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БІРІНШІ KIT АП

АЛ MAC Қ ЫЛЫШ

БІРІНШІ БӨ ЛІМ

I

жал — ү стемдігінді жү ргізудің  ең  берік кұ ралы 
емес пе?

Бабасы Шың ғ ысхан бү кіл әлемді осы ажал арқ ылы бағ ындырмак 
болғ ан жоқ  па еді?

Қ ара бұ караны ө ліммен әлдилеуден Шың ғ ыс ұ рпағ ынан шыкқ ан 
қ ай хан тартынғ ан?»

Ә білкайыр ірбіз1 терісінің  ү стінде аунап тү сті.
«Иә, ө лім себу — Шың ғ ыс бабаның  ұ лы саясаты. Ол ө зінің  бү кіл 

ө лемді жаулап алам деп жинағ ан жау жү рек ератын2 да осы ө ліммен 
қ орқ ытып ұ стағ ан жок па?.. Иә, иә, сө йткен еді ғ ой. Қ алай делінген 
еді сол бір тәртіп Ясысында?»

Ә білқ айыр кө зін жү мды. Жақ ында ғ ана фарсы тіліне аударылғ - 
ан. Шың ғ ыс бабасынын әмірі жү ріп тұ рғ ан кезінде Қ аракұ рымда бо- 
лғ ан италиялық  бір жиһ анкез жолаушының  жазғ ан кітабының  әрбір 
әрпі бакандай боп кө з алдында тү ра калды. Ә білкайыр ернін жыбыр- 
латып оқ и бастады: «Монгол әскері жайында. Шың ғ ысхан он адам бір 
адамғ а бағ ынсын деп бұ йырғ ан (біздің ше оны онбасы дейді), ал ол он- 
басы бір жү збасығ а бас иген. Он жү збасының  ү стінен бір адам қ ара- 
ғ ан. Оны мың басы деген. Бар әскерінің  басына ү ш ноян қ ойғ ан. Бұ л 
ү ш ноян барып бір қ олбасшығ а тізе бү ккен». Ә білкайыр сәл кө зін 
ашты. Ең  қ ызығ ы ар жағ ы... Ол қ айтадан оки тү сті:

«Егер ұ рыс кезінде осы он адамның  біреуі, не екеуі, ү шеуі, тіпті 
одан кө бі кейін қ ашар болса, олар ө лтіріледі, ал жүздіктің  ө згелері 
козғ алмай, әлгі он адам бәрі бірдей кейін шегінсе бәрі де жойылады: 
қ ысқ асын айтқ анда, бәрі бірге шегінбесе, ө з бетімен шегінгеннің  бәрі 
тегіс ө лтіріледі. Осы айтқ андай, он адамның  бір-екеуі жауғ а қ арсы 
ұ мтылып, ө згелері тұ рып қ алса, тұ рып калғ андар тегіс кү ртылады. Ал,

I р б і з — ескі тү ркі тілі — леопард.
2 Е р а т — ескі тү ркі тілі — әскер деген мағ ынада.



осы оннын біреуі, не одан кө бі тү ткынғ а тү сіп, ө зге жолдастары, олар- 
ды кұ ткармаса, кү ткармағ андардың  бәрі де ө лтіріледі». Ә білкайыр 
кайтадан ойғ а кетті. «Шың ғ ыстың  кай ұ рпағ ын ойлағ ан максатынан 
басканың  тағ дыры токтатқ аны бар? Тоқ татып кө рген емес. Ондай 
оқ иғ а панднамада да1 келтірілмейді. Тақ тағ ы хан да, алтын табактагы 
жылан да бір. Тием дегенді шағ ып алуғ а тиісті. Бабамыз салғ ан кан- 
ды-жосыкты жол бар. Сол жолдыц сү рені емес пе біз келе жатқ ан? 
Қ ара казак тү гіл, әлем кожасы Шың ғ ысханның  ү рпағ ы бірін-бірі аяп 
кө рмеген. Мө ң ке ханның  бір ө зінің  істегені неге тү рады?».

Шың ғ ысханнынтө рт ұ лы болғ ан. Жошы, Жағ атай, Ү гедей, Тө ле. 
Тө ртеуі элем кожасы Шың ғ ысхан жаулап алғ ан жерді төрт ұ лысқ а 
бө ліп, әркайсысы бір-бір ұ лыстан басқ арғ ан.

Шынғ ысхан ө лісімен әлем кожасының  тө рт ү лынын арасында 
жанжал басталғ ан. Жанжал Шың ғ ыс ордасы — Қ аракұ рым ¥лы  тағ ын 
кім иеленедіден шығ ды да, аяғ ы ү лыс арасындағ ы жер, атак, бақ  тар- 
тысына айналады. Жошы мен Тө ле ү рпағ ы бір жак, Ү гедей мен Жағ а- 
тай ұ рпағ ы екінші жак. Шың ғ ысхан ө лгеннен кейін Қ арақ ұ рым тага
на Ү гедей отырады. Ү гедейден кейін ұ лы хан оның  баласы Кү йік 
болады. Кү йіктен кейін Жошының  екінші ұ лы — Алтын Орданың  ал- 
ғ ашкы ханы, атакты Батудың  аркасында қ азақ тар Мө ң ке деп атап кет- 
кен, Тө ленің  ү лкен баласы Мең гу Кдракұ рымғ а хан сайланады. 
Мө нкені хан сайларда, ө здерінің  кү ш інің  жетпейтінін білген Ү гедей 
мен Жағ атайдың  балалары толып жатқ ан сылтау тауып, ү лы кұ рьіл- 
тайғ а келмей калады.

Тек бір жыл ө ткеннен кейін, Мө ң кенін ызбарынан сескеніп, Ү ге
лей, Жағ атайдан тарағ ан бір топ сұ лтандар хан тағ ына кұ тты болсын 
айткалы келеді. Хан оларды ү лкен кошаметпен карсы алады, атағ ат 
кө рсетеді, бірақ  тү бінде менің  ұ рпактарыммен хан тағ ына таласатын 
осылар болар деп, барлығ ын бір тү нде кырғ ызып тастайды.

Бір мың  ү ш жү з кырык екінші жылы Батудың  ұ рпағ ы Алтын Ор
ланы ісләм дініне бағ ындырғ ан Ө збек хан ө лді. Содан кейін Дәшті 
Кыпшак жеріндегі осы ханнын атымен атала бастаган Өзбек ордасы- 
ның  тағ ына бір мың  тө рт жү з жиырма жетінші жылы Ә білкайыр ие 
болды. Бұ л Жошының  бесінші ұ лы Сайбаннан тарағ ан Дәулет-Шай- 
хы сү лтанның  баласы. Қ азір оның  Мө ң ке жолы деп отырғ аны жоғ а- 
рғ ы айтылган Мө ң ке ханның  қ анды окиғ асы. Расында да бү л қ анды 
окиғ а Шың ғ ыс ұ рпактарына белгілі сара жолғ а айналғ ан.

Ә білқ айыр теріс бү рылып тү сті. «Мө ң кеден кейін де бұ л канды 
жанжал ө ршелене тү скен жок па еді? Иә, сө йтті ғ ой».

Мө ң ке ө лгеннен кейін Шың ғ ыстан туғ ан тө рт ү л ұ рпағ ы тө рт 
дара болып кетеді. «Талас тек Шың ғ ыстан туғ ан тө рт ұ л ұ рпактарының

П а н д н а м а — хандарғ а, ел баскаратын сұ лтандарғ а арналғ ан насихат кі-  
табы (ескі тү ркі тілі).



арасында болып қ ойды ма? Жошыдан туғ ан балаларының  арасынын 
ө зі де сан алуан қ анды окигаларғ а айналғ ан жоқ  па?» Ә білкайыр ауыр 
кү рсінді. «Иә, Шың ғ ысханнан кейін бү кіл әлемге аты шық кан Жошы- 
ның  ұ лы Батухан мен Тө ленін балалары Қ ұ былай мен Күлағ у болды...

Батухан мен Қ ұ лағ у бірігіп, Ү гедей мен Жағ атайдың  ұрпактары- 
на карсы шық ты. Бірақ  ө здерінің  арасы немен бітті? Екі қ ошкардыц 
басы бір қ азанғ а сыя ма? Егер әлем токты болса, бұ л екеуі кө кжал кас- 
қ ырлар еді ғ ой, таласпай-тартыспай кос арлан қ алай кисын ортала- 
рындағ ы жылы-жұ мсак бағ ланды? Тү бі екеуінің  жолы екі бө лінуге 
тура келді емес пе...»

Ә білқ айы р тағ ы кү рсінді. Кенет оны ң  кө з алдында, дәл 
бү гінгідей, сонау бір бабалар жыр кылғ ан қ анды оқ иғалар елестей 
жө нелді.

Бір мың  екі жү з отыз бесінші жылы, яғ ни Мешін жылы, Карақ ұ - 
рымғ а бағ ынышты елге жар салып Ү гедей бү кіл Шың ғ ыс ұ рпағ ын 
жиды. Осы кұ рылтайда бү кіл Батысты жаулап алу мәселесі шешілді.

Міне, Батыска карай лек-лек боп монгол әскері аттанып бара 
жатыр. Бұ ны елу жылдық  жаугерш ілік ө мірінде жең ілуді білмеген 
Сү бітай баһ адур мен жиырма сегіз жасар Батухан баскарып келеді... 
Бұ лардың  мінгендері кәкір-ш ү кір тай-тұ як емес, он кү н желіске шы- 
дай алар аласа бойлы, тоқ пак жалды, кұ шақ  кұ йрыкты, кілең  сайгү лік 
шабысты жылкы. Ү стерінде сауытты, жалпак бет, сығ ыр кө з ноян, 
баһ адурлар. Аттарына да тізелеріне дейін сауыт жабылғ ан. Екі жағ ын- 
да жебеге толғ ан екі-ү ш корамса, белдерінде қ исық  жү зді кылыш пен 
ұ зын сапты айбалта, қ амал бұ затын тас аткыштарды сүйреу ү шін ер 
қ асына байлап алғ ан жуандығ ы білектей кыл аркан. Ә ркайсысында 
кем легенде екі садақ тан. Кейбір кө рікті киінгендердің  такымдарын- 
да бір жак ұ шы пышақ тай ө ткір найза. Жеберлерінің  ұшы екі жү зді 
қ анжардай ө ткір, сү йір. Ысылдап келіп кадалса, егер тәнің  тастан жа- 
ралмаса, ар жағ ынан бір-ак ө тері хак. Белге байланған қ орамсалар, 
казак батырларыныкіндей емес, талдан иіп токылғ ан. Жауынгерле- 
рінің  басына киген темір, кола дулығ алары анадайдан кү нге шағ ылы- 
сып жарк-жұ рк етеді.

Лек-лек боп, борт-борт желген калың  косынның  будактаткан 
шаң ы алыстан жер бетінен кө терілген бү лт тәрізді.

Батысты алуғ а бұ л жолы аттанғ ан әскер ү ш жү з мың ! Үш лек қ ол! 
Айбарлы да, сү сты да! Кім, оғ ан шыдай алар! Иә, шыдай алғ ан жок.

Сол бір жыл кү н тұ тылғ ан бір мың  екі жү з отыз алтыншы жылы 
еді гой. Батухан бастағ ан калың  кол жаздың  аяк кезінде Еділ бойын- 
дағ ы бұ лғ арлардың  астанасын алды. Ү ш жылдың  ішінде Бату әскері 
Рязань, Владимир, Суздаль, Киевті шауып Батыска жол ашылды. Кан 
судай акты. Жанғ ан кала, жылағ ан бала. «Шың ғ ысхан!», «Батухан!», 
«Сү бітай баһ адур!» аттары әлемді тү ршіктірді. Бату әскерінің  алдын-



да Европа мемлекеттерінің  бай ө лкелері қ алды. Монғ олдың  актангер 
тапал жылкысының  тұ яғ ы енді Польша, чехтар мен мадиярлардың  
жерін басты. Алдарынан Адриаттең ізінің  жағ асын жайлағ ан тағ ы сла
вян елдері кө рінді.

Батухан ол араларғ а да жетер ме еді, кайтер еді, дәл осы кезде 
яғ ни бір мың  екі жү з кырык бірінші, Доң ыз жылы ұ лы хан Ү  гедей ө лді 
деген хабар келді. Бату кейін қ айтты. Бө тен елдерді алу қ уанышынан 
Қ аракұ рымдағ ы Шың ғ ыс тағ ына кімнің  отыру каупі кү шті болды.

Ү лы такка Кү йік отырды. Енді біріне-бірі қ ас кос бөрінің  арасы 
алыстай берді. Бірі «Ү лы Орданың  ханымын» деп кө кірек кө рсеткісі 
келсе, екіншісі туы аспанда желбіреген Алтын Орданың  айбынын ал- 
дынан кес-кестей тартты. Батухан Кү йіктің  бұ йрыктарын жалпы тың - 
дағ анмен, кейде сылтау тауып орындамай коюды да шығарғ ан.

Бұ ндай жағ дайда ү ш жыл шыдағ ан Кү йік тө ртінші жылы калың  
косынмен Тарбағ атай тауынан тү сіп, Алтын Ордағ а карай бет алғ ан. 
Осындай жанжалды кү тіп отырғ ан Бату да су жү ректік кө рсетпеген.

Еділ ө зенінін сағ асындағ ы Алтын Орда астанасы Сарай каласы- 
нан «Сары-аркадағ ы елімді кө ремін» деген сылтаумен он тү мен кол- 
мен Кү йікке карсы жү рген.

Қ алың  қ ол екі жактан таяй берді. Кү йік пен Бату алыстан айбат 
кө рсетіп, аяқ тарымен жер копарып сү зісуге келе жаткан екі бү ка 
тәрізді. «Қ айсысының  мү йізі сынбақ ? Ал сынбаса кайсысының  мү йізі 
мұ калып, намыска шыдай алмай кан кақ сап сыркырамақ ?».

Бү кіл Шың ғ ыс әулеті болып демін ішіне тарта кү тті. Бірак заң ғ - 
ар мү йіздер сарт-сұ рт ұ рыскан жок. Кү тпеген жерден жол-жө некей 
Кү йік екі кү н ауырып каза тапты...

Ә білқ айыр езу тартып кү лімсіреді. «Иә, Кү йік жок жерден о 
дү ниеге сапар салды. Бірак кандай аурудан кеткенін әлі кү нге дейін 
тірі жан айта алмайды. Ә лде... О да ғ ажап емес. Егерде жауынды же- 
нер найзаның  ұ шынан баска да жол таба алсаң , несі айып? Жок, жок, 
Шың ғ ыс бө рілері кісі ө лімінен сескеніп кө рген емес. Ал сонда ө зінікі 
не? Бір кара казақ ты ө лім жазасына кия салуғ а неге осыншама кина- 
лады? Бұ л не, қ оркақ тығ ы ма, әлде кәріліктің  алды боп, табанының  
бү рі кете бастағ аны ма? Жоқ , жок, екеуі де емес, бұл жағ дайды оң ай 
шешуге болмайды. Мұ нда ойланатын кәп кеп...»

«Ө лім! Керек жерінде, Жошы тұ қ ымы да екі қ олын канға бояп 
шығ а келері хак. Оғ ан сонау Бату ұ рпағ ының  істері куө ».

«Иә, иә, Кү йік ө лгеннен тө рт жылдан кейін, Батуханның  ө зі де 
дү ние салды. Бірак Ү лы Орда ханы етіп Тө ленін ү лкен ұ лы, ө зінің  
ү зең гілес серігі Мө ң кені отырғ ызып кетті. Ал Бату өлгеннің ертең іне- 
ак Алтын Орда тағ ына талас басталғ ан жок па еді... Бү л талас та кан
дай қ анды оқ иғ аларғ а апарып сокпады! Акыры қ айынды қ ұ рткан тү нгі 
ағ аш жегі кө белектей Батудың  бар ү рпағ ын жойып тынды».



Шың ғ ысхан заң ы бойынша хан ө лсе оның  орнын ү лкен ұ лы ба- 
суы керек. Батудын тө рт ұ лы болғ ан-ды. Сартақ , Тұ хухан, Аюхан, 
Ү лақ шы. Алтын Ордағ а Сартак ие болуғ а тиісті еді. Насрани1 дініне 
кіргені болмаса, ө ткір, от жү ректі жас екен. Және оны Мө ң ке хан да 
ұ натқ ан кө рінеді. Бірақ  Алтын Орданы оғ ан Жошының  үшінші бала- 
сы Берке киғ ысы келмейді. Берке Батудың  гірі кү нінде кө зге тү скен 
хан ү рпағ ы. Мұ сылман дініне кіріп, Бағ даттағ ы Аббасидхалифатының  
осы кездегі халифы Мұ стасимнан шапан киіп, тартуғ а қ ұ ран алғ ан 
адам. Мө ң кеден Алтын Орда тағ ына отыруғ а рұ қ сат алуғ а Сартак 
Қ аракұ рымғ а жү ріп кеткенде, осы Берке мойнына бұ ршак салып «Уә, 
алла, бар болсаң  Сартақ ты Қ аракү рымғ а жеткізбей ал!» деп кө зінен 
жасы сорғ алап, нәр татпай, екі кү н бойы кұ дайдан тілейді. Сартак 
сұ лтан жол ү стінде іш ауруғ а ұ шырап, каза табады. Сартақ ка келген 
қ ү дай жіберген ажал ма, әлде Беркенің тапсыруымен сұлтанды кү зетіп 
бара жаткан кісілердің  біреуінің  берген уы ма, бү ны да осы кү нге де- 
йін білген жан жок...

Ә білкайыр миығ ынан кү лді. Жайшылыкта шыбын ө лімі күрлы 
кө рмейтін әлгі бір қ ара казакка айтылмак ө лім ү кімі миынан шыкпай 
қ ойғ анына кү лді. «Жошы ұ рпағ ына адам тағ дыры кашан хан шеше ал- 
мас жү мбак болғ ан? Жоқ , бір ғ ана Жошы ү рпағ ы емес, бір әке, бір 
шешеден туғ ан сұ лтандар да бірін-бірі бауыздап жатпайтын ба еді?»

Иә, Берке хан болды... Ал бір мың  екі жү з алпыс алтыншы жылы 
Берке дү ние салысыменен Алтын Орда тағ ы қ айтадан Батуханның  
ұ рпағ ына қ айткан. Бірак Бату ұ рпағ ы Алтын Ордағ а жеті атасынан 
асып хан бола алмады. Бір мың  екі жү з тоқ сан бесінші жылдан бір мың  
ү ш жү з он екінші жылғ а дейін такта отырғ ан Токтағ удан кейін Бату
дын немересі, Аюханнан туғ ан Ө збек хан ө лгеннен соң Алтын Орда 
тағ ына Ө збектің  баласы Жәнібек отырды. Осы әз Жәнібек ханды 
караң ғ ы тү нде туғ ан баласы Бердібек ө з колынан бауыздап, хан тағ ы- 
на жетті. Бірак Бердібек кұ р әкесін ө лтіріп кана коймады. Алтын Орда 
тағ ынан дәметер деп, бір жазда ат жалын тартып мінер ағ а-інісін тегіс 
ө лтірді. Абат елді ала айран етті. Ә йтсе де меншіктенген алтын так оғ ан 
да қ ұ тты болмады. Такка отырғ анына екі жыл ө тер-ө тпестен, кастаск- 
ан туыстары оның  ө зін бауыздап ө лтірді. Халық  арасына тарап кеткен 
«Нар мойны кесілген, Бердібек хан ө лген кез» деген мәтелдін анысы 
содан. Міне, осы Бердібек ханнынө луімен бірге Бату ұ рпағ ының  Ал
тын Ордағ а хан болуы да біткен

Ә білкайыр осы окиғ аларды біраз ойлап отырды да, орнынан 
тү регеліп терезе алдына барды. Бірақ  бірінен соң  бірі тізбектелген 
ауыр ойлар, соң ынан.ерген жетім кү шіктей, калмай койды.

«Алтын Орда хандығ ына талас Батухан ұ рпактарының  арасында 
біткенмен, Жошының  ө зге балаларының  ү рім-бұ тактарының  ішінде 
бітгі ме?» Дәшті Кыпшак ханы тағ ы да ауыр кү рсінді.

' Н а с р а н и д і н і — несториан аіні.
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«Жошыдан кырық  ұ л, он жеті кыз туғ ан екен. Ә ркайсысы бір 
ұ лыс, әттең  ауыз бірліктері болмады. Алтын Орда ханы боламыз деп 
кырык пышак боп қ ырылысты ғ ой бө рі. Соның  іш індетек бату ұ рпағ ы 
ғ ана ү стем болып келді. Егерде Жошының  ү лкен баласы Орда Бату- 
дай азулы жаратылғ анда кө кек әні басқ а тү рде айтылар еді. Ә йткен- 
мен Орда ұ рпағ ының  бозө кпе болғ аны  теріс тимеді. Мін.е енді, 
Бердібек сұ мның  канды қ олы арқ ылы Бату ұ рпағ ынан бақ  қ ұ сы ұ шып 
еді, Алтын Орда ө згемізге калғ ан жоқ  па?

Рас, Алтын Ордадағ ы Сайбан ұ рпағ ы кеш ірек хан бола бастады. 
Ал, Жошының  он ү шінші баласы Тоқ ай Темір ұ рпағ ы бесінші буынын- 
да, Аксак Темір кө регенмен алысып ө ткен Орыс ханның кезінен-ак 
бауыр басты.

Игіліктің  ерте-кеші жоқ , тек арты қ айырлы болсын.
Ә білкайыр кабағ ы каре жабылып кетгі. Оның  сұ лу мұ ртты ағ ай- 

раң  тү рінде бір орасан кобалжу сезілді. Ханның  бү йтіп жан-жағ ына 
ү рке қ арап, кө ң іл кү йінің  езгере калуының  аужайы көп еді.

Кос колы кызыл канғ а боялғ анына карамай, он жеті жасар 
Ә білкайырды азулы тілектестері Дәшті Қ ыпшакка хан етіп ақ  кигізге 
кө терді. Бақ  қ ұ сы басына қ онып, ак тү йенің  қ арны жарылды. Бірак 
адамнын бағ ы кө терілген сайын, жауы да кө бейеді. Бұғ ан Жошының  
ө зге ұ рпақ тарының  арасындағ ы кө кіректерін ежелден жегідей жеп 
келе жатқ ан бак кү ндестік, ел билеуліктен туғ ан талас кеселдерінен 
баска бө тен де себептер косылғ ан.

Біз әң гіме етіп отырғ ан бір мың  тө рт жү з елу алтыншы жылы осы 
талас жарғ а тіреліп тасығ алы тұ рғ ан ө зендей шең беріне әбден жеткен 
кезі еді. Ә білқ айырдың  сескенетін жауы екеу: бірі — Орыс ханнан ту- 
ғ ан Қ ү йыршық  ханның  баласы Барак ұ лы Жәнібек пен оның  ү ш ата- 
лас туысы Керей. Екіншісі ө зінін аталасы Мақ мү дек ханнан туғ ан 
Ходжа Мұ хамед ханның  баласы Абак. Бұ л да қ ү р султан емес, Алтын 
Орда мен Ақ  Ордағ а ие болғ ан хан тұ кымдары. Ә сіресе Орыс ханның  
ү рпақ тары қ ауіпті. Жәнібек пен Керейдін кұ р ө здері ғ ана емес, артта- 
рында әркайсы сы  бір тү менге қ олбасш ы бола алар қ асқы рды ң  
бө лтірігіндей сегізден ұ лдары тұ р. Ә сіресе жас болса да Жәнібектін 
ұ лы Касымның , Керейдің  баласы Бұ рындық тың  аяк алыстары бө лек. 
Бұ лары да ештең е емес, Жәнібек пен Керейден сескенер баска да каупі 
бар. Кө к Орда тірегі, Ә білқ айырдың  оң  қ олы Қ ыпш ақ  болса, Жәнібек 
пен Керейдің  сү йенері Арғ ын. Арғ ын жү рген жерде Қ оңырат, Найман, 
Керей, Уақ , Тарақ ты да ү зең гілесе кетеді.

Ал, ақ иқ атына келсек жанжал тү бі әріде жатыр. Бұ л мезгіл сонау 
Соғ ды жері мен Еділ ө зенінің  жағ асына дейін Ү лы Дәшті Кьіпшак да- 
ласын жайлағ ан тү ркі тү кымдас елдердің  екіге бө ліне бастағ ан шағ ы
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еді. Шаруашылығ ына карай, Мауреннахр деп аталатын Жейхұ н мен 
Сейхү н2 дарияларының  ортасында тұ ратын тү ркі руларының  кө бі 
Кү нш ығ ыс — Оң тү стігіндегі, тү бі кө шпелі ирандыктар, ө зі тәрізді 
егінш ілікпен шұ ғ ылданғ ан отырыкшы Соғ ды елімен кауымдасып, 
ө збек халқ ының  іргесін калай бастағ ан. Ал Сейхұ н дарияның  орта 
шенінен тө мен карай сонау Еділ, Жайыктың  арғ ы бетіне дейін кө шіп 
жү рген тү ркі тү кымдас рулар ө зі тәрізді мал бағ атын, Жетісу бойын- 
дағ ы кө не заманнан келе жатқ ан Ү йсін, Дулат, Жалайыр, Қ аң лы 
тө різді кө птеген салты мен дө стү рі бір рулармен бірігіп, казак деген 
ел болсак деп талпынғ анды. Осы кездегі бү кіл Дәш гі Қ ыпш актың  
ханы Ә білкайыр ө з ордасын казак даласына тіксе де, жаулап алғ ан 
жерлері сол Мауреннахр, Соғ ды, Қ орасан жағ ы болғ андыктан кө ң ілін 
кө біне осы тұ ска аударғ ан. Солардан кыз альт, Орда салтын да кө біне 
Мауреннахр елінін әдетғ ұ рпына карай кө шіре бастағ ан.

Қ арамағ ындағ ы кө шпелі елдерге алымсалыкгы кө п салып, оны тек 
бө тен жү ртты шабатын әскерге жұ мсап, халыктың  кү йін нашарлатып 
жіберген. Және ө зі Дәшті Қ ыпшактың  даласынан кө рі Мауреннахр ша- 
һ арларының  бірін хан Ордасы етуді дү рыс кө рген. Бұ ның  бәрі кө шпелі 
Дәшті Қ ыпшактың  асау жылкы тәрізді, арда руларын ханнан шошытуғ а 
айналғ ан. Ө зінің  шаруашылығ ын, дәстү рін, салтғ ү рпын, бәрін тү бі Ма
уреннахр тұ рғ ын елінін дегеніне карай айналдырғ ысы келетінін сезген 
Дәшті Қ ыпшак тайпалары енді Ә білкайырдан іргесін әрі салуды ойла- 
ғ ан. Осы тілектің  туын кө терген басты адам — Жәнібек сұ лтан. Ә рине, 
Жәнібектің  бұ л қ ылығ ы Ә білкайырга ұ намайтын. Орыс ханнын ү рпак- 
тарының  ел арасын былай кобалжыта бастауы тек ө здері хан болғ ыла- 
ры келуден деп кана тү сінетін Дәш ті Кыпш ак әмірш ісі алдымен 
Жәнібекті кұ ртуды кө ксеген. Ал бұ л кө кейкесті арманның  тү бі халық - 
та жатқ аны н ол аң ғ армағ ан. Халыкка тек импрам3 деп карайтын 
Ә білкайыр, сонау апай тө с, жү нді балақ  батырлардың  артында рулары 
барын, ал ел деген мағ ына осы руларда екенін есепке алмайтын. Хан
нын ұ ғ ымы бойынша бұ л импрамдарды сұ лтандар баскарады. Тек сол 
сұ лтандармен тіл тапса болғ аны. Сондыктан Ә білкайыр Орда манына 
казақ тың  Каптағ ай, Бө рібай, Қ аракожа секілді ерлігі ү шін әр ру атта- 
рын ұ ран ғ ып кө терген аң ғ ал батырлардан кө рі, ө зі тәрізді, дәулеті ша- 
лкығ ан сұ лтан, ө мір, хакімдерді жинайтын.

Ә білкайырдың  ойынша осылармен тіл тапса, болғ аны. Ал, тіл 
табу ү шін хан кандай тәсіл колданса да, Жәнібек пен Керей кө нбей- 
ак койғ ан. Бұ л сұ лтандар кү ннен-кү нге араларын ханнан алыстатып 
бара жаткан. Арғ ын мен Кыпшактың  да казір екі бө лінуінің тү п себебі 
де осы екеуінің  хан Ордасына деген ала кө здігінен туғ ан.

1 Ж е й х ұ  н — Амудария.
2 С е й х ұ  н — Сырдария.
3И м п р а м  — кө не тү ркі тілі, тобыр.



Ел билеу! Бұ л — мансапкор жанны ң  ұ лы тілегі. Кенет 
Ә білкайырдың  есіне Шың ғ ыстың  ел билеу жө нінде балаларына ай- 
тыпты-мыс деген қ ағ идасы тү сті. Ү лы хан жаулап алғ ан жерін тө рт 
ұ лыска бө ліп, тө рт баласына беріпті. Сол мәжілісте әкесінен ө сиет 
естігісі келген ү лкен ұ лы Жошы: «Ү лы мәртебелі, Ә лем әміршісі, хан 
кандай болу керек?» —деп сұ рапты. Шың ғ ыс: «Хан халкының  кө ң ілін 
табу ү шін акылды, ал халкы оның  кө ң ілін табу ү шін тақ ымды болуы 
керек», — деп жауап беріпті.

Шың ғ ыстың  екінші баласы Жағ атай: «Ханды кайткенде халкы 
сыйлайды?» — деп сұ рапты. Шың ғ ысхан: «Халкың  сыйласын десен 
тағ ың нан тү спе», — деп жауап беріпті.

Шың ғ ысханның  ү шінші баласы Ү гедей: «Хан қ айткенде тағ ынан 
тү спейді?» — деп сұ рапты. Шың ғ ысхан: «Маң ына ө зінен акылы тө мен, 
бірак. кү лкы ө зіндей адамдарды жинай білсе, сол хан тағ ында ү зак оты- 
рады», — деп жауап беріпті.

Шың ғ ыстың тө ртінші баласы Тө ле: «Кандай хан абыройлы бола- 
ды?» — деп сұ рапты. Шың ғ ысхан: «Ойынан шыкпағ ан туған баласын 
да бауыздай алар хан әркашанда абыройлы болады», — деп жауап бе
реди

Шың ғ ысханның  осы тө рт ақ ылын алғ ан торт баласы ө ле-ө лген- 
ше абыройлы хан болып ө тіпті-міс.

Ә білкайыр да осы торт ө сиетке бас иген адам. Сондыктан да ол 
манайына тек Сайбан ұ рпағ ы емес, Шың ғ ысханның  ө зге балаларының  
да, Жош ынын ө зге бү тағ ын да жинағ ан. Тек бұ лардың  бірде-бірі 
ө зінен акылды болуғ а тиісті емес және ү немі оның  ойынан шығ ып 
отыруы керек. Солай болып та келген. Тек сонғ ы кезде ғ ана Орда ма- 
ң ындағ ы сү лтандар арасындағ ы дау-жанжал кү шейе тү скен. Ә сіресе, 
бү л алауыздыкка дем беріп жү рген — акыл-айлалы Жәнібек сү лтан. 
Серіксіз жау болмайды, оғ ан шө бере ағ асы Керей қ осылғ ан. Бұ лардың  
бергі ө кпесі Ә білкайырдын казак пен ө збек арасындағы саясаты бол- 
ғ анмен, хан ойынша тү пкі армандары бақ  кү ндестік. Кө к Орданы екіге 
бө ліп, казак хандығ ын қ ұ рмак. Ө здері соны билемек. Ал Ә білқ айыр 
бауыр басып калғ ан Дәшті Кыпшакка, ешкімді ортақ  етпек емес. Ор- 
тақ  етпек тү гіл, осынау карамағ ындағ ы Мауреннахр, Дәшті Қ ыпшак, 
Қ орасан жеріне шектес елдерді, әсіресе Моғ олстан хандығ ын тү гел- 
дей косып алмак.

Барлык елді жеке ө з басың а табындыру қ асіреті — о да бір іштен 
жеген жегі қ ұ рт. Мұ ндай кеселге душар болғ ан адам тек ө з мерейім ө се 
берсін дейді. Ол мұ ндай арманның , әр нәрсеге дұ рыс бағ а беріп, дұ рыс 
карайтын акылын іштей жеп жаткан жегі қ ұ рт екенін аң ғ армайды. 
Кесел бү кіл денесін каулай алып болып, бір кү ні тек каукиғ ан сырты- 
нын ө зінен ө зі опырылып тү сетінін кү ні бұ рын байқ атпайды. Бұ л 
кеселдің  кү ші де, кауіптілігі де осында.



Кө к Орда ел-жұ ртын жеке билеп келген Ә білкдйыр мен казак Ор- 
дасын бө ліп алам деген Жө нібек сұ лтанның  таласы әлдекашан-ак баста- 
лғ ан. Бұ лар бір-бірін жан алқ ымнан ала тү сер кө кжал каскыр мен арлан 
тазы тендес. Араларында бітім болуғ а тиісті емес. Бірак әлі карсы шабар 
кү н туғ ан жоқ , тек қ азір сол кү нді кү тігі жү рген жағ дайлары бар.

Ә білкайыр бір рет Жәнібекті мү лдем кұ ртып жібере де жаздады. 
Ә ттең , әттең , ойлағ ан жеріне жете алмай калды. Хан сол бір сәтгі кез 
есіне тү ссе-ак әлі кү нге дейін бармағ ын шайнайды. Шың ғ ысханның  
«ойынан шыкпағ ан туғ ан баласын да аямағ ан хан — хан бола алады» 
деген кағ идасын жаксы ұ ккан Ә білкайыр, әрине Жәнібекті аяйын де
ген жок, бірак бү л жалғ анда жазмыштан кү шті не бар? Ажалсыз — 
аждаһ аның  аузынан кұ тылады.

Окиғ а былай болғ ан еді. Ә білкайырдың  Маң ғ ыт руынан алғ ан 
бәйбіш есінен туғ ан он жеті жасар, аппақ  жұ мырткадай, жасты к 
желікті ерте бастағ ан жең іл мінезді, ерке кызы Ғ айып-Жамал-Сұ лтан- 
Бегімнің  сұ лу жү зді, арыс тү лғ алы Жәнібекке кө ң ілі кеткен. Хан 
қ ызына колы жете алмай ө ліп жү рген ө зге батыр, сұ лтандарғ а кө зі 
тү спей, тө рт әйелі бар Жән ібекке неге сонш а кұ мар бол- 
ғ анын кім білсін, әйтеуір қ ыздың  ө зі ортағ а жең гелсрін салып, ұ заты- 
лғ анш а сұ лтанмен кө ң іл косуғ а тілек білдірген. Бұ л кезде 
Ә білқ айырмен арасы іштей әбден суып болғ ан Жәнібек: «Ә кесінің  
кеудесіне міне алмасам да, кызын тоят етсем, о да ханнан бір ошімді 
кайтарғ аным емес пе» деп, алдымен хан кызымен жакындасады да, ар- 
тынан кыздың  оң аш адағ ы сан тү рлі назды кылыктары ү нап, оғ ан 
ү йленбекші болады. Ханғ а қ ызын берсін деп, шө бере ағ асы Керейді 
салады. Жайшылық та кастарымен татуласу ү шін кыз алып, кыз беру- 
ге оң ай бараты н Ш ың ғ ыс тұ кымы, бү л жолы касара калады. 
Жәнібекпен, тү бі бірге от жағ ып, тү тін тү тете алмайтынын сезген хан, 
кызын беруден ү зілді-кесілді бас тартты. Бірак жауабын тікелей ай- 
туғ а, Тоқ ай Темір ұ рпағ ын біржолата шамдандырып алармын деп ой- 
лайды да, «Жаксы, ойланып кө релік, шешімін кү з кыстауғ а кайткан- 
да естірсіндер» дейді Керейге. Ханның  бергісі келмей отырғ анын 
тү сінген Керей намыска ш ауып, Ғ айы п-Жамал-Сұ лтан-Бегімн ің  
бетінің ашылып калғ анын алыстан тұ спалдап сездіреді. Енді қ ызының  
абыройы ү ш ін Жән ібекке берген ің  дұ рыс деген сың ай білдіреді. 
Қ ызының  мұ ндай кү йге ұ шырағ анына намыстанып калғ ан хан, сырт- 
тай сыр бермей:

— Жаксы, жауабын кү з кыстауғ а барғ ан сон аларсындар, — дейді 
жаң ағ ы сө зін кайталап, сазарғ ан калпында, Керей кеткеннен кейін, 
дәйекш і Инелікті жіберіп, шымшып алар еті жок, кан-сө лсіз сұ п-сү р 
боп катып калғ ан Қ ұ рыбай жан алғ ышты шакыртып алады.

— Менің  кызым Ғ айып-Жамал-Сұ лтан-Бегім бабалары заңы бо- 
йынша «қ ан тө гілмей» ө луге тиісті! — деді оғ ан.

II



«К.ан тө кпей» ө лтіру — ак кигізге орап, екі жағ ынан бұ рап 
тұ ншық тырып, не аяғ ы мен басын артына кайырып, бел омырткасын 
сындырып ө лтіру. Коне монғ ол ғ ұ рпында бұ л жең іл ө лім.

Ертең іне Ғ айып-Жамал-Сұ лтан-Бегімді бабасы Жошы ажал тап- 
кан кө не монгол әдісімен емес, баска тәсілмен: жү регіне канжар са- 
лып ө лтіріп кетеді. Бұ лай ө лтіру кімн ің  ісі екен ін  білсе де жұ рт 
ү ндемейді. Хан жарлығ ы екенін сезіп, жұ мғ ан ауыздарын ашпайды.

Кызын қ ұ рметтеп койып, жетісін бергеннен кейін, хан тағ ы 
Кү рыбайды шакыртып алып:

— Ертең  анғ а шығ амыз. Жанына екі-ү ш сенімді адамынды ерт. 
Жәнібек султан да Ғ айып-Жамал-Сү лтан-Бегім ажалымен ө луге 
тиісті, — деп бү йы-рады.

Бұ л жолы Қ ү рыбай жан алғ ыш жалт береді. Жәнібекті өлтірсе 
жауапсыз кетпейтінінен коркады.

— Менің  кай уакытта аң ғ а ш ығ атынымды білетін сұ лтандар 
сезіктеніп калулары мү мкін,—деген ол, — бү  жолы аң ға шыкпауғ а, хан 
ием рұ қ сат етің із... Менің  орныма туғ ан інім Сарыбай барсын...

Ө з басын пәледен аман алып қ алғ ысы кеп, туғ ан інісін кауіпке 
киып тұ рғ ан касқ ыр мінездес Қ ү рыбайдың  кылығ ына Ә білкайыр хан 
езу тартып кү лген. Иә, хан маң айына ө зіне керек адамдарды тарта біл- 
ген. Бабасы Шың ғ ысханның  Жағ атайғ а айткан акылын қ ұрандай бекер 
жатгап алмағ ан екен. Хан тағ ының  амандығ ы, міне, осындай кұ лкы ө зі 
тектес жандармен сакталады. Бұ лар барда, Ә білкайыр да бар.

— Болсын, — деген ол, — тек не істейтінін Сарыбайғ а дұ рыстап 
тү сіндір.

Ал Жәнібек ханның  мезгілсіз кезде, кызының  мынандай жан 
тү ршігерлік айуандык әдіспен каза тапқ ан шағ ында, аң ғ а шығ уының  
болашак бір қ анды окиғ амен байланысты екенін айтпай-ақ  тү сінген. 
Оның  ү стіне Ә білкайыр Жәнібек пен Керей сұ лтанғ а «Менімен бірге 
анғ а шық пай ма екен?» — деп арнаулы кісі салғ ан.

Хан аң ғ а шығ арда Орда маң ындағ ы султан, әмір, батыр, билерге 
хабар беру ежелгі салт. Жән ібек бұ дан кү діктенген жоқ . Оның  
кү діктенгені ханның  аң ғ а мезгілсіз уақ ытга шығ уы мен баска бір се- 
беп еді. Султан астыртын тіл алып кө рсе, соң ғ ы кезде Ә білқ айырғ а 
кырғ и қ абактана бастағ ан бекзадалардан ешкім хабарландырылмапты. 
Бұ л жолғ ы шақ ырылғ андар кілең  Ә білқ айырдың  ө зіне дос адамдары 
және Жәнібек пен Керей ғ ана екен.

Хандардың  аң ғ а шығ уы ежелден бір ү лкен мереке. Жұ рттың  жак- 
сы ат, кыран қ ұ с, салтанатты кару-жарақ , ер-тү рмандарын кө рсететіні 
осы жер. Ердің  ерлігі, ептілігі, мергендігі де байкалатын осы жер... 
Жайшылық та мардамсып жү ретін ө р кө ң іл батырсымактардың  кү тпе- 
ген жерден, камыс арасынан ө зіне карсы атылғ ан ірбіз, барыс, арыс- 
тандардан ү рейі ү шып кетіп, қ олындағ ы алдаспанын көтеруге де жа- 
рамай, жайрап калатыны да осы ара. Той-думан, жарыста жамбыны бір



атканнан жарк еткізіп жерге тү сіретін мергендердің , аяк астынан зу 
етіп тұ ра қ аш кан кыр кояны нан сасып калып, колындагы садак 
жебесін қ ұ ла жонғ а жіберіп кү лкі болатыны да осы ара... Бұ рынды- 
сонды жұ рт кө зіне тү спеген жас жігітгің , канжардай кос азу тісін жа- 
лақ татып, кылш ык жалын тікірейтіп, тайшадай кара доң ыз карсы 
ү мтылғ анда, ү зең гісіне шірене тұ рып сауыт бү зар жебесін как мандай- 
дан карыс сү йем кіргізіп, омаката қ ұ латып, атакка ілінетіні де, тағ ы сол 
саят базарында.

Жәнібек Керей сұ лтанмен іштей жертанысып, акылдасып алғ ан- 
нан кейін, ханмен бірге аң ғ а шыкпақ  болды. «Тағ дырдың  жазғ анын 
кө ріп алармын, — деді ол, — егер ажалың  келсе, алтын сандық  ішінде 
тығ ылып жатсаң  да табады. Ал ажалың  жоқ  болса, жаң бырдай жау- 
ғ ан октан да адам тірі калады». Керей де бұ ны макү лдады, тек «сак 
болайык және қ асымызғ а сенімді жігіттерді кө бірек ертелік, — деді ол, 
— егер біз аң ғ а шық пай калсак, Ә білкайыр хан ойын сезгенімізді бір- 
ден ұ ғ ады. Ондай жағ дайда тастай тү йініп алғ ан хан, шешінген судан 
тайынбас дегендей, ойлағ ан максатына жету ү шін баска шара колда- 
нады. Ажал қ ашан да болса ерте, егер дәміміз сол күні бітер болса, 
оғ ан да тәуекел!»

Жәнібек енді аң ғ а шығ уғ а камдана бастады. Сұ лтанның жалғ ан- 
да жаксы кө рері жү йрік ат, кыран кү с. Ол Дәшті Қ ыпшактағ ы атакты 
қ ұ сбегінін бірі болатын. Ақ  Ордасының  жанында бү ркіт, қ аршығ а, 
лашын, тұ йғ ын, ителгілерге арнап тігілген караша ү йлері іргелес тура- 
тын. Ө зге кұ сбегідей бү ркітті ол балапан кү нінен емес, әбден қ анды 
балақ  болғ ан кезінде торга тү сіретін. Сосын ү йрететін. Далада ө скен 
қ ыран алғ ыр келеді дейтін. Тағ ы бү ркіт кө пке дейін кө ндікпейтін, 
сө йтсе де әбден жырткыш кұ сты баулуғ а машык болғ ан султан еркіне 
қ оймайтын. Кереге канат қ ыранғ а томағ а кигізіп, алтыбаканда әткен- 
шек тепкізіп, ат ү стіндегі кимылғ а ү йрететін. Содан кейін суғ а салып, 
ак жем ғ ып ет беретін. Алғ ашкы кезде кендіге алмаса да, ашыккан 
қ ыран бірте-бірте бұ л ак жемге де ү йренетін. Осылай бірте-бірте асау 
бү ркіт жуасып, иесіне мойынсұ на бастайтын. Содан кейін барып, 
бү ркіттің  томағ асын алып, кызыл жегізеді. Қ анды кө з жырткыш  
қ ызыл етті кө ргенде, жанын коярғ а жер таба алмай асығ ады. Ием 
қ ашан жем береді деп шыдамсыздана кү теді. Қ ыранын мұ ндай жағ - 
дайғ а жеткізген Жәнібек енді кұ сын колга кондырып, атка мініп, ұ шы- 
рып байкайтын. Алыстап бара жатса кейін шақ ырады. Иесінің  даусы- 
на әбден ү йренген қ ұ с, жаны сү йер қ ызылғ а карайлап қ айта оралады. 
Осылай тү з кыранын бірте-бірте сыннан ө ткізіп колғ а мейлінш е 
ү йретіп болғ аннан кейін, бір кү ні оны алып шығ ып, қызыл тү лкіге са- 
латын. Қ ыран кұ с туткында боп, канша колғ а ү йренсе де, кенет ө зінің  
ата салтына бағ ып сол баяғ ы тағ ы калпына тез кө шетін. Кө ктен шү йіле 
тү сіп қ ызыл тү лкіні іледі. Ыстық  етке тұ мсығ ы тиіп дәніккен бү ркіт, 
ием тағ ы тү лкіге салса екен деп шабыттана тү седі.



Жәнібектің  осылай ү йреткен бірнеше кереге канат, ақ иык кыра- 
ны болушы еді. Бірак кыс бойы аң ғ а салғ ан бү ркіттерін ол жаз шығ а 
тү летуге кіріскен. Кү з таяп келе жаткан соң , кеше ғана ақ  жем беріп, 
кырандарын баптай бастағ ан. Бү ркіт салуғ а ерте болған соң , Жәнібек 
бұ  жолы бү кіл Дәшті Қ ыпшақ ка аты шыккан Сомбалақ  атты каршы- 
ғ асын алып шығ уды жө н кө рді. Хан шақ ыруынан катты сезіктенген 
Жәнібек, бешпетінің  ішінен корасан болатынан жү ка етіп токығ ан 
шағ ын сауыт киді. Алдаспанын қ амсыз кайрап, садак жебесіне жаң а- 
дан сұ ң қ ардың  кауырсынын кадады.

Ханның  аң ғ а аттанатын кү ні жеткенде адыр басына керней-зур- 
найшылары шығ ып, бү кіл даланы басына кө тере, барылдата тартып, 
аң шыларғ а «жиналындар» деп белгі берді. Окшау тө белі мидай дала. 
Ат қ ұ лағ ы мен бү йра кымыздығ ы аралас біткен жасыл шалғ ын. Ә лжу- 
аз сабактары толығ ып ылдидағ ы кызғ алдак, сарғ алдақ тар кө к майса- 
дан жоғ ары кө теріліп, ө рекпіп жеткен... Тұ с-тү стан тебе басына 
сұ лтан, әмір, бектер ағ ыла бастады. Кенет хан ордасы жағ ынан бір топ 
адам кө рінді. Ө згеден сәл ү здіктеу келе жатқ ан, жал-кү йрығ ын тү йіп 
тастағ ан кү рен касқ а жү йрік ат мінген, ү стінде аң  аулауғ а деп арнап 
тіккен шолак сауыт, зерлі кү міс дулығ асы бар Ә білкайыр ханның  ө зі. 
Соң ынан ергендері ү зең гілес батыр нө керлері. Кілең  жең іл сауыт, 
ыкшам киім киген. Аттарының  бәрі жал-қ ұ йрығ ын тү йіп тастағ ан, 
ауыздығ ымен алыскан жү йріктер. Ү стеріндегі сауыттары, асынғ ан 
кару-жарактары кү нмен шағ ылыскан осынау топтың  ішінен ү ш-тө рт 
әйел кө зге тү седі. Ә сіресе, ортада келе жатқ ан, бү кіл Дәшті Қ ыпшак 
жеріне әйгілі, «Ортеке» деп ат қ ойылғ ан кү лсары сәйгү лік мінген жас 
әйел таң ғ ажайып салтанатымен анадайдан-ак кө здің  жауын алады. Ас- 
тындағ ы сайгү лік жү йрігінің  ат-әбзелі, жү ген-қ ұ йысқаны, ө мілдірігі 
— бәрі сары алтынмен апталғ ан. Ә йелдің  ү стінде алтын жіппен зерле- 
ген сарғ ылт, дү рия кыска шапан, басында сү йір ұ шты қ ұ ндыз бө рік. 
Шалбарынын етегі де алтын окамен әдіптелген. Кеудесіндегі гауһ ар 
таспен безелген алкасы кө зді шағ ылыстырып кү н сәулесімен ойнай- 
ды. Алыстан-ак бұ л әйел қ алың  кө кпек арасындағ ы сарғ алдактай, 
кө зді тартады. Ө зі де мейлінше сұ лу, жаң а туғ ан ай секілді жінішке 
касын сү рмелеп тастағ ан. Ү зын шаштарын жиырма-отыз сала етіп, ұ п- 
ұ сак етіп ө рген. Бір ө зінің  тү р-келбеті бү кіл әлемге сән бергендей осы
нау салтанатты ө йелді кө рген адам «бұ  жалғ анда мұ ндай жан жаратыл- 
мас» деп ойларлык. Бұ л — Ә білқ айыр ханның  тө ртінші әйелі, атакты 
ғ алым — Самаркант ханы Ү лыкбек мырзаның  кызы Рабиу-Сұ лтан- 
Бегім сү лу еді. Бұ лар тө беге жеткен кезде солтү стіктегі ақ  ордалардан 
тағ ы бір топ салт атты кө рінді. Алдарында кос кара кө к жү йрік мінген 
Жәнібек пен Керей. Екеуі де аң ғ а шық қ андарын әдейі аң ғ арткандай 
иыктарына каршығ а қ ондырғ ан. Ерлеріне атпа найза ілген. Киімдері 
де ыкшамды. Қ ұ ндыз жағ алы, кыска лұ кпан ш апан, бастарында 
казакы кимаш бө рік, сырттарынан кимылымызғ а жең іл болсын деп



кереге кө з торлы сауыт киген. Ерлерінің  басына ешкі терісінен жаса- 
ғ ан дабыл іліп алғ ан. Бұ л топтың  арасында да ү ш -тө рт әйел. Бұ л 
әйелдердін ішінен біреуі ерекше кө згетү седі. Бұ л Жәнібек сү лтанның  
екінш і әйелі. Алтын хан еліндегі монғ олдармен аралас отырғ ан 
кө шпелі Керей руының  кызы Жағ ан бикем. Бұ ның  астында аты шулы 
«Киік-аяк» атанғ ан ақ боз жү йрік, Рабиу-Сұ лтан-Бегімнің  ер-токы- 
мындай ат-әбзелін алтын жаппағ ан, жү ген-кұ йысканы, ат кеудесіне 
тү сіре салғ ан ө мілдірігіне дейін бәрі қ актағ ан ак кү міс... Рабиу- 
Сұ лтан-Бегімдей ерекш е салтанатымен емес, Жағ ан ө з келбетімен, 
жасы нан ат кү лағ ында ойнап ө скен кө ш пелі елдін кызы екен ін 
кө рсетіп тү рғ ан ерекше отырысымен, камшыны сипай тарткан болмы- 
сымен кө здін жауын алады. Ә сіресе Рабиу-Сү лтан-Бегімдей емес, 
қ олына ү стағ ан найзасы, басына киген меруертпен торлағ ан қ ызыл ба- 
рқ ыт сәукелесі, астындағ ы ак боз аттың  кекіліне таккан ү кісі, бұ ның  
жауынгер елден шыккан әйел екенін кө рсетеді. Дене келбеті де, ас- 
тындағ ы атының  бітімі де Рабиу-Сұ лтан-Бегім кө ркі мен мінген 
жү йрігінен анағ ұ рлым асып тү скендей. Жү рт оғ ан сү йсіне қ арауда. 
Ә білкайыр да кө з астымен Жағ анды бір шолып ө тті. Кенет оғ ан бір 
кү пірлік ой келе калды. «Сұ лу-ак екен. Хан әйелі болуғ а әдейі жара- 
тылғ андай. Егер Жәнібек султан осы жолы жазым болса, алтыншы 
әйелім етіп алармын-ак!».

Хан бетінен кө зін алмай тү рғ ан Жәнібек, Ә білқ айырдың  зұ лым 
ойын кө з карасынан тү сінгендей, теріс бұ рылып кетті. Енді ол адыр 
басы мен етегіне жиналғ ан бекзадаларғ а бажайлап қ арай бастады. 
«Қ айсысы екен мағ ан ажал әкелер!» Кенет кө зі топтан сәл окшаулау 
тұ рғ ан ү ш коң ыр киімді жат адамғ а тү сті. Бұ рын аң ғ а шығ ып жү рген- 
де, бұ л ү ш қ оң ыр піш ін болмайтын. «Осылар екен. Тек сак болу ке- 
рек» деді Жәнібек ішінен.

Аң шылар азығ ы деп тү йеге саба-саба кымыз артқ ан, жең іл ша- 
тырлар тиеген, алдарына он бестей кой айдағ ан бір топ жігіт ауылдан 
шыкқ ан кезде, хан жасағ ы да содтү стікке карай бет алды. Бұ лар арада 
бір конып, келесі кү ні Ү лытаудың  солтү стігіндегі, Кішітаумен жалғ а- 
сып жаткан, Арғ ынаты қ ұ з-асуларына келіп, костарын тікті.

Бү л ескі қ иссада:

деп жыр еткен қ азактың  кө не мәдениет ошағ ы — Арғ ынаты таулары- 
ның  кең  ө ң ірі еді. Солтү стіктен оң тү стікке карай ү зіле созылғ ан жық - 
пыл тасты кұ здар, тү кті қ абакты кайғ ылы жартастар. Ү стін қ аракат, 
мойыл, кө к шалғ ын баскан ү ры сайлар, тағ ы қ ойнаулар. Жағ асын

Ү рпақ тан ұ рпақ  куып бізге жеткен, 
Ежелден Арғ ын атам коныс еткен.
Кө к шалғ ын, кү міс бұ лак Арғ ынатым... 
Шыкпайтын арманымсың  кө кіректен, —



айбалдырғ ан мен акшуағ ы аралас белден келер кө гал шө п кө мген, 
жұ лындай боп жер астынан шығ ып жаткан, сылдыр қ ақ қ ан жің ішке 
бұ лактар. Қ уаң шылык жылдардан баска кезде, каптағ ан малын суара- 
тын Барак кө лден бө тен мол сулы айдыны болмағ андыктаи бұ л арағ а 
жаз ел сирек конатын. Сондыктан да Арғ ынаты тө ң ірегінде кырғ ау- 
ыл, дала казы секілді суы аз жерде ү йреншікті кұ стар мен аркар, 
бө кен, киік кө п кездесетін. Хан тобы ү ш кү н бірдей аң  аулады. Дабыл 
кағ ылып, каршығ алар жерден жаң а кө терілген кездерінде кекілік пен 
ү ларды топырлатып ілді. Мерген жігіттер киіктерді садакпен қ иядан 
кағ ып кырып салды. Бірак Сарыбай бастағ ан ү ш жігіт канша андыса 
да, кө з қ иығ ын бұ лардан аудармағ ан Жәнібекті колдарына оң аш а 
тү сіре алмады. Ажал алайын деп канша кү лшынғ анмен, жауыздыктың  
реті келмеді. Ә бден ызаланғ ан жігіттер не істерін білмей, хан ертең  
елге кайтады деп тұ рғ андарында, Жәнібекті мерт етер бір жағ дай кез- 
дейсок тап болды. Аң  аулау қ ызығ ына кіріп кетіп, әбден елеуреген 
Жәнібек бір мезет аужайын байкай алмай калды. Қ астарынан жанай 
кашкан ак бө кенді кө ре сала, атын борбайлап тұ ра қ уды. Кү німен аң  
соң ынан шапкан серіктерінің  аттары әбден болдырғ ан-тын. Тек тү ске 
дейін ү дайы шапса тері ғ ана шығ атын Жәнібектің  кө кбуырылы ғ ана 
әлі тың  еді. Атбегі әбден жараткан екен, кабак кақ қанша жолдастары- 
нан ү зап кетгі. Ол ак бө кенді қ уып келе жатып, тө теден косылғ ан хан 
тобы мен әлгі ү ш коң ырды кө рді. Хан атын жаң а ғ ана ауыстыр- 
ғ ан. Ал Сарыбай тек Жән ібекті аң думен ғ ана жү ріп астындағ ы  
жү йрігін тың  ү стағ ан. Ә рі-беріден соң  Жәнібек, хан, Сарыбай ү шеуі 
ө згелерден карасын ү зіп, ү здік кеткен. Бие сауымдай жер шапканда 
ғ ана бү л ү шеуі калжырауғ а айналғ ан бө кенге бірдей таянғ ан. Ә бден 
дымы кү рып етпетінен кұ лағ ан дала еркесінің  ү стіне аң шылар бірдей 
жеткен. Аң  кү мар Жәнібек сойылын лактырып жіберіп, бө кенді бірін- 
ші боп бауыздайын деп, кынабынан кездігін ала атынан секіріп 
тү скен. Дәл осы сәтте: «Жок, олжа менікі!» деп Сарыбай да сойылын 
ынғ айлап бө кенді бауыздауғ а енкейген Жән ібектің  ту сыртынан 
ү рмак боп таяй берген. Бірак Жәнібек барыстай атылып, Сарыбайды 
ат ү стінен жү лып алғ ан, Жәнібектің  тізесінің  астына тү сіп қ алғ анын 
бір-ақ  білген Сарыбай ханғ а:

— Ау, ұ рсанызшы кө к желкеден! — деген, ханның  қ олындағ ы 
сойылғ а кө зі тү сіп.

Неге екені белгісіз, ханның  бойы дірілдеп кетіп, Жәнібекті 
сойылмен ұ руғ а колы кө терілмеген.

Дәл осы кезде шапкан ат дү бірі кенет естіліп, бір бү йірден Керей 
сұ лтан шығ а келген. Тізесімен Сарыбайды бір-екі нығарлап жіберіп 
Жәнібек: «Бір жолғ а кастығ ың ды кештім, екінш і мәртебе колыма 
тү ссең  ө зің нен кө р» деп тү регелген де, жаткан аң ғ а карағ ан. Ө кпесі 
ө шіп әбден орнынан тү ра алмай қ алғ ан бейшара, сол мойнын созып 
етпетінен кұ лағ ан калпында әлі жатыр екен. Жәнібек оны аяп кеткен.



«Жазық ты жауыма тіршілігін киғ анда, жазығ ың  жок, акбө кен, сені 
несіне ө лтірем», деп анандай жерде жаткан сойылын алып атына 
мінген. Осы сәтте Керей де жеткен. Болғ ан окиғ аны  айтпаса да 
тү сінген Керей сү лтан, інісін касына ертіп, ханғ а бү рылып та карама- 
стан, шауып келе жаткан топка карсы акырын аяндап жү ре берген.

Бұ л кезде тәлтіректеп орнынан Сарыбай да тү регелген. Атының  
ү зең гісіне аяғ ын салып жатып:

— Бекер сойылмен ұ рмадың ыз, хан ием, — деген алкына сө йлеп, 
егер де жығ ылғ анда мойын омырткасын бү рап ү зіп алатын едім де, 
атынан кұ лап ө лді дейтін едім. Калай ө лгенін кө зімен кө рген ешкім 
жок... — деп келе жатты да, — таксыр хан, кеш ірің із... — деп басын 
колымен корғ ай берген.

Бірак қ ұ лаш тай сілтеген кө к кұ рыш алдаспан онын мойныи 
қ иғ аштай кесіп, зәресі ү шып кезі адырайғ ан басын анадай жерге ұ шы- 
рып тү сірген.

Қ айтып оралғ ан Жәнібек пен Керей Сарыбайдың  әлі де болса 
жаны шығ а коймай, анадай жерде ақ ырын кимылдап жаткан басы мен 
қ ан-кан болып діріл қ ақ қ ан денесін кө рген. Бұ йрығ ын орындай алма- 
ғ ан қ ұ лы енді тірі куө ге айналмас ү шін, ханнын әдейі ө лтіргенін екеуі 
бірдей ұ қ қ ан. Бірак Ә білкайыр:

— Жәнібек сү лтанғ а кастык ойлағ аны ү шін басын алдым! — де
ген.

Ана екеуі оғ ан жауап кайтармағ ан, ү н-тү нсіз аттарының  басын 
бұ рып, келе жаткан адамдарғ а карсы аяндағ ан.

Хан казір ө зінің  сол кү нгі кылығ ын ойлауда. «Он алты жасымда 
Едігенің  немересі Қ азы биді ө з қ олыммен бауыздағ анда, он жеті жа
сымда аталас туысым Дәшті Қ ыпшак ханы Жұ мадү кті туған баласын- 
дай боп қ олында ө скеніме карамастан, жекпе-жекте шокпармен ұ рып 
ө лтіргенде ш імірікпеген басым, кастасқ ан жауым Жәнібекті кара 
кұ стан сойылмен бір салып ө туге калай жарамадым? Кезі келгенде 
кандай кұ рбандыкка да болса бара алатын жү регім, сол жолы калай 
дауаламады?

Иә, ө згелер айкай-сү рен салып жеткенше, сойылмен бір-ак періп 
ө лтіруім керек-ак еді, ар жағ ында аттан кұ лап ажал тапты деп корсету 
— Сарыбайдың  шаруасы. Ал мен... Міне, сондағ ы сәл бө геліп калғ а- 
нымның  кү нәсін енді тартып жү рмін... Жауың а деген сойылды дер 
кезінде сокпау — ү лкен кылмыс! Енді міне Жәнібектің басын калай 
алудың  жолын таба алмай, аң ыс-аужайым азаптануда... Ашык кетуге 
болмайды, казір олар жағ ындағ ы ел аз емес. Ә ттең , әттең , сол бір сәт 
кайта оралар ма еді! Апырай, сол жолы колымдағ ы сойылымды бір 
сілтеуге жү регім калай дауаламады екен. Дауалатуым керек-ак еді».

Ә білқ айыр ойына ө лім жазасына бұ йырмак жігіті кайтадан тү сті. 
«Иә, бү л жолы тағ ы мен ү кім айтуым керек. Айтпаска амалым жок. 
Орда манына топталғ ан Арғ ын, Кыпш ақ  арасындағ ы дау-жанжал



бү гінгі кү ні осы жігіт аркылы шешілмек. Егер бү л жігітті ө лім жаза- 
сынабү йырсам, Қ ыпшаккуанады. Босатсам Арғ ын мәзболады... Қ ан- 
дай шешім алу керек? Орда бү тіндігі осы бір жігіггің тағ дырымен бай- 
ланысты. Кж таскан  Жән ібек, Керей, Абактарды ң  да кү тіп 
отырғ андары менін шешімім, кандай ү кім айту абзал?» Ә білкайыр тср- 
леп кетті. Бір кара казақ тың  тағ дырының  ө зіне осыншама салмак сал- 
ғ анына таң  калды. Ал ө ткен заман болса... «Иә, иә, Шың ғ ыскан баба- 
мыз кезінде, бір адамның  ө мірі тү гіл мың  адамның  тіршілігі де ү лы 
ханның  бір кабак какканынан шешіліп жатпас па еді? Иә, сө йтер еді- 
ау! Жок, Шың ғ ыс бабамды койып, бертініректегі Мө ң ке ханның  
тү сында да, бір кісінің  тағ дыры ешкімнің  ойына ойран салмас еді!».

Оның  есіне Мө ң ке ханды жерлеу жайындағ ы аң ыз тү сті.
Ө зге жү ртка карағ анда монгол халкының ө здерінің бекзадаларын 

жерлеуде скі айрыкша дәстү рі болғ ан.
Бірі — кабірге ө лген сү лтанымен бірге бекзаданың  күлын саду 

дәстү рі. Терең  зираттың  бір бү йірінен куыс казады. Оғ ан ө лікті 
тү сіреді. Ө ліктің  астына бекзаданың  тірі кезінде ең жаксы кө рген 
кү лын жаткызады. Кү л бірнеше сағ ат еліктің  астында жатып тү ншығ а 
басгағ анында оны бейіттен алып шығ ады. Есін жиғ аннан кейін, кұ лды 
ө ліктің  астына каііга жаткызады, Осылай ү ш рет істейді. Егер кұ л тірі 
калса, оның  сү раганын беріп, кұ лдыктан біржолата босатады. Монғ - 
олдардың  тү сінігі бойынша кү л бекзадағ а шын берілген адам болып 
шығ ады. Кожасы ө ліп, қ ү лы тірі калғ анда ол ө мір-баки кожасының  
бар кү нәсін аркалап ө теді-міс. Сондық тан оны тірі қалдырады. Асто- 
данғ а салынғ ан ө ліктің  денесін куыска тығ ады. Зираттың  ішіне казан 
толы ет, кү мыра толы сү т кояды, Садака етіп кө птеген кү міс, алтын 
білезік, сакина, алка тәрізді қ ымбат заттар калдырады. Бү ндайда егер 
бекзада бай адам болса, алтын, гауһ арлар зиратка аянбай салынады. 
Бекзаданың  жанын кинауғ а келген періштелер алтынды алып, ө лікке 
тимей кетеді деп ойлайды монғ олдар.

Екіншісі — койылғ ан бекзаданың  зиратын тірі жан білмеуі керек. 
Бекзада койылғ аннан кейін оның  кө рін білетін адамдар тегіс 
ө лтіріледі, қ абір ү стінен ү йірлі жылкылар ө ткізіліп жер бетін теп-тегіс 
етеді.

Мү ндағ ы ойлары — кабірге салынғ ан асыл мү лікке кызығ ып бек- 
заданың  моласын қ азып, ө лік сү йегін корлаудан сактау ғ ана емес, мо- 
нғ олдардың  баска да себептері бар. Римнің  бір императоры «тарих 
менен басталады» деп ө зінен бұ рын ө ткен, капитолияның астында сар
кофага жаткан жиырма тоғ ыз императордың  бальзамдалған денеле- 
рін алып ө ртеп жіберген. Тірі кездерінде ө ш іккен патш аларының  
сү йектерін ө лгеннсн кейін казып алып корлау, бө тен елдерде дс сан 
мэртебе ксздескен. Мұ ндай соракылык ө ткен замандарда жиі болып 
келген. Ескі монгол заң ы бү ндайғ а орын бермеген. Тірі — ө лі жаннан 
ө іиін алуғ а тиісті емес. Сондыктан оның  зиратының  қай жерде екенін



тірі жауы білмеуі керек. Білетін кұ л ө лтіріледі, зират ү стінен жылкы 
айдалып кабір беті жермен-жексен етіледі.

Бір мың  екі жү з елу тоғ ызыншы жылы Кдракү рымдағ ы Шың ғ ы- 
стың  ү лы тағ ында отырғ ан Мө нке хан ө лгенде, оның  інілері Арык 
Бү ғ ы, Кү былай Кү лағ улардын әмірі бойынша осы ханды жерлеуге 
катыскан он мың  адам тегіс бауыздалғ ан. Ондағ ы ойлары — тірісінде 
катігез болғ ан ханнын ө лігінен Шың ғ ыстың  ө зге балаларының  ү рпағ ы 
ө шін алып жү рмесін деген және монгол халкының  отка табынатын 
кездегі діни тү сін ігі бойынш а бекзаданы ң  жаны о дү ние- 
де тыныш серуен қ ұ руғ а тиісті-міс.

Інілерінін Мө ң ке ханды аталары Шың ғ ыстан да артык етіп бы- 
лайша дәріптеулерінде бұ л екі салттан да баска бір максат бар-ды. Ол 
максат — бү кіл әлемге, кала берді ө здерімен бак кү ндес жауларына, он 
мың  адам каза тапкан канды кырғ ынмен сес кө рсету болатын.

Сө йткен Шың ғ ысхан ұ рпағ ынан шыккан Ә білкайыр хан болса, 
енді мынау, бір жігіттің  тағ дырын шеше алмай жаураған торғ айдай 
кү ты кашып тұ р. «Бір Шың ғ ыстан тарағ ан екі ұ рпактың біреуі он мың  
адамды бауыздағ анын мактан етеді, ал екіншісі бір адамды ажалғ а бере 
алмай, кү ні бойы әуре-сарсаң  ойғ а берілуде. Бү л калай? Расымен-ак 
бір кезде бү кіл дү ниені тітіреткен айбынды «Ә лем иесі» тү кымдары- 
ның  уактап кеткені ме? Солай тәрізді.

Ә білкайыр тағ ы да ауыр кү рсінді. Расында да бұ л оғ ан Тө ле бала- 
ларының  он мың  адамды кұ рбанғ а шалғ анынан шешуі киын кесік еді. 
Пышак кесті ү кімін шығ ара алмай киналуы да содан туғ ан.

Кара казак жерін жаулап алғ ан Шынғ ыс балаларының  арасы 
кым-киғ аш бір тарих. Ә білкайырдың  дағ даруының  ө зі де осыдан еді.

Ү гедей балалары монғ олдың  ө з жеріне Ү лы Ордағ а ие болып 
калғ анда, Жағ атай балалары мен Тө ленің  кіші ұ лы Арык Бұ ғ ы осы 
кү нгі Орта Азия ө лкесі — Жейхұ н мен Сейхұ н ө зендерінің  арасын — 
Мауреннахрдын бай алкабына ие болғ ан-ды. Ал Тө ленің екінші ба- 
ласы Кұ былай Кытай жерінің  Солтү стігі мен Батыс жағын жаулап 
алып, енді дені Дәшті Кыпш ак пен алан 1 әскерлерінін кү штерімен 
сол Кытайдың  Оң тү стік жағ ын жаулауғ а кіріскен. Ү шінші баласы 
Кұ лағ у осы кү нгі Кавказ жерін ің  бү кіл Оң тү стік тұ сын ш ауып, 
Иранды алып, енді сонау Египетке кол соза бастағ ан-ды. Кұ лағ уды 
жергілікті ел ыкпалына тү сіп кетпес ү шін, будда монахтары — ұ йғ ыр- 
лардан, тібіттіктерден, кытайлыктардан кұ рылғ ан кілен сенімді адам- 
дармен корш ағ ан. Бү лардың  бәрі ұ лы хан Мө ң кенің  қ арамағ ында 
болатын.

Ү гедей, Жағ атай, Тө ле балаларының  басш ылык саясаты кан 
тө гіспен, бағ ынғ ан елді кыру, талаумен аякталатын-ды. Коркыту, кор- 
ғ ансыз елді тек найзаның  ү шымен, айбалтанын кү шімен бағ ындыру —

1 Орыс пен Дәшті Кыпшак жауынгерлерінен кү рылғ ан «Элен асы» атгы 
әскер кү рамасы.



бұ лардың  негізгі саясаты еді. Ө ртенген, кирағ ан кала, кұ лазып бос 
калғ ан егін даласы, тау-тау болып ү йілген адам сү йегі, кашқ ан, боск- 
ан жұ рт — міне, монгол канды балактарының  бір кездерде гү л-гү л 
жайнағ ан ө лкелерге алып келген ү лесі осы болатын...

Ал казак жеріне келген Жошы да осы саясаттан танбаған. Тек 
ойын орындау тәсілі ө згеше еді.

К,ият руының  батыры Есугейден туғ ан Шың ғ ысхан Қ оң ырат 
Дай-ноянның  кызы Бө ртеден бес кыз, тө рт ү л кө рген. Солардың  бір 
кыздан кейінгі ең  ү лкені Жошы. Монгол ғ ү рпы бойынша ө з руынан 
әйел алуғ а болмайды. Жігіт калындыкты баска рулардан, әсіресе на- 
ғ ашы жұ ртынан іздеуі керек. Осы дәстү рге карап, Жошы да ө зінің  заң - 
ды тө рт катынынын ү шеуін Қ оң ырат руынан алғ ан. Ү лкен бәйбішесі 
Жү ке-бегімнен ү лкен баласы Орда, екінші әйелі Ү кі-бегімнен Бату 
туғ ан. Бұ лар да нағ ашы жұ ртынан бір-бір әйелден алған. Осылай ата- 
дан әкеге, әкеден балағ а ауыскан ғ ұ рып бойынш а Жошы ұ рпағ ы 
Коң ырат руына кү йеу жұ рт боп кеткен. Ал бір кезде Керулен, Онон, 
Орхон ө зендерінің  бойымен кө шіп жү рген Найман, Керей, Уак рула- 
ры тәрізді монгол жеріндегі Коң ырат руы, енді бірінші боп Жошы 
ұ лысына кіреді. Бұ ның  ү стіне «Шың ғ ыс монғ олда хандыкка таласып 
жү ргенде, Борте Керейдің  бір батыр жігітімен кө ң ілдес болғ ан екен. 
Жошы содан туыпты» деген де кауесет бар. Бұ л кауесет кисынғ а да 
келетіндей. Оғ ан дәлел: Шың ғ ысхан енді ө летініне көзі жетіп, орны- 
на Жошыны коймак боп бір мың  екі жү з жиырма алтыншы жылы Ү лы 
кұ рылтайды шакырғ анында, монгол жыраулары хан алдында «Жошы
ны койма, ол сенің  нәсілің  емес», деп жыр айтады.

Осындай себептерімен Жошы Конырат, Керей руларын іштей 
канап жатса да, сырттай жақ ын ұ стағ ан болып кө рінеді...

Жок, карамағ ындағ ы жұ ртты Жошы кандас болдым деп аяғ ан 
емес. Оғ ан басқ аратын, әмірін жү ргізетін ел керек. Ал Дәшті Кыпшак 
Жошы хандығ ының  туын тігетін негізгі жері болуғ а тиісті еді.

Демек, казак шежірелері Жошыны Шың ғ ыстың  ө зге балаларын- 
дай канішер атамайды. Жыр, аң ыздарда кейде каһ арымен бірге сө зге 
токтайтын, ашуын акылғ а жең гізе білетін адам етіп кө рсетеді. Бұ ғ ан 
«Аксак кұ лан — Жошы хан» аң ызы куә.

Қ айткенмен де осы Жошы Жағ атайдай басып алғ ан елін кү ртып 
жіберуге кұ штар болмағ ан. Оның  бү йтпеске амалы да жок еді. Қ азак 
жерінде калғ ан монғ ол баскынш ылары сан жағ ы нан жү здің  
біреуіндей-ақ  аз-тү н. Шың ғ ысхан жаулап алғ ан жерінде тө рт басына 
тө рт ү лыс етіп бө лгенінде монгол әскерінен әрқ айсысына он санадан' 
бар бергені тө рт мың  әскер деген акпар бар. Монгол нояндары да, бір 
шелек суғ а салынғ ан бір уыс тұ здай қ алың  казак.тың  арасына кіріп 
біржолата оның  тілін, дінін алып ө здері де казак болып кетеді. Тек

Б і р с а н а д а — жү з адам.


