кейін Хұлағу хан оны 

(Тоғыз қатынды) әмеңгер ретінде иеленді. 

Оң ханның Жесугей баһадүрмен достығы және олардың бауырластығының 

себебі келесідей болған еді: Бұйрық хан дүние салғаннан кейін, Құршақұз 

патшалықты иеленіп алды. Соның себебінен Оң хан өзінің туған бауырлары мен 

немере інілерінен бірнешеуін өлтірді, олар:  

Бауыры – Тайтемір тайши (тайшы), немере інісі – Бұқа Темір.  

Осы себептен немере ағасы Гурхан онымен соғысты. Оң хан жеңіліп, біраз 

уақыт (түрлі жерлерді) кезіп, қашан Жесугей баһадүрдің (қарамағында) 

жасырынғанынша жүрді. Жесугей баһадүр оған қолдау (көрсету) үшін әскермен 

жорыққа шықты да, Гурханды жеңіп, (оны) Қашын жағына қашырып жіберді. 
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Сөйтіп, одан иелікті тартып алып, Оң ханға табыстады. Ол осы жолмен осындай 

құқыққа ие болған кезінде, олар анда (бауыр) тұтынды.  

Содан соң, Оң ханның кіші бауыры Арқа Қара Оң ханның өз аға-інілерін 

өлтіргенін және құдіретті болғанын көргенде, ол қорқып, қашып кетті. (Сөйтіп), 

наймандардың уәлаятына Иланыш ханның алдына барды. Иланыш хан оған 

аяушылық білдіріп, біраз уақыттан соң оған көмек берді де, әскер жіберіп Оң 

ханнан керейттер қауымы мен әскерін тартып алды, ал оның өзін қашуға 

мәжбүр етті. Сол уақытта (оның одақтасы) Жесугей баһадүр дүние салды. 

(Сосын) Оң хан үш аймақты жүріп отырып, Түркістанның патшасы 

қарақытайлық Гурханға жүгінді. (Сол кезде) бұл аймақта да, сонымен бірге 

ұйғырлардың және таңғұттардың қалаларында да бүлік болып жатқан еді, сөйтіп 

ол сандалып қалды. Тіршілігінің титықтап қалғаны соншалық дәрежеге жетті, 

(оның) сүтін ішетін бес бас ешкісі мен тіршілігіне қажетті заттарды алатын екі-

үш түйесі ғана қалды. Осындай бейшара халде (біраз уақыт)  

 

363-бет 

қаңғып жүрген соң, ол Шыңғыз ханның күші мен құдіретінің пайда болғаны 

жайлы сыбысты есітті. Онымен (Оң ханмен) оның (Шыңғыз ханның) әкесі 

Жесугей баһадүрдің ортасында болған достыққа жүгініп 592 хижри жылына 

сәйкес келетін ұлу жылы болып келетін луй жылы Шыңғыз ханның жұртына 

жақын (орналасқан) Гусау наур (Көксу өзені) деген жерге келді. (Бұл) жер – 

олар (бұрындары) Жесугей баһадүрмен бірге өмір сүрген жер болатын. Ол 

Шыңғыз ханға өзінің екі нөкері Тағай мен Суигийді (Суегейді) Килураң 

(Керіөлең) ағысымен жоғары қарай жіберіп, өзінің келуі жайлы хабар айтты. 

Шыңғыз хан атқа отырып, оған қарсы шықты. Олар кездескен кезде Оң хан: 

«Мен ашпын әрі арықпын (әлсізбін)», – деді.  

Шыңғыз ханның жаны ашып кетті. Сөйтіп, ол (Оң хан) үшін мұғулдардан 

көпшұр алып, оның өзін өзінің күрені (Күреңбел) мен ордасының ортасына 

орналастырды әрі оған лайықты құрмет көрсетті.  

Күзде олар бірге [Силинга]25 өзенінің алқабындағы «қара орман» дегенді 

білдіретін Қараун қапчал (Қараон шатқалы) аталатын аңғарға тоқтады. (Оң хан) 

Жесугей баһадүрмен анда (тұтынған бауыр) болғандықтан, Шыңғыз ханмен әке-

бала болып есептелетін, содан (олар) той жасады. Сонда кеңес жасаған соң, олар 

(бұған дейін) Шыңғыз хан соққы беріп, бейберекет қылған кезде, олардың аман 
                                                           
25 Осы жердегі өзеннің атауы «Силинга» деп жазылғанымен, түпнұсқа мәтінде бұл сөз болмаған, яғни 

өзеннің атауы жазылмаған. Ал «Силинга» сөзін кітапты баспаға дайындаған Иран ғалымдары басқа 

нұсқадан көшіріп әкеліп, төрт бұрышты жақша ішіне жазған. (Аудармашының түсініктемесі). 
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қалған бір бөлігі Таладуин амасири (Таладойн қақпасы) деп аталатын жерде 

тұратын жұрқын руының қалдықтарына көктемде келісіп жорыққа шықты. Олар 

(Оң хан мен Шыңғыз хан) оларға шабуылдап, Сажа бек пен Тайчудың 

(Тайжудың) екеуін де тұтқынға түсірді.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

364-бет 

Шыңғыз ханның меркіт басшысы Тоқтаға қарсы жорыққа шығуы, 

олардың жеңіліс табуы және Оң ханға олжадан үлес берілуі жайлы 

 

593 хижри жылына сәйкес келетін жылан жылы болып келетін муғай жылы 

Шыңғыз хан меркіттер әмірі Тоқтаға қарсы жорыққа шықты. Меркіттер руы 

мұғулдардан бөлек болғандығына қарамай күшті де, үлкен (қауым) болатын. 

(Олармен) Қарас мурас өңіріндегі Килураң (өзеніне) жетпей, Силинга өзеніне 

жақын Муруча Сиул аталатын жерде шайқасып, меркіттердің бір тармағы болып 

келетін удойыт-меркітке соққы беріп қиратты, тәркілеу жасады. Бұл соғыс 

барысында қолға түсірген барлық нәрселерді (Шыңғыз хан) түгелдей Оң хан 

мен оның нөкерлеріне табыс етті.  

Осыдан соң 594 хижри жылының айларына сәйкес келетін жылқы жылы 

болып келетін йунт жылы26 Оң хан қайтадан күшейді, сөйтіп бағыныштылары 

мен әскерінің басшысы болды. Содан Шыңғыз ханмен ақылдаспай, ол меркітке 

қарсы соғысқа шығып, Буқара кихара (Бұқара дала) аталатын жерде оларға 

соққы берді, Тоқтаның ұлы Тагуз бекиді (Тагуз бекті) өлтірді. Тоқтаның екі 

қызы Тутуқтай (Тотықтай) мен Чаарунды (Шарынды) тұтқынға түсіріп, тағы 

Тоқтаның екі бауыры Құду мен Шылауынды үй іші, қызметшілерімен бірге 

алып келді. Шыңғыз ханға бұдан (олжалардан) ештеңе берген жоқ.  

Ал Тоқта бек (өзі) Барқужин (Барқұжын) аталатын жерге қашып кетті. Ол 

жер Силинга өзенінің төменінде, Мұғулстанның шығысында, мұғулдардың 

барқут аталатын бір руына жақын (орналасқан). Оларға бұл (барқут) атауы сол 

Барқужинде (Барқұжында) өмір сүргендіктен берілген. Осы атаумен олар қазіргі 

уақытқа дейін белгілі.  

Осымен (бұл тақырып) бітті.  
                                                           
26 Йунт жылы – Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының көне қазақ тілінде жазылған «Шипагерлік баян» 

шығармасындағы қазақ халқының мүшел есебі бойынша жыл атауларының арасында «йунд, йунт 

(жылқы)» деп келтірген. Рашид ад-дин де мәтінде жылқы жылын түркі тіліне, соның ішінде қазақ тіліне 

тән жетінші жыл атауы «йунт» деп келтіріп отыр. 
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365-бет 

Шыңғыз хан мен Оң ханның бірігіп найман патшасы Бұйрық ханға 

қарсы жорыққа шығуы жайлы 

 

595 хижри жылының айларына сәйкес келетін, қой жылы болып табылатын 

қуйин (қойын) жылы Шыңғыз хан Оң ханмен бірігіп, наймандардың Бұйрық 

ханына қарсы шықты. Ол уақыттары наймандардың патшасы Бұйрық ханның 

үлкен ағасы Таяң хан болғандығына қарамай, Бұйрық хан ағасына бағынбайтын 

және (одан) бөлек әскер мен аймаққа ие болатын. Содан олар бір-бірімен өте 

нашар қарым-қатынаста еді.  

Найман патшаларының көпшілігінің лауазымы Күшлік хан, әлде Бұйрық хан 

болатын. «Күшлік» (сөзінің) мағынасы – «өте күшті» және «билеуші». 

Наймандар Күшліктің дию мен перілердің үстінен сондай (күшті) билікке ие 

болғанына қатты сенеді. (Олардың айтуларынша), ол олардың (диюлар мен 

перілердің) сүтін сауып, одан қымыз жасайды және оның өзге жабайы аңдарға 

да дәл осындай билігі бар. Кейін найман әмірлері: «Мұның негізі – күнә!» – деп 

(оның сүтін саууға) тыйым салды. Осы себептен ол оларды саууды тоқтатты.  

Таяңның аты алғаш Тайбұқа болатын. Қытай патшалары болса оған 

«Тайуаң» лақабын берді, ол «ханның баласы» дегенді білдіреді. Олардың атауды 

қолдану дәрежесі бойынша хандық лауазым орта дәрежелі лауазым болып 

келеді. Мұғулдар қытай сөздерін түсінбегендіктен және олардың тілдері бөлек 

болғандықтан, (Тайуаң дегеннің орнына) Таяң дейтін еді, осылай (бұл есім) 

атақты болып кетті.  

Олардың әкесінің аты Инанч Билга Буку (Иланыш білге Бөке) хан болатын. 

«Иланыш» (сөзінің) мағынасы – сенімге ие болу, білге – ұлы дәреже. «Бөке хан» 

деген ұйғырлар оған (оның барлығына) нық сеніммен қарайтын бір ұлы 

патшаның аты болатын. Таяң ханның (кейін) оның орынбасары болған ұлы 

Күшлік хан еді. Олар туралы хикаялар кейіннен баяндалатын болады.  

 

366-бет 

Сонымен Шыңғыз хан мен Оң хан Бұйрық хан мен оның руына қарсы 

соғысқа бара жатып, Алтай маңындағы Қизил Баш (Қызылбас) мекеніне 

жеткенде олар ол қауымды ұстап алып, тәркілеу жасады. Қашуға мәжбүр болған 

Бұйрық хан қырғыздардың аймағына қарайтын Ким кимчиут (Кем-кемжүт) 

жеріне қашып кетті. Оның Йиди Тублуқ (Жеті Тублуқ) атты бір әмірі қарауылға 
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(күзетке) шықты. Түркі тілінде «Йиди Тублуқ» деген – «жеті нышанға ие кісі» 

дегенді білдіреді. Шыңғыз ханның қарауылдары оларды көргенде, олар (Жеті 

Тублуқ пен адамдары) шаба жөнеліп, тауға қашты. Олар (оның) басына 

жеткенде, олардың әмірі Жеті Тублуқтың атының тартпасы үзіліп, ол ер-

тоқымымен бірге жерге құлады. (Шыңғыз ханның қарауылдары) оны тұтқындап 

Шыңғыз ханға алып барды.  

Сол жылдың қыс мезгілінде ол шекарада Бұйрық ханның Көксау Сабрақ 

атты әмірі жүрген болатын. «Көксау» сөзі «жөтелден және көкірек дертінен 

дауысы сөніп (шықпай) қалған кісі» дегенді білдіреді. Сабрақ (дегені) адамдарды да 

(сол атаумен) атайтын мекеннің атауы.  

Шыңғыз хан мен Оң хан бірде осы (аталған) әмірмен наймандардың 

уәлаятында орналасқан Байтарақ билчира деп аталатын жерде шайқасты. Бұл 

мекенді Байтарақ билчира деп атауының себебі – бір замандары наймандар 

патшасына оңғыт патшасынан Байтарақ атты бір қызды айттырған екен. Олар 

(наймандар мен оңғыттар) бірге осы жерге келіп, келін тойын ұйымдастырған 

екен. Ал «билчира» деген «нулы жайлау» дегенді білдіреді. Осы екі атауды 

құрастырып, осы мекен үшін атау еткен. Мұғулдар атаудың мағынасын жақсы 

түсінбейтін27, содан «Байтарақ» дегенді «Бадтарақ» деп айтатын.  

 

367-бет 

Шыңғыз ханның Оң ханмен бірігіп Бұйрық хан әскерінің әмірі Көксау 

Сабраққа қарсы жорыққа шығуы, Оң ханның алда бара жатқан Шыңғыз 

ханнан қашуы, Көксау Сабрақтың Оң ханның туыстарын қуып жетіп 

тонауы, бүкіл мал-мүлкін тартып алып кетуі 

 

Шыңғыз хан мен Оң хан жоғарыда (аты) айтылған жерде Көксау Сабраққа 

шайқас беру үшін жиналды. Содан олар бір рет соғысты, (кейін) екі жақтан да 

екінші рет шайқасу үшін қайта әскерді саптады. Түн болды, таңертең соғысатын 

болып әскерлер сауытымен ұйықтады. Оң хан әскерінің (тұрақтаған) орнына от 

жағып, түнделетіп Шиңгир (Шыңғыр) деп аталатын таудан асып, кетіп қалды.  

Таң атқанда Шыңғыз ханмен бірге келген нируундардың ұлы әмірінің бірі 

жажират руынан шыққан, (болмысынан) екіжүзділік пен арампиғылдыққа  

жақын Жамұқа шешен Оң ханның туын танып, оның алдына шауып келіп, 

                                                           
27 Яғни, бұл қыз жайлы әңгімені есітпеген болса керек. 
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сөйтіп: «Уа, хандардың ханы, сен білесің ғой, менің ағайындарым жазғы 

жайлаудан қыстауға кетіп бара жатқан торғайларға ұқсас қой. Яғни, Шыңғыз 

хан, менің туысқаным қашып кетпек болып жатыр, саған әрдайым айтатын едім 

ғой, мен – сенің торғайыңмын деп!» – деді.  

Осылай ол (оны) мазақтап, екіжүзділік танытуда еді. Бұл сөзді есіткен 

Убчиритай Гурин (Өбшірітай гурин) баһадүр: «Мұндай екіжүзді сөзді достар 

мен аға-інілердің арасында айтуға болмайды», – деді. 

Ол (Өбшірітай) Оң ханның ұлы әмірінен болатын. «Убчиритай» (сөзі) осы 

аймақта өсетін және әйелдер жүзін қызыл ету үшін жағатын «қызыл жеміс» 

дегенді білдіреді. Гурин баһадүрдің жүзі болмысынан қызыл болғандықтан, оны 

осы жеміспен салыстырып, осы атпен атайтын. Айтуларынша, (бұл) жемістен 

Шыңғыз хан да майлы 

 

368-бет 

мумийа (мумия)28 сияқты (нәрсе) дайындап, (онымен) мұртын майлайтын әдеті 

бар еді.  

Оң хан айламен (Шыңғыз ханнан) бөлініп, (өзге аймаққа) кетіп бара 

жатқанда, тап сол кезде олар жайлы «Оң хан өзіне оларды бағындырып алды» 

деп жоғарыда айтылған меркіттер патшасы Тоқтаның бауыры Құду мен 

Тоқтайдың ұлы Шылауын екеуі Оң ханның жоқ болғандығынан (кетіп 

қалғандығынан пайдаланып) қайта көтерілді. Сөйтіп, өздерінің әскерімен және 

иеліктерімен қайта қосылды.  

Шыңғыз хан Оң ханның бұл ұятты ісінің куәгері болғанда: «Оң хан өзі кері 

(аман-есен) қайтып кетіп, мені бәле мен от ортасына тастамақ болды», – деді. 

Осы себепті Шыңғыз хан да кері қарай қайтты. Ол Сары кихара (дала) деп 

аталатын жерге келді. (Ол кезде) Оң хан Татал Туқула аталатын жерге жеткен 

еді. Оның бауырлары Елқа Сәнгүн мен Жағамбу екеуі де өздерінің үй ішімен 

және малайларымен (оның) соңынан Идир уә Алтай (Идер-Алтай) аталатын 

жерге дейін ілесіп келген болатын. Бұл жерде өзен мен қалың орман бар. Көксау 

Сабрақ әскерімен (оның соңынан) барып, тұтқиылдан оларды сол аймақта 

ұстады, (сөйтіп) олардың бар дүниесін тонап, табыны мен отарын айдап кетті, 

Оң ханның ұлысының шекарасына қарай (жолға шықты). (Содан) Далиду 

Амасараның (Далиду қақпасының) шекарасында (орналасқан) барлық жанұясы 

мен туысқандары, жақындары және малдарын алып, кері қайтты.  

                                                           
28 Мумийа (мумия) – арабтың мумийа – қара жабысқақ сөзінен алынған, яғни қара түсті жабысқақ 

бояудың бір түрі деген мағынаны береді. 
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Содан (Көксау Сабрақтың қырғынынан тек) Елқа Сәнгүн мен Жағамбу ғана 

аман қалып, Оң ханның алдына келді. Оң хан өзінің ұлы Сангунге әскер беріп, 

дереу (оны) дұшпанның соңынан жіберді. Және Шыңғыз ханға елші 

аттандырып, оны (болған) жағдайдан хабардар етті, одан көмек сұратты.  

Осымен (бұл тақырып) бітті. 

369-бет 

Оң ханның Шыңғыз ханнан наймандар әскеріне қарсы тойтарыс 

беру үшін көмек сұрауы, Шыңғыз ханның көмек үшін үлкен 

төрт әмірін аттандыруы жайлы 

 

Оң хан қайта әлсіреген кезде ол Шыңғыз ханға (келесідей сөзді айтып) елші 

жіберді: «Найман руы менің әскерімді және руымды тонап кетті. Мен баламнан 

(Шыңғыз ханнан) төрт күлікті, яғни Шыңғыз ханға тиесілі төрт әмір баһадүрді 

көмекке сұраймын, бәлкім олар менің әскерім мен дүниемді (наймандардан) 

қайтарып ала алар».  

Осы себептен Шыңғыз хан Бурчи (Бауыршы) ноян, Мұқалы гойон, Бөріғұл 

ноян мен Шылауған баһадүр төртеуін әскерімен бірге Оң ханға көмекке жіберді. 

Олар келгенше наймандардың әскері Сангунді қиратып, Оң ханның екі ұлы 

әмірі Тигин Қури (Тегін қоры) мен Итурган Бадқуды (Итарган бадқыны) 

өлтірген еді. Олар (наймандар) Сангуннің атын санынан жарақаттап, сәл 

болмағанда Сангун (атынан) құлай жаздады, сөйтіп (наймандар) оны тұтқынға 

түсірулеріне жақын қалды. (Осылайша) олар жеңілген күйде қайтып келе 

жатқанда (Шыңғыз ханның) төрт әмірі жетіп келді.  

(Жорыққа) шығар кезде Бауыршы ноян (Шыңғыз ханға): «Менің жауынгер 

атым жоқ», –деп Шыңғыз ханның Жабакай (Жабағай) аталатын атақты 

аттарының бірін сұрады. Оның (аттың) сипаты (осы кітаптың) бірнеше жерінде 

келтірілетін болады.  

Шыңғыз хан атын бере тұрып: «Қай кезде оның жақсылап шабуын қаласаң, 

оны қамшымен жалынынан сипа, бірақ ұрушы болма», – деді.  

Бауыршы (ноян) Сангуннің аты жаралы екенін, ал оның өзін әне-міне 

дегенде (жау) тұтқындап алатынын көргенде, құтқарып алу үшін оның жанына 

шауып барып, Сангунге өз атын берді де, өзі Жабағайға отырды. Алайда ол оны 

қанша ұрмаса да, ол қатты жүгірмеді. Сангун оған (Бауыршы берген атқа) мінді 

де, кетіп қалды.  
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370-бет 

Кенет оның ойына Шыңғыз ханның сөздері түсті. Содан оны (атты) жалынынан 

қамшымен сипап еді, ол (ат) найзағайдай шаба жөнелді. (Сонда) Сангун 

(шегінуге бет бұрған) әскерді қуып жетті де, нөкерлерді тоқтатып, бірлесіп 

әскерді сапқа түзеп, жауға соққы жасады, сөйтіп оларды қашуға мәжбүр етті. 

Олар Оң ханның (наймандар тұтқынға түсірген) әскерін, руын, дүниесі мен 

малдарын оның өзіне қайтарып, Шыңғыз ханға аман-есен жеңіске жеткен әрі 

жеңімпаз күйде қайтып оралды.  

Оң хан (Шыңғыз ханның) бұл көмегіне дән риза болды, (сөйтіп) оған (түрлі) 

алғыстар айтып, ризашылығын білдірді.  

Ол (Шыңғыз ханға): «Бұрынғы жылы мен бір рет жаудан қашып, аш-

жалаңаш күйде өз ұлым Шыңғыз ханға келдім. Ол маған баспана беріп, 

қарнымды тойдырып, жалаңаштығымды бүркеді. Уа, менің асыл (текті) ұлым, 

(сенің менде) осындай көп ақыларың бар, қалайша кешірім сұрап, қалай 

шүкіршілік айтсам екен?!» – деді. 

Айтуларынша, осыдан соң Оң хан бір сыйлық жасау үшін (өзіне) Бауыршы 

ноянды шақыртып алды. Ол (күзет) кезегінде болғандықтан және Шыңғыз 

ханның оқ қабын беліне асып алғандықтан оған: «Мені Оң хан шақыртып 

жатыр», – деді.  

(Шыңғыз хан): « Бара ғой», – деп әмір етті.  

(Бауыршы ноян) оқ қапты басқа біреуге беріп, (өзі) кетті. Оң хан оған шапан 

жауып, он мүнқур алтын берді. «Мүнқур» негізінде (осы рудың) ерекше 

(қолданатын) атауы. Олар (бұл сөзбен) ең үлкен табақтан да үлкен кеселерді 

атайды. Қазіргі уақытта біз бұл атаудың шынайы мағынасын білмегендіктен, біз 

(бұл) «манхур» сөзімен кішкене кеселерді атап жүрміз. Бұл кеселерді алып 

Бауыршы Шыңғыз ханға құлдыққа бас иген күйде келді. Ол тізе бүгіп, кеселерді 

(Шыңғыз ханға) көрсетті де: «Мен кінәлімін!» – деп айтты.  

(Шыңғыз хан): «Неге?» – деп сұрады.  

(Бауыршы ноян): «Себебі мен Шыңғыз ханның оқ қабын тастап осы дүние 

үшін Оң ханға бардым. Егер менің кезегімде бір оқыстық орын алғанда, 

әлдебіреу саған шабуыл жасағанда, кінә менің мойнымда болатын еді!» – деді.  

Шыңғыз хан ол сөзді құптап, оған (өзінің) оң көзқарасын  

 

371-бет 

білдірді, (оған): «Бұл кеселерді ал, себебі олар – сенікі», – деді.  
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Бұл оқиғадан соң қыс кезінде (Шыңғыз ханның құлағына) «Барқұжынға 

қашып кеткен меркіт патшасы Тоқта қайтадан (алаңға) шыға бастады» деген 

сыбыс жетті. Шыңғыз хан Жошы қасармен ақылдасып, бұл сыбысты негізсіз деп 

тауып, оған назар аудармады.  

 

Шыңғыз хан мен Оң ханның Құрылтай өткізіп, олардың тайжуыттарға  

қарсы соғысқа аттануы жайлы  

 

596 хижри жылының айларына сәйкес келетін маймыл жылы болып 

табылатын бичин жылы, көктем кезінде Шыңғыз хан мен Оң хан Сары (кихара) 

дала деп аталатын аймақта бір-бірімен кездесіп, мәжіліс құрып, Құрылтай 

жасады.  

Нақыл етілуінше, олар Құрылтайға жиналғанда Оң ханның Шыңғыз ханды 

тұтқындамақ ойы болған еді. Той үстінде барын руынан шыққан Усун (Үйсін) 

ноян күдіктеніп қалып, етігінің қонышына пышақты жасырып қойды. Сөйтіп, 

Оң хан мен Шыңғыз ханның ортасына отырып алып, арқасына қарап қойып, 

әңгімелесіп ет жеп отырды. Осы себепті Оң хан өзінің опасыздығы жайлы 

олардың біліп қойғанын түсінді де, ол оны тұтқындай алмады. Шыңғыз хан сол 

себепті (Үйсіннің қызметі үшін) барын ...29 

Құрылтайдан соң олар бірігіп тайжуыт қауымына қарсы жорыққа шықты. Ол 

кезде тайжуыттың көсемі мен ұлықтары Аңқу Хуқучу мен Қурил (Құрыл), 

Қуйил (Қойыл), олардың бауырлары мен туысқандарынан төмен (дәрежеде) 

болған Тарқытай қырылдақ және соған ұқсас өзге әмірлер болатын.  

 

372-бет 

Тарқытай – оның аты, қирилтуқ (яғни қырылдақ) – күншіл дегенді білдіреді. 

Барқужын бағытына қашып кеткен меркіт патшасы Тоқта бек осы кезде 

тайжуыттарға өз бауырлары Құду мен Урчаңды (Оршаңды) көмекке жіберген 

болатын.  

Бұл (аталған) жамағаттың барлығы Мұғулстан жазығы болып табылатын 

Унан (Ұнан) мекенінде жиналды.  

Шыңғыз хан мен Оң хан оларға барып соғыс салды. Тайжуыт қауымдары 

жеңіліс тауып, қаша жөнелді. Шыңғыз ханның әскері Тарқытай қырылдақ пен 

                                                           
29 Түпнұсқада сөйлемнің соңы жазылмаған. 
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Қойылдардың соңынан қуып Илинкут Тудас атайтын жерге дейін барды, сөйтіп 

ол екеуін сонда өлтірді.  

Ал Аңқу хоқышы мен Тоқтай бектің бауырлары Құду мен Оршаң бірге 

қашып Барқұжын аумағына кіріп кетті. Ал Құрыл болса найман руының 

арасына кетті (жасырынды).  

Аңқу хоқышы дегеннің мағынасы – «көп (өте) ашушаң». Айтуларынша, 

Шыңғыз хан мен тайжуыттардың ортасындағы алауыздық пен жанжалға бастау 

салған сол (ашушаң, яғни Аңқу хоқышы) болатын.  

 

Қатаған тайпасы мен салжуыт тайпасының одақтасуы, ант беріп бірігуі,  

Шыңғыз хан мен Оң ханға қарсы соғысып, жеңіліс табуы  

 

Қатаған мен салжуыт рулары әуел бастан-ақ Шыңғыз ханмен дұшпандыққа 

негіз салғандықтан, Шыңғыз хан бұдан бірнеше жыл бұрын Жамұқа шешенмен 

одақтасып, оларға (қатаған мен салжуытқа) бітімшілік жасау үшін елші жіберген 

болатын. Ерте кездерден бері мұғулдар арасында хабарларды шебер ұйқастырылған, 

ауыспалы мағынадағы астарлы сөзбен жеткізу дәстүр болатын. (Шыңғыз хан да) 

сондай (астарлап құрастырылған) хабарды елшісі арқылы айтып жіберді. Елші 

(Шыңғыз ханның) сондай астарлы  

 

373-бет 

сөзін (айтып) жеткізгенде, олар (оны) пайымдай алмады (түсінбеді). (Олардың 

арасында) бір зерек жас жігіт бар еді, ол (сөздердің) мағынасын түсініп оларға: 

«Бұл сөздің мағынасы оңай. Шыңғыз хан (бізді былай) хабарландырып жатыр: 

«бізге жат болған мұғул рулары бізбен дос әрі одақтас болды. Ал біздер 

туысқанбыз, сондықтан бірігіп, дос болып, ізгілікте болуымыз керек». 

Олар (қатаған мен салжуыт қауымы) шексіз күншілдіктің әсерінен, 

болмысындағы арамзалығынан бұған келіскен жоқ әрі елшіге құрмет те 

көрсеткен жоқ. Олар қойдың ішектері мен қанды араластырып қайнататын 

қайнатпаны қазаннан алып, оның (елшінің) бетіне шашып жіберді. Және оны 

балағаттап, масқаралаған күйде кері қайтарды. Осы себептен (олар мен Шыңғыз 

ханның ортасында) дұшпандық пен (бір-біріне деген) жеккөрушілік орнады. 

Бұған дейін-ақ қатағандер мен салжуыттар бірнеше рет Шыңғыз ханмен 

соғысқан еді әрі тайжуыт руымен одақтас болған еді. Әсіресе тайжуыттардың 

бір тармағына жататын Қадан тайшының балалары Тудай мен Қурил (Құрыл) 
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және Тарқытай қырылдақпен (біріккен еді). Оларға бойсұнуда алғырлық 

танытып, Шыңғыз ханға дұшпандық жасауда әрі қастасуда ынта-жігер білдірді.  

Жоғарыда айтылғандай себептерге байланысты, тайжуыт рулары жеңілген, 

ал бір бөлігі қашып кеткен кезінде, бұл қатаған және салжуыт рулары (бірге) 

жиналды. Және олармен дүрбен, татар және қоңырат рулары одақ құрды. 

Сөйтіп, олар мұғулдардың арасында бұдан мықтырақ ант болмайтындай, бір-

біріне өзара ант ішті (берді). Ол ант келесідей болатын: олар айғыр атты, 

бұқаны, қошқар мен еркек итті қылышпен сойып: «Уа, аспан мен жердің 

құдайы, біздің қандай ант беріп жатқанымызды есіт! Бұлар – бұл жануарлардың 

негіздері мен бастаулары еркек (біз де еркектерміз). Егер біз өз (еркектік) 

сөздерімізде тұрмасақ және келісімді бұзсақ, осы жануарлар сияқты болып 

(өліп) қалайық!» – десті. Осындай жолмен олар ант ішіп (беріп), Шыңғыз 

ханмен және Оң ханмен соғысатын болып одақ құрды. Олар жорыққа шыққанда 

Алшының әкесі қоңырат руынан шыққан Дай сачан (Дай шешен)  

 

374-бет 

Шыңғыз ханға жасырын түрде: «(Сенің) жауларың осындай келісімшартпен 

одақ түзді, содан сендер жаққа жұмыла (жорыққа) шықты», – деп хабар жіберді. 

(Осылайша) Шыңғыз хан (бұдан) хабардар болғанда, ол Оң ханмен бірге 

Ұнанға жақын жердегі Қутун Наур (Құтын науыр) жерінен ол руларға тойтарыс 

беру үшін (әскерімен) шықты. Содан Буйир Наур (Бүйір науыр) деп аталатын 

мекенде кездесіп, олар бір-біріне қарама-қарсы келіп тұрды. Сөйтіп, екі жақ та 

сап түзеп, өте сұрапыл (қатты) шайқасты.  

Ақыр соңында Шыңғыз хан (бұл кезде де) қайта жеңіске жетіп, жау 

ойсырата жеңілді.  

 

Жағамбудың ағасының Оң ханмен жанжалдасуы, оның Оң ханның  

бірнеше әмірімен кеңес құруы және наймандар патшасына  

кетіп қалуы туралы 

 

Содан соң, сол жылдың қысында Оң хан Килураң жақтан біршама көшіп, 

Қуба Қайаға (Құба қияға) апаратын жол бойынша кетті. Өзгелер де соңынан 

көшіп, топ-топ болып (артынан) жүріп отырды. Кенет оның бауыры Жағамбу 

әмірлері Алтун Ашуқ (Алтын асық), Ийл Қури (Елқоры), Ийл Қуңқур 

(Елқоңыр), Қул Бариға (Құлбарыға): «Біздің үлкен ағамыздың мінезі түтігіп 

қалды, содан еш жерде тыныштық таппайды (отыра алмайды). Және (өзінің) 
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жаман мінезімен ол барша ағайындарды құртты, оларды Қарақытай аймағына 

кетуге мәжбүр етті. Ондай әдетпен және мінезімен ол ұлысқа тыныш өмір 

сүруге (мүмкіндік) бермес. Онымен қалай істесек екен?» – деді. 

Алтын асық бұл сөздерді жасырып қалмады, астыртын Оң ханға жеткізді. Оң 

хан Елқоры мен Елқоңырды ұстап, кісендеп, кісенделген бойы оларды оның киіз 

үйіне алып келуін бұйырды.  

375-бет 

Содан ол олардың кісендерін шешті де, Елқоңырға: «Біз Таңғұт аймағына 

көшіп бара жатқанда не туралы айтқан едік?» – деді.  

Шамасы, олар сол жақта бір нәрсе жайлы кеңесіп, бұзуға болмайтын бір 

келісімшарт жасасқан болатын.  

«Мен сен сияқты ойламаймын!» – деп, оның бетіне түкіріп жіберді. Осы 

үлгіде сонда отырған басқа әмірлер де оның бетіне түкіре бастады.  

Сонда Алтын асық: «Мен ол жиналыста болған едім, алайда мен өзімнің 

патшама қарсы жаман ойлауға мүмкіндік бермедім әрі оның қызметін тәркі 

етуді асыл іс деп білмедім», – деп айтты.  

Осы себепті Жағамбу Оң ханның төрт ұлы әмірі: Елқоры, Елқоңыр, Нарин 

Туғрил (Нарын Тоғрыл) және Алин тайчи (Әлін тайшы) мен бірге Оң ханның 

жауы наймандар патшасының жағына ауып, сөйтіп (соған) кетіп қалды.  

Жолда Жағамбу найман патшасына келесідей хабармен елші жіберді: 

«Алтын асық менің ағам Оң ханға мен туралы астыртын (жалған) сөз айтып, 

мені оның алдында иістенген бауырдай және өлімтік етті. Осы себепті менің 

жүрегім одан бет бұрды, содан мен саған шын көңілмен келе жатырмын».  

Содан соң олар бірге найманның патшасы Таяң ханның алдына кетті. 

Олардан бөлінген Оң хан Құба қия (аталатын) мекенде қыстады.  

Шыңғыз хан болса, Қытай уәлаятының шекарасында, Чакчар (Шақшар) деп 

аталатын жерде қыстады.  

 

Шыңғыз ханның меркіт әмірі Улақ Удурға (Олақ Одырға), онымен одақтас  

тайжуыт пен татарлардың бірнеше әмірлеріне қарсы соғысуы, 

олардың жеңіліс табуы  

 

Сонан соң Шыңғыз хан меркіт, тайжуыт пен татарлардың кей әмірлеріне 

қарсы соғысқа аттанды. Олардың есімдері: меркіттен Олақ Одыр, тайжуыттан 

(Қирқан Тайчи (Қырқан тайшы),  
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376-бет 

татардан Жауқур (Жауқыр) мен Калбакар (Қалбақар), олардың бәрі руларының 

басшылары және өз дәуірінің құрметті адамдары болған еді.  

Олар бір жерге жиналды. Аталған Олақ Одыр сол заманда (өзі) қатарлы 

даңқты да, құрметке ие адамдары арасындағы (айрықша) ерекшеленетін адам 

болатын әрі көңілінде билік пен патшалыққа ие болуға (деген) шексіз ынта-

ықыласы бар адамдардың қатарына жататын.  

Сондай-ақ сол кезде баяут руынан шыққан дана әрі (аса) көреген бір адам 

болатын. Ол: «Қият-жұрқын руынан шыққан Сажа бек патшалыққа (қатты) 

ұмтылады, алайда бұл оның ісі емес. Адамдарды әрдайым бір-бірімен 

ұрыстырып, (өзінің) ісін алға жылжыту үшін әртүрлі екіжүзді айлаларға баратын 

Жамұқа шешеннің де ол қолынан келмейді. Және Жошы Бараның, яғни Шыңғыз 

ханның бауыры Жошы қасардың да осындай ұмтылысы бар. Ол өз күш-

құдіретіне және оқ ату шеберлігіне жүгінеді, алайда оның да (бұл) қолынан 

келмейді. Меркіт руынан шыққан, билікке талпынатын және атақты күшке әрі 

ұлылық (қасиетке) ие Олақ Одырдың да қолынан ештеңе келмейді. Бұл 

Тимужин (Теміршың), яғни Шыңғыз хан болса, басшылық етуге де, патшалық 

жасауға да қабілетті әрі келбеті де, өнері де бар, сондықтан ол күмәнсіз 

патшалық жағдайға жетеді», – деді.  

Бұл сөзді ол мұғулдардың әдеті бойынша ұйқастырылған (астарлы) 

өлеңдермен айтты. Ақыр соңында ол айтқандай-ақ болды: Шыңғыз хан патша 

болды, сөйтіп өзінің бауырынан бөлек бұл аталғандардың (Сажа бекті, Жамұқа 

шешенді, Олақ Одырды) бәрін, олар туралы әрқайсысы өз орнында хикая 

етілетіндей түрде өлтірді. Бұл хикая мұнда Олақ Одыр еске алынғандықтан 

баяндалды, біз қайтып өз сөзімізге ораламыз.  

Шыңғыз хан жорыққа шығып, осы жиналғандарға қарсы соғысқа аттанғанда, 

Талан Нимургис жерінде оларды қуып жетіп, соғысты, оларды жеңіп, 

бағындырып, тәркілеу жасады. (Тек олардың арасынан) бір тайпа қашып кетті, 

содан олар қайтадан бір жерде жиналды.  

Сол уақытта Жошы қасар Шыңғыз ханнан бөлек жерде еді. (Сонда) оның 

(Жошы қасардың) қасында Жебе бар болатын. (Сол кездерде) қоңырат қауымы  

 

377-бет 

Шыңғыз ханға бас иіп келуге ниеттенгенде, Жебе Жошы қасарды азғырып, 

қоңыраттарды қуып жіберуге еліртті. Содан олар (қоңыраттар Шыңғыз ханға) 
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келу ниеттерінің болғанына өкініп, ойларынан қайтты. Осы себепті Шыңғыз хан 

Жошы қасарға ашуланып, (бұдан кейін) сенбейтін болды.  

 

Қоңырат тайпасының Жамұқа шешенге кетуі, оны гурхан көтеріп,  

Шыңғыз ханға қарсы соғысқа аттанбақ болғаны жайлы хабардың жетуі,  

оларды бағындырғаны 

 

Содан соң 597 хижри жылының жумада әл-әууәліне тура келетін, тауық 

жылы болып табылатын тақиқу жылы30 қоңырат руы шапқыншылыққа ұшырап 

сандалып, бас сауғалап Жамұқа шешенге кеткенде, (олар) икирас, қоралас, 

дүрбен, [татар], қатаған мен салжуыт руларымен бірге ақылдасып Ким өзені 

бойында жиналыс жасап, Жамұқаны гурхандыққа көтерді. Гурханның (сөзінің) 

мағынасы – сұлтандардың патшасы және билеушісі. Содан ол гурхан болды. 

(Сонда) олар Шыңғыз ханға (қарсы) соғысқа шығуды ойластырды.  

Олардың бұл кеңестері мен айтқан сөздерін Қорыдай атты бір кісі есітті. 

Содан ол бір маңызды жеке ісі бойынша өзінің қоралас руынан шыққан  

Мергітай атты күйеу баласының үйіне келіп, бұл жағдайды әңгімелеп берді.  

Мергітай Қорыдайға: «Сен бұл сөздерді барып Шыңғыз ханға жеткізуің 

қажет», – деді. Сөйтіп (Қорыдайға), өзінің ақ, құлағына без өскен атын оған 

(Шыңғыз ханға) бару үшін берді. (Сонда) Қорыдай: «Егер сен мені жұмсап 

жатсаң, сенім артуға болатындай жас ақшыл түсті ат бер», – деді. Әлгі (сұраған) 

атты берген жоқ, содан Қорыдай аталған атқа мініп  

 

378-бет 

жолға шықты. Жолда ол күренге, яғни шеңбер түрінде орналасқан әскерге 

жолықты. Бұл күреннің басшысы хойын (құйын), яғни орман руынан шыққан 

Қулан (Құлан) баһадүр болатын. Шамасы ол (күрен) тайжуыт руларына тиесілі 

болатын. Ол онда барған кезде түн болды. Қоралас руынан шыққан Қара 

Миргитай (Қара Мергітай) атты бір кісі өзінің нөкерлерімен ол күренде күзетте 

еді. Олар оны ұстап алып, танып қойды. Қара Мергітай Шыңғыз ханға жақтас 

болғандықтан, ол оған көмек көрсетіп, жүйрік айғыр берді, оны аттандырып 

тұрып: «Егер де сен жаудан қашып құтылмақ болсаң, сен бұл атпен солай істей 

аласың және сені ешкім қуып жете алмайды. Ал егер біреу сенен қашса, сен оған 

жете аласың. Бұл атқа сенім арт, отыр да, шап!» – деді. 

                                                           
30 Тақиқу (тауық) жылы – көне түркі халықтарының мүшел есебі бойынша жыл атауларының оныншы 

жылының көне атауы - тауық жылы. 
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Қорыдай ол жерден аттанып бара жатқанында, жолда Жамұқаға ақ киіз үй 

алып бара жатқан адамдар тобы кездесіп қалды. Олар оны ұстамақ болды. 

Алайда ол солай (жылдам) шауып кетті, (нәтижесінде) ол олардың көзінен 

ғайып болды. Ол Шыңғыз ханға келіп ол (айтылған) сөздер жайлы оны хабардар 

еткенде, Шыңғыз хан асығыс оларға қарсы соғысқа аттанды. Содан Йиди 

Қуруқан (Жеті қорған) деп аталатын жерде Жамұқаға соғыс салып, оған қирата 

соққы берді. Сол жерде қоңырат руы оған мойынсұнды.  

578 хижри жылының жумада әл-әууәліне (айына) сәйкес келетін ит жылы 

болған нуқай жылының көктемінде Шыңғыз хан Улқуй Шилугалжит аталатын 

өз жағалауындағы алшы-татар мен шаған-татарға (руларына) қарсы жорыққа 

аттанды.  

(Аттанар кезде) ол: «Ешкім (соғыс үстінде) олжа алумен айналыспасын, 

соғыс ісі мен жау реттелген кезде олжаны алып, барлығы бірге (олжаны) тату-

тәтті бөліп алсын», – деп бұйрық (жасақ) шығарды. Барлығы бұған келісті. 

(Алайда) Никун тайшының ұлы Құшар, Құтула қағанның ұлы Алтан және 

Шыңғыз ханның немере ағасы Дәрітай отшыген 

 

379-бет 

сөздерінде тұрмай, (соғыс) ісі бітпей тұрып олжа алумен айналыса бастады.  

Шыңғыз хан мұны құптамады, (сөйтіп оларға) Құбылай мен Жебе екеуін 

жіберіп, олардан олжаларын қайтарып алды. Осының нәтижесінде олар ренжіп, 

оған сатқындық жасады, жасырын Оң ханның жағына ауып кетті. Кейін олар 

Шыңғыз хан мен Оң ханның арасындағы қатынастың бұзылуына (алып келген) 

себептердің бір бөлігі болды. Олар онымен (Оң ханмен) бірге Шыңғыз ханға 

қарсы соғысты, кейіннен барлығы қырып тасталды.  

 

Наймандардың патшасы Тоқта бектің бауыры Бұйрық ханның меркіт 

патшасы, татар, қатаған мен басқа да тайпалармен бірігіп Шыңғыз ханға 

қарсы үлкен әскермен жорыққа шығуы, олардың тауда қар мен боранда 

апатқа ұшырауы 

 

Аталған ит жылының күзінде наймандар патшасының бауыры Бұйрық хан 

мен меркіттер патшасы Тоқта бек, дүрбен, татар, қатаған және салжуыт 

рулары, олардың көсемі Уқучу (Оқшы) баһадүр мен ойрат руының Қутуқа беки 

(Құтықа бек), яғни бұлар Шыңғыз ханмен де, Оң ханмен де сан рет соғысқан 

топтар болатын, (міне, осылар Шыңғыз ханнан) қашып Бұйрық ханның 
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қарамағына жасырынған, сөйтіп онымен біріккентұғын. (Ендеше олардың) 

барлығы үлкен әскер болып Шыңғыз хан мен Оң ханға қарсы соғысқа аттанды.  

Шыңғыз хан мен Оң хан Шақшар мен Журқай (Жұрқай) деп аталатын жерге 

қарауыл қойды. (Содан) аталған жерден бір күзетші келіп найман әскерінің 

жақындап келе жатқаны жайлы хабар берді.  

 

380-бет 

Шыңғыз хан мен Оң хан Улқуй Шилугалжит аймағынан көшіп Унгу (Үнгу) 

(қорғаны) жағына қарай кетті. Ол жер Қараун Жидунның (Қарауын жидүнның) 

шекарасындағы Наачар ақа (аға) жұрты болатын. Ол Үнгі (қорған) Ескендірдің 

қорғанына ұқсайды, Қытай уәлаятының шекараларында тұрғызылған. 

Оң ханның ұлы Сангун (әскердің) қанатында еді. Ол одан (таудан) түскен 

кезде (аталған) қорғанға ұштасатын орманға келіп жетті. Ол оған (қорғанның 

өзіне) әлі жетпеген еді, (сонда) Бұйрық хан (оларды байқап қалып): «Бұл 

– мұғулдардың руы. Біз олардың барлығын бірден қырып саламыз», – деді.  

Сөйтіп, наймандардан, олармен бірге мұғул руының қатаған руынан шыққан 

Оқыш баһадүр мен меркіт патшасы Тоқта бектің бауыры Құдуды (әскерімен) 

алға жіберді. Олар Сангунге дейін жетіп, соғысуға сап түзеді, алайда шайқаспай, 

қайтып оралды.  

Сангун да қозғалып Үнгіге (қорғанның қасына) келді. Сол кезде (наймандар) 

«қар жауып, боран болсын» деп бақсылық жасады. Бақсылықтың мағынасы 

келесідей еді: дуа оқылып, суға түрлі тастар тасталынады, (нәтижесінде) күшті 

нөсерлі жаңбыр жауады. (Дегенмен) бұл қар мен боран олардың өзіне қарсы 

болып шықты. Олар кері бұрылып, бұл таудан қайтып кетпек болды, алайда 

Куйитан (Күйтан) деп аталатын аймақтан шыға алмай қалды. Сол жердегі 

аяздың күштілігінен наймандық Бұйрық ханның, онымен біріккен мұғул 

руларының аяқ-қолының үсіп қалғаны баршаға (жақсы) белгілі. Боран мен 

бұрқасынның (күшті) болғаны соншалық, көптеген адамдар мен жануарлар 

биіктіктен құлап, өліп кетті.  

Шыңғыз хан мен Оң хан арал деген мағынаны білдіретін Арал өлкесіне 

тұрақтады. Сол кезде Бұйрық хан мен Жамұқа, оны гурхандыққа сайлаған 

адамдарымен бірге келіп жетті. Олардың жағдайы соншалық (қиын) болып 

қалғандықтан, ол (Жамұқа) Шыңғыз хан жағына қайта ауып, оны патшалыққа 

отырғызған рулардың үйлерін тонап, Шыңғыз ханға құлдыққа бас иген күйде 

келді.  
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Шыңғыз хан мен Оң хан Үнгі (қорғаннан) өтіп, атауы Абжийа Кутагар 

аталатын қыстауда қыстады. Бір замандары бұл қыстау қоңырат руына тиесілі 

еді. Құбылай қаған мен Арық Бұқаның арасында соғыс болған кезде, олар осы 

жерде шайқасты. Оның жері – сусыз шөл, сондықтан бұл жердің тұрғындары 

қарды қанағат етеді.  

Сол қысы Шыңғыз хан өзінің үлкен ұлы Жошы хан үшін Сангуннің қарындасы 

Шауыр бикені айттырды, ал Оң хан Сангуннің ұлы Тусақаға Шыңғыз ханның 

қызы Құжын бикені айттырды. Алайда бұл іс жүзеге аспады және орындалмады, 

осының нәтижесінде олардың арасында бір қырғиқабақтық пайда болды.  

 

Жамұқаның (Оң ханның ұлы) Сангунге баруы, оны Шыңғыз ханға қарсы 

шығуға үгіттеуі және олар мен Шыңғыз ханның арасындағы Қалалжыт 

Алат жерінде болған соғыстың баяны 

 

Ең бірінші кезекте Жамұқа Шыңғыз ханды күндеуші және (оған) жамандық 

ойлайтын (кісі) болғандықтан, сондай-ақ тумысынан өте қу, айлакер әрі ұятсыз 

(адам) болғандығынан, сол ыңғайлы сәтте ол Сангунге барып: «Менің ағам 

Шыңғыз ханның біздің жауымыз Таяң ханмен тілі бір, оған кетпе-кет (толассыз) 

елшілерді жіберіп жатыр», – деді. Сөйтіп, ыстық деммен (бар жан-тәнімен) ол 

ойын Сангуннің көкейіне құйды. Және ол да (өзінің) аңқаулығынан мұны 

шындық деп біліп, оған мынадай шешім айтты: «Шыңғыз хан жорыққа шыға 

берген кезде біздің әскерлер (әр жақтан) пайда болады, сөйтіп біз оны 

талқандаймыз!». 

Шыңғыз ханның немере ағасы Дәрітай отшыген мен оның ағайыны (болып 

келетін) Құтула қағанның ұлы Алтан, Никун тайшының ұлы Құшар (жоғарыда) 

айтылғандай, татарлармен болған соғыс кезінде бұйрық етілгенге қайшы түрде,  
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(белгіленген уақыттан) бұрын олжа жинағаны үшін, Шыңғыз ханның (олжаны) 

қайырып алғанына ашуланғандықтан, енді олар да бұл сөздермен (Сангуннің 

шешімімен) келісті. Сөйтіп, маңғұт руынан шыққан Тағай Қулатай (Тағай 

Құлатай) мен нируундер болған хадаркин руының басшысы Муқур Қураан 

(Мұқыр қуран) (олардың) барлығы әлгі жиналғандардың тобымен Шыңғыз 

ханды талқандау үшін бірікті.  

Ол кезде Сангун әкесінен бөлек көшіп, Алат аталатын аймаққа жақындап 

келе жатқан еді. Ол әкесіне Сайқан Тудиин атты өзінің әмірлерінің бірін 

жіберді.  
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Содан Шыңғыз хан мен оның әскерлері Сангун және оның әскерімен аралас, 

қатар орналасатындай етіп ұйымдастырып, соғысқа ыңғайлы сәтті күтіп, 

Жамұқамен кеңесіп отырды.  

Жамұқа Сангунді анда (тұтынған бауыр) деп атайтын, сонымен бірге ол 

Шыңғыз ханмен де анда (тұтынған бауыр) болатын. (Сангун жоғарыда 

айтылғандай) елші арқылы (Оң ханды): «Бұл кісі сенің достығың мен махаббатыңа 

таласады. Өгелін иканың ұлы, яғни Шыңғыз хан осындай сатқындық 

ойластырды. Біз болсақ оның (ойластырғанының) алдын алып, оны 

талқандаймыз», – деп хабарландырды. 

 Оң хан бұл сөздерді өте сенімсіз және сөгуге лайықты деп тапты, содан: 

«Жамұқа – сенім тудырмайтын, сенімсіз бос сөйлейтін адам. Сол үшін оның 

сөздеріне сенуге болмайды», – деді. 

Сол уақытта Шыңғыз хан бірнеше күн бойы (тоқтаусыз көшіп) олардан 

алыстап, шалғайлау жерде тұрақтады. Сөйтіп (бұл жағдай), 599 хижри 

жылының айларына сәйкес келетін доңыз жылының көктемінде Сангун әкесіне 

(өзінің дегенінен қайтпайтын) табан тірескен хабарын айтып, елші жібергенше 

жалғасты. «Қалайша ақылды, көреген адам айтылып жатқан осындай өткір 

сөздерге құлақ салмайды?». 

Оң хан бұл табанды сөздерді есітіп: «Біз онымен бауыр болдық, сол үшін ол 

бізге бірнеше рет жомарттық жасады, малмен және әртүрлі нәрселермен бізге 

көмектесті, қалайша онымен қастасуға және  
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оған қарсы (жамандық) ойластыруға болады?! Мен не айта аламын?! Сендерге 

қаншама рет («мұны істеме» деп) тыйым салсам да, сендер мені тыңдамайсыңдар! 

Менің сүйектерім (ең болмағанда) қартайған кезінде тынышталсыншы! Енді 

сендер тыңдамай жатырсыңдар. (Егер) сендер бұл істі жүзеге асырсаңдар 

(олармен соғыссаңдар), Құдай қаласа олар (бұның барлығынан) аман шығады», 

– деді.  

Ол бұл сөздерді айтып, тым қатты көңілсіз болып қалды.  

(Бірақ Сангун оған құлақ аспады), сөйтіп олар (Сангуннің адамдары) 

Шыңғыз хан тұрақтаған жайлауға білдіртпей (жасырын түрде) өрт қойып жіберді, 

сөйтіп олар (келесідей): «Бұған дейін ол өзінің ұлы Жошыға біздің қызымыз 

Шауыр бикені айттырған еді, ал біз (оны) бермеген едік. Енді біз (оған хабаршы) 

жіберіп, біз қызды беретіндігіміз жайлы, ал ол келіп той ұйымдастыруы жайлы 

айтамыз. Ал сендер болсаңдар біз той асын жеуіміз үшін уәде етілгендей той 
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жасайсыңдар. Ал ол келген кезінде біз оны қолға түсіреміз», – (деп жоспар) 

ойластырды. 

Бұл маңызды іс бойынша олар Буқадай қичат (Бұқадай қишат) атты кісіні 

(хабаршы етіп) жіберді. Негізінде наймандардың және кейбір мұғулдардың 

тілінде бақауылды «қисат» деп атайтын, ал (көпшілік) мұғулдар «қичат» дейді.  

(Сосын) ол хабар Шыңғыз ханға жеткен кезінде, ол екі нөкерімен бірге 

жолға шықты. Жолда ол қоңқотан руынан шыққан Тиб Тәңірдің әкесі Меңлік 

атаның үйіне барып, сонда қонды. Таңертең ол Меңлік атамен ақылдасып (ары 

қарай барған жоқ, оларға мынадай) жауап жіберді: «Біздің аттарымыз арықтап 

бітті, біз оларға жем берейік (семіртейік). Ал той ұйымдастыру мен той асын 

жеу үшін бір адамды жібереміз». 

Содан соң Шыңғыз хан елшіні қайырып, өзі үйіне қайтты.  

Осыдан соң Оң хан мен Сангун Шыңғыз ханға қарсы жорыққа шығуды 

ойластырды, ал ол бұл жайлы білмейтін еді. Оң ханның ұлы әмірлерінің 

қатарына жататын Йікә Чаран (Жеке Шаран) атты әмір үйіне келіп өзінің Алақчит 

(Алақшит) атты әйеліне: «Егер де біреу болып жатқан жағдайлармен Шыңғыз 

ханды хабардар етсе, ол оған көп мейірімін төгіп, (көп) жақсылық жасайтын 

еді», – деді. 

Әйелі оған жауап ретінде: «Сен айтып жатқан бүлікшінің сөздерін біреу 

есітіп қалып, (оларға) мән бермесе болғаны еді», – деді.  

(Сол уақытта) Шаранның Қишлиқ (Қышлық) атты табыншысы табыннан 
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сүт алып келген еді. Ол үйдің сыртында тұрып бұл сөздерді есітіп қалды, сөйтіп 

өзінің нөкері Бадайға: «Сен олардың не айтып жатқанын есіттің бе?» – деді.  

Және Шаранның Нарин кахан атты ұлы да сыртта тұрып, қайрақпен оқ 

қайрап жатқан кезде, (ол да) әкесі мен анасының арасында болып жатқан 

сөздерді есіткен еді, содан (ол): «Ай, сендерді-ай, тілі кесілгірлер! Сендердің 

айтып жатқандарың қандай сөз, жария қылатындай нендей сыр?» – деді.  

Бадай (істің мән-жайын) түсініп, Қышлыққа: «Мен істің мән-жайын түсіндім», – 

деді де, екеуі асығыс, жедел түрде (барып) Шыңғыз ханға хабар берді.  

Қазіргі кездегі Хорезми тархан, Ақутай тархан және Садақ тархан (сияқты) 

белгілі барлық тархандар осы Қышлық пен Бадайдың ұрпақтары болып келеді. 

Сол уақыттан бастап олар мен олардың рулары және олардың әулеттері 

тархандар әрі ұлы әмірлер болды, қазіргі таңға дейін болып та табылады.  

Содан Шыңғыз хан бұл сөздерді жақсылап ой елегінен өткізіп, ақылына 

салған кезде, өзі атауы Арал деген жерде тұрақтап қалды да, киіз үйлеріне 
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Шилугалжит аталатын орман жаққа көшуді бұйырды. Және (әскерінің) барлығын 

таудың арғы жағындағы Мау Ундур (Жаман биік, Жаман асу) мекеніне күзетке 

жіберді.  

Оң хан болса (сол кезде) Мау ундур тауының алдындағы, мұғулдар Хулан 

Бурқат (Қызыл тал) деп атайтын қызыл тал өсетін жерге жақындап келе жатқан 

еді.  

(Сол маңайда) Алшытай ноянға қарасты бірін Тайчу (Тайжу), ал екіншісін 

Чигитай (Шикітай) атайтын екі нөкер жылқыларды табынға айдап жатқан еді. 

Олар жауды көріп қалып дереу (шұғыл түрде) шауып, Қалалжыт аймағында 

тұрған әрі ештеңеден хабарсыз Шыңғыз ханға барып хабарлады.  

Шыңғыз хан кідірмей (жолға) шықты. Күн (көкжиектен) найза бойы 

көтерілгенде екі жақтың әскері бір-біріне қарама-қарсы сап түзеп тұрды. 

Шыңғыз ханның әскері шағын, ал Оң ханға тиесілінің саны көп (болғандықтан), 

ол (Шыңғыз хан) әмірлермен кеңес жасады: «Қалай істесек екен?».  

Оның қызметіндегі әмірлердің бірі ұрұт руынан Киіктай ноян болатын, ал 

тағы бірі  
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маңғұт руынан шыққан Құйылдар (Қойылдар) шешен еді, (бұл рулар) бір-біріне 

туысқан.  

Кезінде ұрұт пен маңғұт рулары сатқындық жасап Шыңғыз ханнан бөлініп, 

тайжуыттар руына қосылып кеткен кезде, ол екеуі (Шыңғыз ханға) қарсылық 

жасамады, керісінше адалдық танытып, жігерлі қызмет атқарды.  

Шыңғыз хан (мән-жайды) талқылап жатқан кезде Киіктай ноян атының 

жалынан қамшымен сипап, ойланып-толғанып тұрған еді, сондықтан тиянақты 

жауап (бере) алмады.  

Шыңғыз ханға анда (тұтынған бауыр) болған Құйылдар (Қойылдар) шешен 

(сол кезде): «Менің Хан бауырым! Мен жау тылында тұрған Күйтан атты  

қырқаға (атпен) шауып (барып) өзімнің туымды тігемін, сөйтіп өзімнің ерлігімді 

көрсетемін. Менің бірнеше ұлым бар, егер мен өліп кетсем, Шыңғыз хан оларды 

асырап, тәрбиелей алады», – деді.  

Маңғұттардан шыққан өзге бір ...31 (Шыңғыз ханға): «Мұның бәрінің қандай 

қажеттілігі бар? Құдайға тәуекел етіп оларға (қарсы) шабайық, сөйтіп Хақ 

Тағала не нәсіп еткен болса, берер», – деді.  

Қысқасын айтқанда, Құйылдар (Қойылдар) өзі айтқандай шаба жөнелді, 

сөйтіп Хақ Тағала оған жар болып жаудың арасынан (аман-сау) өтуге жол беріп,  
                                                           
31 Түпнұсқада адамның аты жазылмаған.  
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сол Күйтан қырына туын тігуге көмек берді.  

Шыңғыз хан болса, өзге әмірлермен бірге шабуылдады. Ең алдымен олар Оң 

ханның ең үздік жауынгерлері болған керейт руынан шыққан жұрқын қауымын 

қашуға мәжбүр етті. Одан соң, тағы керейттер қатарына жататын қоңқайыт 

руын қиратты. Одан кейін Оң ханның әмірлерінің үлкені болған Шиламун 

тайчины (Шыламын тайшыны) қиратты, сөйтіп сәл болмағанда Оң ханның жеке 

қорғаушылары мен күзетшілерін қырып сала жаздады. (Сол уақытта өз әскерімен) 

Сангун шабуылдады. Олар (Шыңғыз хан әскері) оқ атып оны бетінен жаралады. 

Соның нәтижесінде керейттер әскерінің қарқыны бәсеңдеп, тұрып қалды. Олай 

етпегенде (оларға) толықтай жеңілудің қауіпі төніп тұрған еді.  

Бұл соғыс мұғул тайпаларының арасында белгілі, атақты әрі күні бүгінге 

дейін осы хикаяны «Қалалжыт Алат шайқасы» деп айтады. Бұл жер Қытай 

уәлаятының  

386-бет 

шекарасында орналасқан. 

Олардың (жау әскерінің) көптігінің себебінен Шыңғыз хан төтеп бере алмай, 

шегінуге мәжбүр болды. Ол кері бұрылған кезде, әскерінің көп бөлігі оны тастап 

кетті, ал оның өзі болса Балжуна бағытына кетті. Бұл аймақ оларға және 

олардың малдарына жеткіліксіз, бірнеше суы аз құдықтары (ғана) бар жер 

болатын. Сондықтан олар суды лайдан сығып алып ішетін еді. Кейін ол бұл 

жерді тастап төменде айтылатын жерлерге кетті.  

Шыңғыз ханмен Балжунада бірге болған адамдардың саны аз еді. Оларды 

«Балжунату», яғни «олар онымен (Шыңғыз ханмен) бірге сол жерде болғандар, 

оны тастап кетпегендер» деп атайды. Олардың (Шыңғыз хан жағынан) белгіленген 

(бекітілген) құқықтары бар және өзгелер алдында ерекшеленіп тұрады.  

(Шыңғыз хан) ол жақтан шыққан кезде әскердің бір бөлігі және кейбір рулар 

(төменде) айтылатындай қайтадан оған қосылды.  

 

Шыңғыз ханның қоңырат қауымының әмірі Тиргих Амилге (Тиргих 

Әмілге) хат жолдауы, оның Шыңғыз ханға өз қолдаушылары мен қол 

астындағы адамдарымен түгел бойсұнуы 

 

Шыңғыз хан Қалалжыт Алаттағы соғыстан қайтып келген соң Килтигай 

(Кілтигей) қада шекарасындағы Урнуу муран аталатын өзеннің бойында жиналып, 

әскерін санады. Ол (Урнуу муран атауы) өзеннің де, тағачар (тағашар) руының 

мекені орналасқан үлкен тау белдеуінің де атауы болып келеді. (Санақ 

нәтижесінде) олар (саны) төрт мың алты жүз адам болды.  
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(Сосын) ол жерден Қалқа өзеніне қарай көшіп, олар екі бөлікке бөлінді. Екі 

мың үш жүз адам Шыңғыз ханмен бірге аталған өзеннің бір жағалауымен кетті, 

ал қалған екі мың үш жүз адам ұрұт, маңғыт руларымен өзге жағалау бойынша 

(кетті). Олар өзеннің ағысы бойынша төмен қарай жүрді.  

Жол жүріп бара жатып олар қоңырат руының әмірі әрі басшыларының бірі 

Тиргих Әмілдің елді мекеніне дейін келіп жетті. 

 

387-бет 

Олар оған (Тиргих Әмілге) келесі хабарды айтып елші жіберді: «Бұған дейін 

біздер бір-бірімізге анда әрі құда болатынбыз, (сондықтан) сендердің бізде дәстүр 

бойынша нағашылық құқықтарың бар. Ендеше, бізбен достық қарым-қатынаста 

болсаңдар, біз де (сендердің) одақтастарың және достарың боламыз. Ал егер 

жауласатын болсаңдар, біз де жауласатын боламыз. 

(Қоңыраттар) орайлы жауап бергендіктен олар достасып, бірге болды. 

(Сосын) Шыңғыз хан (ол жақтан) көшіп Тунга наур (Тонға науыр) мен Қуруқа 

Қуруқан (Құрұқан қорған) атты көл мен өзенге жақын орналасты. (Ол жерге) ол 

өзінің тұрағын орналастырды, демалып, жол қиындықтарынан тынықты.  

 

Шыңғыз ханның Оң ханға елші жіберіп, оған ерте кезде берген  

билік-құқығы жайлы еске салуы 

 

Содан соң Шыңғыз хан Оң ханға (баратын) елші ретінде елдүркін руынан 

Арқай жийун атты кісіні тағайындап, оған былай деп айтуды бұйырды: «Қазіргі 

уақытта біз Тонға науыр мен Құрұқан қорғанға келіп орналастық. Бұл (жердің) 

шөбі жақсы, біздің аттарымыз (жеп тойып) қуаттанды. Енді, уа хан, әкем менің, 

бұдан бұрын сенің немере ағаң Гурхан саған: «Сен үлкен ағам Бұйрық ханның 

орнын маған қалдырмадың әрі менің екі бауырымды, Тайтемір тайшы мен Бұқа 

Темірдің екеуін де (өлтіріп), жоқ қылдың» деп айтқанын, содан осы үшін сені 

қашуға мәжбүр етіп, Қараун Қибчал (Қараон қапшал) деп аталатын таудың 

тарлығына қуып, сонда (сені) қоршауға алғанын және сенің ол жақтан бірнеше 

адаммен ғана шыққаныңды есіңе түсір! (Ол жақтан) сені сенімен бірге жорыққа 

шыққан менің әкемнен басқа кім шығарды?!  

Тайжуыт руынан Удур Қунан (Одыр Құнан) мен басқа бір Бақачи (Бақташы) 

атты кісілер, екеуі бірнеше адаммен бірге сенімен аттанбап па еді?! Ол жақтан 

кетіп олар Қара буқа (Қарабұқа) аталатын мекен мен жазықты кесіп өтті және  

 

388-бет 
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атауы ...32 деген жерден де асып өтті, сондай-ақ Тулатан Туланкутай аймағы мен 

Қипчал (Қыпшал) шыңдарынан өтіп, Гусаур наур (Гусауыр жұрты) деген 

жерлерге кетіп қалды. Сонда (менің әкем) сенің немере ағаң Гурханды тауып, ал 

Гурхан (ол уақытта) Қурбан Таласут (Құрбан таласұт) деген жерде болатын, оны 

ол жақтан қиратып, қуып жіберді, оның жиырма адаммен ба, әлде отыз адаммен 

бірге ме қашқаны белгісіз. Сөйтіп (Гурхан), Қашин уәлаятына (қашып) кетіп 

қалды. Сол уақыттан бері ешқашан ол жақтан шыққан жоқ және көрінбеді.  

Осындай жолмен менің ізгі әкем (Жесугей) Гурханнан патшалықты тартып 

алып, (оны) саған берді. Осының нәтижесінде сен менің әкеммен бауырластың 

және мен сені «хан әке» деп атайтынымның себебі де осы. Қазіргі кезде менің 

сенде бар құқықтарымның (ақыларымның) арасындағы бұл (менің) бірінші 

құқығым (ақым)!  

Тағы (айтамын), уа, хан әке, саған тиесілі нәрсе (бақыт пен сәттілік) бұлттар 

арасында жасырынып, сен үшін күн (бақыт пен сәттілік) сол Қытайдағы Жауқут 

уәлаятының ортасында ғайып болған (бақыт пен сәттілік сенен теріс кеткен) 

кезінде, мен айбатты биік дауыспен Жағамбу анданы шақырдым, оған бас 

киімімді шешіп, бұлғап қолыммен белгі бердім. Осылай мен Жағамбу анданы 

алып шықтым. Мен оны алып шыққан кезімде, менің жауларым қайтарым 

ретінде торуылға отырып алды. (Кейіннен) меркіт руының әскері Жағамбу 

анданы қайта қуып жіберді. Мен кеңпейілділігім мен мәрттігімнен оны 

(қайтадан) құтқардым. Қалайша Жағамбу анданы Жауқут уәлаятынан, яғни 

Қытай уәлаятынан алып шыққан және (оны) меркіттердің қолынан аман алып 

қалған адамды өлтіруді ойластыруға болады?  

Сен үшін мен өзімнің үлкен ағамды өлтірдім, кішісін мерт қылдым. Егер 

(менен) олар «кімдер еді?» деп сұрайтын болса, олар маған аға болған Сажа бек 

пен інім болған Тайжу қоры. Маған тиесілі тағы бір құқық (ақым) міне, осы!  

Оған қоса, уа, хан әке, сен маған қара бұлттан сыртқа шыққан күн сияқты 

келдің және ақырын-ақырын (жақындап келетін) өрт сияқты келдің.  

 

389-бет 

Мен сені түске дейін аш қалдырған жоқпын, толықтай тойдырдым. Мен 

сенің жалаңаштығыңды айға жеткізбей, оны толықтай бүркедім (жаптым)! Егер 

(біреу) «Мұның мағынасы нені білдіреді?» деп сұраса, (оған) айт: «Мен 

(Шыңғыз хан) Қадиқлиқ тағ (Қадықлық тау) сілемінің аймағында, яғни ақ терек 

болған жерде, ал оның арғы жағында Муруча сиул деп аталатын жер бар, (яғни 

                                                           
32 Аты жазылмаған. 
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сол жақта) мен шайқас бердім. (Сөйтіп), меркіт руын тәркілеп, олардың барлық 

табындарын, отарларын, үйлерін, ордасын және жақсы киімдерін (тартып алып), 

саған бердім. (Осылайша) сенің аштығың, тіпті жарты күнге болсын созылуына 

жол бермегенім және жалаңаштығыңның бір айдан астамға созылуына жол 

бермегендігім туралы айтылғандар – менің сендегі үшінші ақым болып  

табылады!  

(Сендегі ақымның) тағы бірі: меркіт руы Буқара кихара (Бұқара дала) 

жазығында болған кезінде-ақ біз Тоқта бекке барлауға және жағдай жайлы 

сұрастырып білу үшін (арнайы) елші жіберген болатынбыз. (Сонда шабуылға) 

сәтті жағдай (туғаны туралы тыңшыдан хабар) болғандықтан, сен мені күтіп 

тұрмадың, кідіріп те отырмай, сен менен бұрын шауып бардың. Сөйтіп, ол жақта 

Тоқта бектің әйелдері мен оның бауырын тұтқынға алдың. Сен Құтықтай қатынды, 

онымен қосы Шарын қатынды да алдың. Сен Тоқтаның бауыры Құдуды әрі 

оның ұлы Шылауын екеуін де алып кеттің. Және сен удойыт-меркіт руының 

ұлысын түгелімен басып алдың, бірақ маған ештеңе бермедің.  

Сосын, біздер (бірде) наймандарға қарсы соғысқа шыққан кезде, (және) 

олардың қарама-қарсысында, Байтарақ билчира мекенінде әскерді сапқа түзген 

кезімізде, сен тұтқындаған әрі саған мойынсұнған Құду мен Шылауын қайтадан 

әскерімен, бүкіл мал-дүниесімен қашып кетті.  

(Сонымен бірге) сол бір кезде Көксау Сабрақ басшылық етіп, найман 

әскерімен бірге келіп (сенің) ұлысыңды тонап кетіп еді. Сонда мен Бауыршыны, 

Мұқалыны және Бөріғұл мен Шылауғанды, олардың төртеуін де аттандырдым, 

содан ұлысыңды қайырып, (өзіңе) табыс еттім. Менің [төртінші] құқығым 

(ақым) осы болып табылады! 

(Сендегі ақымның) және бірі: Ол жақтан біз аты Журқал қун деп аталған 

тауға жақын маңдағы Қара муран (Қара өзен) аймағындағы Хулан Нуут (Құлан 

наут) деген жерге бірге келдік. Ол жерде (өзара)  

 

390-бет 

келісім жасағанда, біздер: бізгегі мен тісі бар жылан (сияқты дұшпандарымыз) 

біздің арамызға бізгегі мен тістерін (яғни, бүлікшілік айласын) салса да, біз 

ауызбен әлде тістерімізбен (яғни бетпе-бет) сөйлеспейінше, бір-бірімізден 

алыстамаймыз, яғни біреу біздің ортамызға бір мақсатпен, әлде (ешқандай) 

мақсатсыз (бүлікшілік) сөз салған кезінде, біз қашан кездесіп, талқылап, оның 

дұрыстығына көз жеткізгенімізше, оларды шындық деп білмейміз және (бір-

бірімізден) жүректерімізді бұрмаймыз және бір-бірімізден алшақтамаймыз деген 

едік. Ал енді болса, кездеспей тұрып әрі (бұл жағдайды) талқыламай және біздің 
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ортамызға (белгілі) бір мақсатпен салған сөздерін тексермей тұрып, сен (менен) 

бөлектеніп кеттің, ол (сөздерді) шындық деп білдің және оған арқа сүйедің.  

(Сендегі ақымның) тағы бірі: Уа, хан әке! Содан соң мен Журқу тағына 

(Журқу тауына) сұңқарша ұшып, одан соң Буйур Науурдан (Бүйір науырдан) 

ұшып өттім де, сен үшін аяғы көкшіл-қызыл сұр тырналарды ұстап алдым. Егер 

сен «Олар кім?» деп сұрасаң, олар – дүрбен мен татар рулары. Мен тағы бірде 

куксин суңқурға (көксін сұңқарға) айналып, Қука наурды (Көке науырды) ұшып 

өттім, сұр-көкшіл аяқты тырналарды ұстап алып, (оларды) саған табыстадым. 

Егер сен «Олар кімдер?» деп сұрасаң, олар – қатаған, салжуыт пен қунқут 

(рулары). Ал енді бұл күнде солардың көмегімен сен мені қорқытып жатырсың. 

Бұл менің сендегі өзгеше бір құқығым (ақым)!  

(Оған қоса сендегі ақымның) басқа бірі: Уа, хан әке, сен маған қандай 

құқықтарды жүктедің (ақыларымды мойныңа арттың) және сенен маған қандай 

пайда болды?! Менің сенде осы (аталған) құқықтарым (ақыларым) бар ғой, 

(мен) саған бірнеше рет пайдалы болдым ғой!  

Уа, хан әкем, сен неге мені қорқытасың, неге емін-еркін әрі тыныш өмір 

сүрмейсің? Неге келіндерің мен балаларыңа тату-тәтті өмір сүруге (мүмкіндік) 

бермейсің? (Мына) мен, сенің ұлың, ешқашан «менің үлесім аз, мен үлкенірек 

(үлес болуын) қалаймын», болмаса «ол нашар, мен жақсырағын қалаймын» 

демегенмін!  

Егер арбаның екі дөңгелегінің бірі сынып қалса, (онда оның үстінде) одан әрі 

көшіп-қону мүмкін болмайды. Егер жегілген өгіз шаршап, арба айдаушы 

жалғыз-жарым болса, оны жайылуға босатып жіберсе, ұры (оны) ұрлап кетеді. 

Егер оны босатпаса, керісінше арбаға (жегілген күйде) қалдырса, өгіз арықтап, 

өліп қалады.  

391-бет 

Ал егер арбаның екі дөңгелегінің бірі сынып қалса, сонда да өгіз (оны) сүйремек 

болса, ол (оны) сүйрей алмайды. Егер ол оны тым артық күшеніп тартып кетсе, 

мойынын жарақаттап алады, сабырсыз жұлқыныстың әсерінен (тез) әлсіреп 

қалады. Осы арбаның екі дөңгелегі сияқты мен де сенің арбаңның дөңгелектерінің 

бірі едім ғой!». 

Бұл – Шыңғыз ханның Оң ханға жіберген хабары еді. Ал [Шыңғыз ханның] 

Алтан мен Құшарға (әрбіріне) жеке-жеке жіберген хабары (олардың мәтіні) 

келесідей: «Сен екеуің мені өлтіріп, қара жердің бетінде мені қалдырып кетпек, 

әлде мені топырақтың астына тықпақ болдыңдар!  

Бұған дейін мен бірінші міндетім (деп) Бартан баһадүрдің ұлдарына да, Сажа 

мен Тайжуға да: «Қалайша біздің Ұнан мурандағы мекеніміз иесіз болады?» деп 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0/
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айттым. (Сосын) мен көп күш салып, ынта-жігер білдіріп (сендерге): «Патша 

мен хан сендер болыңдар» дедім. Сендер келіскен жоқсыңдар, содан соң мен 

шегіме жеттім. (Сөйтіп, Ей,) Құшар, мен саған: «Сен Никун тайшының ұлысың, 

арамыздағы хан сен бол» дедім. Сен бас тарттың.  

(Сосын, Ей,) Алтан, мен саған айттым: «Сен Құтула қағанның ұлысың, ол 

патшалық еткен еді, енді сен-дағы патша бол» деп. Сен де бас тарттың.  

Ал сендер нық түрде: «Сен хан бол!» деген кездеріңде, мен сендердің сөздеріңе 

сай хан болдым. Сөйтіп: «Мен ата-бабалардың мекені мен атақонысының жоқ 

болып кетуіне жол бермеймін, олардың жолы мен (ұстанған) дәстүрін жоюға 

жол бермеймін! Мен патша болғандықтан әрі көптеген аймақтың әскерлерінің 

басшысы болғандықтан, қол астымдағылардың жағдайын мен ойлауым керек 

деп ойлаймын» дедім. (Содан) көптеген табын мен отарларды, мекендеу 

орындарын, әйелдер мен балаларды (өзге жұрттардан) алып сендерге бердім. 

Мен сендер аң жасауларың үшін жазықтықта от жағып жайлаудағы жануар мен 

тау жануарларын сендер жаққа қудым. (Ал қазір болса) сендер, Алтан мен 

Құшар екеуің ешкімге Уч өзеннің (Үш өзеннің) жағалауында орналасуға 

мүмкіндік бермейсіңдер». 

[Шыңғыз хан] және бір (елшіге) былай деп Тоғрылға айтуды бұйырды: «Інім 

менің, Тоғрыл, сен менің 

 

392-бет 

ата-бабаларымның есігінің табалдырығының құлысың, міне осы мағынада мен 

сені інім деп атаймын. Себебі Шарақа лин-гүн мен Түмбине хан екеуі әкеңнің 

атасы Нугта Буулдың (Ноқта боуыл) үйін тонап кетіп еді. Ноқта боуылдың ұлы: 

Субагай Буул (Субағай боуыл), Субағай боуылдың ұлы: Кукучу Қирсаан 

(Көкіші қырсаған), Көкіші қырсағанның ұлы: Йиги Қуңтақар (Егі Қоңтақыр), 

оның ұлы: Тоғрыл. Сен кімнің ұлысын басып алмақсың?! Егер, тіпті, менің 

ұлысымды сен басып алсаң да, Алтан мен Құшар екеуі саған бермейді әрі (емін-

еркін оны) қолдануға жол да бермейді. Бұл хан әкемнің үлкен кесесінен бұрын 

болғандардың барлығы сусындаған. Уа, Тоғрыл інім, қанша мүмкіндігің жетсе 

сен де іше ғой!  

«Енді, Алтан мен Құшар, екеуің де менің асыл әкеме ынталы қызмет 

еттіңдер. «Осыған дейін (менің жағымнан) атқарылған (жетістікті) істерді Жаут 

қуридің (яғни, қытай патшаларының берген осы атағының) көмегімен (соның 

арқасында) жүзеге асқан еді» деп айтпаңдар. Сендер сүрінген кездеріңде мені 

(ескертіп еді деп) еске аларсыңдар. Қаған әкем ашуланшақ әрі солқылдақ 

мінезді (кісі). Егер мен сияқты (адам) оны жалықтырған болса, оны жақында 
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сендер де жалықтырасыңдар. Сендер оның қасында болғандықтан, осы жылды 

сендер (онымен бірге) өткізулерің қажет. Келе жатқан қысты да (бірге) 

өткізіңдер». 

Одан соң Шыңғыз хан былай деді: Тағы да, уа, хан әкем, елшілерді жібер, 

егер (елші) жіберсең, ең жақсысы Алтын асық пен Құлбары екеуін жібер, әлде 

осы екеуінің біреуін жібер. Шайқас күні ол жақта Мұқалы баһадүрге тиесілі 

қара ат, ер-тоқымымен және күміс жүгенімен бірге сонда қалып қойған еді, сен 

оларды да әлгілермен бірге жібер.  

Және Сангун анда-бауырым, егер Билга бики (Білге бек) мен Тудиин екеуін 

жібермесе де, (ең болмаса) олардың бірін жіберсін. Әйтпесе Бұқа ( яғни Ала 

Бұқа) мен Тайырдың екеуін елші етіп жіберсін.  

Ал Жамұқа анда да екі елші жіберсін.  

Және Чула (Шола) мен Қачиун (Қашиун) екеуі де елші жіберсін.  

Және Ачиқ (Ашық) пен Ширун (Шырын) да екі елші жіберсін. 

Және Алтан мен Құшар да елшілер жіберсін. Бұл елшілер келген кезінде, 

егер мен жоғарғы жолмен кетер болсам, мені Бүйір науыр өзенінің жоғарғы 

ағысынан іздесін, ал егер  

 

393-бет 

мен төменгі жолмен кетсем және Қабқақ Қалтуқнға шығып, Уч суда (Үш суда) 

тоқтайтын болсам, мені осы жерлерден іздесін!» – деді. 

(Содан) елшілер Оң ханға келіп ол сөздерді жеткізгенде, ол: «Шындық оның 

жағында, оның жағына әділетсіздік бұрылды. Алайда бұл (сөздерге) жауапты 

менің ұлым Сангун береді», – деді. 

 

Шыңғыз ханның елшілеріне Сангуннің берген жауабы 

 

Сангун (жауап ретінде былай) деді: «Ол қалайша мені бауыр деп атайды, (ол 

мені) Туқту Абуа деп атайтын. Ал (қазір) «хан әке» деп атап жүрген әкемді ол 

Кидиши Абуган деп атайтын? Менің «біз соғысамыз» деп елші жібергеніме 

қанша уақыт (болды)?! Егер ол (жеңіп) шықса, ұлысымыз онікі болады, ал егер 

біз (жеңіп) шықсақ, оның ұлысы біздікі болады!» – деді.  

Ол осы сөздерді айтты да, өзінің екі ұлы әмірі Білге бек мен Тудиин екеуіне: 

«Біз жорыққа шығамыз. Туларды көтерсін, дабылдар қағылсын және біз аттарға 

мініп Шыңғыз ханға (жорыққа) аттануымыз үшін аттарды алып келсін!» – деп 

бұйырды.  
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Шыңғыз ханның қоңырат тайпасының үлкен бөлігін бағындырып,  

Балжуна өңіріне баруы, өзен суын ішіп өмір сүруі, ол тайпаның басқа да 

әмірлерін бағындырғаны жайлы 

 

Шыңғыз хан Оң ханға елші жіберген кезінде, ол қоңырат руының ең 

маңызды бөлігін бағындырып Балжунаға кеткен еді. Және (сол кезде) қоралас 

қауымы икирас руынан Бутуды (Бұтуды) қашуға мәжбүр еткен болатын. (Бұту) 

олардан жеңілген соң қашып келе жатқан кезде, осы мекенде (Балжунада) 

Шыңғыз ханға қосылды. Олар сонда бірге өмір сүріп, Балжуна суын ішті.  

 

394-бет 

Ол кездері Жошы қасар Шыңғыз ханнан бөлек өмір сүріп жатқан еді. Оң 

ханның әскері оның әйелдері мен ұлдарына Қарауын жидүн мекенінде шабуыл 

жасады. Ол өзі қашып (құтылып) бара жатқан еді. Оның кедейленіп, өмір сүруге 

қажетті заттарынан айырылғаны соншалық, (ол) өлекселер мен аяқ киімін 

қайнатып жейтін. Ондай тамақтан ол қалжырап қалды. Сөйтіп (жүріп) Шыңғыз 

ханды Балжунадағы мекенде қуып жетті.  

(Ол кезде) Оң хан Шыңғыз ханмен Қалалжыт Алаттағы алғашқы шайқасынан 

кейін Қулқат Алат мекеніне жеткен.  

Сонда Шыңғыз ханның әкесі (жағынан) немере ағасы Дәрітай отшыген, 

Шыңғыз ханның әкесінің немере ағасы Құтула қағанның баласы Алтан Жубуқ, 

Никун тайшының баласы Құшар бек, ал Никун тайшы Шыңғыз ханның әкесі 

жағынан немере ағасы болатын, сондай-ақ жажират руынан шыққан Жамұқа, 

барын руы, Ноқта боуылдың ұрпақтарынан Суигий (Суегей) мен Тоғрыл, 

маңғыт руынан шыққан Тағай Кухарин деп аталатын Тағай Қулақай және (татар 

руының әмірі) Қутуқут Иртатар (Құтұқыт ертатар) бәрі бірігіп, (былай деп) 

келісті: «Кенеттен Оң ханға шабуылдап өзіміз патша боламыз, Оң ханға да, 

Шыңғыз ханға да қосылмаймыз әрі (оларға) назар да аудармаймыз».  

Бұл кеңес жайлы сыбыс Оң ханға дейін жетті, (сөйтіп) ол оларға қарсы 

жорыққа шығып, оларды тонауға салды.  

Осы себептен Дәрітай отшыген және барын қауымынан ...33 жалпы керейт 

қауымдары арасынан сақайыт руы мен қужин (құжын) руы Шыңғыз ханға 

бағынып, мойынсұнды, оған қосылды.  

Ал Алтан жубуқ пен Құшар бек және Құтұқыт ертатар наймандық Таяң 

ханның алдына кетті.  
                                                           
33 аты жазылмаған. 
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395-бет 

Шыңғыз ханның Оң ханға қарсы соғысқа аттанып, Оң ханның жеңіліс 

табуы, оның наймандар өлкесіндегі Таяң ханның Қури Субачи (қоры 

Субашы) атты әмірінің қолынан мерт болуы және Сангуннің Қилич Қара 

(Қылыш қара) атты бір әмірінің қолынан мерт болуы және Шыңғыз 

ханның таққа отыруы 

 

Шыңғыз хан аталған 599 хижри жылының айларына сәйкес келетін доңыз 

жылының жазында Балжуна суын ішті. Осы жылдың күзінде ол жақтан шығып, 

бағыныштылары мен қолдаушыларын Ұнан өзенінің жоғарғы ағысында 

жинады, содан Оң ханға қарсы жорыққа шықты.  

Ол екеуі де Жошы қасарға тиесілі адамдары және оның нөкерлері ретінде 

белгілі жүрият руынан Қалиудар мен ұраңқай руынан шыққан Чаурғанды 

(Шауырқанды) Жошы қасардың атынан Оң ханға елші етіп жіберді. Ол (Шыңғыз 

хан) оларды былай деп айтуға үйретті: «Бізді Жошы қасар мына сөздерді айтуға 

жіберді: «Менің жүрегім ағамнан тойды, кім оның ашуын көтере алады? Мен 

бір амалдап (онымен шығысуға) жол табуға қанша тырыссам да, онымен (қайта) 

тіл табысуға, сірә, жол табар емеспін. Мен менің әйелім мен балаларым менің 

хан әкемнің қолында екенін есіттім. Біраз уақыттан бері менің үйім шырпылар 

мен шөп-шалаңнан тұрады, менің жастығым – тастар мен топырақ үйінділері. 

Мен ізетті де, сүйкімді құрбысыз ұйықтап жүрмін. Мен хан әкеме арқа 

сүйеймін. (Сол үшін) осы елшілерді хан әкеме жасырын жіберіп, (одан) өз 

қауымымды: әскерімді, әйелім мен балаларымды сұраймын, себебі мен барлық 

отбасымдағылармен бірге мойынсұнамын, бағынамын және шын жүрекпен 

(өзіңнің руларыңның қатарына) кіремін».  

Оң хан (жіберілген) елшілер Жошы қасардың адамы әрі (көпшілікке) 

танымал (кісілер) екендігін және оларды оның (Жошы қасардың) алдында 

бұрындары да білетіндіктен, ол бір сәтке де оларды Шыңғыз хан жіберіп, 

осындай нәрселерді (айтуды үйретуі) мүмкін екендігі туралы күдіктенбеді.  

 

396-бет 

(Және) ол кезде Шыңғыз ханның жағдайы расында да қиын болатын, ал 

Жошы қасар болса одан бөлінген күйде қаңғып жүрген еді, (сондықтан Оң хан) 

бұл сөздерді тап-таза және ақиқат шындық деп толығымен сенді. Ол елшілердің 

айтқанын құптап, оларға сый-құрмет көрсетіп қайтарды. Олармен бірге өзінің 

Итарган атты нөкерлерінің бірін жіберді. Және арнайы уәделестікте қолданатын 
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мүйізге азғана қан құйып, оны ант ету үшін олар арқылы беріп жіберді, өйткені 

мұғулдардың дәстүрі бойынша олар бір-біріне қанмен ант беретін.  

Үшеуі жолға шығып, жүріп кетті. (Сол кезде) Шыңғыз хан әскерімен Оң 

ханға қарай келе жатқан. Кенет Қалиудардың көзі (жақындап келе жатқан) Шыңғыз 

ханның туына түсті. Ол Итарган да көріп қойып қашып кетпесін деп қауіптенді, 

себебі оның аты жүйрік болатын. Сол сәтте ол атынан түсіп, (аттың) аяғына тас 

тұрып ол ақсаңдап келе жатыр деген сылтаумен атының алдыңғы аяғын көтерді, 

Итарганды да атынан түсіріп, (оған): «Атымның алдыңғы аяғын көтеріп тұршы, 

мен оның тұяғын тазалайын», – деді. 

Итарган аттың алдыңғы аяғын ұстады, ол Итарганның (назарын) бұру үшін 

(аттың тұяғын) бірнеше рет тазалады. Солай (тұрғанда) Шыңғыз хан әскерімен 

келді. Ол (Шыңғыз хан) Итарганға ештеңе айтқан жоқ, оны Жошы қасардың 

алдына жіберді. Себебі ол (Оң ханның әскерімен болған) соғыста оның (Жошы 

қасардың) барлық отбасындағылары мен дүниесін тартып алған соң жаяу 

қалған, (сондықтан артта) қалған еді.  

Шыңғыз хан жол көрсетушілер ретінде өзінің екі елшісін (Қалиудар мен 

Шауырқанды) алдыға жіберді де, түнде ол (Шыңғыз хан еш жерде) тоқтаған 

жоқ. (Содан) Жижир Ундур аталатын жерде Оң ханды қуып жетіп, соғысқа түсті 

де, Оң ханды жеңіліске ұшыратты және керейттердің барлық иеліктері мен 

әскерлерін иеленді.  

Ал Оң хан мен оның ұлы Сангун бірнеше адамдармен қашып, аман-сау 

құтылып кетті.  

Содан жолда (қашып келе жатқан) Оң хан:  

 

397-бет 

«Мен одан ажырамауға лайықты адамнан (яғни, Шыңғыз ханнан) ажырап кеттім 

бе, әлде мен алыстауға (одан безуге) лайықты адамнан алыстадым ба?! (Негізінде) 

мұның барлығы: (яғни, Шыңғыз ханнан) алыстауым және (түрлі) пәлелерді, 

қайғы-қасіретті, азаптарды, қаңғып жүру мен бейшаралықты (көруім) мен беті 

іскен адамның кесірінен көріп жүрмін!» – деумен болды.  

Ол (Оң хан) бұл сөздерімен бет-аузы осындай күйде болған өзінің ұлы 

Сангунды меңзеп тұрған еді. Ол қатты ашуланып тұрған кезінде оны осындай 

теңеулермен балағаттайтын, сөйтіп (ондай кезде) оның есімін атамайтын еді.  

Осы жеңіліс пен қашып құтылудың кезінде ол наймандар өлкесіндегі Никун 

Усун (Никун үйсін) аталатын жерге дейін келді. Найман патшасы Таяң ханның 

екі әмірі: бірін қоры Субашы, ал екіншісін Татик шал деп атайтын, олар сол 
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өлкеде қарауыл болып тұрған еді, сол жерде оны (Оң ханды) тұтқынға түсіріп, 

өлтірді. Оның басын өздерінің патшасы Таяң ханға жіберді. Таяң хан бұл істі 

құптаған жоқ, содан: «Неліктен мұндай ұлы қарт патшаны өлтірдіңдер? Оны 

тірідей алып келу керек еді!» – деді.  

Сөйтіп, Оң ханның басын күмістеп, бұл керейттер мен наймандар жайлы бөлімде 

айтылғандай, ұлылығын, (өзінің) құрметін көрсету үшін біршама уақытқа дейін 

оны өзінің тағына қойып жүрді.  

Оң ханның ұлы Сангун әкесін тұтқындап, өлтіріп жатқан кезде қашып 

құтылды. Содан Мұғулстанның шекарасындағы сусыз шөлдің жағасында 

орналасқан Ишиқ балғасун (Есік балғасұн) аталатын елді мекеннен өтті, содан 

Бури Тубат, яғни Тибет уәлаятына кетті. Ол сол аймақтардың бір бөлігін тонап, 

біраз уақыт сонда өмір сүрді, (ондағы тұрғындар жағдайына) құлазу тудырды. 

Сонда Тибеттің тұрғындары жиналып оны бір жерде тұтқындау үшін қоршауға 

алды. (Алайда) ол ол жерден қашып шығып, тайпалардың қолынан аман-сау 

құтылды, жеңілген күйі қашты. Хутан (Хотан) мен Қашғар уәлаятының 

шекарасындағы Кушан Саркашма (Құшан Саркашма) деп аталатын жерге жетті.  

 

398-бет 

Сол өңірдегі қилич (қылыш) руының әмірі әрі билеушісі Килич қара (Қылыш 

қара) атты бір әмір оны тұтқындап, өлтірді. Айтуларынша, кейін ол әмір 

тұтқындаған Сангуннің әйелі мен баласын Шыңғыз ханға жіберіп, ал (өзі) оған 

мойынсұнып, бағынды. 

Керейт руы патшаларының ісінің соңы және бұл әулеттің билік етуінің 

тоқтауы осындай болды.  

Әлбетте, Алла жақсылықтарды жақсы біледі.  

Және тыныштық қалаушы адамдарға тыныштық болсын! 

 

Шыңғыз ханның Оң ханды жеңген соң (ол ұлы хан атағын иемденген) хан 

тағына отыруы және биліктің толықтай оның иелігіне өткендігі 

 

(Жоғарыда баяндалғандай), Шыңғыз хан Оң ханның әскеріне соққы беріп, 

қиратты және оның ұлына жеңіліс татқызып, (оларды) қашуға мәжбүр етті. 

Сөйтіп, керейт рулары оған бағынып, ол ұлыс пен мемлекет оның иелігіне өтті.  

599 хижри жылының айларына сәйкес келетін туңқуз (доңыз)34 жылы болған 

осы жылдың қысында ол Тимаүн кихара (Тимаүн даласы) аталатын жерде 
                                                           
34 Туңқуз (доңыз) жылы – көне түркі мүшел есебі бойынша жыл атауларының ертеден қалыптасқан он 

екінші жылының көне атауы. 
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аңшылық жасады. Сосын соғыстан жеңген және жеңіске жеткен күйінде, 

бақытты және көңілі тоқ (күйде) өзінің үйіне, құтты ордасына қайтып келді.  

Оның осындай ұлы жеңіске жетіп, атына патшалық ісі (билігі) бекігендіктен, 

оған шартараптан (түрлі) қауымдар өз бойсұнушылықтары мен бағынышты-

лықтарын білдіріп келіп жатты. Ол осындай ұлы шапағаттың шүкіршілігі үшін 

үлкен жиын жасап, игі бұйрықтар мен берік жарғыларын бекітіп, бақытты күйде 

хан тағына отырды.  

Ендеше, 591 хижри жылының раби әл-әууәліне (айына) сай келетін, яғни 

қоян жылы боп табылатын таулай жылының басынан бастап,  

 

399-бет 

599 хижри жылының жумада әл-ахирге (айына) сай келетін, туңқуз жылы болып 

келетін доңыз жылының соңына дейінгі тоғыз жылды құрайтын уақыт 

аралығындағы Шыңғыз ханның тарихы толықтай жазылғандықтан, енді біз 

аталған жылдары Шыңғыз ханның замандастары болған хақандар, халифтер, 

сұлтандар, мәліктер мен атабектердің тарихын жазамыз. Ал (одан соң) қайта 

осы (жазып біткен) аралығымыздан кейінгі уақыт аралығында болған Шыңғыз 

ханның тарихына көшеміз, Алла Тағаланың көмегімен және оның көркем 

қолдауымен!  

400-бет 

Шыңғыз ханға замандасы болған Қытай, Машын, Қарақытай, Түркістан 

мен Мауараннаһр қағандарының, Иран, Рұм (Анатолы), Шам (Сирия), 

Мысыр (Египет) және Мағриб (Солтүстік Африка) елдерінің халифтері мен 

сұлтандарының, мәліктері мен атабектерінің бастауы 591 хижри жылының 

раби әл-әууәл айына тура келетін, қоян жылы болып табылатын таулай 

жылынан бастап, 599 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес 

келетін туңқуз, яғни доңыз жылының соңына дейінгі, толық тоғыз жылды 

құрайтын уақыт аралығындағы тарихы, сол жылдары орын алған ерекше 

оқиғалардың баяны. 

 

Қытай патшаларының осы аталған жылдардағы тарихы 

 

Шизун (Ши-цзун): (жалпы билік ету уақыты) жиырма тоғыз жыл, өткен 

жиырма үш жылды алып тастағанда – алты жыл.  
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Хинзун (Хин-зун): оның (патшалық ету) уақыты толық бір жыл.  

Чанзун (Чжан-цзун): (жалпы) он екі жыл (билік етті) – (аталған уақыт 

аралығына тура келетіні) екі жыл.  

 

Сол кездегі Машынды билеген патшалар тарихы 

 

Куаң зун (Гуан-цзун): (жалпы) төрт жыл (билік етті). Өткен үш жылды алып 

тастағанда, (осы аралыққа тура келетіні) бір жыл. 

Ниң зун (Нин-цзун): (жалпы) отыз жыл (билік етті). (Өткен) жиырма екі жыл 

(алып тасталғанда) – сегіз жыл.  

401-бет 

Иран жері, Шам, Мысыр, Рұм мен өзге мемлекеттердің Шыңғыз ханның 

замандастары болған халифтері мен сұлтандарының, мәліктері мен 

атабектерінің тарихтары 

 

Сол кездегі Бағдатты билеген халифтер тарихы 

Бағдатта аталған уақыт аралығында аббасилер әулетінен ан-Насыр ли-

диниллах халиф болды. Ол Хузистанды бағындырған соң, өз уәзірі Муайид ад-

дин бин ал-Қассабты (Ирак) ажамды (алуға) жіберді. Ол Хулванға (Хульванға) 

келіп жеткенде, оған Жаһан Пахлауанның ұлы Құтлығ Иланыш келді. Уәзір оған 

құрмет көрсетіп, олар бірге Хамаданға жол тартты. Ол жақта Хорезмшахтың 

әскерлері тұрған еді. Олардың басшысы Мийажуқ (Мияжұқ) болатын.  

Уәзір әскерімен келіп жеткенде олар Рейге қарай шегінді, ал Хамадан уәзірге 

берілді. (Халифтың әскерлері) Құтлығ Иланышпен хорезмдіктерді қуып кетті. 

Олар (хорезмдіктер) жеңіліп, Гурганға жеткенге дейін қашып барды.  

Халифтың әскерлері Дамган мен Бастамнан келіп Рейді басып алды. Аймақ 

хорезмдік әскерлерден тазартылғандықтан Құтлығ Иланыш бен Ирак әмірлері 

(аббасилік) уәзірге қарсы шығуды ойластырып, Рейге бет алды, содан көтеріліс 

жасады.  

Сонда уәзір Рейді қоршауға алды, Құтлығ Иланыш Аваға (Абаға) қарай 

жолға шықты. (Алайда ол жақтағы) уәзірдің орынбасары оған жол бермеді. 

(Сонда) ол жерден әскерімен (шығып) Каржге (Кережге) қарай беттеді. Уәзір 

оның соңынан барып, (олармен) соғысқа кірісті. Құтлығ Иланыш жеңіліс тауып, 
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қашуға мәжбүр болды. Уәзір Хамаданға келді, сөйтіп ...35 хижри жылының 

шәууәлдің басында дүние салды. Хорезмшах оның соңынан келіп, оның 

(денесін) қабірінен шығарып алып, өртеп жіберді, ал оның басын «мен шайқаста 

өлтірдім» дегендей Хорезмге жіберді.  

 

402-бет 

Хорезмді және Ирак пен Хорасанның бір бөлігіндегі сұлтандар тарихы 

 

Хорезмде, Ирактың бір бөлігі мен Хорасанда патшалық ісін сұлтан Текеш 

Хорезмшах басқарды. Аталған уақыт аралығының басында ол ұйғырлық Қайир 

Буку (Қайыр Буку) ханға қарсы соғысқа шықты. Олар шайқасқа кірген кезінде 

сұлтан Текеш жеңіліс тауып, Хорезмге кетіп қалды. 593 хижри жылының раби 

әл-ахирда (айында) тақ мұрагері болған оның ұлы Мәлік шах дүние салды. 

(Оны) ұзақ жоқтағаннан соң Текеш Хорезмге өзінің үлкен ұлы Ханду ханды 

шақыртып алды да, оның орнына мұрагер етіп Құтб ад-дин Мұхаммедті сайлады. 

Олардың арасында сондай (күшті) дұшпандық бар болатын, сондықтан ол 

сұлтан болған кезінде Ханду хан қашып, жаулардың қолында жасырынды.  

Осы (аталған) нәрселердің нәтижесінде Құтб ад-дин Хорасан істерін 

басқарудың басына келді. 594 хижри жылы сұлтан Текеш оны Қайыр Буку ханға 

қарсы соғысқа жіберді. Олар шайқасқа кіргенде Буку хан (жеңіліп) қашып кетті. 

Құтб ад-дин оны әмірлерімен қоса тұтқынға алып, әкесіне алып келді. 

Хорезмшах оны кешіріп, әмір етіп тағайындады.  

Ал осы жылдың раби әл-әууәлінде оның (Хорезмшахтың) атынан Иракта 

билік ететін Мияжұқ (Хорезм Ирактан) алыста болғандығы себебінен көтеріліс 

ойластырғанын естіді. (Хорезмшах) оған қарсы Рейге (жорыққа) шықты.  

Мияжұқ (бұл жайлы) есіткен кезінде, қашып кетті. Ол Мардиннің шекарасына 

дейін барып, қамалдардың бірінде бекінді. Сұлтан әскері оны қоршауға алды. 

Кейіннен оны тұтқындап, Хорезмшахқа алып келді. Бір топ атақты адамдардың 

араша түсуімен ол оның жанын аман қалдырды, алайда оның (Мияжұқтың) көтеріліс 

жасағаны үшін өмірінің қалған бөлігін жаза ретінде шекарадағы қамалдардың 

бірінде өткізуді бұйырды.  

Сұлтан Исфаханды басып алып, (оны) өз ұлы Таж ад-дин Али (Таж ад-дин 

Әли) шахқа берді. Ол ол жерден Аламут қамалын қоршауға алу үшін аттанды. 

Бұл қамалда Рейдің шафиғилер райысы (басшысы) Садр ад-дин Мұхаммед 

Уаззан өлтірілді, ал уәзір Низам ад-дин 
                                                           
35 жылы жазылмаған. 
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403-бет 

Масғұд бин Әлиге пышақ сұқты. 596 хижри жылының жумада әл-ахир айында 

Текеш Құтб ад-дин Мұхаммедке Қухистанға (Құхистанға) шабуыл жасауды 

бұйырды. Ол (шабуыл жасауға) барды да, Туршиз бекінісін төрт ай қоршауда 

ұстады. (Ол кезде) сұлтан (өзі) Хорезмнен бүлікшілерге қарсы (жорыққа) бара 

жатқан еді. Ол Чахи-Араб жеріндегі Шахристанға жақындап келгенде күл 

ауруынан36 596 хижри жылының рамазан айының 19-шы жұлдызында дүние 

салды. Дүние салғаны жайлы оның ұлы Құтб ад-дин Мұхаммедке дереу хабар 

жіберілді. Ол мүмкіндігі болғанынша жылдам Шахристанға келді.  

Жоқтау рәсімінен соң ол патшалық тағына отырғызылды, сөйтіп (оған) Ала 

ад-дин деген лақап беріп, Санжар деп аталды. Оның үш жылдық (аралықтағы 

патшалық ету) тарихы мен оқиғалары келесі Ғұр сұлтандарының тарихында 

жазылады. Алла Тағала қаласа!  

Ғұр, Ғазна, Хорасанның бір бөлігі және Үнді мен Синдте тақта сұлтан 

Ғияс ад-дин және сұлтан Шихаб ад-дин болды. Сұлтан Ғияс ад-дин Хорезмшахтың 

дүниеден өткенін есіткенде, ол үш күн бойы аза тұтты. Хорезмшахтың ұлы 

Мәлік шахтың баласы Хинду хан өзінің немере ағасы сұлтан Ала ад-дин 

Мұхаммедтен қорқатын. Ол қорғаныс іздеп сұлтан Ғияс ад-динге барды, сөйтіп 

одан көмек сұрады. Ғияс ад-дин көмек беруді уәде етті. Сұлтан Ала ад-дин (оған 

дейін) әмір ретінде Мервке Чиғир Түркті (Шығыр түркті) жіберген.  

Сұлтан Ғияс ад-дин Шығырдың алдына Таликанның уәлиі Мұхаммед бин 

Чирикті (Мұхаммед бин Шірікті) жіберіп, қорқытып, бопсалаумен (былай деп) 

хабарландырды: «Сен менің атымнан ақша шығарып, құтба оқуың керек!  

(Шығыр Мұхаммед бин Шірікке) жауап ретінде: «Ғияс ад-диннен менің 

амандығым (қауіпсіздігім) жайлы кепілдік ал, сонда мен оған бағынамын», – 

деді. Ғияс ад-дин Хорезмшахтың не күші, не құдіреті қалмағанын білгендіктен, 

ол Хорасан иеліктерінен дәмеленді (оларды иеленуден үміт етті).  

 

404-бет 

(Сөйтіп), Үндіден бауыры Шихаб ад-динді Хорасанды бірге жаулап алу үшін 

шақырды. 

Ол келгенге дейін Ғияс ад-дин бес шақты елді мекен мен Мерушахты басып 

алды. 597 хижри жылының жумада әл-ахирінде екі ағайынды әскерімен Хорасан 

елін азат етуге аттанды.  
                                                           
36 Күл ауруы – жұқпалы тамақ ауруы, яғни дифтерия. 
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Шығыр уәдесінде (сөзінде) тұрып, оларға Мерв қаласын табыстады. Сөйтіп, 

олар (оны) Мәлік шахтың ұлы Ханду ханға берді. Ол жақтан Серахсқа қарай 

жүріп, оны бейбіт келісім жолмен алды да, оны өздерінің немере ағасының ұлы 

Зәнги (Зәңгі) әмірге беріп және оған иқта ретінде Ниса мен Бауардты (Абивердті) 

берді.  

(Сосын) олар Тусты жаулап алды да, Нишапурға (елші) жіберіп, Хорезмшахтың 

ұлы Әли шахқа ол уәлаятты тастап кетуін (талап етті). Әли шах ол жерде 

орналасқан хорезмдік әскерлерімен бірге оларға (Ғияс ад-дин мен Шихаб ад-

динге) қарсылық жасауға дайындалды. Олар қамалдың қорғанын мықтылап, 

соғысқа дайындық жасады.  

Ғияс ад-дин баласымен бірге өзі жорыққа шығып, шайқасты бастады. Сұлтан 

Ғияс ад-дин қамалдың қорғанына ишара еткен (меңзеген) еді, (сол сәтте керемет 

бой көрсеткен) бірнеше мұнара қорғанымен бірге құлады. Ғұрлықтар мұны 

әулиенің көрсеткен кереметі ретінде қабылдап, такбир айтып айқайлай бастады. 

Хорезмдіктер қорқып қалалық мешіттің ішіне тығылды. Нишапур тұрғындары 

оларды қаладан қуып жіберді. Ал ғұрлықтар олардың барлығын (әскери олжаларын) 

тәркілеп, Әли шахты тұтқынға түсірді де, оны Ғияс ад-диннің алдына алып барды. 

(Бұл кезде) оның (емізген) анасы сонда еді. Ол Ғияс ад-динге: «Ханзадалармен 

осылай мәміле жасайды ма?» – деді.  

Ғияс ад-дин (жауап беріп): «Жоқ, міне былай жасайды», – деді де, Әли 

шахты қолынан ұстап, өзінің тағының жанына отырғызды.  

Ол (Ғияс ад-дин) Нишапурды немере ағасының баласы әрі күйеу баласы 

Зияддин Мұхаммед бин Әлиге берді. Ал Әли шахты бауыры Шихаб ад-динге 

тапсырып, өзі Гератқа кетті. Сосын Шихаб ад-дин Құхистанға шабуыл жасап, 

адамдарды өлтіріп және тонау жасай бастады. Құхистанның әкімі Ғияс ад-динге 

хабар жіберіп: «Біздің арамызда одақтастық пен (бейбітшілік) келісімі бола 

тұра, неге сенің туысқаның біздің аймақта тәртіпсіздік жасауда?» – деді. 

 

405-бет 

Сұлтан Ғияс ад-дин туысқанына (елші) жіберіп: «Неге сен менің достарымның 

уәлаяттарын қорлап жатырсың? Кет ол жақтан!» – деді. Шихаб ад-дин (бұйрықты 

орындаудан) бас тартты. (Сонда) елші (оған): «Мен Ғияс ад-диннің бұйрығын 

орындаймын!» – деді. 

Шихаб ад-дин: «(Қолыңнан келсе) жасап көр!» – деді.  

Елші қылышын жалаңаштады да, (Шихаб ад-диннің) шатыр жіптерін кесіп 

(шатырын құлатып) тастады. (Одан соң) Шихаб ад-дин қаншалықты қаламаса 
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да, (амалсыздықтан Құхистанды тастап) шығып кетті. Сөйтіп, ашуланған күйі 

Ғазнинде37 тоқтамай, Үндіге қарай кетті.  

598 хижри жылының ...38 айында сұлтан Ала ад-дин Мұхаммед Хорезмшах 

келіп, Ғұр сұлтандары оның орынбасарларынан тартып алған Хорасан уәлаятын 

қайтадан тартып алды. Бұл келесідей жолмен жүзеге асты: сұлтан Шихаб ад-дин 

Үндіге кетіп қалған соң, (әлсіреп қалған) сұлтан Ғияс ад-динге сұлтан Ала ад-

дин (кінә тағып, елші арқылы) келесідей мағынадағы ескерту жіберді: «Сен 

әкемнің орнын басып, маған Қарақытайларға қарсы күресте қолдаушы және көмекші 

болып, олардан менің аймағымды қайтарып алып бересің бе деп үміттенсем, ал 

сен болсаң мұны істемедің. Ендеше, тым болмаса менің иеліктеріме зиян 

келтірме. (Сол үшін) менің (иелігімдегі) аймағымды тастап кетесің деп күтемін, 

керісінше жағдайда шайқастың уақытын белгілейтін шығарсың».  

Соның нәтижесінде Хорезмшах көптеген әскери әрекеттер мен шайқастардан соң, 

Хорасанның бір бөлігін қайтарып алды, содан Гератты қоршауға алды.  

Сұлтан Шихаб ад-дин Гераттың қоршауға алынуы жайлы есіткенде, ол 

Хорезмшахқа шабуылдау ниетімен Хорасанға келді. Ал сұлтан Мұхаммед одан 

бұрын (яғни Шихаб ад-дин Хорасанға келгенше) Хорезмге кетіп қалды және 

(Хорезмге баратын) жолды сумен шайдырып жіберді. Су (деңгейі) төмен түскен 

соң Шихаб ад-дин Хорезмге (жорыққа) барды, содан өте үлкен шайқас берді. 

Соңында Шихаб ад-дин үстем келіп хорезмдіктерді жеңді.  

Бұл оқиғалар (орын алған) кезінде 599 хижри жылының жумада әл-әууәл 

айында сұлтан Ғийас ад-дин Абу әл-Фатх Мұхаммед ибн Сам Гури (Ғияс ад-дин 

Әбу әл-Фатх Мұхаммед ұлы Сам Ғұри) дүниеден өтті. Оның артында Махмұд 

есімді ұлы қалды.  

Сосын (оның дүниеден өткені жайлы) хабар Тустқа, оның бауыры Шихаб ад-

динге жетті. Ол Гератқа барып (сонда) жоқтау жасады.  

 

406-бет 

Ал (жеңіліске ұшыраған) сұлтан Хорезмшах (енді) көмек сұрап Мауараннаһрдың 

иелері болған қарақытайлықтардың қорғауына жүгінді. Сөйтіп, олардан 

ғұрлықтарға қарсы көп санды әскер келді. Олардың басшысы тараздық Тайангу 

(Таянгу) еді. Олармен бірге Самарқанның сұлтаны, Афрасиаб әулетінен шыққан 

сұлтан Усман (Осман) бар болатын.  

Сұлтан Шихаб ад-дин бұл соғыстан пайда жоқ (яғни өзінің әлсіз) екенін 

түсінгенде, түнде оттар жағып, кері қайтты. Сұлтан Мұхаммед оның соңынан 
                                                           
37 Яғни Ғазна, бұдан кейінгі мәтінде Ғазнин деп те жазылған, түпнұсқа сақталынды. 
38 Ай аты жазылмаған. 
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кетті. Содан олар Хазар асб (Хазарасп) жеріне жеткенде, ғұрлықтар кері 

бұрылып шайқас берді де, ақыр аяғында олар шегінуге мәжбүр болды. Ал 

Шихаб ад-дин бірнеше адамымен (қашып) құтылды (сонда) ол өз қолымен төрт 

пілді өлтірді және екі қытайды тұтқынға түсірді.  

Содан ғұрлықтар Андахудқа келгенде қарақытайлардың әскері оларды қуып 

жетті, сөйтіп олар шайқасқа кірді. Екі жақтан да көп әскер шығын болды. 

Сұлтан өзі біршама жауынгермен Андахуд қамалына қарай жүгірді.  

Қарақытайлардың әскерлері оларға (соңынан қуып) жетті, сөйтіп қамал 

қабырғаларында жарықтар жасай бастады. Ақыр-соңы олар (хорезмдіктер 

Шихаб ад-дин) бір-екі піл беріп, оның (қамалды тастап) кететініне келісіп, 

бітімшілік жасады. Содан Шихаб ад-дин ол тұңғиықтан құтылып шығып, тоғыз 

әскерімен Таликанға келді.  

Ол араның уәлиі Хусәйн Хармил (Хұсейн Хармил) (оған) шатыр мен 

тағамдар жіберді. Содан ол (Шихаб ад-дин) Ғазнинге жол тартып, өзімен бірге 

Хұсейн ибн Хармилді алып кетті. Содан ғұрлықтардың жеңілісі жайлы сөз 

жария болды (дерек тарап кетті). (Сондықтан) бұрындары Шихаб ад-диннің 

құлы болған Таж ад-дин Улдуз (Таж ад-дин Жұлдыз) Ғазнин қамалын басып 

алуға талпыныс жасады, (алайда қамал) қорғаушысы оған жол бермеді.  

Және өтірік сыбыстардың (тарап кетуінің) нәтижесінде қалаш рулары мен 

басқа да бүлікшілер көп бұзақылықтар жасады. Сұлтан Шихаб ад-дин Ғазнинге 

келгенде ол Жұлдызды өлтіруге бұйрық берді. Әмірлер оны кешіруі үшін оған 

араша түсті.  

Және (сол кездерде) Айбик Балтир (Айбек Балтыр) Мултанға аттанды да, 

(ондағы) сұлтанның орынбасарын өлтіріп, ол уәлаятты басып алды, сөйтіп: 

«Сұлтан өлтірілді, енді осы уақыттан бастап мен сұлтанмын!» – деді.  

 

407-бет 

Сұлтан Шихаб ад-дин Хиндке барып, оны (Айбек Балтирды) барлық 

нөкерлерімен бірге ұстап, өлтірді, (кейін) қайтадан мемлекет басқаруына келді.  

Рұмда Сүлеймен бин Қылыш Арыслан сұлтан болатын. Ол 597 хижри 

жылының рамазанында Малатья қаласын бірнеше күн қоршауда ұстаған соң, өз 

бауыры Муыззаддин Қайсар шахтан тартып алды. Сосын ол жерден Арзан ар-

Румға (Эрзерумға) кетті. Ол жақтың ежелгі (заманнан бергі) билеушісі Мұхаммед бин 

Салтуқтың (Мұхаммед бин Салтұқтың) ұлы бейбітшілік келісімін жасау үшін 

қарсы алуға шықты. Сұлтан (Сүлеймен) оны тұтқынға алып, кісендеп тастады, 

Эрзерумды қылыш соққысымен бағындырып алды. Сөйтіп, ол (Мұхаммед бин 

Салтұқтың ұлына дейін жалғасқан) әулеттің билігі тоқтады.  
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Ендеше, тыныштық қалаушы адамдарға тыныштық болсын!  

 

Мазандаран мен Ирак ажамды билеген мәліктер мен атабектер тарихы 

 

Осы аталған уақыт аралығының басында Мазандаран мен Ирак ажамда 

Жаһан Пахлаванның баласы Құтлығ Иланыш мәлік әрі әскер қолбасшысы 

болды. Ол дүние салған кезінде әмірлер мен Жаһан Пахлаванның адамдары 

жиналыс жасап, көсемі етіп Кукча (Көкше) атты (кісіні) тағайындады. Олар Рей 

мен оның айналасын басып алып, Исфаханға шабуыл жасады.  

(Бұл уақытта) олар халифтің әскері келгені туралы хабар есітті. Олар осы 

әскердің қолбасшысы Сайф ад-дин Тоғрылға (Тұғырылға) елші жіберіп, халифке 

мойынсұнуға дайын екендіктерін мәлім қылды. Тоғрыл (Тұғырыл) Хамаданға 

жақын келген кезінде Көкше оны қарсы алуға шықты. Содан олар бірлесіп 

Исфаханға келіп, оны иеленді. Ол (Көкше) халифат астанасына елші жіберіп, 

оған: «Рей мен Исфаханның, Қум мен Кашанның, Ава (Аба) мен Саваның 

Маздақанға дейінгі уәлаятының бәрі Ұлы Диуанның (иелігінің) бір бөлігі 

болады, ал ол (Көкше) олардың басшысы және алымдары мен салықтарының 

меңгерушісі болады» деген шартпен (ол жерлердің) билігін сұрап өтініш 

жасады. Оның бұл өтініші (халиф жағынан) қанағаттандырылды, сөйтіп  

 

408-бет 

(айтылғандай) бұйрық пен табыстау (құжаттары) жіберілді. Біраз уақыттан соң 

оның ісі күшейіп, әскерінің саны көбейе түсті.  

Әзербайжанда (бұл тұста ештеңе жазылмаған). 

Диярбекирде Салахаддин Йусуфтың (Салах ад-дин Жүсіптің) бауыры мәлік 

Әділ Карактан Дамаскіге өзінің немере інісі мәлік Абзалдың алдына келді, содан 

ол Диярбекирді басқаруға тағайындалды. Ол туралы және Диярбекирдің басқа 

да билеушілері туралы хикаялардың барлығы дәл (осы) хикаядан соң, Шам және 

Мысыр тарихында келтіріледі, себебі (олар) сол жаққа жатады. Егер (олардың) 

әрбірі жайлы бөлек-бөлек жазатын болса, көптеген қайталаулар болып, бәрібір 

(ол) түсінікті болмайды.  

Шам мен Мысырда жоғарыда айтылған себептерге байланысты Салах ад-

дин Жүсіптің ұлдары арасында (өзара) бейбітшілік келісімі жасалып, Бәйт ал-

Мақдис (Иерусалим) пен Палестина аймағы Шамға тиесілі иеліктерден бастап, 

Мысырға дейін мәлік Азиз Усманға (Әзіз Османға) тиесілі болатын болды.  

Дамаск, Тиберия, Ғұрдың айналасы және Ғазза мәлік Абзалға (тиесілі 

болатын болды). Және (бұрыннан) мәлік Абзалдың өзінің иелігінде болған 
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Жабала, Лазиқийа (Лазиқия) және сол аймақтың (теңіз) жағалауы (оның өзіне 

қалатын болды).  

Сондай-ақ олардың немере ағасы мәлік Әділдің Мысырдағы иқтасы (оған 

тиесілі жер бөлігі) бұрынғыдай (оның иелігінде қалатын болып) келісілді.  

Біраз уақыттан соң мәлік Әзіз шартты бұзып, бауырынан Дамаскіні алып 

қою үшін Мысырдан Шамға әскер бастап барды. Абзал мен Әділ оны қайтару 

үшін бірікті. Ол (мәлік Әзіз) оларға төтеп беруге күші болмағандықтан, Мысырға 

қайта оралды. (Сонда) екеуі Әзізден Мысырды тартып алып, Мысыр Абзалға, ал 

Дамаск Әділге тиесілі болады деп, одақ құрды. Осы мақсатта олар әскер жинап, 

Мысырға (жорыққа) аттанды.  

409-бет 

Олармен бірге күрдтерден тұратын әскер болды. Әділ жасырын түрде Әзізге 

хабар жіберіп, ол әскер жинап, табандылық танытуын (айтып) хабарландырды. 

Ал Абзалға болса (ол) «Мысырды жаулауға асығудың қажеті жоқ, себебі 

артымызда жау – франктар (бар)» деп ақыл айтумен болды. Содан олардың 

арасында: Бәйт ал-Мақдис, Паластина, Табария мен Урдун (Иордан) Абзалдың 

иелігіне қосылады, ал Әділ Мысырда Әзіздің қасында, ал оның иқтасы 

бұрынғыдай (оған тиесілі) болады деп, бейбітшілік жасалмағанынша, ол 

келісілген іс-қимылдарды кейінге қалдырып отырды.  

Содан соң Абзал Дамаскіге келді. Әділ Әзізбен бірге Мысырға кетті. 593 

хижри жылдың ережеп айында мәлік Әділ мен мәлік Әзіз Мысырдан Шамға 

әскер бастап келіп, Дамаскіні қоршауға алды. Сонда Абзалдың әмірлері оны 

жолсыз (лажсыз) жағдайға қалдырып, одан иелікті тартып алды да, оның өзін 

Сархад қамалына жіберді. Сөйтіп, Мысыр Әзізге, ал Дамаск – Әділге тиесілі 

болды.  

Абзал хабаш (африкалық) қамауынан Әли деген кісіні бағдаттық халиф 

Нәсірге жіберіп, мына екі шумақпен одан көмек сұрады:  

 

Өлең (жолдары): 

Уа, Әбу Бәкір қожайын және досы, шырағы, 

Осман сермеп қылышын, көтерді Әли туралы, 

Бұл есімді қарашы, қай кезекпен тұрады, 

Басындағы мағына соңында солай шығады  

 

Сосын 595 хижри жылының жиырмасыншы мухаррамында Мысырдың билеушісі 

мәлік Әзіз Осман дүние салды. (Сонда) әмірлер жиналып Абзалды шақырды. 
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Раби әл-әууәлдің бесінші жұлдызында ол Мысыр шекарасына жетті. Оның 

алдынан бауырлары, Мысырдың әмірлері мен беделді адамдары шықты. Және 

оның бауыры Малик ал-Муаййад Масуд (Мәлік ал-Муайяд Масұд) пен Фахр ад-

дин Чаркас (Шаркес) екеуі қонақты күтіп алу үшін қажеттінің бәрін дайындады. 

Содан ол (Абзал) өз бауырының үйіне келді. Фахр ад-дин Шаркес ұлы әмір 

болатын. Сол себепті (яғни Абзал Фахр ад-дин Шаркестен)  

 

410-бет 

күдіктеніп қалды да, (ол жерден) қашып шығып, Бәйт ал-Мақдисқа барды, ол 

жерді басып алды. Абзалмен нашар қарым-қатынаста болған Нәсірдің Қаража 

Зардгуш, Сара Сунқур (Сара Сұңқар), Мәймүн Қайсари мен Набулустың билеушісі 

сияқты құлдары, барлығы оның (Фахр ад-дин Шаркестің) төңірегіне жиналып 

бүтін бір қауымдастық құрды.  

(Содан барлығы) мәлік Әділге (мынадай) хабар жіберді: «Біз саған көмек 

беруіміз әрі Мысырды басып алуымыз үшін (бізге) кел».  

Ол (мәлік Әділ бұл уақытта) Мардинді қоршауға алумен әлек еді. Оның 

(Мардинді басып) алу мен Мысырдың да оның өзінен (қолынан) кетіп қалмайтындай 

күшті қалауы бартұғын. Содан аталған раби әл-әууәл (айының) жетінші 

жұлдызында Абзал Қахира қаласына келді. (Онда) ол Шаркестің қашып 

кеткенін, онымен Нәсірдің бір топ әмірлерінің қосылғаны жайлы есітті. Мысырда 

болған Нәсірдің қолдаушыларының бір бөлігі: Шақира, Айбик (Айбек), Афтас 

пен Илбиги (Елбегі) сияқты ержүрек және батыр болған адамдардың барлығын 

тұтқындап, түрмеге тастады. Содан соң Абзал Мысырда тұрақтады.  

Ол мәлік Сәйф ад-дин Йазкаждің (Сайф ад-дин Жазкаждің) тәрбиелеушісі 

болды. Шам аймағының билеушілері Абзалға Дамаскіні жаулап алу туралы 

ұсыныс жіберді. Абзал бұл ұсыныстан қашып, екі ойлы болды. Бұл жайлы хабар 

Әділге жетті. (Сонда) ол өз ұлы Камилді (Кәмілді) Мардинде қалдырып, өзі 

асығыс түрде Дамаскіге жетіп келді. Сөйтіп, Бәйт ал-Мақдистан Нәсірдің 

жақтастары болған шенеуніктерді шақырды. Олар дереу келді. Сонымен бірге 

оның ұлы мәлік Кәміл де келіп жетті. Әділ толығымен олардың қолдауына ие 

болды. Абзал болса, бұл істің оңай болмасын көргенде, ол Мысырға қайтып 

кетті. Оның бауыры Заһир Халабқа, оның жақтастары қатарына жататын 

Ширкух болса Хомскіге (кетті).  

Сосын 596 хижри жылында мәлік Әділ Мысырға шабуыл жасау үшін әскер 

жинады. Ал Абзал болса, оған қарсы шағын ғана әскермен шықты, содан 

шайқасып, жеңіліс тапты да, Сархад бекінісіне кетті. (Кейіннен) ол 

Майяфарикин мен Хани және Жәбәлжурды (Жабал журды) өз билігіне алды.  
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Ал мәлік Әділ болса Мысырда орнықты. Ол Мансұрдың есімінің орнына өз 

есімінен құтба оқып, (өзінің атынан) ақша шығара бастады.  

Сосын Абзал  

411-бет 

өзінің бауыры, Халабтың билеушісі мәлік Заһирдің көмегімен қайтадан 

Дамаскіні жаулауға келді, алайда (бұл) мүмкін болмады. Содан екі бауыр қайта 

мәлік Әділмен бейбітшілік келісімін жасады: (Ол келісімге сәйкес) Манбиж, 

Афамийа (Афамия, Апамея), Кафартаб пен Маарраға тиесілі екі аймақ Халабпен 

бірге Заһирге, ал Сумайсат, Саруж, Рас ал-Айн, Хамлин Абзалға тиесілі болатын 

болды.   

Бұл жылдары Мосулдың иесі Арыслан шах әскер жинап, Әділге тиесілі 

Харран мен Руханы басып алуға барды. Онымен бірге Санжар мен Нисибиннің 

иесі Құтб ад-дин Мұхаммед және Мардиннің билеушісі болды. Ол Харранға 

дейін жеткенде ауа қатты ысып кетті, содан көп әскер ауруға шалдығып, өлім 

тапты.  

Ал мәлік Әділдің ұлы Фаиз Харранда болатын. Ол бейбітшілік жасау туралы 

өтінішпен бір адамды жіберді. Нұр ад-дин Арыслан шах Әділ мен Заһир және 

Абзал мәліктердің ортасында бейбітшілік орнағанын есіткенде, ол да бітімшілік 

жасап кері қайтты. Сөйтіп, олардың әрбірі өз жақтарына кетті.  

(5)99 хижри жылының мухаррам айында мәлік Әділ өз ұлы мәлік Ашраф 

Мұсаны әскермен бірге Мардинді қоршауға алуға жіберді. (Бұл) іс оның 

қолынан келмеген соң, Халабтың билеушісі мәлік Заһир өзінің немере ағасына 

хабар жіберіп, ол бітімшілік келіссөздерін жасауда дәнекер ретінде қосылды. 

(Келіссөзден кейін) мәлік Әділ Мардиннің билеушісі оған жүз елу мың әмірлік 

динар жіберіп: «оның атынан құтба (оқып), ақша шығаратын болады» деген 

шартпен (бейбітшілікке) келісім берді.  

Сол жылы мәлік Заһир өзінің бауыры Абзалдың қолынан Нажм бекінісін 

тартып алды. Ал мәлік Әділ болса Саруж, Хамлин және Рас ал-Айн уәлаяттарын 

тартып алды, сөйтіп онда (Абзалдың билігінде) тек Сумайсат қана қалды.  

Мағрибте (осы аталған уақыт арасында) Йақуб бин Йусуф ибн Абд ал-

Мумин (Жақып бин Жүсіп ибн Абдал Мүмин) мәлік болды. (Ол кезде) онымен 

франктар ортасында сұрапыл шайқас болып жатқан еді. 595 хижри жылының 

раби әл-ахирінің он сегізінші жұлдызында Сала қаласында дүние салды. Оның 

орнына ұлы Мұхаммед отырды. Сонда оның әкесіне қарсы көтерілген Махдия 

қаласының тұрғындары оған мойынсұнып, иелік оған тиесілі болып бекітілді.  

412-бет 
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Фарста (бұл туралы дерек жазылмаған). 

Керманда оғыз әмірлерінің бірі Динар мәлік болды.  

Аталған жылдардың алғашқы жылы болған 591 хижри жылының зул-қағда 

айында ол бас (ми) қабынуынан дүние салды. Оның ұлы, бұрын Бамда билеуші 

болған Ала ад-дин Фаррух шах мұрагерлік құқығы бойынша таққа отырды. Ал 

оның қызметінен кетіп қалған Сәйфаддин Алп Арслан (Сайф ад-дин Алып-

Арыслан) оғыздардың басшысы болды.  

Фаррух шах 592 хижри жылының ережеп айында дүние салды. Оғыздар 

көптеген талан-тараждар жасады.  

Содан соң Табастың (Теббестің) Илит атты билеушісі көп әскерімен келіп 

Керманда Хорезмшахтың атынан құтба оқыды. Содан соң атабек Нусрет Зузан 

мәлік болды. Ол өзінің орынбасары қожа Разиддинді әзіретке (Хорезмшахқа) 

жіберді.  

Кейіннен билікке Хусам ад-дин Ұмар Хорезми (Хұсам ад-дин Омар 

Хорезми) келді. Хорезмшах дүние салған кезде оғыздар қайтадан қаланың 

есіктеріне келді. Және Хұсам ад-дин дүние салды, содан (орнына) оның ұлы 

отырды. (Қол астындағылар) оның бойынан (өздеріне ешқандай) жақсылықты 

көрмей, оны қаладан қуып жіберді.  

Сосын Иканың (билеушісі) Мубаризәддин (Мүбариз ад-дин) мен (оның) бауыры 

оғыздарды қайтару үшін келді. Олардың (оғыздардың) билеушісі Алып-

Арыслан жеңіліп, Фарсқа кетті. Иканың мәліктері Фарспен дұшпандықта болу 

себепті өздерінің уәлаятына қайтып кетті. (Сонда) Алып-Арыслан (Фарстан) 

қайтып келді. Сонда қайтадан Икадан Низам ад-дин келіп билеуші болды.  

Бұдан соң бұрын Хорасанға кетіп қалған мәлік Динардың ұлы Ажам шах 

қайтып келіп оғыздарға қосылды. Ал қаланың тұрғындары Низам ад-динді ұстап 

алып, оларға тапсырды. Сөйтіп, Ажам шах мәлік болды.  

Сосын Фарстан әскер келіп, Низам ад-динді (босатуларын) талап етті, сөйтіп 

оны оларға берді.  

413-бет 

Систанда …39 

 

Аталған уақыт аралығында орын алған ерекше және сирек 

кездесетін оқиғалар тарихы 

 

Шыңғыз ханның замандастары болған, шығыстан батысқа дейінгі түрлі 

мемлекеттердің мәліктерінің, сұлтандарының, халифтерінің, хакандарының 
                                                           
39 Ешқандай дерек жазылмаған. 
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және атабектерінің тарихтары 591 хижри жылының раби әл-әууәл айына сай 

келетін, қоян жылы болып табылатын таулай жылының басынан бастап, 599 

хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес келетін, доңыз жылы болып 

табылатын туңқуз жылының соңына дейінгі – тоғыз жылдық мерзім 

аралығындағы тарихы, ал бұл (мерзімнің) соңғы жылында Шыңғыз ханның 

жасы қырық тоғызда болды, қысқаша жазылғандықтан, енді біз қайтадан осыдан 

(осы уақыттан) кейінгі Шыңғыз ханның тарихын баяндауға көшеміз, оны ұлы 

Алланың көмегімен баяндаймыз!  

 

414-бет 

Шыңғыз хан тарихы хижри бойынша 600 жылдың жумада әл-ахир 

айына сай келетін, тышқан жылы болып табылатын қулқуна жылынан 

бастап, хижри санауы бойынша 606 жылдың шағбан айына сай келетін, 

жылқы жылы болып табылатын мурин жылының соңына дейінгі уақытты 

қамтиды, сөйтіп жалпы жеті жылды құрайды. 

 

(Бұл айтылған уақыттың) соңғы жылы Шыңғыз хан елу алты жаста болатын. 

Және бұл айтылған уақыт аралығында Шыңғыз хан Таяң ханмен соғыс жүргізіп, 

соңында оны өлтіреді. Сөйтіп, тоғыз аяқты (қанатты) ақ киіз үй тікті, сол уақыттан 

бастап «Шыңғыз хан» атауы оған түбегейлі бекітілді.  

(Бұл уақыт арасында) ол бірнеше рет таңғұтпен шайқасқа аттанды және меркіт 

басшысы Тоқтамен соғысты, сондай-ақ Таяң ханның ұлы Күшлікпен соғысып, 

ұйғырлар патшасын өзіне бағынуға шақырды. 

 

Үнгіт патшасының Шыңғыз ханға хабар жіберіп, Таяң ханның оған қарсы  

жорыққа аттанғалы жатқандығын жеткізуі 

 

600 хижри жылының жумада әл-ахиріне сай келетін, тышқан жылы болып 

келетін қулқуна жылының көктемінде найман патшасы Таяң хан Жуқунан атты 

елшіні үнгіттердің патшасы Алақуш Тигин Қуриға (Алақұс тегін қорыға) 

келесідей сөздерді (айтып) жіберді: «Айтуларынша, бұл өңірлерде жаңа патша 

пайда болыпты ғой, – оның айтып жатқаны Шыңғыз хан болатын, – Біз аспанда 

күн мен айдың қатар болатындығын анық білеміз. Алайда жерде, бір иелікте 

қалайша екі патша бола алады? Сен менің оң қолым бол, сөйтіп  

 

415-бет 



 91 

біз оның қабын, яғни оның мансабын иеленуіміз үшін, маған әскермен көмек 

бер».  

Алақұс бұл жағдай жайлы Шыңғыз ханға хабар беру үшін Турбидаш атты 

өзінің арнайы (сенімді) адамдарының бірін жіберді. Сөйтіп, ол жағдай туралы 

мәлімдеді де, солайша көркем әдіспен Шыңғыз ханға бағынды. Бұл жайлы 

әңгіме өз орнында баяндалатын болады.  

Осымен (бұл тақырып) бітті.  

 

Шыңғыз ханның Таяң ханға қарсы жорыққа аттануы  

және Таяң ханның жеңіліс табуы жайлы 

 

Шыңғыз хан Таяң ханның оған деген дұшпандық көзқарасы жайлы білгенімен, 

(енді) жоғарыда айтылған елші Турбидаштың сөздерінен соң, одан да артық көз 

жеткізіп, сол аталған тышқан жылының көктемінде ол Тамаға (жеріндегі) Йин 

Тулкинчаутта (Иін Түлкіншауытта) Құрылтай өткізді.  

(Онда) әмірлер бірауыздан: «Біздің жылқыларымыз арық, біз (оларды) 

азықтандырып, күзде (жорыққа) шығамыз», – десті. (Сонда) Шыңғыз ханның 

немере ағасы (Дәрітай) отшыген ноян: «Уа, нөкерлер, жылқылардың арықтығын 

сылтауратудың не қажеті бар?! Біз мұндай сөздерді есіткен соң, біз жорыққа 

шығамыз. Қалайша Таяң ханға бізді алуға (жол беруге) болады, (керісінше) біз 

оны аламыз! Сөйтіп, содан соң «осы мекенде Таяң ханды» ұстаған деп айтатын 

болады. Біз атаққа ие боламыз. Ал біз оны аламыз ба, әлде ол бізді алады ма, бұл 

жайлы ұлы Құдай ғана біледі! Әлбетте, біз жорыққа шығамыз!» – деді. 

Содан соң Шыңғыз ханның інісі Білгетай Шыңғыз ханға: «Егер найман сенің 

оқ қабыңды (билігіңді) алар болса, біздің сүйектеріміз бірге жатпайтын болады. 

Олардың иелігінде үлкен ұлысы мен саны көп табындары мен отарлары 

болғандықтан, (олардың) біздің үстімізден басқаруға таласы бар. Ал оның үлкен 

ұлысын, саны көп табындары және отарларын не істеуге болады? Егер біз 

олардан жылдамырақ болсақ, олардың оқ қабын алу қиын ба?!» – деді. 

 

416-бет 

Шыңғыз хан оның сөздерін құптап, айдың он бесінші жұлдызында Таяң 

ханмен Қалқа атты өзеннің аңғарындағы Килтигай (Кілтигей) жерінде шайқасу 

ниетімен жорыққа шықты. Ол бұл жорықта біраз уақыт болды, (дегенмен) 

шайқасуға мүмкіндік тумады.  

Сосын олар келесі жолы, қайтадан сол тышқан жылының күзінде жиналып, 

Құбылай мен Жебені алдыңғы әскер етіп жіберді. Ал Таяң хан Қаңқай өңірінің 
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шекарасында, Алтай өзені аңғарында тұрған еді. Алға жіберілген (жансыздар) 

кері қайтып келді.  

Меркіттердің патшасы Тоқта, керейттердің сол жаққа қашқан әмірлерінен 

Әлін тайшы мен көсемі Құтықа бек болған ойрат руы, жажират руынан шыққан 

Жамұқа, дүрбен руы, татар-қатаған және салжуыт қауымдары – барлығы Таяң 

ханның алдына жиналды.  

Сонда Шыңғыз ханның әскері ішінен ер-тоқымы қарнына қарай ауып қалған 

ақ түсті ат қашып шығып, найман әскерінің ішіне шауып кірді. Олар аттың 

әбден әлсіреп қалғанын көрген сәтте Таяң хан әмірлерімен мәжіліс жасап: 

«мұғулдардың аттары арық, олар бізді қуалау үшін біз (алдымен) жай-жай ғана 

кері қаша бастаймыз. Олардың аттары одан әрмен қарай әлсірейді. Ал біздікілер 

жылдамырақ болады, сонда біз тоқтап шайқас береміз», – десті. Таяң ханның 

ұлы әмірлерінің бірі қоры Субашы әмір бұл сөздерге жауап ретінде: «Сенің әкең 

Иланыш қаған бір адамға да өзінің арты мен атының құйрығын көрсеткен емес, 

ал сен болсаң бірден қорқып қалдың! Осылай болған соң, Гүрбасу қатынды 

алып келу керек», – деді. Яғни (Гүрбасу қатын) оның жақсы көретін әйелі еді. 

Бұл әмір осы сөздерді айтып, ашуланған және наразы болған күйде кетіп қалды. 

Осы себептен Таяң хан амалсыздан (яғни, өзі қаламаса да) соғысқа кіруі керек 

болды.  

417-бет 

Шыңғыз хан Жошы қасарға: «Сен әскердің ортасын басқар», – деп бұйырды 

да, өзі әскердің орналасуын ретке келтірді.  

Жамұқа шешен алыстан тұрып Шыңғыз ханның әскери тәртібін көргенде, 

нөкерлерге бұрылып: «Біліп қойыңдар, андамның, яғни Шыңғыз ханның әскери 

тәртібі өзгеше болып қалыпты. Найман руы басқа біреулерге, тіпті, бұқалардың 

аяқтарының терісін де қалдырмайды (яғни, ешкімге ешнәрсе бермейді) және 

олардан ешкімге пайда да келмейді», – деді. 

Ол бұл сөздерді аяқтап, олардан бұрылып, алыстап кетті, (сөйтіп әскер 

ішінен) сыртқа шығып, соғыс алаңынан қаша жөнелді.  

Содан сол күні ұлы шайқас болды. Түнге қарай Таяң ханның әскері жеңіліс 

тауып, рухтары түсті, сөйтіп шайқастан бас тартты. Таяң ханға көптеген ауыр 

соққылар тиді, оның денесі бірнеше жерінен өте ауыр жарақатталды. Ол жету 

қиын болған бір жартаста тығылып қалды. Онымен бірге қоры Субашы мен 

бірнеше өзге әмірлер болды. Ол қаншама тырысып, орнынан тұрып соғысқа 

қайта кіруге қаншама ұмтылса да жарақаттарының ауырлығынан оның бұған 

күші жетпеді. Сонда қоры Субашы өзге әмірлер мен нөкерлерге: «Мен оған 

қимылға келіп, (орнынан) тұратындай (яғни, оған әсер ететіндей) сөзді 
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айтқанымша күте тұрыңдар, – деді де, ол: – Таяң хан, біз жартасқа шығу үшін 

тау алдында (дайын) тұрмыз. Біздің соғысуымыз үшін тұра ғой!» – деді.  

Ол әлгі сөздерді есітті, алайда тұруға әрекет те жасамады.  

Әлгі (қоры Субашы) қайтадан: «Уа, Таяң хан, сенің әйелдерің, әсіресе Гүрбасу – 

сенің сүйіктің, барлығы сәнденіп, өздерінің ордаларын тәртіпке келтіріп, сені 

күтіп жатыр. Біз (оларға) баруымыз үшін орныңнан тұр!» – деді. 

Ол бұл сөздерді де есітті, (бірақ) бұрынғыдай, тіпті, қимылдамады да, ол 

қимылдай алмайтын да еді. (Сонда) қоры Субашы нөкерлерге: «Егер оның аз да 

болса күші болғанда, ол қимылдайтын, әлде жауап беретін еді. Енді біз оның 

өлімін көрмей тұрып, келіңдер, ол біздің өлімімізді көруі үшін оның алдында 

соғысайық!» – деді.  

Содан олар ол жартастан түсіп, 

 

418-бет 

(барлығы) өліп тынбағанша аянбай шайқасты. Шыңғыз хан оларды тірідей алып 

кетпек болды, алайда олар түгелдей өлгендеріне дейін оған еш берілмеді. 

Шыңғыз хан бұған таңданып, бұл табандылық пен адалдықты құптады, сөйтіп: 

«Осындай нөкерлері бар адамға қалай қамығуға болады?!» – деді.  

Түн кезі болғандықтан, сондай-ақ Таяң ханның әскерлері жеңілгендіктен, ал 

Шыңғыз ханның әскерлері оларды қуып бара жатқандықтан, қашқындар қатты 

қорыққандықтарынан өтуі қиын тауларға кіріп кетті. Түнде найман әскерінің 

көпшілігі тайып кетіп, сырғанап, тік құламалар мен шығуы қиын Нақу Қун деп 

аталатын жартастан құлап, өлім тауып жатты. Бұл оқиға мұғул руларының 

арасында белгілі әрі өте танымал. Бұл соғыста дүрбен, татар-қатаған және 

салжуыт руларының барлығы мойынсұнып, Шыңғыз ханның қызметіне келді.  

Ал меркіт руы мойынсұнбай қашып кетті. Таяң ханның ұлы Күшлік те 

қашып кетіп, жеңіліс тапқан күйі өзінің немере ағасы Бұйрық ханға кетті.  

 

Шыңғыз ханның меркіттер тайпасына жорыққа аттанып,  

оларды бағындырғаны жайлы 

 

Бұдан соң, сол 600 хижри жылына сәйкес келетін, тышқан жылының 

қысында Шыңғыз хан меркіттер патшасы Тоқта бекке қарсы және (бұрын) Таяң 

ханмен одақтас болған, оның жеңілісінен соң қашып кеткен, оларға (меркіттерге) 

жататын көп санды қауымдарға да қарсы жорыққа шықты. Жолда олар алдымен 

меркіт руларының бірі, басшысы және ұлығы Тайыр үйсін атты (кісі) болған, 
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Тамир муран деп аталатын өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан ухаз-меркіт 

аталатын руға кезікті.  

419-бет 

Олар: «Біз соғысты қаламаймыз!» – десті.  

Тайыр үйсін өз қызы Күлән қатынды алып Шыңғыз ханға келді, содан (оны) 

сыйлық етті. (Сосын) олар Шыңғыз ханмен бірге соғысқа шығатындай ат-

көліктері де, тіпті малдары да жоқ екенін жеткізді. Шыңғыз хан оларды жүздіктерге 

бөліп, басшысын олардың өздеріне басшы етіп, арбада қалдыруға әмір етті. 

Шыңғыз хан кеткен соң, олар қайтадан дұшпандық жасап, арбаларды тонап 

кетті. Арбалардың алдында қалған (Шыңғыз ханның) азғана адамдары бірге 

жиналып (ухаз-меркітке) қарсы соғысқа кірді, содан олар ұрлап кеткен 

нәрселердің бәрін қайтарып алды, сөйтіп ол ру қашып кетті.  

Шыңғыз хан межелеген мақсаты бойынша удойыт-меркіт руы мен мудан 

деп аталатын бір руды, тудақлин (аталатын) басқа бір руды және жиун деген 

басқасын Дайқал қуруган (Дайқал қорған) аталатын қорғанда қоршауға алды да, 

барлығын ұстап алып, кері қайтты.  

Ал Тоқта ұлдарымен бірге Таяң ханның бауыры болған және (одан) бөлек 

иелігі мен өз әскері болған Бұйрық ханның алдына қашып кетті.  

Басшысы Тайыр үйсін болып қайта көтерілген ухаз-меркіт руы Силинга өзені 

маңындағы Дайқал қорғанына келді, сонда орналасты.  

Шыңғыз хан оларға тойтарыс беру үшін Бөріғұл ноян мен Шылауған 

баһадүрдің бауыры Чимбай (Шымбай) екеуін әскердің оң қанатының басшысы 

етіп жіберді. Олар ол жаққа барып, қорғанда бекінген ол рудың барлығын 

тұтқынға түсірді.  

420-бет 

Шыңғыз ханның Қашын уәлаятына жорыққа аттануы (ол жерді тағы 

Таңғұт деп атайды), оны бағындыруы жайлы 

 

601 хижри жылының жумада әл-ахир айына сай келетін, сиыр жылы боп 

табылатын хукар жылы құтты келіп Шыңғыз хан әскерді тәртіптеп, Таңғұт деп 

аталатын Қашин уәлаятына жорыққа шықты. Олар бұл өңірге шыққан кезінде 

олар ең алдымен Либаки аталатын қорғанға келіп жетті. Ал бұл жер өте мықты 

бекініс болатын. Олар оны қоршауға алып, аз уақыт ішінде оны алды. Сөйтіп, 

оның (бекіністің) қорғандарын да, іргетасын да түгелдей бұзып тастады.  
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Сосын ол жақтан олар (Шыңғыз хан) Клинклауиши деп аталатын қалаға жол 

тартты. Ол үлкен қала болатын. Олар оны да иеленіп, тәркілеу жасады. (Кейін 

олар) Таңғұт уәлаятының бірнеше өзге аймақтарын қолға қаратып, тәркілеу жасап, ол 

аймақтағы шаруа малдарын алып, көптеген әскери олжамен және көптеген  

түйелер мен шаруа малдарын иеленіп кері қайтты да, Шыңғыз ханның алдына 

келді. 

  

Шыңғыз ханның Ұлы Құрылтайы, онда ақ ту тігіп, оның «Шыңғыз хан» 

деген лақап атқа толық ие болуы, наймандардың бір бөлігінің патшасы 

Бұйрық ханмен соғысу мақсатында жорыққа аттануы мен Бұйрық ханды 

тұтқынға түсіруі жайлы 

 

602 хижри жылының құтты ережеп айына сай келетін, барыс жылы болып 

табылатын парс жылы келіп жеткенде, көктемнің алғашқы кезінде Шыңғыз хан 

тоғыз қанатты ақ киіз үй тігуге бұйрық берді,  

 

421-бет 

содан аса үлкен жиын жасап, Ұлы Құрылтай өткізді. Бұл Құрылтайда оның 

атына «Шыңғыз хан» деген ұлы дәрежелі лақап ат орнықты, сөйтіп ол құтты 

түрде таққа отырды. Бұл лақап атты оған ұсынған – қоңқотан руынан шыққан 

Меңлік атаның ұлы Кукучу (Көкеші) еді, оны Тиб тиңри (Тиб Тәңірі) деп те 

атайтын.  

«Чин» (сөзінің) мағынасы – күшті әрі берік. Ал «чингиз» оның көпше түрі, 

(мағынасы бойынша) Қарақытайлардың ұлы патшаларының лақап атауы болған 

«гурхан» дегенмен бірдей, яғни күшті және ұлы патша.  

Бұл жиналыс пен құрылтай біткенде олар Бұйрық ханға қарсы жорыққа 

шықты. Ол (бұл уақытта) Улуғ тақ (Ұлы тау) өңіріндегі Сужау өзені деп 

аталатын жерде құстарға аңшылық жасап, ештеңеден хабарсыз (қапыда) жүрген 

еді. Шыңғыз хан мен (оның) әскерлері (тағдыр тауқыметіне сай) қашып құтылуға 

болмайтындай жағдайда оған шабуыл жасап, оны мерт қылды. Сөйтіп, оның 

мал-мүліктерін және үй-жайларын, әйелдері мен балаларын, табындары мен 

отарларын иеленді.  

(Бір кездері) оның немере інісі Күшлік хан оның әкесі Таяң ханды өлтіріп 

жатқан кезде өзінің немере ағасы Бұйрық ханның алдына қашып кеткен 

болатын. Бұл алдында (жоғарыда) баяндалғандай, меркіттердің патшасы Тоқта 

бек те оған (Бұйрық ханға) келген еді. Ол екеуі де наймандар уәлаятының 
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шекарасындағы Ирдиш (Ертіс) деп аталатын жерде тығылып қалды. Олардың 

ісінің соңы мен жағдайлары төменде баяндалатын болады, егер ұлы Алла 

қаласа! 

 

Мұғулдар Қашын деп атайтын Таңғұт уәлаятының фатх етілуі жайлы 

 

603 хижри жылының ережеп айына сәйкес келетін қоян жылының күзінде 

Таңғұт уәлаятының (рулары) көтеріліс жасап, салық төлемегендіктен әрі 

менсінбегендіктен (билікті мойындамай қойғандықтан), Шыңғыз хан оларға 

қайтадан соғысқа шықты. Содан бұл жолы ол уәлаяттың бәрін түгелдей 

бойсұндырып, 

422-бет 

жеңген, жеңіске жеткен және көңілі тоқ күйінде кері қайтты.  

 

Қырғыз әмірлері мен олардың уәлаятының бойсұнуы жайлы 

 

Осы аталған қоян жылы Шыңғыз хан қырғыз әмірлері мен әкімдеріне екі 

елшіні жіберді, бірінің аты – Алтан, ал екіншісінікі – Буқра (болатын). Алдымен 

олар аты ...40 болған өңірге келді, ол жердің әмірін ...41 деп атайтын. Содан соң 

олар басқа бір атауы Йити Урун (Жеті орын) деген және ол жердің әмірін Урус 

Инал (Орыс инал) деп атайтын өңірге келді. Бұл екі әмір де елшілерге толық 

сый-құрмет көрсетіп, олармен бірге бірінің есімі – Илиг Тимур (Ілік Темір), 

өзгесінікі Атқирақ аталатын екі елшісін жіберіп, оларға ақсұңқар берген күйде 

кері қайтарды, сөйтіп Шыңғыз ханға мойынсұнды. 

 

Меркіт патшасы Тоқта бекидің тұтқынға түсуі және өлтірілуі жайлы 

 

604 хижри жылының ережебіне сәйкес келетін ұлу жылы, Шыңғыз хан 

Таңғұт пен Қырғыздар аймағын жеңіп, қайтып келгенде әрі бұл аймақтардың 

әмірлері бағынғанда, ол өз үйіне (өз ордасына) қайта оралып, жазды түгелдей 

осы жерде өткізді. Сосын қыс кезінде, Бұйрық хан (жеңілген) соғысынан соң 

қашып кетіп, Ертіс өңіріне келген Тоқта бек пен Күшлікке тойтарыс беру үшін 
                                                           
40 Жазылмай қалған. 
41 Кісі есімі жазылмай қалған. 
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көңілі көтеріңкі күйде шықты. Жолда қарауылдар (күзетшілер) мен әскердің 

алдыңғы сапындағылар кенеттен басшысы Қутуқа бики (Құтық бек) болған 

ойрат руына кезігіп қалды. Ол рудың қарсылық көрсетуге және соғысуға 

(жеткілікті) күші мен құдіреті болмағандықтан  

 

423-бет 

олар мойынсұнып, Шыңғыз ханның әскеріне жол көрсетті, кенеттен оларды 

меркіттер патшасы Тоқта бек мен Таяң ханның баласы Күшлік ханға кезіктірді. 

Содан оның екеуін де қоршауға алып, үй ішін және мал-дүниесін, табындары 

мен отарларын тәркіледі. Тоқта шайқас барысында өлтірілді, Күшлік болса 

бірнеше адамымен (қоршаудан) қашып шығып, Қарақытайлық Гурханның 

жерінде тығылып қалды. Ол онда біршама уақыт болды. Гурхан оған мейірім 

танытып, оны «ұлым» деді. Ал біраз уақыттан соң оған өзінің қызын ұзатты. 

Бұл істің аяғы (қалай болғаны) өз орнында кейіннен баян етілетін болады.  

 

Ұйғырлардың Шыңғыз ханға бағынуы, Шыңғыз ханның оның билігінің 

ұйғырлар патшасы Жеті Құтқа сыйлыққа берілуі жайлы  

 

605 хижри жылының шағбанына сай келетін, жылан жылы болып табылатын 

муғай жылы ұйғырлардың патшасы Жеті Құт Шыңғыз ханның ұлылығы, 

беріктілігі, әділеттілігі мен жомарттығы жайлы есітті. Ол кезде ұйғырлар 

(қарақытайлық) Гурханға салық төлейтін әрі олардың үстінен (басқарушы) 

орынбасар ретінде оның Шаугим атты ұлы әмірі қарайтын еді. Сонда ол (Жеті 

Құт) Шыңғыз ханның жағына бет бұрып, Шаугим басшыны өлтіріп, Шыңғыз 

ханға елшілер жібермек болды. Бұл сыбыс Шыңғыз ханның құлағына жетіп, ол 

Жеті Құтқа екі елші: бірінің аты – Алп Унук (Алып Онық), екіншісі – Дарбай 

(атты елшілерді) жіберді.  

Олар келгенде Жеті Құт олардың келгеніне қуанып, оларға сый-құрмет 

көрсетті, түрлі жағымпаздықтар жасады. Содан олармен бірге есімі Алғин Букруш 

Иш Айгужи (Алғын Бөкіреш еш Айғожы) және Тимур Нутуқ (Темір нотық) деп 

аталатын екі елшісін Шыңғыз ханның алдына жіберді. Олардың (елшілердің) 

тілімен  

424-бет 

(Жеті Құттың сөзін) айтып жеткізіп: «Мен келіп-кетушілерден (хабар келтірген 

адамдардың сөздерінен) әлемге иелік етуші патша және ғаламның билеушісінің 
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құдіреттілігі, ұлылығы, айбаттылығы мен беріктілігі жайлы есіттім. Содан мен 

қарақытайлық патша Гурханға қарсы көтеріліс жасадым. Мен Гурханның жағдайы 

мен басқа да түрлі мен білетін нәрселер жайлы толықтай және егжей-тегжейлі 

айтуға елші жіберуді әрі шын жүректен (өзіңе) ынталы қызмет етуді қалап едім. 

Міне, осы ойлармен Шыңғыз ханның алдына елші жіберілді. Бұл ой-толғаулар 

арасында аспан қара бұлттардан тазаланып, олардың соңынан анық күн 

шыққандай болды. Ол өзендердің бетін қаптаған мұзды қиратып, мөлдір әрі таза 

су пайда болды (көрінді). Жүрегіммен және (бүкіл) болмысыммен мен қатты 

қуанып кеттім. Сол үшін мен бүкіл ұйғыр аймағын саған тарту етемін және 

Шыңғыз ханның құлы мен баласы боламын!» – деді. Осы себеппен, ол осы 

сөздерді (Шыңғыз ханға елшілер арқылы) жеткізді.  

Бұдан бұрын айтылғандай, Тоқта бек шайқаста садақ оғынан құлаған, содан 

өлтірілген еді. Оның бауыры Құду мен ұлдары Шылауын, Мажар мен Құлтуған 

мерген, яғни садақтан жақсы ататын мерген (дегенді аңғартады), оны (Құлтуғанды) 

«мерген» деп атауының себебі осыдан болатын, олар төртеуі шайқастан босаған 

соң (бірлесіп) Тоқтаның денесін алып кетпек болды. Алайда уақыт жеткілікті 

болмағандықтан, олар оның басын асығыс алып, Ертістің жағалауынан қаша 

жөнеліп, ұйғыр аймағына келді. Содан Жеті Құттың алдына Ибуған атты елші 

жіберді. Бұл елшіні Жеті Құт өлтіріп тастады. Осы себептен олар Жам муран 

аталатын өзеннің аңғарында соғысқа кіріп, жеңіліп, қашуға мәжбүр болды. Ол 

жақтан төртеуі Күшлікпен бірге кетіп, олар жайлы (әлі) айтылатын аймақтарға 

(бас сауғалап) кетті. Жеті Құт олардың Шыңғыз ханның жаулары екендігін 

білгендіктен, оларға бағынбады. Керісінше соғыс жүргізіп, (оларды) қашуға мәжбүр 

етті. Ол бұл жағдай жайлы хабармен Шыңғыз ханның алдына өзінің Арслан Уга 

(Арыслан іні), Жаруқ Уга (Жарық іні),  

 

425-бет 

Пулад Тигин (Болат тегін) мен Инал Қийа суңжи (Инал Қия сыншы) атты төрт 

нөкерін жіберді. Бұл іс (Шыңғыз хан жағынан) өте құпталды.  

Ендеше, жоғарыда аты аталған екі елші Шыңғыз ханның елшілерімен келіп, 

ол (Жеті Құт айтқан) сөздерді жеткізгенде, Шыңғыз хан (оларға) көңіл бөліп, 

келесідей жарлық беруін бұйырды: «Егер Жеті Құттың шынымен жүрегінде 

ынталы қызмет етуге қалауы болса, (онда) ол жеке өзінде бардан (нәрселерден) 

және қазынада есепте тұратын (басқа да) бар заттардан (салық ретінде) алып 

келсін». 

Осы іспен қайтадан Алып Онық пен Дарбайды жіберді. Олар онда барғанда  
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Жеті Құт қазыналарының есіктерін ашып, (қазынадағы) қолма-қол ақшадан және 

заттардан сәйкес келеді әрі (мейлінше) дұрыс болады деп шешкендерін алып 

ұлы мәртебелі Шыңғыз ханға қарай жолға шықты.  

Шыңғыз хан екінші рет Жеті Құтқа елші жібергенде, 606 хижри жылының 

айларына сәйкес келетін, жылқы жылы болып табылатын мурин жылы болатын. 

Және ол (жылдың) жазында ол (Шыңғыз хан) өзінің ордасында отырған еді. 

(Сол кезде) Жеті Құт (Шыңғыз ханға баруға) дайындық жасаумен болып, әлі 

(оның алдына) келмеген еді.  

(Сосын) күз болғанда Шыңғыз хан Қашын аталатын Таңғұт (аймағына) 

қарсы соғысқа аттанды, содан Ариқай деп аталатын қалаға дейін барып Таңғұт 

иелігінде тәртіп орнатты. Таңғұт патшасы оған өзінің қызын ұзатты, содан ол жеңісті 

әрі жеңімпаз күйде кері қайтып оралды.  

Осылайша (Шыңғыз хан) аман-есен кері қайтып оралғанда Жеті Құт (та) 

жетіп келді. Сонымен бірге қарлықтар патшасы Арслан (Арыслан) хан да 

мойынсұнып келді. Бұл – 607 хижри жылының айларына сәйкес келетін, қой 

жылы боп табылатын қунин жылының көктемі болатын. Осы себепке байланысты 

Жеті Құтқа қатысты хикаяның соңы Арыслан ханның хикаясына кіргендіктен, 

төменде келтіріледі.  

Ендеше 600 хижри жылының жумада әл-ахир айына сай келетін, тышқан 

жылы болып табылатын қулқуна жылының басынан бастап, 607 хижри 

жылының  

426-бет 

шағбан айына сәйкес келетін, жылқы жылы болып табылатын мурин жылының 

соңына дейінгі жеті жыл уақыт арасындағы соңғы жылы Шыңғыз ханның жасы 

елу алтыда болатын, (сонымен осы аралықтағы) Шыңғыз ханның тарихы толықтай 

жазылғандықтан, енді біз осы жеті жыл уақыт аралығында Шыңғыз ханның 

замандастары болған Шығыстан Батысқа дейінгі мемлекеттердің хакандары, 

халифтері, сұлтандары, мәліктері мен атабектерінің тарихына көшеміз әрі (оны) 

қысқа түрде жазамыз.  

Сосын біз қайтадан осы аталған уақыт аралығынан соң болған Шыңғыз 

ханның тарихына қайтып оралып, оны егжей-тегжейлі түрде жазамыз, егер (мұны) 

ұлы Алла қаласа!  

427-бет 

Шыңғыз ханмен замандас болған Қытай мен Машын, Жұрша, 

Қарақытай, Түркістан мен Мауараннаһр қағандарының, Иран жерінің, 
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Рұм, Шам, Мысыр және Мағриб елдерінің халифтері мен сұлтандарының, 

мәліктері мен атабектерінің хижри жыл санауы бойынша 600 жылының 

жумада әл-ахир айына сай келетін, тышқан жылы болып табылатын қулқуна 

жылынан бастап, хижри жыл санауы бойынша 606 жылдың шағбан айына 

сай келетін, келесі жылқы жылының соңына дейінгі уақыт арасындағы 

толық жеті жылды қамтитын тарихтары мен сол жылдары орын алған 

ерекше оқиғалардың баяны 

 

Осы аталған уақыт аралығындағы Қытай патшаларының тарихы 

 

Чизун: 19 жыл, өткен (аталған жеті жылдық мезгілден бұрынғы) екі жылды 

және (аталған жеті жылдық мезгілден соң) қалған 10 жылды алып тастағанда – 7 

жылды (құрайды). 

 

Осы аталған уақыт аралығындағы Машын патшаларының тарихы 

 

Ниң зун: 32 жыл. (Аталған жеті жылдық мезгілден бұрын) өткен 8 жылды 

және (аталған жеті жылдық мезгілден кейінгі) қалған 17 жылды алып тастағанда 

– 7 жылды (құрайды). 

 

428-бет 

Осы аталған уақыт аралығындағы Түркістан мен Мауараннаһр  

патшаларының тарихы 

 

(Осы уақыт аралығындағы билеуші) жоғарыда аты аталған Гурхан болды.  

 

Осы аталған уақыт аралығындағы Бағдат халифтерінің тарихы 

 

Бағдатта Аббас әулетінің билеушілерінен шыққан ан-Насыр ли-диниллах 

халиф болды.  

 

Хорезмдегі, Хорасанның бір бөлігіндегі және Ирактағы  

сұлтандардың тарихы 

 

Хорезмде сұлтан Ала ад-дин Мұхаммед Хорезмшах сұлтан болды. Оның 

әкесінің дүние салуының әрі оған оның бауырынан (туған) немере інісі Ханду 
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ханның қарсы көтеріліс жасауының, жоғарыдағы бөлімде баяндалғандай, Ғұр 

сұлтандары шабуыл жасап, оның ұлы мен орынбасарларынан көптеген хорасандық 

қалаларды тартып алып, олардың арасында соғыс жүріп жатқандығы себебінен 

(сұлтанның) жағдайы біршама әлсіреп қалды.  

(Аталған) бұл жылдарда Ғұр сұлтандарының жағдайлары кері (нашар 

жағдайға) бұрылды және бұл жайлы егжей-тегжейлі баяндалатындай, Шихаб ад-

дин дүние салды, (соның нәтижесінде) сұлтан Мұхаммедтің істері жоғарылай 

бастады. Сөйтіп, ол (біршама) күшейіп, Хорасанды азат етуге аттанды. Гераттың 

уәлиі Изза ад-дин Хұсайн Хармил өзге әмірлерден бұрын оған бағынуда 

алғырлық жасап, (өзге әмірлерді) басып озды.  

 

429-бет 

Ол (сұлтан Мұхаммедке) алдымен Гератқа келуі үшін (елші арқылы) хабар 

жіберді.  

Алайда сұлтан (Мұхаммед) қарақытайлық (Гурхан) одан озып, қолдарына 

Балх пен оның аймақтарын кіргізіп алмасын деп қауіптеніп, алдымен сол 

аймақтарға аттанды.  

Сосын ол (Мұхаммед) Гератқа жеткен кезінде Изза ад-дин Хұсейн ибн 

Хармил оны қарсы алып, оған қаланы тапсырды. Ал сұлтан Ғияс ад-дин Ғұрдың 

ұлы Ғияс ад-дин Махмұдтың әмірлері (оған) бағынудан шығып кетті. Сұлтанның 

әскері оларға соққы беріп, оларды шашыратып жіберді. Ал Сұлтан Балхқа 

келгенде қамалдардың уәлилері оған келіп, қамал мен қазыналардың кілттерін 

табыстады. Сөйтіп, Хорасан қайтадан оның билігіне қосылды.  

Осы уақыт аралығында ол Мазандаранды жеңіп алды, сонымен қатар 

Керман да бағындырылды.  

(Дешті) Қыпшаққа жасалған ғазауаттан42 ол қуанышты әрі көңілді болып 

оралды.  

606 (хижри) жылының айларында Мауараннаһр иеліктері толығымен оның 

билігіне кірді, содан өз қызын Самарқандық сұлтан Османға ұзатты.  

Рұмда Рукн ад-дин Сүлеймен бин Қылыш Арыслан сұлтан болды. Оның 

немере інісі Анкараның иесі, біраз уақыттан бері қамалдардың бірінде бекініп 

отырған еді. Сұлтан Рукн ад-дин оны қаншама қоршауға алса да, (қамалды) азат 

ету мүмкін болмады. Соңында ол бұл қамалды немере інісіне басқаруға беретін 

болып шешті (және) оған сол өңірді белгілеп берді. Ол қамалды табыстап, 

белгіленген өңірге аттанды.  

                                                           
42 Ғазауат (ғазуа) – соғыс, ғазауат, яғни қасиетті соғыс дегенді аңғартады. 
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(Сосын) Рукн ад-дин оның соңынан, оны бүкіл бауырымен және 

балаларымен қоса өлтіру үшін жасақ жіберді. Бес күн өткен соң бұл сатқындығы 

мен келісімшартты бұзғандығы үшін Рукн ад-дин шаншу дертіне шалдықты, 

жетінші күні мерт болды. Оның орнына (таққа) Қылыш Арыслан деген ұлы 

отырғызылды.  

602 хижри жылының ережеп айында Ғиясаддин Кийхисрау бин Қилич 

Арслан султан (Ғияс ад-дин Кей-Хұсырау бин Қылыш Арыслан сұлтан)  

 

430-бет 

өзінің немере інісі Қылыш бин Сүлейменнен (иелікті) тартып алды. Бұған себеп 

болған (жағдай): бұдан бұрын Конияны Ғияс ад-дин иелік етіп, Рукн ад-дин (оны) 

күшпен одан тартып алғандықтан, ол Шамға қашып, мәлік Заһирдің қорғауына 

жүгінген болатын. Ол жақта ол мейірбан қабылдауға ие болмады, (сөйтіп) 

Қустантинаға кетті. Ол жақтағы патша оны құрметтеп, иқта (жер бөлігін) берді. 

Содан сол иелікте орналасып, өз қызын үлкен ақсүйектердің біріне ұзатты.  

Сосын франктар Қустантинаны алған кезінде, Ғияс ад-дин қашып, әлгі ақсүйекке 

тиесілі қамалға барып бекініп, сонда тұрақтады. Одан кейін оның бауыры Рукн 

ад-дин дүние салды да, әмірлер оның Қлич (Қылыш) атты ұлына ант берді.  

(Сосын) жоғарғы дәрежелі әмірлердің бірі көтеріліс жасап, ол Ғияс ад-динге: 

«Егер сен келсең, мен саған билікті алып беремін», – деп хабар берді.  

Ғияс ад-дин келді, сөйтіп олар үлкен әскермен Конияға шабуыл жасады. Ол 

жерде Рукн ад-диннің ұлы болатын. Ол қаладан сыртқа шығып, олар соғысқа 

кірді. Ғияс ад-дин жеңіліс тауып, қашуға мәжбүр болды. Бұл уақытта өзінің 

билеушісін қуып жіберген Ақсара халқы Ғияс ад-динді қарсы алды. (Ал) Кония 

халқы: «Бұл мәселеде (Ақсара халқына қарағанда), ол (Ғияс ад-дин) біздің 

патшамыз болуға көбірек лайықты, себебі ол бұрын біздің патшамыз болған 

(қазір де біздің патшамыз болуға тиіс)», – десті.  

Сөйтіп, олар өзгелерді Кониядан қуып жіберіп, ал оны сұлтандыққа отырғызды. 

Ол (өзінің) немере інісі мен оның нөкерлерін ұстап, (оларды) түрмеге отырғызды. 

(Бұрын) Малатьяның иесі болған, содан оны Рукн ад-дин күшпен тартып 

алған Ғияс ад-диннің бауыры Қайсар шах Шам қаласында болатын. Ол мәлік 

Әділдің күйеу баласы болып Руха қаласында тұрды. Ол бауыры туралы сөзді 

есіткен кезде, ол оған келді, алайда мейірбан қабылдауға ие болмады, сөйтіп 

қайтадан Рухаға қайтып кетті.  
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Мәлік Абзал Сумайсатта болатын және Хартабирттің иесі еді. Оның атына 

құтба оқылды. 

Ғұр мен Ғазнада және Үндістанның бір бөлігінде сұлтан Шихаб ад-дин 

билеуші болды. 602 хижри жылының мухаррам айында ол Бәни Кукар (яғни, 

Бени-гоккар руымен) соғысқа кірді.  

 

431-бет  

Оның себебі: Шихаб ад-дин Хорезм шекарасында, Мұхаммед Хорезмшахқа 

көмекке келген қарақытайлықтардың әскерінен жеңіліп, содан «ол өлді» деген 

сыбыс шартарапқа тарап кетті.  

(Сонда) ол жерде Сарандиб орналасқан Кухи Жудидің иесі Рибалдың 

мұсылмандықты қабылдаған ұлы қайтадан кәпір болып кетті. Оған бағыныштылар 

мен хараж43 (салық) төлеуші Бәни Кукардың жігіттері сол Шихаб ад-диннің 

өлімі жайлы өтірік сыбыстың себебінен көтеріліс жасап, жолдардың бойында 

тонаушылықпен айналысып кетті. 

Шихаб ад-дин Мултанды иеленіп алған өзінің құлы Айбек Балтирды 

тұтқындап, өлтіру ісін аяқтап, босаған кезде, ол Қытаймен ғазауатқа дайындалу 

үшін екі жылдық (төленбеген) салықты алдыруға Мұхаммед бин Әби Әлиді 

орынбасар ретінде Лухавур (Лахор) мен Мултанға жіберді. Ол жолда Кукардың 

ұрпақтары орналасып алып тонаушылықпен айналысып жатқанын, соның 

әсерінен Лахор мен Мултаннан салықты жіберудің ешқандай мүмкіндігі жоқ 

екенін айтып хабарлама жіберді.  

Шихаб ад-дин оларға өзінің құлы, Үндістан әскерлерінің қолбасшысы Құтб 

ад-дин Айбекті жіберді. Алайда олар (Кукардың ұрпақтары) не уәдеге, немесе 

қорқытуға көнбеді. Сондай-ақ Синд пен Хинд елінің шекарадағы аудандарынан 

оларға шағымдар түсіп жатқан еді.  

(Сол себепті) сұлтан Қытайға (жоспарлаған) жорығынан бас тартып, 602 

хижри жылының раби әл-әууәл айында оларға (Кукардың ұрпақтарына) қарсы 

жорыққа шықты. Олардың үлкен әскермен Жахилам мен Судраның ортасында 

екенін (сұлтан) есітіп, асығыс қимылдап, раби әл-ахир айының 25 жұлдызында 

оларды қуып жетті. Таң атқаннан намаздыгер (екінті) уақытына44 дейін (жалғасқан) 

үлкен шайқас орын алды. Кенеттен Құтб ад-дин Айбек әскермен келіп, оларға 

соққы берді. Содан олар ойсырай жеңіліс тапты, сөйтіп (олардың) ұлы қырғынға 

ұшырауы орын алды.  
                                                           
43 Хараж – жер үшін салынатын салық түрі. 
44 Намаздыгер (екінті) уақыты – бесін уақытының шыққан сәтінен бастап, күннің батуына дейінгі 

мезгіл. 
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Сосын хиндтер45 үлкен тауға қарай қашып барып, үлкен от жақты. 

Мұсылмандар оларға жақындағанда, олар отқа секіріп, барлығы осындай түрде 

жанып (өртеніп) бітті.  

432-бет 

Алла Тағала (Құранда) айтқандай: «(Ондай адамдар) бұл дүниеде де, ақыретте де 

зиян көреді. Ол аса анық зиян».46 

Ислам әскері сондай үлкен соғыс олжасын қолға түсірді, нәтижесінде бес 

хинд құлы бір динардан сатылды.  

Кукар ұрпақтарының бір тармағы қашып құтылып, оның бауырлары мен 

қауымы жанып кетті. Ал енді Жуданың билеушісі Рибалдың ұлы Құтб ад-дин 

Айбектің қарамағында тығылып, оны шапағатшы болуға көп сұрап, жалбарынды. Ол 

оны мейірбандылықпен тыңдап, сұлтаннан арашалап, сұрап алды.  

Сұлтан Лахорда ережеп айының 15-жұлдызына дейін болды. Одан соң 

Ғазнаға келді. Бамиана билеушісі Беха ад-дин Самға, ол Самарқанға жорыққа 

әскер дайындауын (айтып) елші жіберді. 

Сосын шағбан айының алғашқы жұлдыздарында ол үлкен Синд өзенінің 

Жахилам өткелімен өтіп, Димик (Дамьяк) аталатын мекенде оның жартысы суда 

болатындай етіп шатыр қойды.  

Сосын ол кукар жамағатын шашыратып, көпшілігін қырып салып, көбісін 

тұтқынға алғандықтан екі-үш хиндус (яғни, үндіс) оған қастандық жасау үшін 

келді. Бірде олар түскі ұйқы уақытында кенеттен өзеннен шықты. Ол (сұлтан 

бұл уақытта) шатырда жатқан еді. Содан олар пышақпен оған жиырмаға жуық 

жарақат берді.  

Біраз уақыт өткен соң (оның) адамдары келді, сөйтіп оны жайнамаз үстінде 

пышақталған күйде көрді. Олар (мұны) хинд жанкештілері жасағанын түсінді. 

Әмірлер мен шенеуніктер уәзір Муаййид ал-Мулктің алдына жиналып, мемлекетке 

орынбасар табылғанынша қазына мен иеліктерді қорғау жайлы ант берді. Олар 

оның жарақаттарын тігіп, жағдайының ауыр екеніне байланысты (оны) Ғазнаға 

зембілде, қазынаның екі мың есекке тиелетін дорбаларымен бірге алып барды.  

Сұлтанның дүние салуы анық болғанда, әмірлердің ортасында келіспеушілік 

орын алды. Кейбіреуі Бамиянның билеушісі Шихаб ад-дин Самның жағына 

бұрылды, кейбірі Ғияс ад-дин сұлтанның ұлы Ғияс ад-дин Махмұдтың (жағына 

                                                           
45 Түпнұсқада хинд деп жазылған, сондықтан осы томдықтың мәтініндегі хинд сөздері өзгеріссіз, 

түпнұсқасы сақталып жазылды. 
46 «Хаж» сүресінің 11-аяты. 
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қарай). Ал ғазналықтардан бір топ бұзақы заң шығарушылар өз адамдарына: 

«Адамзаттың ұстазы мәулана Фахр ад-дин ар-Рази Хорезмшахпен келісімі 

болған, оның ақылымен Сұлтан Шихаб ад-динді өлтіруге адам жіберіп, ол 

өлтірілді» десті.  

433-бет 

(Содан бүлік шығып) сол биліктегі адамдардың (яғни бұзақы заң 

шығарушылардың) қызметшілері мен жақтастары мәуләна Фахр ад-динге 

шабуыл жасады. Ол уәзір Муаййид ал-Мулктің алдында пана тапты. Ол оны 

шебер іс-әрекетпен олардың зұлымдығынан құтқарып: «Олардың зиянкестігінен 

ол қауіпсіз жерде болсын» деп оны алыстағы жерге жіберді.  

Бамиянның әкімі Беха ад-дин Самның жағдайы келесідей болды: оның әкесі 

Шамс ад-дин Мұхаммед бин Масъұд сұлтан Ғияс ад-диннің және Шихаб ад-

диннің немере ағасы болатын. Олар оған өздерінің әпкесін тұрмысқа беріп, оған 

Бамиянды иқта етіп берді. Сөйтіп, оның істері олардың қолдауымен өрге өсті.  

Оның сол әйелінен бір ұлы болды, оны Сам деп атады. Ол (өзі) дүние 

салғанда, оның орнына оның түркі әйелінен туған Аббас есімді үлкен ұлы 

отырғызылды. (Бұл) сұлтандарға (Ғияс ад-дин мен Шихаб ад-динге) ұнаған жоқ, 

(сөйтіп) олар оны алып тастап, (орнына) өздерінің жиен інісі Сам деген лақапқа 

ие Беха ад-динді отырғызып, оған да иқта ретінде Бамиянды берді. Содан оның 

жағдайы күшейіп, көптеген мал-дүниеге ие болды. Шихаб ад-дин дүние салғанда 

ғұрлықтардың бір бөлігі Ғазнаның билеушісі ол (яғни Сам) болуын қалайтын. 

Ал түркі адамдары сұлтан Ғияс ад-диннің ұлы Ғияс ад-дин Махмұдты қалады.  

(Ғұрлықтар) оны (Беха ад-динді) шақыртып (адам) жіберді. Ол Ғазнинге екі 

күннен соң келгенде, оның басы тым қатты ауыра бастады. Ол осы ауруынан 

өлім табатындығын анық түсінді. Содан өзіне екі ұлын Ала ад-дин мен Жамал 

ад-динді шақырып (оларға): «Ғазнинге барыңдар, Ала ад-дин таққа мұрагер 

болады. Ғұр мен Хорасан Ғияс ад-дин Махмұдқа тиесілі болады, ал Ғазна мен 

Хинд Ала ад-динге (тиесілі) деп бейбітшілік келісімін жасайсыңдар», – деді.  

Шихаб ад-дин дүние салғанда, Хиндтегі Шихаб ад-диннің әмірлері жиналды. 

(Шихаб ад-диннің) Айбектің орынбасары болған ақылды бір ғұламы болатын, 

олар соны таққа отырғызды. Кейіннен ол түрлі аймақтар мен өңірлерге сұлтан 

Шамс ад-дин Үндістани деп белгілі болды.  

 

434-бет 

Ол Синд бағытындағы Қубача, Лахор мен Мултан жақтарды иеленді.  
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Ал Забулстан мен Ғазнинді фитна мен бүлікшіліктен соң Тәж ад-дин Жұлдыз 

басып алды. Герат пен Фирузкухте патшалықты әмір Махмұд ибн сұлтан Ғияс ад-

дин иеленіп алды. Гераттың (бұрынғы) уәлиі Изза ад-дин Хұсайн бин Хармил, 

жоғарыда айтылғандай, сұлтан Мұхаммед Хорезмшахқа бағынды. Осы (аталған) 

келіспеушіліктер Ғұр сұлтандарының алпауыт мемлекетінің күйреуі мен жойылуына, 

Хорезмшах сұлтандарының ақырындап жағдайлары мен істерінің өркендеуіне 

себепшісі болды. 

 

Мазандаран мен Ирак ажамдағы мәліктер мен атабектердің тарихы 

 

Рей мен Хамаданды Көкше иемденді. Жаһан Пахлауанның Айтуғмыш атты 

басқа бір құлы бар еді. Ол әскер жинап Көкшеге соғыс ашты, содан Көкше 

өлтірілді. Ал Айтуғмыш аймақты басып алып, мәлік дәрежесін Жаһан Пахлауанның 

Узбек (Өзбек) атты немересіне берді. Өзі сол иеліктің мудаббирі (уақытша 

басқарушысы) болды.  

 

Әзербайжан мен Диярбекир елдерінің билеушілерінің тарихы 

 

Атабек Нұр ад-дин Арыслан шах Мосулдің иесі болды. Оның немере ағасының 

баласы Құтб ад-дин Мұхаммед Синжар (Санжар) билеушісі болды. Ал Музаффар ад-

дин Кукбури бин Зайн ад-дин Али (Көкбөрі ұлы Зайн ад-дин Әли) Арбилдің 

билеушісі (еді).  

Нұр ад-дин мен Құтб ад-диннің арасында дұшпандық қарым-қатынастар 

орнады. Мысыр патшасы мәлік Әділ Құтб ад-динге елші жіберіп, оны өзіне 

қарай тартты. Сөйтіп, ол мәлік Әділге мойынсұнып, оның атынан құтба оқыды.  

 

435-бет 

Нұр ад-дин (бұл жайлы) есіткенде Нисибинге аттанды. Қаланы басып алып, 

қамалды қоршады. (Осы кезде) Арбилдің билеушісі Мұзаффар ад-дин Мосулдің 

аймақтарына шабуыл жасап, Нинава қаласын тонап кеткендігі жайлы хабар 

жетті. Осының нәтижесінде (Нұр ад-дин) Арбилге (жорыққа) бармақ болып, кері 

қайтып келді. Ол Мосули Кухна (Ескі Мосул) деп аталатын қалаға жақын келгенде, ол 

іс жүзінде (жағдайдың) Мұзаффар ад-дин туралы айтқаннан (әлдеқайда) асып 

түсетінін түсінді. Сондықтан ол Талли Афарға аттанды. 

(Осы кезде) Әділдің ұлы мәлік Ашраф Мұса Харраннан Рас ал-Айнға, 

Санжар мен Нисибиннің иесі Құтб ад-динге көмекке келгені жайлы хабар жетті.  



 107 

Арбилдің иесі Мұзаффар ад-дин және Кайфа қамалы мен Амидтің иесі, 

Жазираның иесі мен Дараның иесі, бәрі келісіп Нисибинде жиналды да, Мосул 

аймақтарына жататын жерге қарай жолға шықты.  

Нұр ад-дин Талли Афардан Кауар Замарға (Кафар Земмарға) келді, оны 

басып алмақ болды. (Содан) жоғарыда аталған кісілердің тобымен шайқасты. 

Нұр ад-диннің әскерлері (жегіліп) қашып, оның өзі Мосулге төрт адаммен ғана 

келді. (Жау) әскері оны (соңынан қалмай) қуалап келе жатқан еді. (Мәлік) 

Ашраф (жоғарыда аттары аталған билеушілерімен) бірге Кафар Замарға келіп, 

тонап кетті. Содан соң бейбітшілік келісімі жасалынып Нұр ад-дин Талли Афарды 

қайта иеленді, (барлық иеліктер) бұрынғыдай (қалпында) қалады деп келісілді.  

Шам мен Мысырда мәлік Әділ құдіретті патша болды. Оның бауыры, 

баласы мен туысқандарының барлығы, алдағы бөлімде толық баяндалғандай, 

сол мемлекеттердің белгілі бір иелігінде мәліктер болды. Ендеше, аталған уақыт 

арасындағы олардың өмірінде болған оқиғалар Диярбекирдің мәліктері жайлы 

тарихта жазылғандай деңгейде әңгіме етілді.  

 

436-бет 

Мағрибте мәлік Махмуд бин Йақуб бин Йусуф бин Абд ал-Мумин (Махмұд 

ұлы Жақып ұлы Жүсіп ұлы Әбд әл-Мүмин) болды. Оның жағдайы тұрақты (бір 

қалыпта болды). 

Ішкі Рұм болып табылатын Құстантинаны бұл уақыт аралығында 

франктар (крест жорықшылары) жаулап алды. Олар иелікті көне қайсарлардың 

әулетінен шыққан Рұмның патшасынан тартып алды, содан көне әулеттің 

өкілдері жойылды. Мұның себебі: Рұмның (Византияның) патшасы франктардың ұлы 

патшалары қатарына жататын француз патшасының қарындасын айттырды, 

одан оның ұлы болды. Арада біраз уақыт өткен соң, әлгі жас баланың немере 

ағасы болып келетін Рұм патшасының бауыры, өз бауыры Рұм патшасын 

тұтқындап, оны қыздырылған темірмен көзін соқыр етіп, түрмеге тастады. Оның 

ұлы өзінің нағашысына қашып кетті.  

Дәл осы кезде франктардың әскерінің үлкен бөлігі Мысыр мен Шамға Бейт 

ал-Мақдисті жаулауға аттанған еді. Олар бұл жайлы есіткенде әкесі мен 

баласына көмек беру үшін жолды Құстантинаға қарай бұрды. Олар онда келген 

соң баланың немере ағасы әскерімен (қаладан) шығып, олар соғысқа кірді. 

Рұмдықтар жеңіліп, шашырап кетті. Патша қалаға (қашып) кіріп, паналады 

(тығылып қалды).  

Франктар (қаланы) қоршауға алды. Әлгі жас баланың қалада қалған 

жақтастарының бір тобы қаланың халқы (оны) өшірумен әуреленіп қалуы үшін 
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қалаға өрт қойып жіберді. Олар (осы кезде) қақпаның бірін ашып берді, сөйтіп 

франктар қалаға кірді.  

Рұм патшасы қашып кетті, ал франктар патшалыққа әлгі жас баланы 

отырғызып, оның әкесін азат етті. (Алайда) ол жас баланың патша билігінен (яғни, 

патша деген атынан) басқа ештеңеден (хабары) жоқ еді. Франктар одан және 

қаланың тұрғындарынан (соншалықты) үлкен мал-дүние талап етті, рұмдықтар 

оны төлеуге мүмкіндіктері жоқ болатын. Осыдан соң олар (рұмдықтар амалсыз) 

шіркеу мен Масихтің47 үлкен крестеріндегі және  

 

437-бет 

Қасиетті кітаптарда жапсырылған алтындардың барлығын жинап берді, бірақ 

бәрібір олардың талаптарына (сұраған мөлшеріне) жеткілікті болмады. Бұл жағдай 

рұмдықтарға өте ауыр тиді. Олар жас баланы өлтіріп, франктарды қаладан қуып 

шықты да, қақпаларды жауып, соғысқа дайындалды.  

Франктар қаланы қоршауға алып, бірнеше рет сұрапыл соққы берді. Сонда 

рұмдықтар (сыртқы) Рұмның билеушісі сұлтан Қылыш Арысланға елші жіберіп, 

(одан) көмек сұратты. Ол (көмек) жібере алмады, сондықтан рұмдықтар 

шарасыз жағдайда қалды.  

Құстантина өте үлкен қала болатын. Оның (ішінде рұмдықтармен қатар) 

отыз мыңға жуық франктар өмір сүретін. Олар сырттағы франктармен сөз 

байласып қаланы өртеп жіберді, нәтижеде (қаланың) төрттен бірі жанып кетті. 

Сонда олар қақпаларды ашып, франктардың әскерлері (ішке) кірді, үш күн бойы 

(қала халқын) қырып-жойды әрі тонаумен болды. 

Рұмдықтар үлкен шіркеудің ішіне кірді, франктар да сол жаққа беттеді. 

Епископтар мен дін қызметкерлері Інжіл кітаптары мен крестерін алып араша 

түсуге шықты. (Алайда франктар) мән бермей, түгел қырып салып, шіркеулерді 

тонап кетті.  

(Негізінде) франктардың мәліктері үшеу болатын: бірі – Дуқс, Лазиқия 

билеушісі. Оның басқаруында теңіз кемелері болатын, ол қарт әрі соқыр еді. Ол 

атқа отырған кезінде, басқа біреу оның атын жүгенінен жетелеп алып жүретін. 

(Франктар) Құстантинаның алдына соның кемелеріне отырып келген еді.  

Екіншісінің (екінші мәліктің) есімі – Маркис, (ол) француз патшасының 

қолбасшысы (еді).  

Үшіншісін – Канд Афланд (афландтық Канд) деп атайтын, оның әскерлері 

барлығынан көп болатын.  

                                                           
47 Масих – Иса пайғамбардың есімдерінің бірі. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Олар Құстантинаны алған кезінде, «ол үшеуінің қайсыбірі қаланың әкімі болады» 

деп жеребе тастасты. (Сонда жеребе) үш рет Канд Афландтың атына түсті, 

(сөйтіп) оны қаланың әрі оған тәуелді аймақтың мәлігі етті. Ал Дуқсқа теңіз 

аралдары берілді, француз мәлігі Маркиске, шығанақтан шығыста орналасқан 

Лазиқ пен Изниқ сияқты қалалар берілді.  

 

438-бет 

(Бірақ соңында) олардың арасынан (тек ) Канд Афландқа Құстантина тиді. 

Өзгелерге болса ол (оларға жеребеде түскен) иеліктерді басқаруды нәсіп 

қылмады, себебі (рұмдықтар) олармен жасаған келісімдерін қайтарып алды.  

Ал Фарста атабек Сад ибн Зәңгі (билеуші) болды. Ол 602 хижри жылының 

шәууәл айында немере інісі Мұхаммед бин Зейданды әскерімен Керманға 

жіберді, содан ол иелікті қамалдарымен бірге басып алды.  

Керманда аталған уақыт арасының соңына дейін, (яғни) келесі үш жыл 

бойы аталған мәлік Мұхаммед бин Зейдан (билеуші) болды. 

Систан мен Нимрузда ...48 

 

Осы аталған уақыт аралығында орын алған ерекше және сирек 

кездесетін оқиғалардың баяны 

 

600 хижри жылының айларында Шам, Мысыр мен Рұм елдерінде, Сиқилийа 

(Сицилия) мен Қибристе (Кипрде) үлкен жер сілкінісі болды, тіпті (әсері) Мосул 

мен Ирактың шекараларына дейін жетті. Ал Шамда ол (сілкініс) көптеген 

қиратулар алып келді.  

Сонымен қатар бұл жылы гуржилер (грузиндер) Әзербайжанға келіп, көп 

өлтірулер (қырып-жоюлар) мен тонаулар жасады. Содан соң олар ол жерден 

Ахлатқа жол тартып, Малазгирдке (Малазжирдке) дейін жетті. Бірде-бір тірі жан 

оларға қарсы шыққан жоқ, олар сол аймақтарды (емін-еркін) тонап, (адамдарды) 

өлтіріп, құлдыққа алып кетті.  

Соңында Ахлаттың билеушісі әскерін жинап, Арзан ар-Рұмның билеушісі 

Қылыш Арысланның ұлына (көмек сұрап) барды. Ол өз әскерлерін Ахлат билеушісіне 

көмекке жіберді. Олар грузиндерді қуып жетіп, олармен сұрапыл шайқасқа 

түсті. Шайқаста грузиннің әмірі мен оның әскерінің көп бөлігі қырылды. Ал 

(тірі) қалғандары  

                                                           
48 Бұл тұста ештеңе жазылмаған. 
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439-бет 

болса (жанын аман сақтау үшін) қаша жөнелді. Мұсылмандар жеңісті және 

жеңімпаз күйде көптеген олжамен әрі сансыз көп құлдармен бірге кері қайтып 

оралды.  

Аталған жеті жылдық уақыт аралығындағы шығыстан батысқа дейінгі түрлі 

мемлекеттерде Шыңғыз ханның замандасы болған хакандардың, халифтердің, 

сұлтандардың, мәліктер мен атабектердің тарихы және сол уақыт арасындағы 

сирек кездесетін оқиғалар қысқаша жазылғандықтан, (енді) осы аталған жеті 

жылдан кейінгі белгілі бір уақыт арасындағы Шыңғыз ханның тарихына 

қайтадан көз салып, олар жайлы толық және егжей-тегжейлі жазатын боламыз, 

егер ұлы Алла қаласа!  

440-бет 

Шыңғыз хан Қытайға жорық жасап, оның билеушісі Алтан ханға қарсы 

соғыс ашқан хижри бойынша 607 жылдың шағбанына сәйкес келетін қой 

жылы болып табылатын қунин жылынан бастап, хижри бойынша 614 жылдың 

зул-қағда айына сай келетін барыс жылы болып табылатын, парс жылының 

соңына дейінгі (жалпы) жеті жылдық уақыт аралығындағы тарих 

Бұл (жеті жылдық мерзімнің) соңғы жылы Шыңғыз ханның жасы 64-те 

еді. 

 

Бұл аталған уақыт аралығында ол алдымен Қытай істерін ретке келтіріп кері 

қайтты. Одан соң Күшлік пен меркіттер патшасы Құдудың ісін бітірді. Және 

(алдымен Шыңғыз ханға) бағынған, сосын қайта көтерілген қырғыздар, 

тұматтар және солар сияқты өзге де руларды тұтқындады, (қарсылық жасаған 

әскерлерін) өлтірді. 

 

Қарлық пен (ұйғыр патшасы) Жеті Құттың бағынуы жайлы 

 

607 хижри жылына сәйкес келетін қой жылының көктемінде қарлықтардың 

ханы Арыслан хан Шыңғыз ханға құлдық бас иген күйде келіп, (оған) бағынды. 

Сөйтіп, өзінің бағыныштылығының белгісі ретінде Килураң аймағында (Шыңғыз 

ханға) сыйлық табыстады.  

Оның соңынан ол жерге (Килураңға), Ұлы мәртебеліге (Шыңғыз ханға) 

құлдықта бас иген күйде ұйғырлар патшасы Жеті Құт келді. Ол да 

бағыныштылығының белгісі ретінде сыйлықтар табыстап: «Егер Шыңғыз хан 
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(маған) мейірімдік жасап, бұл құлының алыстан асыға жетіп келгендігі үшін өз 

құлын жоғары (дәрежеге) көтерсе, мен өрнектеулі шапаннан және алтын 

белбеуден тұратын сыйлық алсам әрі Шыңғыз 

 

441-бет 

ханның төрт ұлына қоса мен бесінші (баласы) болсам, мен бағыныштылығым 

мен ынта-ықылас қызметімді көбейтетін (күшейтетін) едім!» – деді. 

Шыңғыз хан (Жеті Құт) оның қызын сұратып жатқанын түсініп: «Мен (оған) 

қызымды беремін, сондықтан ол маған бесінші ұлым болады», – деп бұйырды.  

 

Шыңғыз ханның Қытай, Қарақытай мен Жұршаға жорыққа шығуы және 

ол уәлаяттардың басым бөлігін бағындыруы 

 

607 хижри жылының шағбанға сай келетін қой жылының көктемінде 

Шыңғыз хан Қытай мемлекетіне жорыққа аттану жайлы шешім қабылдаған 

кезде, ол алдымен төменгі жақтарға күзетке қоңыраттан шыққан, оны Далан 

Турқақту Туқучар (Далан Тұрқақты Тоғышар) деп те атайтын, Тоғышарды басшы 

етіп екі мың адам жіберді. Өйткені ол (өзі) Қытайға жорыққа кеткен кезде оның 

тылында қалған, (кезінде) ол оларды шашыратып жіберген, бірнеше ру қайтадан 

өзара қосылып көтеріліс жасамауы үшін, сондай-ақ (Шыңғыз хан) олардың көбін 

өзіне бағындырған мұғул, керейт пен найман сияқтылар (рулар) амандықта (яғни, 

қорғалған) болу әрі (өзінің) ордалары да қауіпсіздікте болуы үшін ол осындай 

қауіпсіздік шараларын жасады.  

Содан соң ол әскерлерін жасақтап, аталған құтты жылдың күзінде Қытай, 

Қарақытай мен мұғулдар оны «Жауқут» деп атайтын, қытайлар қытай тілінде 

«Ханзи» деп атайтын Жұрша уәлаятын азат етуге аттанды.  

Бұл уәлаяттардың шекаралары: Машынның (шекарасының бір жағы) Қара 

муранның арғы жағындағы теңізбен шектеседі. Ал Машынды қытайлар Манзи 

деп атайды. Оның (Машын шекарасының) екінші жағы Жұрша уәлаятымен 

шектеседі. «Жұрша» мұғулдар қолданатын атау, қытай тілінде Жұршаны «Нужи» деп 

атайды. (Машынның) басқа жағындағы шекарасы Қарақытай өңірі мен сахараға 

(тіреледі). Ол (сахарадағы) тайпалардың барлығы көшпенділер болып келеді 

 

442-бет 

және мұғул көшпелілеріне туыс боп келеді. Олардың тілдері, сыртқы көрінісі 

және салт-дәстүрлері бір-біріне өте ұқсас. Қытай тілінде Қарақытай халқы 

Жидан Йар деп аталады.  
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Өзге шекарасы Шыңғыз хан жақында иеленген өңірлерге жақындап келеді 

және (бұл өңірлердегі түрлі халықтардың) әрқайсысының өз алдына белгілі бір 

атауы мен патшасы бар. Олардың сыртқы келбеттері мен салт-дәстүрлері (кейбірі) 

қытайларға, ал (кейбірі) хиндке ұқсас әрі олар түрлі наным-сенімдерге ие. 

Сондай-ақ (мысалы) олардың бір руында тістерді алтыннан қаптама жасайтын 

дәстүр бар. Тамақ кезінде олар ол қаптаманы шешіп қояды, ал жеп болған соң 

қайтадан (оны) тістеріне киіп алады. Қазіргі кезде олардың патшасының ұлы 

Шыңғыз ханның алдында мүлазим мен бауыршы қызметінде.  

Ол жоғарыда аталған өңірлердің бір бөлігі Тибет өңірімен шектеседі, бір 

бөлігі Қаражон өңіріне ұштасады. Қытайлар Қаражонды «Дай лийу» деп атайды, 

яғни «Ұлы өңір» дегенді білдіреді. Бұл иеліктің үлкен аумағы бар, қазіргі уақытта ол 

да қағанға бағынған. Олардың кейбірінің (терісінің) түсі қытайлар сияқты ақ 

түсті, ал кейбірінікі олар (қаралау түсті үнді) сияқты қара түсті.  

Хинд пен Кашмир тілінде ол өңірді Кундар деп атайды. Қытай өңірін Чин 

(Шын), Мачин (Машын) өңірін «Маха Чин» (Маха Шын), яғни «Үлкен Шын» 

деп атайды. Біздің өңіріміз де Хиндқа жақын орналасқандықтан әрі көпестер ол 

жаққа (Хиндқа) жиі барып тұратындықтан, бұл иеліктерді де, ол өңірлерді де 

Хиндтің қолдануы бойынша «Чин» мен «Мачин» деп атайтын болды, алайда 

алғашқыда олардың тілінде (Мачин) «Маха Чин» болатын.  

Қарақытайдың, Жұршаның, Қытай мен Машынның әрбір дәуірдегі патшалары 

туралы осы құтты тарихқа бөлек, қосымша етіп тіркелетін Қытай, Шын мен 

Машын тарихында толық түсініктемелермен олардың жағдайы егжей-тегжейлі 

жазылатын болады.  

Ал бұл тақырыпта келтірілген көлем (яғни, деректер) осы өңірлердің, олардың 

(жалпы) жағдайын және атауларының суреттеуі үшін қысқаша баяндалды. Енді 

біз қайтадан  

443-бет 

Шыңғыз ханның Қытайға жасаған жорығының тарихына ораламыз.  

(Сонымен) Шыңғыз хан ол өңірлерге жорыққа шыққанда, алдымен Итил (Итіл, 

Етіл)49 өзеніне дейін барды, содан Хати су мен Бауини қалаларын иеленді. Ол 

жерден соң Хануша, Фучиң жиу, Туң жиу мен Фужиу қалаларын иеленді.  

Шыңғыз ханның балалары Жошы, Шағатай және Үгетай үшеуі алдымен Туң 

чаң, Тужиу, Суан ди фу және Йуң жиу қалаларын иеленді. Сосын олар Сикин 
                                                           
49 Итил (Итіл, Етіл) – бұл қазіргі кездегі Еміл өзені болуы мүмкін. Бұл өзенді 668-бетте келтірілген 

Итил (Еділ) өзенімен шатастырмау керек. (Аудармашының түсініктемесі). 
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деп аталатын үлкен бір қаланы қолға алды. Онда Жұрша қауымына тиесілі 

үлкен де, көркем ғимараттар бар. Айтуларынша, оны өңірлерімен бірге қосқанда 

(ол) 70 түменнен тұратын өңір еді. Олар оны айналып шықпай, (ол жерден) 

кетті. 

Сол (жылдың) күз кезінде (Шыңғыз хан) Жабаны Жұрша қалаларының бірі 

болып келетін, аса үлкен Туң жаң қаласына жорыққа жіберді. Жаба ол жерге 

жеткенде қаланы қоршауға алмай, баяулап кері шегіне бастады. Сол кезде әр-әр 

жерден (қала халқына): «Әскер кері қайтып, алысқа кетіп қалды» деген (сөздер 

жайлы) хабарлар келіп жатты. Содан Жаба 50 фарсах (артқа жол) жүрді. Сөйтіп, 

қала халқы әскерді кетіп қалды деп нық сенді. (Сонда Жаба ) өзінің арбаларын 

тастап, жүйрік аттарды теріп алды да, шаба жөнелді. Ол асығыс түрде күні-түні 

шапты, сөйтіп қалаға кенеттен, ойламаған жерден жақындап келіп, оны қолға 

алды.  

Бұл кезде Шыңғыз хан Фау жиуни аталатын қала маңына келіп, қоршауға 

алған болатын. Жұрша әскерінің түменбасы болған әмірлері Кйу кин нарду (Кю 

кин нарду), Жиу таи уна (Жю таи уна), Ану тарду мен Кимкун үлкен әскерді 

бастап алдында жүріп келе жатты. Олар Қарауын жидүнға жақын жердегі 

Хуниган Дабан (Хониган дабан) қырының төбесіне тоқтап, әскери шеп құрып, 

түзуленді. Қазіргі уақытта ол жерде қағанның әскерлері жазды өткізеді.  

 

444-бет 

Қытай әскерінің қолбасшылары Бақуша мен Самжин Жұрша әскерінің қолбасшысы 

Кю кинмен кеңес жасады.  

Олар (Қытай қолбасшылары) оған: «Шыңғыз ханның әскері Фау жиуни 

қаласын тонап кетті, (қазір) олжа бөлісумен айналысуда. Олар аттарын жайылуға 

жіберді, қамсыз және хабарсыз. Егер оларға тосыннан шабуыл жасасақ, біз 

оларды қиратамыз», – деді.  

Кю кин жауап беріп: «Бұл жер қиын (жер). Біз бәріміз бірге, қалың атты әрі 

жаяу әскерлердің жәрдемімен бірге барамыз», – деді.  

Осылайша кеңес жасаған соң, олар жолға шықты.  

Сол кезде-ақ Шыңғыз хан (ол) хабарды есітті. Бұл кезде әскер ас дайындап, 

тамақтану қамында еді. Олар қазандарды төңкеріп, жедел аттанды да, жаудың 

келуін күтіп Қун жиуйин (Қон жиуйин) аталатын жерде екі жасақ болып 

орналасты.  

Бұл уақытта қытайлық Алтан хан әскерінің қолбасшысы Гиу гиң еді және ол 

кезде Қытай, Қарақытай мен Жұршаның патшалары (барлығы) Жұрша 
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қауымынан болатын. (Негізінде) бұл Жұрша қауымынан шыққан Қытай 

патшасына дейінгі патшалар (династиясы) Қарақытай мен Қытай қауымдарынан 

шыққан болатын, олар туралы жаднама Қытай туралы тарихта келтірілетін 

болады, сол жерде түсініктемелерімен егжей-тегжейлі белгілі болады.  

Шыңғыз хан және оның әскерімен алауыздықта болған бұл патша Жұрша 

қауымынан әрі (Жұрша) өңірінен болатын, Рай Кам Уан Ақуданың ұрпағына 

жататын. Ақуда – аты, ал қалғаны – лақап аттары. Бұл Ақуданы мұғулдар 

Хақутай деп атайды. Оның ұрпақтарына жататын патшалардың барлығын 

мұғулдар «Алтан хан» деп атайтын. Бұл Шыңғыз ханмен және Үгетай қағанмен 

соғысқан соңғы Алтан ханның есімі Қытай тілінде Сиуса50 еді. Оның өмірлік 

жағдайларының соңы туралы әңгіме кейін егжей-тегжейлі баяндалатын болады. 

Жоғарыда айтылғандар (оқырманды қысқаша) хабардар ету үшін (ғана) келтірілді, 

(енді) біз қайтадан әңгімеміздің басына ораламыз.  

(Содан) Шыңғыз хан әскерін екі жасаққа бөлді де, дұшпан әскерінің жақындауын 

бақылауда ұстады және шайқасқа (дайындалып әскердің) қатарларын түзеді.  

Ал Алтан ханның әскерінің саны өте көп болатын.  

 

445-бет 

Олардың қолбасшысы жоғарыда айтылған Гиу гиң (өзіне) Миң ан атты бір 

әмірді шақыртып, оған: «Сен бұдан бұрын мұғулдар арасында болғансың, Шыңғыз 

ханды білесің. Бар да оған айт: «Осылай әскермен (жорыққа) шығып келетіндей, 

сен бізден не жамандық көрдің?». Егер ол жауап ретінде дөрекі сөздер айтар 

болса, онда сен оны сөк», – деді. 

Миң ан Гиу гиңнің сөзіне сәйкес Шыңғыз ханға келіп, хабарды (Гиу гиңнің 

сөзін) жеткізді. Шыңғыз хан шайқастан кейін оның айтқан сөзі жайлы сұрақ алу 

үшін оны тұтқындап, қарауылдап тұруға бұйырды.  

Осы кезде әскерлер бір-біріне бетпе-бет келіп, шайқас басталды. Мұғул 

әскерлері санының аздығына қарамай көп ұзамай-ақ Қытай, Қарақытай мен 

Жұрша әскерін қиратты. (Мұғулдардың) оларды қырып салғаны сонша, нәтижесінде 

төңіректің барлығы сасып кетті.  

(Шыңғыз ханның әскері) жеңілгендердің соңынан қуып, Қибу қабу жерінде 

олардың (көмекке келе жатқан) әскерінің алдыңғы бөліміне кезіккенше барды. 

Ал ол алда келе жатқан әскердің қолбасшысы Нуша атты (кісі) болатын. 

(Мұғулдар) оларды да қиратып, қашуға мәжбүр етті. Бұл шайқас өте үлкен әрі 

                                                           
50 Бұдан кейінгі мәтіндерде оның есімі Шусу деп жазылған, сондықтан мәтінде екі есімін де өзгеріссіз 

қалдырдық.  
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атақты болды. Сондықтан осы кезге дейін Шыңғыз ханның Хуниган Дабанда 

(Хониган дабанда) түскен шайқасы мұғулдар арасында белгілі және атақты.  

Бұл шайқаста Қытай мен Жұршаның атақты адамдары өлтірілді. Шыңғыз 

хан ол жақтан қуанышты және дегеніне жеткен күйде оралды. Ол (шайқас алдында) 

тұтқындалып, (күзетшіге) тапсырылған Миң ан әмірден (ол айтқан) сөздер 

жайлы сұрап, оған: «Бетіме (осынша) жаман сөз айтатындай саған менен қандай 

жамандық жасалынған еді?!» – деді. 

Миң ан: «Менің бұдан бұрын-ақ саған келіп мойынсұну ойым бар еді. Алайда 

олар менен күдіктеніп қалып, мені жібермей қояды ма деп қорықтым. Гиу гиң 

саған осы сөзбен басқа біреуді жібермек болғанда, мен (өзім) сұранып шықтым. 

Содан осы сылтаумен сенің алдыңа келдім. Егер бұл оқиға болмағанда мен 

қалайша (сенің алдыңа) келе алатын едім?!» – деді.  

 

446-бет 

Шыңғыз хан оның сөздерін құптап, оны босатып жіберді.  

Сосын үлкен қалалардың бірі Сун тижиуни қаласын алып, қиратты. Ол 

жерден олар аса үлкен Тайинқука қаласына қарай бет алды. Ол иелікте бақшалар мен 

жемісті баулар өте көп, ол жерде шарап та ағыл-тегіл. Олар (Шыңғыз хан 

қалаға) жақын қалды, ол жердегі (қаладағы) әскердің саны өте көп әрі мықты 

болғандықтан, олар жақын бара алмады, сөйтіп кері қайтты.  

Сөйтіп, (Шыңғыз хан қалаға) Төле хан мен қоңыраттан шыққан Алшы 

ноянның ұлы Чугу курган (Шике гурген) екеуін әскерімен жіберді. Олармен 

(қытайлармен) соғысқа кірді де, оларды жеңіп, қала қорғаны үстіне шығып 

атауы Жура деп аталатын қамалды алды. Сосын кері оралды. (Кейіннен ол қаланың 

тұрғындары) қайта көтеріліс жасады. Сонда Шыңғыз ханның өзі күз кезінде 

(жорыққа) аттанып, ол қаланы алып, қиратып тастады.  

Содан соң Шыңғыз хан Алтан ханның үлкен қалаларының бірі болған Хуайлай 

деген қалаға жол тартты. Ол жерде Алтан ханның ықпалды әмірінің бірі үлкен 

әскермен орналасқан еді. Оны Гиу Гай Йуаңшай деп атайтын. Гиу Гай – (оның) 

аты, ал Йуаңшай (сөзінің) мағынасы – түменбасы әмір. (Шыңғыз хан) онымен 

соғысқа түсіп, әмірді жеңді, сөйтіп Чабчийал аталатын шатқалға дейін (оны) 

сырып тастады. «Чабчийал» деген «бекітілген (күшейтілген) тау өткел» және 

«тастан (тауда) ойылған орын» дегенді білдіреді. (Шыңғыз хан) олардың 

көпшілігін қырып салды. Алтан ханның әскерлері осындай шатқалдың 
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барлығында қамал тұрғызып, (оларды) нығайтып, қорғады. Шыңғыз хан бұл 

шатқалдың бас жағын күзетіп тұру үшін бірінің аты Қатай, ал басқасының аты 

Бучак (Бошақ)деп аталған қоңырат руынан шыққан екі әмірді әскерімен (сонда) 

жіберді. Ал өзі шатқалдың түбімен атауы Сикиң гиу деген өзге шатқалға қарай 

жолға шықты. Алтан хан бұл хабарды есіткенде, Шыңғыз ханның ол жерден 

өтіп, жайлауға шығып кетуіне жол бермеу үшін ол жерге асығыс түрде Тодун 

атты өз әмірін үлкен әскермен жіберді.  

 

447-бет 

(Алайда ол әмір онда жетіп келмей тұрып) Шыңғыз хан «Қабчиқа» 

(қапшаға), яғни «қорғалған қақпа» дегенді білдіретін (сақшылар бекетінен) 

шығып кетті. Чабчийал шатқалынан шығатын жерді қорғап тұру үшін Жабаны 

әскерімен аттандырды. Содан ол (Жаба) қапыда отырған жауға тосыннан соққы 

берді. Жоғарыда аталған, шатқалдың бас жағын күзетіп тұру үшін жіберілген 

Қатай ноян мен Бошақ екеуі де оларға қосылды.  

Содан соң Шыңғыз хан Жуңду деп аталатын қалаға барар жолды қорғау үшін 

Қатай ноянды бес мың атты әскерімен бірге жіберді. Ал өзі жолға шығып, Жужу 

аталатын қаланың қақпасының алдына әскерін бастап келді. Жужулық жібек 

матасы осы жерден шығады. Жиырма күн бойы (Шыңғыз хан) оны қоршауда 

ұстады, (ақыры қамалды) алды.  

Одан соң (Шыңғыз хан) Жошы, Шағатай мен Үгетайды оң қанаттағы тауға, 

сол жақта орналасқан аймақтарды бойсұндыруға жіберді. (Содан) олар Бау жиу 

қаласынан бастап Хуай миңжу қаласына дейінгі аралықтағы барлық қалалар мен 

қамалдарды басып алды. (Сосын) және екі үлкен қаланы: бірін мұғулдар 

Балғасун деп атайтын, қытайша Чиң зитфу (деп аталатын) өте үлкен қаланы, ал 

басқасы (екіншісі оған қарағанда) кішірек (болған) Ужиу тай деп аталатын (қаланың) 

екеуін де басып алды.  

Содан кейін (Шыңғыз хан әскері) ол жерлерден өтіп үлкен өзен Қара муранға 

келді. Оның (Қара муранның) бастаулары Тибет өңірінде (жатыр), содан Қытай 

жерінен өтіп ол теңізге құяды әрі оның еш жерінде аяқ өткелі жоқ. Ол жақтан 

қайтып келе жатып, жолда (олар) Туң ман фу және ...51 фу қаласын тонап кетті.  

Сосын Шыңғыз хан Жошы қасарды, қоңырат руынан шыққан Алшы ноянды, 

өзінің кіші ұлы Жұршатайды және қоңырат руынан шыққан Бошақ төртеуін сол 

қол жақтағы теңіз жағалауына, (сол өңірдегі жерлерді) бағындыру үшін жіберді. 
                                                           
51 Қала аты толық жазылмаған. 
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Олар барып Ки жиу мен Ли жиу қалаларын басып алып, қиратты. Және жолда 

кездескен барлық қамалдарды басып алып, соңынан кері қайтты.  

 

448-бет 

Шыңғыз ханның өзі болса, оны Еке (Үлкен, Ұлы ) ноян деп атайтын Төле 

ханмен бірге ортаңғы жолдың ортасында келе жатты. Ол (кездескен) екі үлкен 

қалаға: Таң баң фу мен Тай миң фуға зиян келтірген де жоқ, ол жерлерде тоқтаған да 

жоқ.  

Сосын жолда кездескен барлық елді мекенді, қалалар мен қорғандарды 

басып алып, қиратты, сөйтіп кері қайтты. 

Одан бұрын (Шыңғыз хан) Мұқалы гойонды аттандырып, Мижиу аталатын 

үлкен қалаға жіберген болатын. Ол (барып) бұл қаланы да басып алды, Шыңғыз 

ханның құтты үзеңгісіне (әскеріне) қосылу үшін, мұғулдар оны бұрында 

Ханбалық деп атайтын Жуң ду қаласының шекарасында тоқтап, күтіп тұрды. 

Қазіргі таңда қаған ол қаланы қайта тұрғызды, оның аты – Дайду.  

(Шыңғыз хан барған кезде) Алтан ханның ордасының бірі сол жерде болды 

және (ол қала) өте үлкен, ол жердегі әскердің саны да көп әрі өте күшті. Шыңғыз хан 

құтты түрде ол жерге келгенде Мұқалы гойон оған қосылды.  

Шыңғыз хан әскерінің Қытайға жорыққа шыққаннан бастап, аталған қала 

(Ханбалықтың) маңына келген кезге дейін толық екі жыл өтті: (яғни) хижри 

жыл санауының 607 жылының айларына сәйкес келетін қой жылынан (басынан) 

және 608 хижри жылының айларына сәйкес келетін маймыл жылы (оның соңына 

дейінгі уақыт) аралығында (Шыңғыз хан) аталған қалалар, аймақтар мен 

қамалдардың барлығын азат етіп, бағындырып алды.  

 

449-бет 

Шыңғыз ханның Жуңду қаласының маңына орналасуы, Алтан ханның 

бағынуының белгісі ретінде Шыңғыз ханға өз қызын жіберуі. Алтан 

ханның Нангиң қаласына оралуы, Шыңғыз хан әскерлерінің Жуңду 

қаласына шабуыл жасап, оны алуы 

 

609 хижри жылының рамазан айына сай келетін тауық жылы болып табылатын 

тауық жылының көктемінің соңғы айында Шыңғыз хан жоғарыда айтылған 

Жуңду қаласының айналасына келіп орналасты. Алтан хан сол қалада еді. Ол 

барлық әмірлерінің қатысуымен және өз әскерінің бас қолбасшысы болған Гиу 

гиң атты, лақап аты «барлық әскердің әмірі» дегенді білдіретін Йуаң шай деген 
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әмірмен кеңесті. Ол (Йуаң шай) жайлы алдында (жоғарыда) айтылғандай, ол 

әмір бірде Шыңғыз ханмен шайқасқан болатын. Алтан хан (кеңесте) әмірлер 

алдында: «Мұғулдардың барша әскері (ыстық ауа райынан) ауырып қалды, енді 

біз олармен соғысар болсақ қалай болады?» – (деп сұрақ қойды).  

Унң гиң чиңсаң атты уәзір дәрежесіндегі өзге бір әмір: «Бұл болмайды, 

өйткені бізде жиналған әскердің сахарада әйелдері мен балалары бар. Олардың 

ниеттері мен әрбірінің ойын қалайша білуге болады? Егер біз жеңілсек, олардың 

барлығы шашырап кетеді, егер біз мұғулдарды жеңсек, біздің әскердің бәрі 

әйелдері мен балаларына кетіп қалады. (Осыларды ескермей тұрып) қалайша 

тәуекелге бел бууға болады? (Шыңғыз ханмен соғысу) ата-бабалардың (биік) 

орны мен ұлы патшалық дәрежесін қолдан шығарып алуға соқтырады. Істі 

байыппен істеу керек. Біз бағынғандығымызды айтып елші жіберсек жақсы 

болады. Сонда (олар) қалай болғанда да мемлекеттен кетеді, міне сонда біз 

өзгеше кеңес жасаймыз», – деді.  

Алтан хан бұл сөзді құптап, Шыңғыз ханға елші жіберді. 

 

450-бет 

Және өзінің қызы Күнжу қатынды Шыңғыз ханға беретін болып жіберді. Содан 

ол қызымен бірге уәзір дәрежесіне ие, есімі Унгиң чиңсаң деген құрметті әмірін 

(қоса) жіберді. (Елшілер) ол жаққа барған кезінде оларды қандай хабармен жібергенін 

түсіндіріп, қызды табыс етті. Шыңғыз хан олардың бағыныштылық танытқанына 

көңілі толып, кері қайтты. Аталған әмір Шыңғыз ханды шығарып салу үшін 

оның жанында болып, Чабчийалдан да өтіп, Мужиу аталатын жерге дейін 

барды, сөйтіп сол жерден кері қайтты.  

Сол жылы төрт айдан соң Алтан хан Нангиң қаласына кетіп, сонда 

орналасты. Бұл қала Қара муранның жағалауында еді. Айтуларынша, оның тым 

(үлкен) көлемділігінен, оны айналғандағы ұзындығы қырық фансангқа жететін. 

Ертеде ол Қытай патшаларының ордасы болған. (Қаланың) өте берік үш қорғаны, 

өзені және сансыз көп баулары мен бақшалары бар.  

(Алтан хан) өзінің ұлын Жуңду қаласына (оны) қорғауға жіберіп, екі үлкен 

әмірді: Йу киң мен Унгиң чиңсаңды оған нөкер етіп жіберді.  

Сосын Алтан хан (жолға шығып) Жужу қаласына жете бергенде, соңынан 

келе жатқан қарақытай әскері Алтан ханды Литк Кинга Килсун аталатын жерде 

қуып жетті. (Алтан хан) бұдан бұрын оларға таратып берген қаруларын тартып 

алуға бұйрық берді.  

Олар болса: «Мұны қандай негізбен (істемексіңдер)?!» – деп, бұйрықты 

орындаудан бас тартып, қарсылық көрсетті.  
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Сонда бұл әскердің Сункуна есімді қолбасшысын өлімге кесті. Осы себептен 

(қарақытай әскерлері) көтеріліс жасап, өздерінің басшылары етіп үш адамды 

сайлады: бірінің есімі – Чинда, басқасыныкі (екіншісінікі) – Бизар, үшіншісінікі 

– Билар, содан (олар) кері бұрылды.  

Бұл хабар Алтан ханның әмірлерінің бірі, әскер соңында келе жатқан Унгиң 

чиңсаңға жетті. Ол қарақытайлар әскері көпірден өтіп кетуіне жол бермеуі үшін 

жолдағы жолайрыққа әскер жіберді. 

 

451-бет 

Қарақытайлар әскері сол аймақта отырған (әрі) Алтан ханның бағыныштылары 

болған татарлар руына келіп жетті. Оларды өзіне қосып алды. Содан соң мың 

адамды аяқ өткелмен (суды кешіп) өткізіп, көпірді қорғап тұрған әскердің артқы 

жағынан келу (шабуыл жасау) үшін жіберді. Олар (Алтан ханның) әскерін 

қашуға мәжбүр етті, бір бөлігін өлтіріп, аттарын, қаруы мен азық-түлігін тартып 

алып өз әскеріне берді. Сосын көпірден өтіп Алтан ханның ұлы мен әмірлерінің 

Жуңду қаласы маңында жайлауда жайылып жүрген барлық табыны мен отарларын 

алып кетті, өзінің әскерін тойдырып, жақсылап тамақтандырды.  

Бұл оқиғалар орын алған уақытта қарақытайлық Лийуку атты бір кісі Қытай 

өңірінде (жаппай) бүлік болып жатқанын көріп, қарақытай руының көшіп-қону 

жерлерімен шекаралас жатқан Жұршаның үлкен қалалары мен аймақтарын өз 

қолына қаратып алды. Ол аймақтарды Туң киң және Қимчиң деп атайды. Ол 

(Лийуку) өзін-өзі «бір елдің сұлтаны» дегенді білдіретін (лақаппен) «Ли уаң» 

деп атады.  

Сосын (жоғарыда аты аталған) қарақытайлық әмірлер Чинда мен Бизар өз 

жағынан Шыңғыз ханның алдына мойынсұнғандықтарын білдіріп елші жіберді. 

Алайда Алтан ханның ұлы мен әмірлері Жуңду қаласында болғандықтан, олар 

(елшілер) оларды айналып өте алмады, сөйтіп Шыңғыз ханға құлдыққа бас иген 

күйде келе алмай, Жуңдудың арғы жағында қалып қойды.  

Өзін Ли уаң деп атаған кісі де Шыңғыз ханға бағынуын білдіріп елші жіберді. 

Сөйтіп, елшілердің соңынан, оның өзі де Шыңғыз хан алдына бас ие келіп, 

үлкенге көрсетілетін құрмет ретінде оған сыйлық табыстады. Шыңғыз хан 

марапаттап оған «Йуаң шай» деген лақап атақ берді. Қытай тілінде бұл (лақаптың) 

мағынасы – түменбасы әмір. Сонымен қатар ол (Шыңғыз хан) оған Киу уаң және 

Жиң фу аталатын екі маңызды қала мен аймақты берді, оны сол аймақтарды қорғауға 

жіберді. 

Сосын Алтан хан Нангиң қаласына жорыққа аттанған кезінде, ол Қытай  

мемлекетін (уақытша) басқаратын өзінің орынбасары әрі әмірі ретінде Фужиу 

тайшы атты үлкен әмірін тағайындады.  
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452-бет 

Кейіннен айғақтар (айғақшылар, яғни тыңшылар) мен астыртын сөз тасушылар 

оны (алаяқтықта) айыптағаннан соң қызметтен босатылды. (Одан соң) ол да 

Шыңғыз хан жағына ауып, оның қызметіне келді. Сондай-ақ ол (Шыңғыз ханға) 

келерден бұрын өзінің Така атты ұлын Шыңғыз ханның жеке күзетіне қызметке 

кіру үшін жіберген болатын. Ал өзі болса қайтадан көтеріліс жасап, өзіне Қытай 

тілінде «мемлекет сұлтаны» дегенді білдіретін «Туң киң уаң» деген лақабын 

алған еді.  

Бұл оқиғалардың барлығы Шыңғыз хан Қытай мен Жұрша аймақтарының 

көп бөлігін жеңіп алып, (үлкен жеңіспен) қайтқандығынан орын алды.  

(Негізінде тек) Алтан хан ғана (Шыңғыз ханға) берілмейтін жау еді. Ал (оның) 

әмірлері де, халқы та толқып, (яғни) бірде-бір жаққа (бағынса), кейін екінші 

жаққа ауып (бағынып) жүрген еді. Сөйтіп, иеліктер мен аймақтардың көбі бос 

қалғандықтан, кез келген әмір тайпалық патшалардың дәуіріндегідей тәуелсіз 

патша немесе кез келген бір иеліктің сұлтаны бола алатын. 

Алтан хан өзінің ұлын Унгиң және Синжуң әмірлермен бірге Жуңду қаласын 

қорғауға жібергеннен кейінгі бес айдан соң, ол қаланы әмірлерге тастап, 

әкесінің алдына Нангиңге (қаласына) кетті.  

Шыңғыз хан мұғулдың әскерімен бірге салжуыт руынан шыққан Самука 

(Самұқа) баһадүрді және (Шыңғыз ханға) бағынған Жұрша қауымынан шыққан 

абыройлы Миң Анды Жуңду аймағынан өтіп, Алтан ханнан қашып кетіп, 

(Шыңғыз ханға) Жуңду қаласынан елші жіберген қарақытай әскері мен сонда 

тұрған (басқа да) әскерлерді (өздерімен бірге) алып келу үшін жіберді. Олар 

аттанып, ол әскерлерді алып келді, содан соң бірлесіп Жуңдуды қоршауға алды.  

Алтан хан алдында да және қазір де Жуңду қаласында әскерді қуаттау (демеу) 

үшін қаржы да, жейтін азық-түлік те қалмағандығын есітіп Йуаң шай түменбасы 

әмірін, аттары Кусу, екіншісі Кам Сай және Ли Фиң деген үш әмірлермен қосып 

Жуңду қаласына қаржы мен азық-түлік алып баруға жіберді. Содан (жасақтағы) 

әр ер кісі, тіпті түменбасы әмір Йуаң шайдың өзі де Қытай тілінде «сим» деп 

аталатын үш қафизді 

 

453-бет 

(арқалап) алып жүрулері туралы бұйрық берді. Олар (азық-түлік салынған) 

тағараларды52 алып жолға шыққанда Йуаң шай Сун Жужу Йисай қаласы мен 

                                                           
52 Тағар – «тағара, шара, үлкен ыдыс». Осындай ыдыстарға салып өлшеп, әрбір әскерге берілетін, 

белгілі бір мезгілге арналған азық-түлік мөлшері. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/


 121 

қамалына алып барар жолмен жүрді, өзге әмірлер басқа жолмен кетті. Содан 

Сиң Йатай деп аталатын мекенде Шыңғыз ханның әскері оларға қарсы кезікті. 

Сөйтіп, екі жасақтың да алып келе жатқанының бәрін тартып алды. Осылайша 

азық-түлік пен жеміс Жуңду қаласына жетпегендіктен ол жердегі халық қатты 

ашығып адам етін жеді, (көбі аштан) өліп жатты. Алтан хан ұлымен бірге оны 

Жуңду қаласында қалдырған Унгиң чиңсаң (қатты) күйзеліске түсіп, у ішіп өлді. 

Ал Суң жуң атты өзге әмір оның өсиетін орындап, Нангиң уәлаятына, Алтан 

ханның алдына қашып барды.  

Шыңғыз хан Самұқа баһадүрмен бірге қосып жіберген Миң ан Жуңду 

қаласына барған соң, Шыңғыз ханның алдына елші жіберіп: «Біз Шыңғыз ханның 

дәулетімен (басына қонған бағының шарапатымен) Жуңду қаласын алдық!» – 

(деп) оны хабарландырды.  

Бұл уақытта Шыңғыз хан Қуси ду жерінде еді. Шыңғыз хан кішкентай 

кезінде жолдан алып кетіп, өзінің (бәйбіше) әйеліне бағуы үшін табыстаған, 

татар руынан шыққан лақабы Шиги атты Құтұқы ноянды, Уңгур баурчи (Оңғұр 

бауыршы) мен Харқай қасарды, жалпы үшеуін Жуңду қаласындағы Алтан 

ханның қазынасы мен мал-дүниесін алып келуге аттандырды.  

Алтан хан бұл қаладан кетіп бара жатқанда ол мемлекеттік иелік пен 

қазынаны басқару бойынша орынбасары әрі сенімді (өкілі) етіп Қайлиқ (Қайлық) пен 

Қадай атты екі әмірді қалдырған еді. Бұл мансап (лауазым) Қытай тілінде «лиу 

шиу» деп аталады. Олар екеуі және (Алтан ханның) өзге де әмірлері жоғарыда 

айтылған (Шыңғыз ханның) әмірлеріне алтын жіппен тігілген киімдер мен сирек 

кездесетін заттар түрінде сыйлықтар табыс етті. Оңғұр бауыршы мен Харқай 

қасар (сыйлықтарды) қабылдады, ал Құтұқы ноян бас тартты. Содан соң 

жоғарыда аталған әмірлер  

 

454-бет 

барлық қазыналарын ашып, өздерімен бірге Алтан ханның қазынашыларынан 

Қадай әмірін бірге алып келіп оған (Шыңғыз ханға) табыстады.  

Шыңғыз хан Құтұқы нояннан: «Қадай саған бірер нәрсе берді ме, әлде жоқ 

па?» – деп сұрады.  

Ол жауап беріп: «Беріп еді, бірақ мен алмадым», – деді. 

(Шыңғыз хан одан): «Неліктен (алмадың)?» – деп сұрады.  

Ол жауап беріп: «Мен ішімнен «біз қаланы алмай тұрып, арқаннан бастап, 

кішкентай бет орамалға дейін барша заттың иесі Алтан хан болатын. Ал біз қаланы 

алған кезде, барша зат Шыңғыз ханға тиесілі болды. Қалайша оның мал-

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC/
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дүниесін біреуге жасырын және ұрыларша табыстауға болады?» деп ойладым. 

Міне, осы себептен мен ештеңе алған жоқпын».  

Шыңғыз хан: «Құтұқы ұлы дәстүрді біледі», – деді, сөйтіп оған екі есе 

(өзінің) оң көңілін білдірді. Оңғұр бауыршы мен Харқай қасарды айыптады. 

Қытайдың қазынашы әмірі Шыңғыз ханға сый ретінде өзінің немересі  

Жуаңшайды табыстап кері қайтты, Туңжиу Сикиң сай қаласына кетті.  

Сондай-ақ аттары Жаң Қар, Жаң Кукиң, Жунга ашулиң сияқты Алтан ханға 

тиесілі Жұрша әмірлері Син ан деген балшық ортасында орналасқан үлкен 

қалада еді. Олар оны күшейтті. Ол (Шыңғыз хан) ол жерге де барды, олар да 

(оған) бағынып, мойынсұнды.  

 

Шыңғыз ханның Самұқа баһадүрді әскерімен бірге Қытайға жорыққа 

аттандыруы және оның соңынан Толұн (Тулын) шербидің жіберілуі 

 

610 хижри жылына сәйкес келетін ит жылы Шыңғыз хан Куаул деп аталатын 

жерде (орналасқан) еді. Ол жоғарыда аты аталған Самұқа баһадүрді мұғулдардың бір 

түмен әскерімен бірге Алтан ханның уәлаятына жорыққа аттандырды. Ол Таңғұт 

уәлаятының жолы арқылы жүріп өтті, сөйтіп өте үлкен әрі патшалық Гиг жанбу 

қаласына дейін жетті. Оның ауа райы  

 

455-бет 

өте ыстық. Ол аймақтарда Тимур қахалқа (Темір қақпа) сияқты күшейтілген 

бекініс-өткел бар. Оны Йуң фам деп атайды. (Самұқа) ол жақтағы қалалар мен 

қамалдарды және Шу жиу аймағын түгелге жуық басып алып, қиратып тастады. 

Сосын Алтан хан отырған Нангиң уәлаяты шекарасындағы Фиу тик аталатын 

жерге дейін жетті де, Қуйту қаласын тонады. Содан соң кері қайтып Сим жиуға 

келді, Қара мураннан ары өтіп, Тикин деп аталатын үлкен қалаға дейін жетті. 

Бұл қалада Алтан ханның (әмірлері) қатарында болған екі жұршалық әмір бар 

еді, оның бірінің есімі – Апандар, екіншісінікі – Файаншар Сали. Олардың екеуі 

де (қаладан) шығып (Шыңғыз ханға) бағынды. Самұқа бұл істерді атқарған соң, 

Шыңғыз ханның алдына (қайтып) келді.  

Сосын Шыңғыз хан Меңлік атаның ұлы Толұн (Тулын) шербиге мұғул мен 

Қытай әскерлерін беріп, Қытайға аттандырды. (Олар) барып ең алдымен қытайша 

Жиң зинқу деп аталатын Чаған Балсағунды (Шаған Балсағұнды) тонады және ол 

жердің халқын өздеріне бағындырды. Содан соң үлкен қала Тун кин фуды (да) 

алмақ болып, жоғары жақтан оның өзенін бөгеп қойды, алайда ол (қала) берілмеді. 

Дегенмен ол уәлаяттың аймақтарын түгелдей қолға кіргізіп, (содан соң) кері 

қайтты.  
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Одан кейін Алтан ханның әскері ол аймақтарды қайтарып өз иеліктеріне 

алды.  

 

Жұрша өңірі әмірлерінің бірінің көтеріліске шығуы, Шыңғыз ханның оны 

қайта бағындыру үшін Мұқалы гойонды аттандыруы 

 

Содан соң 611 хижри жылының айларына сәйкес келетін, тышқан жылы 

болып табылатын қулқуна жылы, бұған дейін Шыңғыз ханға бағынған, оған 

Жұрша иелігіне жататын  

456-бет 

Ким-Йи, Фанши мен Куң Иң қалаларын берген жұршалық, Ким Жиу қаласынан 

шыққан Жаң Жу деп аталатын Жұрша әмірлерінің бірі қайтадан көтеріліс жасады да, 

өзін Лиу шиуаң деп атап, қытайша «сұлтан» дегенді білдіретін «Тайқан йаң» 

деген лақаппен өзін артықша бағалап, шектен шыққанда, (Шыңғыз хан) сол 

қанат әскеріне Мұқалы гойонды (қолбасшы етіп) тағайындап, оны тұтқындап, 

ол аймақты қайтадан бағындыру үшін жіберді.  

 

Шыңғыз ханның Қытай уәлаятынан жорықтан оралып,  

тұрақтау орнына келуі 

 

Сонымен Шыңғыз хан аталған осы үш-төрт жылдың ішінде Қытай 

иеліктеріне жататын жоғарыда аталған қалалар мен қамалдардың (барлығын) 

жоғарыда айтылғандай жолмен азат етіп, (өз билігіне) бағындырды, сөйтіп ол 

жақтан жеңісті және жеңімпаз күйде оралды. Бұл айтылған қулқуна (яғни тышқан) 

жылы ол бақытты әрі дегеніне жеткен күйде өзінің ордасына келіп жайғасуға 

ниет білдірді.  

Осымен (бұл тақырып) бітті!  

 

Шыңғыз ханның Субидай53 (Сүбедей) баһадүрді меркіттер тайпасына  

соғысқа аттандыруы және олардың жағдайының соңы мен  

биліктерінің қандай болғаны жайлы 

  

Жоғарыда айтылғандай, Шыңғыз хан Қытай аймақтарын жеңіп алуды аяқтаған 

соң (ол) кері қайтты. (Сосын) меркіт руы туралы жоғарыда айтылғандай, 
                                                           
53 Бұл есім осыған дейінгі және осыдан кейінгі мәтіндерде де Субатай, Субадай деп те жазылған. 
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бірнеше рет олармен соғысып, олардың патшасы Тоқта бек және оның бірнеше 

баласы мен бауырларын өлтіріп, әскерін шашыратқан кезде ол жаққа баратын 

жолы қиын тауларда орналасқан наймандар аймағына қашып кеткен Тоқта 

бектің бауыры Құду мен оның үш ұлы: Шылауын, Мажар мен Құлтуған мерген 

 

457-бет 

ол жақта қайта жиналып, (Шыңғыз ханға қарсы) дұшпандық іс-әрекеттер 

бастамақ болып жүргендері туралы есітті. Ол (Шыңғыз хан дереу) оларға қарсы 

шаралар қамын жасады.  

Содан 612 хижри жылына сәйкес келетін сиыр жылы Шыңғыз хан Сүбедей 

баһадүрді әскерімен бірге Құдуға және оның немере інілеріне қарсы соғысқа 

жіберді. Және әскер үшін көп арбалар жасап, олар тастар арасында сынып 

қалмауы үшін оларды темір шегемен бекітуді бұйырды. Және (Шыңғыз хан) өзі 

Қытайға жорық жасаған кезінде киіз үйлері мен оның ордасын күзетіп тұру үшін 

екі мыңдық қарауыл жасағымен қалдырған, біршама уақыт сол арада болған 

қоңырат руынан шыққан Туқачар (Туқашар) баһадүрге Сүбедей баһадүрмен 

қосылып жорыққа шығуды бұйырды. (Сосын) ол оған жеткен кезінде, олар бірге 

Мұғулстандағы Жам муран өзеніне дейін барды. Олар сол аймақта Құдуға 

соққы беріп, олардың арасынан (Құдудың) Құлтуған мерген атты кенже ұлынан 

өзге ешкімді қалдырмай меркіт руын (олардың әскерін) түгелдей қиратып, 

барлығын қырып салды.  

Ол (Құлтуған) өте шебер мерген (садақшы) болатын. Оны тұтқындап Жошы 

ханға алып келді. Ол оқ атуда өте шебер болғандықтан, (Жошы) Шыңғыз ханға 

оны тірі қалдыруды сұрап елші жіберді. Шыңғыз хан (бұған дейін) олардан 

(меркіттерден) сан рет түрлі қиындықтар көргендіктен, (ол): «Олар қайтадан бір 

бүлікті бастауы мүмкін!» – деп ойлады. Сөйтіп, Жошыға: «Мен сендер үшін 

осынша көп мемлекеттер мен әскерді алып бердім, оны не қыласың?!» деп 

жауап айтып жіберді. Осы себептен оны да өлтірді, содан бұл қауымнан (яғни 

меркіт патшаларының ұрпағынан) тіпті із де қалмады.  

 

458-бет 

Шыңғыз ханның Бөріғұл ноянды тұмат тайпасына қарсы 

соғысқа аттандыруы, олардың басшысы Тайтоқал соқырдың тайпасының 

жеңіліс тауып, шайқас барысында Бөріғұлдың мерт болуы  

 

Аталған сиыр жылы бұдан бұрын (Шыңғыз ханға) мойынсұнған тұмат 

руының қолбасшысы Тайтоқал соқыр Шыңғыз хан Қытайға кеткен кезінде 
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қайтадан көтерілгендігі жайлы Шыңғыз хан хабардар болды. Бұл ру бөлек бір 

әскерді құрайтын және соғысқыш әрі бүлікшіл (ру) болатын.  

(Сонда Шыңғыз хан) барын руынан шыққан Наяқ ноян мен Дурбан Буқшин 

(Дүрбен Боқшын) ноянды оларға қарсы (жорыққа) баруға тағайындады. Наяқ 

ноян «аурумын» деп сұранды. Шыңғыз ханға (бұл жайлы) хабар бергенде ол 

біраз ойланып, оның орнына Бөріғұл ноянды тағайындады. Бөріғұл ноян (бұл 

жайлы) есіткенде ол әмірлерден: «Сендер патшаға мен жайлы еске салдыңдар 

ма, әлде ол өзі ойлады ма?» – деп сұрады.  

Олар жауап беріп: «Ол өзі бұйырды», – деді.  

Сонда ол: «Шыңғыз ханның дәулеті үшін барайын, алайда мен өзгенің 

орнына (қан төгуге) кетіп барамын», – деді.  

Содан әйелі мен балаларын патшаға тапсырып, (жорыққа) шықты. Ол тұмат 

руын жеңіп, (оны) әлсіздендірді, алайда өзі шайқас барысында өлтірілді.  

Шыңғыз хан Бөріғұл ноян айтқан сөздерді есіткенде және оның (атқарған 

жақсы) қызметтерін еске алып, оның өлгеніне қатты қапаланды. Ол оның 

ұлдарына мейірім етіп: «Мен оның артында қалғандарға бауыр мен туысқан 

сияқтымын, олар қайғырмауы тиіс, себебі мен оларды жақсы қорғайтын 

боламын», – деді. 

Кейін ол оның ұлдарын сый-құрметте ұстап, оларға түрлі табыстаулар жасап, 

әркез олардың жағдайын жасап жүрді.  

 

459-бет 

Шыңғыз хан Мұқалыға «гойон» лақабын толықтай беруі, атақты берген 

соң әскерімен бірге Қытай өңірін бағындыруға жібергені жайлы 

 

614 хижри жылының зул-қағда айына сай келетін барыс жылы болып  

табылатын парс жылы Шыңғыз хан Мұқалыға «гойон» (деген) лақап ат берді. 

Оның себебі: ол (Шыңғыз хан) одан бұрын оны Жұрша аймағының шекарасына 

жіберген еді. Сонда Жұрша қауымы оны «бір аймақтың патшасы» дегенді 

білдіретін «гойон» деген лақаппен атап кетті. (Шыңғыз хан) оны қайтадан сол 

аймақтарға жіберіп жатқанда, бұл лақап атты құтты белгі деп жорамалдап, сол 

себептен (оны) оған берді. Содан оған үнгіт тайпасынан тұратын бір түменді 

және қушиқул мыңдығын, тағы да ұрұт руынан құралған төрт мыңдықты, 

қолбасшысы Бұту гурген болған икирастардың (іңкәрастардың) екі мыңдығын, 

қолбасшысы Құйылдар (Қойылдар) ұлы Мөңке қалжа болған маңғұттар 

мыңдығын, қолбасшысы Алшы ноян болған қоңыраттар мыңдығын, қолбасшысы 



 126 

Мұқалы гойонның бауыры Тайсын болған жалайырдың екі мыңдығын (Мұқалы 

гойонға) берді.  

Және мұғулдардан бөлек Қарақытай мен Жұрша әскерінен жиналған әскерді 

Уба уаңшай мен Туған уаңшай екеуіне, олар (алдында) жақсы қызмет еткендігіне 

байланысты оларға сеніп тапсырды, сөйтіп (олардың) әрбірін түменбасы әмір 

етті. «Уаңшай» (сөзінің) мағынасы – түменбасы әмір дегені.  

(Шыңғыз хан) ол әскердің бәрін жалпы Мұқалы гойонның басқаруына беріп, 

оған Қытай мен Жұрша аймағында азат етілген өңірлерді тапсырып, ол оларды 

қорғап, әлі бағынбаған (жерлерді) мүмкіндігі болғанынша бағындыруы үшін 

сеніп тапсырды.  

(Ол кезде) Алтан хан Нангиң қаласында болатын, содан ол әлі де Қытай 

елінің бір бөлігін басқаратын және онда үлкен әскер жиналған еді. Оның 

жағдайының түсіндірмесі мен оның ісінің нәтижелері Үгетай қаған жайлы 

хикаяда баяндалатын болады. Себебі Қытай  

 

460-бет 

және Алтан ханның патшалығы түгелдей соның дәуірінде бағындырылған еді.  

Шыңғыз хан ол (Қытай) жақты (ол жақтағы өңірлерді) Мұқалы гойонға 

табыстаған соң, барлық оң қанат пен сол қанат және басқа да әскерімен Түркістан мен 

Иран жеріне (жорыққа) аттанбақ болды. Дегенмен ол алдымен наймандық Күшлік 

пен (оның иелігінің) барлық түкпірлерінде көтеріліс жасап жатқан өзге де 

руларға шара қолдану керек, содан соң (ғана) ойластырған (істі) жүзеге асыру 

қажет деп шешті.  

 

Күшліктің жан сауғалап Қарақытай гурханына қашып кетуі, оның 

Гурханға сатқындық жасауы, Күшліктің өлтірілуі, найман патшасының 

мемлекеттік билігінің мұғулдар қолымен түбегейлі жойылуы 

 

Бұл аталған барыс жылы Шыңғыз ханның әскерлері Жебе ноянның 

басқаруымен Бадахшан тауындағы Сариғ қун (Сарықон) шатқалында Күшлік 

ханды тұтқындап, өлтірді. Оның өмірлік жағдайлары келесідей болды: оның 

әкесі Таяң хан өлтірілген кезде ол қашып әкесі жағынан немере ағасы Бұйрық 

ханға барды. Бұйрықты өлтірген кезде ол меркіт патшасы Тоқтамен бірге қашты. 

Шыңғыз ханның өзі (әскерге қолбасшы болып) оларға қарсы қайтадан жорыққа 

барды да, Тоқтаны өлтірді. Ал Күшлік қайтадан қашып, бұл жайлы (бұрын) 

айтылғандай, Бесбалық арқылы Куча (Куша) уәлаятының аймақтарына кіріп 
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кетті. Содан соң, ол жақтан 604 хижри жылының ережеп айына сай келетін ұлу 

жылы ол Қарақытай патшасы Гурханға барды. Жоғарыда айтылған ұлу жылы 

мен Бадахшан өңірінде оны ұстап өлтірген кездің арасы он бір жылды құрайды. 

Ал Шыңғыз хан Күшліктің әкесі Таяң ханмен соғыс жүргізіп, оны өлтірген, 

сонда Күшлік қашып құтылған 600 хижри жылына сәйкес келетін тышқан 

жылынан  

461-бет 

оның (Күшліктің) Куша өңіріне өтіп кеткен уақытына дейін (арада) төрт жыл 

өтті. Осылайша жалпы (жылдар) саны он бес жыл болады.  

Нақыл етілуінше, Күшлік Гурханның ордасына келгенде ол өзінің жақынының 

бірін өзінің атымен атап, өзі өтіріктен атқосшы болып алды. Содан әлгілер 

Гурханға кеткен кезінде (өзі) кіреберісте отырып алды. (Гурханның әйелі) 

Кирйису Күшлікті көріп: «Неліктен сендер оны ішке кіргізбедіңдер?» – деп 

сұрады.  

Оны ішке кіргізді, сөйтіп гурханның әмірлері таңданды. Кирйису (Керісу) 

Гурханның бәйбішесі болатын, оның Қунқу деген қызы бар еді. Ол Күшлікке 

сол сәтте-ақ ғашық болып қалды. Арада үш күн өткен соң, ол қызды оған ұзатты. 

Ол өжет (қыз) болғандықтан, (өзіне) буғтақ54 кигізуге көнбеді. «Буғтақтың орнына 

Қытай әйелдерінің дәстүрі бойынша никса киемін», – деді. Ол Күшлікті Христиан 

дінінен бас тарттырып, пұтқа табынуға кіргізді. Бір сөзбен айтқанда, Күшлік 

Гурханның алдынан пана тапты.  

Ол (Гурхан) Түркістан мен Мауараннаһр өңіріне иелік ететін. Көп әскері мен 

әскери қару-жарақтары, адамдары мен нөкерлері бар және сұлтан Мұхаммед 

Хорезмшахтың ата-бабалары (оған) жыл сайын үш мың динар салық төлеп 

тұруға келісім берген. Сондай-ақ өз ұрпағына да осы келісімге адал болу жайлы 

өсиет еткен, онымен ешқашан жанжалдаспаған күшті патша болатын.  

Ал оның (Күшліктің) артында (қалған иеліктерін иеленіп алған) мұғул 

рулары мен найман рулары және ықпалға (күшке) ие өзге де түркі қауымдары 

сияқты күшті жаулары бар еді. Осындай (Күшлік) үшін қиын) бір кезде ол ұлы 

патша болып табылатын Гурханның (қол астынан) пана тапты, сөйтіп Гурхан 

оған толық сый-құрмет көрсетті. Біраз күн өткенде, ол оған өз қызын ұзатты, 

содан (Күшлік) оның жақын қызметінде болды. 

Арадан біраз өткенде сұлтан Мұхаммед Хорезмшахтың ісі өрлеп, ол Ғұр мен 

Ғазна сұлтандарының мемлекеттерін және Хорасан мен Ирак аймақтарын, сонымен 

                                                           
54 Буғтақ – түркілердің әдеті бойынша, тұрмысқа шыққан әйел кісілердің басына кигізетін, қымбат 

тастармен безендірілген бас киім.  
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қатар Түркістанның бір бөлігін басып алып, толықтай құдірет пен ұлылыққа ие 

болғанда,  

462-бет 

ол пұтқа табынушыларға хираж (табан салығын) төлеуден бас тартып, 

Гурханмен келісілген келісімін орындамай қойды. Хорезмшах жан-жақтан әскер 

жинап Мауараннаһр елін (пұтқа табынудан) азат ету үшін оларды Бұхараға 

қарай бастады. Ол айналадағы билеушілерге жүрекке жағымды хабарлар жіберді. 

Әсіресе Афрасиаб әулетінен шыққан Самарқан билеушісі Османға (хабар жіберіп), 

оны жақсы уәдемен дәмелендіріп қойды. Бұл кісілердің бәрі (азаттықты) көптен 

күткендіктен, (пұтқа табынушылардың билігінің астында болған) уақыттың 

ұзақтығы мен Гурханның езгісінен тойғандықтан олар сұлтан Мұхаммедтің 

ұсынысын қабылдап, одақтастық жасасты.  

Ол Күшлікке де жасырын түрде хабар жіберіп, оны жолдан тайдырды. 

Күшлік Гурханның жағдайының тұрақсыз екенін көзімен көріп, көз жеткізгендіктен 

және оның шығыс шекаралардағы ұлы әмірлері оған бағынбай, әлемге иелік 

етуші патша Шыңғыз ханның қол астына кіріп жатқандықтан, сондай-ақ 

Гурханның әмірлерінің көбі оның ойын бөлісетін болғандықтан және де ол әкесі 

Таяң ханның әмірлері мен олардың бұрынғы бағыныштылары әлі күнге дейін 

тауларда жүр дегенді есітіп, оны орынсыз ойлар мазалай бастады (яғни ойына 

әртүрлі қиял келіп): ол әкесінің әскерінің қалдықтарын жинап, көне дәстүрге 

сәйкес оларды әскери сапқа түзеп, осы әскердің және онымен (тілі) бір болған 

Гурханның әскерінің көмегімен Гурханның мемлекетін басып алып, соның 

әсерінен нығайып, барлық істерімді ретке келтіремін деп қиялдады.  

Осындай әзәзілдік ой мен арам пиғылдардың салдарынан ол жүрегі қамыққан 

Гурханға опасыздық жасады.  

Ол (өзінің) осы ниетіне тоқталып Гурханға: «Мен көптен бері өз ұлысым мен 

халқымнан ажырап қалғанмын. Шыңғыз хан Қытай және сол аймақтардағы елдермен 

соғысу әлегінде. Менің көптеген руым мен әскерім шашырап Имил (Еміл), Қайалиқ 

(Қаялық) пен Бесбалық өңірлерінде қаңғып жүргенін естідім. Олар мен туралы 

есіткенде жан-жақтан жиналады, сөйтіп  

 

463-бет 

өздерінің жауларына қарсы тұрады. Егер Гурхан маған рұқсат беріп жіберсе, 

мен (сол жаққа) аттанып, оларды жинайын. Мен Гурханға, оның қиыншылығы 

мен ауыртпашылықтарына көмектесемін, тірі болғанымша мен (оған) деген 
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адалдық пен шынайы достықтың шарттарын орындайтын боламын, оның 

әмірлеріне мойынсұнамын және оларды өзіме міндет деп білетін боламын», – 

деді.  

Гурхан ақкөңілділігінен (яки аңғалдығынан) оның сөзіне сеніп, оны жіберді. 

Күшлік одан босаған соң өз жағына кетті. Соңынан оның Түркістанға келгені 

жайлы сөз тарағанда, оның руының және Шыңғыз ханның қылышынан қашып 

құтылған әкесінің әскерінің қалдықтары оның алдына жиналды. Ол (олармен 

бірлесіп) жан-жаққа шабуылдар жасады, содан оның адамдарының саны көбейіп, 

оның әскері мен қару-жарақтары мықты болғанға дейін тонап алынған олжаны 

жинай берді. Соңында (Күшлік) Гурханға қарсы шықты, оның қалалары мен 

мемлекетінің аймақтарына шабуылдар жасап, (оларды) өз қол астына кіргізе 

бастады. Гурхан (ол кезде) қаусап қалған әрі әлсіз болатын, сондықтан (оған 

қарсы) шара қолдана алмады.  

Күшлік сұлтан Мұхаммедтің Гурханға қарсы жорыққа шыққаны жайлы 

хабарды есіткенде ол (бұрынғысынан да) батылырақ бола түсті. Екі жақтан (Күшлік 

пен Мұхаммед жағынан) да тоқтаусыз елшілер келіп отырды. (Сөйтіп) олар 

келісіп: сұлтан (Мұхаммед) Гурханға батыс жағынан, Күшлік шығыстан шабуыл 

жасап, олар ортада (оны) жоқ қылатын болып шешті.  

(Бұған қоса) егер сұлтан Мұхаммед Күшліктен бұрын келсе, Гурханның 

Алмалық, Хотан мен Қашғарға дейінгі жері сұлтанға тиесілі болатын болды, ал 

Күшлік сұлтаннан бұрын келсе, оған бұл мемлекеттің Бенакент (Фанакат) 

өзеніне дейінгі аймағы оған тиесілі болатын болды. Осылай деп екіжақты 

келісілді.  

Содан Күшлік сұлтаннан жылдамырақ болды. Гурханның әскері алыста еді, 

ол жылдамдата, қарқынмен шауып Гурханға Баласағұн жерінде шабуыл жасады. 

Ол (Гурхан сол) маңдағы әскерімен (ғана) Күшлікке қарсы шайқасты. Күшлік 

жеңіліс тапты, содан әлсіреген халде шегініп, әскері мен саймандарын ретке 

келтіруге кірісті.  

464-бет 

(Сол кезде) сұлтан Мұхаммед Хорезмшах та сұлтан Осман Самарқанмен 

бірге Гурханға қарсы кетіп бара жатты. Ол Тараз аймағына келген кезінде 

Гурхан әскерінің қолбасшысы Таянгу үлкен күшпен сол жерде тұрған еді. Екі 

жақ шайқасқа түсті. Таянгу сұлтан Мұхаммедтің қолына (тұтқынға) түсіп, оның 

әскері ойсырай жеңілді. Күшлік Гурханның шарасыздық жағдайын есіткенде ол 

шайқасқа (қайта) дайындалды. Оның әскерлері шашыраңқы болғандықтан 

мейлінше асығыс түрде шабуыл жасап, оны (Гурханды) қоршап алды. Ол 
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(Гурхан) (өзге) амалы қалмағандықтан оның алдында үлкен басын кіші етіп, 

тағзым етпек болды. (Дегенмен) Күшлік оған жол берген жоқ: оған сырттай 

құрмет көрсетіп, әкесіне жасағандай мәміле жасады. Бірақ (іс жүзінде) опасыздық 

жасап, Гурханның иелік еткен Түркістан аймағы мен оның патшалық иелігін 

қолына алды. Содан Гурхан екі жыл өткен соң қайғыдан күйзеліп, жан тапсырды. 

Сөйтіп, үш жүз бес жыл бойы (Гурхан және оның ата-бабаларының жағынан) 

жинаған қазыналар, мал-дүниелер, әскер мен жылжитын мүліктердің барлығы 

Күшліктің қолына тиді. Бірнеше жыл ол осы дәрежеде болды.  

Осы оқиға басталған кезде ол көпшілігі пұтқа табынушы болған Қарақытай 

руынан шыққан бір қызды (өзіне әйелдікке) алды. Ол қыз оны пұтқа табынушылықты 

қабылдауға мәжбүр етті. Оның Қарақытайлар жеріндегі істері нығайған кезінде, 

ол қол астындағылары үстінен азаптаушылық пен құнерездіктің55 алақанын 

жайды, содан (оларды) мәнсіз езу мен жәбірлеуді бастады. Сонымен қатар ол 

бидайын өртеп жіберу үшін сол өңірдегі мұсылман аймақтарына жыл сайын 

әскерін жіберетін. Олардың (мұсылмандардың) бірнеше жылғы өнімдері өртеніп 

кеткендіктен бидайдан таршылық көрген адамдардың шыдам шегінің нүктесі 

шегіне дейін жетті. Шарасыз болғандықтан ғана (олар) қаласы мен үйлеріне 

(оның) әскерін кіргізу туралы бұйрығына мойынсұнды. Содан әрбір елді мекеннің 

басшысы мен ұлығы үйінде бір-бірден (Күшліктің) жауынгері тұратын болып 

тағайындалды. Соның әсерінен мұсылмандар арасында дұшпандық пен фитна 

басталды. Көпқұдайшыл мүшріктер қалағанын істеді, бірде-бір тірі жан (оларға) 

қарсылық көрсете алатындай жағдайда болмады.  

 

465-бет 

(Сосын Күшлік) Хотанның иеліктеріне кетті де, (оларды) басып алды. Сөйтіп, ол 

өңірлердің халқын да Мұхаммедтің дінінен қайтуға мәжбүр етті және (оларға) 

екі істің бірін таңдауды бұйырды: «Үштіктің үшіншісі»56 деген ұстанымдағы 

христиан дінін қабылдауды, әлде Қытай ұлтының киімдерін киіп пұтқа 

табынушылықты қабылдау.  

Ол күш пен билігін пайдаланып имамдарды дәлелдермен және діни 

құжаттармен әшкерелемек (масқараламақ) болды. Сөйтіп, қаладағы барлық 

(діни) ғалымдар мен діни адамдардың киімдерін киінгендерге (яғни діни мамандарға) 

жаршылар арқылы жар салдырып, жайлауға шығуға бұйырды. Осы бұйрыққа 

сәйкес Хотандық имамдардың бәрі бірдей (қаладан) шықты. Олардың басшысы 

ретінде имам Ала ад-дин Мұхаммед Хотани орнынан тұрып Күшлікке жақын 
                                                           
55 жазықсыз кісі өлтірушілік. 
56 Үштіктің үшіншісі – үш құдайдың үшіншісі – Иса деп сенетін христиан дінінің ұстанымы. 
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келіп, шындықты айту үшін тіл қатып, дін жайлы пікірталасты бастайды. 

Дауыстар қатты шыға бастап, шындық өтіріктің, ал ғалым наданның үстінен 

үстем түскенде, имам Ала ад-дин Күшлікті пікірталаста жеңгенінде Күшліктің 

бойын мелшиіп қатып қалу мен сасып қалу (сезімі) биледі. Ашу үстінде ол 

сорлы ашық тілімен әзіреті Пайғамбар туралы айтуға болмайтын балағат 

сөздерді айта бастады. (Сол кезде) имам Мұхаммед (оған): «Аузыңа топырақ, уа, 

шынайы діннің жауы!» – деді.  

Күшлік оны ұстап алып, әртүрлі қинау тәсілімен азаптауға бұйырды. Ол 

болса мұның (барлығына) тайсалмай төзді. Түрлі азаптаудан соң, оны өз медресесінің 

есігіне төрт шегемен (Иса пайғамбарды крестке шегелеген сияқты) қағып тастады. 

Осы оқиғадан соң мұсылмандар жағдайы бұрынғыдан да күңгірт болып, 

мұсылмандардың үстінен кәпірлердің зұлымдығы мен бұзақылығының алақаны 

айқара ашылды.  

(Мұсылман) халық дұғада қолдарын көтерді. Кенеттен жәбірленгендердің 

дұғасының оғы (Ұлы Тәңірдің дұғаларды) қабыл ету нысанасына (дәл) тиіп, ол 

(пұтқа табынушы) залым кәпірге тойтарыс беру ісі әлемге иелік етуші патша 

Шыңғыз ханның әскерінің қолымен атқарылды. Бұл былай орын алды:  

Шыңғыз хан жоғарыда айтылғандай, Қытаймен соғысудан босаған соң, 

Қытай мен шығыс жақтағы аумақтарды қорғау үшін Мұқалы гойонды көп әскерімен 

қалдырып, өзі батысқа жол тартты. (Содан Шыңғыз хан) Күшлікке соққы беру 

үшін Жебе ноянды үлкен әскермен алға жіберді.  

Күшлік бұл уақытта  

466-бет 

Қашғар қаласында болатын. Мұғул әскері соғысты бастамай тұрып-ақ, Күшлік 

қаша жөнелді. Жебе ноян нөкерлерімен жаршылар арқылы жар шақыртып: «Әр 

адам өз дінін ұстанып, ата-бабаларының жолын сақтайтын болсын!» деп хабар 

етті. Ал мұсылмандардың үйінде өмір сүріп жатқан Күшлік әскерінің барлығының 

көзі жойылды.  

Мұғул әскері Күшліктің соңынан қалмай қуалай отырып, ол қай жерде 

тоқтаса да, оны орынынан ығыстыра берді. Ақыр соңы ол Бадахшан аймағындағы 

таудың ортасында жолынан адасты. Содан (мұғулдар) оны Сариғ қун (Сарықон) 

аталатын шатқалда ұстап алып, өлтіріп, кері қайтты. Бадахшан халқы қолма-қол 

ақша мен бағалы тастардан тұратын үлкен байлық берді.  

Міне, осыдан (Күшлікке) қатысты оқиғаның хикметінен) күмәнсіз әрі айдан 

анық болатыны: Мұхаммедтің дініне қарсы шыққан кез келген мақұлық (билігінен) 

тез тайдырылып, көзі жойылады, ал кімде-кім, тіпті оның жолынан жүруші 
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болмаса да, Ахметтің (яғни Мұхаммедтің) илахи заңдарын нығайтса және (аялап) 

өркендетсе, оның берекесі мен жоғары дәрежесі (одан ары) артып, күннен-күнге 

өседі әрі оның (билігінің) күні ұзақ және бекем болады.  

Күшліктің Исин (Есін) атты қарындасы болатын. Оның ұлдары: бірі – 

Йушмут, басқасы – Улжай Ибуган (Олжай Ибуған) мен Абашы (еді). Осы Абашының 

екі мың адамы бар еді, сондай-ақ оның Бужу Ибуган (Божу Ибуған) атты 

бауыры болатын. Ол дүниеден өткен. Оның Жауқу (Жауқы) атты ұлы да бар еді. 

Ол Хажаның ұлы Тукмамен (Тоқмамен) бірге қызметте, оның анасы найман 

руынан.  

Тағы да Аримханус шал, Тару шал (Тары шал), Байан шал (Баян шал) және 

Тунга шал (Тоңға шал) – төртеуінің барлығы бауырлар және Күшлік ханның 

туысқандарына жатады. Шал (сөзінің) мағынасы – ханзада. Ол бір күренді 

құрайтын наймандарды Йиди Тимур (Жеті Темір) деп атайды. Қаусузмиш пен 

Кустузмиш осы төрт ағайындылардың ұрпақтарынан болатын.  

 

467-бет 

607 хижри жылының шағбан айына сай келетін, қой жылы болып табылатын 

қунин жылынан бастап, 614 хижри жылының зул-қағда айына сай келетін, 

барыс жылы болып табылатын парс жылының соңына дейінгі, бұл (аралықтың) 

соңғы жылы Шыңғыз ханның (жасы) алпыс төртте болған, сегіз жылды құрайтын 

аралықтағы Шыңғыз ханның тарихы толық жазылғандықтан, енді біз аталған 

уақыт аралығында Шыңғыз ханның замандастары болған халифтер, сұлтандар, 

хақандар, мәліктер мен атабектер тарихын қысқаша жазуды бастаймыз да, содан 

соң қайтадан бұл (аралықтағы уақыттан) кейін болған Шыңғыз ханның тарихына 

ораламыз, егер (бұл) ұлы да жеке-дара Аллаға қош келсе!  

 

468-бет 

Хижри жыл санауы бойынша 607 жылдың шағбан айына сай келетін, 

қой жылы болып табылатын қунин жылынан бастап, 614 хижри жылының 

зул-кағда айына сай келетін, барыс жылы болып табылатын парс жылының 

соңына дейінгі 8 жылды қамтитын арадағы Шыңғыз ханның замандасы 

болған Қытай мен Машын қағандарының, Қарақытай, Түркістан мен 

Мауараннаһр патшаларының, Иран елінің, Шам (Сирия), Мысыр (Египет), 

Рұм (Византия), Мағриб және өзге де елдердің халифтері, сұлтандары, мәліктері 

мен атабектерінің тарихы және осы уақыт арасында орын алған сирек 

кездесетін оқиғалардың қысқаша түрдегі баяны 
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Осы айтылған уақыт аралығында билік құрған  

Қытай патшаларының тарихы 

 

Чизун: (жалпы билік еткен уақыты) – 19 жыл. (Аталған 8 жылдық мезгілден 

бұрын) өткен 9 жылды және (аталған 8 жылдық мезгілден кейінгі) қалған 2 жылды 

алып тастағанда – 8 жылды (құрайды).  

 

Осы айтылған уақыт аралығында Машын патшаларының тарихы 

 

Ниң зун: (жалпы билік еткен уақыты) – 32 жыл. (Аталған 8 жылдық 

мезгілден бұрын) өткен 15 жылды және (аталған 8 жылдық мезгілден кейінгі) 

қалған 9 жылды алып тастағанда – 8 жылды (құрайды).  

 

469-бет 

Қарақытай, Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының осы  

уақыт аралығындағы тарихы 

 

(Бұл кезде) сол (жоғарыда) аталған Гурхан (патша) болды. Ол жылдары 

(жоғарыда) егжей-тегжейлі баяндалғандай, оның қызын айттырып алған наймандық 

Таяң ханның ұлы Күшлік оған сатқындық жасап, одан иеліктерін тартып алды. 

Сөйтіп, бұл қайғыдан Гурхан науқастанып, дүниеден өтті. Сондай-ақ бұл (аталған) 

уақыт аралығында Күшлік те өлтірілді, сөйтіп бұл мемлекет ұлы Алланың 

көмегімен Шыңғыз ханға тиесілі болып қалды.  

 

Осы аталған уақыт аралығындағы халифтер, сұлтандар, мәліктер мен  

атабектердің тарихы 

 

Бағдат халифтерінің тарихы 

 

Бағдатта аббасилер әулетінен шыққан халиф Әбу әл-Аббас Насыр ли-

диниллах (патша) болды. Аталған жылдары ол халықтан қазіргі кезде алынатын 

тамға57 (салығы) сияқты, оның алынуының нәтижесінде үлкен мал жиналатын 

хаққ ал-байъ58 (салығын) алып тастады. Оған себеп келесідей болды:  

                                                           
57 Тамға салығы – қалалар мен ауылдық жерлерде сауда мен қолөнерден алынатын және бекеттерде 

тауарлардан алынатын ішкі алым мағынасындағы салық түрі. 
58 Хаққ ал-байъ – сауда ақысы деп аталатын, мал сатқан кезде алынатын салық түрі. 
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Халифаның қызы Шараби дүниеден өтті. Садақа (беру) үшін ол бір сиыр 

сатып алды. Оның ақшасын төлейтін кезде оның тамға (салығы) жайлы сұрақ 

туындады. (Сонда) халифа сол уақыттан бастап бірде-бір мақұлықтан тамға 

алынбасын деп бұйырды. Ол (халифа) Бағдатта көптеген баспана салып, жаршылар 

арқылы Бағдаттың екі жартысындағы бұл баспанада кедейлер аузын ашуға 

болатындығы жайлы жар салдырды. Содан ол жерде қой еті, тандыр нан, қатық 

(айран) пен тәтті тағамдар берілетін болды. 

 

Сұлтандардың тарихы 

 

Хорезмде, Иракта, Хорасан мен Ғазнада сұлтан Мұхаммед Хорезмшах (билеуші) 

болды. Бұл мемлекеттердің (бұрынғы) сұлтандары толығымен жойылғандықтан, 

 

470-бет 

тек ол (Мұхаммед Хорезмшах) толыққанды билікке ие патша болып 

қалғандықтан оның хал-жағдайы өркендеудің шыңына жетті. Содан ол (өзінің) 

билігінің шеңберіне Түркістан мен Мауараннаһрдың тағы да бірнеше иеліктерін 

кіргізді. Оның өмірлік жағдайлары бірнеше хикаялардан тұрады. Бірінші 

хикаясы:  

 

Оның (Мұхаммед Хорезмшахтың) Бағдатқа жасаған жорығы жайлы 

 

614 хижри жылының айларында оны мен (Мұхаммед Хорезмшах пен) халиф 

Насырдың ортасында жеккөрушілік қарым-қатынастар орнығып, олардың көкірегінде 

дұшпандық сезімдерінің орын алғандығының себебінен, сұлтан әскерлерін бастап 

бейбітшілік қаласы Бағдатқа барды.  

Осы себептен сұлтан иеліктерінің имамдарынан және атап айтқанда, 

адамзаттың ұстазы мәулана Фахр ад-дин Разидан: «Аббас әулеті халифтік 

билікке ие болуға құқығы жоқ, негізінде халифтіктің құқығы Хұсейннің әулетінен 

шыққан сейідтердің ажырамас ақысы. Ендеше әрбір күш пен құдіретке (яғни 

күшті билікке) ие кісіге міндет (яғни): Аббас әулеті жиһад пен ғазауаттан бас 

тартқаны үшін, енді халифтік тағына Хұсейннің ұрпақтарынан тараған әрі оған 

(халифтік) құқығы бекітілуге лайық болған сейідтердің бірін отырғызу міндет 

болып табылады», – деп пәтуа (жаздырып) алды.  

Сөйтіп, ол (сұлтан Мұхаммед) халифтік мансабына ұлы сейідтерге жататын 

Ала ал-Мулк Тирмезиді отырғызуға бел буды. Содан осы ойына бекініп 
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(Бағдатқа) аттанды. (Сұлтан) Дамганға келген кезінде, Фарстың атабегі Сад Иракты 

иеленбек болып Рей шекараларына келгенін есітті. Сұлтан атты әскер жасағымен 

күзетші ретінде асығыс түрде шауып, атабек Садты Хайл Бузург (Хайл-и 

Бузург) жерінде қуып жетті. Фарстың әскерінің (әскери) тәртібі қандай болған 

болса, оның жеңілісі де сондай болды. Атабек Садты тұтқынға түсірді. Сұлтан 

оны өлтірмек еді. Атабек Заузанның (Зоузанның) мәлігі Хаауафның (Хафаның) 

арашасына жүгінді, сөйтіп сұлтан оған рақымшылық жасады. Ол (атабек Сад) 

Истахар мен Ушкунуан қамалдары мен Фарстың үштен екі табыстарымен бірге 

табыстауға ант беріп,  

471-бет 

кепіл ретінде өзінің үлкен ұлы Зәңгіні қалдырды да, содан соң ол кері қайтуға 

рұқсат алды. Ал сұлтанның әскері Хамаданға қарай кетті.  

Бұдан бұрын Иракты жаулап алмақ болып Әзербайжаннан Хамаданға келген 

атабек Өзбек қаша жөнелді. Әскерлер (оның соңынан) қумақ болды, алайда сұлтан: 

«Бір жылда екі бірдей ұлы патшаны тұтқындаудың жорамалы бірдей құтты бола 

бермейді (яғни мұндай істің қасиеті болмайды), оған кетуге мұрша беріңдер», – 

деді.  

(Осыдан соң) сұлтан Бағдатқа жол тартты. Күз мезгілінің алғашқы кездері 

еді, түнде Асадабад тауларының ортасында қатты қар мен боран басталып, 

(Хорезмшахтың) адамдарының көпшілігі және малының көп бөлігі өлді. Бұл 

оқиға сұлтанға тиген қатерлі соққының бастамасы болатын. Осы (бақытсыз іс) 

себеп болып, ол (бұрынғы) ниетінен бас тартып бірнеше күнге Иракта тұрақтады. 

(Содан соң) ол осы иелікті істерді реттеп, тәртіпке келтіруді бұйырды. 

 

Хорезмшахтың ойланбай Шыңғыз ханның елшілері мен саудагерлерін  

өлтіруі соның себебінен үлкен бүліктің басталуы жайлы 

 

Сұлтан Ирактан қайтып келген кезінде Отырар әмірі Қайир (Қайыр) ханнан 

елші келіп, Шыңғыз ханға тиесілі саудагерлер жайлы хабарды мәлімдеді. Сұлтан 

(ол мәселені) ақылға салып, мұқият ойланып көрудің орнына, кеңсешілдердің 

шығарған пәтуалары негізінде асығыстықпен оның сұлтандық билігінің 

ғибадатханасынан пана тапқан мұсылмандарды (Шыңғыз хан саудагерлерін)  

өлтіріп, олардың мал-дүниесін әскери олжа ретінде алып қою туралы бұйрық 

берді. 
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[Өлең]: 

Адамнан бағы таярда, түскенде тағдыр торына, 

Өзіне зиян қимылмен бәрін жасар сорына.  

 

Бұл оқиғаның егжей-тегжейлі баяны келесідей болған еді: 

Хорезмшахтың билігінің соңында халық шын мәніндегі қатерсіздік пен 

молшылыққа ие болды. Фитнаның (яғни алауыздықтың) ошақтары сөніп,  

 

472-бет 

жолдар тонаушылар мен қарақшылардан тазарды. Саудагерлер табыс табу 

мүмкіндігі болған тұс-тұстағы мемлекеттерден табыс табу үшін топ-тобымен 

ағылып жатты. Мұғул рулары көшпенділер болғандықтан, (олардың қоныстану 

орындары) қалалардан алыста болғандықтан, олардың арасында түрлі 

сұрыптағы киім-кешектер мен төсеніштер жоғары бағаланатын еді, содан 

олармен сауда-саттық жасаудың табыстылығы жайлы сөз кең таралды. Осы 

себептен Бұхарадан үш саудагер (көпес) зарбафт59, зинданичи60, карбастан61 

(тігілген) киімдер мен өзге де сол халықтарға сай келетін және қажет болатын 

заттардан түрлі тауарлармен сол аймақтарға жол тартты.  

Ол кезде Шыңғыз хан Қытай мен Түркістан мемлекетінің көп бөлігін 

бағынбаушылар мен бұзақылардан тазартқан еді. Содан жолдарда саудагерлерді 

қауіпсіз өткізулері үшін жолдарға қарауыл (күзетшілер) қойған еді. Олардың 

маталары мен заттарының арасынан лайықты (сапалы, құнды) деп тапқандарын 

олардың иесімен бірге Шыңғыз ханға жіберетін еді. Ол үш саудагерді де сол 

жаққа (Шыңғыз ханның алдына) аттандырды.  

Олар келген кезінде олардың бірі заттарын жайып салды да, барлығы он, 

әлде жиырма динар тұратындай матасын екі, әлде үш (алтын) бәлішке62 

бағалады. Бұл әділетсіз сөздерден Шыңғыз хан ашуға мінді, сөйтіп: «Бұл адам 

бізге мұндай киімдер ешқашан келмеген деп ойлайды-ау!» – деді.  

Содан қазынада бар бағалы киімдердің түрлі сұрыптарын оған көрсетуге 

бұйрық берді. Сосын оның заттарын (тізімге) тіркеп, тәркілеуге, ал оның (өзін) 
                                                           
59 Зарбафт – Орта Азиялық үлгідегі шапандарды алтын жіптермен өрнектеп тігу әдісі. Осындай әдіспен 

өрнектелген матаны «зарбафт мата» және осы әдіспен тігілген киімдерді «зарбафт киім» деп атайды. 
60 Зинданичи – мақтадан дайындалатын түрлі-түсті мата. Орта ғасырларда бұл мата Бұхара қаласының 

іргесіндегі Зендан ауылында дайындалатындықтан матаның атын Зинданыш, әлде Зенданыш матасы 

деп атаған. 
61 Карбас – мақтадан дайындалатын ақ түсті, боялмаған мата, оны қазақша бөз деп атайды және бөз бен 

кенептен жасалған матаны да карбас деп атаған. 
62 Бәліш – Шыңғыз хан кезіндегі мұғулдың ақша бірлігі. Ол екі түрлі болған: алтын және күміс. 
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тоқтатып тұруға бұйырды да, (Шыңғыз хан) оның жолдастарына заттарын 

көрсетуге бұйырды. Сөйтіп, (бағасын) қаншама сұраса да, олар киімдерге баға 

бермеді (бағасын айтпады), сөйтіп: «Біз бұл заттарды патшаның атына алып 

келген едік», – десті.  

Олардың бұл сөзі Шыңғыз ханға ұнады да, ол зарбафтың әрбір данасы үшін 

бір бәліш алтын, ал карбас пен зинданичи үшін (бір) бәліш күмістен беруге әмір 

етті. (Сосын олардың) әлгі жолдасын шақыртып, (оған) да тартып алынған 

киімдері үшін дәл сондай көлемде төлем жасады,  

 

473-бет 

олардың (бәріне) түрлі жақсы сөздер айтты. Ол уақыттары мұсылмандарға 

толықтай құрметтеу мен сыйлау назарымен қарайтын, тіпті оларға деген сый-

құрметті көбірек (көрсету) үшін оларды тап-таза ақ киіз үйлерде қабылдайтын. 

Олар (аталған саудагерлер) қайтар кезде (Шыңғыз хан) әйелдеріне, ханзадалар 

мен әмірлерінің әрбіріне – олар өз жақындарынан екі-үш адамды дайындауын, 

сөйтіп олар алтын мен күміс бәліштермен сұлтанның уәлаятына аттануын, 

сауда-саттық жасап, сол өңірдің бағалы әрі сирек кездесетін заттарын сатып 

алып келулері үшін жіберулерін бұйырды. Бұйрыққа сәйкес әрбір адам (қатын, 

ханзада мен әмірлер) өз қызметшілерінен бір-екі адамды дайындады. (Сөйтіп), 

төрт жүз елу мұсылман жиналды.   

Шыңғыз хан ол саудагерлерге елшілер ретінде Махмұд Хорезмиді, Әли қожа 

Бұхариді және Йусуф Канка Утрариді (Жүсіп қаңқа Отырариді) қосып жіберіп, 

Хорезмшахқа: «Сол (сіздердің) жағыңыздың саудагерлері бізге келді, оларды 

сіздер еститіндей түрде біз кері қайтардық. Біздер де олармен бірге сол 

(сіздердің) мемлекеттеріңізге барып, сіздердің өңірлеріңіздің сирек кездесетін 

(заттарын) және сол аймақтардың сирек маталарын біздің жағымызға алып 

келулері үшін бірнеше саудагерлерді қосып жібердік. Сіздердің отбасыларыңыздың 

ұлылығы мен сіздердің әулеттеріңіздің бекзаттылығы жасырын емес. Және 

мемлекетіңнің кең байтақ жері мен сенің бұйрықтарыңның өтімді күші жердің 

көп бөлігінде ақсүйектерге де, қарашыға да мәлім. Ал мен үшін сен – құрметті 

ұлым және мұсылмандардың үздігісің. (Енді) біздерге жақын аймақтар жаудан 

тазартылып, толықтай азат етілген, бейбітшілік орнатылып, екі жақтан да 

көршілік құқықтар белгіленген кезде, екі жақтан да байсалдылық пен бекзаттылық 

келісімінің жолын ашқанымыз жөн. Және біз қиын жағдайларда бір-бірімізге 

көмек пен қолдау жасаудың міндетін алуымыз, сондай-ақ әлемнің (тіршіліктің) 

бай-дәулетті болуы – олардың (саудагерлердің) көптеп келіп-кетулеріне қатысты 

болған саудагерлер көңілдері тыныш күйде сапар шегулері үшін жолдарды түрлі 
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апатты жағдайдан сақтаудың міндеттемелерін мойындарымызға алуымызды 

талап етеді. Содан өзара келісім нәтижесінде мазасыздықтың негізі жоқ болады 

және бағынбаушылық пен ауыздықты қолдау кесіледі», – деп хабар жолдады. 

 

474-бет 

Елшілер мен саудагерлер Отырар қаласына келгенде ол жерде Инал Чук 

(Иналшық) атты біреу әмір еді. Ол сұлтанның анасы Түркен қатынның туысы 

болатын және Қайыр хан лақабымен аталатын еді. Саудагерлер тобының ішінде 

бұрынғы кезде онымен таныстығы болған бір үнді көпесі бар еді. Иналшық 

қабылданған дәстүр бойынша оны өзіне шақыртты. Ол болса өз ханының (Шыңғыз 

ханның) ұлылығынан тәкаппарланып, оған құрмет көрсетпеді. Қайыр хан бұған 

ашуланды және оған қоса олардың дүниесіне дәмеленіп көз салды (қызықты). 

Содан оларды тұтқындап, Иракта жүрген сұлтанға (Хорезмшахқа) ол жағдай 

жайлы хабармен елші жіберді.  

Хорезмшах Шыңғыз ханның игілікті сөзіне құлақ салмады, (оның мән-

мағынасына) терең қарамады, сөйтіп олардың (саудагерлердің) қанын төгуге 

және олардың мал-мүлікін (әділетсіз түрде) тартып алуға арналған бұйрық 

берді. Осылайша, оларды өлтіруге әрі мал-дүниесін тартып алуға рұқсат беру 

арқылы «өмірдің харам етілгендігін» (жазықсыз адамдарды өлтіруге тыйым 

салынғандығын) түсінбеді. 

Өлең: 

Ілімге ие әр адам  

Негізін істің аңдайды.  

Басталмақ істен дана адам  

Шығатын жолын таңдайды. 

 

Қайыр хан (Хорезмшахтан келген) бұйрыққа сай оларды өлтірді, алайда ол 

(осы ісімен тек саудагерлерді ғана емес) бүкілдей бір әлемді ойрандатты, сөйтіп 

(өзіне қарасты) халықты бақытсыздыққа ұшыратты.  

(Хорезмшахтан) бұйрық келмей тұрып, (саудагерлердің) бірі айламен 

түрмеден қашып, түкпір көшеде тығылып қалды. Ол өзінің жолдастарының  

өлімі жайлы хабардар болғанда, ол асығып Шыңғыз ханға (қарай) жолға шықты. 

Ол (оған) өзге (саудагерлердің) қайғылы жағдайы туралы баяндап берді. Бұл 

сөздер Шыңғыз ханның жүрегіне сондай (күшті) әсер етті, нәтижесінде оның 

шыдамдылық пен байсалдылыққа күші қалмады. Ол сондай жалындаған ашу 
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үстінде жалғыз өзі жартастың басына шығып, мойнына белбеуін асып,  бас 

киімін шешіп, жүзін төмен қаратып отырып қалды. Үш күн бойы ол әзіреті 

Хаққа (Құдайға) жалбарынып, зарлап жылады, сөйтіп:  

 

475-бет 

«Уа, ұлы Құдай! Уа, тажик (тәжік) пен түркілердің жаратушысы! Мен бұл 

фитнаның тууының бастаушысы болған жоқпын. Өз құдіретіңмен маған кек 

алуға қуат бере гөр!» – деді. Содан соң өзінде жақсы хабардың белгілерін сезінді. 

Содан сергектеніп, қуанышты күйде, ол соғысқа қажеттінің барлығын тәртіпке 

келтіруге мықтап ниеттенген халде ол жақтан төмен түсті.  

(Бұдан бұрын) Күшліктің дұшпандығы болғандықтан, істі оған тойтарыс 

беруден бастап, ол жайлы (жоғарыда) толық баяндалғандай, (оған қарсы) әскер 

жіберіп, оны жоқ қылды.  

(Сосын) сұлтанға, оның сатқындығы туралы есіне салып әрі ол соғысқа 

дайындалуы үшін, оның жағына әскерлердің жорыққа аттанып бара жатқаны 

жайлы мәлімдеп елшілер жіберді. Содан Хорезмшах тәкаппарлығы мен менмендігінің 

салдарынан (істеген істерінің ақыры не боларын) ойламай, апаттардың, 

бақытсыздықтардың және азаптардың тұтқынына түсті. (Шариғат ғұламалары 

айтқандай), «жаза тағайындалар кезде істердің салдарына қаралады». 

 

Хорезм шахы Сұлтан Мұхаммедтің Шыңғыз хан әскерінің еліне қарай  

соғысуға шыққаны жайлы хабардар болуы, оның денесін  

үрей билеп қайта оралуы 

 

Шыңғыз хан әскерлерінің (жорыққа) шыққандығы жайлы хабар сұлтан 

Мұхаммед Хорезмшахқа жеткенде, ол Иракты ұлы Рукн ад-динге тапсырып, 

Хамаданнан Хорасанға қарай жолға аттанды. Нишапурда бір айдай уақыт 

болып, сосын Бұхараға жол тартты. Ол жерде бірнеше күн ойын-сауықпен 

айналысты, содан кейін Самарқанға барды. Ол жақтан көп әскермен Жендке 

жетті. Жендтен ол Түркістан аймақтарына, өз уәлаятының шекарасына қарай 

жолға шықты.  

Бұл уақытта Шыңғыз ханның әскерлері қырғыз бен тұмат қауымдарына 

тойтарыс беру үшін және жеңілген соң қашып, қайтадан басын құраған Күшлік 

пен меркіт патшасының ұлы Құдуды ұстауға жіберген әскері осы рулардың 

қашқындарын қуалап  
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476-бет 

Түркістанның шекара аумағындағы [Қарақұм] жеріне келіп жетті. Хорезмшахтың 

күзетшілер жасағы мұғулдардың әскері осы аймаққа жақын арада екенін 

хабарлады. Сұлтан олардың соңынан аттанды.  

Кейбір мұғул риуаятшыларының айтуынша, ол әскер, Шыңғыз хан Сүбедей 

баһадүр мен қоңырат руынан шыққан Туқашарды оған қолбасшы етіп тағайындаған, 

содан оны Құдуға қарсы соғысуға жіберген әскер еді. Олар Құдумен жоғарыда 

аталған жерде шайқасты, оны және оның әскерінің көп бөлігін өлтірді. Бұл 

туралы хабар сұлтан Мұхаммедке жетті, сонда ол оларға қарсы (шайқасуға) 

аттанды.  

Ол шайқас болған алаңда жарақаттанғанды (жауынгерді) көрді, одан болған 

жағдай жайлы сұрап, мұғул әскерінің ізінен кетті. Келесі күні таң сәріде ол 

Қайли (Қайлы) мен Қимач (Қимаш) өзендерінің екі ортасында оларды қуып 

жетті де, әскерін соғыс тәртібіне (сай) орналастырды. Мұғул әскерлері шайқасудан 

қашу үшін: «Біздің сұлтан Хорезмшахпен соғысуға Шыңғыз ханнан рұқсатымыз 

жоқ, біз басқа шаруа бойынша келген едік», – десті.  

(Бірақ) сұлтан олардың сөздеріне құлақ аспады, тізгінін шайқастан кері 

бұрмады. (Сондықтан) мұғулдар да шайқасуға бет бұрды. Екі жақтан да 

(әскердің) бір-біріне қарсы тұрған қанаты (бір-біріне қарай) қозғалды (келіп 

түйілісті). Сол кезде мұғулдардың бір бөлігі орта бөлікке шабуыл жасады. Сөйтіп, 

сұлтанның тұтқынға түсіп қалу қаупі орын алды. (Алайда) оның ұлы Жалал ад-

дин мықты тойтарыс беріп, ол тіпті тау тоқтата алмайтындай шабуылдарды 

қайтарды, сөйтіп әкесін бұл апатты жағдайдан аман алып шықты.  

 

Өлең: 

Әке алдында шайқасса айбынды жаудың қолымен,  

Ол – адуынды арыстан! Кім теңесер онымен?!   

 

Ол күні түнге дейін сұлтан Жалал ад-дин табандылықпен соғысты. Күн 

батқан соң екі әскер де өз орындарына қайтып, демалуға кетті. Мұғулдар оттар 

жағып, орындарынан көшіп, кері бұрылды. Олар Шыңғыз ханның алдына келген 

кезде өз көздерімен көрген сұлтан Жалал ад-диннің ерлігі мен батыр істері 

 

477-бет 

жайлы әңгімелеп берді. Шыңғыз хан екі жақтың ортасында (соғысуға) ешбір 

тосқауыл қалмағанын, (олардың ортасына) дәнекер болатын патшалар құрығанын 
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түсінді. Ол әскерлерін дайындап жасақтады, содан сұлтан Мұхаммедтің иеліктеріне 

жорыққа шығуға ниеттенді.  

Сұлтан (Хорезмшах) бұл фитнаның бастаушысы болды, (сонда да) Шыңғыз 

хан (өзінің) бұрынғы ережелеріне сай (бірінші болып) оған шабуыл жасағысы 

келмеді. Сондықтан барлық жолмен (өзара) достастық бойынша достық амалын 

жасауға және көршілік құқықтарын сақтауға тырысты. Сондықтан, сұлтан 

жағынан ашулануға, сөйтіп одан кек алуға себеп болатындай бірнеше іс-әрекеттер 

жасалғанға дейін ол онымен соғысуға аттанған жоқ.   

(Сұлтан Хорезмшахтың Шыңғыз ханның ашулануына себеп болған істері 

келесідей болды):  

Біріншіден – ол (Шыңғыз хан) бірігу (ортақ мәмілеге келу) және бейбітшілікті 

сақтау үшін ізгі (бәтуалы келісім) хабарымен жіберген елшілері мен саудагерлерін 

ойланбай және түп мағынасына жетпей тұрып өлтіріп тастады, сөйтіп ол  

(Шыңғыз хан айтқан) ізгі сөздерге еш мән бермеді.   

Екіншіден – (Хорезмшах қиянат жасаған соң, Шыңғыз хан) еріксіз түрде 

оның әскерімен шайқасуға мәжбүр болды.  

Және бірі – (Күшлік) Шыңғыз ханның әскерінің қолымен өлтірілген кезге 

дейін, Сұлтан (Хорезмшах) Күшліктің иелігінде болған Түркістан жерлерін түгелдей 

иеленіп алған еді.  

Мұның барлығы қосылып жеккөрушілік пен дұшпандыққа соқтырды, сөйтіп 

кек қайтару мен жазалауға себеп (болды).  

Сонымен ол (Қайлы мен Қимаш өзендерінің екі арасында болған) шайқастан 

соң сұлтан Самарқанға қайтып оралды. (Бұл кезде) абыржушылық пен күмән 

оған жол тапты (бойын биледі), сөйтіп (оның) санасындағы алай-дүлей оның іс-

әрекеттерін бүлдірді. Ол көзімен көріп, қарсыластың күштілігі мен құдіреттілігіне көз 

жеткізгенде және бұдан бұрын орын алған бүліктің пайда болу себептерін түсінгенде, 

оның бойын сасқалақтау мен жабырқау биледі. Сөйтіп, оның сөздері мен 

істерінде өкінудің белгілері көріне бастады. (Оның үстінен) күмәнді қорқыныш 

жеңіс тапқандықтан, ол үшін парасатты ойланудың есіктері жабылды, содан 

ұйқы мен тыныштық одан қашты. Ол өзін тағдырдың ағымына тапсырды, сөйтіп 

«біз Алланың шешімін және оның (белгілеген) тағдырын таңдадық» дегенге сай 

іс жасады. Жұлдызшылар да: «Оның тағдыр талайының дәрежесі (яғни жұлдызының 

орны) қашан сәтсіз орыннан бақытты орынға өтіп кетпегенінше,  

 

478-бет 

сақтық тұрғысынан дұшпанға қарсы бағытталған ешбір істі бастауға болмайды» 

десті. Жұлдызшылардың бұл сөздері де оның ісінің бүліну себептеріне қосымша 

болды.  



 142 

Содан ол тізгінді жинастырып (яғни әскери дайындықты жиып қойып), саны 

төрт жүз мың атты әскердің көп бөлігін Түркістан мен Мауараннаһрда: (оның) 

жиырма мыңын Отырардағы Қайыр ханда, он мыңын Бенакент аймағындағы 

Құтлығ ханның (қарамағында) қалдырды.  

Және Бұхарада әмір Ихтияр ад-дин Кушли амир ахур (Ихтияр ад-дин Қошлы 

әмір ақыршы), Инанч (Иланыш) хан деп танылған Ұлы Хажибті, Хамид Пур 

Тайангу (Хамид пір Таяңғы) мен өзге де әмірлерді отыз мың әскермен бірге 

қалдырды.  

Ал Самарқанда өзінің нағашысы Туған хан мен ғұрлық әмірлер Хармилді, 

Харзурды, Кураттың ұлы Изза ад-динді, Хусам ад-дин Масъудты (Хұсам ад-дин 

Масғұдты) және басқа бірнеше әмірді жүз он мың әскермен (қалдырды).  

Термезде Аййар Насауи (Айяр Насауи) деп танылған Фахр ад-дин Хабашты 

және сижистандық әскерді (қалдырды).  

Ал Сарахста Махмұд ханды және өзінің әкесінің немере бауыры Ай Мұхаммедті 

Балхта, Утрук Пахлаванды Жендте, Хутталанда (Хутталянда) мәлік Дуғулжуқты, 

Құндызда Алпар Тайисиді, Йаркендте (Жаркентте) Ускута ханды қалдырды. 

Самарқанның қалалық қорғанын қайта тұрғызуға бұйрық берді.  

Бірде ол (қала сыртындағы) ор үстінен өтіп бара жатып: «Егер бізге қарсы 

шыққан әскердің әр жауынгері өз қамшысын мұнда лақтырса, бұл ор бірден толып 

қалады», – деді. (Сұлтанның) ол сөзінен әскерлер мен қызметшілердің көңілдері 

шөге түсті (рухтары түсті).  

Сосын сұлтан Нахшабқа апарар жолмен жүріп кетті, содан ол қай жерге 

барса да (ол жердегі адамдарға): «Өздерің (бір амалын тауып) құтылыңдар, себебі 

мұғул әскеріне қарсылық жасап, тоқтату мүмкін емес!» – дейтін болды.  

Ол (бір) адамды жіберіп, оның харамы (гаремі)63 мен анасы Түркен қатын 

Хорезмнен шығып Мазандаранның жолымен аттануды (бұйырды). Содан қайда 

барса да сол жердегі әр шенеунікпен бұл бәледен қалай құтылуға болатыны жайлы 

кеңес жасады. (Ал қалаларда) сәт сайын (жылдам қарқынмен) тарап жатқан суыт 

хабарлар естіліп жатты, содан тәртіпсіздік жағдай арта берді.  

 

479-бет 

Саудагерлер, әсіресе оның ұлы Жалал ад-дин: «Мауараннаһр аймақтарының 

жағдайы сондай дәрежеде өзгерді, енді ештеңе істеу мүмкін емес. Енді Хорасан 

                                                           
63 Харам (Гарем) – тыйым салынған орын, патшалар мен бай мұсылмандардың үйлеріндегі әйелдер 

тұратын бөлмелері және онда тұратын әйелдері мен құмайлары. Олар тұратын  жерге бөтен адамдардың 

кіруіне тиым салынады, сондықтан тыйым салынған орын деп аталады. 
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мен Ирактың қолдан шығып қалмауына талпыну керек. Қалаларға бөліп тасталған 

әскерді кері қайтару керек, (сөйтіп) барлығымыз  шегініп Жейхунды орға 

айналдыруымыз қажет, әлде бәріміз Үндістан аймағынан пана іздеуіміз қажет», 

– дейтін.  

Сұлтан Мұхаммед бұл (екінші) әлсіздеу ойды құптады, сөйтіп сол ниетпен 

Балхқа дейін жетті. Сол уақытта оның ұлы Рукн ад-дин жіберген сыйлық пен 

тарту-таралғыларымен Имад ал-мулк Сауай Ирактан келді. Хорезмшах оған 

мейірім төгіп, құрмет көрсетті. (Имад ал-мулк) сұлтанды Иракқа шақырды, 

сөйтіп: «Ол жақта біз Ирактың әскерлерін жинап, жақсылап ойланып іске кірісеміз», – 

деді.  

Сұлтан Жалал ад-дин ол сөзді қабыл алмады: «Ең жақсы шешім – мүмкіндігі 

болғанша әскерді жинап, оларға (мұғулға) қарсы шығу. Егер сұлтан (бұған)  

шешім қабылдай алмаса, Иракқа аттану ниетін орындасын, ал маған шекараға 

барып, жеңіске жетуім үшін, орындау мүмкін және болатын нәрсені орындауым 

үшін әрі біз Жаратушының алдында да, халықтың алдында да ақталуымыз үшін 

маған әскер берсін. Егер осы ойлағанымыз қолдан келмесе, біздер айыптаудың 

оқтары үшін нысана боламыз және біздер туралы жаман сөздерді айтуға (ешкім) 

тілдерін тыймайды: «Осы уақытқа дейін олар бізден мал мен хираж алып келді, 

енді осындай (қауіпті) кезде бізді шетке сырып, тастап барады» деп айтады!» – 

деп қайталаумен болды.  

Бұл сөздерді ол бар күшімен, табандылықпен бірнеше рет қайталады, алайда 

әкесінің рұқсатын күтуді өзіне міндет деп білді. Сұлтан Мұхаммед тым қатты 

адасып кеткендігінен және қатты қорқып қалғандығынан (оған) құлақ салмады. 

Сөйтіп, ұлының кемел сөздерін баланың ермегіндей көрді. Ол (сұлтан 

Мұхаммед) бұл сәтсіздікті (оның) бақыт жұлдызының батып бара жатқанынан 

деп жорамалдайтын.  

Оның бұдан кейінгі жағдайы жайлы Шыңғыз хан туралы тарихтан соң толық 

келтіріледі, егер ұлы Аллаға қош келсе!  

 

480-бет 

Рұмда (патша) сұлтан Ғияс ад-дин Кийхисрау (Ғияс ад-дин Кей-Хұсырау) 

болды. Ол жылдары ол рұмдықтардан бейбіт жолмен Антакийа (Антакья) 

қаласын алды. Одан бұрын оны (ол қаланы) қоршауға алғандығының нәтижесінде, 

оның қамалдық қорғанының бірнеше мұнарасын қиратып, оны жаулап алуына 

сәл қалған еді. Қала халқы (жағалауға) көршілес Кипр аралында болған франктерден 

көмек сұрады. Ол жақтан әскер келіп, Ғияс ад-дин кері қайтты.  
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Содан Ғияс ад-дин оның аймағы арқылы ештеңе өткізуге жол бермеу үшін 

Антакья мен оның аудандары ортасында орналасқан тауларға өз әскерінің бір 

бөлігін орналастырды. Арадан біраз уақыт өткен соң қалада аштық басталды. 

Қала халқы франктарға «Біз апатты жағдайдамыз» деп, олардан мұсылмандарды 

ысырып тастауын сұранды. Осы себепке байланысты қала халқы мен франктардың 

ортасында жанжал туындады. Сосын қала тұрғындары мұсылмандарды көмекке 

шақырып, (олармен) бірге франктармен соғысты. Франктар қамалда тығылып 

қалды. Мұсылмандар Конияға Ғияс ад-динді шақыртып адам жіберді. Ол асығыс 

түрде әскерімен келді. Ол келген соң, келесі күні (қала тұрғындары) қаланы 

тапсырды. Соңынан қамалды қоршауға алып, басып алды. Франктарды тұтқынға 

түсірді.  

 

Мазандаран, Рұм елдерінің мәліктері мен атабектерінің тарихы 

 

Мазандаранда (патша) шах Хұсам ад-дин болды. Бұл жылдары ол дүние 

салды. Оның артында үш ұлы қалды. Үлкені әкесінің орнына отырып, ортаншысын 

(бауырын) ол уәлаяттан қуып жіберді. (Ол) Хорезмшахтың бауыры Әли шахпен 

жақындасып, оған көмек сұрап мінәжат етті.  

Әли шах Хорезмшахтың жол сілтеуімен Мазандаранға әскер бастап барды. 

Олар Гурганнан шыққанда (Хұсам ад-дин орнына) шах болған үлкен ұлы дүние 

салды. Оның орнына кенже ұлы отырды. Әли шах келіп Мазандаранды тонап 

кетті. Шах болған ол (кенже) ұл Кура бекінісіне кетті.  

 

481-бет 

(Әли шах) оны қоршауға алды, алайда қаншама тырысса да, (оны) алу мүмкін 

болмады. Дегенмен (Мазандаранның) барша өңірі жаулап алынған еді. (Сол 

кезде) ортаншы ұл олардың (хорезмдіктер) атынан әкім (билеуші) болды, ақша 

шығарып Хорезмшахтың есімінен құтба оқыды.  

Иракта билеушілер Жаһан Пахлауанның құлдарынан Айтуғмыш пен Миңли 

(Меңлі) болды. Айтуғмыш Бағдатқа аттанып, біраз уақыт (халифтің) алдында 

болды. Халиф оған дәреже сыйлап, Исфахан мен Хамаданды басқаруға жіберді. 

Ол Ибн Таржамның уәлаятына дейін жетіп, Бағдаттық әскердің келуін күтті. 

Халиф Сүлеймен ибн Таржамды түркмендерді басқарудан алыстатып, орнына 

кіші бауырын тағайындады. Осы себепке байланысты Сүлеймен ол әскер жіберуіне 

асығу үшін Меңліні хабардар етті. Сүлейменнің көмегімен олар кенет Айтуғмышты 
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тұтқындап, (өлтірді), оның басын Меңліге алып барды. Осы жағдайдың 

нәтижесінде Меңлінің жағдайы нығайды, оның айналасына әскерлер жиналып, 

ол бүкіл Ирак уәлаятын басып алды. Оны (Меңлі) мен Жаһан Пахлауанның ұлы 

Әзербайжанның билеушісі атабек Өзбектің ортасында дұшпандық болғандықтан, 

халиф атабекке хабар жіберіп, оны Меңлімен соғысуға үгіттеп, (оған) өзінің 

көмегін уәде етті.  

Және (Халиф) исмаилдік қамалдардың иесі Жалал ад-дин Мұхаммедке 

(хабар жіберіп), (егер) олар Меңліні құртатын болса, аймақтың бір бөлігі 

атабекке, бір бөлігі Халифке, ал бір бөлігі Жалал ад-дин Мұхаммедке тиесілі 

болады деген шартпен оған көмек беретіндігін айтты. Сөйтіп, Халиф Арбилдің64 

билеушісі Музаффараддин Кукбури (Мұзаффар ад-дин Көкбөрі) мен Шахрзурды 

әскерімен жіберді. Олар Меңліге қарсы Хамаданға (жорыққа) шықты. Ол Кереж 

аймағындағы тауда тығылды. Әскерлер тауды қоршауға алды, Меңлі түнде 

қашып құтылды, ал оның әскері шашырап кетті. Сөйтіп, Халифтің әскері өңірді 

басып алды да, (Халиф оны) уәде етілгенге сәйкес бөліске салды.  

 

482-бет 

Атабек Өзбек өзінің (бір) бөлігін бауырының Уғулмиш (Оғылмыш) атты 

құлына сеніп тапсырды, себебі ол бұл соғыста ерлік танытқан еді.  

Сосын әр әскер (яғни одақтас болғандардың әскерлері) өз аймақтарына кетті. 

Ал қашуға мәжбүр болған Меңлі Саваға келді. Саваның билеушісі оның досы 

болатын. Ол одан қалаға кіруге рұқсат сұрады, ол оны қалаға кіргізіп, өзінің 

үйіне жайғастырды. Соңынан оны кісендеп, Оғылмышқа жіберу үшін қаруын 

тартып алды. Меңлі оны Оғылмышқа жібергенше өзі-ақ өлтіруін өтінді. (Саваның) 

билеушісі Меңлінің басын алып атабек Өзбекке жіберді, ал ол оны (әрі қарай) 

Бағдатқа жіберді.  

Өлең: 

Бағың тайса, қиындық жан-жағыңды жалмайды,  

Саған ешкім, тіпті дос, қолын соза алмайды! 

 

Әзербайжанда аталған атабек Өзбек (патша) болды. Оның өмірлік жағдайының 

бірінші бөлігі (жоғарыда) баяндалғандай ретпен болды.  

                                                           
64 Бұл қала түпнұсқадағы мәтінде екі түрлі жазылған, яғни Ирбил және Арбил көріністерінде жазылған. 

Дегенмен, Арбил де, Ирбил де бір қаланың атауы. Сондықтан түпнұсқадағы қаланың екі атауы да 

өзгеріссіз сақталынды.  
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Диярбекирде Мосулдың билеушісі Изза ад-дин Масғұд бин Нұр ад-дин 

Арыслан шах бин Изза ад-дин Масғұд ибн Құтб ад-дин Маудұд бин Имад ад-

дин Зәңгі бин Ақсұңқар болды. Сол жылдары ол дүниеден өтті. Ол (дүниеден  

өтер алдында) өзінің он жастағы ұлы Арыслан шахты мұрагері етіп 

тағайындады. Ал Бадр ад-дин Лулуды уақытша билеуші әрі мемлекеттік істерді 

басқарушы етіп тағайындап, ол (Изза ад-дин) және оның әкесі Нұр ад-дин 

мемлекетті қандай қағидаларға сай басқарған болса, дәл сондай қағидаларға 

сәйкес басқаруды міндеттеп, түнде дүниеден өтті.  

Бадр ад-дин сол түнде-ақ (жаңа патшаға) антын жаңалауы (жаңадан ант 

етулері) үшін мәліктерге елшілер жіберді. Және халифке (орын алған жағдайға) 

сәйкес бұйрық шығаруын (сұратып) елші жіберді. Таңға жуық ісін аяқтап, ол 

жоқтаумен айналысты.  

Елшілер істерін тез тындырып, кері қайтты. Сөйтіп, астанадан өңірді 

басқаруды Нұр ад-динге, уақытша басқаруды Бадр ад-динге табыстайтын бұйрықтар 

жіберілді. Нұр ад-дин уақыттың көбінде науқас болатын. Оның немере ағасы  

 

483-бет 

Ақур (Ақор) мен Шуш қамалына иелік ететін Имад ад-дин Зәңгі Мосул аймағына көз 

тікті. Арбилдік Мұзаффар ад-дин оған қосылды. Ол Хаккар мен Зауран  

қамалдарын алды.  

Бадр ад-дин оған (Имад ад-дин Зәңгіге) бірнеше рет ескерту жіберді, алайда 

ол құлақ аспады. (Сонда) Бадр ад-дин көмек сұрап мәлік Ашрафқа, (яғни) мәлік 

Әділдің ұлына жүгінді Онымен келісімге келу (бұл мәліктің мақсатына) сай еді, 

сөйтіп ол оған көмекке әскерін жіберді. Бадр ад-дин Имад ад-динмен соғысқа 

кірісті, ал арбилдік Мұзаффар ад-дин көмекке Имамаддинге әскерін жіберді. 

Олар шайқасты, сөйтіп Бадр ад-диннің әскері Имад ад-динді талқандады. 

(Сонда) астанадан елшілер келіп, олардың ортасында бейбітшілік келісімін 

жасады.  

Бейбітшілік орнаған соң Нұр ад-дин Арыслан дүние салды. Патшалық 

тағына оның үш жасар інісі Насыр ад-дин Махмұд отырғызылды. Оның 

жастығын (пайдаланып) Имад ад-диннің иелікті иемдену туралы ашкөздік талпынысы 

аса түсті. Ол Мосулге жорыққа аттанды. 

Ол кезде Бадр ад-дин өзінің ұлын әскермен мәлік Ашрафқа көмекке жіберген 

еді, ол (мәлік Ашраф) Мысырға өз бауыры Кәмілге көмек беруге бара жатқан 

еді. Бұған дейін мәлік Ашраф Бадр ад-динге көмекке жіберген Изза ад-дин 
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Айбектің қолбасшылық еткен әскері Нисибинде тұрған еді. Бадр ад-дин оларды 

шақыртып алды да, барлығы бірге Дижладан (Дияладан) өтіп, Мосулден үш 

фарсанг жерде (жаумен) кездесті.  

Изза ад-дин Айбек оларға сол қанатынан соққы беріп, ол жерде тұрған Имад 

ад-дин Зәңгіні жеңді.  

Ал ортада тұрған Мұзаффар ад-дин сол қанатқа соққы беріп, Бадр ад-динді 

жеңді. Сосын Бадр ад-дин Мосулге келді, ал Мұзаффар ад-дин Арбилге кетті. 

(Одан соң) екі жақтан елшілер келіп, бітімшілік жасады.  

Сосын мәлік Ашраф Санжарды басып алды да, Мосулге Бадр ад-динге көмек 

беруге келді. Амид билеушісі Насираддин Мұхаммед оның (Ашрафтың) қасында еді. 

Олар Арбилге қарай жолға шықты.  

 

484-бет 

(Сонда) халифтен елшілері келіп олардың арасында бейбітшілік орнатты. 

(Олардың) әрқайсысы өз уәлаяттарына кетті.  

Маййафариқин (Мияфарикин) билеушісі мәлік Аухад Нажм ад-дин Айюб 

бин ал-Әділ болатын. Ол Муш қаласын басып алып, Ахлатқа шабуыл жасады. 

Ол жердің билеушісімен шайқасып, жеңіліс тапты, Мияфарикинге азғана 

адаммен қайтып келді. Оның әкесі көмекке (әскерін) жіберді. Ол Ахлаттың 

билеушісі Балбанмен шайқасты. Балбан жеңіліс тауып, Ахлатқа кетті де, көмек 

сұрап Арзан ар-Рұм билеушісі Мұғис ад-динге жүгінді. Ол өзі (әскерімен) келіп, 

қолайлы сәтін тауып, Балбанды өлтіріп, Ахлатты басып алмақ болды.  

(Сонда) Ахлат тұрғындары Нажм ад-динге адам жіберіп шақырды. Ол 

келгенде олар патшалықты оған (Нажм ад-динге) тапсырды. Ол сол аймақтарда 

орналасқан көптеген аудандарды басып алды. Көп ұзамай олар қайтадан 

көтерілді, ол күшпен қаланы қайтадан басып алды да, жаппай қырғынға ұшырату мен 

тонаушылық жасап, (сонда) тұрақтады.  

Шам мен Мысырда (патша) мәлік Әділ болды. Оның ұлдарының әрқайсысы сол 

иеліктердің бөлек (бір) аймағында орнықты.  

614 хижри жылы ол түрлі жақтардан көмек сұрап Бәйт ал-Мақдисты басып 

алмақ болып Аккада (Аккеде) жиналған франктарды қайтару үшін Бәйт ал-

Мақдисқа келді. Ол жерден әскерін Иорданға бастап барып, франктарға қарама-

қарсы орналасты. Ол (жердегі) франктардың үстемдігін (әскерінің көптігін) 

көргенде, кері бұрылды, сөйтіп Дамаск жаққа шегініп, Марж Сафарға дейін 

келді. Франктар Бисаннан Баниасқа (Банясқа) дейін (сол аралықтағы жерлерді) 

түгелдей тонап, ойрандатып кетті.  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Әділ франктарды Бәйт ал-Мақдисқа жақындатпау үшін Дамаскінің билеушісі, 

өзінің ұлы мәлік Муаззам Исаны көп санды әскермен Наблусқа жіберді.  

Франктар Акке алқабынан Тауар бекінісін қоршауға алуға аттанып, олар 

(оны) он жеті күн бойы қоршауда ұстап тұрды. (Бірақ он жетінші күні) олардың 

әмірлерінің біріне оқ тиіп өлгенде, олар қаша жөнелді. Әділ ол бекіністі Аккаға 

жақын орналасқандықтан әрі қорғау қиын болғандықтан қиратып тастады.  

Ал франктар Аккедан (кетіп) теңізге түсті. 

 

485-бет 

Сөйтіп, Мысырдағы Димйаттың (Думьяттың) маңына (жағалауға) түсті. 

Содан олар мен Думьяттың ортасында Ніл (өзені) табиғи тосқауыл болып тұрды. 

(Себебі) Нілдің бір жағы Дария Бузургқа (Үлкен дарияға) құйылатын. Олар 

(франктар) сол жерде орналасып, өздерінің айналасына айналдыра терең ор 

қазып, сол жерде кемелер құра бастады.  

Мысырдың билеушісі Әділдің ұлы мәлік Кәміл олардың қарсысындағы 

Адилийа (Адилия) жеріне келіп орналасты. Франктар (іші) әскерге толы болған 

мұнараны басып алғанша біраз уақыт соғысты. Сөйтіп, (мұнарадағы әскерлер 

қорғап тұрған, өзенге көлденең тартылған) шынжырларды үзіп тастады. Содан 

олардың кемелері (Нілді) жүзіп өте алатын болды.  

Мәлік Камил шынжырлардың орнына франктардың жүзіп жүруіне кедергі 

болуы үшін өте берік бір нәрсені өріп (өзенге) тастады да, олар өте сұрапыл 

соғысты. Камил бірнеше кемені басып алып, тасқа (қарай) жіберді, олар (тасқа 

соғылып) зақымдалып, батып кетті. Олар бірнеше күн бойы шайқасты.  

Олардың (думьяттықтар мен франктардың) арасында Ніл болғандықтан, 

Думьят тұрғындары франктардан қорықпай, қақпаларын ашып, сауда-саттықпен 

(тіршілігімен) айналыса берді.  

Мағрибте … (бұл тұста ештеңе жазылмаған). 

Фарста атабек Мұзаффар ад-дин Сағд бин Зәңгі (патша) болды. Оның 

өмірлік жағдайларының бір бөлігі Хорезмшах туралы тарихта баяндалған (еді). 

Сонда жасалған келісімнен соң, ол сұлтанның атынан Фарсқа келген кезінде, 

оның ұлы атабек Әбу Бәкір бұл жағдай жайлы есітіп, бұдан наразы болып, 

соғысқа кірді. Ол Таң Фаруққа кіреберісте торуыл ұйымдастырып, әкесін күрзімен 

ұрды. Бұл шабуыл кезінде ол (атабек Әбу Бәкір) аттан құлап, оны тұтқынға 

түсірді. Оның әкесі оны кісенге салып, Сапидар бекінісіне жіберді.  

Сөйтіп, (Мұзаффар ад-дин) сұлтан Хорезмшахпен жасаған келісімшарттың 

шарттарына адалдық танытты.  
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Керманда атабек Садтың немере інісі әкім болатын. Ол оған қарсы көтеріліс 

жасады. Арадан біраз уақыт өткен соң, ол иеліктерге сұлтан Хорезмшахтың 

атынан мәлік Заузан Хаууаф әкім болды. (Сосын) оның жағдайы өте ықпалды 

және мықты болды.  

486-бет 

Систанда … (бұл тұста ештеңе жазылмаған). 

 

Осы уақыт аралығында орын алған ерекше және сирек оқиғалар тарихы 

 

Шыңғыз ханның замандастары болған жалпы айналадағы мемлекеттердің 

хақандарының, халифтерінің, сұлтандарының, мәліктерінің және атабектерінің 

тарихы 607 хижри жылының шағбан айына сай келетін, қой жылы болып 

табылатын қунин жылынан бастап 614 хижри жылының зул-қағда айына сай 

келетін, барыс жылы болып табылатын парс жылының соңына дейінгі 8 жылды 

құрайтын аралықтағы тарих қысқаша жазып болынғандықтан, (енді) осы (баяндалған) 

уақыт аралығынан кейін болған Шыңғыз ханның тарихына қайта оралып, оны 

егжей-тегжейлі жазатын боламыз, егер құдіретті Алла (Тағала) қаласа!  

 

487-бет 

Шыңғыз ханның 615 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін, 

қоян жылы болып табылатын таулай жылынан бастап, 624 хижри 

жылының сафар (сапар) айына сәйкес келетін, доңыз жылы болып 

табылатын қақа жылының соңына дейінгі 9 жыл аралығындағы уақытты 

қамтитын тарихы 

 

Аталған уақыт аралығының алғашқы кезінде ол Түркістан мен Мауараннаһр 

қалалары мен Иран өңіріне жорық жасады. Сөйтіп, алты жыл ішінде сол 

мемлекеттерге қатысты істерді аяқтап, 622 хижри жылының сафар (сапар) айына 

сәйкес келетін, тауық жылы болған жетінші жылдың қыс кезінде өз ордасына 

қайтып оралды.  

«Таңғұт уәлаяты қайта көтеріліс жасады» дегенді есітіп, сол жерге жорыққа 

шықты, оны (Таңғұт уәлаятын) жеңіп алды. Аталған доңыз жылы, рамазан 

айына сәйкес келетін, күздің орта айының он бес күнінен кейін ол (Шыңғыз хан) 

дүние салды. Ол өмірінің 73-ші жылында дүние салғанымен, (соңғы) жыл толық 

болмағандығынан, оның өмір жасы толық 72 жыл болды. Бұған (бұл есепке) 

мұғулдар да келіседі. 
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Әлемді жеңіп алушы патша Шыңғыз ханның  

сұлтан Мұхаммед Хорезмшахтың иеліктеріне қарай беттеуі 

 

615 хижри жылының зул-қағдасына сай келетін, (алайда) оның айларының 

үлкен бөлігі 616 жылына сәйкес келетін қоян жылы келіп жеткенде, 

 

488-бет 

Күшлік фитнасының (бүлігінің) шаңы саябырсып, жолдар дұшпан мен 

қарсыластардан тазарған кезде Шыңғыз хан балалары мен түмен, мыңдық, 

жүздік әмірлерін тағайындап, (оларды) бөліп тәртіптеді. Сосын мәжіліс жасап, 

құрылтай өткізді. Қайтадан олардың ортасында реттеуші тәртіптер мен заңдарды 

орнатты да, Хорезмшахтың еліне жорыққа шықты.  

Ол ұлу жылының жазында Ертіс өзенінің бойындағы жолда келе жатып 

сұлтан Мұхаммедке өзінің оған қарсы жорыққа шыққандығы жайлы және 

сұлтанның бұрын оған қарсы жасағандары, (соның ішінде) бұл жайлы жоғарыда 

баяндалғандай, саудагерлердің өлтірілуі мен өзгелер үшін оған кек қайтаруын 

айтып елшілер жіберді. Ал күзде ол (ары қарай) жол жүріп, жолында кездескен 

өңірлерді қолға алды. Ол Қаялық аумағына жеткенде ол жердегі әмірлер 

басшысы Арыслан хан Шыңғыз ханның алдына бас ұрып, мойынсұнды. Содан 

тағайындау алып, мұғул әскерінің қатарында, көмек ретінде (олармен бірге) 

кетті.  

Бесбалықтан ұйғырлардың Жеті Құт өз қарастыларымен, тағы да Алмалықтан 

Суқнақ беки (Сұнақ бек) өзінің әскерімен (Шыңғыз ханның) қызметіне келді.  

 

Шыңғыз ханның Отырар қаласына келуі және оның мұғул 

әскерінің қолымен азат етілуі жайлы 

 

Аталған ұлу жылының күзінің соңында Шыңғыз хан саны көп әскермен 

Отырар қаласына жетіп келді де, оның патшалық киіз үйін қамалдың қарама-

қарсысына тікті.  

Алдында айтылғандай, сұлтан Қайыр ханға үлкен әскер берген және оған 

көмекке өзінің жеке хажибі Қарачаны (Қарашаны) он мың атты әскерімен бірге 

жіберген еді. Сөйтіп, (Қайыр хан) қамалды және қаланың қорғандарын мүмкіндігі 

барынша жақсылап бекітіп, (онда) түрлі әскери құралдарды жинады. Шыңғыз 

хан Шағатай мен Үгетайға бірнеше түмен әскермен қаланы алуға бұйырды. 
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489-бет 

Жошыны бірнеше жасақтарымен Женд пен Барчинлигке (Баршынкентке) 

жіберуге дайындады, ал (басқа бір) әмірлер тобына Хужент (Хожент) пен 

Фанакат (Бенакент) бағытына (жіберуді) қалады. Осылай ол жан-жаққа (жорыққа 

баратын) әскер дайындап, өзі Төле ханмен Бұхараға аттанды. Бұхара қандай 

жолмен азат етілгендігі жайлы өз орнында баяндалатын болады.  

Ал, Отырарда бес ай бойы екі жақтан шайқас берді. Соңында Отырар халқының 

жағдайы шарасыз халге жетті. Сөйтіп, Қараша (мұғулдарға) бағынуға және 

қаланы тапсыруға келісім берді. Ал Қайыр хан болса ол бүліктің (әу бастағы) 

тудырушысы оның (Қайыр хан) өзі екенін білгендіктен, ондай (яғни қамалды 

тапсыру жайлы) ойды, сірә, қиялына келтіре алмайтын. Ол барша күші мен 

ынта-жігерін (бұған жол бермеуге) салды. Содан «Мен маған жақсылық істеген 

адамға (яғни Хорезм шахқа) опасыздық жасамаймын» деген сылтаумен бейбітшілік 

(келісімін) жасауға келіспеді. Осы себепті Қараша оны артық мазаламай түнде 

өз әскерімен бірге (қала) қорғаны сыртына шығып кетті. Мұғул әскері оны 

тұтқынға түсіріп, ханзадалардың алдына алып барды.  

Олар: «Саған сонша нығметтер беріп, жақсылық жасаған өзіңнің мырзаңа 

(Хорезмшахқа) опа жасамадың (адалдық танытпадың), (сондықтан) біз де сенен 

ортақтықты (адал болуыңды) үміт етпейміз», – десті. Оны барлық нөкерлерімен 

бірге қосып өлтірді. Сосын қаланы алып, қаладан барлық адамдарды қой отары 

сияқты айдап шықты және барлық нәрселерді тәркіледі. Ал Қайыр хан жиырма 

мың әскерімен (қала ортасындағы) бекініске (цитадель) көтеріліп кетті. Сөйтіп, 

олар (әр кезек) елу-елу адамнан (соғысуға) шыға берді, (шыққаны шыққандай 

соғысып) өлтіріле берді. Содан бұл соғыс бір ай бойы жалғасты. (Олардың) 

көпшілігі өлтірілді. (Соңында) Қайыр хан екі адаммен тірі қалды. Ол әлі 

тойтарыс беріп, шайқасуда еді. Мұғул әскерлері оны сарай ішінде қоршап алды. 

Ол бір шатырға шығып алып еш берілмеді. Нөкерлердің екеуі де өлтірілді, ал 

(оның қолында) қаруы қалмады. Сонда ол кірпіштерді лақтырып, бұрынғыдай 

шайқасты. Мұғулдар ақырындап оны жан-жағынан қоршап алды, сөйтіп оны 

(қорғанның үстінен) төменге тартып түсірді. (Содан соң) қамал қорғаны (бұзып) 

жермен бірдей етілді. Халық пен қолөнершілердің қылыштан аман  

қалғандарының кейбірін Бұхара, Самарқан мен сол аймақтардың хашарына65 

алып кетті.  

 

490-бет 
                                                           
65 Хашар – асар, яғни түрлі қара жұмыстарды тез атқару үшін ақысыз істейтін көпшілікті асарға 

жұмылдыру. 
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Ал Қайыр хан Көксарайда өлімге кесіліп, ол жақтан (ары қарай) кетті.  

Осымен (бұл әңгіме) бітті.  

 

Ханзада Жошының Жент, Баршынкент қалаларына 

келуі және олардың азат етілуі 

 

Әлемді жеңіп алушы Шыңғыз ханның бұйрығына сәйкес ханзада Жошы 

аталған уақытта Улус Йидимен (Ұлыс жетімен) бірге Жент бағытына қарай жол 

тартты. Алдымен ол Жент аймақтарына жататын және Сейхунның жағалауында 

орналасқан Суқнақ (Сұнақ) елді мекеніне дейін жетті.  

Ол (Жошы) алдымен ертеден бері саудагер ретінде Шыңғыз ханның 

қызметінде болған, оның жақын адамдары қатарына жататын Хусайн хажины 

(Хұсайын хажыны) (елшілерге) басшы етіп, өзінің (Сұнақ аймағының халықтарымен) 

таныстығы мен туысқандығы бар болғандықтан, ол аймақтың тұрғындарына 

(қарсылық көрсетпеу жайлы) кеңес айтып, олардың қаны мен малы аман қалулары 

үшін мойынсұнуға шақыруы үшін елшілікке жіберді.  

Ол Сұнаққа келгенде ол әлі елшілік міндетімен (халыққа) насихат айтуға 

көшпей тұрып-ақ (халайық арасынан кейбір) оңбаған жексұрындар мен түрлі 

сілімтіктер айқай-шу көтеріп «Аллаху акбар!»66 деп айқайлап оны өлтірді. Мұны 

(өздерінше сұлтанның алдында жасаған) бір үлкен қызмет деп білді.  

Жошы бұл жағдай жайлы есіткенде әскерді жауынгерлік тәртіпке келтіріп, 

ерте таң сәріден кешке дейін соғысуға бұйрық берді. Олар оны (қаланы) күштеп 

және мәжбүрлеп басып алмағанынша бірнеше рет соғысты. Содан кешірім мен 

мейірім қақпаларын жауып, бір адам үшін кек алып, (Сұнақ әскерінің) бәрін 

қырып салды. Сөйтіп, ол жердің басқаруын өлтірілген Хұсайын хажының ұлына 

тапсырды. Сосын ол жерден кетіп, Узганд (Өзкент) пен Баршынкентті азат етті. 

Содан (соң) Ашнасқа (Асанасқа) жол тартты. Ол жақтағы әскердің көпшілігі 

түрлі алаяқтар мен сілімтіктерден құралған еді. Олар шайқасқа тым беріліп 

кетті, сөйтіп көпшілігі қырып салынды.  

 

491-бет 

Бұл жайлы сыбыс Жентке дейін жетті. Сұлтан ол аймақты қорғауға 

тағайындаған әмірлердің әмірі Қутлуғ (Құтлұғ) хан түнде Сейхуннан кешіп өтіп, 

шөл арқылы Хорезмге жол тартты. Ол Жентті тастап кетті деген хабар Жошы 

                                                           
66 Аллаху акбар – Алла ұлық! 
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ханға жеткенде ол тұрғындарды өзіне тартып, (оларға мұғулдарға қарсы) 

дұшпандық іс-әрекеттер істеуден бас тартуын ұсынып, Жентке Шыңтемірді 

елшілікпен жіберді.  

Жентте толыққанды басшы мен билеуші болмағандықтан, әр адам өз 

білгенінше әрекет ететін, өзінше ойланатын әрі ең жақсы шығар жолды іздейтін.  

Қарашы халық айқай-шу көтеріп, Шыңтемірге жабылмақ болды. Ол оларға 

Сұнақтағы болған жағдайлар мен Хұсайын хажының өлтірілуінің салдары 

туралы айтып, оларды сыпайы және байсалды (түрде) тыныштандырды. Олармен 

«Мен бөтен жерлік әскердің бұл жерге тиісуіне жол бермеймін!» – деп келісім 

жасады. Олар бұл уәдені (есітіп) қуанып қалды, сөйтіп оған ешқандай зиян 

тигізген жоқ.  

Шыңтемір кенеттен олардың алдынан кетті де, Жошы мен Ұлыс Жетіге 

келіп, оларға өзі көрген жағдайлар жайлы айтып берді. Олар ол жаққа қарай жол 

тартып, 616 хижри жылының сафардың (сапар айының) 4-жұлдызында қаланың 

алдында орналасты. Әскерлер ор қазумен, оны дайындаумен айналысты. Жент 

тұрғындары қақпаларды жауып, қамал қорғандары үстінде шайқасты бастады. 

Олар ешқашан соғысты көрмегендіктен «Мыналар қамал қорғанына қалай шыға 

алады?!» – деп мұғулдарға таңданды. Мұғулдар болса қамал қабырғаларына 

сатыларды қойып жан-жақтан көтерілді де, қала қақпаларын ашты. Сосын олар 

барлық тұрғындарды (қала сыртына) шығарды. Екі жақтан да бірде-бір тірі 

жанға (қылыш соққысымен) зиян тигізілген жоқ. Олар (қала тұрғындары) 

соғыстан бас тартқандықтан, мұғулдар олардың бастарына (төбесіне) мейірімнің 

қолын қойды. (Тек) Шыңтемірмен дөрекі сөйлескен бірнеше басшы адамдарды 

ғана өлтірді. Содан тоғыз күн оларды (адамдарды) жазықта ұстап, қалалықтарды 

(олардың мал-мүлкін) тәркіледі.  

Сосын олар (Жентті) билеуге Бұхараның қардуанынан болған және 

 

492-бет 

(Шыңғыз ханның) жорыққа шығуынан бұрын оның қызметіне түскен Али 

хажаны (Әли хажаны) тағайындады. Содан соң Йингикантке (Жаңакентке) кетті 

де, оны азат етті. Ол жерге билеушіні тағайындады да, ол жақтан Ұлыс Жеті 

Қарақұрұмға жорыққа аттанды. Ол аймақтағы көшпенді түркілерге ұқсағандардан 

(яғни түркілерден) он мың адамға Хорезмге жорыққа аттану бұйырылды. 

Олардың басында Тайнал ноян еді. 

Олар бірнеше мекеннен өткенде олардың тағдырындағы бейбақтық – 

олардың басына (ойына), Тайнал ноян өзінің орынбасары етіп тағайындаған 
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мұғулды өлтіріп, көтеріліс жасауға түрткіледі. Тайнал (ноян) алдыңғы әскерде 

кетіп бара жатқан еді. Ол бұл жайлы есіткенде кері бұрылып, ол қауымның 

(түркмен әскерінің) көп бөлігін өлтірді, ал олардың бір бөлігі қашып құтылып, 

басқа бір қауыммен бірге Амуйа (Амуя) мен Мервке кетті. Сөйтіп, ол жақта 

сандары көбейді. Бұл жағдайдың баяны өз орнында берілетін болады.  

 

Бенакент пен Хожендтің азат етілуі және Тимур Маликтің  

(Темір мәліктің) ахуалы жайлы 

 

Шыңғыз хан Отырарға келген соң, шартарапқа әскери іс-әрекеттерді 

жүргізуге ұлдары мен әмірлерін тағайындаған кезде ол Бенакентке Алақ ноян, 

Шықтұр мен Тағай үшеуін бес мың адаммен жіберді.  

Олар онда айналадан оларға қосылған өзге әмірлермен бірге барды. 

(Бенакент басшысы) Илатку мелик (Елатку мәлік) оның қарамағында болған 

қаңлылардан құралған әскермен үш күн қарсы соғысты. Төртінші күні қала 

тұрғындары рақым сұрап (қаладан) сыртқа шықты. Жауынгерлерді, шеберлерді 

және (қарапайым) халықты бір-бірінен бөлек-бөлек орналастырды. Жауынгерлердің 

кейбірін қылышпен өлтірді, кейбірін (садақпен) атып тастады, өзгелерін 

мыңдықтарға, жүздіктерге және ондықтарға бөлді. Сосын жас жігіттерді 

хашарға алып (қаладан) шығып, (олар) Хожентке жол тартты.  

 

493-бет 

Олар ол жаққа барғанда қала тұрғындары бекініс ішіне тығылып алды. Ол 

жердің әмірі өте баһадүр, аса ержүрек және дарынды (кісі) Темір мәлік болатын. 

(Мұғулдар келмей тұрып) ол Сейхунның ортасында, өзен екіге (бөлініп, екі) 

ағыс болып ағатын жерінде биік қорған тұрғызып, ол жаққа мың атақты 

кісілермен (әскермен) кеткен болатын. (Мұғул) әскері келгенде, оқтар мен тас 

лақтырушы аспаптардың тастары (ұшып) жетпегендіктен, ол (Темір мәлік 

тұрған) қорғанды бірден алу мүмкін болмады. (Мұғул әмірлері) ол жаққа 

хашарға Хоженттің жас жігітін айдады, Отырар мен басқа да (айналадағы) азат 

етілген қалалар мен елді мекендерден елу мың асаршы адамды және 

мұғулдардан жиырма мың адамды (асарға) жинап, көмекке алып келді. Олардың 

бәрін ондықтар мен жүздіктерге бөлді. Тәжіктерден тұратын әрбір ондықтың 

басына бір мұғул тағайындалды. Олар үш фарсах қашықтықта орналасқан 

таудан тастарды жаяу алып келіп, Сейхунға төгетін.  
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Темір мәлік төбесі киізбен жабылып, сірке араласқан нам лаймен бүркелген 

(және оқ ату үшін) терезелер қалдырылған он екі дана (көп ескекті) үлкен қайық 

құрастырды.  

Күн сайын таң сәріде ол шартарапқа олардың (осындай қайықтың) алтауын 

жіберетін, олар сұрапыл шайқас беретін. Оларға оқтар да, от та, мұнай да әсер 

етпейтін. Мұғулдардың суға тастаған тастарын түнделетіп судан жағалауға шығартып 

тастайтын, содан мұғулдарға кенеттен шабуылдар жасайтын. Солайша олардың 

(мұғулдардың) әскерлері оның қолдарынан әбіржіді.  

Содан соң мұғулдар көп оқтар және тас лақтырғыштар жасап, аяусыз соғыс 

берді. Темір мәліктің жағдайы қиындай түсті. Ол қашу күніне арнап жасаған 

жетпіс қайықты түнде дайындап, оларға аспаптары (заттары) мен өзге жүктерін 

тиеп, оларға жауынгер кісілерді отырғызды, өзі болса бірнеше ержүрек кісілермен 

баркасқа (шағын кемеге) отырды. Сосын (олар) шырағын жағып, су бойлап 

найзағайша зымырай жөнелді.  

Мұғул әскерлері бұл жағдайдан хабардар болғанда, олар өзен жағалауымен 

(соңынан) түсті.  

494-бет 

Темір мәлік қай жерде олардың (мұғул әскерінің) тобын көрсе, дереу сол 

жаққа баркасты бұрып, оларды жазмыштың нысанасынан жаңылмайтын (яғни 

дәл атылған) оқтардың соққыларымен қашырып отырды. Ол Бенакентке жеткенше су 

бетімен кемелерін желдей ұшырды. Ол жерде кемелерге тосқауыл болуы үшін 

тартып қойылған шынжырды бір соққымен үзіп, (ары қарай) еш қорқынышсыз 

өтіп кетті. Ол Женд пен Баршынкент аймақтарына жеткенінше, өзеннің екі 

жағалауындағы әскерлер онымен үзіліссіз соғысып отырды. Жошы хан Темір 

мәліктің жағдайынан хабардар болып, Сейхунның екі жағына бірнеше жерде 

әскерін орналастырды. Қалқымалы көпірді өріп, дөңгелекті тас ататын аспаптарды 

орнатып, оқатарларды дайындады. 

Темір мәлік (мұғул) әскерінің торуылы жайлы біліп қалып Баршынкенттің 

жағалауына түсті, сөйтіп өзінің жасағымен ат үстінде жолға түсті. Мұғулдар да 

олардың соңынан жүріп отырды. Ол (Темір мәлік) алдыға арбаларды шығарып, 

(өзі) оның соңынан жүріп отырды. Сөйтіп, арбалар алдыға кетіп қалғанынша 

шайқасып, содан кейін оның соңынан қайта еріп, жүріп отыратын.  

Бірнеше күн ол осындай тәсілмен қарсылық көрсетті. (Нәтижеде) оның 

адамдарының көбі өлтірілді, ал мұғулдар әскері сәт сайын көбейе берді. Соңында 

мұғулдар арбаларын тартып алды, сөйтіп ол азғантай ғана адаммен қалды. 
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(Сонда да) ол бұрынғыдай табандылық танытып, сірә берілмеді. Олар (оның 

қалған адамы) да өлтірілген кезде, оның біреуі сынық әрі ұшы жоқ үш оғынан 

басқа қаруы қалмады. Оны үш мұғул қуып келе жатыр еді. Ол ұшы жоқ оғымен 

атып олардың бірін соқыр етті, ал қалғандарына: «Сендердің сандарыңа сәйкес 

екі оқ қалды. Енді сендер кері қайтып, жандарыңды (аман) сақтағандарың 

дұрыс», – деді. 

(Бұл сөзді есіткен) мұғулдар кері бұрылды, ал ол Хорезмге жетіп, қайтадан 

шайқасқа дайындалды. Сөйтіп, ол азғантай әскермен Жаңакентке барып, ол 

жердегі (мұғулдар қойған) билеушіні өлтіріп, кері қайтты. Сосын ол Хорезмде 

тұрақтауының өзіне пайдасы жоқ деп таппады, (сондықтан) сұлтанның соңынан 

Шахристанға қарай кетті де, сөйтіп оған қосылды. Сұлтан ары-бері қашып 

жүрумен 

495-бет 

өткізген кездерінде ол бұрынғыдай ержүректік пен батылдық танытты. Ал 

сұлтанның өлімінен соң, ол тасаввуфқа67 берілген (сопылардың) киімінде Шамға 

кетті. Фитнаның өрті сөнген кезде отанына деген махаббат оның кері қайтуына 

себеп болды. Ол сол (жүрегіне жылы) жерлерге аттанды. Ол бірнеше жыл бойы 

Ферғана аймағында орналасқан Урус (Орыс) қаласында үйі мен ұлдары жайлы 

деректер жинап өмір сүрді.  

Бірде ол Хожентке барды. Онда ол мәртебелі Батудан тағайындау алып 

қайтқан өз ұлын көрді. (Бату) оған әкесінің (Темір мәліктің) жерлері мен 

жылжитын мүлкін берген екен. Ол ұлына жақындап келіп: «Егер сен әкеңді 

көрсең, танитын ба едің?» – деп сұрады. Ол жауап беріп: «Әкем кеткенде мен 

емізулі сәби болғанмын, мен оны тани алмаймын. Алайда оны білетін хинду 

қызметші бар», – деді. Содан ол оны шақырды.  

(Темір мәлік) оған өзінің денесінде болған белгілер жайлы айтып берді. Ол 

көрген кезінде, оның тұлғасын растады. Темір мәліктің тірі екендігі жайлы хабар 

(жан-жаққа) тарады. (Кей) адамдар, оның (адамдары арасынан) қолға түскен 

тұтқындар олардың меншігінде көп болғандықтан, (оларды қайтарып бергілері 

келмей) оны мойындаудан бас тартты. Осы себептен ол қағанның алдына аттануды 

ойлады. Жолда ол Қадақан Уғулға (Қадақан оғылға) кезігіп қалды. (Ол) оны 

байлауға бұйрық берді, сөйтіп оның бұрынғы істері жайлы, мұғулдарға қарсы 

шайқастары мен соғыстары жайлы білмек болды.  

Сонда ол (Темір мәлік) жауап ретінде батыл түрде келесі сөздерді айтты:  
                                                           
67 Тасаввуф – сопылық ұстаным. 
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Өлең: 

Баһадүрлерімен Тұранның атылғанда жауларға,  

Ерлігімді көрді өзен, асқаралы таулар да. 

Бар ісіме куәгер – жұлдыздар да бар мұнда,  

Әлем басын иген-ді мәрттігімнің алдында!  

 

Сосын ол сынық оқпен жаралаған мұғулды танып қалды. Ханзада оны көп 

сұрақтар астына алғандықтан, ал ол жауап беруде сыпайылық пен құрметтілік 

сақтамағандықтан, ханзада оған оқ атып, ол ажалын тапты.  

 

496-бет 

Өлең: 

Майысты да, соңғы рет демі шығып жоғалды,   

Жақсы менен жаманды ойлауды да доғарды.  

 

Осымен (бұл тақырып) аяқталды. 

 

Шыңғыз ханның Бұхара қаласына келіп жетуі және 

оның қалай азат етілгендігі жайлы 

 

Бұдан алдында айтқанымыздай, Шыңғыз хан 616 хижри жылының көктемі 

зул-хижжа айына сәйкес келетін ұлу жылының күзінің соңында Отырарға келді. 

Сөйтіп, Шағатай мен Үгетайды Отырарды алуға тағайындады да, Жошы мен 

әмірлердің әрбірін әскерлерімен белгілі бір жерлерге тағайындады. Аталған ханзада 

мен әмірлердің әрбірі оларға тағайындалған қалаларды алумен, алғашқы айы 617 

хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес келетін жылан жылының көктемінің екінші 

айына дейін айналысты. Бұл шамамен бес айды құрайды. Ол оқиғалардың бәрі 

(жоғарыдағы тақырыпта) егжей-тегжейлі баяндалғандай тәртіпте жүріп отырды.  

Енді Шыңғыз хан Отырардан кеткеннен кейін, ханзадалар мен әмірлер 

(бұйырылған тапсырмасын орындап) қайтадан оған келіп қосылғаны, одан соң 

Жошы, Шағатай мен Үгетайды Хорезмді азат етуге тағайындап, ал өзі Төле 

ханмен Термез (Тирмиз) өзенінен өтіп Иран жеріне аттанғанға дейінгі оқиғалар 

туралы толықтай, жүйелі түрде баяндайтын боламыз. Және одан кейін не 

болғаны туралы айтып береміз, егер мұны құдіреті күшті Алла (Тағала) қаласа! 

Бұл жағдай келесідей болған еді:  
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Шыңғыз хан ханзада мен әмірлерді (Хорезм) өңірін жеңіп алуға тағайындай 

салып, өзі Отырардан Бұхараға аттанды. Оның (Шыңғыз ханның) қасында лақабы Еке 

ноян атанған кенже ұлы Төле  

497-бет 

көп әскерді бастап Зарнұққа апарар жолмен бірге жүрді. Олар таң сәріде 

тосыннан қалаға келіп жетті. Аймақ тұрғындары көп әскерді көргенде қамал 

ішіне тығылды. Шыңғыз хан оларға елші ретінде Данишманд хажибті (мұғул) 

әскерінің келгені жайлы хабармен әрі (соғыссыз берілу жайлы) кеңесті ұсынуға 

жіберді. (Қала ішіндегі) арандатушылар тобы оған кедергі жасамақ болды. 

Сонда ол дауыстап: «Мен – Данишманд хажибпін, мұсылманмын әрі мұсылманнан 

туғанмын. (Мұнда) Шыңғыз ханның бұйрығымен елші болып сіздерді өлім 

тұңғиығынан құтқару үшін келдім. Шыңғыз хан бұл жаққа саны көп жауынгер 

адамдардан (құралған) әскермен келді. Егер оған қарсылық көрсетпек болсаңыздар, ол 

бір сәтте-ақ қамалдарыңды шөлге, жайлауларыңызды қанға (толтырып) Жейхун 

(өзеніне) айналдырады. Егер сіздер біздің кеңесімізді тыңдар болсаңыздар, 

бағынып мойынсұнатын болсаңыздар, сіздердің жандарыңыз бен малдарыңыз 

зиян тимеген (күйде) қалады!» – (деді).  

Олар бұл ақылға қонымды сөздерді есіткенде өздеріне жақсылық – бағынуда 

деп түсінді. (Қаланың) басшы адамдары түрлі тағамдар мен адамдарды алдыға 

жіберіп, (қала сыртына) шықты. (Шыңғыз хан) ордасына бұл хабар жеткенде, 

Шыңғыз хан Зарнұқ билеушілерінің жағдайы туралы сұрады. Олардың  

қашқақтауынан ол ашуланып, оларды шақыртып хабаршы жіберді. Олар сол 

сәтте-ақ ұлы мәртебелінің алдына асықты, сөйтіп түрлі сыйлықтарға ие болды 

және рақым етіліп (аман қалдырылды).  

Зарнұқ халқын (ер кісілерін) жайлауға айдап шығару туралы бұйрық шықты. 

Жас жігіттер Бұхараның хашарына тағайындалды, ал өзгелеріне (қалаға) қайтуға 

рұқсат берілді.  

Зарнұқты Шыңғыз хан Кутлук балык (Құтлұғ балиғ) деп атады. Сол араның 

түркмендері арасынан жолдар жайлы жақсы хабары бар бір жол көрсетуші 

әскерді үлкен даңғыл болмаған жолмен (бастап) Нұрдың шекарасына алып шықты. 

Сол кезден бері ол жолды «Хан жолы» деп атайды.  

Алдыңғы қатардағы әскербасшы Тайыр баһадүр (Нұрдың халқына) ханның 

келгені жайлы хабармен бірге (қарсылықсыз берілгенге амандық) уәде етіп, 

(қарсылық еткенге) қорқыту айтып елші жіберді. (Екі жақ) елшілермен алмасқан 

соң Нұр халқы елшілер арқылы ұлы мәртебелі Шыңғыз ханға  
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498-бет 

тағам жіберіп, оған мойынсұнатындарын білдірді. Тағам қош қабылданған соң: 

«Сүбедей сендердің алдарыңа келеді, оған қаланы тапсырасыңдар!» деп бұйрық 

шықты. Сүбедей келген кезде олар бұйрыққа бағынды. Ал алпыс таңдаулы кісіні 

Нұр әмірінің Ил Хажа (Елхажа) атты ұлымен қосып көмекке Дабус бағытына 

жіберді.  

Ал Шыңғыз хан келгенде олар оны құрметпен күтіп алып, жағдайға сәйкес 

келетін тағамдар мен азық-түлік табыстады. Шыңғыз хан оларды ерекше 

патшалық мейірімімен қабылдап: «Сұлтан (Хорезмшах) Нұрда (қаласында) 

белгілеген салықтың мөлшері қандай?» – деп сұрады.  

Олар: «Бір мың бес жүз динар», – деп жауап берді.  

Ол: «Осы көлемді қолма-қол ақшамен беріңдер, бұдан өзге (сендерге) 

ешқандай шығын тимейді», – деді.  

Олар сұрағанды беріп қырғын мен тәркіленуден құтылды.  

(Шыңғыз хан) ол жақтан Бұхараға аттанды. 617 хижри жылының мухаррам 

айының алғашқы жұлдызында Бұхара қаласына (қарама-қарсы), қамалдың 

қақпалары алдына келіп тұрақтады. (Оның) соңынан әскер келіп, қаланың 

айналасына орнықты.  

Бұхара әскері жиырма мың адамнан тұратын. Олардың басшысы Кук хан 

(Көк хан) және өзге Хамид Бур Тайангуға, Сиуинч хан (Сүйініш хан) және 

Кушли (Көшлі (Күшті) хан сияқты әмірлер түн уақытында өздерінің адамдарымен 

(жандарын аман сақтап) қамалдан кетіп жатты. Олар Жейхун жағасына 

жеткенде әскер күзеті оларға шабуыл жасап, олардың іздерін (бұл дүниеден) 

жоюшы желіне жіберді (яғни барлығын мерт қылды).  

Келесі күні таңертең (қала) тұрғындары қаланың есіктерін ашып, имамдар 

мен ғалым адамдар ұлы мәртебеліге құлдық кейіпте келді. Шыңғыз хан қаланы 

және қасырды68 көру үшін қалаға кірді. Ол қалалық мешітке дейін атпен барып, 

мінбердің алдында тоқтады. Оның ұлы Төле хан атынан түсіп, мінберге шықты. 

Шыңғыз хан: «Бұл жер сұлтанның тұрағы ма?» – деп сұрады. (Адамдар): «Бұл – 

Құдайдың үйі!» – деп жауап берді. Ол атынан түсіп, мінбердің екі-үш баспалдағына 

шықты да: «Жайлауда шөп жоқ, біздің аттарымызды тойдырыңдар», – деді.  

Бұхаралықтар қала қоймаларының есіктерін ашып дән қаптарын 

499-бет 
                                                           
68 Қасыр – көне түркі тілді мұғул дәуірінде қолданылған түркі сөзі, қазақшасы: сарай. 
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шығарды, ал Мүсхаф сақталатын сандықтарды аттардың ақырына айналдырды. 

Және шарап (толы) местерді мешітке алып келді. Содан қала әншілері келіп 

өлең айтып, би билеуі үшін шақыртылды. 

Мұғулдар өздерінің ән айту әуендеріне сәйкес ән айтты. Ал (қаланың) 

беделді адамдары, сейіттер, имамдар, ғұламалар мен шейхтар атқосшылар 

орнына атқораның алдында аттарға қарап тұрды және бұл қауымның бұйрықтарын 

орындауға мәжбүр болды.  

Содан соң Шыңғыз хан қаладан сыртқа шығып, қала тұрғындарын (қаланың 

сыртына) жинаттырды. Жалпы халықтың жиналып айт намазы өткізілетін қала 

сыртындағы алаңның мінберіне шықты, сөйтіп сұлтанның (бейбітшілікке) 

қайшылық жасағаны және сатқындығы жайлы сөздерден соң: «Уа, адамдар, 

біліп қойыңдар сендер үлкен күнә жасадыңдар, сендердің басшыларың – күнәнің ең 

үлкені. Менен сұраңдар: Мен бұл сөздерді қандай дәлелге сүйеніп айтып жатыр 

деп?! Себебі мен Құдайдың жазасымын. Егер сендер жақтан үлкен күнәлар 

жасалмағанда ұлы Құдай сендердің бастарыңа мен сияқты жазаны жібермес 

еді!» – деді.  

Кейін ол: «Сендердің сенімді және аса сенімге лайық адамдарың кім?» – деп 

сұрады. Әркім өздерінің сенімді (кісілерін) айтты. Ол әскер оларға зиян келтіруіне 

жол бермеу үшін олардың әрбіріне күзетші ретінде бір мұғул мен бір түркіден 

тағайындады. (Шыңғыз хан) оны аяқтаған соң, (келесі) сөзін байлар мен ауқатты 

кісілерді шақырып, олар жасырып қойған байлығын (еріктерімен) берулері 

туралы бұйрығымен аяқтады. (Ондай кісілер) 270 адам болып шықты. 190-ы 

қала тұрғындары, ал қалғандары өзге өңірліктер. Олардың сенімділерінен (яғни 

шын сөзді деп танылған адамдардан) ақша талап ету бұйрыққа сай жүргізілді, 

(яғни) олардан өздері берген нәрселер (ғана) алынды, оның үстіне бірер нәрсені 

қосып тартып алу мен тәркілеулер жүргізілмеді. Содан соң (Шыңғыз хан) 

қаланың жағымсыз ықшам аудандарын жағып жіберуді бұйырды, сөйтіп бірнеше 

күн ішінде кірпіштен тұрғызылған қалалық мешіт пен кейбір сарайлардан өзге 

қаланың көп бөлігі өртеніп кетті. Бұхараның еркек қауымын қамалға қарсы 

соғыс әрекетіне (асар ісіне) айдады. Содан екі жақта тас ататын құрылғылар 

орнатып, садақтарды тартты, тастар мен оқтар жауды,  

 

500-бет 

мұнай құйылған ыдыстардан мұнай ағылды. Күндер бойы осындай күйде соғыс 

жүргізілді. Соңында қамалдың халқы шарасыз халге түсті. Қамалдың оры 

тастармен және (өлген) жануарлармен (толып) жермен (бірдей) тегістеліп қалған 

еді. (Мұғулдар) Бұхараның асаршы адамдарының көмегімен (қамалдың) бір 
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бөлігін иеленіп, қақпаларға от қойып жіберді. (Қамалдардың құлауының 

әсерінен) аяқтары жерге тимеген сұлтанға жақын болған ұлы дәрежелі тұлғалар, 

сол дәуірдің хандары мен атақты кісілері (осындай) қорлық жағдайдың 

тұтқындарына айналып, жоқ болу теңізінің тұңғиығына кетті.  

(Мұғулдар) қаңлылар арасынан қамшыдан биігін (ғана) қалдырды. (Жалпы) 

отыз мыңнан аса еркекті өлтіріп, әйелдер мен балаларды құл ретінде алып кетті. 

Қала мойынсұнбайтындардан тазаланып, (қасыр) қорғаны жермен-жексен болғанда, 

қаланың ер кісілерін (қала сыртындағы) намаз оқитын тегістік орынға жиып, 

жас жігіттерді Самарқан пен Дабусияның асарына аттандырды. 

Шыңғыз хан бұл жерден Самарқанды азат етуге аттанды.  

 

Шыңғыз ханның Самарқанға қарай жүруі және оның Шыңғыз хан  

әскерінің қолымен азат етілуі 

 

Шыңғыз хан 617 хижри жылының зул-хижжа айынан бастау алатын және 

оның кейінгі айлары 618 хижри жылына да сәйкес келетін муғай жылының 

көктемінің соңында, ол жақтан (Бұхарадан) Самарқанға аттанды. Сұлтан 

Мұхаммед Хорезмшах Самарқанды жүз он мың әскерге тапсырған еді. (Олардың 

ішінен) алпыс мыңы сұлтан сарайында лауазымға ие ықпалды кісілер мен 

хандар (хан әулетінен шыққан кісілер басқарған) түркілер болатын, ал елу мыңы 

– тәжіктер (еді). Сондай-ақ (қалада) жиырма дию сияқты пілдер мен қаланың 

лауазымға ие және қарапайым халық арасынан соншалықты (көп) адам бар еді, 

тіпті олар есептеуге келмейді. Сонымен бірге олар қала қорғанын күшейтіп, оны 

бірнеше фасилдермен69 қоршап, орды сумен толтырды.  

 

501-бет 

Шыңғыз хан Отырарға келген кезінде Самарқандағы әскер санының көптігі 

мен ол жердегі қамал мен қорғанның алынбайтындығы жайлы сөз бар жаһанға 

тараған еді. Содан (адамдардың) барлығы: «Самарқан қаласын азат ету үшін 

жылдар керек, себебі (ондай күшті) қамалға не (қалайша зиян) болуы мүмкін 

еді?!» – деген оймен келісетін.  

(Шыңғыз хан) сақтық үшін алдымен оның (қаланың) айналасын тазалау 

керек деп шешті. Осы себептен ол алдымен Бұхараға барып оны азат етті. 

Сосын ол жақтан Самарқанға барлық асаршыларды жинап келді. Негізі, ол 

барған жерлерде, қай жерге барса да бағынғандарға (адамдарға да, қалаларға да) 
                                                           
69 Фасил – араб сөзі, аудармасы: бөлім, бірнеше бөліктен, яки бірнеше қатардан тұратын бөлімдер. 
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ешқандай зиян келтірмейтін, ал қарсылық жасаған Сари пул мен Дабсийа 

(Дабусия) сияқтыларға, оларды қоршауға алу үшін әскер қалдыратын.  

Ол Самарқан қаласына жеткен кезде, Отырарға және өзге де аймақтарға 

тағайындалған ханзада мен әмірлер өздеріне тапсырылған уәлаяттарды жеңіп 

алу ісін аяқтап, ол жерлерден алынған асаршылармен бірге келіп жетті.  

Сөйтіп, патша ордасы үшін Кук сарай (Көк сарай) таңдалды. Содан қанша 

нөкер келген болса, солардың бәрі қаланың айналасына орналасты. Шыңғыз 

ханның өзі күні бойы қала-қамалдың қабырғалары мен бөлек-бөлек қорғандарын 

айналып шығып, оларды және қақпаны алу жайлы жоспарды ойластырды. Сол 

уақытта Хорезмшахтың жазғы ордасында екендігі жайлы хабар жетті. (Шыңғыз 

хан) құрметті де, ұлы әмірлер қатарындағы Жебе баһадүр мен Сүбедейді отыз 

мың адаммен сұлтанның соңынан қууға жіберді. Алақ ноян мен Йису (Есу) Вах 

пен Таликан бағытына жіберілді. Сонымен үшінші күні таң сәріде (Самарқан) 

қаласының қорғанын сондай (көп) көлемдегі мұғул әскері мен асаршылар 

қоршауға алды, оны тіпті санау мүмкін емес еді. Алпар хан, Шайх хан, Бала хан 

және өзге де хандар тобы (қала сыртына) шығып, шайқасқа кірді. Екі жақтан да 

көп адам өлтірілді. Түн түсе барлығы өз орындарына қайтып келді.  

Келесі күні барлық әскерлерді қаланың айналасына тізіп Шыңғыз ханның өзі 

атқа мінді.  

502-бет 

Садақ оқтары мен қылыш соққыларынан қала әскері соғыс алаңында көп 

қырылды. Қала тұрғындары бұл күннің соғысынан қорқынышқа түсті. Сондықтан 

олардың қалаулары мен ойлары түрліше болып бөлініп кетті. Келесі күні 

ержүрек мұғулдар мен рухы түскен (қала) тұрғындары қайта шайқасты бастады. 

Кенет қазы мен Шейхул Ислам70 имамдарымен бірге Шыңғыз ханға келді.  

Таң атысымен олар әскерлер қалаға кіруі үшін Намазгах қақпасын ашты. Ол 

күні (мұғулдар) қамал қорғаны мен фасилді қиратумен болды, сөйтіп оларды 

жолмен бірдей (етіп) тегістеп тастады. (Қаладағы) әйелдер мен ер кісілерді 

жүздеп мұғулдардың күзетінде жайлауға алып шықты. Тек қазы мен Шейхул 

Исламды және оларға қатысы бар адамдарды шығудан босатты. Олардың 

қорғауында елу мыңға жуық кісі қалды.  

Сосын жаршылар арқылы: «Тығылып қалған әрбір тірі жанның қаны төгілсін!» – 

деп жар салынды. Осы себептен, тәркілеумен айналысып жатқан мұғулдар 

әртүрлі түкпірлерде (тығылып қалған) көптеген адамдарды тауып өлтірді.  
                                                           
70 Шейхул Ислам – ислам шейхы, үлкен ғұламасы. 
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Пілдердің қараушылары Шыңғыз ханның алдына пілдерді алып келіп, одан 

олар үшін азық сұрады. Ол олар өздері азық тауып жеулері үшін, оларды жайлауға 

жіберуге бұйырды. (Сөйтіп) пілдерді (жайлауға шығарып) бос қойып жіберді, 

олар қаңғып жүріп (өздігінен азық таба алмай) аштықтан өлді.  

Түнде мұғулдар қаладан шықты. Қаланың күзетшілері ұлы қорқынышта еді. 

Алпар хан ерлік танытып, ең ержүрек мың адаммен қасырдан шығып, (мұғул) 

әскеріне соққы беріп қашып кетті. Таң сәріде (мұғул) әскерлері қайтадан қасырды 

қоршауға алды, екі жақтан да оқтар мен тастар ұшты. Қасырдың қорғаны мен 

фасилі қиратылды, суға толы қорғасыннан жасалған суағар да қиратып 

тасталды. Кешке мұғулдар қақпаға ие болып, (қамалға) кірді. Адамдар мен 

ержүрек жауынгерлерден мың адам қалалық мешіттің ішінде тығылып қалды. 

Олар (мұғулдарға қарсы) оқтармен және мұнаймен сұрапыл соғыс бере бастады. 

Мұғулдар да мұнай лақтырып, мешітті және оның ішіндегілерімен  

 

503-бет 

қоса өртеп жіберді. Қамалдың өзге халқы мен күзетшілерін жайлауға шығарып, 

түркілерді тәжіктерден бөліп барлығын ондықтар мен жүздіктерге бөлді. Мұғул 

дәстүріне сәйкес олар түркілерге шаштарын жинап, орауын бұйырды да, барлығын 

мекендеріне жіберді. Ал қалған қаңлылардан отыз мыңнан астам адамды және 

олардың басшылары: Баришмас ханды, Туған ханды, Сарсығ ханды, Ұлағ ханды 

және аттары Шыңғыз ханның Рукн ад-дин Қартқа жіберген жарлығында 

жазылған өзге де жиырмадан астам сұлтанның әмірлерін қоса өлтірді.  

Қала мен қасыр қиратылып, жермен-жексен етіліп жатқан (шабуыл) кезінде 

(мұғулдар) көптеген әмірлер мен жауынгерлерді өлтірді. Келесі күні қалғанын 

санап, олардың арасынан отыз мың қолөнерші кісілерді бөліп (Шыңғыз ханның) 

ұлдары мен әйелдеріне және әмірлеріне таратып берді. Сонымен бірге сондай 

мөлшерді асарға тағайындады. Қалғаны қалаға қайту рұқсатын алу үшін, тірі 

қалғандарына ризашылық ретінде екі жүз мың динар көлемінде (ақша) төлеу 

керек болды.  

(Шыңғыз хан) оны жинау үшін Самарқанның маңызды лауазымды адамдары 

қатарына жататын Сикат ал-мулк пен әмір Амид Бузургты белгілеп, билеуші 

етіп тағайындады. Сосын асарға тағайындалғандардың бір бөлігін өзімен бірге 

Хорасанға алып кетті, ал бір бөлігін ұлдарымен Хорезмге жіберді.  

Бұдан соң тағы бірнеше рет асарға (адамдар) шақырылды. Бұл асарлардан аз 

адам аман қалды, соның нәтижесінде ол мемлекет түгелдей күйреуге ұшырады.  

Шыңғыз хан ол жаз бен күзді Самарқан маңында өткізді.  
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Осымен (бұл тақырып) бітті.  

504-бет 

Шыңғыз ханның Жебе ноян мен Сүбедей ноянды Мұхаммед 

Хорезмшахтың соңынан қуғынға жіберуі және Иран мемлекетінің алынуы 

 

Шыңғыз хан бастауы 617 хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес келетін, 

ал (соңғы) айлары 618 хижри жылының айларына сәйкес келетін, (оның) жорығының 

үшінші жылы болған жылан жылы Самарқанды қолына алды. (Бұл кезде) 

Сұлтан Мұхаммедтің жағдайы, оның әскері, күші мен әлсіздігі жайлы хабарлар 

тоқтаусыз келіп жатты. Шыңғыз ханның күзетшілері әркезде ұстап алған оның 

(Сұлтан Мұхаммедтің) әмірлері мен жақтастары да, олардың арасынан өз 

еркімен берілген кісілер де, бәрі: сұлтанның қорқуда екенін, (оның) шарасыз 

қалғанын, (шешім қабылдай алмай) теңселіп жатқанын және оның ешқандай 

тыныштығы жоқ екенін, ал ұлы сұлтан Жалал ад-дин оған: «Біз оларды шашып 

тастаған жерлерден әскерлерді жинауымыз керек, (сөйтіп) жауға қарсы тұрып, 

жеңуіміз қажет!» – деп айтқанын, (алайда) сұлтаннан бақыттың бет бұрғандығынан, 

ол (ұлын) тыңдамай жатқандығын айтып жатты. 

Шыңғыз хан Самарқанды қоршауға алған кезде жағдайлар туралы хабармен 

бірге сұлтанның жазғы ордасында екені жайлы есіткенде, ол алдыңғы жасаққа 

күзет ретінде бисут (бесүт) руынан шыққан Жебе ноянды бір түмен әскерімен 

жіберді. Сосын олардың соңынан ұраңқай руынан шыққан Сүбедей баһадүрді 

тағы бір түменмен ортаңғы әскер етіп жіберді. Олардың соңынан қоңырат 

руының әмірлері арасынан Тоғышар баһадүрді тағы бір түменмен жіберіп: 

«Сұлтан Хорезмшахтың соңынан қууға аттаныңдар, оны қай жерде қуып 

жетсеңдер де, егер ол сендермен шайқасқа түсетін болса, егер сендердің қарсылық 

көрсетуге мүмкіндіктерің болмаса, кідірмей хабар беріңдер. Егер ол әлсіз болса 

(оған) қарсы тұрыңдар. Оның әлсіздігі, қорқуы мен үрейі жайлы хабарлар 

тоқтаусыз келіп жатқанына қарағанда, меніңше оның (сендермен) текетіресуге 

күші болмас деп ойлаймын. Сендер ұлы Құдайдың (берген) күшімен оны 

тұтқындамағандарыңша қайтып келмеңдер.  

 

505-бет 

Егер ол сендерден қалжырап бірнеше адаммен биік тауға, әлде тар үңгірге 

тығылса, әлде пері сияқты адамдар көзінен ғайып болса, сендер оның уәлаятына 

күшті дауыл сияқты (соққы беріп) кірулерің керек, кім сендерге бағыныштылық 
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танытып келсе, марапат жасаңдар, (құқықтық) құжатын беріп, билеуші етіңдер. 

Ал мойынсұнбайтын және қарсы тұрып көкіректенетін әрбір кісіні жоқ 

қылыңдар.  

(Менің) осы бұйрығыма сәйкес үш жыл аралығында бұл істерді аяқтап, 

сендер Дешті Қыпшақ арқылы қайтып келіп, бізге көне жұртымыз Мұғулстанда 

қосыласыңдар. Себебі біз (өткен күнге) салыстыра қарағанда, шамасы бұл уақыт 

ішінде Иран жерінің істерін аяқтап, жеңуші және жеңіске жетушілер күйінде 

үйімізге қайтып келсек керек. Сендердің арттарыңнан көп ұзамай мен Төле 

ханды Хорасан, Мерв, Герат, Нишапур мен Серахс қалалары мен олардың 

аймақтарын азат ету үшін жіберемін. Жошы, Шағатай мен Үгетайды жақсы 

әскерлермен бірге Хорезмшах қалаларының ең маңыздысы және астанасы 

Хорезмді жеңіп алуға аттандырамын. Ұлы Құдайдың күшімен ант етемін, бұл 

істер біздің қолымыздан келеді, біз дәл осы уақыт ішінде үйімізге қайтып 

ораламыз», – деп әмір етті. 

Сөйтіп, ол (Шыңғыз хан) оларды аттандырды. Содан соң аталған ұлдарын 

Хорезмді жеңіп алуға тағайындап, (оларды) көп санды әскерімен бірге аттандырды. 

Оның өзі Төле ханмен бірге жорықтан шаршағандықтан Самарқан аймағында 

біраз күн дем алды.  

Жебе, Сүбедей, Тоғышар отыз мың ержүрек баһадүрмен Панжабты жаяу 

кешіп өтіп, ол (сұлтан) жайлы сұрау жасап, оның іздерін іздеп, сұлтанның 

соңынан кетті.  

Сұлтан Мұхаммед Хорезмшах бұдан бұрын Термез өзені жағасында болған 

еді. Ол Бұхараның құлауы, (оның) соңынан Самарқанның азат етілуі туралы 

хабарды есіткенде, ол төрт рет өзінің иеліктерінің үстінен такбир айтып, жолға 

түсті. Анасының туысқандары арасынан уранийлықтар (уранилықтар) аталатын 

түркілердің тобы оның жолсеріктері еді. 

 

506-бет 

Олар оны өлтіруді ойластырды. (Алайда) олардың бірі сұлтанды хабардар 

етіп қойды. Түнде ол ұйықтайтын орнын ауыстырып, шатырын тастап кетті. Таң 

сәріде оқ соққысынан қалбыр сияқты ілме-тесік болған шатырын көрді. Осыдан 

соң сұлтанның қорқынышы мен үрейі арта түсті. Ол Нишабурға (баруға) 

асықты. Ол қай жерге барса да адамдарды қорқыту мен бопсалаулар арқылы 

қамал мен қасырларды күшейтуге бұйрық беретін. Осы себептен халықтың бір 

үрейі мың есеге артатын. Нишабурға жеткенде өз тағдырының қайғысын жою 

үшін ол шарап пен ойын-сауыққа берілді.  
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(Бұл кезде) Жебе мен Сүбедей алдымен Балхқа жетті. Қаланың ұлықтары 

күтіп алу үшін азық-түлік пен тағамдар беріп, бір топ адамды жіберді. 

(Мұғулдар) олардың алдына билеуші қалдырып, (ары қарай) өтті. Ол жерден 

(Балхтан) жол көрсетушіні алып, Тайшы баһадүрдің алдыңғы жасағымен бірге 

аттанды. Зауа Хауафға келгенде олар (аттарына) жем талап етті. (Зауа тұрғындары 

жем) бермей қақпаларды жауып қойды. Олар асығыс болғандықтан ол жерде 

тоқтамай, (ары қарай) шауып кетті. Зауа тұрғындары дабыл қағып, балағаттау 

сөздермен тілдеріне еркіндік берді. (Мұғулдар) құрметсіздіктің куәгерлері 

болғанда, олар кері қайтып келді, қамал қорғанына сатылар қойды, үшінші күні 

қамалдың қорғанына шығып, (қаланы) алды. Содан көзіне көрінгеннің бәрін 

өлтірді. (Олардың) тоқтауға уақыты болмағандықтан бар нәрсені түгел өртеп, 

қиратып, сөйтіп жолдарына кетті.  

Олардың жақындап келе жатқаны жайлы хабар Нишабур (жұртына) 

жеткенде Сұлтан Исфарайинға (Исфарайнға) аңшылыққа шыққан (сияқты) 

көрініспен аттанды, (ал шын мәнінде ол) Иракқа жол тартты. Сол сәтте оған 

бөтен әскерлердің келгені жайлы хабар берілді. Сонда өзінің Иракқа бару 

шешімінен қайтып, Фарзин қаласына қарай бұрылды.  

Сол күні-ақ ол харамдарын, балалары мен анасын Қарун (Корин) қамалына, 

Таж ад-дин Туғанға жіберіп, Ирак әмірлерімен дұшпанға қарсы қолданылатын 

шаралар жайлы кеңес жасады. Олар ең жақсы (шешімді) Ширан кухта тығылу 

деп тапты. Сұлтан тауды көруге барып: «Бұл жер біздің қорғанымыз бола 

алмайды», – деді.  

Ол (сұлтан Мұхаммед) көнеден ұлы билеушілер қатарына жататын және  

 

507-бет 

ақылды да, парасатты адам саналатын мәлік Хазарсаф Лурды көмекке шақыруға 

елші жіберді. Мәлік Нусрат ад-дин Хазарсаф Лур келгенде, ол жолдан шаң-шаң 

болған күйі патша ордасына қарай тартып, содан жерді жеті жерінен сүйді. 

Сұлтан онымен орныққан жағдай туралы ақылдасты.  

Мәлік: «Ең жақсы шешім – біз бұл жерден дереу кетуіміз керек. Лур мен 

Фарс ортасында Таң Таку аталатын мүлдем қолжетімсіз (баруы өте қиын) тау 

бар. Ол – бай аймақ. Біз оны өзіміздің бекінісіміз жасаймыз. Лурдан, Шулдан, 

Фарс пен Шабанкарадан (Шебангарадан) көмек алып жүз мың жаяу әскер 

жинаймыз. Мұғулдар келгенде біз оларға батыл қарсы шығып, батырлықпен 

соғысамыз», – деді.  
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Сұлтан мәлік Нусрат ад-динді мұндайға (іс-әрекет жасауға) оның Фарс 

атабегі Сағдпен дұшпандық қарым-қатынастары итермелеуде деп ойлады. Ол 

бұл кеңесті негізсіз деп тауып: «Біздің ойымыз келесідей: біз осы аймақта 

қаламыз, әскер жиналу үшін елшілер жібереміз», – деді.  

Ол осылай ой жүгіртіп жатқанда Жебе мен Сүбедей Нишабурға келіп жетті. 

Олар ол жердегі ұлы адамдарды және Хорасан уәзірлері Мужир ал-мулк Кафи 

Рухи, Фарид ад-дин мен Зияддин Заузаниді Шыңғыз ханға мойынсұнуға, 

бұйрығына бағынуға шақырып елші жіберді. Және (аттарына) жем-шөп пен 

жолға азық-түлік сұрады. Олар нояндарға үш адамды сый-сияпаттарды табыстауға 

жіберді, сөйтіп бағынуға тек қана тілдерінің ұшымен ғана келісім берді. Жебе 

оларды от пен суға қарсылық жасаудан сақтандырып насихат айтты: «Қашан 

болса да мұғул әскері келгенде сендер салтанатты күтіп алуды ұйымдастырасыңдар 

және өздеріңнің үйлеріңді, жанұяларыңды сақтап қалу үшін қорғандарыңның 

беріктігіне, (өздеріңнің) сандарыңның көбі мен қару-жарақтарыңа сенім 

артпаңдар».  

(Мұғулдар оларға) ұйғыр жазуымен қызыл таңбасы бар құжат пен Шыңғыз 

хан жарлығының көшірмесін берді. Оның (ол құжаттың) мазмұнының мәні 

келесідей еді: «Әмірлер, шенеуніктер мен бағыныштыларға белгілі болсын, 

күллі жер бетін, күншығыстан күнбатысқа дейін шексіз құдіретті Құдай бізге 

берді. Кімде-кім мойынсұнар болса өз басына, әйеліне, 

 

508-бет 

балалары мен жақындарына рақымшылық етеді. Ал кімде-кім мойынсұнбаса 

және қарсылық көрсетіп дау-дамайға салынса әйелдерімен, балаларымен, 

туысқандарымен және оған жақын болғандарымен бірге мерт болады».  

Олар осындай мазмұндағы құжатты табыстап, (ары қарай) жол тартты. Жебе 

Жувайнге (Жувейнге) апарар жолмен, ал Сүбедей Жам мен Тусқа барар жолмен 

жүрді. Содан олар барған жердің бәрінде мойынсұнып, алдынан шыққандардың 

барлығына рақымшылық жасайтын, ал қарсылық көрсеткендерді жойып салатын. 

(Сөйтіп), Тустың шығысындағы Нуқан (мекені) мен ол жақтың бәрі мойынсұнып, 

амандыққа ие болды. Ал Тус қаласының тұрғындары қарсылық көрсетті. Сол 

себептен ол аймақта соғыс, қырғын мен тәркілеу жасады.  

Содан ол жерден қанатты аңға толы Радканға кетті. Бұл жайлау Сүбедейге 

ұнап қалды, сөйтіп ол жақтағы тұрғындарға ешбір зиян келтірген жоқ. Ол жерде 

билеуші қалдырып, өзі Хауиштанға барды. (Ол жердің) халқы бойсұнуға ықылас 

танытпағандықтан көп адамды өлтірді. (Сосын) қайда барса да олар тұрақтамай, 

қажетті азық-түлік пен киімдерді алып, (ары қарай) аттанатын.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%88%D3%A9%D0%BF/
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(Шыңғыз хан айтқан) кеңеске сай олар күні-түні жол жүріп, сұлтан туралы 

хабарлардың соңынан еріп отырды. Олар жолындағы елді мекендерде кездескен 

керемет жылқылар мен жақсы шаруа малдарын айдап алып кететін.  

Ал Хорасанда көптеген алынбайтын орындар мен бекінген қалалар бар еді, 

алайда олар ол қамалдарды алуға әрекет етпеді, өйткені олардың алдында 

(Шыңғыз хан тапсырған) үлкен іс күтіп тұрған еді.  

Сүбедей ол жақтан Исфарайнға келді. Ал Жебе Жувейнге апарар жолмен 

Мазандаранға кетіп, көп халықты өлтірді: әсіресе астаналық Амул (Амол) 

қаласы мен Ситарабад (Астрабад) қаласында.  

Сүбедей Дамганға жеткенде қала халқы (басшылары мен әскері) айналадағы 

тауда тығылып қалды, қараша халық пен өнершілер қалада қалып қарсылық 

жасады. Олардың (тау ішінде жасырынған) тобын өлтірді. Содан соң ол (Сүбедей) 

Симнанға келіп, (бойсұнбаған) көп адамды өлтірді, дәл солай Рей аймақтарында 

да (жасады).  

Ол кезде сұлтан атабек Нусрат ад-дин Хазарсаф Лурмен ақылдасты. 

 

509-бет 

Сұлтанның алдыңғы шептегі әскері Рейден мұғул әскерінің жақындап келуі 

туралы хабарды алып келді. Сұлтан Басраның қиратылуынан соң келесіні 

түсінді: 

(Өлең жолдары): 

Жасау керек әр істі өз шағында, қызғанда,  

Дер шағында болмаса, суық тартар мұздан да.  

 

Хазарсаф мұғул әскерімен шайқасудан қорқып Лурға кетті. Өзге мәліктер 

мен билікті адамдардың бәрі (әртүрлі) түкпірлерге қашып кетті. Сұлтан Мұхаммед 

Хорезмшах ұлдарымен Қарун қамалына қарай жолға шықты. Жолда ол мұғул 

әскеріне кезігіп қалды. Олар бірінен соң бірі жасақ-жасақ болып келіп 

жатқандықтан, олар (мұғулдар) сұлтанның жасағын танымады, сөйтіп (бірнеше 

рет) оқ атып сұлтанның жүк тиеген көлігін бірнеше рет жарақаттады. Сұлтан 

(тез) шауып жанын өлім иірімінен амандық жағалауына алып шықты. Ол 

Қарунға жеткенде ол арада бір күнге тоқтады. Әмірлерден бірнеше ат алып, жол 

көрсетушілермен Бағдатқа аттанды. Дереу (оның соңынан) мұғул әскері келіп 

жетті. Сұлтан қамал ішінде деп ойлап (мұғулдар) шайқасты, ал сұлтанның кетіп 

қалғаны жайлы білгенде, олар оның соңынан кетті.  
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Сұлтан кері бұрылып, тізгінін Саржахан қамалына бұрды. Ол жерден 

Гиланға апарар жолға қарай ұмтылды. Гиланның әмірі Саълук оның алдынан 

қарсы алуға шықты, (қонақтап) қалуын сұрап, мейіріммен қабылдау жасады. 

Сұлтан (ол жерден) жеті күннен соң шығып, Испидар аймағына жетті. Оның 

ештеңесі қалмағандықтан, (ол) толықтай бақытсыз еді. Ол жерден Амул (Амол) 

аймақтарының бірі Дабуйи ауданына келді. Мазандаран әмірлері оған баруға 

асықты.  

Қысқаша айтқанда, ол қай жерге барса да (тек) бір-ақ күн тоқтайтын, мұғул 

әскері оны қуып келетін. Ол (Хорезмшах) сол аймақтардың құзыретті адамдары 

болып саналатын Мазандаранның ұлы әрі атақты адамдарымен ақыл-кеңес 

жасады. Олар (сұлтан үшін) жалғыз шешім – бірнеше күнге Абескун аралдарының 

бірінде тығылу деп шешті.  

Сұлтан аралдардың біріне кетіп, біраз күн сонда тоқтады. Оның аралда 

екендігі жайлы хабар тараған кезде ол сақтықпен басқа аралға көшіп кетті. 

Оның көшу уақыты, Жебе ноянның Рейдан сұлтанды қууға жіберген  

 

510-бет 

мұғул әскерінің келу уақытымен сәйкес келді. Олар сұлтанды таппағандықтан 

кері қайтып, оның гаремі мен қазынасы тұрған қамалды қоршауға алды. (Олар 

ол қамалды) азат етіп, олардың (сұлтанның гаремін де, қазынасын да) барлығын 

Самарқанға, Шыңғыз ханға жіберді. Бұл сұмдық сыбыс сұлтанның құлағына 

жеткенде, ол өзінің гаремінің қарабет етілгенін, ұлдарының қылыштың азығына 

айналғанын, ал (ақсүйектерден туған) текті әйелдердің өзге елдіктердің билігінде күң 

болғанын білді, ол сондай (қатты) сасқалақтап, абыржып қалды, нәтижесінде 

бұл жарық дүние оның көзіне қараңғы болды.  

 

Өлең: 

Сұлтан естіп бұл жайлы, салмақ түсті жүрекке,   

Жарық дүние бұлдырап, сіңіп кетті түнекке. 

 

Ол уайым-қайғыдан әбден қалжырады, өзінің ізгі жанын Хаққа тапсырғанынша 

бұл өкінішті жағдай мен сұмдық қасіреттен (тоқтамай) зарлап жылап, еңіреді.  

 

Өлең: 

Уа, дүние, зұлым, мейірімсіз! 

Гауһардай жайнап тұрасың, 

Өсірсең нені аялап, түбінде жалмап тынасың. 
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Сөйтіп, оны (сұлтанды) сол аралда жерледі. Арадан бірнеше жыл өткен соң, 

сұлтан Жалал ад-дин оның сүйектерін Ардахин қамалына алып келуге бұйырды.  

Хорезмшах бұған дейін өзінің ұлдарының бірі Узарлақты (Озарлақты) тақ 

мұрагері еткен еді. Абескун аралында ол оны шеттетіп, (патшалықты) сұлтан 

Жалал ад-динге тапсырды, сөйтіп оны мұрагері етті.  

Сұлтан Жалал ад-дин әкесінің өлімінен соң Хорасан мен Ирак аймақтарында 

мұғул әскерінің қалмағаны жайлы есітті. Ол (мұғул әскері) Шыңғыз ханның 

бұйрығына сай еш жерде тоқтамай, асығыс кетіп бара жатқан еді. (Осылайша 

Жалал ад-дин) қауіпсіздікте қалды, содан Мұнқишлаққа (Маңғышлаққа) келді.  

 

511-бет 

Ол көлік ретінде ол жерден табылған аттарды алып кетті. Алдыға, Хорезмге 

сенімді адамдарды хабаршыға жіберді.  

(Бұл кезде, яғни) әлі мұғул әскері жетпеген Хорезмде, оның (Жалал ад-

диннің) бауырлары: одан бұрын тақ мұрагері болған бауыры Озарлақ сұлтан мен 

(тағы бір бауыры) Ақ сұлтан және шенеуніктер мен әмірлер. Озарлақ сұлтанның 

нағашысы Бужи Пахлауан (Бөжі Пахлауан), Кучай тигин (Қошай тегін), Уғул 

хажиб (Оғыл хажиб) пен Темір мәлік тоқсан мың қаңлы әскерімен сонда еді.  

Сұлтан Жалал ад-дин келген кезінде ниеттер мен ойлар бөлінді. Әр топ 

бауырлардың біріне жақтасатын. Әмірлер сұлтан Жалал ад-диннің батылдығынан 

қорқатын, сондықтан (олар) жасырын түрде оны айламен өлтіруге келісті. Олардың 

бірі бұл жайлы сұлтанды хабардар етті. Ол ыңғайлы сәтті тауып, әмірлердің 

ортасынан сытылып шығып Нисаға апарар жолмен Шадийахқа (Шадияхқа) 

аттанды. Усту аумағындағы Шабқан орманында ол мұғул әскерімен кездесіп 

қалды. Бір сағаттай шайқас жасап, бірнеше адамды өлтіріп, ол қауымның да 

арасынан сытылып шығып құтылды. Сосын (Жалал ад-дин) сұлтан шамалы 

аялдады, (сонда) Хорезмнен «мұғул әскерінің келгені» жайлы хабар жетті. 

Озарлақ сұлтан мен Ақ сұлтан Хорезмде тұрақтамай, (Жалал ад-дин) 

сұлтанның соңынан шауып кетті. Келесі күні олар Жалал ад-динмен шайқасқан 

(мұғулдарға қарасты) жасақпен кездесіп қалды. Ол қауым (мұғулдар) бұл 

ханзадалар екенін білмеді, оларды да, олармен бірге болған адамдарды да 

барлығын қоса қырып салды.  

Сұлтан Шадияхқа келген кезінде ол үш күн бойы жолға дайындықпен 

айналысты. Содан түн ортасында аттанып, (Аллаға) тәуекел етіп, әкесі оған 

табыстаған Ғазнинге жолға шықты. Оның кетуімен және мұғул әскерінің 

келуінің арасында бір сағат өтті. (Мұғулдар) сұлтанның соңынан кідірмей жүріп 
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кетті. (Ол) екі жолдың айырылатын жеріне келгенде ол сонда жау әскері келсе, 

оны біраз уақыт қайтара тұруы үшін мәлік Илдеректі (Елдеректі) қалдырып 

кетті.  

512-бет 

Елдерек болса сұлтан жүрмеген басқа жолмен жүрді. Мұғулдар ол жерге 

келгенде олар оның ізінен жүріп кетті.  

Сұлтан Жалал ад-дин болса сол – өзге жолмен жүріп, сол күні қырық 

фарсахтай кетіп қалды. Ал апта ішінде ол Ғазнинге жетті. Оның келуі жайлы сөз 

тараған кезінде, жан-жақтан оның жақтастары келіп, оның айналасында халық 

жиналды. Бұл оқиғалар орын алған сол уақыт аралығында Шыңғыз хан әлі 

Самарқанда еді және ол өзінің үлкен үш ұлын Хорезмге (жорыққа баруға) 

тағайындаған болатын. Енді біз (олардың) істерінің жағдайын (осы жерге дейін) 

баяндап, қайтадан Шыңғыз хан туралы хикаяға көшеміз, Алла тағала қаласа!  

 

Шыңғыз ханның ұлдары Жошы, Шағатай мен Үгетайды Хорезм жағына 

жіберуі және ол мемлекеттің олардың қолымен азат етілуі 

 

Жоғарыда айтылғандай, Шыңғыз хан Самарқанды жеңіп алуды аяқтаған 

кезінде, ол Жебе, Сүбедей және Тоғышарды Хорасан мен Иракқа апарар жолмен 

сұлтан Мұхаммед Хорезмшахтың соңынан іздеуге жіберді. Сөйтіп, өзі (кейін) 

сұлтанның ізімен Хорезмге баруды ойластырып, ол жазды сол аймақтарда 

демалу және аттарды азықтандырумен өткізді.  

Сосын Мауараннаһр иеліктері түгелдей азат етіліп, одан өзге аймақтар да 

дәл солай (Шыңғыз ханның билігіне) қаратылған және басқарылатын болған 

кезде, оның түп атауы Гурганж болған, мұғулдар оны Уруңгичи (Үргеніш) деп 

атайтын, – Хорезм жіптері кесіліп 

 

513-бет 

құлаған шатыр сияқты ортада қалып қойды. Сонда (Шыңғыз хан) оны да азат 

етуді қалады. Міне, осы уақытта ол Хорезмге (жорыққа) баруға өзінің үлкен 

ұлдары Жошы, Шағатай мен Үгетайды саны жағынан шөлдің құмы сияқты 

(көп), ал (көлемі бойынша) дәуірдің оқиғалары сияқты, (яғни барша оқиғаларды 

қосқандағыдан да ауқымды) болған әскермен (бірге) тағайындады. Олар сол 

жылдың күзінде оң қанаттың әмірлерімен бірге жолға шығып, олармен бірге 
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«Жасақ» деп аталатын манқалай (маңлай) (яғни алдыңғы шепкі) әскер түгелдей 

жолға аттанды. Бұл жайлы жоғарыдағы бөлімде айтылған болатын.  

(Бұл кезде) сұлтан Жалал ад-дин әкесінің өлімінен соң Хорезмге барған еді, 

алайда кей әмірлердің қастандығынан (ол жақтан) қайтып кеткен болатын. 

Оның бауырлары мен сұлтан әмірлерінің қатарынан болған шенеуніктер (мұғул) 

ханзадаларының жақындап келе жатқандығы жайлы сөздің нәтижесінде, оның 

соңынан Хорасанға жол тартты. Жолда олар мұғул әскерінің қолымен мерт 

қылынды. Осы себептен Хорезм астанасы сұлтансыз қалған еді. Сөйтіп (ол 

жердегі), сұлтанның әскерінің қатарынан болған ықпалды адамдардан – сұлтанның 

түркі ұлтты анасы Түркен қатынның туысқандарынан Хумар (Хұмар) есімді (бір 

кісі) және Уғул Хажиб (Ұлы хажиб), Арбуқа Пахлауан (Арбұқа Пахлауан), 

әскерлерді басқарушы Али Дуруғини (Әли Дуруғини) және өзгелер тобы бартұғын. 

Ал қала тұрғындарының санының көптігі сипаттауға келмейтіндей (көп 

мөлшерде) еді.  

Содан ол үлкен қалада (сұлтан әулетінен ешкім қалмағандықтан) тәртіп 

орнататын және күрделі оқиғалар орын алғанда маңызды істерді (басқаруға) 

жүгінетін белгілі бір басшы болмағандықтан, басқару ісі сұлтанның (анасына) 

туысқан, жақындарынан әмір Хұмар тағайындалды.  

Күндердің бірінде, кенеттен, мұғул әскерінің азғантай аттылары қақпа 

алдына малды айдап алып кету үшін шауып келді. Бірнеше көргенсіз (келте 

ойлайтын) адамдар, мұғулдың (бар) әскері осы азғантай адамдар ғана екен деп 

ойлап қалды. Атты мен жаяулардың жасағы бұл аттыларға қарай беттеді. 

Мұғулдар олардан аң тұзақтан қашқандай қаладан бір фарсах жердегі Бағи 

Хуррамның маңына жеткенше қашып барды. Ол жақта торуылда тұрған (мұғул) 

аттылары қорғанның арт жағынан атып шығып, бұл (қуып келе жатқан) топты 

қоршап алды.  

514-бет 

Олар жүз мыңға жуық адамды қырып салып, қашқындардың соңынан қуып 

Қабилан (Қабылан) қақпасы арқылы қалаға кіріп барды, сөйтіп Танура деп 

аталатын жерге дейін барды. Күн батысқа ауғанда бөтен елдің әскері кері 

бұрылып, жазыққа қайтып кетті.  

Келесі күні олар қайтадан қалаға қарай беттеді. Сұлтан әскерінің басшысы 

Фаридун Ғури бес жүз аттылармен қақпаға жасалған шабуылды қайтарды. 

Сол уақытта Жошы, Шағатай мен Үгетай ханзадалар саны көп әскермен 

келіп жетті, сөйтіп серуендеп жүргендей болып, қаланы айналдыра шолып 

шықты. Сосын тоқтап, әскер қала айналасына шеңбер болып орналасты. Содан 
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соң (қалаға) қала халқын бағынып мойынсұнуға шақырып елшілер жіберді. 

Хорезм айналасында тастар болмағандықтан, олар (мұғулдар) үлкен тұт  

ағаштарын кесіп, олардан тас лақтыратын аспаптардың тастарын алмастыратын 

(снарядтар) жасады.  

Өздерінің әдеттеріне сәйкес олар күннен-күнге қала тұрғындарын ауызша 

бопсалаумен, уәделермен әрі қорқытулармен үрейде ұстап отырды. Ал кейде 

(оқ, тас) атып қоятын, сөйтіп барлық жақтан жан-жақты жұмыс бастауға 

хашаршылар келгенше (осылай жалғасты). Түрлі жақтардан көмек келген соң, 

алдымен орларды толтыру туралы бұйрық шығарды. Екі күн ішінде (орлар) 

түгелдей толтырды. (Сосын) қаладағы тоған-көпір тұрғызылған Жейхун суларын 

басқа арнаға бұру туралы шешімге тоқтады.  

Мұғул әскерінің үш мың адамы бұл іс үшін дайындалды. Олар кенеттен 

тоғанның ортасына соққы берді. (Алайда) қала халқы оларды қоршауға алып, 

бәрін қырып салды. Олардан бірде-бір адам (тірі) қайта алмады. Бұл жеңістің 

нәтижесінде тұрғындар шайқаста және қарсылық көрсетуде ынталырақ болды.  

Ағалы-інілі Жошы мен Шағатайдың мінездері мен қалауларының (көзқарасының) 

түрлілігінің нәтижесінде (олардың арасында бірін-бірі) жақтырмаушылық орын 

алды, сөйтіп олар бір-бірімен келісе алмайтын еді. Олардың келіспеуінің және 

қырсықтығының нәтижесінде соғыс ісі құлдырап кетті және оның қажеттері 

қараусыз қалды.  

515-бет 

Содан әскердің істері мен (Шыңғыз ханның) бұйрықтары бүліне бастады. 

Осының нәтижесінде хорезмдіктер мұғул әскерінің көбін қырып салды. Осы 

себептен, айтуларынша, сол кездері (өлтірілгендердің) сүйектерінен жиналған 

төбелер әлі күнге дейін көне Хорезм қаласының айналасында үйіліп тұр.  

Осындай жағдаймен жеті ай өтті, қала болса әлі алынбаған еді. Бұл (яғни) 

ханзадалардың Самарқаннан әскермен бірге Хорезмге жорыққа аттанған және 

олардың Хорезмге келіп қоршауға алған уақыт аралығында Шыңғыз хан 

Нахшабқа келіп, ол жерде біраз уақыт болды. Сосын Термез өзенінен өтіп, 

Балхқа келді, сөйтіп қаланы және (сол) аймақты бағындырды. Ол жерден  

Таликан қамалын қоршауға алуға кетті. Сол (яғни) ол қамалды қоршауға ала 

бастаған күндері, оның Хорезмдегі ұлдарынан елші келіп, Хорезмді алу мүмкін 

еместігі және көп әскердің өлгені, сондай-ақ бұның жартылай себебі Жошы мен 

Шағатайдың [және Үгетайдың] арасындағы келіспеушіліктен екені жайлы хабар 

беріледі.  
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Шыңғыз хан ол сөздерді есітіп ашуланды, сөйтіп олардың кіші бауыры 

Үгетайдың басшы болып, олардың барлығын әскерімен қосып билеп, соның сөзі 

бойынша соғыс жүргізуін әмір етті. Ол (яғни, Үгетай) ақылының кемелдігімен, 

қабілеттілігімен және көрегендігімен атақты және белгілі еді.  

Елші (Шыңғыз хан) әмірінің жарлығын алып келгенде, Үгетай бұйрыққа 

сәйкес іс-қимыл жасай бастады. Ол байыпты және ақылды болғандықтан, әр 

күні бауырларының бірін көруге барып тұратын, олармен жақсы қарым-

қатынаста өмір сүретін әрі (өзінің) өте епті билеушілігімен олардың ортасында 

сырттай келісімді шығаратын. Солайша ол әскер ісін тәртіпке келтірді және 

бұйрықты мүлтіксіз орындады. 

Содан соң (мұғул) жауынгерлері бірлесе соғысқа аттанып, сол күні-ақ қала 

қорғанына ту тігіп, қалаға кірді және мұнай салынған ыдыстармен қаланың 

ықшам аудандарын өртеп жіберді.  

 

516-бет 

Қала тұрғындары ішкі қақпаларды паналады, сөйтіп көшелер мен ықшам 

аудандардың басында қайтадан соғысты бастады.  

Мұғулдар сұрапыл соғыс жасап, жеті күн ішінде бір ауданнан соң екіншісін, 

бір сарайдан соң екіншісін алып, осы тәсілмен қаланы түгелдей қолға алғанша 

оларды (әскерін) ығыстырып, (қорғандарын) өртеп жіберіп отырды.  

(Қаланы алған соң) олар адамдардың барлығын түгелдей жайлауға (қаланың 

тысына) шығарып, олардан жүз мыңға жуық қолөнершілерді бөліп алды да, 

(оларды) шығыс елдерге жіберді. Жас әйелдер мен балаларды тұтқынға алып 

кетті, ал қалған адамдарды өлтіру үшін әскерлер арасына бөліп берді. Айтуларынша, 

(әскердің) әрбіріне жиырма төрт адамнан тура келді. Ал мұғул жауынгерлерінің 

саны елу мыңнан астам еді. Солайша барлығы өлтіріліп, әскерлер тәркілеу мен 

тонауға кірісті. Сондай-ақ үйлер мен аудандардың қалғанын қиратты.  

Шыңғыз хан шейхтердің шейхы, құтыбтардың құтыбы Нажм ад-дин Кубра 

(Алланың оған мейірімі болсын!) туралы есіткенде, ол оның өмірлік жағдайларын 

білгендіктен, оған:  

«Мен Хорезмді қырғынға әрі тонауға саламын. Ол – өз заманының әулиесі, 

олардың ортасынан бері шығып, бізге қосылсын!» – деп хабар жіберді. Шейх 

(Алла оған рақым етсін!) жауап ретінде: «Міне, жетпіс жыл бойы мен қанағат 

етіп Хорезмде осы халықпен ащы мен тәттіні бастан өткізіп жатырмын. Енді 

апат уақыты келгенде, егер мен қашып кетіп, оны тәркі ететін болсам, бұл 

бекзаттылық пен жомарттылық жолынан алыс болады!» – деді. 
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Кейін (қаланы толық алған соң) оны қанша іздесе де, өлтірілгендер арасынан 

табылмады. Оған Алланың мейірімі мен кеңшілігі болсын!  

Ендеше, Сұлтанның соңынан қууға жіберілген әмірлер мен Хорезмге барған 

ханзадалар жайлы хикая (жазылып) біткендіктен, біз қайтадан  

 

517-бет 

Шыңғыз хан жайлы баяндауға қайтып, оның Самарқанды азат еткеннен соң, 

олардың (ханзадалардың жолға) аттанғанынан соң немен айналысқаны мен қай 

елге жол тартқанын егжей-тегжейлі айтып береміз, егер (бұл) Алла Тағалаға 

қош келсе! 

 

Шыңғыз ханның «Еке ноян» және «Ұлық ноян» деген лақап атқа ие өзінің 

кенже ұлы Төлемен бірге Самарқаннан шығып, сұлтан Хорезмшахтың 

соңынан қуғынға түсуі және жолда кезіккен Нахшаб, Термез, Балх, 

Таликан қалалары мен олардың маңындағы аймақтарды алуы, Еке 

ноянды Хорасанға жіберуі және ол мемлекеттердің азат етілуі 

 

Бұл бірнеше жерде (тақырыпта) қайталап айтылғандай, Шыңғыз хан 617 

хижри жылының зул-хижжа айынан басталатын және оның (кейінгі) айлары 618 

хижри жылының айларына сәйкес келетін жылан жылы болып табылатын муғай 

жылы жаздың басында Самарқан бекінісін қоршауға алып жатқан кезінде, 

сұлтан Хорезмшахтың соңынан Жебе ноян, Сүбедей ноян мен Тоғышарды қууға 

жіберген болатын.  

Сол (жылы) жазда ол Самарқан бекінісін қолға алды. Қала жеңіп алынғаннан 

соң, күздің басында ол ханзадаларды Хорезмге жіберіп, өзі күзде Төле ханмен 

бірге Самарқаннан шығып, Нахшабтың көгалды шалғынына келіп жетті. Сосын 

ол жерден (шығып) Термезге бару мақсатында, Кеш, Нахшаб пен Термездің 

аймақтарына жататын, мұғулдар Темір қақпа деп атайтын жолымен (жорыққа) 

кетті. Ол жерден Төле ханды үлкен әскермен алдыға, Хорасанды азат етуге 

жіберді.  

518-бет 

Сөйтіп, әр он адамның арасынан бір адамды бөліп алып оның қызметіне 

тағайындады. Ал оның (Шыңғыз ханның) өзі Термезге жол тартты. Содан ол 

жерге барғанда (қала халқы) мойынсұнып, қамал мен (оны қоршап тұрған) 

қорғанды бұзуға ұсыныс айтып елшілер жіберді. Ол жердің тұрғындары қамал 
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қорғанының жартысы Жейхун жағынан тұрғызылған қамалдың беріктігіне сеніп 

әрі өздерінің ержүректігі мен батырлығына тәкаппарланып мойынсұнбады, сөйтіп 

сұрапыл соғыстар жүргізді.  

Соғыстың он бірінші күні (Шыңғыз хан әскері) қаланы күшпен алып, 

адамдардың бәрін жайлауға ығыстырып шығып, өздерінің әдетіне сай әскер 

арасына (адамдарды) бөліп (беріп), барлығын мерт қылды.  

Бір кәрі кемпір:  

– Мені өлтірмеңдер, мен сендерге үлкен домалақ інжу беремін, – деді. Оны 

(беруді) талап етісті. Ол (кемпір):  

– Мен оны жұтып қойғанмын! – деді. Олар сол мезетте оның қарнын жарып, 

ол інжуді шығарып алды. Осы жағдайға байланысты олар барлық өліктердің 

қарнын жарып көретін болды. Сөйтіп (Шыңғыз ханның әскері), ол жерден 

Канкурт аудандары мен Саман өңірлеріне барып, ол жерлерді қолға алып, тонап, 

халықтың бәрін өлтіріп, өрт қойып жоқ қылды.  

Сосын (Шыңғыз хан) Бадахшан мен оның өңірлерінің кейбірін (сөзге 

көнгендерін) жақсы сөзбен, ал кейбірін (сөзге көнбегендерін) күшпен қолға 

алуға әскер жіберді. Ол өңірде дұшпандар мен қарсыласатындардың ізі қалмағандықтан 

және ол тараптағы барлық иеліктер толықтай бағындырылып, азат етілгендіктен, 

сөйтіп тыныштық орнағандықтан, ол (Шыңғыз хан) Жейхуннан ары өтуге 

шешім қабылдады. Бұл уақытта аталған жылдың қысы аяғына жетті.  

Содан соң жылан жылы болып табылатын, бастауы 617 хижри жылының 

зул-хижжа айынан бастау алатын және айлары 618 хижри жылына сәйкес 

келетін муғай жылы ол (Шыңғыз хан) Термез өткелі арқылы Жейхунды кешіп 

өтті, Хорасанның ең үлкен (маңызды) қаласы болған Балхқа қарай жолға 

шықты.  

Бұл Жебе мен Сүбедей (Жейхунды) асып өтіп, Сұлтанның соңынан қууға 

түскен кез болатын.  

519-бет 

Шыңғыз хан Балхтың алдында (орда құрып) тұрақтауды қалады. Ол жердегі 

басқарушы кісілер оған келіп, өздерінің бағынатындарын және мойынсұнуларын 

білдірді және түрлі тағам мен сыйлықтар ұсынды. Содан соң (мұғулдар халықты) 

санау керек деген сылтаумен Балхтың бүкіл халқын жайлауға шығарып, әдеттеріне 

сай (оларды) жауынгерлердің ортасында бөліп алып, барлығын өлтірді. (Кейін) 

олар қаланың үймесі мен қамалын қиратты, үйлер мен ықшам аудандарды 

өртеп, (барлығын) түгелдей жойды.  
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Сосын Шыңғыз хан ол жерден Таликан бекінісіне аттанды да, қоршауға 

алып, басып алды. Ол жерден (екінші) Таликанға жол тартты. Оның Нусрат кух 

аталатын өте мықты қамалы және ержүрек адамдарға толы, сондай-ақ (қамал 

ішінде түрлі) үлкен қорлары бар еді.  

Ол (Шыңғыз хан) қаншама елшілер жіберіп мойынсұнуға шақырмағанымен, 

олар тыңдамады. Оларды жеті ай қоршауға алды, (бірақ) бекіністің өте мықты 

болуынан (оны) алу мүмкін болмады. Шыңғыз хан Таликанды қоршауға алған 

көктемде Жошы, Шағатай мен Үгетай ханзадалар Хорезмді алудың ең қызған 

кезінде болатын.  

Төле Темір қақпа жолы арқылы шығып, оң қанат пен сол қанатты 

тағайындап, өзі әскердің ортасында Маручуқ пен Бағшур жолынан өтіп барып, 

ол аймақтардың бәрін қолға алып, Мервті де бағындырады. Сосын ол жерден 

Нишапурға дейін әрбірі өте үлкен қала болып табылатын Абивард, Нәса (Неса), 

Йазар, Тус, Жажарма, Жувейн, Бәйхақ (Байхақ), Хаф, Сәнган (Сенган), Серахс 

пен Зурабад сияқты қалаларды, (олардың) аймақтары мен аудандарын азат етті. 

Және Нишапур қаласын да алып, аталған жылдың көктемінің соңында сол 

аумақтағы қалалар мен уәлаяттарды түгелдей қолға алды.  

(Сол кезде) Шыңғыз хан Таликаннан баласы Төлеге ыстық түспей тұрып 

кері қайтуын айтып шабарман жіберді. Ол бұйрыққа сай кері қайтты. Жолда ол 

Кухистан (Кухстан) аймағына жорық жасап, Фуфхран өзенінен өтіп, 

 

520-бет 

Герат қаласы мен оның аймақтарын қолға алды. Сөйтіп, ол жерден (келіп) 

Шыңғыз ханға қосылды.  

Ол келгенше Шыңғыз хан көптеген шайқастардан кейін Таликан бекінісін 

бағындырып, оны қиратып тастаған еді. Төле хан келіп (Шыңғыз ханға) көп 

сыйлықтар табыстады.  

Арадан көп уақыт өтпей Хорезмнен Шағатай мен Үгетай келді, олар да 

сыйлықтар тарту етті. Жошы болса, Хорезмнен өзінің киіз үйлеріне (ордасына) 

кетті.  

Таликан бекінісі алдындағы шайқаста Шағатайдың ұлы әрі Шыңғыз ханның 

ең сүйікті немересі және Шағатай оны өз мұрагері етіп таңдаған Муатуғанды 

оқпен жаралады, сол жарақатынан ол қайтыс болды. Шыңғыз хан сол үшін оны 

(қамалды) азат етуге асықты. Ол бекіністі алғанда «Тірі жандардың арасынан 
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адамдардың кез келген түрінен, малдың, жабайы аңдар мен құстардың да кез 

келген түрінен болсын, бәрін өлтіруге және бірде-бір тұтқын да, ешбір олжа да 

алмай, қаланы (қиратып) шөл далаға айналдырып, оны енді қайта тұрғызбасын, 

онда бірде-бір тірі жан өмір сүрмейтін болсын!» деп жасақ шығарды. Ол 

аймақты Мау Қуруқан (Жаман қорған) деп атады. Осы кезге дейін ол жерді 

бірде-бір тірі жан иесі мекен етпеген және де ол сол күйінде бос жер болып 

жатыр.  

Ол (Шыңғыз хан) ол жағдай жайлы Шағатайдың құлағына жеткізбеу туралы 

бұйрық берді. Ол келіп, ұлын (өзіне) шақыртқанда: «Ол бір жерге кеткен еді» 

деп сылтауратты.  

Содан соң, бірде оның барлық ұлдары (алдына) жиналды. Шыңғыз хан 

өтіріктен ашулана бастады да, Шағатайға қарап: «Сендер менің сөзім мен 

бұйрықтарымды тыңдамайсыңдар», – деді. Шағатай қорқып кетіп, тізерлей 

отырып: «Егер мен сенің сөздеріңді өзгертіп жатсам, өліп кетейін», – деді. Содан соң 

Шыңғыз хан: «Сенің ұлың Муатуған шайқаста өлтірілді, мен саған: «Жылама» 

деп және бұл туралы менің сөзімді екі етпеуіңді бұйырамын!» – деді. 

Бұл жайдан ол не төзуге күші болмай, не оның (әкесінің) әмірін бұзуға дәті 

жетпей қатты ашуланды. Ол сабырлықпен жүрек пен бауыр өртіне төзіп, сол 

күйде тамақ (жеп) және сусын (ішумен) айналысып отырды.  

 

521-бет 

Арадан біраз уақыт өткен соң ол кіші дәретке шығу сылтауымен жайлауға 

шығып, аздап болсын жеңілдеу үшін жылап алды, сосын көзін сүртіп, кері 

қайтты.  

Бұдан соң Шыңғыз хан ұлдары және әскерімен (бірге) Таликанның тау 

бөктерінде жазды жайбарақат өткізді. Бұл кезде сұлтан Жалал ад-дин Ғазнинде 

еді. Мервтің нәмеңгері болған Хан мәлік оған қырық мың атты әскерімен 

қосылды. Сұлтан оның қызын әйелдікке алды. Сұлтанға қырық мың әскермен 

түркмен әмірлері қатарынан болған Сәйф ад-дин Уғрақ (Сайф ад-дин Оғрақ) 

қосылды. Сондай-ақ оған айналадағы Ғур әмірлері де қосылды.  

 

Хан мәліктің тарихы 

 

Хан мәліктің тарихы келесідей болатын: Шыңғыз хан сұлтан Мұхаммедтің 

соңынан іле-шала Жебе мен Сүбедейді жіберіп, соңынан Тоғышар баһадүрді 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80/
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жібергенде, Хан мәлік сұлтанның жағдайы үзілді-кесілді шайқалғандығынан әрі 

ол «Мервте болу мәнсіз» деп білгендіктен өзінің әскерімен және бағыныштыларымен 

бірге Ғур мен Ғарча (Ғаржа) аймақтарына кетіп қалды. (Сосын) ол Шыңғыз 

ханның алдына бағынатындығын білдіріп елші жіберді. Шыңғыз хан оған уақыт 

беріп, Жебе мен Сүбедей, өзге әскерлер оның аймағына келіп жеткенде оларға 

және халқына зиян келтірмесін деп бұйырды. Осы себептен Жебе мен Сүбедей 

(оның) аймағына барғанда, олар оған тиіспей өтіп кетті. Олардың соңынан 

келген Тоғышар бұйрықты екі етіп, бұл аймаққа және өзге де аймақтар мен 

жерлерге қол сұқты. Ол жердегі таулық халықтармен соғысқа кіріп, (шайқаста) 

өлтірілді. Хан мәлік Шыңғыз ханға елші жіберіп: «Мен Хорезм сұлтанына  

 

522-бет 

(саған мойынсұн деп) кеңес беріп едім, ол оған құлақ аспады. Ол қашан басынан 

өткергенін (көзімен) көрмегенше (мүлдем жеңілмегенше) оның көргенсіздігі 

оны саған қарсы тұруға мәжбүрледі. Мен – құл, бұдан бұрын саған (елші) 

жіберіп, бағыныштылық білдірген едім, саған шын жүректен қызмет етемін 

және мен Сұлтаннан бөлектеніп қалғанымды айтқан болатынмын. Жебе ноян 

келіп, ренжітпей өтіп кетті. Оның соңынан Сүбедей ноян да дәл солай зиян 

келтірмей өтіп кетті. Олардың соңынан Тоғышар келді, сөйтіп таулықтар қанша 

«біз мойынсұндық» десе де, ол тыңдамай көп халық пен тарышыларды алып 

кетті, қашан өлтірілгенінше халықпен соғысты. Ондай надандарды ұлы іске 

жіберетіндей Шыңғыз ханның Ұлы мемлекетінің жақсы адамдары қайда 

кетті?!». 

Содан елшімен белгіленген дәстүрге сай бірнеше бөлшек киімдер жіберді. 

Сосын Тоғышардың ісінің (нәтижесі) қалай боларына сенімді болмай әрі сұлтан 

Жалал ад-дин әкесі дүние салған соң, оның әкесі оған (иелік) етіп белгілеген 

Ғазнинге келгенін, жан-жақтан оған әскерлер жиналғанын есітіп, ол жасырын 

түрде сұлтан Жалал ад-динге: «Мен саған барып (қосылғым) келеді», – (деп 

хабар) жіберді.  

Шыңғыз хан сол кезде ықтияттан және өзі мен ұлы Төле хан алаңдамай 

Хорасан иеліктерін жеңіп алумен айналыса беруі үшін Ғазнинге, Ғаржистанға, 

Забулға және Кабулға (барар) жолды күзетіп, қорғауға Тукажак (Тұқажақ), 

Мулқур (Молқұр), Укар Қалжа (Оқар қалжа), Муқур Қалжа (Мұқыр қалжа) 

сияқты өзге де әмірлермен Шиги Қутуқуны (Шигі Құтұқыны) отыз мың 

әскермен сол аймақтарға жіберіп, мүмкіндігі барынша олар ол өңірлерді 

бағындырып, сонымен бірге қарауыл болуы үшін жіберген еді.  
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Ал Хан мәлік Шигі Құтұқы мен әскері тұрған аймаққа жақын орналасқан еді. 

Олар оны (Хан мәлік пен ол аймақты) оларға (мұғулдарға) бағынышты деп 

есептейтін. Ал ол (Хан мәлік) болса жасырын түрде сұлтан Жалал ад-динге: 

«Мен оған қосылу үшін Сұлтан Пәруан (Ферван) (деген) тұрақта болсын», – деп 

(хабар) жіберді. 

Сосын ол аймақтарда топталған саны көп қаңлылардың жамағатына да 

осындай хабар жіберіп, оларды да жоғарыда аталған орынға шақырып, өзі әп-

сәтте сол жаққа  

523-бет 

жолға шығып кетті.  

Қарауыл жасағынан Шигі Құтұқыға «Хан мәлік бағыныштыларымен және 

қолдаушыларымен бірге сұлтан Жалал ад-динге кетті» деген хабар келді. Шигі 

Құтұқы сол сәтте әскерімен оның соңынан қууға түсіп, оған жетіп алды. Сонда 

оған шабуыл жасауға ыңғайлы сәт болған еді, алайда сақтық жасап, таң атып, 

жарықтау болғанға дейін тоқтады.  

Хан мәлік болса түні бойы шаба отырып, таң атысымен келісілген Паруан 

жерінде сұлтанға қосылды. Қаңлылар мен өзге әскерлер де барлығы аталған 

уақытта сонда келді, сөйтіп саны көп әскер жиналды.  

Осыдан бірнеше күн бұрын Құтұқы ноянмен бірге болған Тұқажақ пен 

Молқұр және өзге бірнеше әмірмен қосылып Уалийан (Валиян) бекінісін 

қоршауға алған және жуық арада (қамалды) алатын еді. Сұлтан Жалал ад-дин 

арбалар мен ауыр (заттардың) барлығын Паруанда қалдырып, оларға әскерімен 

шабуыл жасап, мұғулдардың қарауыл әскерінен мыңға жуық кісіні өлтірді.  

Мұғул әскерінің саны аз болғандықтан, ол (әскер) өзеннен өтіп, арғы 

жағында тұрақтады. Екі жақ та бір-біріне оқ ата бастады. Түнде мұғул әскері 

орындарынан көшіп, Құтұқы ноянның алдына кетті, сөйтіп олармен бірге 

қайтадан Хан мәліктің соңынан қууға түсті. Ал Хан мәлік сұлтанға жетіп (оған): 

«Мұғул әскері соңымыздан ығыстырып келе жатыр», – дегенде, сұлтан аттанып, 

оларға қарай бір фарсахтай (жерге) жақындады.  

(Екі әскер) бір-біріне жақындап саптарын түзегенде, сұлтан оң қанатты 

басқаруды Хан мәлікке, ал сол қанатты Уғрақтың (Оғрақтың) мәлігі Сайф ад-

динге табыстап, өзі ортаның билігін алды да, бүкіл әскерге аттарынан түсіп, 

аттарының шылбырын (тізгінін) белдеріне байлап, ерлікпен соғысуды бұйырды.  

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BF-%D1%81%D3%99%D1%82%D1%82%D0%B5/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BF-%D1%81%D3%99%D1%82%D1%82%D0%B5/
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Келесі күні мұғулдар киізден және басқадан (жасалған) адамға ұқсас бейнені 

әр атқа орнатып, өзін атының артында ұстауға бұйрық шығарды. Түні бойы олар 

(ол бейне мүсінді) жасап, келесі күні саптарын түзеді. Сұлтанның әскері бұл 

(әскердің) түнегін көргенде, олар мұғулдарға көмек келіпті деп ойлап, қашуға 

әрекет жасады.  

524-бет 

Сонда сұлтан оларға: «Біздің әскеріміздің саны көп, біз сапты түзеп, оларды 

оң және сол жағынан қоршап аламыз», – деп айқайлады. (Сонда) әскер тоқтады, 

сұлтан әскерімен үлкен және кіші дабылдар қағып бірден (мұғулдарға қарсы) 

шабуыл жасады. Сұлтанның әскері саны бойынша көп еді. Олар мұғулдарды 

ортаға алу үшін шеңбер жасады.  

Құтұқы ноян әскеріне (былай) деді: «Біз соғыса бастағанда менің туымның 

бұрылуына мұқият қараңдар».  

Содан оларды (мұғулдарды) аз уақытта қоршай бастаған кезде, олар шыдай 

алмай қаша жөнелді. Ол аймақтардың жайлауында шұңқырлар мен індердің көп 

болуынан мұғул әскері аттарынан құлап жатты. Сұлтанның әскері жақсы және 

жеңіл атты әскер болғандықтан, олар (мұғулдарды) қуып жетіп, өлтіріп жатты. 

Солайша шайқаста мұғул әскерінің көбі қырылды.  

Бұл хабар Шыңғыз ханға жеткенде (ол) қатты ренжіді, бірақ (мұны) 

білдірмеді, сөйтіп (былай) деді: «Құтұқы әркез жеңімпаз әрі жеңіске жетуші 

болып үйреніп қалған және тіршіліктің қатігездігін сезінбеген еді. Енді ол оны 

сезінген соң, ол көбірек сақтанатын болады. Ол тәжірибеге ие болады және ол 

(әскери) жағдайлар жайлы білімді иемденеді».  

Содан дереу әскерді ретке келтірумен айналысты. Мұның соңынан Шигі 

Құтұқы және онымен бірге болған әмірлер сол шашырап кетіп, аман қалған 

әскермен бірге келді.  

Ал сұлтан Жалал ад-дин ол шайқастан кері қайтып, өзінің шатырларына 

тоқтады. Және оның әскері мұғулдардан саны көп әскери олжа алып келді. Оны 

бөлу кезінде Хан мәлік пен Сайф ад-дин Оғрақтың ортасында бір тазы (шапқыр) 

сәйгүлік себебінен жанжал орын алды. Хан мәлік Оғрақты басынан қамшымен 

ұрды. (Ал) Сұлтан (болса Хан мәлікті) жазалауға бұйрық берген жоқ, себебі ол 
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да қаңлыларға арқа сүйемейтін еді. (Бұл жағдайдан) Сайф ад-дин ренжіді. Ол 

сол күні (сұлтан ордасында) қалды, ал түнде (жолға) шығып, ашу үстінде 

Керман мен Сиқранның (Сирканның) таулары жағына кетіп қалды.  

(Солайша) оның (ол текетірес) нәтижесінде сұлтанның күші сынды. Оған 

қоса сұлтан Шыңғыз ханның саны көп әскермен келе жатқанын естіді. 

Қорқыныштан  

525-бет 

ол үшін дұрыс ой мен дұрыс амал жасаудың жолы жабылды. Содан ол (қиын 

жағдайдан шығудың) шарасын таппай Синд өзенінен кешіп өту үшін, Ғазнинге 

қарай жолға шықты.  

Құтұқы ноян Шыңғыз ханға келді, ол әр адамның ынтасы мен жіберілген 

қателіктері жайлы (айтып) жеткізді. Сөйтіп, өз әмірлері арасынан барын руынан 

шыққан Оқар қалжа мен Мұқыр қалжа әмірлерге тән қуақылығы (әзілкештігі) 

мен есерлігінен жасаған қателігі жайлы шағымданып: «Өткір тілділігімен, 

мазақтауларымен және қуақылығымен атақты кісілерді (адамдар) ержүрек деп 

есептейді, алайда (басымызға) күн туғанда ондай адамдардан ешқандай іс 

шықпайды және (олардан) зияннан басқа ештеңе жоқ», –деді.  

Ал әзілкештерді мұғулша «қалжа» деп атайтын.  

 

Шыңғыз ханның сұлтан Жалал ад-динді соңынан қууы, сұлтанның Синд 

өзені бойында жеңіліс табуы, Синдті кешіп өтуі (жайлы) 

 

Шигі Құтұқы Шыңғыз ханға келіп істің жағдайы туралы хабар берген кезде, 

Шыңғыз хан Таликан бекінісін алуды аяқтаған болатын. Ал Шағатай мен Үгетай 

Хорезмнен жеңісті болып кері оралса, Төле хан Хорасаннан жеңімпаз болып 

келген еді. Олардың (бәрі) әскерімен Таликанның бөктерінде жазды өткізіп, 

демалып, шаруа малдарын семіртіп алды.  

Шыңғыз хан бұл жағдай туралы есіткенде ол барлығына (жолға) аттануға 

бұйырды да, үлкен әскермен жылқы жылы Таликан аймағынан сұлтан Жалал ад-

динге қарсы (жорыққа) шықты. Ол екі өткел бойы асығыстықпен шапқаны 

сонша, тіпті тағам пісіруге мүмкіндік болмады. Содан (Шыңғыз хан) Шигі 

Құтұқы сұлтанмен шайқасқан жерге жеткенде, ол Шигі Құтұқыдан: 

526-бет 
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«Сендер қалай тұрдыңдар және сұлтан қалай (тұрды)?» – деп сұрады. Олар 

көрсетті. Ол олардың пайымдаулары мен сұлтанның пайымдауын жарамсыз деп 

тапты да: «Сендер соғыс үшін қандай жердің (жарамды) екенін білмейсіңдер 

ме?!» – деді.  

Содан екі әмірді де айыптады. Сосын ол (Шыңғыз хан) Ғазнинге келгенде 

сұлтанның ол жерден Синд өзенінен (арғы бетке) өту үшін кеткеніне он бес күн 

болғанын есітті.  

Шыңғыз хан оларға Баба Йалауачты (Баба Жалауашты) билеуші етіп тағайындап, 

мүмкін болғанша бар жылдамдықпен сұлтанның соңынан асықты. (Ол кезде) 

Сұлтан өзен жағасында арғы бетке өту үшін кемелерді дайындап қойған еді. Ур 

хан (Ор хан) тылдағы жасақта еді, ол (мұғулдардың қарауылы) алдыңғы 

әскеріне қарсылық көрсетіп, жеңіліс тапты.  

Шыңғыз хан сұлтанның (өзеннің арғы бетіне) таңертең өтпекші болып 

жатқанын білген кезде, ол оның алдын алып түні бойы шауып, таң сәріде оны 

алдынан және арт жағынан орап алды. Содан әскер оның жағынан садақ сияқты 

бірнеше жартылай шеңбер күйде тұрып алды, Синд өзені адырнадай болды. Күн 

шыққанда сұлтан өзін су мен оттың ортасында (екенін) көрді.  

Шыңғыз хан алдын ала (былай) бұйырды: «Сұлтанды оқпен атпаңдар, (оны) 

бір айламен қолға түсіруге барынша әрекет етіңдер». 

Және Оқар қалжа мен Мұқыр қалжаны оны (сұлтанды) жағалаудан қууға 

жіберді. Екеуі шауып кетіп, дереу сұлтан әскерінің шетін көрді. Сосын мұғул 

әскері шабуылдап, Хан мәлік басқарған оң қанатқа соққы берді, (олардың) көбін 

қырып салды. Ойсырай жеңілген Хан мәлік Пәршавур (Пешавур) жағына қарай 

қашты. Мұғул әскері жолын бөгеп, оны өлтірді.  

Сосын олар (сұлтан әскерінің) сол қанатын да орнынан қозғалтты. Ортада 

сұлтан жеті жүз адаммен мықтап тұрып, соншалық көп әскерге таң сәріден 

шаңқай түске дейін қарсылық көрсетті. Ол аман қалудан әлі үмітін 

үзбегендіктен бірде оңға, бірде солға шабатын әрі ортаға соққы беретін. Оған оқ 

атуға әмір болмағандықтан, (мұғулдар) шеңбермен қыса түсіп, оның 

айналасындағы топты қыса берді. Ал ол бар күшімен ержүрек шайқасты.  

 

527-бет 

Соңынан ол тауға қарсы тұру, әлде теңізбен соқтығысу ақылға қонымсыз 

екенін түсінгенде, тың атқа мініп мұғул әскеріне (қарсы) шабуыл жасап, оны 
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кері шегінуге мәжбүр етті. Содан соң (атпен) шауып кері қайтты да, тізгінді 

қолына алып, қалқанын арқасына лақтырып, өз шатыры мен туын алған күйде 

атты қамшымен ұрып, найзағайдай өзеннің арғы бетіне өтіп алды. Арғы бетке 

өтті де, қылышынан суды сүрте бастады. Қатты таңырқаған Шыңғыз хан 

(еріксіз) қолымен аузын басты, сөйтіп Жалал ад-динді сілтеп балаларына:  

«Әкеден тек осындай ұл ғана шығуы керек!» – деді.  

 

Өлең: 

Көрмеген мұндай ерді ешкім ғасырлардың көшінде,  

Естілмеген ерлігі даңқтылардың ішінде. 

Ол өзін осындай шайқас орнынан аман сақтай алса және осындай 

тұңғиықтан амандық жағалауына шыға алса, одан көптеген істер мен сансыз 

бүліктер шығады!  

Мұғул әскері оның (Сұлтанның) өзенге секіргенін көрген кезде, олар да 

соңынан (суға) түспек болды, алайда Шыңғыз хан бұған бөгет жасады.  

Бір сенуге лайық тарихта айтылуынша, сұлтан қарсылық көрсетудің мүмкін 

еместігін түсінгенде, ол олар құлдықтың қорлауына түспеуі үшін әйелдері мен 

ұлдарын, гареміндегі күңдерін өзенге батырды және қазына байлықтарын да 

суға лақтырып, өзі сосын өзенге секіріп, (арғы бетке) өтіп алды. Ал сұлтанның 

әскерлері болса, түгелдей қырып салынды.  

Өзге бір риуаяттың баяндауы бойынша, (Жалал ад-дин) өзінің ер балаларының 

бәрін, емізулі шақалақтарына дейін өлтірді, гареміндегі сұлуларын талан-

таражға салды. Сұлтан қазынасында болған алтынның, ақша мен бағалы 

тастардың және қымбат бағалы заттарының көп бөлігін Синд өзеніне лақтыруға 

бұйырды.  

Содан (Жалал ад-дин жеңілгеннен) соң Шыңғыз хан сүңгуірлеріне (өзенге) 

түсіп, мүмкін болғанын тауып алып шығуға бұйырды. Олжаларды жинауды 

аяқтағанда олар өз әдеттеріне сәйкес тұрақтады.  

 

528-бет 

Шыңғыз ханның сұлтан Жалал ад-диннің соңынан Бала ноянды Үндістан 

жаққа қуғынға жіберуі жайлы 

 

Содан соң Шыңғыз хан жалайыр руынан Бала ноян мен дүрбен руынан 

Дүрбай ноян екеуін Хинд аймағына сұлтан Жалал ад-диннің соңынан іздеп 
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табуға жеткілікті әскермен аттандырды. Олар Үндістанның ортасына дейін 

барып, оның іздерін таба алмай, кері бұрылды. Сосын Үндістанның бір аймағы 

Бия бекінісін алды, оны сұлтанның әмірлерінің бірі Камараддин Кермани 

билейтін еді. (Онда) көп қырғын жасап, (олар) Мултанға жол тартты.  

Мултанда тастар болмағандықтан, олар кемелер жасады, оларға тас  

атқыштарға арналған тастарды тиеп, су арқылы Мултанға алып келді. Ол жерге 

келген соң, тас атқыштарды іске қосты, сөйтіп сәл болмағанда қаланы алайын 

деп қалған еді. Дегенмен ауаның (тым қатты) ыстығы олардың (артық) тұрақтауына 

кедергі болды. Мұғулдар Мултан, Лухавур, Пешавур және Маликфур аймақтарын 

қырғын мен тонауға салып кері қайтты. Содан Синд өзенінен өтіп, Шыңғыз 

ханға қосылды.  

 

Шыңғыз ханның Синд өзені жағасынан оралып Манраван мекенінде 

тұрақтауы, Ғазниннің тоналуы, сол аймақтардың қырғынға ұшырауы 

жайлы 

 

Сұлтан Жалал ад-дин өзеннен өтіп кеткен соң, (Шыңғыз хан) Бала ноян мен 

Дүрбай ноянды оның соңынан қууға жіберген кезде, Шыңғыз ханның өзі 620 

хижри жылының мухаррамына сай келетін қунин жылының көктемінде Синд 

өзенінің ағысымен жоғары кетті. Ал Үгетайды ағыс бойынша төменге, ол 

аймақтарды бағындыру үшін жіберді. Ғазнинды қырғын мен тонауға салған ол 

шеберлер мен қолөнершілерді шығыс қалаларға аттандырды. Қалғандарын 

бірден қырып салып, қаланы қиратып тастады. (Сосын) ол Шыңғыз ханға 

 

529-бет 

елші жіберіп: «Егер бұйрық болса, мен барып Систанды қоршауға алсам», – 

(деді).  

Шыңғыз хан: «Ауа ысып кетті, сен кері қайт. Біз оны қоршауға алу үшін өзге 

әскерлерді жіберетін боламыз», – деп бұйырды.  

Үгетай кері, Гармсирге (алып барар) жолмен қайтып келді. Шыңғыз хан ол 

жазда мұғулдар Манраван деп атайтын жайлауда тұрақтап, Бала ноянды күтіп 

отырды. Сөйтіп, сол аймақтарда болған уәлаяттарды басып алып, тонады. 

Сосын Бала ноян мен Дүрбай ноян келгенде, ол жерден көшті. Содан ол 

(Шыңғыз хан) Кунаун қуруған (Кунаун қорған) бекінісіне жеткенде, ол жерде 
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оған Үгетай қосылды. Ол қысты олар Буйа Кубур (Буя Кубур) аймағында 

өткізді. Ол жердің билеушісі Салар Ахмад бағыну белбеуін байлап, жем-шөп 

пен әскерді қамтамасыз етуге қажеттінің барлығын мүмкін болғанша жасады. 

Шірік ауа райының әсерінен көпшілік әскер ауырып қалды. Шыңғыз хан әрбір 

үйде әрбір адам басына төрт жүз ман күріш тазалауға (келіде күріш түюге) 

бұйрық берді. Бұйрыққа мойынсұнылды.  

Шыңғыз хан, ол сұлтан Мұхаммедтің ісін және сонымен бірге оның ұлы 

сұлтан Жалал ад-диннің ісін аяқтаған, (яғни) олардың бірі өліп, екіншісі қаңғып 

кеткен соң, (ол) Жебе мен Сүбедейді сұлтанның Арран, Әзербайжан, Ирак пен 

Шируанда (Ширванда) тұратын иеліктерін жеңіп алуға жіберді. (Сөйтіп), бұл 

мәселе жөнінде көңілі тынышталды. (Сосын) азат етілген қалалардың барлығында 

билеушілерін отырғызды.  

Сосын әскер (аурудан) жазылған кезінде, (Шыңғыз хан) Үндістан жолы 

арқылы Таңғұт еліне шығу үшін кері қайтуды бұйырды. Ол бірнеше аялдамадан 

өткенде, «Таңғұттар қайта көтерілді» деген хабар келді. Осы себептен және де 

жолда өту қиын таулар мен жүруі қиын ормандар болғандықтан, сондай-ақ ауа 

райы жағымсыз және шірікті, ал (ол жақтың) сулары ауру тудыратын індеті 

болғандықтан, ол кері қайтты. Сөйтіп, келген жолымен  

 

530-бет 

ұлдары мен нояндарының барлығымен бірге Пешавурге келді.  

 

Шыңғыз ханның тәжік елін жеңіп алған соң, өзінің бұрынғы мекеніне  

қайтып оралуы және жолда орын алған оқиғалар жайлы 

 

Шыңғыз хан тәжіктер елін жеңіп алған соң, 621 хижри жылының мухаррам 

айына сай келетін бичин жылы болып табылатын мешін жылы Пешавурден 

өзінің негізгі тұрақтау орны мен көне жұртына қайтып оралу ниетін жүзеге 

асырды. Бұл істегі асығыстықтың себебі – (өз елінде) болмау уақытының ұзаққа 

созылу нәтижесінде (ойларында) шайқалушы болып қалған Таңғұт тұрғындарының 

көтерілісі жайлы келген хабар болатын.  

Сөйтіп, ол (Шыңғыз хан) Бамийан (Бамиян) тауларының жолымен кетті. Ал 

Бағлан аймағында қалдырған киіз үйлерге көшуге бұйырды да, (өзі) Жейхуннан 

өтіп, сол қыста Самарқан айналасында орналасты.  
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Шыңғыз хан ол жерден жолға шыққанда, қашан көшкен мұғул әскері 

олардың алдарынан өтіп кеткенінше сұлтан Мұхаммедтің анасы Түркен қатын 

мен оның әйелдеріне алға шығып қатты жылап (сұлтан Мұхаммедтің) мемлекетін 

жоқтауға бұйырды.  

Сосын ол жерден Бенакент өзеніне жеткенде, Жошыдан басқа ұлдарының 

барлығы әкесіне келіп қосылып, жиналып, ол жерде Құрылтай жасады. Одан 

соң ол аймақтан көшіп, сол жылы өздерінің негізгі жұрты мен тұрақтау мекеніне 

жеткенше ақырын және жайбарақат аялдамадан аялдамаға көңілді жүріп 

отырды.  

Осы араға дейін Шыңғыз хан жайлы баяндалғандықтан, енді біз Жебе мен 

Сүбедейдің өзге жағдайларын баяндауға бастаймыз.  

Сұлтан Мұхаммед Абескун аралында өлген соң, сұлтан Жалал 

 

531-бет 

ад-дин Хорезмге барып, ондағы әмірлер мен бауырлары арасындағы келіспеушіліктің 

нәтижесінде кері қайтып келгенде, жолда бірінен соң бірі келіп жатқан мұғул 

әскерімен кездесіп қалды, соғысты, (сөйтіп) Нишапурға кетті де, ол жерден 

Ғазнинге жол тартты.  

Ал оның бауырлары Озарлақ сұлтан мен Ақ сұлтан болса әмірлерімен мұғул 

әскерінің Хорезм аймақтарына келуі туралы хабардан қорқып, сұлтанның 

соңынан бармақ болды, сұлтанды қуып бара жатқан әскердің (қолынан) 

қырғынға ұшырады.  

(Енді) бұл екі әмір (Жебе мен Сүбедейдің) қыпшақтың Дирбант (Дербенд) 

жолы арқылы өзінің негізгі жұртына, падишахтың (Шыңғыз ханның) алдына 

келгенше қандай істер атқарғаны және қандай мемлекетті бағындырып алғаны 

жайлы. 

 

Жебе мен Сүбедейдің Ирак, Әзербайжан және Арран аймақтарына келуі, ол 

аймақтарда жасаған қырғындары мен тонаушылықтары туралы, олардың 

Мұғулстанға қыпшақтық Дербенд жолы арқылы қайта оралуы 

 

Сұлтан Жалал ад-дин Нишапурдан қашып Ғазнинге жол тартқанда Жебе мен 

Сүбедей Шыңғыз ханға елші жіберді:  

«Сұлтан Мұхаммед өлді, оның ұлы Жалал ад-дин қашып, сол (Ғазни) жаққа 

барды. Енді көңілімізді оның жұмысынан босатып, Шыңғыз ханның бұйрығы 
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анықтап берген талапқа сәйкес, мүмкіндігі барынша бір-екі ай ішінде 

алдымыздағы қалаларды жеңіп, Құдай қаласа Мұғулстан жағына бара аламыз, 

(алайда) мұны Ұлы Құдайдың құдіреті мен Шыңғыз ханның дәулеті (билігі) 

біледі».  

Содан соң да олар әркез әртүрлі мәселелер бойынша елшілер жіберіп 

отырды. Сондай-ақ аймақтарда әлі билік тыңғылықты орнамағандығының 

нәтижесінде бірде-бір елші үш жүз-төрт жүз аттылардың күзетінсіз жүрмейтін.  

 

532-бет 

Жалпы (әрекеттердің) нәтижесінде олар Ирак елін алуға кіріскенде, бірінші 

болып Хар мен Семнанды басып алды, ол жерден Рей қаласына келіп, қырғын 

мен тонау жасады. (Сосын) Қумға жол тартты, ондағы барлық тұрғындарды 

қырғынға салып, балаларды құлдыққа алып кетті. Сосын ол жерден (олар) 

Хамаданға кетті. Сейид Мәжд ад-дин Ала ад-дәула (Сейіт Мәждаддин Ала ад-

дәула) (оларға) бағынды, сөйтіп жүйрік аттар мен киімдерден сыйлықтар 

жіберіп, (өзінің үстінен) басшы (тағайындауға) келісті.  

Ол жерден (мұғулдар) «Сажаста сұлтанның әскерінің үлкен тобы жиналды» 

дегенді есітіп, олардың (мұғулдардың) басшылары Битигин Салахи (Битегін 

Салахи) мен Куч Буқа (Күш Бұқа) ханмен бірге оларға қарай бет алды да, 

барлығын қырып салды.  

Ол жерден Зенжанға келді, сөйтіп басқа қалалардағыға қарағанда екі есе көп 

халықты өлтірді, ол аймақта тұрғындар қалдырмады. Сосын олар қайтадан 

Казвинге қайтып келіп, Казвиндіктермен сұрапыл соғыс жасап, қаланы күшпен 

алды. Қала ішіндегі Казвин тұрғындары әдеттеріне сай пышақпен шайқасты. 

Нәтижесінде екі жақтан елу мыңға жуық адам өлтірілді. Ирак елінің 

айналасындағы аймақтарда болса, одан да үлкен қырғын мен тонау жасады.  

Қыс түскенде Рей аумағында үлкен шайқас болды. Бұл кезде Шыңғыз хан 

Нахшаб пен Термез аймағында еді. Сол жылы өте қатты ызғар түсті. Олар 

Әзербайжанға қарай беттеді, жолда кезіккен әр жерде олар өз әдеттеріне сай 

қырғын мен тонау жасады.  

Сосын олар Тебризге келгенде, ол жердегі әкім (билеуші) Жаһан 

Пахлаванның ұлы атабек Өзбек еді. Оның (өзі) тығылып қалып, бейбітшілік 

жасау туралы өтінішпен көп ақша мен мал беріп адам жіберді. (Мұғулдар) 

бейбітшілік жасасып, кері қайтты, сөйтіп қысты ол жақта өткізу үшін Арранға 

бет алды.  



 189 

Олардың (Арранға барар) жолы Гүржістан арқылы өтетін еді. Гуржилердің 

он мың ері (олардың) қарсы алдынан шығып, шайқас бастады. (Нәтижеде) 

Гуржилер жеңіліс тауып, көпшілігі қырып салынды.  

Сосын (мұғулдар) Гүржістан аймағында орманды жолдар мен өтуі қиын 

тоғайларды көргендіктен олар Мерагиға бару ниетімен кері қайтты.  

 

533-бет 

Олар қайтадан Тебризге келгенде, ол жердің уәлиі Шамс ад-дин Тұғраи 

үлкен мал-дүние беріп жіберді. Содан олар (мұғулдар) осымен қанағаттанып, 

(қаланың) жанынан өтіп кетті.  

Содан соң олар (мұғулдар) Мераги қаласын қоршауға алды. Ол жердің әкімі 

Рувиндизде өмір сүретін әйел болғандықтан, қалада оларға қарсылық көрсететін 

әрі (қажетті) шараларды қолға алатын ешкім болмады. (Дегенмен қала) 

тұрғындары шайқасқа шықты.  

Мұғулдар қаланың қорғанына шабуыл жасаулары үшін, мұсылман тұтқындарды 

алдыға айдады. Кері қайтып келген әрбірін олар өлтіріп тастайтын. Осындай 

күйде олар бірнеше күн шайқасты. Ақыр соңында қаланы күшпен басып алып, 

қарапайым халықты да, ақсүйектерді де өлтірді. Және олар өздерімен бірге алып 

кетуі оңай болған нәрселердің бәрін алып кетті, ал қалғанын өртеп, қиратып 

тастады.  

Сосын олар Диярбекир мен Ирбилге қарай беттеді, алайда Мұзаффар ад-дин 

Көкбөрі әскерінің санының көптігі жайлы есіткенде, кері қайтып келді.  

(Одан соң) Хорезмшахтың құлдарының бірі Жамал ад-дин Айба, тағы басқа 

бірнеше кісілермен бірге көтеріліс жасап, Хамадандағы (мұғулдар тағайындаған) 

билеушіні өлтіргендіктен, ал Ала ад-дәуланы ол (мұғулға) бағынғаны үшін 

тұтқындап, Лур аймағының біріндегі Карит қамалына қамап қойғандықтан, 

(мұғулдар) қайта Хамаданға барды. Жамал ад-дин Айба олардың алдынан 

бағынушылық білдірген (күйде) шыққанына қарамастан, бұл көмек бермеді деп, 

оны нөкерлерімен бірге шахид71 қылды (өлтірді). Сосын қаланы қоршауға алып, 

ол жерде жаппай қырғын жасады.  

Бұл – 618 хижри жылының ережеп айында болған еді.  

Хамаданның күйреуінен соң, олар Нахжеуанға (Нахичеванға) қарай жолға 

шықты, оны қолға алып қырғын мен тонау жасады. Соңында атабек Хамуш 
                                                           
71 Шахид – шейіт, яғни Алла Тағала жолында соғысу кезінде қаза тапқан немесе дұшпан шабуыл 

жасағанда отанын, діні мен ұлтын, ар-намысын қорғау кезінде өлген адам. 
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бағынушылық білдіріп келді, сөйтіп оған «Алтамға»72 мен «Ағаш пайиза»73 

берді. Сөйтіп, ол жерден Арранға жол тартты. (Алайда) алдымен Серабты басып 

алып, қырғын мен тонау жасады. Ардебильге де дәл осылай (жасады). Ол 

жақтан олар Байлақан қаласына барды да, оны күшпен алып үлкен-кішіні 

(барлығын) өлтірді.  

Одан олар Арранның ең үлкен қаласы болған Ганжаға шабуыл жасады, оны 

да басып алып, түгелдей қиратты.  

 

534-бет 

Сөйтіп, ол жерден олар Гүржістанға бет алды. Сонда олар әскерін ретке 

келтіріп, шайқасқа дайындалды. (Екі жақ) бір-бірімен кездескенде, Жебе бес 

мың әскермен бір жасырын жерге (торуыл жасауға) кетті, Сүбедей әскермен 

алға жүрді. Шайқастың ең басында мұғулдар қаша жөнелді. Ал гуржилер 

олардың соңынан қуа жөнелді.  

(Сонда) Жебе торуылдан шықты, оларды (гуржилерді) ортаға қыспаққа 

алып, бір сәтте отыз мың гуржиді қырып салды. Ол жерден олар Дербенд пен 

Ширванға жол тартты. Содан жол бойындағы Шамахи қаласын қоршап, басып 

алып, жаппай қырғын салып, өздерімен бірге көп тұтқындар алып кетті. 

Дербенд арқылы өту мүмкін болмағандықтан, олар Ширван шахқа (былай деп) 

айтуға (адам) жіберді: «Біз бітім жасауымыз үшін сен бірнеше адам жібер».  

Ол өз қауымының ұлықтары ішінен он адамды жіберді. (Мұғулдар) олардың 

бірін өлтіріп, өзгелеріне: «Егер сендер бізге Дербенд арқылы жолды 

көрсетсеңдер, сендерге рақым етеміз, кері жағдайда біз сендерді де өлтіреміз», – 

десті.  

Олар өмірлері үшін қорқып, жолды көрсетті, сөйтіп олар өтіп кетті. Содан 

(мұғулдар) халық саны көп Алан аймағына дейін жеткенде, олар (аландықтар) 

қыпшақпен одақтасып мұғул әскерімен соғысты, бірақ екі жақ та жеңіске 

жеткен жоқ. Сонда мұғулдар қыпшақтарға: «Біздер мен сендер бір тайпаданбыз 

және бір әулеттен тараймыз, ал аландар бізге бөтен. Біз сендермен «бір-бірімізге 

зиян келтірмейміз» деп келісім жасаймыз. Сөйтіп, біз сендерге алтын мен 

ақшадан қалағандарыңды береміз, оларды (аландарды) бізге қалдырыңдар», – 

деп хабар берді. 

                                                           
72 Алтамға – қолтамға. Бұл мұғул хандарының қол астына қарасты елдерге жіберген сенімді өкілдеріне 

беретін төртбұрышты мөрі. 
73 Ағаш пайиза – пайза құжаттарына басатын, ағаштан жасалған мөр.  
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(Сөйтіп) олар (қыпшақтарға) көптеген мал-дүние жіберді. Қыпшақтар кері 

бұрылды. Мұғулдар аландардың үстінен жеңіс тауып, қыру мен тонау жөнінде 

не (нәрсе) тағдырда жазылған болса, олар соны жүзеге асырды.  

Қыпшақтар болса, жасалған келісімге арқа сүйеп, ешбір қауіптенбей өз 

аймағына тарап кетті. (Сонда) мұғулдар оларға кенеттен шабуыл жасап, 

ұстағандардың бәрін қырып салды да, қанша берген болса, сонша (мал-дүниені) 

артығымен алып кетті. Ал қыпшақтардың аман қалған бөлігі орыс еліне қашып 

кетті. Ал мұғулдар сол жаппай нулар мен (көкорай) шалғын болған аймақта 

қыстады.  

535-бет 

Ол жақтан олар Құстантина бұғазына тірелетін теңіздің жағалауында 

орналасқан Судак қаласына шабуыл жасады да, ол қаланы қолға алды, сөйтіп ол 

жердің халқы тарап кетті.  

Сосын олар орыстар еліне, сол жақтағы қыпшақтарға шабуыл жасады. Ол 

уақытта олар (қыпшақтар) көмек алып, саны көп әскер жинап қойған еді. 

Мұғулдар олардың (саны жағынан) үстемдігін көргенде, шегіне бастады. 

Қыпшақтар мен орыстар «олар қорқып қашты» деп ойлап, мұғулдарды он екі 

күндік жолға (дейін) қуып келді. (Сонда) мұғул әскері кенеттен кері бұрылып, 

оларға (қыпшақтар мен орыстардың алдыңғы шебінде келе жатқан әскеріне) 

соққы берді. Сөйтіп, олар (қыпшақтар мен орыстардың артқы шебінде созылып 

келе жатқан әскері) бірге қосылғанына (көмекке жетіп келгеніне) дейін, (көп) 

халықты (әскерді) қырып салды. Олар бір апта бойы соғысып, соңында 

қыпшақтар мен орыстар қаша жөнелді. Мұғулдар оларды қуып, олардың көп 

аймағын тұрғынсыз халге келтіргенге дейін қаласын жойды. Сосын ол жақтан 

кетіп, жолда тәжіктер уәлаятынан келе жатқан Шыңғыз ханға келіп қосылды.  

 

Шыңғыз ханның тәжіктер уәлаятынан өзінің негізгі мекеніне, қоныстау 

орынына қайтып оралуы мен ордасында тұрақтауы 

 

Шыңғыз хан тәжіктердің жерлерін жеңіп алудан қайтып келе жатып, 621 

хижри жылына сәйкес келетін бичин, яғни мешін жылы жазды да, қысты да 

жолда өткізді. Ол өзінің ордаларының шекараларына жеткен кезде, оның 

алдынан он бір жастағы Құбылай хан және тоғыз жастағы Хұлағу хан шықты. 

Дәл сол кезде Құбылай хан қоянды, ал Хұлағу хан киікті ұйғырлар уәләятына 

жақын жердегі, наймандар уәләятының шекарасындағы Матамил Қужинға 
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жақын маңдағы Хила (Іле) өзенінің арғы жағындағы Айман һүй (Айман үй) 

мекенінде74 атып алған еді.  

536-бет 

Ал мұғулдардың әдетіне сәйкес, бірінші рет ер бала аңға шыққанда олардың бас 

бармағын майлайды, яғни оны етпен және маймен сүртеді. Шыңғыз ханның өзі 

олардың саусақтарын майлады. Құбылай хан Шыңғыз ханның бас бармағын 

ақырын ғана ұстады, ал Хұлағу хан болса, мықтап ұстап алды. (Сонда) Шыңғыз 

хан: «Бұл ғатарлы (қатерлі) (саусақты қылқындырушы бала) менің саусағымды 

құртты (сындыратын болды)», – деді.  

Олар ол жерден кетіп, Бука Сиужиқу жеріне орналасып, Үлкен алтын орда 

құруға, мәжіліс жасап, үлкен той беруге әмір етті. Ол мекеннің жері жұмсақ 

болғандықтан әрі шаң көтеріліп жатқандықтан (Шыңғыз хан) әркімге өзінің 

ордасы мен үйлерінің айналасына тас жаюға бұйрық етті. Бәрі тас жайды, тек 

оның (Шыңғыз ханның) бауыры Отшы нояннан басқасы. Ол тастардың орнына 

шөп тастады. Осы себептен оны (Шыңғыз хан) сөкті.  

Сол бірнеше күннің ішінде олар тағы бір рет аңға шықты. Отшы ноян шұғыл 

түрде торуылға бармай, біршама қалып қойды. Бұл екі ісі үшін оны жеті күнге 

ордаға кіргізбей қойды. Ол содан кейін тағы да қателік жасайтын болса, оны 

жазасыз қалдырмайтынын айтқан соң (Шыңғыз хан) оны кешіріп, босатты.  

622 хижри жылының сафар (сапар) айына сай келетін, тауық жылы болып 

табылатын тақиқу жылының көктемінде (Шыңғыз хан) өз ордаларына жайғасты. 

Ол жазды сол үйінде өткізді, дана бұйрықтар берді.  

Сосын ол «Таңғұттар қайтадан көтеріліс жасады» дегенді есіткенде, ол 

әскерді ретке келтіріп, сол жаққа аттанды.  

Шыңғыз ханның Таңғұт уәлаятына соңғы жорығы және  

сол өңірдің патшасымен соғысуы 

622 хижри жылына сәйкес келетін тауық жылы болып табылатын тақиқу 

жылы  
                                                           
74 Бұл деректен шығатын мағына: Шыңғыз хан Хорезмшахты жеңіп, қайтып келе жатқан кезінде, Іле 

өзенінен өткеннен кейін, сол аумақтарда қоян мен киікті атып алған 9 және 11 жастағы Құбылай мен 

Хулагуды кездестірген. Ендеше, кішкентай балалардың өз ордасынан тым алысқа кете алмайтынын 

ескеретін болсақ, Шыңғыз ханның сол кездегі ордалары қазіргі Алматы облысының аумағында 

орналасқандығын аңғаруға болады. Сондай-ақ, Шыңғыз ханның елі көшпенді тайпалардан 

құралғандықтан, олар үнемі көшіп-қонып жүрген, сондықтан оның Ертіс пен Алтайдың аралығында да 

қоныстары болғандығы белгілі. (Аудармашының түсініктемесі).  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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537-бет 

Шыңғыз хан Таңғұт деп атайтын Қашын уәлаятына қарсы жорыққа шықты. Ол 

Шағатайға Орданың артында, әскердің шетінде жүруге бұйырды.  

(Бұл кезде) Жошы дүние салған болатын, Үгетай әкесінің жанында еді. Төле 

хан Сұрғақтан бикеде қорасан75 пайда болғандықтан бірнеше күн артта жүрді, 

сосын Шыңғыз ханға қосылды.  

Ол күндері Үгетайдың ұлдары Күйік пен Кутанды кері қайтарды. Олар:  

– Ол (Шыңғыз хан) оларға деген оң көзқарасы мен сыйлық ретінде бір нәрсе 

береді ме? – деп сұрады. Ол:  

– Менде ештеңе жоқ, бар нәрсенің барлығы үйдің иесі және үлкен жұрттың 

иесі болып табылатын Төлеге тиесілі, барлығын басқаратын сол, – деп айтты. 

Төле хан оларға киімдер мен түрлі заттарды табыстады. Шыңғыз хан Қубужақтың 

атасы Гераттың билеушісін Күйік ханға табыстады, сөйтіп:  

– Сенде бір ауру бар, ол саған тамақ дайындап беретін болады, – деді.  

Шыңғыз хан Таңғұт өңіріне келгенде, алдымен Қайжу, Сижу және Қачу 

қалаларын алды да, Дурмикай қаласын қоршап, өртеп жіберді. Өрт жайылған 

кезде, оны Таңғұт тілінде «Лийуван» деп атайтын сол өңірдің Шидурғу 

(Шидұрғы) есімді патшасы, оның ордасы болған үлкен сарайдан мұғул 

әскерімен шайқасуға елу түмен әскерімен шықты. Бұл сарайдың атауы таңғұт 

тілінде – Ириқи (Іріқи), мұғулдар тілінде – Ириқийа (Іріқия).  

Шыңғыз хан соғысқа оның алдынан (қарсы) шықты. Ол жерлерде Қара 

мураннан көптеген өзендер (көлдер) тарайтын еді және бәрін мұз қаптаған еді. 

Шыңғыз хан сол мұздың бас жағында тұрып, (жау әскері) мұз бетімен өтіп 

кетпеуі туралы бұйрық берді.  

Ол (мұздың бетімен) өтуде адамның қырылғаны сонша көп болды, айтуларынша 

үш өлік басымен тік тұрды. Және мұғулдарда келесі (мәлімет) тіркелген: әрбір 

он түмен өлтірілген адамға бір тік тұрған өлік сәйкес келетін. 

Содан соң Шидұрғы  

538-бет  

қаша жөнелді де, қайтадан қалаға кіріп кетті. Шыңғыз хан: 

– Ол осындай жеңіліс тапқан соң, енді оның (қарсылық етуге) басқа күші 

болмайды, – деді де, оған көңіл аудармай ол қаланың жанынан өтіп кетті. Сөйтіп, өзге 

қалалар мен аймақтарды қолға алып, Қытай бағытына қарай кетті. 

                                                           
75 Қорасан – ауамен таралатын шешек ауруының ауыр түрі. Оны қарашешек деп те айтады. 
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623 хижри жылына сәйкес келетін ит жылы болып табылатын нуқай жылы 

көктемнің алғашында, ол (Шыңғыз хан) Арбуқа (Арбұқа) мекеніне келді. Сол 

жерде кенеттен өзі туралы терең ойға берілді. Себебі ол өлім сағатының 

жақындағаны жайлы бір түс көрген еді. Ханзадалардан Жошы қасардың ұлы 

Есуңге бар еді. Ол одан:  

– Менің ұлдарым Үгетай мен Төле алыста ма, әлде жақында ма? – деп 

сұрады. Олар өз әскерлерінің алдында еді. Ол (Есуңге) олар шамамен екі-үш 

фарсахтай қашықтықта екенін айтты. (Шыңғыз хан) дереу олардың соңынан 

адам жіберіп, оларды шақыртты. Келесі күні таң сәріде олар тамақ жеп 

отырғанда, ол әмірлері мен мәжілісте жиналғандарға:  

– Менің ұлдарыммен (бірге) кейбір ісіміз, ақыл-кеңесіміз және сырымыз бар 

еді. Біз бір-екі сағат өзіміз оңашада сол сырларды талқылап, осы жөнінде 

кеңесуді қалаймын. Сендер біраз уақытқа біздің оңаша қалуымыз үшін бара 

тұрыңдар, – деді.  

 

Шыңғыз ханның өз ұлдарын оңашада балаларымен бетпе-бет ақылдасуы  

және оның айтқан өсиеті 

 

Әмірлер мен адамдар кеткен соң Шыңғыз хан ұлдарымен оңашада кеңес 

жасау үшін отырды. Көп кеңес пен насихат айтылғаннан соң ол:  

– Уа, менің соңымнан қалып жатқан балаларым, менің ақыретке көшетін 

сапарымның уақыты жақын келді.  

Перзенттерім, мен сендер үшін Құдайдың (берген) күшімен және аспандық 

(илахи) көмекпен, оның ортасынан барлық жаққа бір жылдық жол болатындай 

кең әрі үлкен мемлекетті азат етіп, дайындадым.  

 

539-бет 

Енді менің сендерге берер өсиетім келесідей: Сендер өмірлеріңді 

мамыражайлық пен разылықта өткізулерің үшін және биліктің ләззатын 

татуларың үшін ойларың біртұтас болсын және жауларды қайтару мен достарды 

көтеруде ынтымақтас болыңдар, – деді.  

Сосын Үгетай қағанды мұрагері етті, сөйтіп мұрагерлік және өсиет айтуды 

аяқтаған соң:  
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– Сендер (мен жағынан) бойсұндырылған, қалдырылған жайбарақат иелік 

болып табылатын мемлекет пен ұлыстың басында (басшы) болыңдар. Менің 

өлімім үйде орын алуын қаламаймын, сондықтан мен атақ пен намыс жағына 

кетіп барамын. Осыдан бастап сендер менің (бұл) бұйрығымды бұзбауларың 

қажет. Шағатай мұнда жоқ. Егер де менің өлімімнен соң, ол менің сөздерімді екі 

етсе, мемлекетте бүлік шығады. Сендер кетулерің қажет! – деді. 

Осылайша ол (Шыңғыз хан екі ұлымен) оңаша кеңестегі сөздерін аяқтады. 

Сосын олардың (ұлдарының) екеуімен де қоштасып, оларды мемлекет пен ұлысты 

басқарулары үшін кері қайтарып жіберді. Өзі әскермен Нангияс бағытына 

аттанды.  

 

Шыңғыз ханның Нангияс бағытына жорығы және оның сырқатының 

басталуы, Таңғұт патшасының оның алдына тізе бүгіп келгендігі және 

қаланы тапсыру бойынша уақыт беруін сұрауы жайлы 

 

Шыңғыз хан өсиет айтып, ұлдарын аттандыруды аяқтаған соң Нангиясқа 

жол тартты. Ол жақтағы қалалардың патшалары бірінен соң бірі келіп бағынып 

жатты. Ол Жұрша мен Нангияс және Таңғұт аймақтары ортасында орналасқан 

Алашан мекеніне келгенде, Жұрша патшасы Шыңғыз ханның келе жатқанын 

есітіп елшілерін сыйлықтармен жіберді, олардың қатарында үлкен таңдаулы 

інжу салынған сандық та бар болатын, сөйтіп:  

– Біз мойынсұнамыз! – десті.  

Шыңғыз хан кімнің құлағында (сырға тағуға) тесігі бар болса, әрбіріне інжу 

беруді бұйырды. Сонда болғандардың (құлағында) тесігі жоқтары дереу 

құлақтарын тестірді.  

540-бет 

Барлығына інжуден берді, бірақ сонда да (інжулер) көп қалып қойды. (Сонда 

Шыңғыз хан):  

– Бүгін табыстаулар күні, қолға түсіргеннің барлығын адамдарға лақтырыңдар, – 

деп бұйырды.  

Оның өзі болса, өлімінің жақын келгенін білген соң, оларға (інжуге) еш 

назар аударған жоқ. Ол інжулердің көбі топыраққа араласып кетті, тіпті арадан 

көп уақыт өткен соң да бұл жерде інжу іздегендер оларды жерден тауып жатты.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82/
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Содан соң Таңғұт патшасы Шидұрғы ойланып-толғанып келесідей шешімге 

келді: «Мен бірнеше рет Шыңғыз ханға қарсы көтерілдім, әр жолы (мұғулдар) 

менің уәлаятымды қырып, тонап кетті. Енді жанжалдар мен тартыстардың мәні 

жоқ, (сондықтан) Шыңғыз ханның аяғына құлдыққа бас иген күйде бару керек». 

(Сөйтіп) ол бейбітшілікті сұрап, келісім туралы және ант туралы (айтып) елші 

жіберді, сөйтіп: «Мен қорқудамын, ол мені балаларының (қатарына) қосады ма 

екен?» – деп айтты.  

Шыңғыз хан оның сұранысын қанағаттандырды. Ол сыйлықтарын дайындауға 

және қала тұрғындарын шығаруға бір ай уақыт сұрады. Оған сұралған уақытты 

берді. Ол бас иіп құрметі мен бағыныштылығын білдіру үшін келмек болды, 

алайда Шыңғыз хан:  

– Мен ауырып жатырмын, мен жазылғанымша ол күте тұрсын, – деп 

бұйырды. Сосын Толұн (Тулын) шербиге: 

– Сен оның шикауылы бол, әрдайым оның қасында тұр! – деді. Яғни 

(Шикаул) қонақ күтуші. (Толұн (Тулын)) бұл бұйрыққа сәйкес іс-әрекет етті, 

сөйтіп оның жанында үздіксіз болды. Шыңғыз ханның ауруы күннен-күнге 

ауырлап (күшейіп) бара жатты. 

 

Шыңғыз ханның өлімі, таңғұттар патшасының өлтірілуі, қала 

тұрғындарының барлығының қырғынға ұшырауы, әмірлердің оның 

(Шыңғыз ханның) мәйітін жасырын түрде ордаға әкелуі мен бұл қайғылы 

оқиға жайлы халыққа жария етілуі және оның жерленуі жайлы 

 

Шыңғыз хан бұл аурудан өзіне ажал келетінін анық (күмәнсіз) деп білді. Ол 

өзінің әмірлеріне: 

– Менің оқиғам (өлімім) туралы жау біліп қоймауы үшін, сендер жар 

салмаңдар және дыбыс шығарып жыламаңдар. Таңғұттың патшасы мен тұрғындары 

айтылған уақытта  

541-бет 

қаладан шыққандарында сендер олардың барлығын бірден жойып салыңдар, – 

деп өсиет етті. 

Басталуы 624 хижри жылының рамазан айына сәйкес келетін доңыз жылы 

күздің орта айының он бесінші күні ол (Шыңғыз хан) бұл фәни (пәни) дүниеден 

көшіп, тақты, иеліктері мен мемлекетті атақты ұрпақтарына қалдырып кетті.  
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Әмірлер оның бұйрығына сай, оның өлімін әлгі қауым қаладан шыққанға 

дейін жасырын ұстады да, олардың бәрін өлтірді. Кейін оның табытын алып 

қайтар жолға түсті. Содан олар Ордаға жеткенше жолда кездескен тірінің бәрін 

өлтіріп отырды. Сосын жақын аралықта болған барлық ханзада мен әйелдер 

және әмірлер жиналып марқұмды жоқтады.  

Мұғулстанда Бурқан Қалдун (Бұрқан қалдұн) деп аталатын үлкен тау бар. Ол 

таудың тігінен (әлде бір бетінен) көптеген өзендер ағып түседі. Және ол 

өзендердің бойында сансыз көп ағаштар мен көп ормандар (бар). Ол ормандарда 

тайжуыт рулары өмір сүреді. Шыңғыз хан өзінің жерленуі үшін сол жерден 

орын таңдап: «Біздің және біздің ұрығымыздың жерлену орны осында болады», 

– деп бұйырған еді. 

Шыңғыз ханның жаздық және қысқы көшіп-қонуының орындары да сол 

жерлерде еді. Оның өзі Булук Булдақ мекенінде, Ұнан өзенінің төменгі 

жағында76 дүниеге келген болатын. Ол жерден Бұрқан қалдұн тауына дейін алты 

күндік жол. Ол жерде (Бұрқан қалдұнда) Уқай Каржу әулетінен бір мыңдық 

ұраңқайлар өмір сүреді әрі ол жерді күзетіп тұрады.  

Ол өзендердің толықтай сипатталуы келесідей:  

Оңтүстік жағынан, ортада – Килураң; 

Шығыс жағынан – Унан (Ұнан); 

Үлкен солтүстік-шығыс жағынан – Қарилту; 

Үлкен солтүстік жағынан – Қирқжу; 

Үлкен солтүстік жағынан – Чику;  

Солтүстік-батысы жағынан – Қалқу;  

Орта оңтүстік-батыс жағынан – Қара;  

Орта оңтүстік-батыс жағынан – Буражиту; 

Оңтүстік-батыс жағынан – Дула. 

Жағдай келесідей болып еді:  

Бірде Шыңғыз хан аңшылық жасап жүргентұғын. Сол жерде бір жалғыз 

ағаш өскен еді. Ол оның астында атынан түсіп, сол арада бір қуанышты көңіл 

күйге бөленді.  

542-бет 

                                                           
76 Ұнан өзенінің төменгі жағында – бұл қазіргі кездегі Шығыс Қазақстан облысы, Катон-Қарағай 

ауданынан ағатын Бұқтырма өзенінің төменгі жағы болуы керек. 
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(Сонда) ол: «Бұл жерлер менің жерленуім үшін сәйкес. Оны белгілеп 

қойсын!» – деп бұйырды.  

Жоқтау уақытында, одан сол сөздерді есіткен адамдар оларды (сол сөздерді) 

қайталап айтып берді. Ханзадалар мен әмірлер оның әміріне сәйкес, сол жерді 

(жерлеу орны үшін) таңдады. Айтуларынша, оны жерлеген сол жылы ол 

жайлауда сансыз көп ағаш пен шөптер өсіп кетті. Содан қазіргі кезде орманның 

қалыңдығы соншалық – ол арқылы өту мүмкін емес, ол алғашқы ағаш пен оның 

жерлену орнын да тану мүмкін емес. (Қазір) тіпті, сол орынды күзетіп тұратын 

көне қорықшылар өздері де оның басына жол таба алмайды.  

Шыңғыз ханның ұлдарынан кенже ұлы Төле хан мен оның ұлдары Мөңке 

қаған, Құбылай қаған, Арық Бұқа және олардың сол уәлаятта (аймақта) 

дүниеден өткен басқа да ұрпақтарының жерлену орны сол жерде орналасқан. 

Шыңғыз ханның өзге Жошы, Шағатай, Үгетай және олардың ұлдары мен 

ұрпақтары болса, өзге орында жерленген.  

Ол ұлы қорықтың қорықшылары (күзетшілері) – ұраңқай руының әмірлері.  

Шыңғыз ханның төрт ұлы ордаларының әрқайсысында марқұмды бір күн 

бойы жоқтады. Сосын оның өлімі туралы хабар алыс пен жақын аймақтарға 

және жерлерге жеткенде, бірнеше күн ішінде шартараптан, ол жақтан әйелдер 

мен ханзадалар келді, сөйтіп марқұмды жоқтады. Кей тайпалар өте алыста 

орналасқандықтан, арадан шамамен үш ай өткен соң да, олар бірінің соңынан 

бірі келіп марқұмды жоқтаумен болды.  

«Оның (Алланың) «жүзі»-нен басқа барша нәрсе өледі. Үкім Онікі және Оған 

ғана қайтарыласыңдар!»77. Және Оның (Алланың) билігіне мадақтар мен оның 

Пайғамбарына салауаттар және оның нәмеңгері мен оның пәк ұрпақтарына 

сәлемдер болсын!  

Құдіреті күшті Ұлы Хақ Тағала барлық адамдардың үстінен иелік етуші әлем 

патшасы, жер мен уақыттың шаханшахы, Иран мен Тұран хақандарының 

даруғасы, молшылықтың, жомарттықтың және мейірімнің көрінісі, Ислам мен 

иман ұрандарының жариялану орны, Ислам қамқоршыларының дарасы, 

әділеттік жәмшиді (орнатушысы), әлемді басқару дәстүрлерін тірілтуші, 

құдіреттіліктің белгілерін биікке көтеруші, әділ сот төрелігінің кілемін жаюшы,  

543-бет 
                                                           
77 «Қасас» сүресінің 88-аяты. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80/
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мейірімділіктің ағыл-тегіл мұхиты, мемлекеттердің пәрменді даруға иесі, 

Шыңғыз хан тағының мұрагері, Тәңірдің көлеңкесі, Алла дінінің көмекшісі 

сұлтан Махмұд Ғазан ханның сұлтандығын әлемнің соңына және уақыттың жоқ 

болуына дейін мызғымас және мәңгі етсін! Оның алпауыт мемлекетінің істері 

әркез оң болсын! Алла (Тағала) құлына рақым етіп, (оны) аса сенімді (мүмін) 

деп атасын!  

(Осыған дейін) Шыңғыз ханның тарихы, бастауы 615 хижри жылының зул-

қағда айына сәйкес келетін, қоян жылы болып табылатын таулай жылының 

басынан бастап, 624 хижри жылының сафар (сапар) айынан бастау алатын, 

доңыз жылы болып табылатын қақа жылының соңына дейінгі аралықтағы уақыт 

тоғыз жылды құрады. Ендеше, бұл аталған уақыт аралығының басында ол 

(Шыңғыз хан) Түркістан мен Иран мемлекеттеріне (жорыққа) аттанып, алты 

жыл ішінде бұл істі аяқтап, (6)22 хижри жылының сафар (сапар) айынан бастау 

алатын тауық жылы болған жетінші жылы көктемде өз ордаларына қайтып 

оралып, қайтадан көтеріліс жасаған Таңғұт уәлаятына қарсы соғысқа аттанды. 

Сөйтіп, бұл жорықтың үшінші жылы болған доңыз жылы күздің ортасында 

дүниеден өтті.  

(Міне, осы аралықтағы тарих) түгел айтылып (жазылып) болды. Енді 

(жоғарыда) белгіленген қағидаға сәйкес біз осы тоғыз жыл аралығындағы оның 

(Шыңғыз ханның) замандастарының тарихын баяндап береміз, егер Ұлы Алла 

(Тағала) қаласа!  

544-бет 

Шыңғыз ханның соңғы 9 жылындағы замандастары болған Қытай және 

Машын қағандарының және Иран елінің атабектерінің, Шам, Мысыр, Мағриб 

халифтері, сұлтандары, мәліктері мен өзге де патшалардың хижри жыл 

санауы бойынша 615 жылдың зул-қағда айына сай келетін таулай, яғни 

қоян жылынан бастап, 624 хижри жылының сафар (сапар) айына тура 

келетін қақа, яғни доңыз жылының соңына дейінгі 9 жыл аралығындағы 

тарихтары, бұған қоса осы уақыт аралығында болған сирек кездесетін 

оқиғалардың да қысқаша түрде келтірілген тарихы. 

 

Осы аталған уақыт аралығындағы Қытай патшаларының тарихы 

 

Чийзун 

Кимшан 

Шусу 
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Осы аталған уақыт аралығындағы Машын патшаларының тарихы 

 

Ниңзун 

 

Осы аталған уақыт аралығындағы халифтердің, сұлтандар мен  

атабектердің тарихтары Бағдаттағы халифтердің тарихы 

 

Бағдатта бұл аталған уақыт арасында аббасилік халиф Насир ли-диниллах 

(патша) болды. Оның халифатының істері жайғастырылған және берік еді.  

 

545-бет 

Сұлтандардың тарихы 

 

(Бұл аталған уақыттың алғашқы жылдары) Хорезмде, Хорасанда, Иракта, 

Ғазнада, Мауараннаһрда, Түркістанда билікті сұлтан Мұхаммед Хорезмшах 

басқарды. Оның өмірлік жағдайы аталған тоғыз жылдың бірінші жылынан, ол 

Мазандаранның Абескун аралында дүние салған үшінші жылына дейін Шыңғыз 

ханның тарихымен бірге баяндалды. Ал оның ұлы сұлтан Жалал ад-диннің 

(өмірлік) жағдайлары ол Синд өзенінен жүзіп өтіп Шыңғыз ханның әскерінің 

қолынан аман қалған уақытына дейін жоғарыда баяндалған жылдың төртінші 

жылы болатын.  

Одан кейінгі жағдай былай болған еді:  

Сұлтан Жалал ад-диннің өзеннен өтіп Шыңғыз ханның әскері қолынан құтылған 

соң, сол орман арасында бір-екі күн күтті. Сосын тағдыр өзенде өлімге жібермеген 

елуге жуық адам (сол арада) оған қосылды. Олар сұлтанның тұрағынан екі 

фарсахтай жерде аттылы-жаяу қаңғыған үнділердің тобы тонаумен әрі 

бұзақылықпен айналысып жатқандары туралы мәліметтер алды. Сұлтан  

жолдастарының әрқайсысына таяқ жонып алуға бұйрық берді, (сөйтіп) олар 

кенеттен әлгілер аңдаусызда (тұрғанда) шабуыл жасап, көпшілігін қырып салды, 

олардың малы мен қару-жарағын тартып алды. Жан-жақтан басқа да адамдар 

оларға қосылды. Олардың бірі аттарға, кейбірі бұқаларға мінді. Сосын сол арада 

қырық мыңға жуық үнді әскерінің орналасқаны жайлы хабар келді. Сұлтан 

оларға қарсы жүз жиырма әскермен шауып барып, көпшілігін қылышпен шапты. 

Қолға түсірілген әскери олжаның арқасында ол өзінің әскері үшін керек-жарақты 



 201 

тапты. Сұлтанның мұғулдардан жеңіліс тапқаны және оның жағдайының жақсарғаны 

жайлы Үндістанға хабар жеткен кезде, Балала (Пелалэ) мен Ракала тауынан 

алты мың атты жиналып,  

546-бет 

Сұлтанға шабуыл жасады. Сұлтан қолында бар бес жүз салт аттымен оларға 

қарсы шығып, шайқасты. Сөйтіп, (жаудың) көп бөлігін жойды, ал бір бөлігі оған 

қосылды, содан оның әскері шамамен үш мыңға жетті. Сол кезде ол Делиге 

қарай жолға шықты да, шекараға дейін жетіп сұлтан Шамс ад-динге елші 

жіберді: «Бұрынғы уақыттарда көршіліктің құқықтары бұзылмас болғандықтан 

және егер екі жақтан жасырын болсын, айқын болсын бір-бірімізге көмек пен 

қолдау беріліп жатса, бұл бекзаттыққа сәйкес болатын еді», – деді.  

Сөйтіп, (ол) ол жерде бірнеше күн тұрақтауы үшін бір орынды белгілеп 

беруін сұрады.  

Сұлтанның шектен тыс жауыздығы мен әділетсіздігі әлемге әйгілі 

болғандықтан, сұлтан Шамс ад-дин оның қауіптілігі жайлы ойланып, сұлтанның 

өктемдігінен қорқып жауап беруді бірнеше күн созды. Соңында ол елшінің 

(көзін) жойды, (сөйтіп) сұлтанға сәйкес тағам мен сыйлықтар беріп бір ақсүйек 

кісіні жіберді. Содан бұл аймақта сұлтанның денсаулығына сәйкес келетін ауа 

райлы (жердің) жоқ екенін айтып, кешірім сұрады. Егер де сұлтан (оған) 

Делидің шекарасында бір жер белгіленуін қаласа, ондай жер – сұлтан 

бүлікшілерден азат еткен кез келген жер табысталады.  

Сұлтан бұл сөздерді есіткенде ол кері қайтып Балала және Ракала аймағына 

келді. Ол жерде оған өзге әскердің жасағы қосылды, сөйтіп оның салт 

аттыларының саны он мың шамасына жетті. Ол ол жерден халаж руының 

басшысы Таж ад-динді біраз әскермен Жуди тауына, сол жақтарға шабуыл 

жасап, тонауға жіберді де, олар көптеген байлық (олжа) алып келді. Сосын ол 

гукарлардың райы (басшысы) Сенгинге (елші) жіберіп, оның қызын айттырды. 

(Ол) тыңдап, сұлтанға әскермен ұлын жіберді. Сұлтан ол ұлды Қутлуғ (Құтлық) 

хан деп атады.  

Синд аймағының билеушісі Қубача (Құбаша) атты бір әмір болатын. Оның 

сұлтандық билікке таласы бар еді. Оның және гукарлардың райы Сенгиннің 

ортасында дұшпандық пен жанжал орын алды. Содан Синд өзені жағалауында 

Уча (Ұша) қаласынан бір фарсах жерде  
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547-бет 

ол (Құбаша) жиырма мың әскермен жасақ құрып орналасты. Сұлтан оған қарсы 

әскермен Узбик (Өзбек) есімдіні жіберді. Өзбек жеті мың адаммен түн ішінде 

тосыннан шабуыл жасады. Құбашаның әскері бірінші қыспаққа алынғанда-ақ 

шашырап кетіп, қаша жөнелді. Құбаша кемеге отырып аралдағы Акару Бакар 

қамалына кетті. Узбикбай (Өзбекбай) Құбашаның әскерінің орнына келіп 

орналасып: «Сұлтан келіп оның орнына тұрақтасын», – деген қош хабарды 

айтуға жіберді.  

Сосын Құбаша Акару Бакардан Мултанға қашып кетті. Сұлтан басталған 

ыстықтың себебінен, жазды өткізуге Жуди тауларына кетті. Сосын ол Балала 

және Ракала аймағында, жол бойындағы Басрам қамалын қоршауға алды. Бұл 

соғыста сұлтанның қолын оқпен жаралады. Ол қамалды алып, оның тұрғындарын 

қырып салды. Сөйтіп, ол жерден кері бұрылды, жол Мултанға қарай ашылды.  

Ол Құбашаға елші жіберіп, одан салық (беруін) талап етті. Құбаша шайқасқа 

шықты. Арада біраз уақыт соғысқан соң сұлтан қаша жөнеліп, Ұшаға келді. Ол 

жердің тұрғындары (оған қарсы) шайқасқа шықты. Сұлтан қаланы өртеп 

жіберіп, Садусан бағытына кетті. Ол жерде Құбашаның атынан Фахр ад-дин 

Салари билеуші, ал Лачин Хитаи (Лашын Қытай) оның қолбасшысы еді. Лашын 

сұлтанның алдыңғы шептегі әскерінде болған Урханға (Орханға) қарсы 

шайқасуға шығып, өлтірілді. Сосын Орхан қаланы қоршауға алды. Сұлтан келіп 

жеткен кезде Фахр ад-дин Салари оған қылыш пен кебін алып шықты. (Сөйтіп), 

сұлтан қалаға кірді, содан бір ай болды. Ол Фахр ад-динге мейірім танытты, 

сөйтіп Садусанның басқаруын оған бекітті.  

Сосын (сұлтан) Дамрил мен Дивалға қарай шықты. Ол уәлаяттың әкімі 

Ханисар аралдарының біріне қашып кетті. Сол аймақта орналасқан Сұлтан 

Хасханды әскерімен Нахрвалаға шабуыл жасап, ол жақтан көбірек түйелер алып 

келу үшін жіберді. Сұлтан Дивалда қасырдың орнына қалалық мешіт тұрғызды.  

Бұл уақытта Ирак жақтан «Оның бауыры  

 

548-бет 

Ғияс ад-дин Иракта орныққаны және ол мемлекеттің әскерінің көпшілігі сұлтан 

Жалал ад-динге қызмет еткісі келетіні жайлы және Барақ хажиб Керманның 

(бас) қаласы Гуваширді қоршауға алды» деген хабар келді.  

Сұлтан ол жерден (Дивалдан) Макранға барар жолмен жолға шықты. Нашар 

ауа райынан жолда көптеген адамдар шығынға ұшырады. Сұлтанның келуі 

туралы хабар Барақ хажибке жеткенде, ол сыйлықтар жіберіп қуанышын 
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білдірді. Ол келгенде (Барақ хажиб) оның қызын (әйелдікке) алуды айтып, 

өтініш жасады. Сұлтан оған үйленді.  

Сосын Гувашир бекінісіне жауапты кісі төмен түсіп, сұлтанға бекіністің 

кілттерін табыстады. 620 хижри жылы сұлтан бекініске барып, ол жерде қызды 

күйеуіне ұзату рәсімін ұйымдастырды.  

Екі-үш күннен соң ол аңшылық пен жайлауларды қарауға кетті. Барақ хажиб 

«Аяғы ауырып жатыр» деген сылтаумен қалып қойды. Жолда оның өтірік ауруы 

жайлы және (әдейі) кешігуі жайлы сұлтанға хабар жетті. Ол жолда (Барақтың) 

кешігуінен бағынбаушылық туындайтынын түсінді. Ол өзінің аса жақын 

адамының бірін оған келесідей сөздермен жіберіп: «Иракқа жасалатын жорық 

жақын уақытта үзілді-кесілді шешілетін болғандықтан, оның тәжірибелігінің 

және әсіресе, Ирак ісінде ерекше біліктілігі барлығынан, онымен ақылдасу және 

оның құптағанына сәйкес шешім қабылдау үшін Барақ хажиб та аңшылық 

орнына келсін», – деді. 

Барақ хажиб жауап ретінде: «Кешігудің себебі – аяқ ауруы. Менің 

мәслихатым (айтар ақылым) мынадай: сұлтан мүмкіндігі барынша тезірек 

жорығын жүзеге асырсын, себебі Гувашир мемлекет тағының орналасуына 

сәйкес келмейді, бұл жерлер оның жақындары мен бағыныштылары үшін сәйкес 

емес. Бұл қамал және иелік қорғаушысыз және орынбасарсыз тұра алмайды. 

(Ал) менен басқа (сұлтанға) жақынырақ ешкім бола алмайды, себебі мен сарайға 

қызмет етумен шашы ағарған қарт құлмын, оған қоса мен бұл иелікті қылышпен 

азат етіп алғанмын. Егер сұлтан бекініске қайтып келмек болса, ол іске 

аспайды», – деп елшіні кері қайырды. Содан сұлтанның нөкерлерінің қалғанын 

бекіністен шығарып жіберіп, қақпаларды жауып тастауға бұйрық берді.  

Сұлтан тұрақтауға және әскерді ретке келтіріп  

 

549-бет 

тұратын орны болмағандықтан, ол Ширазға барар жолмен жүріп кетті. Сөйтіп, 

атабек Сағдқа өзінің келуі жайлы хабар беріп, елші жіберді. Атабек (сұлтанның) 

алдынан өзінің ұлы Салғур шахты бес жүз салт аттымен бірге жіберді, өзі: «Мен 

өзім келе алмауымның себебі – бұдан алдын «бірде-бір тірі жанды күтіп 

алмаймын» деген бұзуға болмайтын қасам78 тілімнен шығып кеткен еді», – деп 

үзір сұрады.  

Сұлтан оның үзірін қабыл алып, Салғур шахқа толық сый-құрмет көрсетті. 

Ол Шираздың құрамына кіретін Паса қаласына келген кезде, атабек осындай 

                                                           
78 Ант 
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қонаққа сәйкес түрлі тағам мен кез келген сұлтанға лайық алтындар мен бағалы 

тастардан, киімдер мен мініс жануарынан және маталардан (тұратын) сыйлықтарды, 

сауыт дайындауға арналған шеберхананы, патша шатырын және шарапхана мен 

асхана үшін бүкіл ыдыс-аяқтарды және әрбір қызметі үшін түркілер мен 

тәжіктерден, хабашилер мен үнділерден қызметшілерді жіберіп, онымен 

кездесуге ниет білдірді. Атабектердің әулетінің қабыршағында әлпештеп өсірілген 

бағалы інжу де (атабектің қызы) сұлтанның моншағы қатарына қосылды. Бұл 

некелесу арқылы туысқандық байланыс екі жақтан да қолдау тапты. (Сұлтан) ол 

аймақта шектеулі күндер болып, Исфаханға алып барар жолмен кетті.  

Тахти Сурх деп аталатын, Исфаханның шекараларына жақын жерде сұлтанға 

тағамдар мен табыстауларды алып Бувийх әулетінен шыққан марқұм Ала ад-

дәуланың ұлы марқұм Ала ад-дәула Гаршасф бин Али бин Фарамраздың қызынан 

тараған немересі болып келетін, қорғалған қала Мийбадта өмір сүретін Йаздтік 

атабек Самның ұлы Ала ад-дәула келді. Ол қарт кісі болғандықтан, сұлтан оны 

«Әке» деп атап, өзінің жанына отырғызды да, «Атахан» деген лақап берді. Ол 

(атабек) оған қызмет етуге дайын мың түркі жігіттерін берді, олардың бәрі 

шебер шабарман және баһадүр еді. Сөйтіп, өзі де бес жүз салт аттылармен бірге 

уақыттың көп бөлігінде сұлтанның алдында үздіксіз болды. Сұлтан оған 

Исфахан қаласы мен аймағын басқаруға берді. 

 

550-бет 

Бұл сарайда ол өте күшті де, салтанатты болды. Оған сұлтан диуанынан 

хабар жібергенде былай: «Биік орынды, әкелік, даңқты, хақандық, ұлы 

дәрежелі» деп жазатын.  

Оның әкесінің бауыры және оның бауырларының бауыры болған Йазд 

атабектері де, атағы мен құрметтеріне соның арқасында ие болған еді. Оның 

әмірлік үйі (ордасы) Мийбад қаласы еді және ол сол жерде алпыс үш жыл 

болды. Және одан бөлек біраз уақыт Йаздте атабек болған еді. Жалпы ол 84 жыл 

өмір сүрді. 624 хижри жылы Исфахан қақпаларының алдында шахид болды, 

Алла оған рақым етсін!  

Солайша, сұлтан астана болған Исфахан қаласына келді, сөйтіп оның 

бауыры Ғияс ад-дин әскердің барлық жоғарғы қолбасшыларымен бірге Рейде 

екенін білді. Ол салт күйде бірнеше таңдаулы шабарманымен бірге мұғул 

дәстүріне сай ақ ту көтеріп, кенеттен оларға шабуыл жасады. Ғияс ад-дин мен 

қорқақтардан құралған әскер әмірлерінің бір бөлігі (қашып) шашырап кетті. 
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Сұлтан жанашырлық танытып оның анасына (келесідей хабармен адам) жіберді: 

«Барлық жақта фитна тараған және жаулар жан-жақтан жеңіп жатқан қазіргі 

уақыт – жанжалдасу үшін сай уақыт емес». 

Ғияс ад-дин (оның сөзіне) сеніп сұлтан бауырының алдына өзінің аса жақын 

адамдарымен бірге келді. Сұлтан оны мейіріміне алып, әмірлердің әрбіріне 

белгілі бір дәреже белгілеп, салық жинаушыларды өз істерін атқару үшін 

жіберіп, барлығына құжаттар мен бұйрықтар берді. Оның келуінің арқасында 

мемлекетте қайтадан тұрақтылық пайда болды. Оның иеліктерінің хатшысы 

және басқарушысы Нұр ад-дин мунши болды. Оның сұлтан туралы қасидасы79 

бар, ол туындыдан:  

 

(Өлең жолдары): 

Еліктір, уа, бізді, өмір, құлпыра гүлдеп, нұр тамып, 

Құрметіне патша-ағзам – Жалал ад-Дин сұлтанның. 

 

621 хижри жылының айларының бірінші сандарында ол (Жалал ад-дин) сол 

жақта қысты өткізу үшін Шустарге жолға шықты. Алдағы жасақта ол Илчи 

Бахадурді (Елші баһадүрді) екі мың салт аттымен жіберді. Жолда оған Сүлеймен 

шах келіп сұлтанға өзінің қарындасын ұзатты. 

 

551-бет 

Ол бір замандары үлкен қала болған, ал қазір болса үлкен нышандар 

қалмаған Шабур қаласында бір ай болды. Лурдың әмірлері мен атабектері оған 

келді. Сосын аттары семірген соң, ол халиф болған Насир ли-диниллах «жауды 

қайтаруға көмек береді» деген оймен Бағдатқа жол тартты. Ол өзінің келуі 

туралы хабарды және ниеттері туралы хабар беріп елші жіберді. Халиф өз әкесі 

мен атасына (Хорезмшахтардың тіл тигізіп) қорлағанын есте сақтап жүргендігінен, 

өзінің құлдарының бірі Қуштимурды (Құштемірді) жиырма мың адаммен 

сұлтанды өз иеліктерінен қуып шығуға жіберді. Және Ирбил жаққа, Мұзаффар 

ад-дин Көкбөріге он мың аттымен (жолға) шығып, сұлтанды жоюға бұйрық 

беріп кептер80 жіберді.  

Құштемір әскерінің санының көптігінен және сұлтанның әскерінің 

аздығынан тәкаппарланып, ирбилдік әскердің келісілген келу уақытынан бұрын 

шығып кетті. Сұлтан жақындағанда Құштемірге: «Біздің бұл жаққа асығыс 

                                                           
79 Қасида – мадақ өлең. Түркі тілдес халықтар мен араб, парсы классиктерінің поэзиясында кең тараған. 
80 Хат тасушы кептерлер. 
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келуіміздің мақсаты – халифтың көлеңкелі панасында баспана мен қорған табу. 

Мұның себебі – күшті жаулар жеңіске жетті, сөйтіп мемлекеттер және (ондағы) 

пенделер үстінен билікке ие болды. Ал оларға тойтарыс беруге ешбір әскердің 

күші жетпейді. Егер мен мейірбан қабылдаудың нәтижесінде халифтен біраз 

көмек алып, оның қолдауына арқа сүйей алсам, басқыншыларды қайтару менің 

ісім болады», – деп хабар жіберді. 

Құштемір бұл сөздерге мән бермеді, сөйтіп соғысқа сап түзеді. Сұлтан оның 

әскері Бағдат әскерінің оннан бірін де құрамайтындығына қарамай соғысқа 

кіруге мәжбүр болды. Ол әскери шепке (жауынгерлерді) түзеді, бір бөлік 

жасақты торуылда сақтады. Ал оның өзі болса бес жүз аттымен бірнеше рет 

(қарсыластың) ортасы мен шеттеріне шабуыл жасады, сөйтіп кері бұрылды. 

Әлгілер «ол қаша жөнелді» деп ойлады да, оны қууға түсті. Олар торуыл орнына 

дейін жеткенде, сұлтанның әскері торуылдан шығып, (олардың) артқы қатарына 

кіріп кетті (сөйтіп соққы берді). Құштемір сол арада өлтірілді, жеңілген әскері 

Бағдатқа қайтып кетіп, халифаттың астанасын ұятқа қалдырды.  

Сосын сұлтан Дақуққа апарар жолмен шауып кетті де,  

 

552-бет 

ол аймақтарда тонаушылықтың өртін жағып, одан соң Такриттен өтіп кетті.  

Барлаушы тыңшылар «Мұзаффар ад-дин Көкбөрі ирбилдік әскермен келе 

жатыр және ол айламен торуылдан сұлтанға шабуыл жасау үшін әскердің 

арбаларын алға жіберді» деген хабарды алып келді. Сұлтан бірнеше салт 

аттылармен тауға шығып, (ирбилдік) әскер өтіп кеткенше ыңғайлы сәтті күтті. 

Сонда ол бірнеше атты жауынгерлермен кенеттен Мұзаффар ад-динге соққы 

беріп, оны тұтқынға алды. Сұлтан (Мұзаффар ад-динге) мейірім мен (оның ісін) 

ұмытуды сыйлауды қалады. Мұзаффар ад-дин ұялған күйде өз қателігі үшін 

кешірім сұрап: «Мен осы күнге дейін сұлтанның кемел адамгершілік қасиеті 

жайлы, кешірімділігі мен сабырлығы жайлы білмеген әрі хабарсыз болған 

екенмін», – деп өкінішін білдірді.  

Сұлтан оның кешірім сұрауына патшалық сөздермен жауап берді және оның 

кезінде фитналар мен үлкен жолдың бойындағы тонаушылық пен бұзақылықтың 

тоқтатылғаны үшін жақсылап мақтау айтты. Сосын түрлі шапандармен және 

сыйлықтар табыстаумен ерекшелеп, оны босатып жіберді.  

Мұзаффар ад-дин қалаға кетті, сөйтіп көптеген түрлі қызметтермен 

(сұлтанның) көңілін аулауға тырысты.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
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Сұлтан ол аймақтардан Әзербайжан мен Арран өңірлеріне кетті. Бұл уақытта 

Жаһан Пахлаванның ұлы атабек Өзбек Тебриздің әкімі еді. Ол қалада өзінің 

некелі әйелі, сұлтан Тоғрыл (Тұғырыл) Салжұқидың қызы Мәликә (Мәлика) 

қатынды тастап, өзі Алинжа бекінісіне қашып кетті.  

Сұлтан 622 хижри жылы Тебриздің алдына орналасып, оны қоршауға кірісті. 

Бірде патшайым қамал қорғанына шықты, сөйтіп сұлтанды көріп, оған ғашық 

болып қалды. Ол «Күйеуім маған талақ81 берді» деп, оның әйелі болғысы келді. 

Қазы Қаууамаддин Хаддади (Алла оған рақым етсін!) оның екіжүзділік жасап 

жатқанын білгендіктен, тыңдамады.  

(Сонда) қазының әкесі Изза ад-дин Казвини: «Егер маған қазының 

лауазымын берсе, мен бұл некені бекітемін», – деді.  

Содан оны қазы етіп тағайындады, ол патшайымды сұлтанға әйелдікке берді. 

Қаланы (сұлтанға) тапсырды. Сұлтан қалаға кірді. Қала тұрғындары дәстүр 

қажет ететін құттықтау рәсімдерін атқарды.  

 

553-бет 

Атабек Өзбекке ол жағдай жайлы хабар жеткен соң, көп ұзамай күйіктен жан 

тапсырды. Осылайша атабектердің патшалығы таусылды.  

Сөйтіп (бұрын атабекке қызмет еткен), нөкерлер мен қызметшілер шартараптан 

сұлтанға қызмет етуге келді. Сұлтан отыз мыңдық әскермен Гуж (Грузия) 

қалаларына – олар алдында Нахичеван, Маранд және сол аймақтардың 

бірнешеуіне тонаушылық жасағандары үшін кек қайтарып, жорыққа шықты. 

Бірде ол Гарни шатқалында таңертең гуржилерге шабуыл жасады. Олар болса 

түнімен ішіп мас болып, толықтай хабарсыз жатқан болатын. Ислам әскері 

олардың үстінен толық жеңіске жетті. Олардың басшылары Шалва мен Иуаниді 

өзге нөкерлер тобымен бірге шынжыр мен кісендерге салды. Шалваның мықты 

дене бітімі бар болатын және (ол) күшті еді. Оны сұлтанға алып келгенде ол:  

– Сенің мақтанған пахлауандығың (күштілігің) қайда?! Сен көп рет 

(мақтанып) айтқан Зұлпықардың иесі қайда?! Болат қылышы мен от шашатын 

найзасына қарап көрелік, – деді.  

(Шалва жауап беріп): 

                                                           
81 Талақ – бөліп тастау, ажырасу туралы мәлімдеу деген, яғни некеден айыру деген мағынаны 

аңғартады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5
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– Бұл істі сұлтанның бақытты жұлдызы істеді, – (деп), сол сәтте иман 

келтіріп, мұсылмандықты қабылдады.  

Содан бақытты сұлтан мемлекеттің астанасы Тебризге келді. Ол Иуани мен 

Шалваға сый-құрмет көрсетті, сөйтіп (олар) гуржилерді жеңіп алуда 

көмекшілері болуына мейірім танытты. Содан оларға Марандты, Салмасты, 

Урмийаны (Урмияны) және Ушнуйаны (Үшнояны, Ушнуяны) беріп, салт 

аттылар мен жаяулардан тұратын саны көп әскер жасақтап берді. Ал Шалва мен 

Иуани сол сәтке сәйкес сөздерді айтып, алдаумен болды. Олар Арқубидің 

уәделеріне ұқсас орындалмайтын уәделермен сұлтанды шабыттандырып қойды, 

сөйтіп (ол) олардың сөздеріне сүйеніп гуржилерге қарсы жорыққа аттанды. Ал 

олар болса, жасырын түрде гуржилердің әскерін шақырып, (оларды) торуылға 

отырғызып қойды. Бір кісі сұлтанға (бұл жайлы) хабардар етіп қойды. Сұлтан 

тергеуден соң (Шалва мен Иуаниді) өлтірді. Сөйтіп, әлгі адамдардың тобына 

қарай жолға шықты. Таң сәріде кенеттен оларға шабуыл жасап, көпшілігін 

өлімге тапсырды, ал (басқа) бір бөлігі қашып кетті. Сұлтан Лур қаласына барды, 

алайда (оған) рақым етті. Және ол Алийамад қамалы алдынан, (оған) тиіспей 

өтіп кетті. Сосын Тбилисиді және Гуржидің барлық аймақтарын басып алды, 

сөйтіп шіркеулердің бір бөлігін бұзып тастап, олардың орнына мешіттер 

тұрғызды.  

 

554-бет 

Кенеттен тыңшылар мұғул әскері Жейхун арқылы өтіп, сұлтан Жалал ад-

динге шабуыл жасау үшін жақындап келе жатқанын және (олардың) Хорасанға 

келіп қалғаны туралы хабар алып келді. Сұлтан Иракқа жол тартты. Ол 

Исфаханға жеткен кезінде, оларға (мұғулдарға) қарсы Исфаханнан жүз мыңнан 

астам атты және жаяу әскерді шығарып, әскери тәртіпте орналастырды. Ол сол 

қанатты бауыры, опасыз (сатқын) Ғияс ад-динге тапсырды, оң қанатты ...82 ал өзі 

болса ортада тұрды.  

Арғы жақтан (сұлтанға) қарсы мұғул әскерімен Бажу ноян, Йақу (Жақу) 

ноян, Исан Туған (Есен туған), Таймас және Тайнал шықты. Олар Исфахан 

аудандарына жататын Сийн қақпаларының алдында шайқасты. Ғияс ад-дин 

бауырының бұйрығына қарсы түрде Елші Пахлаванмен бірге тізгінін алып ап, 

Луристанға қашты.  

Әскерлер бір-біріне шабуыл жасаған кезде мұғулдардың оң қанаты 

сұлтанның сол қанатын ығыстырып, Луристанға дейін шегіндіріп тастады. 

                                                           
82 Жазылмаған. 
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Сұлтанның оң қанаты болса, мұғулдардың сол қанатын ығыстырып, Рей 

шекараларына дейін сүріп тастады. Ешкім бір-бірі жайлы білген жоқ. Әскерлер 

және бір-біріне жүргенде Сұлтанның өзі ортада тұрған еді, оның туы орнынан 

қозғалып кетті. Оны жан-жақтан қоршап алды.  

Мийбадтың атабегі, лақап аты Атахан болған Рукн ад-дин Әбу әл-фатх Ала 

ад-дәула бұл шайқаста шахидтік өлімді қабыл алды. Ол сұлтан қоршаудан 

шығып кетпегенінше сұрапыл шайқасты.  

Сосын ол (Жалал ад-дин) Луристан жағына қарай шаба жөнелді. Содан бір 

шатқалда (олар) демалуға тоқтады. Сонда оған өзге шашылып кеткен 

қашқындар қосылды. (Сол кезде) Исфахан тұрғындарының біреулері «Сұлтанды 

құлатты» деп ойлап, оны өлгендер қатарында соғыс алаңында іздеп жатса, 

өзгелер «Тұтқынға алып кетті» деп жатты. Кенеттен «Сұлтан келе жатыр» деген 

қош хабаршылар келіп қалды. Қала тұрғындары оның алдынан шығып, 

қуанышын білдірді. (Сұлтан) атынан түскенде, ол нөкерлерінің көбіне ашуланып, 

шайқас күні айыпты болып қалған хандар мен басқарушы кісілердің бастарына 

әйелдердің орамалын жауып, қаланың ішімен айналдырып шығуға бұйырды. 

Әмірлер қатарына жатпайтын, алайда сол күні ерлік танытқан кісілерге  

 

555-бет 

«хан», әлде «мәлік» (атағын) беріп, құрметті шапан мен сыйлық табыстады, 

сөйтіп сарайға жақындатты.  

Бұл оқиға 624 хижри жылының рамазанында орын алды.  

Соңынан сұлтан Тебризге барып Гүржістанға жорыққа дайындалды.  

 

Сұлтан Ғияс ад-диннің хикаясы 

 

Ол – сұлтан Мұхаммед Хорезмшахтың екінші ұлы еді. Әкесінің өлімі мен 

оның бауыры Жалал ад-диннің жеңілісінен соң, ол тығылып жатқан Қарун 

бекінісінен шығып, әкесі оған осыдан бұрын бекітіп берген Керман қаласына 

жол тартты. Гуваширдің билеушісі оған лайықты құрмет көрсеткен жоқ, 

(сөйтіп) ол жақтан Иракқа келді. Оның бауыры Үндістанда еді. Иракта оған 

әкесінің әскерінен қалған және жолда қаңғып жүрген адамдардан біраз адам 

жиналды. Барақ хажиб пен Уғул мәлик (Оғыл мәлік) те оған қосылды. Содан 

олар Сағдтың атабегіне қарсы және Фарс иелігін талқандау үшін жолға шығып, 
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Шираз аймағының астанасына дейін кірді. Сағдтың атабегі аңшылыққа шығу 

сылтауымен Сепид бекінісіне кетіп қалды. Олар болса, Фарс иелігінен тапқан 

малдарын айдап, кері қайтты.  

Барақ хажиб пен уәзір Таж ад-дин Кәрім аш-Шарқтың ортасында тартыс 

туындады. Барақ хажиб ашуланып бүкіл әскерімен Хиндке кетіп қалды. Жолда 

ол Керманды алып, сол жерде орналасты.  

Ғияс ад-дин келесі жолы қайтадан Фарсқа қарай беттеді. Атабек қаланы 

тастап кетіп қалды. Оның (Ғияс ад-диннің) әскері (қаланы) тонауға салды. 

Содан ол жерден Хузистанға барды. Ол жердің әкімі Мұзаффар ад-динмен 

бітімгершілік жасап, кері қайтты. Одан соң ол Рейда әскер жинаумен айналысып 

жатқан еді, (осы кезде) кенеттен сұлтан Жалал ад-дин келіп қалды.  

 

556-бет 

Хорезмшахтың ұлы Сұлтан Рукн ад-дин туралы 

 

Жағдай мынадай болып еді: Оның әкесі Ирактан қайтып келгенде оны сол 

жақта өзінің орынбасары етіп тастап кеткен еді. Ирак әмірлері (оған қарсы) 

көтерілді. Әкесі оған көмек жіберді де, ол (көтерілісшілердің) бәрін тұтқындап, 

үстем түсті. Одан соң оларды кешіріп, бұрынғыдай мансаптары мен иқталарын 

олардың аттарына бекітіп берді. Олардың бәрі оның жақтастары болды. Имад 

ал-мулк Сауай оның уәзірі әрі оның иелігінің басқарушысы болды. Сұлтан 

(Мұхаммедтің) Мауараннаһрдан қайтып келген кезінде, ол (Рукн ад-дин) оны 

(Имад ал-мулкті) сұлтанды Иракқа алып келуге жіберді, Рукн ад-дин болса 

алдыларынан шықты. Бұл (жоспарланған) жағдай орындалмай, сөйтіп сұлтан 

Абескун аралына қашып кеткенде, Рукн ад-дин біраз жақын айналасымен бірге 

Керманға алып барар жолмен шықты. Оның төңірегіне әскерлерден және 

Хауафтық Заузан мәлікке қарастылардың қатарынан бір топ адамдар жиналды. 

Ол қалаға кіріп, мәлік Заузанның қазынасын әскерге таратып берді, сөйтіп 

Иракқа жол тартты.  

Ол Исфаханға келген кезінде Рукн ад-дин қазы қорқып, (істерден) шеттеп 

кетті. Сұлтан да «қалада қалуды тиімсіз» деп тауып, қаладан сыртқа шықты. 

Әскер қалаға кірді. Қала тұрғындары қазының рұқсатымен көтеріліс жасап, 

олардың үстіне оқ пен тас ата бастады. Мыңға жуық адам өлтірілді және 

жараланды. Сол себептен сұлтан Рейге қарай жол тартып, біраз уақыт (сонда) 

тұрақтады. Сосын Таймас пен Тайнал бастаған мұғул әскері келген кезде, ол 
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Фирузкух бекінісіне кетті. Алты айлық қоршаудан соң, оны төменге түсірді. 

Соңында ол бүкіл жақтасымен әрі жауынгерлерімен бірге шахид етілді.  

Ал Рұмда сұлтан Изза ад-дин Кей-Қауыс ибн Кей-Қысрау ибн Қылыш 

Арыстан (патша) болды. Бұл аталған жылдары ол сіл (туберкулез) ауруынан 

дүние салды. Қамалда қамауда отырған оның бауыры Ала ад-дин 

 

557-бет 

Киқбад босатылып, патшалыққа отырғызылды. Себебі оның (Изза ад-диннің) 

ұлы әлі бала еді. Сосын оның немере ағасы, Арзан ар-Румның иесі көтеріліс 

жасады. Ахлаттың билеушісі мәлік Ашраф олардың ортасында бейбітшілік 

орнатты.  

Ал Мәусилде сұлтан Бадр ад-дин Лулу құрметті патша болды. Бұл жылдары 

ол Шуш бекінісін қоршауға алды. Себебі бұл бекініс пен Ақр бекінісінің 

билеушісі Имад ад-дин Зәңгі ибн Арыслан шах Тебризге атабек Өзбекке барып, 

атабек оған иқта беріп, өзінің жақындарының арасына қосқан еді. Қысқаша 

айтқанда, ол біраз уақыт (бекіністі) қоршауда ұстады, алайда (басып алу) мүмкін 

болған жоқ. Бадр ад-дин ол жерде әскер қалдырып, өзі Мәусилге келді. 

Қамалдың халқы (әбден) қалжыраған кезде олар оны табыс етті.  

Осымен бітті.  

 

Мәліктер мен атабектердің тарихы 

 

Мазандаранда шах ....83 болды.  

Тебризде Жаһан Пахлаванның ұлы атабек Өзбек (патша) болды. Оның 

өмірлік жағдайы мен оның ісінің соңы сұлтан Жалал ад-дин туралы тарихта 

баяндалған болатын, (сондықтан) мұнда олар баяндалмайды.  

 

Диярбекирде: Ирбилде Мұзаффар ад-дин Көкбөрі әкім (билеуші) болды. 

Оның сұлтан Жалал ад-динмен күресі, тұтқындалуы мен босатылуы (жоғарыда) 

баяндалған болатын.  

558-бет 

Санжарда билеуші Қутб ад-дин Мухаммад бин Имад ад-дин бин Зәнги бин 

Қутб ад-дин Маудуд бин Ақсунқур (Қутб ад-дин Мұхаммед бин Имад ад-дин 
                                                           
83 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған.  
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бин Зәңгі бин Қутб ад-дин Маудуд бин Ақсұңқар) болды. Ол дүниеден өткенде, 

оның орнына Шаханшах есімді оның ұлы отырғызылды.  

Ол жақтағы өзге қалаларда мәлік Әділдің ұлдары (билеуші) болды.  

Ал Шамда (патша) мәлік Әділдің ұлдарынан (бірі) мәлік Муаззам болды.  

Мысырда мәлік Кәміл (патша) болды.  

Мағрибте ....  

Ширазда атабек Мұзаффар ад-дин Сағд ибн Зәңгі (патша) болды. Оның 

жағдайлары (жоғарыда) сұлтан Жалал ад-дин мен Ғияс ад-дин жайлы тарихта 

баяндалды.  

Керманда (патша) мәлік Шужа ад-дин болды. Барақ хажиб Үндістанға бара 

жатқанда, ол сол жерлер арқылы өтті. Керман тұрғындары оның қызметшілері 

мен нөкерлері болған қытайлық құлдарға қызығып оған шабуыл жасады.  

Ол қанша рет: «Мен өтіп бара жатырмын, ал сендерге қатысым (ешқандай 

зияным) жоқ», – деп айтқанына қарамай, олар (кермандықтар) оның сөздерін 

тыңдамады.  

(Сонда) ол өзінің адамдарымен оларға қарсы соғысқа кірді, сөйтіп олардың 

көпшілігін қырып салды. Ол мәлік Шужа ад-динді өлтіріп, қаланы басып алды. 

Ал (қала ортасындағы) бекіністі сұлтан Жалал ад-дин келгенге дейін қоршауда 

ұстады. Сөйтіп, ол айламен және алдаумен, бұл туралы жоғарыда толық 

баяндалғандай, бекіністі өз қолына кіргізіп, тәуелсіз әкім (билеуші) болып алды.  

 

559-бет  

Ал Систанда мәлік ...  

 

Осы аталған тоғыз жылдық уақыт аралықтарында орын алған сирек 

кездесетін және ғажайып оқиғалардың тарихы 

 

Не мәлім болған болса, жазылды. 

Мұғулдардың тарихи кітаптары мен орама қағаздарына түсірілген Шыңғыз 

хан туралы тарихтың бір бөлігі қысқаша, ал бір бөлігі егжей-тегжейлі 

жазылғандықтан, енді біз (сол жазбаларға сүйене келе) оның өмірінде болған 

оқиғалар мен жағдайлардың жалпы баянын жоғарыда айтылғанға сәйкес  

қысқаша тарих ретінде қайталағымыз келеді. (Былай баяндау) сол оқиғалармен 
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және жағдайлармен қысқаша, тез танысқысы, оның өмір жасының ұзақтығын, 

туған жылын, дүние салған жылын анықтағысы келетіндер мен уақыттың, әлде 

жылдың әр бөлігінде ол немен айналысқанын білгісі келетіндер (жоғарыда 

баяндалғанның барлығын) қайта оқып отыруға қажеттілігі болмаулары үшін 

(жасалынды).  

Бұл (төменде) баяндалғандай түрде болып келеді. 

 

560-бет 

Шыңғыз ханның жалпы өмір сүрген жылдарына сәйкес оқиғалардың 

баяндамасы ретінде қысқаша берілген тарих 

 

Мұғулдарда белгіленгені және белгілісі келесідей: 

Шыңғыз ханның өмірінің ұзақтығы жетпіс екі түркі жылы болған. Ол доңыз 

жылы болып табылатын қақа жылы дүниеге келіп, сол сияқты қақа жылында 

Таңғұт уәлаятында дүние салған.  

624 хижри жылының 14 рамазанына сәйкес келетін сол жылдың шун 

айының он бесіне оның сандығын (яғни табытын) ордаларына алып келіп, 

жағдай жайлы хабарлады. Жұлдыз есептеушілерінің мәліметтеріне сәйкес, кері 

қарай санау жүргізе отырып, оның туған жылы болып табылатын қақа жылы – 

549 хижри жылының зул-қағдасына сай келетіні белгілі болды. Мұны ай 

күнтізбесі бойынша есептесе (ол) 75 жасында дүниеден өтті. Бұл айырмашылықтың 

пайда болу себебі – (мұғулдар түркілерден болғандықтан) түркінің шамси 

жылымен84 есептейді. Содан шамамен әр (күндік) 30 жылын ай күнтізбесіне 

салыстырса 1 (бір) жыл жетіспейді. Сондай-ақ түркі (күнтізбесі) бойынша (оның 

өлімі) 73 жылға сәйкес келгенімен, ол жылдың ортасында дүниеге келіп, 

жылдың ортасында дүниеден өткендіктен, (оның) туылған жылы да, өлген 

жылы да толық жылдар болып саналмайды. Міне, осындай жолмен белгілі 

болып, анықталғаны: Белгілі (деректерге) сәйкес, оның өмірінің ұзақтығы ай 

(күнтізбесі бойынша есептегенде) 75 жыл, (ал) түркілердің күндік жылына 

сәйкес 72 жыл. Ал енді олардың толық емес (яғни туылған және қайтыс болған 

жарты) жылдарын (қосып) есептегенде 73 жыл болады.  

                                                           
84 Түркінің шамси жылы – күндік күнтізбе. Араб тілінде Шамси, қазақшасы: Күндік күнтізбе деп 

аталады. 
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561-бет 

Осы уақыт аралығындағы оқиғалардан не белгілі болса, соның барлығын 

әрбір жылға бөлгендегі қысқа (оқиғалардың) баяндамасы 

 

Бұл аралықтың бір бөлігі оның әкесі Жесугей баһадүр тірі болған, оның өзі 

балалық шағында (болған), ал басқа бөлігі оның жағдайы тұрақсыз болған (кезі) 

болып табылады. Бұл екі бөліктің қосындысы қырық жылды құрайды.  

 

Осы уақыт аралығындағы Шыңғыз ханның әкесі Жесугей баһадүрдің тірі  

кезіндегі Шыңғыз ханның балалық шағы жайлы 

 

Бұл аталған 13 жылдың бастауы – 549 хижри жылының зул-қағда айына сай 

келетін Шыңғыз ханның туу жылы болған қақа жылы болатын, ал олардың соңы 

562 хижри жылының раби әл-ахир айына сәйкес келетін доңыз жылы болып 

табылатын қақа жылы болатын.  

Бұл уақыт аралығында оның әкесі Жесугей баһадүр тірі еді, сондай-ақ ол 

туысқан руларының патшасы, дәулеттің иесі және күшті даруға еді. Қият пен 

нируун руларының көпшілігі оның туысқандары, ал өзге мұғулдар оның 

бағыныштылары мен қолдаушылары болатын. Алайда Шыңғыз бұл кезде бала 

болғандықтан және әкесінен бөлектенбегендіктен, оған қатысты оқиғалар (бізге 

дейін) жеткізілмеген, осы себептен олар (мұнда) келтірілмейді. 

 

Осы уақыт аралығындағы әкесі дүниеден өткен соң оның өмірі  

тынышсыз өтіп, кейбір кездерде жағдайының жақсарып,  

кейде жағдайының қиындағаны жайлы 

 

Бұл – жиырма жеті жыл (аралықты құрайды). 

 

562-бет 

Бұл (аталған жиырма жеті жылдың) бастауы 563 хижри жылының раби әл-

ахир айына тура келетін, тышқан жылы болып табылатын қулқуна жылы болып, 

оның соңы 590 хижри жылының сафар (сапар) айына сәйкес келетін, барыс 

жылы болып табылатын парс жылы болатын. Және бұл уақыт аралығының 

алғашқы кездерінде Жесугей баһадүр дүниеден өткен, ал Шыңғыз хан оның 

артында бала кезінде қалғандықтан, көптеген әмірлер мен мұғул рулары және 
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оның әкесінің туысқандары оған опасыздық жасап, алдында баяндалған себептер мен 

сылтауларға сәйкес одан бөлектеніп кетті. Тәртіпсіздік (аласапыран) оның 

жағдайына жол тапты, сөйтіп ол көптеген сан түрлі соққылар мен қиындықтарды 

бастан өткерді.  

Бұл уақыт аралығынан соң Ұлы Алла оған күш берді, оның істері тәртіпке 

келіп, ол патшалық билік пен хандық лауазымға ие болды. Оның өмірлік 

жағдайлары бұл уақыт аралығында үрейлі болғандықтан, (ол кездердегі тарихы) 

жылма-жыл (тәртіппен) егжей-тегжейлі жазылмаған, сондықтан ол оқиғалардың 

барлығы қысқаша түрде (төменде) келтіріледі.  

Жағдай былай болған еді: Оның әкесі Жесугей ноян баһадүр мұғул 

руларының патшасы болған кезде, ол аға-інілерінің және олардың аталарынан 

тараған тармақтардың қатарынан бағыныштыларға ие еді. Ал туысқан емес 

рулардың көпшілігімен шайқас жүргізді, сөйтіп оларды күшпен өзіне 

бағындырып, бағынышты қылып алды. Сөйтіп, ол саны үлкен әскерге және 

бағыныштыларға ие болды. Ол дүние салған кезе ол рулардың көпшілігі 

тайжуыт руларының жағына ауып кетті, сөйтіп Шыңғыз ханнан бөлектеніп 

оларға кетіп қалды.  

Оның қоралас руынан шыққан анасы Өгелін ана көп күш салды, сөйтіп 

кейбіреулерді жіберген жоқ. Шыңғыз хан ол жылдары тайжуыт рулары мен өзге 

ағайынды туысқандардан және жүрият, меркіт, татар және өзге де рулардан сан 

түрлі соққылар (жамандықтар) көрді. Түрлі рулар оны бірнеше рет тұтқынға 

түсірді, ал ол болса (олардың) қолдарынан түрлі әдістермен және себептермен 

босап кетіп отырды. Оның бақыты мен дәулеті тағдырға жазылғандықтан, оның 

жағдайы ақырын-ақырын күшейді. Сөйтіп, ол көп ұзамай тайжуыт руларымен 

шайқасып, оларға соққы берді, сөйтіп ол рулардың көпшілігін жойып, бір 

бөлігін өз билігіне қаратты.  

563-бет 

Ол ақырындап өзге нируун, татар, меркіт руларының және барлық жауларының 

үстінен үстем келе бастады, содан оның әскері көбейді, сөйтіп бұл жиырма жеті 

жылдық аралықтың соңында ол түбегейлі күшейді.  

Бұл айтып өтілгендер – оның осы уақыт аралығындағы (болған) өмірлік 

жағдайларының қысқаша баяндалуы болып табылады. Кейіннен жағдайдың 

жақсарғанына байланысты, (деректер) жылма-жыл егжей-тегжейлі (жазылып) 

келесідей түрде белгілі болды:  
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Осы уақыт аралығындағы нақтылы, белгілі оқиғалар мен өмірлік  

жағдайының әрбір жылға бөліп баяндалуы 

 

Бұл (баяндау) екі бөлімнен тұрады: оның бірі – «Шыңғыз хан» лақабы 

берілмей тұрып, өткен жылдарды қамтыса, екіншісі – сол оқиғадан кейінгі 

жылдарды баяндайды. Содан бұл екі бөлімнің қосындысы 33 жылды құрайды.  

 

«Шыңғыз хан» лақабы берілгенге дейін болған оқиғалар (жалпы) – 11 жыл 

 

Бұл 11 жылдық уақыт аралығының басы 591 хижри жылының раби әл-ахир 

айына сәйкес келетін қоян жылы болып табылатын таулай жылы болған еді. Ал 

оның соңы – 601 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес келетін сиыр 

жылы болып табылатын хукар жылы еді. Бұлардың егжей-тегжейі: 

 

Таулай (Қоян) жылы 

Бұл бастауы 591 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес  

келетін қоян жылы болып табылады 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан 41 жаста болды.  

 

564-бет 

Сонда ол керейттер патшасы Оң ханның бауыры Жағамбумен және оның 

жанына жиналып Оң ханға қарсы біріккен, сөйтіп толқулар ұйымдастырып 

жатқан керейттің бір тармағы болып табылатын қоңқайыт руымен соғыстан 

қайтып келген еді. Сосын ол өзінің негізгі жұртында және өзінің ордаларында 

орналасып, көңіл көтеру және мәжіліс өткізумен айналысты.  

 

Луй (Ұлу) жылы 

Бастауы 592 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес келетін  

ұлу жылы болып табылады 

 

Бұл жылы Шыңғыз ханның жағдайы мен істері түбегейлі күшейген еді. 

Жағдай тіпті соған дейін жетіп, ұлы және құрметті патша болған керейттер 

патшасы Оң хан әлсіздігінен және шарасыз жағдайда болғандықтан, одан көмек 

сұрап және оның жанында пана іздеп келді. (Оң хан ертеректе) иелік пен ұлыс 
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(билігіне) таласқандығы үшін өз бауырлары мен немере ағаларының көбін 

өлтірген болатын. Ал Арка Қара есімді бір бауыры одан қашып наймандар 

патшасы Иланыш ханның жанына тығылған еді. Иланыш хан әскер жіберіп, Оң 

ханды қашуға мәжбүр етіп қуып жіберді, сөйтіп мемлекетті оның бауыры Арка 

Қараға тапсырды. Сонда Оң хан қарақытайлықтардың гурханына кетті. Алайда 

ол жақта да қауіпсіздікте болмағандықтан, (ол) кері қайтып келді, сөйтіп ұйғыр 

жерлеріне аяқ басты. Бірнеше бас ешкісі болып, ол олардың сүтін (ішумен) 

қанағаттанды. Осы кедейлігі мен шарасыз жағдайының нәтижесінде ол Шыңғыз 

ханның панасына келді. Сөйтіп, сол ұлу жылының көктемінде оған (Шыңғыз 

ханға) Гусаур наур мекенінде қосылды. Шыңғыз хан оған аяушылық жасап, оған 

малмен және әскермен көмектесті, сөйтіп оны патшалыққа қайта отырғызды. 

Бұдан бұрын да, бір рет Оң ханның немере ағалары күшпен оның мемлекетін 

(билігін) тартып алған еді.  

 

565-бет 

(Ол кезде Оң хан) Жесугей баһадүрдің қорғауына жүгінген болатын, сөйтіп ол 

оның немере ағаларынан мемлекетті қайтарып алып, оған берген болатын. Олар 

бір-бірін анда деп атайтын. Ол (Оң хан) сол өткеннің құрметіне бұл жолы да 

қайтып келген еді. Осымен бітті.  

 

Муғай (Жылан) жылы 

Бастауы 593 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес  

келетін жылан жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылдың күзінде меркіт руының патшасы Тоқта бекпен 

соғысып, оны ойсырата жеңді. Ол өзімен бірге алып келген олжаның барлығын 

Оң ханға берді, сөйтіп ол осының арқасында ауқатты болды.  

 

Мурин (Жылқы) жылы 

Бастауы 594 хижри жылының раби әл-ахир айына сәйкес  

келетін жылқы жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылы өз мекенінде еді. Оң хан күшейіп алғандықтан 

онымен кеңес жасамай барып меркіт руын жеңді. Ол олардың басшысы Тоқта 

бектің әйелін тұтқын ретінде алып келіп, оны (әйелдікке) алды. Тоқтаның 

ұлдарының бірін ол бағындырып, оны бағыныштыларының қатарына қосты. 
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Қунин (Қой) жылы 

Бастауы 595 хижри жылының раби әл-ахир айына сәйкес  

келетін қой жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан Оң ханмен бірге наймандардың патшасы Таяң 

ханның бауыры Бұйрық ханмен соғысқа шықты. Олар оның руын Қызыл бас деп 

аталатын жерде жеңді. Ол (Бұйрық хан өзі) болса қаша жөнеліп, Кем-кемжүт 

(Енисей) мекеніне кетті. Оның қарауылы болған Жеті Тублуқ Шыңғыз ханның 

қарауылынан қашып,  

566-бет 

тауға көтеріліп бара жатқан кезінде, атының тартпасы үзіліп кетіп, ол ер-

тоқымымен бірге құлады. Сөйтіп олар (Шыңғыз ханның әскері), оны тұтқынға 

алған-ды.  

Сол қыста (Шыңғыз ханның әскері) олардың (Бұйрық хан) әскерінің 

қолбасшысы Көксау Сабрақпен шайқасты. Екі жақ та соғыс ыңғайына әскерлерін 

келтіріп, таңертең соғысуға келісті. Түнде Оң хан өз тұрақтау орнына от жағып, 

қашып кетті. Шыңғыз хан ол кетіп қалғандықтан, кері қайтты. Көксау Сабрақ 

Бұйрық ханның әскерімен оның соңынан барып Оң ханның бауырларының 

үйлері мен әскерінің кейбір бөлігін тонап кетті.  

Оң хан қайта көмек сұрап Шыңғыз ханға жүгінді, сөйтіп оған көмек 

көрсетуге құрметті төрт әмірлерін жіберуді сұрады. Шыңғыз хан оларды 

әскерімен жіберді, олар Бұйрық ханның әскерін қиратты, сөйтіп Оң ханға, оның 

бауырына және оның адамдарына тиесіліден алып кетілгенді кері қайтарып, 

оларға берді.  

Бичин (Мешін) жылы 

596 хижри жылының раби әл-ахир айынан бастау алатын мешін жылы 

 

Бұл жылдың көктемінде Шыңғыз хан Оң ханмен Саари кихара (Сары дала) 

мекенінде кеңес жасап, біріге отырып тайжуыттарға және олармен біріккен өзге 

руларға қарсы соғысқа шығып, оларды қиратты. Сөйтіп (тайжуыттардың), 

әскерін құрайтын көптеген әмірлер мен рулар бағынып, бойсұнып келді.  

Одан соң Шыңғыз хан мен Оң ханға қарсы соғысу үшін қатаған, салжуыт, 

дүрбен, татар және өзгелер жиналды. Тыңшылар оларға (бұл жағдай жайлы) 

хабар берді, содан екеуі ол жиналғандарға барып кенеттен соққы беріп қиратты.  
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Сосын Оң ханның әмірлерінің бір тобы оған қарсы опасыздық ойластырды, 

алайда ол оларға қарсы шаралар қолданды.  

 

567-бет 

Шыңғыз хан ол қыста Оң ханнан бөлек еді. Ол Талан Нимургис мекенінде 

қайта жиналған бірнеше тайжуыт, татар және өзге рулармен соғысып, оларды 

қиратып мал-дүниесін тәркілеп кетті.  

 

Тақиқу (Тауық) жылы 

Бастауы 597 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сәйкес  

келетін тауық жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан Икирас (Іңкәрас), қоралас, дүрбен, татар, қатаған 

және салжуыт руларының Ким өзенінің аңғарында жиналып, Құрылтай жасап, 

жажират руынан шыққан Жамұқа шешенді гурхан етіп сайлағанын білді. 

(Сөйтіп) оларға қарсы соғысқа шығып, Жеті қорған деп аталатын жерде 

Жамұқаны қиратты. Осы орында (оған) қоңырат руы бағынып келді.  

 

Нуқай (Ит) жылы 

Бастауы 598 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сәйкес  

келетін ит жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан алшы-татар және шаған-татар руларына қарсы 

соғысқа шықты, сөйтіп қашан соғыс ісін аяқтамағанынша (ешкім) олжа және 

мал жинаумен айналыспауын шарт етті. Оның немере ағасы Дәрітай отшыген, 

Құтула қағанның ұлы Алтан және Никун тайшының ұлы Құшар (бұйрыққа) 

қарсы әрекет етіп, олжа жинады. Шыңғыз хан олардан (оны) тартып алуға 

бұйырды. Сол үшін олар ашуланып, төменде баяндалатындай, Оң ханның 

жағына өтіп кетті, сөйтіп фитнаға бастау салды.  

Осы жылдың күзінде Шыңғыз хан мен Оң хан найман патшасының бауыры 

Бұйрық және онымен біріккен өзгелер (оларға қарсы жорыққа) шыққанын білді. 

Олардың екеуі де олармен (шайқасқа) кірген жоқ, 

 

568-бет 

сөйтіп Қытай мен Мұғулстанның ортасында тұрғызылған Қытайдың шекарасындағы 

Унгу (Үнгу) аймағына қарай кетті. Бұл кезде Шыңғыз хан Оң ханның ұлы 
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Сангунның қызын өз ұлы Жошыға алып беруге айттырған еді. Ал Сангун болса, 

Жошының қызын өзінің ұлына айттырып жатқан болатын. Бұл неке екі жақтан 

да аяқсыз қалғандықтан, олардың арасында дұшпандық қарым-қатынас пайда 

болды. Сосын Оң ханның ұлы Сангун Жамұқа шешеннің арбауына байланысты 

жасырын түрде Шыңғыз ханға қарсы көтеріліс жасауды ойлады, ал Оң хан 

(оған) қарсылық жасаған жоқ.  

 

Қақа (Доңыз) жылы 

Бастауы 599 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес  

келетін доңыз жылы 

  

Бұл жылдың көктемінде Шыңғыз хан өз ордаларында еді. Оң хан мен оның 

ұлы Сангун қызын айттыруды сылтауратып айламен оны шақырды. Ол кетіп 

бара жатқан кезде Меңлік ата оны жолға шығудан тоқтатты. Бұдан соң Оң хан 

мен Сангун әскерді бастап, кенеттен Шыңғыз ханға шабуыл жасауға тіл 

біріктірді. Алайда тыңшы оның әскер бастап келе жатқаны жайлы хабар беріп 

қойды. Екі жақ та соғысқа кірді. Шыңғыз хан қашуға мәжбүр болып, Балжұна 

атты шағын бұлақ жаққа кетті. Сөйтіп, бірнеше күн суды лайдан сығып алып 

ішті. Содан соң ол басқа жерге кетті. Ол сол жерден Оң хан мен Сангунға және 

оның әмірлеріне түрлі уақыттарда орын алып отырған оқиғаларға қатысты 

(өзінің оларда қалған) ақылары туралы білдіріп елші жіберді. Алайда олар 

татуласуға келісім білдірмеді. (Кейін) Оң ханның кейбір әмірлері оған сатқындық 

жасап, опасыздық ойластырып, одан бөлініп кетті. Олардың бірнешеуі Шыңғыз 

ханға қосылды. Бұл уақытта Шыңғыз ханның бауыры Жошы қасар  

 

569-бет 

одан бөлектеніп қалған еді. Сөйтіп, Оң ханның әскері оның отбасын және мал-

дүниесін тонап кеткен болатын. Ол аш және жалаңаш күйде Шыңғыз ханға 

келді. Ол Жошы қасардың атынан Оң ханға (былай деп) елші жіберді: «Мен 

бауырыммен қосылуға қолдан келгенді істедім, бірақ оның іздерін таба 

алмадым. Егер хан әкем маған отбасымды қайтарса, мен бағынамын». Осындай 

жолмен Шыңғыз хан Оң ханның қырағылығын бәсеңдетті де, оған қарсы әскер 

бастап барып, оны қиратты.  

Сол қысты (Шыңғыз хан) Тимаун кихара (Тимауын даласы) аталатын жерде 

қыстап, сосын өзінің үйіне келді. (Негізінде) бұл жеңіске дейін-ақ ол өзіне 
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тайжуыт және өзге мұғул руларын бағындырған болатын. Сосын ол (бұрын) Оң 

ханға қосылып кеткен, оған туысқан болып келетін мұғул әмірлері мен өзге де 

руларды бағындырып, олардың патшасы болған кезде және көне әулеттің 

абыройлы патшасы болған Оң ханды өлтірген жылы, оның тағы мен мемлекеті, 

малы мен әскері оның жекеменшігіне айналды, (сөйтіп) оған «Чингиз» есімі 

берілді.  

«Чингиз» сөзінің мағынасы «гурхан» сөзінің (мағынасы) сияқты, яғни 

«күшті, ұлы патша». Ол иелікте соңғы уақытқа дейін, (яғни) нируун мен кейбір 

дүрліккендердің қатарынан кейбіреулері Жамұқа шешенді гурхан деп атағанға 

дейін, ұлы патшаларды гурхан деп атау дәстүрі бар еді. Өзге адамдар атынан 

бұл атау орнығып қалғандықтан және оларға (ол атау) береке әкелмегендіктен, 

олар (мұғулдар) Шыңғыз ханға дәл сондай мағынадағы, (бірақ) мұғул тіліндегі 

(Чиңгиз деген) атауды берді. Оған дейін оның есімі, әкесі атағандай Тимужин 

(Теміршың) болатын. Жұлдызшылар мен кейбір тарихшылар осыған сүйене 

отырып, оның патшалығының басталуын осы жылдан бастап есептейтін болды. 

Ол пікірге сәйкес келесідей кездейсоқтық орын алды: Оның әкесі доңыз жылы 

дүниеден өткен еді және ол доңыз жылы патша болып, тағы да доңыз жылы 

дүние салды. Мұғул тарихында оның патшалығының бастауы ретінде найман-

дардың патшасы Таяң ханды өлтіріп  

 

570-бет 

«Шыңғыз хан» лақабын алған жылды айтады.  

Осымен аяқталды.  

 

Қулқуна (Тышқан) жылы 

Бастауы 600 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес  

келетін тышқан жылы 

 

Бұл жылдың көктемінде оңғыт руының патшасы Алақұс тегін, наймандар 

патшасы Таяң хан одан Шыңғыз ханға қарсы соғысқа шығуға көмек сұрағандығы 

жайлы хабар жіберді. (Сонда) ол (Шыңғыз хан) өзінің ағайындыларын жинап, үлкен 

Құрылтай жасады. Сол жылдың күзінде Таяң ханға қарсы соғысқа шығып, оны 

және онымен біріккен меркіттер патшасы Тотайды және қатаған, салжуыт пен 

өзге де рулардың бәрін қиратып (жеңіп), Таяң ханды өлтірді.  
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Хукар (Сиыр) жылы 

Бастауы 601 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес 

келетін сиыр жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан Таңғұт аталатын Қашын еліне соғысқа барды. 

Сөйтіп, Лики бекінісін және Лиң Чау қаласын басып алды, Таңғұт аймағын 

тонады, сөйтіп (ол жорықтан) өздерімен бірге көп тұтқындарды алып келді.  

 

Шыңғыз хан лақабы берілген соңғы 21 жыл және соңғы толық емес жылды 

қосқанда 22 жылдық уақыттар (аралығында) орын алған оқиғалар 

 

Бұл уақыт аралығының басы 602 хижри жылының ережеп айына сай келетін 

барыс жылы болып табылатын парс жылы, оның соңы 624 хижри жылының 

ережеп айына сай келетін – Шыңғыз ханның дүние салған доңыз жылы (болып 

табылады). 

571-бет 

Парс (Барыс) жылы 

Бастауы 602 хижри жылының ережеп айына сәйкес келетін барыс жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылы 52 жасқа толды. Ол осы уақыт шамасында наймандар 

патшасы Таяң ханды және онымен бірге болған бірнеше өзге патшаларды 

түбегейлі жеңіп, өлтірген соң, ол өзінің негізгі жұрты болған Ұнан аймағына өте 

даңқты және мықты патшаға айналған күйі қайтып оралды. Сөйтіп, ол тоғыз 

қанатты ақ киіз үй тігуге бұйрық беріп, Ұлы Құрылтай жасады. Меңлік атаның 

баласы Көкеші Тиб Тәңірі «Кереметтер жасаймын» деп дау айтатын текті адам 

болатын. Ол бұған дейін бірнеше рет (Шыңғыз ханға): «Ұлы Құдай саған жер 

бетінің патшалығын береді», – деп айтатын. Сол (Құрылтай) күні де ол сөз 

сөйледі, сөйтіп сол кереметтерінің белгілерін көрсету үшін: «Енді барлығын 

«гурхан» деп атайтын бұл жер бөлігінің патшалары сенің қолыңмен бағындырылған 

және олардың иеліктері саған тиген кезде, сенің де оларға ұқсас сондай дәрежелі 

«Чиңгиздық» (Шыңғыздық) лақабың болғай, осылай сен (Шыңғыз) патшалардың 

патшасы боласың. Құдай Тағала сенің лақабың «Шыңғыз хан» болуын қалады, 

себебі «Шыңғыз» сөзі «шың» сөзінің көпше түрі, демек «Шыңғыз» (сөзі) «шың» 

сөзінің күшейтілген мағынасына ие. Сондықтан Шыңғыз хан (деудің) мақсаты 

шаханшах – патшалардың патшасы (дегенді меңзеу)», – деп айтты.  

Бұл сөздер әмірлерге де ұнады, сөйтіп бұл лақап ат оған түбегейлі бекітілді. 

(Осы уақыттан бастап) оның күші мен құдіреті кәміл толықтай түсті, сөйтіп ол 
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әлемді билеген патшалардың қатарына қосылды. Одан соң сол жылдың өзінде-

ақ, ол Бұйрық ханмен соғысқа шықты. Содан оны құстарға аңшылық жасап 

жүрген кезінде, кенеттен қоршап алып өлтірді де, оның иеліктерін қолға алды.  

 

572-бет 

Қоян жылы 

603 хижри жылының ережеп айына сай келетін қоян жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан Қашын уәлаяты қайта көтеріліс жасағандықтан ол 

жаққа соғысқа барып, оның бәрін түгелдей бағындырды. Сонымен қатар ол сол 

жылы қырғыздарға елші жіберді. Олар бағынып Шыңғыз ханның алдына, оның 

елшілерімен бірге өздерінің елшілерін бойсұнғандықтың белгісі ретінде ақсұңқарды 

сыйлық етіп беріп жіберді.  

 

Ұлу жылы 

604 хижри жылының ережеп айына сай келетін ұлу жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан жазды үйінде өткізді, ал қыста өзара тіл біріктіріп 

фитна бастаған меркіт патшасы Тоқта бек және Таяң ханның ұлы Күшлікпен 

соғысты. Тоқта соғыста өлтірілді, оның бауыры мен ұлдары қашып ұйғырлар 

аймағына кетті. Күшлік болса қашып Түркістанды билеп тұрған қарақытайлықтардың 

гурханына кетті. Осымен бітті. 

 

Жылан жылы 

Бастауы 605 хижри жылының шағбан айына сай келетін жылан жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан ұйғырлар патшасы Жеті құтты шақыртты. Оның өзі 

де елшілер жібермек болып жатқан еді. Ол бағыныштылық білдіруде одан 

сайын ынта танытып, Тоқтайдың бауыры мен оның ұлдарының жағдайы жайлы 

хабар беруге елшілер жіберді.  

 

573-бет 

Жылқы жылы 

Бастауы 606 хижри жылының шағбан айына сай келетін жылқы жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан жазды үйінде өткізді. Күзде болса қайтадан Таңғұт 

уәлаятында тәртіп орнату үшін сол жаққа соғысқа кетті. Сонда ол аймақтың 

патшасы Шидұрғы өз қызын оған (Шыңғыз ханға әйелдікке) берді.  
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Қой жылы 

Бастауы 607 хижри жылының шағбан айына сай келетін қой жылы 

 

Бұл жылдың көктемінде Шыңғыз хан Килураңның бойындағы жерде еді. Ол 

жақта оған құлдық бас иген күйде қарлықтар патшасы Арыслан хан мен 

ұйғырлардың патшасы Жеті құт келіп, оған тағзым етіп сыйлықтар тапсырды.  

Сосын ол (Шыңғыз хан) қоңырат руынан шыққан Тоғышар ноянды артқы 

(тыл) жақты қорғап тұру үшін екі мың атты әскермен қарауылға тағайындады. 

(Сөйтіп өзі) күз кезінде әскерімен Қытайға кетті, сөйтіп көптеген қалаларды 

басып алды.  

 

Мешін жылы 

Бастауы 608 хижри жылының рамазан айына сәйкес келетін мешін жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан өзінің әр ұлына әскер беріп, олардың әрқайсысын 

Қытай аймағынан белгілі бір қаланы және белгілі бір аймақты азат етуге 

тағайындады. Олар көп аймақтарды қолға алды.  

 

Тауық жылы 

Бастауы 609 хижри жылының рамазан айына сәйкес келетін тауық жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан Қытайлардың астанасы Жуңду қаласының шекараларына 

дейін барды. Алтан хан онымен соғысу керек пе, әлде жоқ па деп өзінің 

әмірлерімен кеңес жасады. Содан (әмірлердің мәслихатымен) бітімгершілік 

жасауды тиімдірек деп санап, ол бағыныштылығын білдіріп елшілер жіберді.  

 

574-бет 

Шыңғыз ханға өзінің қызы Күнжу қатынды берді. Сөйтіп, Шыңғыз хан ол 

аймақтардан қайтып кетті. Ал Алтан хан Қытайдың шығысында Қара муранның 

жағалауында орналасқан Нангиң қаласына кетті.  

Сосын Шыңғыз ханның әскерлері Жуңду қаласын басып алып, Алтан 

ханның сол жерде барлық қазынасы мен мал-дүниесін алып кетті. Және оған көп 

әмірлер мен аймақтар бағынды.  
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Ит жылы 

Бастауы 610 хижри жылының шәууәл айына сәйкес келетін ит жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылы да Қытай уәлаятында еді. (Ол) балаларымен және 

әмірлерімен сол иеліктердің қалалары мен аймақтарын жеңіп алу және азат 

етумен айналысып жатқан болатын. 

 

Доңыз жылы 

Бастауы 611 хижри жылының шәууәл айына сәйкес келетін доңыз жылы 

 

Бұл жылы да Шыңғыз хан Қытайда болды. Сол жақтағы кейбір уәлаятты 

қолға алу үшін Самұқа баһадүрді әскерімен жіберді. Толұн (Тулын) шербиді 

Шаған Балсағұн жаққа жіберді. Содан олар көптеген уәлаяттарды басып алды.  

 

Тышқан жылы 

Бастауы 612 хижри жылының шәууәл айына сәйкес келетін тышқан жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылы Мұқалы гойонды сол қанаттың әскеріне басшы етіп 

осы жылдар аралығында басып алынған, (бірақ) қайта көтерілген қалаларды 

қайтадан қолға алу үшін жіберді.  

 

575-бет 

Сиыр жылы 

Бастауы 613 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін сиыр жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан Қытай елінен өзінің атажұртына қайтты, Сүбедей 

баһадүрді меркіт руымен соғысқа жіберді. Бұл әскерге арналған арбаларды жол 

бойындағы өтуі қиын тауларда сынып қалмаулары үшін темірмен қағып 

күшейтті. Оған қоса артта қарауыл болуға Тоғышар баһадүрмен бірге қалдырылған 

мыңдықты да жіберді. Олар барып Тоқта бектің бауыры Қудуды қалған меркіттер 

әскерімен бірге қолға алды. 

Сосын (Шыңғыз хан) Бөріғұл ноян мен Дүрбай ноянды бағынған соң, қайта 

көтерілген тұмат руына соққы беріп, жоюға жіберді. Ол шайқаста Бөріғұл ноян 

өлтірілді. Шыңғыз хан оның артында қалғандарға мейірім төгіп, оларға қамқор 

болды. 
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Барыс жылы 

Бастауы 614 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін барыс жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылы Мұқалы гойонды сол қанаттың барлық әскерімен 

және Қытай әскерінің бағынған бөлігімен Қытай еліне жіберіп, сол жақтағы 

бойсұндырылған аймақтарды оған тапсырды. Және оның атына қытайша «аймақтың 

патшасы» дегенді білдіретін «гойон» лақабы бекітілді.  

Сосын Жошыны көтеріліс жасаған қырғыздар аймағын қайтадан қолға алуға 

жіберді.  

 

Қоян жылы 

Бастауы 615 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін қоян жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан өз ордаларында кеңес жасап, 

 

576-бет 

Үлкен Құрылтай шақырды, (сөйтіп) әскерді тәжіктер еліне жорыққа баруға 

ретке келтірді.  

 

Ұлу жылы 

Бастауы 616 хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес келетін ұлу жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз хан тәжіктер еліне қарай жолда болды, сөйтіп жазды 

жылқылар семіріп алулары үшін Ертіс өзенінің аңғарында өткізді. Күзде ол сол 

жерден қозғалып, жол бойындағы қалалар мен аймақтарды қолға алды.  

Отырарға жеткенде Жошы мен Шағатайды және Үгетайды сол жерді және 

ол жақта болған өзге де түркістандық қалаларды азат ету үшін қалдырып, өзі 

Төле ханмен бірге Бұхараға жол тартты.  

 

Жылан жылы 

Бастауы 617 хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес келетін жылан 

жылы 

 

Шыңғыз хан бұл жылы Бұхараның алдына орналасып, (оны) алды. Оған қоса 

сол жылы Самарқанды және сол айналаларда болған қалаларды да алды. Сосын 

ханзадалар Отырарды алып болып, оның алдына келді.  
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Жошы хан Жаңакент пен Баршынкенті, оның айналасын қолға алып, кері 

қайтты.  

(Шыңғыз хан) Жебе ноян мен Сүбедей ноянды сұлтан Мұхаммед Хорезмшахтың 

соңынан Хорасанға, Ирак пен Әзербайжанға жіберді.  

Жошы мен Шағатайды және Үгетайды Хорезмді алуға жіберді. Өзі Нахшаб 

пен Термездің аймақтарына Жейхуннан асып өту үшін кетті. Сосын Төле ханды 

алдыңғы шепкі жасақтағы әскерімен Хорасан қалаларын алу үшін жіберді. Ол 

сол (жылдың) қысында олардың көп бөлігін қолға алды. (Шыңғыз ханның өзі) 

Жейхуннан өтіп Балхты алды да, Таликанға келді.  

 

577-бет 

Жылқы жылы 

Бастауы 619 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін жылқы 

жылы 

 

Бұл шамси (күн) күнтізбесі бойынша есептелген 1 жыл, бұрынғы өткен 

жылдардың қамари (ай) күнтізбесінің айырмашылығының нәтижесінде ай 

күнтізбесі бойынша екі жылға сәйкес келеді. Сөйтіп, жыл мухаррам айының 

басында кіреді.  

Шыңғыз хан бұл жылдың көктемінде де Таликанды қоршауға алумен әлек 

болды. Төле хан Хорасанның барлық қалалары мен аймақтарын қолға алды. 

Сонда Шыңғыз хан оған басталып кеткен ыстықтың себебінен қайтуын бұйырып 

елші жіберді. Ол кері қайтты да, жол бойы Қухстан аймағын тонады. Сосын 

Герат қаласын басып алып, ол жерде қырғын мен тонау жасады. Содан Шыңғыз 

хан Таликан бекінісін қиратқан кезінде оның алдына келіп жетті.  

Шағатай мен Үгетай да сол жаққа келді, ал Жошы болса өзінің мекені мен 

ұлысына кетті.  

Сол жылы сұлтан Жалал ад-диннің Ғазнинге және Синд өзені бойына кетіп, 

Құтұқы ноянмен шайқасып, оны жеңгені туралы хабар келді. Шыңғыз хан сол 

жылы дереу оның соңынан шауып, сұлтан Жалал ад-динді Синд өзенінен ары 

қарай жүзіп өткенінше қуып барды. Сосын оның соңынан қууға Бала ноянды 

жіберіп, өзі кері қайтты. Осымен бітті.  

 

Қой жылы 

Бастауы 620 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін қой жылы 

 

Бұл жылдың көктемінде Шыңғыз хан Синд өзенінің жағалауларынан қайтып  
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келді. Үгетай қағанды Ғазнин мен оның аймақтарын жеңіп алуға жіберді. Ол 

(оларды) басып алды және тонау мен қырғын жасады. Сосын ауа ысып кеткенде, 

(Шыңғыз хан) оны шақыртып алды. Ол Баруқан жайлауындағы әкесінің қасына 

келді. Олар Бала ноян қашан Үндістаннан келгенше 

 

578-бет 

жазды сол жақта өткізді. Ол (Бала ноян) ол аймақта болған қалаларды басып 

алып, онда орынбасарлар қалдырды.  

 

Мешін жылы 

Бастауы 621 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін мешін жылы 

 

Сол жылы Шыңғыз хан аталған жаздық (жайлаудан) қайтып келді, жолда 

қыстап, ақырын (асықпай) қимылдаумен өз ордасына қарай жолға шықты.  

 

Тауық жылы 

Бастауы 622 хижри жылынан сафар (сапар) айына сәйкес келетін тауық 

жылы 

 

Бұл жылдың көктемінде Шыңғыз хан өз ордаларына тоқтады. (Бұл) – ол 

тәжіктер еліне жорыққа шыққаннан бергі жетінші жыл болатын. Ол жазды 

соңына дейін сол жақта өткізді, ал күзде, оны бірнеше жыл бойы бағындырған, 

енді ол қайта көтеріліп жатқан Таңғұт уәлаятына жорыққа шықты. Ол (жылдың) 

қысында Дурмикай қаласын қоршауға алып, өртеп жіберді. Ол иеліктің Шидұрғы 

атты патшасы сол иеліктің ең үлкен қаласы Ирақай қаласынан елу түмен 

әскермен шығып, олармен шайқасты. (Шайқаста) үш жүз мың адам өлтірілді.  

 

Ит жылы 

Бастауы 623 хижри жылының сафар (сапар) айына сәйкес келетін ит жылы 

 

Осы жылдың көктемінде Шыңғыз хан Арбұқа атты жерде кенет өзінің жеке 

жағдайына қатысты сол жақтағы ұлдары Үгетай мен Төлені шақыртып алды. 

Олармен оңаша отырып, оларға өз өсиеттерін айтты,  
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579-бет 

тақ мұрагері етіп Үгетай қағанды тағайындады. Олардың (әрбірін) өзінің 

иелігіне, ұлысына және үйіне кері қайтарып жіберді. Өзі Нангиясқа қарай жолға 

шықты. Содан ол Таңғұт пен Жұрша елінің шекарасы болған бір аймаққа жеткенде 

Жұрша елінің патшасы үлкен сандыққа інжу салып елші жіберді. Шыңғыз хан 

оның барлығын таратып жіберді.  

Бұдан кейін Таңғұт патшасы да бағынуды жөн деп тауып, бір айда сыйлықтарды 

дайындап қала тұрғындарымен (сыртқа) шығу үшін уақыт сұрады. (Бұл кезде) 

Шыңғыз хан ауырып қалған еді. Осымен бітті.  

 

Доңыз жылы 

Бастауы 624 хижри жылының сафар (сапар) айына сәйкес келетін доңыз 

жылы 

 

Бұл жылы Шыңғыз ханның туылған жылынан бастап 72 жыл толық толып, 

73-ші жылы кетіп бара жатқан еді. Ол Таңғұт елінде оған келген аурудан дүние 

салды. Ол алдын ала ұлдарымен ақылдасып, оларға өсиет айтып оларды, кері 

қайтарып жатқан кезінде-ақ, бұл жағдай (яғни оның өлімі) орын алған кезде, 

олар оның өлімі туралы барлық ұлыс жиналмағанша белгілі болып қалмауы 

үшін, мұны жасырып, жоқтау айтпауларын, жыламауларын және әмірлер мен 

әскерлер ол жақта Таңғұт патшасы мен халқының айтылған уақытта қала қорғанынан 

сыртқа шығуын күтіп, аймақтарға оның өлімі жайлы хабар тез тарап кетпеуі 

үшін барлығын қырып салуларын өсиет еткен болатын.  

Бұл өсиетке сәйкес (әмірлер) оның өлімін жасырын ұстады. Таңғұттың 

халқы қаладан сыртқа шыққан кезде, (олардың) бәрін бірін қалдырмай қылышқа 

тапсырды. Сосын оның табытын алып жолға шықты. Оның өлімі туралы хабар 

айналадағы жерлерге тарап кетпеуі үшін, олар жолда көрген тірі жанның 

барлығын өлтіріп отырды.  

Бастауы бойынша 624 хижри жылының он төртінші рамазанына сәйкес 

келетін, аталған доңыз жылының шун айында оның денесі салынған табытты 

ордаларына жеткізіп, оның өлімі туралы ашық жар салынды.  

 

580-бет 

Оның негізгі төрт ордасында жоқтау жасалып, ол бұдан бұрын – бірде Ұлы 

қорық ретінде тағайындауға бұйырған жеріне жерленді.  
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«Оның (Алланың) «жүзі»-нен басқа барша нәрсе өледі. Үкім Онікі және Оған 

ғана қайтарыласыңдар!»85. 

Шыңғыз ханның тарихын оның өмірінің жылдарына сай аяқтаған соң, біз 

бөлімдердің баяндауын аяқтауға кірісеміз, сөйтіп үшінші бөлім болып табылатын 

соңғы бір бөлімнің қалғанын аяқтаймыз, егер құдіретті Алла қаласа!  

 

581-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

Шыңғыз ханның мақтауға лайықты сипаттары, жан дүниесі, үздік 

дәстүрлері, көркем нақыл сөздері, сөздері мен оның әрбір белгілі бір 

оқиғаға байланысты айтқан үкімдері, оның өмір сүру уақытына сәйкес 

келетін оқиғалардың баяны, оның билік ету уақытында орын алған, алайда 

жоғарыдағы екі бөлімде айтылмаған оқиғалардың баяны: олардың бөлек 

жазылу себебі – ол оқиғалар түрлі адамдардан, әлде кітаптардан белгілі бір 

ретпен алынбаған және олар кейіннен белгілі болған. 

 

Оның ғибратты хикаялары 

 

Шыңғыз хан айтқан еді:  

– Ұлдары әкелерінің биліктеріне ермеген, ал олардың інілері, ағаларының 

сөздеріне мән бермеген, күйеуі әйеліне арқа сүйемеген, ал әйелі ерінің 

айтқанына жүрмеген, қайын аталары келіндерін құптамаған, ал келіндері қайын 

аталарын құрметтемеген, үлкендері кішілерді қорғамаған, ал кішілері 

үлкендерінің насихаттарын тыңдамаған халықтың, ұлылары қызметкерлерінің 

жүректеріне жақын болып, алдыларына өз айналасындағылардан басқаларды 

кіргізбейтіндер игіліктерді (өз пайдаларына) пайдаланып өз халқын байытпайтын 

және (оларға) қолдау көрсетпейтін, дәстүрлері мен ақыл-парасаттың пайымдаулары 

мен жағдайларын ескермейтін, осы себепке байланысты мемлекет билеушілерінің 

жаулары болғандар, (яғни) осындай халықтың ұрылары, өтірікшілері, жаулары 

мен алаяқтары оның (халықтың) өз тұрақтау мекенінде-ақ күннің жүзін тұтады, 

басқаша айтқанда, оны тонайды, оның жылқылары мен табындары тыныштық 

көрмейді, ал алдыңғы шепкі әскердің  

 

582-бет 

(жорықтарға) шығатын аттары жүдеп әлсірегені соншалық – ол аттар құлап 

өледі, шіріп, жоққа айналады. Міне, осындай халықтар тәртіпсіз және бейбас 

(билікке көнбейтін) болады.  
                                                           
85 «Қасас» сүресінің 88-аяты. 
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Сосын Шыңғыз ханның ықпалы пайда болғанда, (барша халық) оның 

пәрменіне мойынсұнды, сөйтіп оның мықты жасақ заңы оларда тәртіп орнатты. 

Олардың (арасындағы) дана, іскер әрі ержүрек болғандарын ол (Шыңғыз хан) 

әскердің әмірлері етті. Епшіл және жылдам болғандарын – оларға малдарды 

тапсырып, табындардың басқарушылары етті. Ал надандары болса, оларға 

қамшы беріп мал бағуға жіберді. Осы себептен оның жағдайы күннен-күнге 

жаңа туған айдай өсе берді. Және оған Құдай Тағаланың құдіретімен көктен 

илахи көмек түсті, сөйтіп оның (Алланың) көмегімен жерде дәулет (билік пен 

абаттық) пайда болды. Содан оның жайлаулары шаттық пен қуаныштың орны, 

ал қыстаулары (жайлауларына) сәйкес те, лайықты (шаттық пен қуаныштың 

орны) болды.  

Ендеше, Ұлы Алланың кеңшілігімен мен өзім ол биліктің нәтижелерін 

пайдаланып келемін. Міне, осы себептен біздің тыныш, қуанышты және емін-

еркін өміріміз қазіргі уақытқа дейін жалғасуда. Бұдан кейін де бес жүз, мың 

және он мың жылға дейін, егер өмірге келіп жатқан және таққа отыратын 

ұрпақтар халық арасында бар жағдайға қолдануға болатын Шыңғыз ханның 

дәстүрлері мен заңдарын сақтайтын болса және оларды өзгертпейтін болса, 

көктен (Алладан) олардың мемлекетіне көмек түседі, сөйтіп олар әрдайым 

қуаныш пен шаттыққа бөленетін болады. Әлемнің Құдайы (Алла Тағала) оларды 

сыйлықтарға бөлейді, ал әлем тұрғындары олар үшін дұға ететін болады. Сөйтіп 

(биліктері), ұзақ өмір сүретін әрі (өмір) нығметтерімен түгелденетін болады. 

«Кімнің саясаты көркем (болса), соның билігі ұзақ (болады)» деген осыны 

меңзейді. 

 

*** 

Тағы ол (Шыңғыз хан) былай деген: 

– Егер осыдан кейін дүниеге келетін көптеген патша ұрпақтарының алдында 

болатын ұлы адамдар, баһадүрлер, әмірлер заңды мықтап ұстамаса мемлекет ісі 

шайқалып, үзіледі, (сонда адамдар) Шыңғыз ханды аңсап іздейді, бірақ таба 

алмайды!  

 

*** 

Тағы ол былай деген: 

– (Әр жылы) жылдың басында және аяғында келіп Шыңғыз ханның 

биліктерін  
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583-бет 

тыңдайтын түмендік және мыңдық әмірлері ғана әскердің басшылығында бола 

алады. Ал өздерінің жұртында отырып алып биліктерге құлақ аспайтындар 

болса (олардың мысалы), терең суға түсіп кеткен тасқа, әлде қамыс арасына 

атылған оққа ұқсайды, (яғни олар) ізсіз жоғалады. Мұндай адамдар басшы 

болуға жарамайды!  

 

*** 

Және бірде:  

– Өзінің үйін таза (тәртіпте) сақтай алған әрбір адам бір иелікті де таза 

(тәртіпте) ұстай алады.  

 

*** 

Тағы ол былай деді:  

– Шайқас кезінде өзінің ондығын сапқа түзей алмайтын әрбір ондық әмір 

өзінің әйелімен және балаларымен бірге айыпталады86. Сөйтіп, оның ондығынан 

басқа біреуді (таңдап алып) әмір етіп тағайындалады. Жүздік, мыңдық және 

түмен әмірлерімен де дәл осылайша жасалады. 

 

*** 

Тағы басқа сөзінде ол: 

– Бағасын беруде үш дана адам келіскен сөзді кез келген жерде айтуға 

болады, керісінше жағдайда оған арқа сүйеуге болмайды. Өзіңнің және кез 

келгеннің сөзін даналардың сөздерімен қияста (салыстырып көр), егер ол сәйкес 

келсе, айтуға болады, керісінше жағдайда айтудың қажеті жоқ, – деген. 

 

*** 

Тағы да ол:  

– Үлкеннің алдына барған әрқандай адам, қашан ол үлкен (адам) сұрақ 

қоймағанша ештеңе деп сөйлемеуі керек. Сонда (үлкен адам сұрақ қойғанда) 

ғана оның сұрағына сай тиісті жауап берсін. (Себебі) егер одан бұрын сөйлеп 

қойса, оны есітсе жақсы, керісінше жағдайда ол суық темірді өңдеп жатқандай 

болады, – деген. 

                                                           
86 Яғни, өзінің де, әйелдері мен балаларының да дәрежелері өсірілмейді. 
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*** 

Тағы бірде:  

– Жақсы деп тек қана семіз күйінде де, орташа күйінде де, арық күйінде де 

бірдей, жақсы жүретін атты ғана айтуға болады. Ал енді бұл үш жағдайдың тек 

бірінде ғана жақсы жүретін атты жақсы деп атауға болмайды, – деген. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Басшылар болып табылатын ұлы әмірлер мен барлық жауынгерлер 

жорыққа шығып жатқанда мәңгілік (сипатқа ие) Құдайдың күшімен төрт бағытты да 

қамтуы үшін олардың әрқайсысы аңшылыққа шығып жатқан кезде өз есімдерін 

белгілеп алатындарындай, өздерінің есімдері мен ұрандарын белгілеп алулары 

керек. Және әрдайым Құдай Тағалаға жалбарынып, оған жүректерімен байланып, 

сегіз жақтың да жайғастырылуын сұраулары керек, – деген. 

 

584-бет 

Тағы ол:  

– Халық арасында бұзау сияқты жуас болыңдар, ал соғыс уақытында 

шайқасқа олжаға атылған сұңқардай атылыңдар,– деген. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Әрбір ойланбай айтылған сөз, ол шынымен айтылған болса да, әлде әзіл 

ретінде айтылған болса да, оны кері қайтарып болмайды, – деген. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Еркек кісі адамдарға барлық жерде көріне беретін күн емес (яғни, бір 

кездің өзінде бірнеше жерде болуы мүмкін емес). Әйел болса, оның күйеуі аңға, 

әлде соғысқа кеткен кезде үйді тәртіпте және жиналған күйде ұстап отыру 

керек. Сөйтіп, үйінде елші әлде қонақ тұрақтаған кезінде, ол барлық нәрсені 

тәртіпте сақтауы және жақсы тамақ әзірлеп, қонаққа керектінің барлығын 

дайындауы қажет. Әрине (мұндай әйел) күйеуінің абыройын көтеріп, жақсы 

атақ алып береді, сөйтіп (күйеуінің абыройы) қоғамдық жиында тау сияқты 

жоғары болады. (Осылайша) күйеуінің жақсы сипаттары әйелінің жақсы  
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сипаттарынан білінеді. Егер әйелі нашар әрі жеңіл мінезді, парасатсыз және 

тәртіпсіз болса, күйеуін де оған (әйеліне) қарап білуге болады, – деген.  

(Осыған мәндес) мақал бар: «Үйде барлығы (үй) иесіне тартады». 

 

*** 

Тағы ол:  

– Фитна орнаған кезде қатаған руынан шыққан Даргай Урба (Дарғай орба) 

жүргендей жүру керек. Ол бүлік уақытында жүрген еді, онымен (оның) екі 

нөкері болды. Олар алыстан екі салт аттыны көрді. (Сонда) нөкерлері: «Біз 

үшеуміз, оларға шабуыл жасайық, олар екеу», – десті. Сонда ол жауап беріп: 

«Біз оларды қандай көріп тұрған болсақ, олар да бізді дәл сондай көріп тұр, 

шабуылдаудың қажеті жоқ» (деді). Сөйтіп, атын қамшымен ұрып, (басқа жаққа) 

шауып кетті. Кейіннен ол екі (салт аттының) бірі татар руынан Тимур Уха 

(Темір уха) болғаны және ол торуыл үшін шатқалда өзінің нөкерлерінен 

шамамен бес жүздей адамды отырғызып, өзі әлгі үш салт атты оған шабуыл 

жасағанда ол қаша жөнеліп, сол (торуыл) орнына бұрып, оларды торуылда 

отырған нөкерлердің көмегімен ұстап алу үшін көрінгені белгілі болды. Алайда, 

ол (Дарғай орба) бұны болжай білді, сөйтіп кетіп қалды. Ол айналада оның тағы 

жиырма ғана нөкері бар еді,  

 

585-бет 

олармен бірігіп, бәрін (аман-есен) алып шықты. (Мұның) мағынасы келесідей: 

Істерде сақтық пен абайлаушылық керек, – деді. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Біз аңға аттанамыз, сөйтіп көптеп қодас өлтіреміз, біз жорықтарға 

шығамыз, сөйтіп көп жауларды жоямыз. Өйткені Құдай Тағала жол ашқандықтан бұл 

оңай жүзеге асуда, адамдар болса (мұны) ұмытып, мұны (бұл жағдайларды) 

басқа нәрсеге жорамалдайды, – деді.  

 

*** 

Тағы ол:  

– Бисутайға теңесетін баһадүр жоқ әрі дарыны бойынша оған ұқсас адам 

жоқ. Алайда ол жорықтың қиындықтарынан қиыншылық көрмейтіндіктен және 
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аштық пен шөлдеуді білмейтіндіктен өзінің жанындағы басқа адамдардың, нөкерлер 

мен жауынгерлердің барлығын да өзіне ұқсап «қиындықтарға төзе алады» деп 

ойлайды, ал олардың қуаты мен шамасы ондай емес. Осы себептен ол басшы 

болуға жарамайды. Ендеше, басшы болуға – аштық пен шөлдеудің не екенін 

білетін және осы жағдайға сәйкес басқаларды да бағалайтын, жолда есеппен 

жүріп, әскердің аштық пен шөлдеуін сезінетін және малдардың арықтап кетуіне 

жол бермейтін адам ғана лайықты, – деді.  

Бұл айтылғанға «Өздеріңнің араларыңдағы әлсіздердің жүрісімен жүріңдер» 

деген нақылды меңзейді.  

 

*** 

Тағы ол:  

– Ортақтар (патша қазынасымен ортақтасып саудагерлік жасайтындар) 

алтын жіптермен өрнектелген киімдерді және тапшы-жақсы заттарды алып 

келетін кезінде, бұл заттар мен маталардан (өте көп пайда табатындарына) күшті 

сеніммен келетіндеріндей, әскер әмірлері де ұлдарын оқ атуға, атта шабуға және 

күреске жақсылап үйретулері керек және бұл істерде оларды жаттықтырулары 

қажет. Сөйтіп (оларды), сол шеберлігі бойынша ортақ саудагерлердей өжет  

болатындай, сондай ержүрек әрі қорықпайтын етулері керек, – деді.  

 

*** 

Тағы ол:  

– Бізден кейін біздің ұрығымыздың өкілдері алтынмен тігілген киімдерге 

оранып, тәтті және майлы тағамдарды жейтін, керемет аттарға мініп, жүзі сұлу 

әйелдерді құшатын болады. (Бірақ) олар:  

 

586-бет 

«Мұны біздің аталарымыз бен ағаларымыз жинаған» деп айтпайды, керісінше 

бізді, бұл ұлы күнді ұмытып кетеді, – деген. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Шарап пен боза ішкен кісі мас болған кезінде ештеңені көрмейтін соқыр 

болып қалады. Және оны шақырған кезінде есітпейтін саңырау болып қалады. 

Сондай-ақ онымен сөйлесіп жатқанда жауап бере алмай мылқау болып қалады. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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Ол ішіп мас болған кезінде өлім аузында жатқан адамға ұқсас болады: егер ол 

тік отырмақ болса, шамасы келмейді, дәл басынан бір ұрған адамға ұқсас есін 

жоғалтып, есуастанып қалады. Шарап пен боза ішкенде ақыл да, ержүректік те 

жоқ әрі онда жақсы мінез-құлық та жоқ. (Мас адамдар) жаман істер істейді, 

өлтіреді және жанжалдасады. (Ішкілік) адамды ол білетін нәрселерден және ол 

ие болған өнерлерден айырып қояды, ол оның жолында да және оның ісінде де 

тосқауыл болады. Осылай ол белгілі (өзінің) жолын жоғалтады, сөйтіп тағам 

мен дастарқанды тұзға салып, (кейін) суға салады. Шарап пен бозаға құмар 

патша ұлы істер істеп, биліктер мен маңызды дәстүрлерді шығаруға әлсіз. 

Шарап пен бозаға құмар әрбір әмір не мыңдықтың, не жүздіктің, немесе 

ондықтың ісін тәртіпте ұстай алмайды әрі оларды (жақсылап) атқаруға қауқарсыз 

болады. Шарап ішуге құмар қарауылға өте қатаң түрде қайтарым болады, яғни 

оған (жау жағынан) ұлы жаза жетеді (келеді).  

Шарап пен бозаға құмар қарашы адамдар жылқыны да, отарды да және 

оларда бардың (нәрсенің) бәрін ішіп қойып, тақыр кедей, қарыздар боп қалады.  

Және ішкілік ішуге құмар қызметкерлерді тіршілік әрдайым қинап, азаптайды. 

Бұл мас қылушы шарап пен боза жүздер мен жүректерге қарамайды, олар 

жақсыларды да, зұлымдарды да (бірдей) мас қылады және (адамнан ол) жақсы 

ма, жаман ба деп сұрамайды. Олар қолды ұстау қабілеттерін және өнерлерін 

(шеберліктерін) жоғалтатындай деңгейде мас қылады.  
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Олар (шарап пен боза) аяқты мас қылып, әлгілер қимылдап, жүре алмай 

дәрменсіз қалады.  

Және олар жүректерді мас қылады, сөйтіп ол парасатты ойлай алмайтындай 

болады, сөйтіп олар барлық сезімдерді және ойлау, пайымдау құралдарын істен 

шығарады. 

Егер ішуге қарсы әдіс-шара болмаса, кісіге айына үш рет қана ішу керек. Үш 

реттен асып кеткенде – айып болады. Егер де айына екі рет ішетін болса, бұл 

жақсырақ, ал егер бір рет болса, одан да мақтауға лайық. Егер де ол мүлде 

ішпейтін болса, бұдан не жақсырақ болуы мүмкін?! Алайда мұндай ішпейтін 

адамды қайдан табуға болады, егер мұндай табылса, ол құрметті болуы керек, – 

деді. 

 

*** 

Тағы ол былай деп айтқан: 
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Шыңғыз хан Қытай иеліктеріне қарсы жорық жасап Алтан ханға қарсы 

соғысқа барған кезінде ол жалғыз, өзінің әдетіне сай жартас басына көтеріліп, 

белдігін шешті, сөйтіп оны мойнына асып, шапанының бауларын (түймесін) 

шешіп тізерлеп тұрып, былай деді:  

– Уа, мәңгі бар Құдай, фитнаның (бүліктің) желі, (яғни) жанжал-бүлікті 

алдымен бастаған Алтан хан болғанын сен өзің жақсы білесің және хабардарсың. Ол 

(Алтан хан) татар руы ұстап алып, оған жіберген Өкін барқақ пен Қамбағай 

қағанды жазықсыз өлтірді. Ал олар менің әкем мен атамның ағайындары еді, 

мен енді олардың қаны үшін ғана кек алып жатырмын. Егер сен менің пікірімді 

әділ деп білсең, маған жоғарыдан көмекке күш пен қолдау жіберіп, жоғарыдан 

періште мен адамдар, перілер мен диюлар менің көмекшім болуын және маған 

қолдау көрсетуін бұйыра гөр! – деді. 

Сөйтіп, ол толықтай мойынсұнған күйде бұл дұғаны (айтып) мінәжат етті. 

Сосын атына отырып (жорыққа) аттанды. Ол (ісінің) дұрыстығы мен ниетінің 

түзулігінің арқасында ол сондай күшті де, ұлы патша болған, әскерінің санының 

көптігі, елінің кеңдігі, қамалдарының беріктігіне шек болмаған Алтан ханның 

үстінен жеңіске жетті, сөйтіп оның иеліктері мен балалары оның билігіне түсті. 

 

*** 

Тағы ол былай деген.  

Бірде Шыңғыз хан Алтай деп аталатын биікке шығып тұрды,  
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сөйтіп (барлық) ордаларын87, қызметкерлерін және айналасын назарымен 

шолып былай деді:  

– Менің қалың орман сияқты қарайып көрінетін қоршылар мен тұрғақтар 

(тұрқақ) және оттай қызарып әрі жарқырап тұрған әйелдердің, келіндер мен 

қыздар туралы менің талпынысым (мақсаттарым) мен ниеттерім келесідей: 

Шырын-шекер сыйлықтарымның тәттілігімен олардың тілдерін рақаттандырып, 

бастарынан аяқтарына дейін алтынмен тігілген киімдермен безендіріп, оларды 

жайлы жүретін аттарға отырғызып, оларды таза және тәтті сумен сусындандырып, 

олардың малдары үшін жақсы шөпті жайлаулар сыйлап, байға да, кедейге де, 

жалпы ортақ болып табылатын үлкен жолдар мен даңғылдардан тастар мен 

                                                           
87 Бұл сөйлемнің мағынасынан Шыңғыз ханның ордалары Алтайдың баурайында да болғандығын білуге 

болады. 
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қоқыстарды және зияндының бәрін алып тастауға бұйырып, тікендер мен құрғақ 

өсімдіктердің өсуіне жол бермеу, – деді. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Егер біздің ұрығымыздан болған кімде-кім бір рет бекітілген «Жасақ» 

бұзар болса, оған сөзбен насихат жасалсын. Егер ол екі рет бұзар болса, оны 

билікке сай жазаласын, ал үшінші жолы оны Балжин Қулжурдағы (Балжын 

құлжұрдағы) алыс мекенге айдап жіберсін. Ол ол жаққа барып, қайтып келген 

соң ол ақылға келеді. Егер ол түзелмейтін болса, онда оған кісендер мен түрмені 

белгілеп берсін. Егер ол жерден «Адаб» («Әдеп») үйреніп шықса және ақылға 

келсе жақсы, керісінше жағдайда барлық аға-інілер жиналып кеңес жасап, оған 

не істеу керек екенін ақылдассын, – деді. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Әрбір түмен, мыңдық пен жүздік әмірлері кез келген уақытта пәрмен мен 

бұйрық келгенде, бәрібір күндіз болса да, әлде түнде болса да, жорыққа шығуға 

дайын болулары үшін өз әскерін толық тәртіпте және дайын ұстап отырулары 

қажет, – деген. 

 

*** 

Тағы ол:  

– Барқұжын тұқымда және Ұнан мен Килураңда туылған әрбір бала үйретпей-ақ 

және жаттығуларсыз-ақ ержүрек және батыл, дана (парасатты) әрі зерек болады. 

Және ол жерде туылған әр қыз әшекейлерсіз-ақ, тараулар мен опа-далапсыз-ақ 

сұлу, жүзі көркем келеді әрі өте шебер, жылдам және ақкөңіл болады.  
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Тағы ол былай деген:  

Ол Мұқалы гойонды әскерімен Нангиясқа жіберген кезінде ол (Мұқалы 

гойон) уәлаяттың 72 қамалын алып, Шыңғыз ханға ол жеңістерінің жағдайын 

айтып әрі «қайтуға рұқсат бар ма, әлде жоқ па?!» деп елші жібереді. (Оның 

сұрағына) Жарлықта: «Ол басқа қамалдарды алмай тұрып атынан түспесін!» 

(деген) бұйрық келді.  
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Елші қайтып келген кезінде Мұқалы гойон:  

– Сен Шыңғыз ханға барып менің сөздерімді жеткізгенде ол не істеді? – деп 

сұрады. (Елші): 

– Ол саусақ санады, – деді. (Мұқалы):  

– Ол мені де саусағына (санағына) қосты ма? – деп сұрады. (Елші): 

– Қосты, – деді. (Сонда) Мұқалы:  

– Демек, менің маңызым бар. Мен өлім сағатына дейін ынталы қызмет ететін 

боламын және ынта мен талпыныс танытамын! – деді. Кейін (Мұқалы) тағы 

сұрады:  

– Ол тағы кімді саусағына қосып санады? Негізінде мұның мағынасы: бұл 

саусағына қосу – (саусағын) түкіріктеп санау жолымен атқаратын еді. (Елші 

жауап беріп былай) деді:  

– Ол саусағына Бөршіні (Бұқыршынды), Бөріғұлды, Құбыланы, Шылауғанды, 

Қарачарды (Қарашарды), Жидайды, Бадайды және Қишлықты – осы кісілердің 

бәрін саусағына қосып санады да, (олар туралы): «Менің алдымдағы және 

артымдағы көмекшілерім мен қолдаушыларым – осылар, олар – ынталы, 

дарынды қызметшілер, жақсы садақшылар, атылып тұрған аттар, қолдағы аңшы 

құстар және ер-тоқымға байланған аңшы иттер», – деп айтты. 

 

*** 

Тағы бірде:  

Бірде құрметті әмірлердің бірі Мөңке қалжа одан былай деп сұрады:  

– Сені күшті және баһадүр деп атайды, сенің қолыңда қандай жеңістер мен 

жетістіктердің көрінген белгілері бар? 

Жауап ретінде ол былай деді:  

– Мен мемлекеттің тағына отырмай тұрып, бірде мен жалғыз өзім бір 

жолмен кетіп бара жатқан едім. Жолда алты кісі торуыл ұйымдастырып, маған 

қарсы шабуылдамақ болды. Мен оларға жақындап келгенімде, қылышымды 

жалаңаштап оларға шабуылдадым. Олар өз кезегінде маған оқ атты. Барлық 

оқтар жанымнан өтіп кетті, сөйтіп бірі де маған 
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тиген жоқ. Мен оларды қылышыммен мерт қылдым, сөйтіп ол жерден жарақатсыз 

өтіп кеттім. Қайтарда менің жолым сол алты кісі өлтірілген жолға түсті. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
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Олардың алты аты иесіз айналада, қолға берілмей қаңғып жүр екен. Мен 

алтауын да айдап, алып келдім».  

 

*** 

Тағы ол:  

– Бірде мен Бұқыршынмен кетіп бара жатыр едім, тау баурайында бізге 

қарсы он екі адам торуылда отыр екен. Бұқыршын артта келе жатыр еді. Мен 

оны күтпедім, керісінше өзімнің күшім мен әліме сеніп оларға шабуыл жасадым. 

Олардың он екісі бірден оқ атты, олардың оқтары жанымнан өтіп кетті. Ал мен 

шабуылдай бердім. Кенеттен менің тамағыма оқ тиді. Мен құладым, жарамның 

зорынан есімнен танып қалдым. Сол арада Бұқыршын келіп мені жерде, 

аяқтарыммен жерді тырнап жатқанымды, доп сияқты айналып, соңғы деміндегі 

адам сияқты жатқанымды көрді. Сол мезетте ол су жылытып алып келді, сөйтіп 

мен аузымды шайып, тамағымда ұйып қалған қанды түкіріп тастадым. Менің 

шығып кеткен жаным қайтадан денеме келгендей болып, сезім мен әрекет пайда 

болды. (Сосын) мен орнымнан тұрып, оларға қайта шабуыл жасадым. Олар 

менің мықтылығымнан қорқып, қашып барып таудан құлап, жан тапсырды. 

Бұқыршын ноянның және оның ұрығының тархандығы оның сол кезде сондай 

мақтауға лайықты ынта білдіргендігінен болды, – деді.  

 

*** 

Тағы бірде:  

Шыңғыз хан жігіттік кездерінің бірінде таң сәріде оянды, оның кекілінде 

бірнеше шаш ағарып қалыпты. Жақындары: 

– Уа, бақытты патша, сенің жасың әлі қартаю шегіне жеткен жоқ қой, 

неліктен сенің кекіліңде ақ шаш пайда болған?! – деп сұрады. Жауап ретінде ол:  

– Құдай Тағала мені түмендер мен мыңдықтардың басшысы әрі көсемі етуді 

және менің дәулетімнің киіз үйін тігуді қалағандықтан, ол менде үлкендіктің 

белгісі болып табылатын қарттықтың белгісін көріндірді, – деді. 

 

*** 

Тағы да:  

Бірде Шыңғыз хан әмірлердің басшысы болған Бөрші нояннан:  
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– Ер үшін ең үлкен қуаныш пен рақат неде? – деп сұрады. Бұқыршын жауап 

беріп):  

– Ер кісі баптауда болып (ескі) қауырсындарын тастаған, сөйтіп (қайта) 

қауырсынданған көкшіл сұр түсті сұңқарын алып, (қыс бойы) семіз күйде 

асыраған жақсы атына мініп, көктемгі жасылда басы көкшіл құстарға аңшылыққа 

шығуы және оның жақсы киімдер киюінде, – деді. Шыңғыз хан Бөріғұлға:  

– Сен де айт! – деді. Бөріғұл: 

– Ер үшін қуаныш пен рақат: сұңқар сияқты жануарларды (аңшы құстарды) 

аспанда ұшып бара жатқан ақшыл тырналарды тырнақтарының соққыларымен 

қағып, ұстаулары үшін ұшыруда болып табылады, – деді. Сосын (Шыңғыз хан) 

Құбылайдың егізінен (ұлдарынан) сұрады. Олар:  

– Адамның қуанышы мен рақаты аңшылықта және құс салуда, – деп жауап 

берісті. Сонда Шыңғыз хан:  

– Сендер жақсы айтпадыңдар! Ер үшін қуаныш пен рақат көтеріліс 

жасағанды басуда және жауды жеңуде әрі оны түбімен қоса жұлып алып, оның 

иеленген нәрселерінің бәрін олжалап, олардың (патшаларының) әйелдерін 

жылатып, зарлату және олардың жақсы жүрісті семіртілген шапқыр аттарына 

мінуде, олардың сұлу жүзді әйелдерінің қарынын түнгі ұйықтауға арналған 

көйлекке айналдыру, олардың қызғылт түсті беттеріне қарап, оларды сүю және 

олардың уннаб (шилен)88 түстес тәтті еріндерін сүюде, – деді. 

Тыныштық тілеуші адамдарға тыныштық болсын!  

 

592-бет 

ТҮМЕНДЕР МЕН МЫҢДЫҚТАРДЫҢ ӘМІРЛЕРІ МЕН ШЫҢҒЫЗ 

ХАННЫҢ ӘСКЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ ЖАДНАМА 

 

Қолға (яғни, орталық қолға) және оң қол мен сол қолға жататындар 

(әскерлер) оның өлімінен соң мұрагерлік бойынша оның төртінші ұлы Еке 

(Үлкен, Ұлы) ноян лақабына ие Төле ханға тиесілі болды. Ал өзге ұлдары мен 

бауырлары және немере інілері мен анасына арнайы түрде бөліп берілгендер 

(әскерлер), сенімді зерттеулердің нәтижесінде және «Алтын дәптерге» енгізілгенге 

сәйкес, мұнда уақыттың ұзақтығы мен иеліктердің (бір-бірінен) алыстығының 

                                                           
88 Уннаб (шилен) – қазақшасы: шилен, кәдімгі шилен, яғни биіктігі 3-9 метр аралығындағы тікенекті, 

жемісі сопақ қызғылт-қоңыр түсті келетін көпжылдық ағаш. 
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нәтижесінде белгісіз болғандарды (деректерді) есептемегенде, (жалпы әскердің 

саны) жүз жиырма тоғыз мың адам еді.  

 

Қул, бараун қар және жиун қарға, яғни (әскердің) ортасы мен екі қанатына 

жататындар. Осыдан Еке (Үлкен, Ұлы ) ноянға мұра болып қалғандар:  

олардың саны 101 мың адам болатын 

 

Қосымша (дерек) 

Қол, ортаңғы қол  

Қол – бұл Шыңғыз ханның жеке мыңдығы еді. Оның төрт негізгі ордасындағы 

ийу-оғландары мен сол ордаларға тиесілі адамдар – олар (барлығы) мың адам 

болатын.  

Ол дәуірде келесі нәрсе бекітілген еді: (Шыңғыз ханның) жеке мыңдығы – 

мыңдықтардың ең ұлығы болғанына қарамай (саны бойынша) мың адамнан 

аспайтын. Шыңғыз ханның ол жеке мыңдығының әмірі Таңғұт руынан шыққан 

Ұшған атты кісі болатын.  

 

593-бет 

Оның жасы он бірде болған кезінде Шыңғыз хан оны асырап алып, тәрбиелеп, 

оны өзінің «бесінші ұлы» деп атады. Ол көліктерді, азық-түлікті, арғамды 

(арқан-жіпті) және өзгелерді (нәрсе мен заттарды) осы мыңдықтан алатын және 

Шыңғыз ханның бөлігін де (оған арнап) еш құмарлықсыз талап ететін.  

Шыңғыз ханнан соң Үгетай қағанның бұйрығына сәйкес ол (Ұшған) Қытайға, сол 

жақтағы ханзада мен әмірлердің және әскердің басшысы ретінде аттанды. 

(Үгетай қаған) оны Қытайға жіберген кезінде оның орнына жеке мыңдық пен 

жүздіктің әмірлігінің лауазымына, оны тұтқын ретінде алып келіп, (дәрежесін) 

көтерген Таңғұт руынан шыққан Буда есімді (кісіні) тағайындады. Бұл Буда 

Бөрте фужиннің ордасынан болатын.  

Бұл жүздіктер мен мыңдықтар келесідей түрде бөлінеді.  

Шыңғыз ханның басты-үлкен жүздігі: Алдымен (оны) аталған Ұшған 

ноян басқарды. Сосын ол Қытайға кеткенде (орнына) Буда ноян (әмір болды).  

Илтимур баурчиның (Елтемір бауыршының) жүздігі: Елтемір сүнит 

руынан шыққан Темірдің кіші інісі, Бөрте фужиннің ордасына қарасты.  

Бурки (Бұрқы) бауыршының жүздігі: (Бұрқы бауыршы) Бөрте фужиннің 

ордасындағы ұлы әмірлер қатарынан саналатын, осындағы Болат ағаның атасы.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
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Улдақар қурчиның (Ұлдақар қоршының) жүздігі: (Ұлдақар қоршы) 

жалайыр руынан шыққан. Ол төрт (негізгі) орданың басқарушысы еді.  

Илангиз (Иланғыз) бауыршының жүздігі: (Иланғыз) Бөрте фужиннің 

ордасына жататын керейт руының албат тармағынан шыққан.  

Жәмал хажаның (Жәміл қажаның) жүздігі: (Жәміл қажа) меркіт руынан 

шыққан Күлән қатынның бауыры.  

Тұңқұйадай бүзурук (Үлкен Тұңқиядай) жүздігі: (Үлкен Тұңқиядай) 

Есулін (Есұлын) қатын ордасынан.  

Йисунтуа (Есенту(а)) жүздігі: (Есенту(а) татардан шыққан. Ол төрт күзет 

жасағының ақташыларының әмірі әрі Бөрте фужиннің ордасына жататын. Қаған 

елшілікпен  

 

594-бет 

Хұлағу ханға жіберген Нангияс оның ұлы болатын. Осы жерге дейін мәлім 

болған осы сегіз жүздік туралы жазылды, қалғаны жайлы белгілі болғанда (ол 

мәліметтер) жазылады. 

…89 жүздігі 

… жүздігі  

Бұлар туралы жазылу керек болған (ол мәліметтер) белгілі болмады.  

 

Қосымша (дерек) 

Оң қанат пен сол қанатқа тиесілілер, яғни оң қанат және сол қанат 

(барлығы) жүз мың адам еді 

 

Оң қанат 

 

Оң қанат, яғни оң қол әскері. Олардың басшысы Бөрші ноян, оның сутукусуны, 

яғни орынбасары Бөріғұл ноян. (Олардың жалпы саны) отыз сегіз мың адам.  

 

Бөрші ноянның арнайы мыңдығы 

 

Ол арулат руынан және Шыңғыз ханның әмірлерінің ең үлкені болатын. 

Алғашында ол жеке күзеттің әмірі болды, кейін түменбасы әмір болды, содан 

                                                           
89 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
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соң оң қанатты басқарды. Үгетай қағанның дәуірінде ол дүние салғанда, оның 

орнын Бурулдай (Боралдай) басқарды.  

Мөңке қағанның уақытында (оны) Баличиқ (Балышық), Құбылай қағанның 

уақытында Бөрші ноянның ұлы Илтимур (Елтемір) басқарды, ал кейіннен 

Жырқамыс ұлы Боралдай (басқарды). Оның (Жырқамыстың) көп ұлдары бар 

болатын, олардың барлығы ұлы әмірлер еді. (Олардың) бірі: Өзтемір бауыршылардың 

әмірі, инақ және бұл иелікте белгілі (кісі болған), оның ұрпақтарынан Бегламиш 

пен оның ұлы Ужан (Ожан) мен Сукайға қосылғандығы үшін өлімге кесілген 

Тулақ жатады.  

 

595-бет 

Буруғул (Бөріғұл) ноянның арнайы мыңдығы 

 

Ол хушин (үйсін) руынан шыққан мыңдық әмір және Бөрші ноянның 

орынбасары болатын әрі ұлы әмірлердің және ханның көне достарының 

қатарына жататын еді. Оның (дәрежесі) Бөрші ноянның дәрежесінен асып түсті. 

Сөйтіп, оң қанатта одан үлкен ешкім болмады (болған жоқ). Ол алдымен 

бақауыл болды, (кейін) бауыршы және күзетбасы, ал одан кейін түменбасы әмір 

болды.  

Үгетай қағанның уақытында (бұл мыңдықта) оның ұлы Чубукур Кубилай 

(Шубүкір Құбылай) орынбасар болды. Құбылай қағанның кезінде оған Хұлағу 

ханның Шырын есімді жиен қарындасын, Кілміш ағаның әпкесін ұзатқан Туқчи 

курган (Тушы гурген) басқарды. Осымен бітті. 

 

Жидай ноянның мыңдығы 

  

Ол маңғұт руынан еді. Одан кейін Құбылай қағанның уақытында оның 

орнын оның ұлынан туған Маңқутай (Маңғұтай) атты немересі басқарды. 

Жидай ноянның, оның туысқандарының хикаясы маңғұттар жайлы бөлімде 

келтірілген. Құтлық (Құтты) шах) ноян оның ұрпақтарынан болатын. 

 

Киңқийадай (Кеңқиядай) ноянның мыңдығы 

 

Ол улқунут (олқұнұт) руына жатады. Құбылай қағанның кезінде оның 

орнында оның немересі Бұқа болды. Турату гүрген мен Йисур бузург (Есұр 

бузург) оның ұрпақтарынан болатын.  
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Толұн (Тулын) шербидің мыңдығы 

 

Ол қуңқутан (қоңқотан) руынан шыққан, Шыңғыз ханның анасы Өгелін 

иканың (ананың) күйеуі болған Меңлік атаның ұлы еді. Оның Көкеші есімді 

өзге ұлы бар еді, оны тағы Тиб Тәңірі деп де атайтын.  

 

Сукату Чирбидің (Суқату шербидің) мыңдығы 

 

Ол қоңқотан руынан шыққан, аталған Толұн (Тулын) шербидің бауыры еді. 

Бұл мемлекетте оның ұрпақтарынан Жанкан қатынның Тусана атты күйеуі мен 

қағанға аттанған Абишқа болды.  

 

596-бет 

Бала ноянның мыңдығы 

 

Жалайыр руынан шыққан. Құбылай қағанның уақытында оның орнында 

Мақуй атты (кісі) болды. Қағанның осында (Иранға) келген Ахин есімді елшісі 

оның туысқаны еді. Және мұндағы (Ирандағы) Нұрын ақташы да оның туысы 

болатын.  

 

Арқай қасар ноянның мыңдығы 

 

Ол да жалайыр руынан шыққан. Ол аты (жоғарыда) аталған Бала ноянның 

ағасы болатын. Сонымен бітті.  

 

Тоғрыл (Тұғырыл) ноянның мыңдығы 

 

Сұлдұс руынан шыққан. Ол Судун ноянның туысқаны болатын. Және Мөңке 

қағанның қызметінде болған ұлы әмір Чаран баурчи (Шаран бауыршы) оның 

туысқаны. Құбылай қаған оны Арық Бұқаны көтеріліске итермелегені және оны 

жолдан тайдырғаны үшін өлім жазасына кесті.  

 

Судун ноянның мыңдығы 

 

Сұлдұс руынан шыққан. Ол атақты әрі даңқты еді. Оның ұрпақтарынан  
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Құбылай қаған қызметінде болған Қашудар бар. Оның өзі де Құбылай қағанның 

уақытына дейін тірі болды, алайда қаусап қалғаны әрі есінен адасқаны  

соншалық, тіпті өзінің келінін танымайтын, сөйтіп: «Оны маған (әйелдікке) 

беріңдер!» дейтін. Шопан әмір де оның ұрпақтарынан болып келеді. 

 

Шиги Қутуқу (Шигі құтұқы) мыңдығы 

 

Татар руынан шыққан. Татарларды тонауға берген кезде ол бесікте жылап 

жатқан еді. Ол уақытта Бөрте фужиннің әлі балалары болмағандықтан Шыңғыз 

хан оған оны тәрбиелеп, өсіруін бұйырды. Ол есейген кезінде оны (Шыңғыз 

ханды) ата, ал Бөрте фужинді «бариган ика» деп атады. Шыңғыз хан болса, оны 

«бесінші ұлым» деп, Үгетай «аға» деп атайтын. Ол Мөңке қағаннан жоғары 

отыратын, ол Арық Бұқаның бүлігі кезінде дүниеден өтті.  

 

597-бет 

Дурбан Буқшин (Дүрбен Боқшын) мыңдығы 

 

Дүрбен руынан шыққан. Уруқту (Орақту) ноян мен оның ұлы Йису Буқа 

курган (Есубұқа гурген) оның тікелей ұрпақтарының қатарына жатады.  

Осымен бітті. 

 

Мұңқұл Буркан (Мыңқұл Бұрқан) мыңдығы 

 

Барын руынан шыққан. Абақа ханның уақытында бұл жақтан қағанға аттанған 

және ол жақта әскердің әмірі болған Баян оның тікелей ұрпақтарының қатарына 

жатады.  

Осымен бітті.  

 

Ойрат тайпасының мыңдығы 

 

Олар төрт мың (адам) болатын, алайда (олар туралы) егжей-тегжейлі 

(мәліметтер) белгілі емес. Олардың әмірі және патшасы Құтықа бек болатын. 

Сосын ол (Шыңғыз ханға) бағынған кезде ойраттардың бүкіл әскерін 
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(басқаруды) дәстүрге сай оның атына бекітті, ал мыңдық әмірлері ол қалаған 

адамдар (ғана) болды. Одан кейін (бұл әскерді) анда-құда болған оның балалары 

басқарды.  

Осымен бітті.  

 

Бааритай Қурчи (Барытай қоршы) ноянның мыңдығы 

 

Ол барын руынан шыққан және Мыңқұл Бұрқанның туысқаны еді. Олар он 

мың (адам) болатын, сондықтан олар бір түмен ретінде белгілі. Олардың 

мыңдық әмірлерінің есімдері белгісіз, себебі ол әскерлер ерте кезден солардың 

руынан болатын және солай дәстүрге сай оларды бір түмен деп есептейтін. 

Осымен бітті.  

 

Мөңке қалжа мыңдығы 

 

(Бұл мыңдық) барлас және шинас руынан құралған. Айтуларынша, (олар) 

дүрбен және барын руларымен бірге туысқан және бір-бірлерінен тараған екен.  

 

Тайжу гурген мыңдығы 

 

Ол олқұнұт руынан шыққан, Шыңғыз ханның анасының бауыры. Ол оның 

(Шыңғыз ханның) кенже қызы Алталуқан ағаны некелеп алды. Шыңғыз хан сол 

қызына деген өте қатты сүйіспеншілігінен оған Ужаур сачан (Ожауыр шешен) 

деген лақап ат берді. Ол жайлы әңгіме өз орнында берілген.  

Осымен бітті.  

 

598-бет 

Муқур қуран (Мұқыр қуран) мыңдығы 

 

Нируун руларының арасындағы қият руының тармағы (болып табылатын) 

хадаркин руынан шыққан. «Қуран» деген сөздің мағынасы – егеу. Оны ол 

есіммен атап кетуінің себебі: оның мінезі жалықтыратын болғандықтан орын 

алған еді. Оның бойы өте биік болатын. Букури (Бүкіре) оның немересі еді.  

Осымен бітті.  
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Йису Буқа Тарақай (Есубұқа тарақай) мыңдығы 

 

Ұраңқай руынан шыққан. Ол Шыңғыз ханның (мерген) садақшылары және 

қоршылар мыңдығының әмірі болған Есубұқа тайшының інісі болатын. Арық 

пен Бұқаның әкесі Угалай қурчи (Оғалай қоршы) қоршы лауазымында оның 

алдында үздіксіз болатын. Солайша оның қамқорлығының арқасында ықпалға 

ие болып осы мемлекетке келді.  

 

Қадан кабтаул (Қадан кептеуіл) мыңдығы 

 

Сүнит руынан шыққан. Ол кептеуілдің мыңдығын басқаратын.  

 

Меңлік ата мыңдығы 

 

Қоңқотан руынан шыққан. Ол Көкеші Тиб Тәңірінің және Толұн (Тулын) 

шербидің әкесі әрі Шыңғыз ханның анасының күйеуі болатын. Ол жайлы әңгіме 

(осы) тарихтың негізгі бөлімінде толықтай берілген.  

 

Үнгіт тайпасының мыңдығы 

 

Олар төрт мың еді, олардың әмірі Айбұқа болатын. Одан соң үнгіт руынан 

шыққан Алақұс тегін мен Шингуй болды. Бұл ру шын жүректен (Шыңғыз ханға) 

бағынды және (өз адалдықтарында) табанды болды.  

 

Гиуги ноян мен Мунгату Қийан (Меңгіду қиян) мыңдығы 

 

Олар Қиянның ұлдары еді. Қазіргі уақытта қият руы Тоқтаның қасында 

шоғырланған, айтуларынша олар бір түменді құрайды. Өзге қияттардың көпшілігі 

солардың ұрпақтарынан болып келеді.  

 

599-бет 

Сол қанат 

 

Яғни, сол қолдың әскері, ал мұғулша оны «жиун қар» деп атайды. Олардың 

басшысы Мұқалы гойон болатын, ал оның орынбасары барын руынан шыққан 

Ная ноян еді. (Олардың барлығы болып) алпыс екі мың (адам болатын).  
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Мұқалы гойон мыңдығы 

 

(Мұқалы гойон) жалайырдан болатын. Ықпалды әмір болғандықтан әрі 

мақтауға лайық қызметтер атқарғандықтан Шыңғыз хан оған бүкіл жалайыр 

руының әскерін тапсырды. Ол (Мұқалы гойон) оларды мыңдықтарға бөліп, олар 

жалпы үш мың адам екенін хабарлады. Шыңғыз хан оны Қытаймен шекаралас 

Қарауын жидүн мекеніне аттандырғанда, қытайлықтар оны гойон деп атап кетті, 

яғни «үлкен және сыйлы». Осыдан кейін Шыңғыз хан оның атына бұл лақап 

атты бекітіп берді. Оның ұрпағын да гойон деп атайды. Нумуғанның қайтып 

келуіне дейін Қайду түрмеде ұстап отырған Хантон ноян – оның ұлдарының 

бірі. Жауқыр мен Омық та оның ұрпақтарының қатарына жатады.  

 

Йисубуқа Тайиши (Есубұқа тайшы) мыңдығы 

 

Ол ұраңқай руынан шыққан, Шыңғыз ханның құрметті әмірлерінің қатарына 

жататын Жилма уханың ұлы. Ол кездері ең үлкен құрметке ие адамдардың 

қатарына жататын ұлы әмірлер: Бөрші ноян, Бөріғұл ноян, Жилма уха және 

Судун ноян еді. Есубұқа тайшының немере інісінің бірі Қараун Чубан (Қарауын 

шопан) мыңдық әмірі болатын. «Тайшы» қытай тілінде (тай-чи) «үлкен бақсы» 

дегенді білдіреді. Оны (Есубұқаны) тайшы деп Үгетай қаған әзілдеп айтқан 

болатын, себебі оның аяқтары үнемі ауыратын, сондықтан оны ордаға әрдайым 

арбада алып келетін еді.  

 

Киіктай (Жоршытай) ноян мен Бужир (Бөжір) ноян мыңдығы 

 

Ол екеуі бауыр болатын әрі нируун руының бір тармағы ұрұт руына 

жататын. Олар ұлы әмір болғандықтан және шын жүректен Шыңғыз ханға 

қызмет еткендіктен,  

600-бет  

оларға өздерінің руларының барлық әскерін тапсырды. Олар тағайындаған 

кісілер мыңдық әмірлері болатын. (Әрбір) мыңдықтардың жеке-жеке атаулары 

белгісіз. Жалпы (олар) төрт мың (адам) болатын.  

Шыңғыз хан түндердің бірінде бір түс көрді, сөйтіп бұл тарихта (алдында) 

жазылғандай өзінің әйелі болған, керейт руынан шыққан Жағамбудың қызы 

Әбіке бикені Киіктай ноянға сыйлап жіберді.  
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Бұту гурген мыңдығы 

 

Ол дүрліккендердің тарауы икирас (іңкәрас) руынан болатын. Және бұл ру 

қоңырат руымен туысқан. Бұл тарихта егжей-тегжейлі жазып өтілгендей, (Бұту 

гурген) Шыңғыз ханның қыздарының біріне үйленеді. Солайша ол құрметке ие 

болғандықтан әрі шын жүректен Шыңғыз ханға қызмет еткендіктен, ол оған 

икирас (іңкәрас) руынан шыққан бүкіл әскерді тапсырды. Шыңғыз ханға оған 

пәрмен беріп, ол өзі мыңдық әмірлерін тағайындайтын болды. Олардың жалпы 

(әскер) саны тоғыз мың (адам) еді. Олардың атаулары егжей-тегжейлі 

анықталмады.  

 

Йікә Қутуқут (Жеке Құтұқыт) ноян мыңдығы 

 

Ол татар руынан шыққан еді. Және ол ұлы да, құрметке ие әмір болатын. 

Ол Жұрма гургеннің немере ағасы болып келетін. Оның бір әкеден және анадан 

(бір туған) екі қарындасы бар еді, бірін – Есулін (Есұлын), екіншісін – Есуған 

(Есуген) деп атайтын. Шыңғыз хан олардың екеуіне де үйленді, содан олар оның 

төрт үлкен әйелдерінің қатарынан болды. Олар және олардың рулары туралы 

хикаялар мен жаднамалар татарлар туралы бөлімде толықтай баяндалған.  

 

Алшы ноян, Қуқу ноян, Қатай буйуыр және Жұмқыр мыңдығы 

 

Бұл аталған бес90 әмір де қоңырат руынан болатын. Алшы мен Қуқу 

бауырлар еді, олардың әкесі қоңыраттардың патшасы Дай ноян болатын. 

Шыңғыз ханның бәйбішесі Бөрте фужин олардың әпкесі. Жоғарыда аталған өзге 

төрт әмір – олардың ағайындылары, Дай ноянның бауыры Дәрітайдың 

балалары. 

601-бет 

Олардың ұрпақтарынан Үгетай қағанның да, Мөңке қағанның да, Құбылай 

қағанның да күйеу балалары болған, сондай-ақ (олар қазірде де) бар. Олар 

(дәрежесі бойынша) ханзадалардан жоғары отырады. Кілміш ағаның күйеуі 

Салжутай (Салжытай) гурген де, сондай-ақ осында елші ретінде келген Ибуған 

                                                           
90 Осы арада төрттің орнына бес жазылып кеткен болуы мүмкін. 
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гурген де солардың әулетінен шыққан. Олар қоңыраттардың бес мыңдық 

әскерінің барлығын басқарады.  

 

Құйылдар (Қойылдар) шешен мыңдығы 

 

Ол нируундардың бір тармағы (болып келетін) маңғұт руынан шыққан. 

Оның мыңдығы да осы руға жатады. Ол Құйылдар (Қойылдар) шешен Шыңғыз 

ханның андасы91 әрі ұлы қызмет көрсеткен құрметті кісі болатын. Ол Мұқалы 

гойонның қол астында қызмет атқаратын және ешқашан қызметтен қол үзбейтін 

еді. Бұл иеліктегі Халифа мен Мекретай соның ұрпақтарынан болып табылады. 

Қызметтегі Нурикай (Нұрықай) ноян сияқты мыңдық әмірлері де оның 

ұрпақтарынан тарайды.  

 

Ная ноян мыңдығы 

 

Ол барын руынан шыққан. Оның әскері де түгелдей сол рудан құралған. Ол 

шын жүректен бағынған ұлы әмір болғандықтан және мақтаулы қызметтер 

атқарғандықтан, Шыңғыз хан оған барын әскерін басқаруды тапсырды. Ол (бұл 

жайлы) жай хабар беріп, өз қалауы бойынша мыңдық әмірлерін тағайындайтын. 

Олар жалпы үш мың (адам) болатын. (Шыңғыз хан) сол қанаттың әмірі Мұқалы 

гойонның орынбасары сол (Ная ноян) болуын бұйырды.  

 

Суту ноян мыңдығы 

 

Қоңқотан руынан шыққан Меңлік атаның баласы. Олардың жағдайлары 

(жоғарыда) кіріспеде келтірілген.  

 

Жалайыртай Йисур (Жалайыртай Есұр) мыңдығы 

 

Ол жалайыр руынан шыққан, алайда ол осы мемлекетке келген Есұр емес. 

Қағанға елші етіп жіберген Куран және  

602-бет 
                                                           
91 Тұтынған бауыры. 
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Арғын ханның ұлы Есен Темірдің ордасының әмірі осы Жалайыртай Есұрдың 

әулетінен шыққан еді.  

 

Унгур (Оңғұр) ноян мыңдығы 

 

Дүрліккендердің бір тармағы (болып табылатын) баяут руынан шыққан.  

(Алғашқыда) Шыңғыз ханның бақауылы және бауыршысы бисут руынан 

шыққан Гучугур ноян болатын. Оның «Кисат» деген лақап аты наймандар 

тілінде бақауыл дегенді білдіреді, яғни «ол (тағамдарды) егжей-тегжейлі 

тексереді». Ол қартайған кезде (Шыңғыз хан) оның орнына Бөріғұл ноянды 

тағайындады. Ол ұлы әмір лауазымына көтерілген кезде бақауыл осы Оңғұр 

болды.  

 

Уқай Қалжа (Оқай қалжа) мен Қарачу (Қарашы) мыңдығы 

 

Екеуі де жалайыр руынан шыққан ағайындылар еді. Көне замандардан бері 

жалайырлардың (бір тармағы көне дәуірде) Нумулун қатынды өлтіргендері 

үшін, олардың ата-бабалары Шыңғыз ханның ата-бабаларының жеке қызметкерлері 

болып қалған еді. Шыңғыз хан оларды ұлы әмірлер етіп тағайындамақшы 

болған еді, алайда олар келіспей: «Жесугей баһадүр біздерге қойшы болуға 

кеңес берген еді», – десті. Осы себепті олар бір мыңдықты басқарады. Сартақ 

ноянның әкесі Сапа олардың ұрпақтарынан еді.  

 

Субатай бахадур (Сүбедей баһадүр) мыңдығы 

 

Ұраңқай руынан шыққан. Ол дүниеден озғанда оның мыңдығын ұлы Көкеші 

басқарды. Сүбедей ноянның жағдайы (жайлы хикаялар) тарихтың барлық 

жерінде келтірілген. 

 

Дуқұлқу шерби мыңдығы 

 

Арулат руынан шықан Бөрші ноянның бауыры. «Дуқұлқу» (сөзінің) 

мағынасы: сөздерді көп рет қайталайтын адам, ал «чирби» (шерби) деген 
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«ақкөңіл» және «шыншыл» дегенді білдіреді. Қағанның Йайас Турқакун (Тұрқақын 

қолбасшы) аталатын бір әмірі оның ұрпақтарынан болып табылады. Бұл есімнің 

мағынасы қытайша «қолбасшы» дегенді білдіреді.  

 

Ұдашы мыңдығы 

 

Хойын-ұраңқайлардың руынан шыққан. Бұл ру мен осы Ұдашының  

 

603-бет 

ұрпақтары (өздерінің) мыңдығымен заң мен дәстүрге сәйкес Бұрқан қалдұн 

аймағында орналасқан Ұлы Қорықты қорғап отырады және ешқашан 

жорықтарға бармайды.  

 

Білгетай ноян мыңдығы 

 

Ол Шыңғыз ханның бауыры. Оның жағдайлары мен хикаялары жоғарыдағы 

баяндау мен Шыңғыз ханның тарихында барлық жерде баяндалған болатын.  

 

Шике гурген мыңдығы 

 

Қоңырат руынан шыққан Алшы ноянның ұлы. Ол Шыңғыз ханның қызы 

Тұмалұн қатынды (әйелдікке) алды. (Шыңғыз хан) қоңыраттардан төрт мың 

әскерді бөліп алып оған табыстап, оны Тумаут аймағына жіберді. Олар әлі сол 

жақты мекендейді. Осындағы қоршылар басшысы Баяудай сол жақтан келген. 

Бұл әскер көне заманнан оның иелігінде болғандықтан, ол мыңдықтар әмірлерін 

өзі тағайындайтын.  

 

Укар Қалжа (Оқар қалжа) мен Қудус Қалжа (Құдыс қалжа) мыңдығы 

 

(Екеуі де) барын руынан әрі бір-біріне бауыр еді.  

 

Угалай Чирби (Оғалай шерби) мыңдығы 

 

Ол сүнит руынан шыққан.  
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Тимудар ноян мыңдығы 

 

Сүнит руынан шыққан, Шыңғыз ханның қоршысы. Оның ұзын бойлы 

Мубарак қурчи (Мүбарак қоршы) есімді ұлы болатын, ол Мөңке қағанның 

қызметінде болды. Ол мейірімді, ақкөңіл адам еді. Оның ұрпақтарының 

қатарына Субитай (Сүбітай) ноян және оның ұлы Имкчин (Емекшін) мен Буқдай 

(Бидай) ақташы жатады.  

 

Тайсун (Тайсын) мыңдығы 

 

Жалайыр руынан шыққан Мұқалы гойонның бауыры. Есімін белгілеу 

мүмкін болмаған өзінің бір туысымен бірге олар екі мыңдықты басқарды.  

 

Қушақул (Қосқол) мен Жусуқ (Жосық) мыңдығы 

 

Нируундардың бір тармағы (саналатын) жажират руынан шыққан 

бауырлар.  

604-бет 

Қытай мен Жұрша мемлекеттерін басып алған кезде Шыңғыз хан мұғулдардың 

әрбір ондығынан екі адамды таңдап алуды бұйырды. Олар жақсы «турқақ» 

болғандықтан, оларға осы үш мыңдық әскерді беріп, ол жақтағы шекараны 

қорғауға бұйырды. Содан олар сол мөлшердегі әскермен оны (шекараны) 

қорғады. Қушақұл сөзінің мағынасы келесідей: әр он адамнан оларға екеуін 

берді, (яғни) «қуш – қос (жұп)» дегенді білдіреді.  

 

Мөңке қалжа мыңдығы 

 

Маңғұт руынан шыққан Құйылдар (Қойылдар) шешеннің баласы. Олардың 

жағдайлары (жоғарыда) баяндалған болатын.  

Осымен бітті. 

 

Уйар уаншай (Ұяр уаншай) мыңдығы 

 

Қарақытайлар қауымынан шыққан. Ол Шыңғыз ханға бағынып, оған 

құлдық қызмет етуде құрметке ие болды. Ол ұлы әмірлердің бірі еді. Уаншай 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96/
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деген «түменбасы әмір» дегенді білдіреді. Ол Шыңғыз ханға қызмет етуге 

келгенде он мыңдық қарақытай әскерін түгел басқаратын болды. Қазіргі кезде 

оның ұлдары қағанның алдында. Олар құрметке ие әмірлер және өздері 

мыңдықтар жайлы есеп беріп, әмірлерін де тағайындайды.  

 

Туған уаншай мыңдығы 

 

Жұрша қауымынан шыққан. Бұл әмір бағынып, (Шыңғыз ханға қызмет 

еткен соң) құрметке ие болды және ұлы әмірлер қатарына қосылды. Ол бүкіл он 

мыңдық Жұрша әскерін басқарды. Мыңдық әмірлер жайлы есеп беріп, өзі 

(оларды) тағайындай беретін. Қазіргі уақытта қағанның алдында оның кейбір 

ұлдары бар, оларды сыйлап, құрметтейді және олар жоғарыдағыдай әскерлерін 

өздері басқарады.  

 

*** 

Шыңғыз ханның орталыққа, оң қолға және сол қолға жататын және оның 

меншігін құрайтын, ал одан (өлімінен) соң негізгі жұрты мен қара шаңырағының иесі 

болған Төле ханға тиесілі болып қалған әскерлер 

 

605-бет 

осы – жоғарыда аталғандар және егжей-тегжейлі атап өтілген мыңдықтар мен 

түмендер. Ал енді ол өзінің өзге ұлдары мен бауырларына бөлек-бөлек бөліп 

берген (әскерлерін) екінші бөлімге біз толықтай және егжей-тегжейлі жазып 

енгіземіз, құдіреті күшті Алла қаласа!  

 

Екінші бөлім 

Оның (Шыңғыз ханның) өзінің ұлдары арасындағы Еке (Үлкен, Ұлы ) 

нояннан басқа, өзінің ұлдарының арасында және немере інілері мен інісі 

Отшыген ноян мен өз анасы Өгелін ика (ана) арасында бөліп бергені 

 

Олар (жалпы) 28 мың адам еді. 

 

Қосымша (дерек) 

Оның жоғарыда аталған ұлдарына үлестіріп бергені: 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
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Олар (жалпы) он алты мың адам. 

 

Бөліп берілген үлес 

Үлкен ұлы Жошы ханның үлесі: 4 мың адам 

 

Муңкаур (Мыңқауыр) мыңдығы 

 

Сижуыт руынан шыққан. Батудың кезінде ол сол қанатты басқарды. Қазіргі 

кезде Тоқтаның әмірінің бірі Чаркас (Шеркес) оның ұлдарының бірі. Ол әке 

жолын қууда.  

606-бет 

Кишиктай Қунан (Кішіктай (Кішітай) Құнан) ноян мыңдығы 

  

Гинигит руынан шыққан. Оның Қунчи (Құнжы) ханзаданың (қызметінде) 

болған Хуран (Хоран) есімді ұлы сол ұлыстың ұлы әмірлерінің қатарында.  

 

Хушитай (Үйсінтай) мыңдығы 

 

Хушин (Үйсін) руынан шыққан, Бөрші ноянның туысқандары қатарына 

жататын, үйсін (әмірлерінің) бірі.  

 

Байқу мыңдығы 

 

(Байқу) Хушин (Үйсін) руынан шыққан. Ол бараун қарды, яғни оң қолдың 

(қанаттың) әскерін басқарды.   

Шыңғыз хан бұл аталған төрт әмірді (Мыңқауыр, Кішіктай (Кішітай) Құнан, 

Хошытай, Байқу) төрт мың әскерімен Жошы ханға табыстады. Қазіргі кезде 

Тоқта мен Баянның әскерінің көп бөлігі осы төрт мыңдықтың ұрпақтары болып 

табылады. Соңғы уақытта қосылғандар – олар орыстардың, шеркестердің, 

қыпшақтардың, мажарлардың және оған қосылған өзгелердің әскерлері. Сондай-

ақ олардың бір бөлігі аға-інілердің арасындағы алауыздық уақытында сол жаққа 

(Жошы ұлысына) кетуге мәжбүр болғандар.  
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Үлес 

Екінші ұлы Шағатай ханның үлесі: 4 мың адам 

Барулатай Қарачар (Барулатай қарашар) мыңдығы 

 

Барулас руынан шыққан. Оның ұрпақтарының бірі Абақа ханның уақытында 

ұлы әмір болды. Ол оны өте сыйлап, бағалайтын. Ол Такудар Уғулмен (Тәкудар 

оғылмен) бірге көшіп-қонатын, оның есімі Ижик (Ежік) ноян еді.  

 

Мөңке ноян мыңдығы 

 

Жалайыр руынан шыққан. (Ол) Дуа (хан) әскер беріп Хорасан шекараларына 

жіберген Есұр ноянның әкесі. Ол Балх пен  

 

607-бет 

Бадғис төңірегінде орналасқан еді. Олжаның арасында біз оның ұлдарының 

бірін алып келдік. Ол Наурыздың бауыры Хажи (Қажы) әмірдің қолында еді, 

осы жерде дүние салды. Ол жақта оның басқа ұлдары бар.  

...92 мыңдығы  

... мыңдығы  

Шыңғыз хан бұл (есімдері) аталған екі әмірді басқа аты анықталмаған (екі) 

әмірлермен бірге (қосып) төрт мың әскердің барлығын Шағатайға берді. 

Шағатайдың және оның ұлдарының, қазіргі уақытта Дуамен бірге болған әскерінің 

негізін осы (о бастағы) төрт мың әскер құрайды. Олар (кейін) туылу мен көбею 

жолы арқылы саны көбейді. Сондай-ақ оларға мұғул емес рулардан тағы бір 

тайпа қосылған болуы да мүмкін.  

 

Үшінші ұлы Үгетай үлесі: 4 мың адам 

 

Елуғай мыңдығы 

 

Жалайыр руынан шыққан. Ол – Наурыздың әкесі Арғын ақаны (малдың) бір 

сан етіне сатып алған кісі болатын. Ал бұл Елуғайдың ұлы Мөңке қаған 

                                                           
92 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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патшалыққа отырған кезде: «Патшалық Үгетай қағанның ұрығына тиетін 

болды», – деп айтқан кісі. Бұл туралы әңгіме (өз орнында) жазылған.  

 

Елак Туа мыңдығы 

 

Сұлдұс руының тамғалық тармағының сүйегінен шыққан Илчигитийдің 

(Елшігітайдың) үлкен ағасы болған. Олардың ұрпақтарынан бұл мемлекетте 

Хорасанда мыңдық әмір болған Тума бар, қазіргі кезде ол Мулай әмірдің 

түменінде мыңдықты басқарады.  

 

608-бет 

Дайир (Дайыр) мыңдығы 

 

Қоңқотан руынан шыққан Меңлік атаның әулетінен тараған.  

 

Дигай мыңдығы 

 

Ол бисут руынан шыққан, (бұл мыңдық) негізгі нұсқада жоқ.  

Осы аталған төрт әмірлерді (Елуғай, Елак Туа, Дайыр, Дигай) барлық төрт 

мың әскерімен бірге Шыңғыз хан Үгетай қағанға берді. (Оның) бұлардан басқа 

да әмірлерінің болғандығына қарамай, бұлар абыройға ие болды. (Үгетай) 

қағанның жекеменшігін құрайтын әскерлердің барлығы осы төрт мыңдықтың 

ұрпақтарына жатады. Алайда (Үгетай) патша болған кезінде дәстүрге сай, оның 

бұйрығы бойынша өзге ханзадалардың әскерлері де (жорықтарға) шығатын еді. 

Оның ұлы Күйік ханның кезінде де дәл осылай болды.  

Оның (Үгетай қағанның) ұлдары оның сөздерін (өсиеттерін) тыңдамай, 

(оларды) өздерінің жетілмеген (шешімдерімен) алмастырған соң, тағы Мөңке 

қаған патша тағына отырған кезде, ол олардың жеке әскерлерінің бәрін, Кутанға 

тиесілісінен басқасын (өзгелерге) таратып берді. (Кутанға тиіспеуінің) себебі – 

ол әрдайым Мөңке қағанмен достықта болған әрі сатқындық жасамаған. Оның 

ұрпақтары қазірге дейін ханның алдында әрі әскерлері олардың өздеріне 

бекітілген.  

Үгетай қағанның ұрығының әскері бөліп тасталынып, таратып берілгендіктен 

Қайду жинаған әскер байырғы әскер емес еді. Себебі Қайду Арық Бұқаның 

бүлігінің уақытында онымен бірге болған еді. Ол әлсіреп, өзінің бауыры 
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Құбылай қағанға кетіп қалғанда Қайду қашып, әкесінің және атасының негізгі 

жұртына, ...93 уәлаяты аумағына келді. Әр түкпірден оған шашырап кеткен 

әскерлер жиналды. Ақырын-ақырын әрбір тайпадан (адамдар) жиналып, оған 

сол аймақтардағы көне әскерлердің қалған жауынгерлерінің барлығы қосылды. 

Қазіргі уақытта оның ұрпақтарына тиесілі әскер осындай (жолмен жиналған) 

әскер (болып табылады). Ал  

 

609-бет 

Шыңғыз хан оның атасына (үлес ретінде) берген әскерден олар ештеңеге ие 

емес.  

Осымен бітті.  

 

Үлесі 

Бесінші ұлы Кулуканның (Құлықанның (Көлүкеннің) үлесі: 4 мың адам 

 

Құбылай ноян мыңдығы 

 

Ол барулас руынан шыққан.  

 

Тоғрыл (Тұғырыл) мыңдығы 

 

Ол нүкүз руынан шыққан. Оның ұрпағынан бұл иелікте (Иранда) Жаурчи 

(Жауыршы), оның ұлы Қара және оның немересі мыңдық әмірі Сүбітайлар бар.  

 

(Басқа бірі) Тоғрылдың (Тұғырылдың) мыңдығы 

 

Бұл да нүкүз руынан шыққан (басқа бір Тоғрыл (Тұғырыл)дың мыңдығы).  

 

...94 мыңдығы (бұл мыңдықтың әмірі туралы деректер) болмады.  

Шыңғыз хан бұл аталған әмірлерді төрт мың әскерімен Құлықан (Көлүкен)ге 

берді. Құлықан (Көлүкен)нің ұлы Орудай (еді). Тебризде орналасқан және оны 

                                                           
93 Жердің аты жазылмаған. 
94 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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Жауыршы мен оның ұлдары басқаратын «Орудайдың шеберханасы» оған 

тиесілі еді.  

Қосымша (дерек)  

 (Шыңғыз хан) кіші інілеріне, жиендері мен анасына үлестіріп бергені:  

12 мың адам  

 

610-бет 

 (Шыңғыз хан) інісі Отшыген ноянның үлесі, ол – төртінші ұл, үйінің 

кенжесі  

(оның үлесі 5 мың адам) 

 

Шыңғыз хан оған осы бес мың әскерді берді. Оның екі мыңы килиңғут 

урунар (келеңгіт-оронар) руынан, бір мыңдығы бисут руынан, қалғандары түрлі 

басқа рулардан, бір бөлігі жажират руынан. Олар (жажират руының адамдары) 

бүлік шығарған Жамұқа шешенді тұтқынға түсіргенде, Шыңғыз хан оны 

бұрындары «анда» деп атағандықтан, оны өзі өлтіргісі келмеді. Сөйтіп, оны 

басқару үшін Отшыген ноянға табыстады. Отшыген оны өлтіргенде, жажираттардың 

онымен бірге болған төрт жүз әскері Отшыгеннің әскеріне қосылды. Олардың 

жалпы саны бес мың болатын.  

Шыңғыз хан басқа бауырларына қарағанда оған (Отшыгенге) көбірек рай 

көрсететін. Алайда патшалығының соңғы кезінде, ол тәжік еліне жорыққа шыққан 

кезде оны әскердің бір бөлігімен ордалардың басшысы етіп қалдырып, келген 

соң Отшыгенге бірнеше айыптар айтылғандықтан, оған деген көзқарасы өзгерді. 

Бұл туралы (жоғарыдағы) тарихта толық баяндау келтірілген.  

 

Жошы қасардың ұлдары, Шыңғыз ханның немере інілері  

Йигу (Егу), Туқу (Тоқы) мен Йисунганың (Есүнгенің) үлесі: 1 000 адам 

 

Шыңғыз хан бұл мыңдықты әр жақтан аз-аздап (жинап), өзінің немере інісі 

болып келетін Жошы қасардың ұлдарына берді.  

 

611-бет 

Олардың дәрежесі мен лауазымдары жайлы (жоғарыда) тарихта жазылған 

болатын.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
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Қашиун ұлы Алчитай (Алшытай) ноян Шыңғыз ханның немере  

інісі болатын (оның үлесі): 3 мың адам 

 

Бұл үш мың адамды Шыңғыз хан өзінің немере інісі Алшытай ноянға 

табыстады. Олардың бір бөлігі найман руынан, бір бөлігі әртүрлі рулардан 

болатын. Бұл әскердің құрметке ие әмірлері Атсуудай мен Учиғаш гуйан (Ошиғаш 

гойон) және өзге ұраңқай руынан шыққан бірнеше әмір болатын, олардың 

есімдері анықталмады. 

Шыңғыз хан Алшытайды өзге барлық немере інілеріне қарағанда көбірек 

жақсы көретін, себебі ол ақылдырақ және тәртіпшіл еді. Оның әкесі Қашиун 

жастай дүниеден өткендіктен қатты таныла қоймады, алайда Алшытай өте 

сыйлы да, атақты болды.  

 

Үлес: Шыңғыз ханның анасы Өгелін ананың үлесі: 3 мың адам 

 

Шыңғыз хан оған бұл үш мың адамды анасымен бірге келген қоралас және 

олқұнұт руларының әмірлері мен жауынгерлерінің арасынан (таңдап) берді. 

Олардың есімдері мәлім емес (анықталмады).  

Бұл егжей-тегжейлі жазылғандай, Шыңғыз хан ұлдары мен жоғарыда аты 

аталған кісілерге осы аталған әмірлерді әскерімен бірге беріп жатқан кезінде: 

«Мен сендерге бұл әмірлерді бердім,  

 

612-бет 

алайда, сендер әлі жас баласыңдар, ал олардың жолы үлкен. Егер олар бір 

кездері қателік істесе, оларды өз қалауларыңа сай өлтіріп тастамаңдар, алдымен 

менімен кеңес жасаңдар. Менен соң бір-біріңмен (өзара) кеңес жасап, заңға 

сәйкес іс атқарыңдар», – деді.  

Ол кезде (Шыңғыз хан) бұл насихатты айтуының себебі, әмірлер өздерін 

көрсетіп, шын жүректен қызмет етулері үшін ынталандыруды қалады. Және 

егер олар қателік жасар болса, бірлесіп кеңес жасап, олардың кінәларын жоққа 

шығара алмайтындай етіп, (қателіктерін) түсіндіріп беріп, содан берілетін жаза 

жай ашу мен асығыстық нәтижесінде емес, өздерінің қателіктері үшін берілетіндігін 

түсінулері үшін (Шыңғыз хан бұл насихатты айтқан) еді.  

Шыңғыз хан бұл белгілеген әскерлерден басқа әскердің барлығын, жеке 

ордалар мен жұрттарды қоса кенже ұлы Еке (Үлкен, Ұлы) ноян лақап атына ие 
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Төле ханға табыстады. Ол барлығын басқарды. Сөйтіп, оң мен сол қанатқа және 

орталыққа жататын барлық құрметке ие әмірлер – (жоғарыда) аттары 

жазылғандары және аттары жазылмаған өзге де әмірлер оның қызметінде болды. 

Оның өлімінен соң дәстүрге сәйкес оның бәйбішесі Сұрғақтан бике мен оның 

ұлдары Мөңке қаған, Құбылай қаған, Хұлағу хан және Арық Бұқа ханның 

қызметінде болды.  

Үгетай қаған хан болған кезде, ол өз қалауына сәйкес ханзадалармен де, 

әмірлермен де кеңес жасамай-ақ Еке (Үлкен, Ұлы) ноянның ұлдары қарамағындағы 

Илагай (Елағай) ноянның бауыры Туладай (Толадай) бауыршы әмір мен сүнит 

руынан шыққан әмірді сүнит әскерінің бір мыңдығымен және сұлдұс руының 

екі мыңдығымен бірге өзінің ұлы Кутанға табыстады.  

Сұрғақтан бике мен ханзадалардың алдындағы ұлы әмірлер, жекелеп 

айтқанда татар руынан шыққан, Шыңғыз хан оны «бесінші ұлым» деп атайтын 

Шигі Құтұқы, сұлдұс руынан шыққан Сүдүн (Судын) ноян,  

 

613-бет 

маңғұт руынан шыққан Жидай ноян, жалайыр руынан шыққан Мунгасар қурчи 

(Мұңғасар қоршы), бисут руынан шыққан Бутичин қурчи (Бұтышын қоршы), 

баяут руынан шыққан Құбылай қоршы, құңқұтан руынан шыққан Есұр қоршы 

мен өзге де түмен әрі мыңдық әмірлері біріге (отырып) Сұрғақтан бикеге, Мөңке 

қағанға және оның бауырларына:  

– Бұл сұлдұстар мен сүниттердің әскері бізге тиесілі, енді болса Үгетай 

қаған өзінің ұлы Құтанға беріп жатыр. Шыңғыз хан біздің ордамызға үлестіріп 

бергендіктен, неге біз (мұны жай) қалдырамыз және оның бұйрығына қарсы 

жасаймыз?! Біз бұл жайлы Үгетай қағанның алдында, ол бұйрық беруі үшін 

айтқымыз келеді, – деп хабарлады. 

Сұрғақтан бике былай деп жауап берді: 

– Сендердің сөздерің дұрыс. Алайда осынша жиналған байлыққа кенеле 

тұра, біз осылайша қарсылық жасайтындай бізге не жетпей жатыр?! Біз де 

қағанға тиесіліміз, ол – патша, нені дұрыс деп тапса, соған бұйрық береді. 

Ол өзінің парасаттылығы мен көрегенділігінен осылай деп айтқанда, барша 

әмірлер үнсіз қалды. Осы жағдайдың нәтижесінде Кутан мен Төле ханның ұлдарының 

ортасында түгелдей достық орнады. Үгетай қағанның ұрығының Мөңке қағанмен 

жанжалының уақытында Кутан оған опасыздық жасамады, сәйкесінше Мөңке 

қаған олардың әскерін таратып жатқанда, Кутанға тиесіліні бұл алдында айтылғандай, 

оның атына бекітті.  
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Кейіннен Құбылай қаған да оның әскерін балаларының атына бекітіп берді, 

сөйтіп олар да оған мұқият адалдықпен қызмет етті. Қазіргі уақытта оның 

барлық ұрығы Олжайту қағанның қызметінде. Дәстүрге сәйкес бекітілгенге орай 

олар өздерінің әскерін басқарады және Еке (Үлкен, Ұлы) ноянның ұрығымен 

ауызбіршілік шарттарын барлық келісілгендей орындайды. Еке (Үлкен, Ұлы) 

ноянға тиесілі болған әскердің бәрі осы кезге дейін оның ұлы және қаған болған 

– Құбылай қағанның қызметінде болған еді. Қазір олардың бәрі Темір қағанның 

қол астында қызмет етуде. Сонымен бірге Шыңғыз хан  

 

614-бет 

өзінің бауырларына, немере інілеріне, бесінші ұлы Құлықан (Көлүкен)ге және 

анасы Өгелін ика (ана)ға бөліп берген әскердің барлығы қағанның қол астында 

қызмет атқаруда. Кейбір жауынгерлер алауыздық уақыттарында мәжбүр болғандықтан 

Түркістан мен Мауараннаһр аймақтарында қалған болса да, олардың мыңдықтарының 

негізгі бөлігі мүлтіксіз қағанның алдында. Олар қазіргі уақытқа дейін туылып, 

көбеюдің нәтижесінде алғашқы уақытындағыға қарағанда көбейіп, екі 

еселенген.  

Құбылай қаған өте кең және үлкен аумақтарға ие Қытай, Нангияс, Қаражон, 

Таңғұт, Тибет иеліктерін бойсұндырып жатқанда, осы аталған аймақтардан бірін 

жеңіп алуға өзінің алдындағы ханзадалардың бірін барлық әскерімен жіберетін. 

Сөйтіп (ол аймақ), бойсұндырылған соң, сол иеліктерді қорғауға және олар сол 

жақта (түбегейлі) қоныстануы үшін (ханзада мен әскерлерді) тағайындайтын. 

Қазіргі кезде ол жайлы тарихта өз орнында баяндалатындай, олардың барлығы 

қалыптасқан қағидаға (дәстүрге) сәйкес сол аймақтарда (тұрақтап қалған).  

Ол олардан басқа әскерлердің кейбіреулеріне Қытай мен Жұрша шекараларында 

және ол шекараларға іргелес жатқан Мұғулстан жұрттарында сансыз көп 

орындарды қыстаулар мен жайлаулар үшін берді. Содан ол – өте көп әскер 

Қытай мен Жұрша және Мұғулстанның барлық жазықтары мен тауларының 

қыстаулары мен жайлауларына қоныстанып, (ол жерлерді) жайлады. Бұл аталған 

әскерлердің барлығы Еке (Үлкен, Ұлы) нояннан мұра болып, оның ұлдары 

Мөңке қағанға, Құбылай қағанға, Хұлағу ханға және Арық Бұқаға қалды. 

Ендеше, олардың дәстүрлері келесідей: Олардың ұрпақтарынан қайсыбірі негізгі 

атажұрт пен ұлы мекенге иелік ететін болса, солардың ұрпақтарына (қалғандарының 

бәрі) бағынады.  
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Мөңке қаған әкесінің орны мен атажұртын басқара бастағанда және одан 

кейін қаған лауазымы оған бекітілген соң, ол Иран иеліктерін түгелдей 

бойсұндыруды қалады. Себебі Шыңғыз ханның және Үгетай қаған кезінде ол 

жаққа бірнеше рет әмірлерді әскермен жібергеніне қарамай,  

 

615-бет 

(ол иеліктер) әлі толық бағындырылмаған әрі азат етілмеген еді. Кейіннен тағы 

Шырмағұн әскермен жіберілген болатын, себебі патшалардың негізі болған 

бағдаттық халиф, Рұмның даңқты сұлтандары, Шираздың атабектері мен Шам 

және Мысырдың мәліктері (патшалары), сондай-ақ мулахидтердің95 барлығы 

(олардың) жаулары еді.  

Оған қоса бойсұндырылған аймақтардың өзі де тұрақсыз жағдайда еді және 

кішкентай да болсын желеу пайда болса, бөлініп кетуге дайын тұрған болатын. 

(Сонда) ол (Мөңке қаған) жалпы кеңес ұйымдастырып, барлық бауырлары, 

ханзадалар мен Шыңғыз ханның ұрпақтарының бәрі, оның маңдайында айқын 

ұлылық пен саясат (патшалық қабілет), құдіреттілік пен дәулеттің (зор бақыттың) 

белгілерін көрген өзінің бауыры Хұлағу ханды Иранға тағайындады. Сөйтіп, 

одан бұрын тама әскерлері ретінде жіберілген әскерлердің барлығы және Сали 

ноянмен Кашмир тарапында және Балх пен Бадахшан жерлерінде тама әскері 

ретінде болғандардың барлығы Хұлағу ханға бағынатын болады деп бұйырды. 

Және барлық Еке (Үлкен, Ұлы ) ноянның ұрығына тиесілі өзге әскерлерден 

және өзге ханзадаларға тиесілі әскерлерден, олардың негізгі саны азайып 

қалмасын деп, әрбір ондықтан есепке кірмейтіндерден екі адамнан бөліп беруін 

және ол иеліктерге барып қоныстануы үшін Хұлағу ханның инжуіне (оның 

иелігіне) тапсыруларын бұйырды. Сосын осы (аталған) әскерлер де, тағы 

бойсұндырылған мемлекеттер де оған және оның балаларына тиесілі болатын 

болды.  

Осы себептен (Мөңке қағанның бұйрығына сәйкес) әрбірі өз бауырлары мен 

ұлдарының қатарынан (әскер) санына кірмейтіндерді немесе құлдар мен белгілі 

адамдарды әрбір ондықтан екеуден деген есеп бойынша белгілеп (ажыратып 

алып), өзінің бауырлары мен ұлдарының қайсысы түменбасы әмірдің және 

мыңдық әмірдің лауазымына сәйкес болатындарын тағайындап, олардың бәрін 

Хұлағу ханмен бірге Иран жеріне жіберді. (Кейіннен) осы әмірлердің ұрпақтары 

(өсіп-ұлғайып) түменбасы әмірлері, мыңдық және жүздік әмірлері болды. 

Шыңғыз ханның дәуірінде болған ұлы әмірлердің ұрпақтарының көпшілігі және 

                                                           
95 Мулахидтер – дінбұзарлар. 
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олардың әулеті Хұлағу ханның қызметінде болғандықтан және әрқайсысы 

белгіленген және тағайындалған жолмен (жүргендіктен)  

 

616-бет 

қазір де олардың әулетінің және ұрпақтарының көпшілігі әуелгі кездегідей 

әкелерінің лауазымдарына тағайындалған. Мұнда өмір сүретін әр ұлықтың 

ұрпақтары Темір қағанның қасында және басқа да сол жақтағы ханзадалардың 

қасында қызмет етіп, сол жердегі негізінен ықпалды (кісілер) және әскер 

әмірлері болған. Тек пендешілікпен дүниелік қалауға берілудің нәтижесінде 

бейбақтық жасап, адалдығын бұзған, айып жасап, әмірлік лауазымынан айырылған 

кейбір сирек жағдайларды есептемегенде, алайда ондайлар (адалдығын бұзғандар) да 

болды.  

Жоғарыда айтылғандай себептерге байланысты, қазіргі уақытта Амуя өзені 

жағалауынан Мысыр мен Шам иеліктеріне дейінгі жерлерде орналасқан әскердің 

барлығы Хұлағу ханның жеке инжуіне және оның тақта орынбасары болатын 

әрбір ұрығының меншігіне жатады.  

Қазіргі кезде олардың (аталған әскердің) барлығы, оның (Ғазан ханның) әкесі 

Арғын ханның жекеменшігіне жататын бөлек әскерімен бірге Ислам сұлтанына 

(Ғазан ханға) тиесілі (Оның патшалығы ұзақ болсын!). Себебі Абақа ханның 

кезінде әмірлердің әрқайсысы өз қалауына және таңдауына сай Арғын ханның 

инжуіне өзінің ұлдары мен бауырларын нөкерлерімен бірге тапсыратын.  

Ендеше, Абақа ханға инжу құқығы бойынша берілген (әскерлер), сосын 

Абақа хан Ислам патшасына (Оның билігі ұзақ болсын!) – оның балалық 

шағында және (кейін) оның балаларына инжу етіп бергендері (әскерлері), оның 

(Ғазан ханның) өзі қазіргі уақытта көпестер әр жақтан алып келетін, мұғул 

құлдарынан сатып алып өзінің жеке айналасына беретіндер (әскерлер), сондай-

ақ кейбір әмірлер кеңес жасап, өздерінің жеке мыңдықтарынан әскер мен 

қабтауылдар қатарына кірмегендері (әскерлер) – мұның барлығы Ислам 

патшасының (оның билігі ұзақ болсын) жеке инжуіне тиесілі болып табылады. 

Осымен бітті.  

Қазіргі уақытқа дейін мұғул әскерлері жайлы белгілі болғанның (деректердің) 

бәрі осы жазылғандай түрде болып табылады. (Бірақ) уақыттың көнелігі мен 

арақашықтықтың ұзақтығы әсерінен анықтау мүмкін болмағандар (деректер) 
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көп болса керек. (Егер) кейін мұндайлар (деректер) белгілі болса (табылып 

жатса), олар да (кітапқа) қосылатын болады, егер құдіреті күшті Алла қаласа!  

 

617-бет 

ҮГЕТАЙ ҚАҒАННЫҢ ДАСТАНЫНЫҢ БАСЫ 

Шыңғыз ханның ұлы Үгетай қаған жайлы дастан 

Бұл дастан үш бөліктен тұрады 

 

Мұнда оған ерекше қатысы бар хикаялар келтірілетін болады: (сөйтіп) 

оқырманға бірден түсінікті болуы үшін оның әкесі, бауырлары мен туысқандары 

жайлы (жоғарыда) баяндауларға қосылған деректерден бөлек оқиғалар жайлы 

және оның істері мен патшалық жайлы айтқан сөздері, оның әділдігі мен 

жомарттығы жайлы (баяндалатын болады).  

Ендеше, ол (Үгетай) туралы дастанның, одан жасы үлкен болған бауырлары 

Жошы мен Шағатайдан бұрын келтірілу себебі: ол Шыңғыз хан тағының 

мұрагері және дәуірінің қағаны болатын және оның патшалығы Шыңғыз ханның 

патшалығының соңынан келді, (сөйтіп оқиғаларды баяндау реті) хандық реті 

бойынша болды.  

Бірінші бөлім. Оның (Үгетай қағанның) шығу тегінің баяндауы, 

әйелдерінің, оның осы уақытқа дейін тармақталып кеткен ұрпақтарының атап 

өтілуі, оның бейнесі мен оның ұрпақтарының шежіресі. 

Екінші бөлім. Оның (Үгетай қағанның) патшалық дәуірі (билік ету уақыты) 

және тағының (билігінің) суреттелуіне қатысты тарихы, оның хан тағына отыру 

кезіндегі әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің бейнесі және ол жүргізген 

шайқастар мен жеңген жеңістері жайлы хикаялар.  

Үшінші бөлім. Оның мақтауға лайық өмірлік салты мен мінез-құлқы жайлы 

және ол айтқан біліктер мен мысалдар, көркем хикметтер (дана нақылдар) 

жайлы, тағы оның кезінде орын алған, (бірақ) жоғарыдағы екі бөлімге кірмеген 

және түрлі кітаптар мен әртүрлі адамдардан бөлек-бөлек  

 

618-бет 

белгілі болған оқиғалар мен жағдайлар жайлы.  
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БІРІНШІ БӨЛІМ 

Үгетай қағанның шығу тегі, оның әйелдері, қазіргі уақытқа дейін көптеген 

тармақтарға бөлініп кеткен балалары мен немерелерінің 

егжей-тегжейлі баяны, оның бейнесі мен оның ұрпақтарының шежіресі 
 

Үгетай қаған – Шыңғыз ханның қоңырат руынан шыққан Дай ноянның 

қызы, үлкен, даңқты төрт ұлдың және бес сыйлы қыздың анасы – Бөрте 

фужиннен туған үшінші баласы. Оның бауырлары мен әпке-қарындастары 

жайлы Шыңғыз ханның дастанында толықтай баяндалған еді.  

Алғашында Үгетай қағанның есімі ...96 болатын, ол оны ұнатпайтын еді. 

Сосын оны «Үгетай» деп атады, бұл сөздің мағынасы – көтерілу. Ол басшылығымен, 

ақылдылығымен, қабілеттілігімен, парасаттылығымен, үкімділігімен, беріктігімен, 

байыптылығымен, жомарттығымен және әділдігімен атақты және даңқты еді. 

Алайда рақаттануды жақсы көретін және шарап ішетін. Осы себептен Шыңғыз 

хан кейде оны шақыртып алып ақыл-насихат айтатын. Сосын Шыңғыз хан 

ұлдарын істе сынап көргендіктен және олардың әрқайсысының неге жарамды 

екенін білетіндіктен, ол тақ пен хандықты тапсыруда екі ойлы болды, кейде ол 

Үгетай қаған жайлы ойласа, ал кейде кенже ұлы Төле хан жайлы ойлайтын, 

себебі мұғулдардың ежелден бергі дәстүрі мен ереже бойынша негізгі жұрт пен 

әкенің үйі (атақонысы) кенже ұлына қалатын еді. Сосын ол:  

– Тақ пен хандық ісі – қиын іс. Үгетай билесін, ал жұрт, үй, жинаған мал-

мүлік, қазына мен әскерді Төле басқарсын, – деді. 

Және қашан ол бұл туралы балаларымен кеңес жасаса, олардың бәрі әкесінің 

пікірі осындай екенін көріп, онымен келісетін және мұны құптайтын.  

 

619-бет 

Соңында ол Таңғұт өңірінде кенеттен ауырып қалған кезінде, (бұл) алдында 

баяндалғандай, ол оңаша кеңес жасады, содан оны (Үгетайды) мұрагер етіп, 

оның атына қағандық пен тақты бекітті. Сонымен қатар ұлдарының әрқайсысын 

белгілі бір жолға бағыттап:  

– Кімнің арманы аңшылық болса, Жошыға қосылсын. Ал кімде-кім 

«Жасаны», ережелерді, заңдар мен әдепті (әдет-ғұрыпты) жақсы білгісі келсе, 

Шағатайға барсын. Ал кімнің жомарттыққа икемі болса, қолы ашық болса және 

кімде-кім игілік пен байлықты қалайтын болса, Үгетаймен жақындықты іздесін. 

Кімде-кім батырлық (қаһармандық) пен атаққа, әскерді басқаруға, патшалықтарды 

жеңіп алуға және әлемді билеуге талпынатын болса, Төле ханның қызметінде 

болсын, – деді.  
                                                           
96 Үгетай қағанның алғашқы есімі жазылмаған.  
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Сонымен қатар ол ұлдарына әскерлер мен әмірлерді (бөліп) тағайындады, 

бұл (Шыңғыз хан) жайлы баяндаудың соңында айтылғандай, олардың әрқайсысына 

бөлек-бөлек етіп белгілі бір ұлыс берді.  

 

620-бет 

Оның әйелдері мен күңдері жайлы жаднама 

 

Үгетай қағанның әйелдері көп болды және алпыс күңі бар еді. Алайда оның 

атақты болған басты әйелдері төртеу болатын:  

Бірінші әйелі: ...97 руынан шыққан, ...қызы Бурақчин (Бұрақшын), ол 

барлығының үлкені еді.  

Екінші әйелі: ухаз-меркіт руынан шыққан Турагина (Төрегене).  

Кейбір хикаялар былай деп жеткізеді: Ол ухаз-меркіт руының басшысы 

Дайыр Усуннің (Дайыр үйсіннің) әйелі болатын, оның күйеуі өлтіріліп, оны 

(Төрегенені) олжа етіп алып келген кезде, оны Үгетай қаған (әйелдікке) алды. 

Ал бұған дейін Дайыр үйсін өз қызы Күлән қатынды Шыңғыз ханға берген 

болатын. Ал басқа хикаяға сәйкес, ол сол рудан болатын, алайда Дайыр үйсіннің 

әйелі емес еді.  

Нақыл етулерінше, ағайынды Қуду (Құду), Чибуқ (Шибұқ), Қажуқал 

(Қажықал), Шылауынды тұтқынға түсіргенде, олардың үшеуінің де әйелдері 

тонаудан алып келініп, бірдей асырауда сақталды. Үгетай қаған Шағатайға: 

«Кеттік оларды ырыққа көндіреміз», – деді.  

Шағатай мұны құптамады. Үгетай (болса) менмендікпен барып Төрегене 

қатынды ырыққа көндірді. Шыңғыз хан (мұны) құптады. Ал ол өзге екі әйелді 

басқа адамдарға берді. Бұл әйел (Төрегене қатын) аса сұлу емес еді, бірақ 

табиғатынан өте үстем болатын және бұл Мөңке қаған туралы хикаяда 

айтылатындай, ол біраз уақыт бойы билік етті. Ол Шыңғыз ханның соңғы 

өсиетіне құлақ салмай және туысқандардың сөзін тыңдамай,  

 

621-бет 

ол жайлы Мөңке қаған хикаясында айтылғандай, Шыңғыз ханның отбасында ол 

бүлік шығарды. 

Үшінші әйелі: Муга (Мұға), бекірін руынан шыққан Жинанж қызы.  

Төртінші әйелі: Жачин (Жасын).  
                                                           
97 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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М  А  З  М  Ұ  Н  Ы 

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Шыңғыз ханның туылған кезінен бастап оның хандық 

құрып, патшалық (еткен) дәуіріне дейінгі тарих пен хикаялар, оның тағының, 

әйелдерінің, ұлдары мен әміршілерінің суреттелуі; таққа отырған кездегі 

әңгімесі, әміршілерінің ұрпағы, оның әртүрлі уақыттарда жүргізген ұрыстары 

мен қол жеткізген жеңістері туралы, сондай-ақ оның билік еткен кезінің 

ұзақтығы және оның қайтыс болуы жайлы жаднама деректер................................... 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ТАРИХЫ: Оның туылған кезінен әкесі Жесугей 

баһадүр тірі болған кезіндегі он үш жыл аралығындағы, яғни оның жетім қалған 

он үш жылына дейінгі уақыт аралығындағы оқиғалар баяны.................................... 

Он үш жылды қамтитын уақыт аралығындағы Шыңғыз ханмен замандас 

болған Қытай, Қарақытай мен Жұрша патшаларының сол аталған (он үш 

жылдық) дәуірдегі тарихы.............................................................................................. 

Шыңғыз ханның замандасы болған сол жылдардағы Қытайлар оларды манзи 

деп атаған, ал мұғулдар болса Нангияс деп (атаған) Машын патшаларының 

тарихы............................................................................................................................... 

Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының сол аталған жылдардағы 

тарихы............................................................................................................................... 

Аталған дәуір аралығында Шыңғыз ханның замандасы болған Иран, Рұм, 

Шам, Мысыр мен өзге де мемлекеттердің халифтері, сұлтандары, мәліктері мен 

атабектерінің тарихтары... .............................................................................................  

Бағдат халифтерінің тарихы..................................................................................... 

Хорасан сұлтандарының тарихы............................................................................. 

Мәліктер мен атабектердің тарихтары.................................................................... 

Түрлі мемлекеттердің әр шеттерінде осы аталған уақыт ішінде орын алған 

елеулі оқиғалардың тарихы............................................................................................ 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ТАРИХЫ.............................................................................. 

Жамұқа шешеннің қарсылық жасауды бастауы, оның тайжуыт тайпасына 

қосылуы және тайжуыт, икирас пен өзге де тайпалардың (Шыңғыз ханға) қарсы 

бірігуі, оның ол туралы хабардар болуы, сөйтіп (жауларына қарсы) он үш күрен 

әскер құруы және жауларының жеңілуі туралы әңгіме............................................... 

Ұлық баһадүр мен Тағай далу және оларға тиесілі болған жүрият 

тайпасының бағынуы, олардың Шыңғыз ханға қайтадан дұшпандық 

жасауы............................................................................................................................... 

Сұлдұс қауымынан шыққан Сорқан шерінің ұлы Шылауқан баһадүрдің және 

бисут қауымынан болған Жабаның Шыңғыз ханға тайжуыт тайпасынан бұрын 

келгені............................................................................................................................... 

Барын тайпасынан Ширгуату Ибуған өзінің Ная және Алақ есімді ұлдарымен 

бірге Шыңғыз ханға қызметке келуі............................................................................. 
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Шыңғыз хан берген той және оның анасы Өгелін ика (ана) жайлы және Өкін 

барқақтың ұрығынан тараған балалар, Шыңғыз ханның немере ағайындары, 

қият-жұрқындардың басшылары Сажа бек мен Тайжу және олардың аналары 

жайлы, Шыңғыз хан мен олардың арасында (жоғарыда айтылған) тойда орын 

алған жанжал жайлы және Шыңғыз ханның олардың үстінен жеңіске жетуі, соның 

салдарынан олардың арасында жаугершіліктің орнығуы туралы әңгіме..................... 

Татар тайпасынан шыққан Можын сиулту мен оның адамдары [Уңгиң] 

Чиңсаңнан қашып, жеңіліс тапқан күйі әйел, бала-шағасымен бірге өзге қонысқа 

көшіп кеткені жайлы Шыңғыз ханға хабар жетуі, Шыңғыз ханның оларға қарсы 

жорыққа аттануы, оның оларды қырғынға ұшыратқаны мен Чиңсаңның Шыңғыз 

ханға сый-құрмет көрсетуі жайлы әңгіме..................................................................... 

Шыңғыз ханның татарлардан алынған олжаның бір бөлігін татарларға қарсы 

соғысқа қатыспаған жұрқын қауымына беру туралы шешім қабылдауы және бұл 

шешімнен олардың бір бөлігінің қарсы шығуы, содан Шыңғыз ханның оларға 

қарсы жорыққа шығып, олардың көпшілігін өлтіруі жайлы әңгіме........................... 

Оң ханның бауыры Жағамбудың одан (Оң ханнан) қашып, жасырынып 

жүруі, сөйтіп оның айналасына керейттердің қоңқайыт аталатын бір тайпасының 

бірігуі және Шыңғыз ханның бұл тайпаларға қарсы соғысуы, оларды 

бағындырғаны жайлы әңгіме.......................................................................................... 

Қытай мен Қарақытай, Шын мен Түркістан және Иран жерінің халифтері, 

сұлтандары және мәліктерінің, бастауы хижри жыл санауы бойынша 563 

жылдың раби әл-әууәл айына сай келетін қулқуна, яғни тышқан жылынан 

бастап, хижри жыл санауы бойынша 590 жылдың сафар (сапар) айына тура 

келетін барыс жылының соңына дейінгі, жинақтап айтқанда толық жиырма жеті 

жыл уақытты қамтитын, Шыңғыз ханның жасы соңғы (590) жылы 40 жаста 

болған, осы уақытта аты жоғарыда аталған Шыңғыз ханның замандастары 

болған патшалар тарихы, сол жылдары орын алған ерекше оқиғалардың 

түсініктері егжей-тегжейлі баяндалады......................................................................... 

Қытай, Қарақытай және Жұршаның аталған уақыттардағы патшаларының 

тарихы............................................................................................................................... 

Аталған уақыттардағы Машын патшаларының тарихы.......................................  

Аталған уақыттардағы Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының 

тарихы............................................................................................................................... 

Иран, Рұм, Шам, Мысыр мен өзге де мемлекеттердің халифтері, сұлтандары, 

мәліктері мен атабектерінің тарихы.............................................................................. 

Сұлтандар тарихы..................................................................................................... 

Мәліктер мен атабектердің тарихы ........................................................................ 

Сол кезде орын алған ерекше және ғажайып оқиғалар мен тарихтардың 

баяны................................................................................................................................. 

Шыңғыз ханның таулай, яғни қоян жылынан бастап, хижри санауы бойынша 
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591 жылының раби әл-әууәл айынан бастап, хижри жыл санауы бойынша 599 

жылдың жумада әл-ахир айына тура келетін тунқуз, яғни доңыз жылына дейінгі 

аралықтағы 9 жылдың хикаялары.................................................................................. 

Шыңғыз ханның Оң ханмен достығының алғашқы кезеңі жайлы....................... 

Шыңғыз ханның меркіт басшысы Тоқтаға қарсы жорыққа шығуы, олардың 

жеңіліс табуы және Оң ханға олжадан үлес берілуі жайлы........................................ 

Шыңғыз хан мен Оң ханның бірігіп найман патшасы Бұйрық ханға қарсы 

жорыққа шығуы жайлы................................................................................................... 

Шыңғыз ханның Оң ханмен бірігіп Бұйрық хан әскерінің әміршісі Көксау 

Сабраққа қарсы жорыққа шығуы, Оң ханның алда бара жатқан Шыңғыз ханнан 

қашуы, Көксау Сабрақтың Оң ханның туыстарын қуып жетіп тонауы, бүкіл мал-

мүлкін тартып алып кетуі............................................................................................... 

Оң ханның Шыңғыз ханнан наймандар әскеріне қарсы тойтарыс беру үшін 

көмек сұрауы, Шыңғыз ханның көмек үшін үлкен төрт әміршісін аттандыруы 

жайлы................................................................................................................................ 

Шыңғыз хан мен Оң ханның Құрылтай өткізіп, олардың тайжуыттарға қарсы 

ұрысқа аттануы жайлы.................................................................................................... 

Қатаған тайпасын мен салжуыт тайпасының одақтасуы, ант беріп бірігуі, 

Шыңғыз хан мен Оң ханға қарсы соғысып, жеңіліс табуы.........................................  

Жағамбудың ағасының Оң ханмен жанжалдасуы, оның Оң ханның бірнеше 

әміршісімен кеңес құруы және наймандар патшасына кетіп қалуы туралы............. 

Шыңғыз ханның меркіт әміршісі Олақ Одырға, онымен одақтас тайжуыт пен 

татарлардың бірнеше әміршілеріне қарсы соғысуы, олардың жеңіліс табуы........... 

Қоңырат тайпасының Жамұқа шешенге кетуі, оны гурхан көтеріп, Шыңғыз 

ханға қарсы ұрысқа аттанбақ болғаны жайлы хабардың жетуі, оларды 

бағындырғаны.................................................................................................................. 

Наймандардың патшасы Тоқта бектің бауыры Бұйрық ханның меркіт 

патшасы, татар, қатаған мен басқа да тайпалармен бірігіп Шыңғыз ханға 

қарсы үлкен әскермен жорыққа шығуы, олардың тауда қар мен боранда 

апатқа ұшырауы............................................................................................................. 

Жамұқаның (Оң ханның ұлы) Сангунге баруы, оны Шыңғыз ханға қарсы 

шығуға үгіттеуі және олар мен Шыңғыз ханның арасындағы Қалалжыт Алат 

жерінде болған ұрыстың баяны..................................................................................... 

Шыңғыз ханның қоңырат қауымының әміршісі Тиргих Әмілге хат жолдауы, 

оның Шыңғыз ханға өз қолдаушылары мен қол астындағы адамдарымен 

түгел бойсұнуы................................................................................................................ 

Шыңғыз ханның Оң ханға елші жіберіп, оған ерте кезде берген билік-құқығы 

жайлы еске салуы............................................................................................................. 

Шыңғыз ханның елшілеріне Сангуннің берген жауабы....................................... 

 

 

45 

45 

 

49 

 

50 

 

 

 

51 

 

 

53 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

 

60 

 

 

 

61 

 

 

63 

 

 

67 

 

68 

73 



 587 

Шыңғыз ханның қоңырат тайпасының үлкен бөлігін бағындырып, Балжуна 

өңіріне баруы, өзен суын ішіп өмір сүруі, ол тайпаның басқа да әміршілерін 

бағындырғаны жайлы...................................................................................................... 

Шыңғыз ханның Оң ханға қарсы соғысқа аттанып, Оң ханның жеңіліс табуы, 

оның наймандар өлкесіндегі Таяң ханның қоры Субашы атты әміршісінің 

қолынан мерт болуы және Сангуннің Қылыш қара атты бір әміршісінің қолынан 

мерт болуы және Шыңғыз ханның таққа отыруы........................................................ 

Шыңғыз ханның Оң ханды жеңген соң (ол ұлы хан атағын иемденген) хан 

тағына отыруы және биліктің толықтай оның иелігіне өткендігі...............................  

Қытай патшаларының осы аталған жылдардағы тарихы...................................... 

Сол кездегі Машынды билеген патшалар тарихы................................................. 

Сол кездегі Бағдатты билеген халифтер тарихы.................................................... 

Хорезмді және Ирак пен Хорасанның бір бөлігіндегі сұлтандар тарихы........... 

Мазандаран мен Ирак ажамды билеген мәліктер мен атабектер тарихы............ 

Аталған уақыт аралығында орын алған ерекше және сирек кездесетін 

оқиғалар тарихы............................................................................................................... 

Үнгіт патшасының Шыңғыз ханға хабар жіберіп, Тайаң ханның оған қарсы 

жорыққа аттанғалы жатқандығын жеткізуі................................................................... 

Шыңғыз ханның Таяң ханға қарсы жорыққа аттануы және Таяң ханның 

жеңіліс табуы жайлы.....................................................................................................  

Шыңғыз ханның меркіттер тайпасына жорыққа аттанып, оларды 

бағындырғаны жайлы...................................................................................................... 

Шыңғыз ханның Қашын уәлаятына жорыққа аттануы (ол жерді тағы Таңғұт 

деп атайды), оны бағындыруы жайлы........................................................................... 

Шыңғыз ханның Ұлы Құрылтайы, онда ақ ту тігіп, оның «Шыңғыз 

хан» деген лақап атқа толық ие болуы, наймандардың бір бөлігінің 

патшасы Бұйрық ханмен соғысу мақсатында жорыққа аттануы мен Бұйрық 

ханды тұтқынға түсіруі жайлы................................................................................... 

Қырғыз әміршілері мен олардың уәлаятының бойсұнуы жайлы......................... 

Меркіт патшасы Тоқта бекидің тұтқынға түсуі және өлтірілуі жайлы............... 

Ұйғырлардың Шыңғыз ханға бағынуы, Шыңғыз ханның оның билігінің 

ұйғырлар патшасы Жеті Құтқа сыйлыққа берілуі жайлы............................................  

Шыңғыз ханмен замандас болған Қытай мен Машын, Жұрша, Қарақытай, 

Түркістан мен Мауараннаһр қағандарының және Иран жерінің, Рұм, Шам, 

Мысыр және Мағриб елдерінің халифтері мен сұлтандарының, мәліктері мен 

атабектерінің хижри жыл санауы бойынша 600 жылының жумада әл-ахир айына 

сай келетін, тышқан жылы болып табылатын қулқуна жылынан бастап, хижри 

жыл санауы бойынша 606 жылдың шағбан айына сай келетін, келесі жылқы 

жылының соңына дейінгі уақыт арасындағы толық жеті жылды қамтитын 
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тарихтары мен сол жылдары орын алған ерекше оқиғалардың баяны...................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Қытай патшаларының тарихы...................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Машын патшаларының тарихы.................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Түркістан мен Мауараннаһр патшалары-

ның тарихы....................................................................................................................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Бағдат халифтерінің тарихы......................... 

Хорезмдегі, Хорасанның бір бөлігіндегі және Ирактағы сұлтандардың 

тарихы............................................................................................................................... 

Мазандаран мен Ирак ажамдағы мәліктер мен атабектердің тарихы.................. 

Әзербайжан мен Диярбекир елдерінің билеушілерінің тарихы........................... 

Осы аталған уақыт аралығында орын алған ерекше және сирек кездесетін 

оқиғалардың баяны......................................................................................................... 

Шыңғыз хан Қытайға жорық жасап, оның билеушісі Алтан ханға қарсы 

соғыс ашқан хижри бойынша 607 жылдың шағбанына сәйкес келетін қой жылы 

болып табылатын қунин жылынан бастап, хижри бойынша 614 жылдың зул-

қағда айына сай келетін барыс жылы болып табылатын, парс жылының соңына 

дейінгі (жалпы) жеті жылдық уақыт аралығындағы тарих......................................... 

Қарлық пен (ұйғыр патшасы) Жеті Құттың бағынуы жайлы............................... 

Шыңғыз ханның Қытай, Қарақытай мен Жұршаға жорыққа шығуы және ол 

уәлаяттардың басым бөлігін бағындыруы.................................................................... 

Шыңғыз ханның Жуңду қаласының маңына орналасуы, Алтан ханның 

бағынуының белгісі ретінде Шыңғыз ханға өз қызын жіберуі. Алтан ханның 

Нангиң қаласына оралуы, Шыңғыз хан әскерлерінің Жуңду қаласына шабуыл 

жасап, оны алуы............................................................................................................... 

Шыңғыз ханның Самұқа баһадүрді әскерімен бірге Қытайға жорыққа 

аттандыруы және оның соңынан Толұн (Тулын) шербидің жіберілуі....................... 

Жұрша өңірі әміршілерінің бірінің көтеріліске шығуы, Шыңғыз ханның оны 

қайта бағындыру үшін Мұқалы гойонды аттандыруы................................................ 

Шыңғыз ханның Қытай уәлаятынан жорықтан оралып, тұрақтау орынына 

келуі................................................................................................................................... 

Шыңғыз ханның Сүбедей баһадүрді меркіттер тайпасына соғысқа 

аттандыруы және олардың жағдайының соңы мен биліктерінің қандай болғаны 

жайлы................................................................................................................................ 

Шыңғыз ханның Бөріғұл ноянды тұмат тайпасына қарсы соғысқа 

аттандыруы, олардың басшысы Тайтоқал (Дайдықұл) соқырдың тайпасының 

жеңіліс тауып, шайқас барысында Бөріғұлдың мерт болуы ...................................... 

Шыңғыз хан Мұқалыға «гойон» лақабын толықтай беруі, атақты берген соң 

әскерімен бірге Қытай өңірін бағындыруға жібергені жайлы.................................... 

Күшліктің жан сауғалап Қарақытай гурханына қашып кетуі, оның Гурханға 
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сатқындық жасауы, Күшліктің өлтірілуі, найман патшасының мемлекеттік 

билігінің мұғулдар қолымен түбегейлі жойылуы........................................................ 

Хижри жыл санауы бойынша 607 жылдың шағбан айына сай келетін, қой 

жылы болып табылатын қунин жылынан бастап, 614 хижри жылының зул-кағда 

айына сай келетін, барыс жылы болып табылатын парс жылының соңына дейінгі 

8 жылды қамтитын арадағы Шыңғыз ханның замандасы болған Қытай мен 

Машын қағандарының, Қарақытай, Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының, 

Иран елінің, Шам (Сирия), Мысыр (Египет), Рұм (Византия), Мағриб және өзге де 

елдердің халифтері, сұлтандары, мәліктері мен атабектерінің тарихы және осы 

уақыт арасында орын алған сирек кездесетін оқиғалардың қысқаша түрдегі 

баяны................................................................................................................................. 

Осы айтылған уақыт аралығында билік құрған Қытай патшаларының 

тарихы............................................................................................................................... 

Осы айтылған уақыт аралығында Машын патшаларының тарихы..................... 

Қарақытай, Түркістан мен Мауараннаһр патшаларының осы уақыт аралы-

ғындағы тарихы............................................................................................................... 

Бағдат халифтерінің тарихы.................................................................................... 

Сұлтандардың тарихы.............................................................................................. 

Оның (Мұхаммед Хорезмшахтың) Бағдатқа жасаған жорығы жайлы................ 

Хорезмшахтың ойланбай Шыңғыз ханның елшілері мен саудагерлерін 

өлтіруі және соның себебінен үлкен бүліктің басталуы жайлы.............................. 

Хорезм шахы Сұлтан Мұхаммедтің Шыңғыз хан әскерінің еліне қарай соғысуға 

шыққаны жайлы хабардар болуы, оның денесін үрей билеп қайта оралуы............... 

Мазандаран, Рұм елдерінің мәліктері мен атабектерінің тарихы......................... 

Осы уақыт аралығында орын алған ерекше және сирек оқиғалар тарихы.......... 

Әлемді жеңіп алушы патша Шыңғыз ханның сұлтан Мұхаммед 

Хорезмшахтың иеліктеріне қарай беттелуі................................................................... 

Шыңғыз ханның Отырар қаласына келуі және оның мұғул әскерінің қолымен 

азат етілуі жайлы............ ................................................................................................ 

Ханзада Жошының Жент, Баршынкент қалаларына келуі және олардың азат 

етілуі.................................................................................................................................. 

Бенакент пен Хожендтің азат етілуі және Темір мәліктің ахуалы 

жайлы................................................................................................................................ 

Шыңғыз ханның Бұхара қаласына келіп жетуі және оның қалай азат 

етілгендігі жайлы............................................................................................................. 

Шыңғыз ханның Самарқанға қарай жүруі және оның Шыңғыз хан әскерінің 

қолымен азат етілуі.......................................................................................................... 

Шыңғыз ханның Жебе ноян мен Сүбедей ноянды Мұхаммед Хорезмшахтың 

артынан қуғынға жіберуі және Иран мемлекетінің алынуы....................................... 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

133 

133 

 

133 

133 

134 

134 

 

135 

 

139 

144 

149 

 

150 

 

150 

 

152 

 

154 

 

157 

 

161 

 

164 



 590 

Шыңғыз ханның ұлдары Жошы, Шағатай мен Үгетайды Хорезм жағына 

жіберуі және ол мемлекеттің олардың қолымен азат етілуі........................................ 

Шыңғыз ханның «Еке ноян» және «Ұлық ноян» деген лақап атқа ие өзінің 

кенже ұлы Төлемен бірге Самарқаннан шығып, сұлтан Хорезмшахтың соңынан 

қуғынға түсуі және жолда кезіккен Нахшаб, Термез, Балх, Таликан қалалары мен 

олардың маңындағы аймақтарды алуы, Еке (Үлкен, Ұлы) ноянды Хорасанға 

жіберуі және ол мемлекеттердің азат етілуі.................................................................. 

Хан мәліктің тарихы................................................................................................. 

Шыңғыз ханның сұлтан Жалал ад-динді соңынан қууы, сұлтанның Синд 

өзені бойында жеңіліс табуы, Синдті кешіп өтуі (жайлы).......................................... 

Шыңғыз ханның сұлтан Жалал ад-диннің соңынан Бала ноянды Үндістан 

жаққа қуғынға жіберуі жайлы........................................................................................ 

Шыңғыз ханның Синд өзені жағасынан оралып Паруан (Манраван) 

мекенінде тұрақтауы, Ғазниннің тоналуы, сол аймақтардың қырғынға ұшырауы 

жайлы................................................................................................................................ 

Шыңғыз ханның тәжік елін жеңіп алған соң, өзінің бұрынғы мекеніне қайтып 

оралуы және жолда орын алған оқиғалар жайлы......................................................... 

Жебе мен Сүбедейдің Ирак, Әзербайжан және Арран аймақтарына келуі, ол 

аймақтарда жасаған қырғындары мен тонаушылықтары туралы, олардың 

Мұғулстанға қыпшақтық Дербенд жолы арқылы қайта оралуы................................. 

Шыңғыз ханның тәжіктер уәлаятынан өзінің негізгі мекеніне, қоныстау 

орынына қайтып оралуы мен ордасында тұрақтауы.................................................... 

Шыңғыз ханның Таңғұт уәлаятына соңғы жорығы және сол өңірдің 

патшасымен соғысуы...................................................................................................... 

Шыңғыз ханның өз ұлдарын оңашада балаларымен бетпе-бет ақылдасуы 

және оның айтқан өсиеті................................................................................................. 

Шыңғыз ханның Нангияс бағытына жорығы және оның сырқатының 

басталуы, Таңғұт патшасының оның алдына тізе бүгіп келгендігі және қаланы 

тапсыру бойынша уақыт беруін сұрауы жайлы............................................................ 

Шыңғыз ханның өлімі, таңғұттар патшасының өлтірілуі, қала тұрғын-

дарының барлығының қырғынға ұшырауы, әміршілердің оның (Шыңғыз 

ханның) мәйітін жасырын түрде ордаға әкелуі мен бұл қайғылы оқиға жайлы 

халыққа жария етілуі және оның жерленуі жайлы....................................................... 

Шыңғыз ханның соңғы 9 жылындағы замандастары болған Қытай және 

Машын қағандарының және Иран елінің атабектерінің, Шам, Мысыр, Мағриб 

халифтері, сұлтандары, мәліктері мен өзге де патшалардың хижри жыл санауы 

бойынша 615 жылдың зул-қағда айына сай келетін таулай, яғни қоян жылынан 

бастап, 624 хижри жылының сафар (сапар) айына тура келетін қақа, яғни доңыз 

жылының соңына дейінгі 9 жыл аралығындағы тарихтары, бұған қоса осы уақыт 

аралығында болған сирек кездесетін оқиғалар да қысқаша түрде келтірілген 
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тарихы............................................................................................................................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Қытай патшаларының тарихы...................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Машын патшаларының тарихы.................... 

Бағдаттағы халифтердің тарихы.............................................................................. 

Сұлтандардың тарихы.............................................................................................. 

Сұлтан Ғияс ад-диннің хикаясы.............................................................................. 

Хорезмшахтың ұлы Сұлтан Рукн ад-дин туралы.................................................. 

Мәліктер мен атабектердің тарихы......................................................................... 

Осы аталған тоғыз жылдық уақыт аралықтарында орын алған сирек 

кездесетін және ғажайып оқиғалардың тарихы............................................................ 

Шыңғыз ханның жалпы өмір сүрген жылдарына сәйкес оқиғалардың 

баяндамасы ретінде қысқаша берілген тарих............................................................... 

Осы уақыт аралығындағы оқиғалардан не белгілі болса, соның барлығын 

әрбір жылға бөлгендегі қысқа (оқиғалардың) баяндамасы......................................... 

Осы уақыт аралығындағы Шыңғыз ханның әкесі Жесугей баһадүрдің тірі 

кезіндегі Шыңғыз ханның балалық шағы жайлы......................................................... 

Осы уақыт аралығындағы әкесі дүниеден өткен соң оның өмірі тынышсыз 

өтіп, кейбір кездерде жағдайының жақсарып, кейде жағдайының 

қиындағаны жайлы........................................................................................................ 

Осы уақыт аралығындағы нақтылы, белгілі оқиғалар мен өмірлік 

жағдайының әрбір жылға бөліп баяндалуы.................................................................. 

«Шыңғыз хан» лақабы берілгенге дейін болған оқиғалар (жалпы) – 11 

жыл.................................................................................................................................... 

Қоян жылы: бастауы 591 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес 

келетін қоян жылы........................................................................................................... 

Ұлу жылы: бастауы 592 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес 

келетін ұлу жылы.............................................................................................................  

Жылан жылы: бастауы 593 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес 

келетін жылан жылы....................................................................................................... 

Жылқы жылы: бастауы 594 хижри жылының раби әл-ахир айына сәйкес 

келетін жылқы жылы....................................................................................................... 

Қой жылы: бастауы 595 хижри жылының раби әл-ахир айына сәйкес келетін 

қой жылы.......................................................................................................................... 

Мешін жылы: 596 хижри жылының раби әл-ахир айынан бастау алатын 

мешін жылы...................................................................................................................... 

Тауық жылы: бастауы 597 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сәйкес 

келетін тауық жылы......................................................................................................... 

Ит жылы: бастауы 598 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сәйкес 
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келетін ит жылы............................................................................................................... 

Доңыз жылы: бастауы 599 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес 

келетін доңыз жылы........................................................................................................ 

Тышқан жылы: бастауы 600 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес 

келетін тышқан жылы..................................................................................................... 

Сиыр жылы: бастауы 601 хижри жылының жумада әл-ахир айына сәйкес 

келетін сиыр жылы.......................................................................................................... 

«Шыңғыз хан» лақабы берілген соңғы 21 жыл және соңғы толық емес 

жылды қосқанда 22 жылдық уақыттар (аралығында) орын алған 

оқиғалар............................................................................................................................ 

Барыс жылы: бастауы 602 хижри жылының ережеп айына сәйкес келетін 

барыс жылы...................................................................................................................... 

Қоян жылы: 603 хижри жылының ережеп айына сай келетін қоян 

жылы................................................................................................................................. 

Ұлу жылы: 604 хижри жылының ережеп айына сай келетін ұлу 

жылы............... ................................................................................................................. 

Жылан жылы: бастауы 605 хижри жылының шағбан айына сай келетін 

жылан жылы..................................................................................................................... 

Жылқы жылы: бастауы 606 хижри жылының шағбан айына сай келетін 

жылқы жылы.................................................................................................................... 

Қой жылы: бастауы 607 хижри жылының шағбан айына сай келетін қой 

жылы................................................................................................................................. 

Мешін жылы: бастауы 608 хижри жылының рамазан айына сәйкес келетін 

мешін жылы...................................................................................................................... 

Тауық жылы: бастауы 609 хижри жылының рамазан айына сәйкес келетін 

тауық жылы...................................................................................................................... 

Ит жылы: бастауы 610 хижри жылының шәууәл айына сәйкес келетін ит 

жылы................................................................................................................................. 

Доңыз жылы: бастауы 611 хижри жылының шәууәл айына сәйкес келетін 

доңыз жылы..................................................................................................................... 

Тышқан жылы: бастауы 612 хижри жылының шәууәл айына сәйкес келетін 

тышқан жылы................................................................................................................... 

Сиыр жылы: бастауы 613 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін 

сиыр жылы........................................................................................................................ 

Барыс жылы: бастауы 614 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін 

барыс жылы...................................................................................................................... 

Қоян жылы: бастауы 615 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келетін 

қоян жылы........................................................................................................................ 

Ұлу жылы: бастауы 616 хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес келетін 
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ұлу жылы.......................................................................................................................... 

Жылан жылы: бастауы 617 хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес 

келетін жылан жылы....................................................................................................... 

Жылқы жылы: бастауы 619 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін 

жылқы жылы.................................................................................................................... 

Қой жылы: бастауы 620 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін 

қой жылы.......................................................................................................................... 

Мешін жылы: бастауы 621 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін 

мешін жылы...................................................................................................................... 

Тауық жылы: бастауы 622 хижри жылынан сафар (сапар) айына сәйкес 

келетін тауық жылы......................................................................................................... 

Ит жылы: бастауы 623 хижри жылының сафар (сапар) айына сәйкес келетін 

ит жылы............................................................................................................................ 

Доңыз жылы: бастауы 624 хижри жылының сафар (сапар) айына сәйкес 

келетін доңыз жылы........................................................................................................ 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Шыңғыз ханның мақтауға лайықты сипаттары, жан 

дүниесі, үздік дәстүрлері, көркем нақыл сөздері, сөздері мен оның әрбір белгілі 

бір оқиғаға байланысты айтқан үкімдері, оның өмір сүру уақытына сәйкес 

келетін оқиғалардың баяны, оның билік ету уақытында орын алған, алайда 

жоғарыдағы екі бөлімде айтылмаған оқиғалардың баяны... ...................................... 

Оның ғибратты хикаялары....................................................................................... 

Түмендер мен мыңдықтардың әміршілері мен Шыңғыз ханның әскерлері 

туралы жаднама............................................................................................................... 

Қол, ортаңғы қол ...................................................................................................... 

Шыңғыз ханның үлкен (негізгі) жүздігі................................................................. 

Елтемір бауыршының жүздігі................................................................................. 

Бұрқы бауыршының жүздігі.................................................................................... 

Ұлдақар қоршының жүздігі..................................................................................... 

Иланғыз бауыршының жүздігі................................................................................ 

Жәміл қожаның жүздігі............................................................................................ 

Тұңқиядай бүзіріктің жүздігі................................................................................... 

Есенту(а) ноянның жүздігі....................................................................................... 

Оң қанат пен сол қанатқа тиесілілер, яғни оң қанат және сол қанат (барлығы) 

жүз мың адам еді.............................................................................................................. 

Оң қанат..................................................................................................................... 

Бөрші ноянның арнайы мыңдығы........................................................................... 

Бөріғұл ноянның арнайы мыңдығы......................................................................... 

Жидай ноянның мыңдығы....................................................................................... 
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Кеңқиядай ноянның мыңдығы................................................................................. 

Толұн (Тулын) шербидің мыңдығы......................................................................... 

Суқату шербидің мыңдығы...................................................................................... 

Бала ноянның мыңдығы........................................................................................... 

Арқай қасар ноянның мыңдығы.............................................................................. 

Тоғрыл (Тұғырыл) ноянның мыңдығы................................................................... 

Судун ноянның мыңдығы........................................................................................ 

Шигі құтұқының мыңдығы...................................................................................... 

Дүрбен Боқшын мыңдығы....................................................................................... 

Мыңқұл Бұрқан мыңдығы....................................................................................... 

Ойрат тайпасының мыңдығы.................................................................................. 

Барытай қоршы ноянның мыңдығы........................................................................ 

Мөңке қалжа мыңдығы............................................................................................. 

Тайжу гурген мыңдығы............................................................................................ 

Мұқыр қуран мыңдығы............................................................................................ 

Есубұқа тарақай мыңдығы....................................................................................... 

Қадан кептеуіл мыңдығы......................................................................................... 

Меңлік ата мыңдығы................................................................................................ 

Үнгіт тайпасының мыңдығы.................................................................................... 

Гиуги ноян мен Меңгіду қиян мыңдығы................................................................. 

Сол қанат.................................................................................................................... 

Мұқалы гойон мыңдығы.......................................................................................... 

Есубұқа тайшы мыңдығы......................................................................................... 

Киіктай, Жоршытай ноян мен Бөжір ноян мыңдығы............................................ 

Бұту гурген мыңдығы............................................................................................... 

Еке (Үлкен) Құтұқыт ноян мыңдығы...................................................................... 

Алшы ноян, Қуқу ноян, Қатай буйуыр және Жұмқыр мыңдығы......................... 

Құйылдар (Қойылдар) шешен мыңдығы................................................................ 

Ная ноян мыңдығы.................................................................................................... 

Суту ноян мыңдығы.................................................................................................. 

Жалайыртай Есұр мыңдығы..................................................................................... 

Оңғұр ноян мыңдығы................................................................................................ 

Оқай (қалжа) мен Қарашы мыңдығы...................................................................... 

Сүбедей баһадүр мыңдығы...................................................................................... 

Дуқұлқу шерби мыңдығы......................................................................................... 

Ұдашы мыңдығы....................................................................................................... 

Білгетай ноян мыңдығы............................................................................................ 

244 

245 

245 

245 

245 

245 

245 

246 

246 

246 

246 

247 

247 

247 

247 

248 

248 

248 

248 

248 

248 

249 

249 

249 

250 

250 

250 

251 

251 

251 

251 

252 

252 

252 

252 

253 

253 



 595 

Шигу (Шике) гурген мыңдығы................................................................................ 

Оқар қалжа мен Құдыс қалжа мыңдығы................................................................. 

Оғалай шерби мыңдығы........................................................................................... 

Тимудар ноян мыңдығы........................................................................................... 

Тайсын мыңдығы...................................................................................................... 

Қушақұл (Қосқол) мен Жосық мыңдығы............................................................... 

Мөңке қалжа мыңдығы............................................................................................. 

Ұяр уаншай мыңдығы............................................................................................... 

Туған уаншай мыңдығы............................................................................................ 

Оның (Шыңғыз ханның) өзінің ұлдары арасындағы Еке (Үлкен, Ұлы) 

нояннан басқа, өзінің ұлдарының арасында және немере інілері мен інісі 

Отшыген ноян мен өз анасы Өгелін ика (ана) арасында бөліп бергені...................... 

Үлкен ұлы Жошы ханның үлесі............................................................................... 

Мыңқауыр мыңдығы................................................................................................. 

Кішіктай (Кішітай) Құнан ноян мыңдығы.............................................................. 

Үйсінтай мыңдығы.................................................................................................... 

Байқу мыңдығы......................................................................................................... 

Екінші ұлы Шағатай ханның үлесі.......................................................................... 

Барулатай қарашар мыңдығы................................................................................... 

Мөңке ноян мыңдығы............................................................................................... 

Үшінші ұлы Үгетай үлесі......................................................................................... 

Елуғай мыңдығы....................................................................................................... 

Елак Туа мыңдығы.................................................................................................... 

Дайырдың мыңдығы................................................................................................. 

Дигай мыңдығы......................................................................................................... 

Бесінші ұлы Құлықанның (Көлүкеннің) үлесі....................................................... 

Құбылай ноян мыңдығы........................................................................................... 

Тоғрыл (Тұғырыл) мыңдығы.................................................................................... 

 (Басқа бірі) Тоғрылдың (Тұғырылдың) мыңдығы................................................ 

(Шыңғыз хан) кіші інілеріне, жиендері мен анасына үлестіріп бергені..............  

(Шыңғыз хан) інісі Отшыген ноянның үлесі, ол – төртінші ұл, үйінің 

кенжесі..............................................................................................................................  

Жошы қасардың ұлдары, Шыңғыз ханның немере інілері...................................  

Егу, Тоқы мен Есүнгенің үлесі................................................................................ 

Қашиунның ұлы Алшытай ноян Шыңғыз ханның немере інісі болатын (оның 

үлесі) ................................................................................................................................ 

Шыңғыз ханның анасы Өгелін ананың үлесі......................................................... 

ҮГЕТАЙ ҚАҒАННЫҢ ДАСТАНЫНЫҢ БАСЫ.................................................. 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Үгетай қағанның шығу тегі, оның әйелдері, қазіргі уақытқа 

дейін көптеген тармақтарға бөлініп кеткен балалары мен немерелерінің егжей-

тегжейлі баяны, оның бейнесі мен оның ұрпақтарының шежіресі............................ 

Оның әйелдері мен күңдері жайлы жаднама.......................................................... 
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Осы кітапты басып шығаруға демеушілік жасаған «ЕRG көмек» корпоративтік 

қорына алғыс білдіреміз. 
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