Gengis Khan

O que me chamou a atenção de quem era Gengis Khan
(1162-1227), foi vendo um documentário no youtube onde
fizeram estudos de DNA na Mongólia e provaram que de cada
300 pessoas, uma era parente de Gengis Khan.
O começo do fim do império Mongol começou em 1260
quando eles se dividiram e se enfraqueceram.

Única imagem de Gengis Khan feita pelos chinêses

Além de ser poderoso no sexo, pois, quando conquistava
uma cidade não queria dinheiro e sim mulheres bonitas e tinha
um apetite sexual incrível.
Mas não fui isto que o deixou famoso e sim reunir nas
estepes todos os mongóis e conquistar terras duas vezes
maiores que o império romano e o império de Alexandre, o
grande.
As estepes são aquelas regiões planas que tem na Ásia e
os mongóis dispunham de cavalos, bois, cabras e carneiros.

Estepes mongois

Figura 1- Estepe oriental, zona sem estepe, estepe europeia e
estepe dos ordos.

As estepes são semelhantes as pradarias americanas e no
Rio Grande do Sul no Brasil. A estepe euroasiática possuí uma
largura aproximada de 400 Km e comprimento de cerca de 8.000
Km. Todos que viviam nela eram nômades, e estavam sempre se
mudando. A sua barraca familiar podia ser desmontada em uma
hora. Os povos fora da faixa dos 400 Km eram sedentários,
possuindo muralhas e cavalos diferentes.
O cavalo deles era um cavalo próprio para a região, pois,
suas solas das patas eram fortes sem precisar de ferraduras,
eram baixos e com 2 m de comprimento e peso de 350 kg e
suportavam temperaturas muito frias.
Os cavalos podiam comer capim enterrados na neve até
0,50m e comiam qualquer coisa, como folhas de árvores.

Figura- Cavalo dos mongóis.
Em 1960 um russo chamado Przewalski viu o que restou
destes cavalos e conseguiu que eles não se acabassem e agora
é chamado de cavalo przewalski.
Outra vantagem dos mongóis é que eles conseguiram fazer
um arco para atirar flecha muito sofisticado. Era o chamado arco
composto, que tinha: madeira, pedaço de chifre e tendões. Eram
pequenos e podiam matar de 50m a 200m com precisão.

Como os arcos compostos eram pequenos (0,90m) o
mesmo era disparado de cima de um cavalo e o cavaleiro
poderia se mexer para qualquer lado.
Os mongóis tinham algumas táticas interessantes:
1. Sempre lutavam a cavalo e usavam o arco composto e
lança.
2. Quando o inimigo era muito forte eles fugiam. Não eram
suicidas.
3. Eles lutavam para pegar o botim e depois voltavam para
suas casas.
Quando o rei Dario I dos Persas em 512 aC mandou invadir
as estepes eles mandaram as famílias para bem longe e
foram recuando uns seis dias. No recuo queimavam as
pastagens, secavam os poços de água e quando o exército
invasor estava debilitado, atacavam e eram poucos os que
conseguiam sair do deserto. Os mongóis tinham
experiência de quando o exercito os perseguia, perdia
bastante da sua organização e quanto mais dias se
passavam, mais desorganizados iam ficando.
Os Chineses ao longo dos séculos fizeram várias
excursões para punir os mongóis, mas ninguém voltava
vivo. Muitas vezes os chineses subornavam determinadas
tribos mongóis para ajudarem eles na guerra, mas mesmo
assim os resultados nunca eram conclusivos.
A muralha é uma série de muralhas com objetivo de deter
a pilhagem que faziam os povos mongóis nômades. A muralha
não foi feita para uma grande invasão, mas sim para as
pequenas incursões que faziam os mongóis.
O interessante dos mongóis é que aprenderam a derrubar
muralhas de pedras fazendo atiradeiras de pedras contra as
muralhas até a derrubarem e invadir.
Quando era pequeno seu nome era Temudjin e todos nós
já vimos vários filmes dele, com um canga redonda no pescoço.
O objetivo de Temudjin era unir todos os mongóis sob uma
única lei. Achava que estava predestinado por Togril que isto
acontecesse.

Depois que morreu com 65 anos de idade, seu império
começou a se fragmentar até sua extinção, durando
aproximadamente 150 anos.
Em 1500 mais ou menos surgiram as armas de fogo e
acabou com os cavaleiros nômades com seus arcos compostos.
Os mongóis tentaram duas vezes invadir o Japão (1274 e
1281) a partir da Coreia usando mais de 500 navios, mas o vento
afundou todos os navios e os japoneses deram nome ao vento
de Kamikase.

Figura 2- Tenda dos mongóis que podia ser desmontada em 1hora.
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O Império Mongol em 1300 d.C, com as subdivisões da Horda de Ouro (amarelo), Canato de
Chagatai (cinza), Dinastia Yuan (verde) e Ilcanato(roxo).

