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Құрметті оқырман

«Ұ

лы Жеңіс ешқашан ұмытылмайды» атты кітап –
Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола облысының соғыс
майдангерлеріне арналған еңбек.
Бұл осы өңірден шыққан барлық Кеңес Одағының Батырлары
мен қазіргі көзі тірі Ұлы Отан соғысы майдангерлері және тыл
ардагерлері жайлы жазылған кітап. Бүгінгі ұрпаққа патриоттық
рух беретін, еңбек ерлігіне бастайтын, ұлағатты тәрбие беретін
құнды дүние.
Онда Кеңес Одағы Батырларларының қаһармандық ерлік
жолдары мен арамызда жүрген астаналық соғыс ардагерлерінің
майдан жолдары және соғыс жылдары тылда еңбек еткен
адамдардың толассыз еңбегі баяндалады.
Ұлы Отан соғысына қатысушылардың есімдерін мәңгі есте
қалдыру үшін жазылған кітап – Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігі мен
қалалық ардагерлер кеңесінің жастарға ой тастар, қолда барды
қадірлей білу мен зұлымдық пен жауыздықты жеңу, бейбіт өмірді
сақтап қалған біздің қаһарман жауынгерлеріміздің ерен ерлігін
бүгінгі ұрпаққа паш ететін мұра. Ұлы Отан соғысына қатысқан
жауынгерлердің ерлігін жастарымыз біліп өссе, бүгініміз ертеңнен
де нұрлы болады деген мақсат.
Кітап көпшілік оқырманға арналған.
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Уважаемые читатели

К

нига «Ұлы Жеңіс ешқашан ұмытылмайды» – «Великая Победа
в памяти навеки» повествует о героях-фронтовиках из города
Нур-Султан и Акмолинской области.
Ценность данного издания – в воспитании патриотического
духа, мотивации к созидательному труду у нового поколения на
достойном примере Героев Советского Союза Акмолинщины и
ныне живущих в столице фронтовиков.
В книге представлен беспримерный ратный и трудовой подвиг
Героев Советского Союза, ветеранов войны, проживающих в
столице, и тружеников тыла в годы войны.
Книга издана акиматом города Нур-Султан и городским советом
ветеранов для сохранения в исторической памяти героических
имен участников Великой Отечественной войны. Новое поколение
должно бережно хранить память о подвигах героев войны.
Непреходящие ценности Великой Победы, наставления
потомкам – свято хранить и беречь мирную жизнь, трудиться во имя
прекрасного будущего. Верность заветам поколения победителей
вдохновляет нас на старательный труд. Молодежь страны, которая
знает, помнит и чтит свою историю, приложит все свои знания и
усилия для процветания Родины.
Книга предназначена для широкой читательской аудитории.
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ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

Алтай кӨлгінОв,
нұр-Сұлтан
қаласының әкімі

Ұлы Жеңіс –
мәңгілік ел есінде!

Ж

ұртымызға тән кісілік көп қасиеттің бірі – жақсы мен
жақсылықты ұмытпайтыны. Тұлғалар мен оқиғалар тарих
қойнауына тереңдеген сайын, олардың бейнелері жадымызда
керісінше, айқындала береді. Бұған - Тәуелсіздік жылдарында
сәуле түскен тарихнамамыз куә. Бұл кезеңде әрісі - хандардың,
батырлардың, билердің; берісі – Алаш арыстарының есімдеріне
дейін жаңғырып, кітапханамыз елдік пен еркіндікке шақыратын
жәдігерлермен молайып қалды. Рухымыздың бұлайша жаңғыруы
Елбасымыздың 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын
атап өту шешімімен нық шегеленді.
Дәл сол жылы Ұлы Жеңістің 70 жылдығы да кеңінен
тойланды. Біз кенет II Дүниежүзілік соғыстағы Қазақстанды
жаңа қырынан көрдік. Жаңадан табылған, немесе ертеректе
саясат құйтырқысымен бүгулі қалған мәліметтер қазақ
даласындағы соғыс драмасын аша түсті. Ендігәрі Қазақстанды
көптің бірі емес, Жеңіске әлемнің ұлы державаларымен бірдей
үлес қосты деуге әбден болатын еді. Мысалы, соғыста қаза
болған қазақстандықтар 400 мың делініп келген болатын. Жаңа
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мәліметтер шын мәнінде - 600 мыңның үстінде екенін көрсетті.
Салыстыру үшін: АҚШ-тың тап осы соғыстағы адам шығыны 420 мыңдай адам.
Өкінішке қарай, кезіндегі соғыстың әсіре мифологизациясы
боздақтардың шын мәніндегі ерлігіне сенімсіздік ұялатты.
Бірақ архивтер ашылып, интернет арқылы халықаралық алысберіс көбейгесін, бабаларымыздың қаһармандығы туралы
әңгімелердің рас екеніне көз жеткіздік. Мысалы, өзіміздің
елордамызда жасақталып, соғыста жойылып кеткен әйгілі 106
кавалериялық дивизияны алайық. Мылтық түгілі, ескі қылыш
та қолға тимеген сол боздақтар ақыры жалаң қолмен шайқасты!
Осындай сорақы фактілердің ашылуы әрине, тарихымызға бүкіл
ел болып назар аударғасын мүмкін болды. Аталарымыздың
көзсіз ерлігін енді құжат жүзінде көрдік.
Биыл, Ұлы Жеңістің 75 жылдығында, әлі де қалып отырған
ақтаңдақтардың сыры ашыла түседі деген үміт бар. Әдеттегідей,
жаңа есімдер ашылып, жаңа деректер табылып жатса - құбақұп. Ол үшін осы кітап сияқты еңбектердің жарық көруіне
әрқайсымыз қал-қадірімізше ат салысуымыз керек. Батырлық
бабаларға сын болғанда - олар сүрінбеді. Ендеше, олардың
ерлігін жетесіне жеткізе айту - біздің ұрпаққа, біздің толқынға
сын. Зар заманның қаһармандарына бейбіт заманда тағзым ете
білейік.
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ЕШҚАШАН
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
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Алтай кулЬгинОв,
аким города
нур-Султан

Великая Победа навеки
в памяти народной!

О

дно из многочисленных благородных качеств нашего народа заключается в том, что мы никогда не предаем забвению
подвиги наших предков. Чем глубже история уходит корнями в
прошлое, тем отчетливее в нашей памяти героические образы
отцов-победителей. Свидетельством тому является отечественная историография, получившая широкое развитие в годы Независимости. Были возрождены имена ханов, батыров, биев,
лидеров Алаш Орды, библиотеки пополнились уникальными
реликвиями, прославляющими значимость единства и свободы
государства. Решение Елбасы о праздновании 550-летнего юбилея Казахского ханства в 2015 году позволило еще более укрепить ценность собственного исторического прошлого.
В тот же год широко отмечалось 70-летие Великой Победы.
Мы получили возможность переосмыслить вклад нашей страны в общую Победу. Были обнародованы новые факты и прежде
утаенные исторические свидетельства, которые в полной мере
раскрыли драму войны, развернувшуюся в казахских степях. Теперь мы по праву можем гордиться тем, что вклад Казахстана в
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достижение Победы был таким же значимым, как у великих держав мира. Если прежде считалось, что на войне полегли 400 тысяч казахстанцев, новые данные показали, что свыше 600 тысяч
наших соотечественников пожертвовали свои жизни в борьбе с
фашизмом. Для сравнения: США потеряли в этой войне около
420 тысяч своих бойцов.
К сожалению, по причине чрезмерной мифологизации прежде
подвиги наших героев воспринимались с недоверием. Однако
благодаря рассекречиванию архивов, активизации обмена
информацией по сети Интернет мы убедились в том, что наши
предки совершили поистине величайшие подвиги. Возьмем
106-ую кавалерийскую дивизию, некогда сформированную в
нашей столице. Бойцам фактически пришлось идти против
врага с голыми руками! Эти ужасающие факты были раскрыты
благодаря тому, мы всей страной обратили внимание на нашу
историю. В итоге мы получили документальные подтверждения
мужества наших отцов-победителей.
Есть надежда, что в год 75-летия Великой Победы раскроются
другие белые пятна в истории войны: новые имена, новые факты.
Значимую роль в этом деле играют такие труды, как данная
книга, для появления которых, каждый из нас должен внести
свой посильный вклад. Наши отцы с честью прошли тяготы
войны. Донести всю величину их подвига до подрастающего
поколения - дело чести для нас. Чтить их мужество и героизм,
благодаря которым мы живем в мирное время, наш священный
долг.
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бақытқожа
ізМҰХАМбетОв,
қР Парламенті
Мәжілісінің депутаты,
қР «Ардагерлер ұйымы»
орталық кеңесінің
төрағасы

Б

Жеңіске 75 жыл

Біз, дүниені дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысында ел
бейбітшілігі үшін жанын берген ата-бабаларымыздың рухын
мәңгілікке жадымыздан шығармауға тиіспіз! Олардың қанымен
келген жеңіс – ең ұлы жеңіс, киелі жеңіс, қадірлі жеңіс. Ұлы Отан
соғысы жылдары ер азаматтармен бірге майдан шебінде ерлік
көрсеткен қазақ қыздары да аз болған жоқ. От пен оқтың ортасында
жүріп жаралыларды өлімнен құтқарды. Олардың жасаған ерлігі
мен есімдері мәңгі ұмытылмайды.
«Жеңіс» бүкіл халыққа бейбіт өмір әкелді, елге тыныштық
орнады.
Осы бір айтулы 75 жылдыққа аман-есен жетіп, ұлы тойға куә
болғалы отырған қариялардың жыл сайын қатары сиреп бара
жатқаны көңілге мұң ұялатады. Мемлекетіміз Ұлы Отан соғысына
қатысқандарға барынша қамқорлық көрсетіп келеді.
Ұлы Жеңістің 75 жылдығы құтты болсын! Тәуелсіз елде
бақытты ғұмыр кешіп, бейбіт заманда өмір сүріп жатқанымыз
үшін, ардагерлерге мың тағзым! Жеңіс туы көгімізде мәңгі
желбіресін!

иыл Ұлы Жеңістің 75 жылдығы. Жеңіс күні бәріміз
үшін айрықша қымбат, қасиетті мереке. Бұл тек сол
соғыста жеңіске жеткенімізді атап өтетін күн ғана емес,
сол соғыста Жеңісті жақындату үшін жан аямай шайқасып,
қан майданнан оралмай, еліміздің берік қорғанындай болып
қалған арыстарымызды еске алатын күн. Әсіресе, бұл күн
Екінші дүниежүзілік соғыстың бар ауыртпалығын өз мойнымен
көтеріп, Отан үшін от кешіп, соғыстың қанға бөккен даласында
қайсарлықпен шайқасқан, Жеңіс туын желбіреткен, Ұлы Отан
соғысының ардагерлері үшін ерекше мейрам.
«Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмақ емес». Ұлы Отан
соғысына қатысып, ерекше батырлығымен көзге түскен
Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Мәншүк Мәметова,
Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова, Қасым Қайсенов, Мәлік
Ғабдуллин, Рақымжан Қошқарбаев, Төлеген Тоқтаров, сынды
қырандардың ерліктері ешқашан да ұмытылмайды. Қасиетті де
қастерлі Отан үшін жанын пида еткен соғыс ардагерлерін жыл
сайын еске алып, олардың рухына тағзым ету – біздің, кейінгі
ұрпақтың ең басты парызы.

10

11

ҰЛЫ ЖЕҢІС
ЕШҚАШАН
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

сансызбай
есілОв,
«Ардагерлер ұйымы»
Республикалық
қоғамдық бірлестігінің
нұр-Сұлтан
қалалық филиалының
төрағасы

Ұлы жеңіс
жауынгерлеріне тағзым!

Ж

еңіс күні – барлық халқымыз үшін есте қаларлық - Ұлы
мереке. Соғыс майдангерлерінің жанымен, қанымен,
терімен, көз жасымен, ерлігімен жеткен Ұлы Жеңіс бізге әрине
оңайлықпен келген жоқ.
Отан үшін қаза тапқан қарулас жолдастарының аманатын
арқалап, туған жердің топырағын жауға таптатпай, ерлік көрсете
жүріп жауынгерлеріміз жауды жеңіп, неміс-фашистерін тізе
бүктірді. Майдангерлеріміз қалың елдің сағына жеткен Жеңіс
күнін ерлікпен бізге жеткізді. Сондықтан да бұл жеңісті біз
ешқашан ұмытпаймыз.
Еш хабарсыз басталған Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан
1 миллион 700 мыңға жуық түрлі ұлт өкілдері қатысты. Екінші
Дүниежүзілік соғысынан 600 мыңға жуық отандасымыз
«ҚазАқпарат» агенттігінің дерегі бойынша соғыстан оралмаған,
ал солардың 125 мыңнан астамы хабар-ошарсыз кеткен.
Қыршынынан қиылған сол жастардың ішінде, елімізді көркейтер
қаншама дарынды жас жауынгерлеріміздің сүйегі туған жеріне
жетпей, шет жақта бауырластар зиратында қалып қойды.
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Ұлы
Отан
соғысының
жеңісіне
қазақстандық
майдангерлердің қосқан үлесі зор. Тіпті қақаған қыста, қарлы
боранды күндері мен толарсақтан саз кешкен сұрапыл соғыста
қазақ жауынгерлері мен тылдағы еңбеккерлер күн-түні ұйқы
көрмей, Отанына, туған жеріне деген патриоттық сезімін
көрсете отырып, фашистерді жеңіп Жеңіске жетті. Көптеген
Ақмолалықтар майданда ерліктің үлгісін көрсете отырып,
өздерін Даңққа бөледі.
Олардың ішінде Кеңес Одағының Батыры атағына екі
мәрте ие болған ұшқыш генерал-майор Талғат Бигелдинов,
Кеңес Одағының Батыры, Егемен еліміздің тұңғыш Қорғаныс
министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов, майдангержауынгерлер - Ақан Құрманов, Әлмұхан Сембинов, Виктор
Малышев, Юрий Малахов, Михайл Сальниковтермен бірге
«Халық Қаһарманы», Рейхстагқа Жеңіс Туын тіккен Рақымжан
Қошқарбаевтардың есімін мақтанышпен айтамыз.
Соғыс басталған 1941 жылдың 25 шілдесінде Ақмолада
жасақталған 310- атқыштар дивизиясы сол жылдың қыркүйегінде
Ленинград майданында фашистерге қарсы ұрыста қатты соққы
берді.
Ал, Ладога көлінің мұзы арқылы Ленинградқа азық-түлік пен
жүк тасыған жауынгер жүргізушілердің жартысынан жуығы
біздің ақмолалықтар болатын. Осы дивизия Новгород, Ленинград
және Псков облыстарын, Польшаны фашистерден азат етті, тіпті
Эльбаға дейін барды.
Ақмола жерінде құрылып, майданға аттанған әскери
дивизиялар әртүрлі жерлерде шайқастарға қатысып, Кеңес
Одағының әр республикасынан келген жауынгерлермен бірге
осы сұрапыл қан майданда қаһармандық көрсетті.
Ұлы Отан соғысына қатысып, өмірлерін қиған сол
жауынгерлердің алға қойған мақсаты – келешек жас ұрпақтың
бақытты да бейбіт өмір сүруіне жағдай жасау болатын.
Сондықтан, қазіргі жастар мен мектеп оқушылары соғыс
жылдарында Отан қорғау жолында шаһид болған аға буынның
рухына тағзым етіп, оларды ешқашан естерінен шығармауы
тиіс.
Ал алдарыңыздағы «Ұлы Жеңіс ешқашан ұмытылмайды»
атты кітапты шығарудағы мақсатымыз, кейінгі кезде осы Екінші
Дүниежүзілік соғысы жайлы әртүрлі пікірлер айтыла бастады.
13

ҰЛЫ ЖЕҢІС
ЕШҚАШАН
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

Бұл соғыс болды ма, болса оның тарихта алар орыны қандай
және осы Ұлы Отан соғысы Жеңісіне қазақ халқының қосқан
үлесі бар ма? - деген жаңсақ пікірлер туа бастады.
Міне осы сұрақтарға жауап іздей отыра, қазақстандықтардың
Ұлы Жеңіске қосқан үлестеріне дәлел келтіре отырып, жеңістің
қандай қиыншылықпен келгенін жастарымызға жеткізу
мақсатын қойдық. Бұл жас ұрпақтың бойына Отан сүйгіштікті,
туған жерін қадірлеуді, бейбітшілікті сақтай білуі мен елінің
көркейіп-нығайуына үлес қосуына, өз мемлекетін сүйе білуге
тәрбиелейді.
Осы кітаптағы мақалалар арқылы Ұлы Отан соғысында
елін, жерін қорғап, қаза болған батырлардың, жеңімпаз
майдангерлердің ерлігін, тылдағы халықтың майданға берген
көмегін, соғыс ардагерлерінің ұрпағымызға көрсеткен үлгіөнегесін ұлтын сүйген жастарымыз ешқашан ұмытпаса деген
ой айтқымыз келді. Ал ұлтжанды адам ұлтының қамы үшін
шырылдап, отқа да, суға да түседі, жанын да қияды.
Екінші дүниежүзілік соғыста Отанын қорғаған қаншама
майдангерлеріміз ерлікпен қаза тапқанын білесіздер. Сол
ерлікпен келген Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Жеңісті
бүгінгі ұрпаққа жеткізген майдангерлер жайлы жазылған
кітапты сондықтан да жастарымызға арнап отырмыз.
Ал енді Нұр-Сұлтан қаласының әкімшілік тарапынан
соғысқа қатысқандарға және тыл ардагерлеріне қандай көмек
көрсетіп, құрмет жасады деген сұраққа келсек, айтарлықтай іс
тындырылды деп айта аламыз.
Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай Қазақстанның
барлық елді мекендерінде ардагерлерге биыл зор сыйқұрмет көрсетіледі. Елордамыздың астанасы Нұр-Сұлтан
қаласында
мерекелік дастархандар жайылып,
түрлі
тақырыпта салтанатты шаралар ұйымдастырылады. Бұдан
бөлек, қалыптасқан дәстүр бойынша, жергілікті билік Ұлы
Отан соғысының барлық қатысушыларына бір рет берілетін
ақшалай жәрдемақы да тағайындап отыр. Әрине, жәрдемақы
көлемі әр өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағдайына қарай
әртүрлі төленеді.
Нұрсұлтан қаласының соғыс ардагерлерінен бастап бүкіл
зейнеткерлері 1999 жылдан бері қала автобустары мен экспресс
маршруттарында тегін жүреді. Бүкіл зейнеткерлерге Қарттар
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күні ақшалай көмек беріледі. Оған қоса әрбір мекеме өз
зейнеткерлеріне азық-түлікпен көмек көрсетеді.
Міне бес жыл болды Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі
жер жаннаты Бурабайдағы Қатаркөл маңынан елорданың
зейнеткерлеріне санаторий ашып, 70 пайыздық жеңілдікпен
жолдама беріп, жыл бойы емдеу-сауықтыру жұмыстарын
жүргізіп келеді.
Ең бастысы, Елорданың барлық соғыс ардагерлеріне тегін үй
берілді. Әрі тұрғын үйді ұстауға кететін шығындары да тегін,
үкімет тарапынан төленеді.
Сол сияқты соғыс ардагерлері темір жолда, әуеде, су бойымен
және қалааралық автомобиль көлігінде жылына бір рет тегін
жүреді.
Бірінші топтағы мүгедекті алып жүретін адамның жол
шығындары да
мемлекеттік жәрдемақының көмегімен
тегін төленіп келеді. Сонымен қатар бірінші және үшінші
топтағы соғыс мүгедектеріне олардың қалауымен ТМД
елдерiнiң аумағында темiржол көлiгiмен жылына бiр рет
барып қайтуына билет тегін. Ал, әуеде, су бойында
немесе қалааралық автомобиль көлiгiмен жол жүру құны
50 пайыздық мөлшерiнде жеңілдікпен берiледi.
Дәрі-дәрмекке, көзілдірікке, көліктің барлық түрімен
жүруге, (таксиден басқа), шығындарды төлеу, жергілікті
мерзімді бір баспасөзге жазылу, кресло-қоларба, сол сияқты
бензин, қосалқы бөлшектер алу мен автомобильдер мен
мотоарбаларды жөндеуге және оларға техникалық қызмет
көрсетуге өтемдік төлемдер мемлекеттік жәрдемақымен
қарастырылған.
Соғысқа қатысушылар амбулаторлық-емхана мекемелерiнiң
қызметiн де тегін пайдаланады және ауруханаға кезектен
тыс жатқызылады. Заңда белгіленген тәртiппен белгіленген
медициналық көмекті де пайдалана алады.
Нұр-Сұлтан қаласында соғыс ардагерлеріне аяқ протездері
мен тіс протездерін жасау мен ортопедия бұйымдары да тегін
беріледі.
Соғысқа қатысушыларды жерлеу рәсімі кезінде қандай
көмектер көрсетіледі десек, отбасы мүшелерiне немесе жерлеудi
ұйымдастырушы адамға 84 мың 175 теңге мөлшерiнде жерлеуге
арналған жәрдемақы қарастырылған.
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Ал, соғысқа қатысқан Кеңес Одағының Батыры,
«Халық қаhарманы», Социалистiк Еңбек Ерi атағына ие
болған, «Даңқ» орденiнiң толық иегері, «Отан» орденiмен
наградталған адамдарға әскери сый-сияпат көрсетiлiп, тегiн
жерленедi және қабiрiнiң басына құлпытас қойылады.
Оған қоса Нұр-Сұлтан қалалық ардагерлер кеңесі
Елордада өтіп жатқан әртүрлі мәдени шараларға, мерекелік
салтанаттарға ардагерлер мен зейнеткерлерге тегін билеттер
беріп, ерен еңбегі сіңген адамдарды марапаттау үшін оларды
медальдар мен ордендерге ұсынып, құрмет көрсетеді.
Ия, Ұлы Отан соғысындағы Ұлы Жеңіске
соғыс
майдангерлері мен тыл ардагерлерінің ештеңеге теңеспейтін
ғажап ерлігінің арқасында жеттік. Қаншама халық бір тудың
астына бірігіп, бар күштерін бір арнада тоғыстырды. Бұл Ұлы
Жеңіс – сол кездегі болған 15 Одақтас мемлекеттердің ортақ
Жеңісі!
Құрметті соғыс майдангерлері мен тыл ардагерлері,
мерекелеріңіз құт-береке әкелсін! Өмірлеріңіз ұзақ,
денсаулықтарыңыз зор болсын!
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сансызбай
есилОв,
Председатель
Астанинского
городского филиала
Роо «организация
ветеранов»
г. нур-Султан

Солдатам Великой
Победы – низкий поклон!

В

торая мировая война заслужила проклятие всего
человечества. Сердца разрываются на части от горя
людского. Разлученные мать и сын, братья и сестры, горькие
судьбы солдатские. Тысячи воинов сложили свои головы,
сколько тел оставлено на чужбине...
В войне, начавшейся без объявления, из Казахстана
участвовало
1 миллион 700 тысяч человек представителей разной
национальности. С Великой Отечественной войны не вернулись
на родину 600 тысячи воинов-казахов. Сколько солдат погибли
в расцвете своих лет! Сколько ребят не вернулись домой,
талантливых, молодых, которые могли сделать очень многое для
нашей земли.
В победу в Великой Отечественной войне огромный вклад
внес Казахстан. Суровой зимой, в стужу и буран, в распутицу,
не зная сна и отдыха, наши фронтовики и труженики тыла,
настоящие патриоты страны, одержали победу.
Воины-акмолинцы за особый героизм на фронте были
награждены орденами и медалями. Многие акмолинцы
прославились прояляя чудеса героизма на фронте.
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Среди них дважды Герой Советского Союза, летчик генералмайор Талгат Бигельдинов, Герой Советского Союза, первый
министр обороны суверенного Казахстана генерал армии
Сагадат Нурмагамбетов, фронтовики Акан Курманов, Альмукан
Сембинов, Виктор Малышев, Юрий Малахов, Алексей Петров,
Михаил Сальников и Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев,
водрузивший флаг Победы над Рейхстагом, именами которых
мы гордимся.
С 25 июля до сентября 1941 года сформированная в Акмоле
310-я стрелковая дивизия прочно удерживала позиции на
Ленинградском фронте. По Дороге жизни на льду Ладожского
озера доставкой продовольствия занимались водители, половина
которых выходцы из Акмолинской области. Дивизия освободила
Новгородскую, Ленинградскую и Псковскую области, Польшу,
дошла до Эльбы.
Сформированные на Акмолинщине дивизии участвовали
в боях по всему фронту, в ряду воинов из разных уголков
Советского Союза проявляя мужество и храбрость. Участвуя в
Великой Отечественной войне, не щадя своей жизни, они шли
к одной цели – сделать все возможное и невозможное, чтобы
следующие поколения жили под мирным небом.
Современная молодежь должна помнить о подвиге старшего
поколения в годы Великой Отечественной войны во имя Родины
и не предавать забвению. Участники Великой Отечественной
войны, фронтовики, отдавшие жизнь за свободу, сделали все
возможное для будущей счастливой и мирной жизни новых
поколений. Поэтому современная молодежь и школьники не
должны забывать беспримерный подвиг защитников Отечества,
нужно свято чтить и хранить память о них.
Одними из поводов для издания книги «Великая Победа в
памяти навеки» послужили имеющие место отдельные домыслы,
касающиеся Второй мировой войны. К примеру такие, чья эта
война, каково историческое место той войны, какой вклад в
победу внес казахский народ? До нас доходят такие досужие
размышления, отдельные мнения, не имеющие на то оснований.
Отвечая и на эти вопросы, мы намерены рассказать нашей
молодежи о вкладе казахстанцев в Великую Победу, и какой
огромной ценой досталась победа для всех нас.
Все это нацелено на воспитание у молодого поколения
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казахстанского патриотизма, любви к родной земле, Отчизне,
сохранения мира, мотивации труда во благо процветания
Родины.
В целях сохранения исторической памяти, книга повествует о
героях Великой Отечественной войны, защитниках родной земли, оставшихся на полях сражений, подвигах героев-фронтовиков, огромном вкладе тружеников тыла в нашу общую победу.
Подвиг ветеранов войны и фронтовиков, защитников
Отечества – пример для молодежи, подрастающего поколения в
привитии патриотических ценностей.
Настоящий патриот – человек активной гражданской позиции,
трудится во благо страны, грудью встает на защиту Отечества.
Во второй мировой войне, защищая Родину, многие фронтовики
погибли геройски. Мы адресуем молодежи книгу о героизме
фронтовиков, благодаря которым одержана Победа в Великой
Отечественной войне. Издание удобно для чтения и восприятия.
Государством, безусловно, создаются все необходимые
условия, оказываются помощь и поддержка участникам войны
и труженикам тыла.
В канун 75-летия Великой Победы по всему Казахстану оказывается особое внимание фронтовикам. В столице нашей Родины
– городе Нур-Султан планируются праздничные чествования,
торжественные мероприятия. Кроме того, традиционно столичный акимат выделяет всем участникам Великой Отечественной
войны разовую материальную помощь.
Все ветераны войны и пенсионеры города Нур-Сұлтан с 1999
года имеют право бесплатного проезда на городских автобусах и
экспресс-маршрутах. В канун Дня пожилых людей пенсионерам
оказывается материальная помощь. Дополнительно к тому,
организации и предприятия помогают своим пенсионерам
продуктами.
В течение пяти лет при поддержке акимата города Нур-Султан
на благословенной земле Бурабай в районе Катаркол открыт
специальный санаторий для пенсионеров. Путевка оплачивается
со скидкой в 70 процентов. Работает санаторий круглогодично.
Самое главное, все фронтовики, живущие в столице, получили
бесплатные квартиры. Все коммунальные услуги оплачиваются
государством.
Также фронтовики пользуются раз в год правом проезда
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железнодорожным, воздушным, водным, междугородным
автомобильным
транспортом.
Транспортные
расходы
сопровождающего инвалида первой группы оплачиваются
государством. Инвалиды войны первой и второй групп имеют
возможность разового бесплатного проезда на железнодорожном
транспорте в оба конца на территории СНГ. На воздушном,
водном, либо междугородном автотранспорте проезд
оплачивается в размере 50 процентов.
Необходимые лекарства, все виды проезда автотранспортом,
кроме такси, а также местные издания, кресло-коляски,
приобретение бензина, запчастей и ремонт автомобилей,
мотоциклов и их техническое обслуживание, текущие счета
оплачиваются за счет государства.
Участники войны бесплатно обслуживаются в медицинских
учреждениях, госпитализация проводится вне очереди. Также в
рамках закона оказывается необходимая медицинская помощь.
Для ветеранов войны в Нур-Султане бесплатно проводится
протезирование, ортопедические принадлежности выдаются
также беслатно.
Если говорить о ритуальных услугах, на
погребение
участников войны выделяется родственникам либо организатору
похорон материальная помощь в размере 84 175 тенге.
Государством оказываются высокие воинские почести, на
месте погребения устанавливаются памятники участникам
войны, удостоенным звания Герой Советского Союза, «Халық
қаhарманы», Герой Социалистического Труда, кавалерам трех
степеней Ордена Славы, ордена «Отан».Также совет ветеранов
города Нур-Султан выделяет бесплатные билеты ветеранам и
пенсионерам для посещения культурных мероприятий. Городской
совет ветеранов представляет к награждению орденами и
медалями ветеранов за их созидательный долголетний труд.
Великая Победа в Великой Отечественной войне – результат
беспримерных героических усилий на фронте и в тылу. Единый
стяг собрал воедино весь наш народ, который выстоял и победил.
Великая Победа – общая Победа 15 союзных республик СССР!
Уважаемые фронтовики и ветераны тыла, пусть праздник
принесет всем благополучие и достаток! Долгих лет жизни,
крепкого здоровья!
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Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды!

Біз осылай жеңіске жеттік!

Мәскеудегі Жеңіс парады
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Батырларымыз бен
Қаһармандарымызға
мың тағзым

Б

иыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл. Кеңес
Одағының 27 миллионнан астам адамы осы соғыста қаза тапқан.
Бес жылға созылған сұрапыл қантөгісте біздің қайсар да батыр,
қаһарман майдангерлеріміз бен тылдағы халқымыз фашистерді
ерлікпен тізе бүктірді.
КСРО бойынша 12 мыңнан астам жауынгерлер, командирлер,
қолбасшылар, партизандар ең жоғарғы марапат – Кеңес Одағының
Батыры атағына ие болды.
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлігі үшін 500 жуық
қазақстандық майдангер Кеңес Одағының Батыры атағын алды.
Оның ішіндегі 103-і этникалық қазақтар. Кеңес Одағының Батыры
атағын екі мәрте алған қазақстандықтар қатарында – атақты
ұшқыштар Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов және
Сергей Луганскийлер бар.
Қазақ қыздарының ішінде қос қарлығашымыз – Мәншүк
Мәметова мен Әлия Молдағұлова да Кеңес Одағының Батыры
атағын алды. 110 қазақстандық «Даңқ» орденінің толық иегері.
Бұл дегеніңіз - Кеңестер Одағының Батыры деген атақпен тең
деген сөз. Ал тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың
Жарлығымен атақты батыр жауынгеріміз Бауыржан Момышұлы
мен партизан-майдангер Қасым Қайсенов және ұшқыш Хиуаз
Доспановаға «Қазақстанның Халық Қаһарманы» атағы берілді.
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Низкий поклон
павшим Героям
войны

В

2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. На фронтах Великой Отечественной
войны погибли свыше 27 миллионов советских людей. В жестокой
войне, длившейся пять лет, благодаря героизму и мужеству наших
героев, была одержана убедительная победа над фашистами.
По всему Советскому Союзу высокого звания Героя Советского
Союза были удостоены свыше 12 тысяч солдат, командиров,
полководцев, партизан, простых советских людей.
За подвиг в годы Великой Отечественной войны около
500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза.
Среди них 103 – этнические казахи. Дважды Герои Советского
Союза – летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и
Сергей Луганский.
Среди девушек-казашек звание Героя Советского Союза присвоено Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. 110 казахстанцев
награждены Орденом Славы третьей степени.
Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева прославленный полководец Бауыржан Момышулы и
легендарный партизанский командир Касым Кайсенов, летчица
Хиуаз Доспанова удостоены звания «Қазақстанның Халық
Қаһарманы».
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Аты аңызға айналған Батырлар

Талғат
Бигелдинов

Бауыржан
Момышұлы

Қасым
Қайсенов

Сағадат
Нұрмағамбетов

Ұлы Отан cоғысына
Ақмола облысынан
90 мың жауынгер
аттанған

Мәлік
Ғабдуллин

Ұ
Рақымжан
Қошқарбаев

Төлеген
Тоқтаров

Нүркен
Әбдіров

Ақан
Құрманов

Әлмұқан
Сембинов

Қанаш
Қамзин

Құдайберген
Сұрағанов

Леонид
Беда

Сергей
Луганский

Иван
Павлов

Яков
Кисилев

Әлия
Молдағұлова

Мәншүк
Маметова

Хиуаз
Доспанова

Мәдина
Ысқақова
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лы отан соғысына Ақмола облысынан 90 мың әскер майданға
аттаныпты. Сол сұрапыл соғыстан күні бүгінге аман-есен келгендердің
саны азайып барады. Мәселен, былтыр нұр-Сұлтан қаласында ұлы Жеңіс
күнін 81 ардагер атап өтсе, биыл қалада көзі тірі 44 майдангер ғана қалып
отыр. оның өзі төсекке таңылғандар.
Əлем тарихында 1939 жылы 1 қыркүйекте гитлершіл Германия Польшаға
тұтқиылдан шабуыл жасап, Екінші дүниежүзілік соғыстың өртін тұтатты.
осынау қасіретті жылдарға қайта-қайта үңіліп қарасақ, соғыстың
қарсаңындағы жағдайға, оның басталуы мен аяқталуына, халықаралық
қатынастардың соғыстан кейінгі көптеген жайттарды субъективті
түрде қабылдаудан, шындықты қасақана бүркемелеуден туындаған таластартыстар әлі де толастар емес.

Ақмола облысы Батырлар шыққан өлке
Ал, дәл осы қырғи-қабақ соғыстың басталуына аз қалғанда 1939 жылы
Ақмола облысы қайта құрылып, Ақмола қаласы облыстың әкімшілік орталығы
болып белгіленген болатын.
Соғыс басталғанда Ақмола қаласында әскери құрамалардан – 310-, 387,
29-атқыштар және 106-атты әскер дивизиялары құрылды. Олар Ақмола,
Қарағанды және Қостанай облыстарынан алынған адамдардан жасақталды.
Ақмола қаласынан шақырылған 14723 сарбаз аталмыш және басқа да
құрамалар сапында Отанымыздың бостандығы мен бейбіт ғұмыры үшін
жан аянбай соғысқа қатысты. Олардың жартысы, яғни, 7 414 майдангер
ерлікпен қаза тапты. Майданда көрсеткен ерліктері үшін көптеген ақмолалық
майдангер ордендермен және медальдармен марапатталды.
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Атап айтқанда, 44 адамға ең жоғарғы награда – Кеңес Одағының Батыры атағы берілді, жетеуі
«Даңқ» орденінің толық иегері болды. Олардың ішінде Кеңес Одағының Батыры атағына екі мәрте
ие болған ұшқыш генерал-майор Талғат Бигелдинов, Кеңес Одағының Батыры, Егемен еліміздің
тұңғыш Қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов, Кеңестер Одағының Батыры
Мәлік Ғабдуллин, Ақан Құрманов, Әлмұхан Сембинов, Виктор Малышев, Юрий Малахов, Михайл
Сальников, «Халық Қаһарманы», Рейхстагқа жеңіс туын тіккендердің бірі Рақымжан Қошқарбаев және
басқалар бар.
Соғыс басталған 1941 жылдың 25 шілдесінде Ақмолада жасақталған 310- атқыштар
дивизиясы сол жылдың қыркүйегінде Ленинград майданында фашистерге қарсы ұрысқа
қатысты. Аталмыш дивизияның жауынгерлері әйгілі «Өмір жолын» құруды қамтамасыз етті.
Сондағы Ладога көлінің мұзы арқылы Ленинградқа азық-түлік пен жүк тасыған жауынгержүргізушілердің жартысы біздің жерлестеріміз еді. Дивизия Новгород, Ленинград және
Псков облыстарын, Польшаны басқыншылардан азат етті, жаудың Шығыс Померан, Берлин
әскери тобын талқандауға қатысты, Эльбаға дейін барды. Соғыс жылдарында дивизияның
қаһармандығы құрметіне Мәскеуде алты рет салют атылды. Даңқты генерал Сағадат
Нұрмағамбетов осы дивизия құрамында шайқасқан.
Ақмолада жасақталған 387-атқыштар дивизиясы 1941 жылдың қараша айында Батыс
майдан құрамында ұрысқа қатысты. 1942 жылдың желтоқсанында Сталинград түбінде
кескілескен майданда болды. 1944 жылы Қырым үшін шайқаста Перекоп қаласын азат еткені
үшін ақмолалық құрамға «Перекоп дивизиясы» деген құрметті атақ берілді. Ал, ақмолалық
29-атқыштар дивизиясы Сталинград үшін шайқастағы ерлігі үшін 72-гвардиялық дивизия
болып аталды. Оның 31 жауынгері мен командиріне ең жоғарғы марапат – Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
Ақмола жерінде сондай-ақ, 106-атты әскерлер дивизиясы, 54-марштық автомобиль батальоны
жасақталды. Осы облыстан майданға алынған жауынгерлер басқа да әскери құрамалар мен бөлімшелер
құрамында болып, барлық жерде де табандылықпен қорғай алатын нағыз, ержүрек жауынгерлер ретінде
таныла білді Жоғарыда аталған ақмолалық әскери дивизиялардың соғысқа қатысуы және ерліктері
туралы нақты деректер Мәскеу қаласының жанындағы Подольскіде Ұлы Отан соғысының тарихына
қатысты мұрағат құжаттарында жинақталған.
Ол мұрағат қорларының ішінен Астана қалалық мұрағатына бірқатар құжаттардың көшірмелері
жеткізілді. Енді осы жорық жолдары мен ерліктерінен қатысты мұрағат деректерінен аз-кем хабардар
еткіміз келіп отыр:
Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 29-шы атқыштар дивизиясы 1941 жылы Ақмолада
жасақталғаны туралы мәліметті нақтылай түсетін мұрағат деректері бар екен. Тіпті, бұл әскери дивизия
1941 жылы И.В.Сталиннің бұйрығымен құрылып, 1942 жылдың сәуір айында 1-ші резервтік армия деп
саналыпты. Дивизия құрамына кіргендер: 106, 128, 299-атқыштар полкі, 77-ші артиллериялық полк,
арнайы танкке қарсы атқыштар дивизиясы мен жеке саперлер батальоны болған. Әскери дивизияның
жеке құрамасы Ақмола, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарынан әскерге шақырылған
азаматтардан құралып аттанған, кейінірек оларға Украина және Белоруссия жерлерінен жауынгерлер
қосылған.
Олар әскери ұрыс өнерін меңгеруге талпынып, майданға аттануға дайын тұрған, жалындаған жігерлі
жастар еді. Яғни, жауынгерлердің әскери жаттығулары да қыстың қақаған суығында өткенге ұқсайды.
Олардың әрқайсысы тактика жаттығуы, ұзаққа созылған сапардағы сап түзеп жүру сияқты дайындықтар
жасаудан бастайды. Қиын және ауыр жолға, жан қинарлық жаттығуларға ешкім шағымданбаған.
Өйткені, соғыс бұдан да қиын түсетіні белгілі еді.
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Сондықтан, әркім оны жақсы түсінді. Дивизия майдан даласына келіп кіріскен 1942 жылы 3 тамызда
Дон өзенінен неміс-фашист басқыншылары шайқаса отырып, көптеген шығындармен Котельниково
қаласын алып, солтүстік-шығысқа қарай жылжыған еді.
Бұл жерде ұрысқа қатысқандар 128- атқыштар және 106 атқыштар полкі болды. Шайқаста жау
жағынан жүздеген танктер мен ұшақтар аттандырылған. Соңынан шеру тартқан неміс солдаттары
бірінен кейін бірі шайқасуға бетпе-бет келген. Бірақ кеңестік әскер өзінің табандылығымен қарсы тұрды.
Екі жақтың шайқасы кезінде немістер жағынан 1200 солдат және офицерінің көзі жойылып, көптеген
танктері талқандалды. Шайқас болған 7-10 тамыз күндері неміс әскерінің жекелеген құрамаларынан
бір жарым батальон жаяу әскері жер жастандырылған. Ал, тұтқынға түскен фашист әскерінің саны
шамамен 960-тай болған. Осы шайқас ары қарай басқа әскери құрамалар арасында жалғасып, 29
тамызда немістер өз әскери топтарының күшін біріктіріп, танк және ұшақтармен қоршауды бұзып
шығуға ұмтылады.
Котельниково қаласының маңындағы шегіншектеп салған ұрыстың нәтижесінде, неміс әскері
қоршауды бұзып, 29-атқыштар дивизиясының өзін шеңбер тәрізді қоршауға алады. Бұл жерден кеңестік
әскери дивизия 31 тамызда құтылып шыққан. Ал, неміс әскері Сталинградқа келіп жеткен. Дәл осы
сәтте 29-әскери дивизия жауынгерлері 1942 жылдың 2 қыркүйегінде Сталинградтың оңтүстік жағын
қорғаныс жасауға бекінген. Осы жерде ентелеп келген жау әскері тоқтатылады.
Сталинградты қорғау кезінде 1942 жылдың 1 қыркүйегінде Сталинград майданына қатысу туралы
бұйрық шықты. Онда армияға жау әскерін Еділ (Волга) өзенінен өткізбеу, қаланы қорғау тапсырылған
еді. Бүкіл халықтың талабы солай. Ал, әскери кеңес барлық жауынгерлерден, командирлерден, саяси
басқарма адамдары мен басқа да қорғаушылардан табандылықпен қорғауды сұраған. Дәл осы жерде
немістер Сталинградты жаулап алып, Мәскеуге өтуді мақсат еткен. Шайқас басталардың алдында
неміс әскері кеңес әскерлеріне психологиялық жағынан үрей туғызу үшін бастарындағы каскаларын
шешіп, тұс-тұстан андағайлап шабуылға шығады. Бірақ олардан Кеңес әскері қорыққан жоқ, керісінше
табандылықпен қарсы тұрып, лейтенант Каляданың ротасы немістердің үш мәрте шабуылына қарсы
тұрды. Қақтығыста немістер жағынан 300 фашистт пен офицер қаза тапқан.
Сондай ерлік көрсеткендердің қатарында политрук Рязановтың автомат асынған 10 жауынгері де
болды. Олар немістердің тегеурінді шабуылына қарсы тұрып, бір батальон жау әскерімен шайқаса
отырып, қоршауды бұзып шыққан. Шайқасқа қатысқандардың арасында мергендер құрамалары
да болған. Мәселен, 99 шы атқыштар полкінен кіші политрук Савченко көптеген немістердің көзін
жояды. Ол кейбір күндері 12 жау солдатының көзін жойған. Ал, мерген кіші лейтенант Иванов
71, мерген Мишин 20 немісті атып түсірген. Осы сияқты басқа да мергендер баспалап келген жау
әскерін жайратуға өз үлестерін қосты.
Сөйтіп, барлығы өздерінің Отан алдындағы борыштарын адал атқаруға тырысты. Қорытындылай
келгенде, Ақмола жерінде құрылып, майданға аттанған әскери дивизиялар түрлі жерлерде шайқастарға
қатысып, Кеңес Одағының әр республикасынан келген жауынгерлермен бірге ерлік көрсетті. Жараланып аман оралғандары көп, тіпті, тең жартысы соғыстан қайтпай қалды. Осы Екінші дүниежүзілік
соғысқа қатысып, өмірлерін қиған жандардың бар алға қойған мақсаты – келешек жас ұрпақтың
бақытты да бейбіт өмір сүруіне жағдай жасау болатын. Сондықтан, қазіргі жас ұрпақ соғыс жылдарында жанын қиып, Отан қорғау жолында шаһид болған аға буынның рухына тағзым етіп, әрқашан
естерінде сақтауы тиіс.
қанат еңсенов,
Мемлекет тарихы институтының
аға ғылыми қызметкері, жас тарихшылардың
республикалық қауымдастығының төрағасы
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В Великой Отечественной
войне призвано на фронт
из Акмолинской области
90 тыс. человек

Н

а сегодня в столице проживают 48 ветеранов войны. Больше половины
фронтовиков не вернулись на родину. ветераны войны уходят из
жизни. в минувшем году Праздник Победы отметил 81 ветеран, в этом
году осталось 44 фронтовика.

Акмолинские дивизии – на фронте
1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу
началась Вторая мировая война. Возвращаясь к этим трагическим
событиям, началу и окончанию войны, послевоенному обустройству
мира, встречаем и попытки пересмотра итогов и событий Второй мировой
войны...
Благодатный край, отсюда родом наши батыры...
В памятном 1939 году вновь была образована Акмолинская область,
Акмола утверждена административным центром. С начала войны в городе
Акмоле сформированы 310-я, 387-я, 29-я стрелковые и 106-я кавалерийская
дивизии. В их состав вошли призванные на фронт из Акмолинской,
Карагандинской и Костанайской областей. Из Акмолы призваны 14723
человека, которые храбро сражались на фронтах Великой Отечественной
войны. Из них половина, 7 414 человек, погибли смертью храбрых.
За проявленный на фронте героизм многие фронтовики-акмолинцы
награждены орденами и медалями.
41 фронтовик удостоен высшей награды – звания Герой Советского Союза,
семеро – полные кавалеры Ордена Славы. Среди них дважды Герой Советского
Союза, летчик генерал-майор Талгат Бигельдинов, Герой Советского Союза,
первый министр обороны суверенного Казахстана генерал армии Сагадат
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Нурмагамбетов, фронтовики Акан Курманов, Альмукан Сембинов, Виктор Малышев, Юрий Малахов,
Алексей Петров, Михаил Сальников и Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, водрузивший флаг
Победы над Рейхстагом, и другие.
Сформированная 25 июля 1941 года в Акмоле 310-я стрелковая дивизия в сентябре вступает в
ожесточенное сражение на Ленинградском фронте. Бойцы дивизии участвовали в прокладке Дороги
жизни. Перевозили груз и продукты по льду Ладожского озера в Ленинград и наши земляки. Дивизия
освобождала Новгородскую, Ленинградскую и Псковскую области, Польшу, участвовала в уничтожении
врага в Восточной Померании, Берлине, дойдя до Эльбы. В годы войны в честь легендарной дивизии в
Москве шесть раз был дан салют.
387-я стрелковая дивизия в ноябре 1941 дала бой на Западном фронте. В декабре 1942 года
под Сталинградом участвует в ожесточенном сражении. В 1944 году в боях за Крым освобождает
Перекоп, за что акмолинскому формированию присваивается почетное звание «Перекопская дивизия».
Акмолинская 29-я стрелковая дивизия за героизм в боях за Сталинград удостаивается звания 72-й
гвардейской. 31 бойцу и командиру присвоено высшее почетное звание – Герой Советского Союза.
Также в Акмоле сформированы 106-я кавалерийская дивизия, 54-й автомобильный батальон.
Воины-акмолинцы героически сражались и в других воинских соединениях. Вышеприведенные факты
о героическом участии акмолинцев в Великой Отечественной войне собраны из документов архива
города Подольска близ Москвы.
Из архивных фондов в городской архив нашей столицы доставлены копии ряда документов. Вот о
чем свидетельствуют они. Согласно сведениям, во Второй мировой войне участвовала 29-я стрелковая
дивизия, сформированная в 1941 году в Акмоле. Более того, дивизия была сформирована в 1941
году приказом И.В.Сталина, в апреле 1942 года считалась 1-й резервной армией. В состав дивизии
вошли: 106-й, 128-й, 299-й стрелковый полк, 77-й артиллерийский полк, специальная противотанковая
стрелковая дивизия и отдельный саперный батальон. В составе дивизии находились выходцы из
Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.
Призывники были готовы освоить секреты военного дела, к участию в военных действиях. Военная
подготовка шла и в суровых условиях зимы. Каждый солдат начинал с изучения тактики боя, подготовки
к продолжительным марш-броскам. Никто не жаловался на трудности и лишения. Война никого не
щадила.
3 августа 1942 года на реке Дон дивизия, участвуя в бою с фашистами, понесла большие потери в
живой силе. Ценой жизни многих был освобожден город Котельниково.
В бою под Сталинградом участвовал 128-й стрелковый полк. Вражеская сторона выставила
сотни танков и самолетов. После ожесточенного сражения началась рукопашная. Советские
солдаты, проявляя стойкость и храбрость, устояли перед противником. В этом кровопролитном
бою уничтожены со стороны врага 1200 солдат и офицеров, большинство танков были подбиты.
С 7 по 10 августа отдельные немецкие формирования понесли колоссальные потери. В плен
попали порядка 960 фашистов. 29 августа, объединив свои войска, фашисты, при наступлении
танков и самолетов пытались прорвать оборону. В результате небольшого отступления в районе
Котельниково, наша оборона была нарушена. 29-я стрелковая дивизия берется во вражеское
кольцо. 31 августа советские войска выходят оттуда. Гитлеровские войска входят в Сталинград. В
этой ситуации 29-я дивизия 2 сентября 1942 года приступает к обороне Сталинграда. Здесь враг
был остановлен.
Поступил приказ остановить врага на Волге, защитить Сталинград. Гитлеровцы хотели взять
Сталинград, затем – Москву. Но советские войска не дрогнули. Здесь отличилась рота лейтенанта
Коляды, трижды отбившая наступление вражеских солдат, потерявших 300 солдат и офицеров.
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Проявили героизм такие политруки, как Рязанов. Они противостояли атаке неприятеля, батальон в
сражении с врагом прорвал линию обороны противника. Среди участников боев были и снайперские
формирования. К примеру, младший политрук 99-го стрелкового полка Савченко уничтожил многих
фашистов. В отдельные дни их число доходило до 12. А снайпер младший лейтенант Иванов
ликвидировал 71-го, снайпер Мишин – 20 фашистов. Многие снайперы внесли свой вклад в уничтожение
вражеской силы.
Словом, все старались честно выполнить свой долг перед Родиной. Сформированные в Акмоле
воинские дивизии сражались во многих местах, проявляя героизм вместе с однополчанами из разных
республик Советского Союза. Многие вернулись домой с фронтовыми ранами, многие остались на
полях сражений. Фронтовики шли к Победе с одной целью, чтобы будущее новых поколений было
мирным и счастливым. Поэтому нужно свято хранить память о тех, кто ценой жизни отстоял нашу
Родину.
канат енсенов,
старший научный сотрудник Института истории государства,
председатель Республиканской ассоциации молодых историков

КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЛАРЫ
МЕН ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНДАРЫ
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И НАРОДНЫЕ ГЕРОИ
ЕКІ МӘРТЕ КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ
АТАҒЫН АЛҒАН ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
ДВАЖДЫ ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ұлы Отан соғысы жауынгерлерінің ерлігі ешқашан ұмытылмайды
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талғат бигелдинОв,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры
Талғат Бигелдинов 1922 жылдың 5 тамызында Ақмола облысының,
Целиноград ауданындағы Майбалық ауылында кедей шаруаның отбасында
дүниеге келген. Бала кезінде оның ата-анасы отбасылық жағдайымен
Қырғызстанға көшеді. Талғат Бигелдиновтің балалық шағы Фрунзе қаласында
өтеді. Осында жүріп, аэроклубқа оқуға түседі. 1940 жылы Балашов атындағы
әскери-авиация мектебінде оқиды. Кейін Орынбор қаласындағы Чкалов әскери
авиация училищесінде оқуын жалғастырып, ұшқыш мамандығын алады.
Талғат Бигелдинов 1942 жылы Ұлы Отан соғысына қатысады. Әуеде 500
сағат ұшқан ұшқыш-батыр. Фашистерге қарсы 305 рет әскери шабуылға
шыққан. Жауға қарсы соншама рет ойран салып шайқасса, соншама рет
өліп тірілген. Өліммен бетпе-бет айқасқан қаһарман-ұшқыш. Курск доғасы
шайқасы, Украина майданына қатысып, Ясско-Кишинев, Берлин және Париж
операцияларында 15 топтық әуе шайқасында болып, бір өзі немістің 7 ұшағын
әуеден атып түсірген.
Фашистік Германияның астанасы Берлинді шабуылдауға алғашқылардың
бірі болып аттанған ұшқыштардың бірі. Фашистер Талғат Бигелдинов мінген
ұшақты «Қара ажал» деп атаған.
1944 жылдың 26 қазанында 22 жастағы лейтенант Талғат Бигелдиновке
Знаменка, Кировоград қалаларын босату кезіндегі ерлігі мен әскери шеберлігі,
әрі атып түсірген 4 жау ұшағы үшін ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының
Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Ал, 1945 жылдың 27 маусымында 23 жастағы Талғат Бигелдинов Краков,
Оппельн, Катовице, Бреслау, Берлин қалаларында жаудың 7 самолеті мен
10-нан астам танкісін күл-талқан еткені үшін, екінші рет Кеңес Одағының
Батыры атағы етіледі.
Талғат Бигелдинов - ұшқыш, авиация генерал-майоры, екі мәрте Кеңес
Одағының Батыры, «Барыс» орденінің иегері.
Көкшетау, Бішкек қалаларында қазақтың батыры Талғат Бигелдиновке
арналған бюст орнатылған. Ақтөбе қаласындағы Әуе қорғаныс күштерінің
әскери институтына, сол сияқты Қарағанды қаласындағы Республикалық
әскери-мектеп интернатына Талғат Бигелдиновтің аты берілген.
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талгат бигелЬдинОв,
Дважды Герой Советского Союза
Талгат Бигельдинов родился 5 августа 1922 года в ауле Майбалык
Акмолинского района Акмолинской области в семье бедняка. По семейным
обстоятельствам родители переехали в город Фрунзе. Там прошло его
детство. Во Фрунзе он занимается в аэроклубе. В 1940 году поступает в
военно-авиационную школу им. Балашова. Затем продолжает образование в
Оренбурге в Чкаловском военно-авиационном училище, которое заканчивает
в 1942 году.
С 1942 года – участник Великой Отечественной войны. Летчик-герой
500 часов находился в небе. Совершил 305 боевых вылетов на штурмовку
наземных войск противника, в воздушных боях сбил 7 самолётов. Сам был
сбит. Не раз смотрел смерти в лицо. Участвовал в 15 воздушных боях на
Курской дуге, Украинском фронте, в военных операциях направлений Яссы
– Кишинев, Берлин. Был в числе первых летчиков, направленных на участие
в Берлинской операции. Самолет Талгата Бигельдинова фашисты прозвали
«Черная смерть».
26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Бигельдинову Талгату
Якупбековичу за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении
городов Знаменка, Кировоград, за лично сбитые в воздушных боях 4 вражеских
самолёта, присвоено звание Героя Советского Союза. Второй медали «Золотая
Звезда» гвардии капитан Бигельдинов Талгат Якупбекович удостоен 27 июня
1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке
скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн,
Катовице, Бреслау и Берлин.
Талгат Бигельдинов – летчик, генерал-майор авиации, дважды Герой
Советского Союза, обладатель ордена «Барыс».
Памятники казахскому батыру установлены в городах Кокшетау и Бишкек.
Имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова присвоено
Военному институту Сил воздушной обороны в Актобе и Карагандинской
республиканской военной школе-интернату.
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иван пАвлОв,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры
Иван Павлов 1922 жылдың 25 шілдесінде Қостанай облысының БорисРомановка селосында дүниеге келген. Әскер қатарына шақырылғанда ол баржоғы он сегіз жаста болатын.
Витебск-Полоцк операциясы кезінде өзінің эскадрильясымен Дрисс
өзеніндегі өткелді көздеп, дәл бомбалайды. Әуедегі ұрыста фашистердің
5 самолетінің көзін жояды. Осы ерлігі үшін Иван Павловқа ҚСРО Жоғарғы
Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді.
Соғыс жылдары Иван Павлов 250 рет аспанға көтеріліп, жауынгерлік
тапсырмаларды қырағылықпен орындаған. 18 жастағы жас жігіт қатардағы
ұшқыштан полк командирінің көмекшісі деңгейіне дейін өседі.
Риганы азат ету кезіндегі кескілескен ұрыста танк шабуылына қарсы
авиаполкты бастап, әуедегі соғыста ерен ерлік көрсетеді. Өзінің өжеттілігі
мен біліктілігінің, әрі дұрыс басқаруының арқасында жаудың 21 танкісін
жойып жібереді.
1945 жылы осы ерлігі үшін екінші рет Кеңес Одағының Батыры атағын
алады. Ал, соғыстан кейін авиация полкін басқарды. Иван Павлов 1950 жылы
жауынгерлік міндетін атқару үстінде қазаға ұшырайды.
2 рет Ленин, 2 мәрте Қызыл Ту, Александр Невский, 2-дәрежелі Отан
соғысы ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған.
Қостанай қаласының орталық алаңында Иван Павловтың қола мүсіні
орнатылған.
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иван пАвлОв,
Дважды Герой Советского Союза
иван павлов родился 25 июля 1922 года в селе Борис-Романовка
Костанайской области. В армию призван в 18 лет.
Во время Витебск-Полоцкой операции в ходе форсирования реки
Дрисс со своей эскадрильей отбил атаку с воздуха. В воздушном бою
уничтожил 5 вражеских самолетов. За совершенный подвиг Ивану
Павлову присвоили звание Героя Советского Союза.
За время войны Иван Фомич 250 раз поднимался в небо, предельно
точно выполняя задания командования. 18-летний парень, начав рядовым
летчиком, дорос до должности помощника командира полка. При
освобождении Риги он возглавил авиаполк для атаки с воздуха танковой
бригады.
Капитану Ивану Павлову было тогда 22 года. Уничтожил 21 вражеский
танк благодаря своему боевому опыту.
В 1944 и 1945 годах дважды удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны возглавил авиационный полк. Павлов в 1950 году погиб при
исполнении служебного долга.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Боевого Красного
знамени, Александра Невского, орденом Отечественной войны 2 степени
и медалями. На центральной площади Костаная установлен памятник
Ивану Павлову.
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сергей лугАнский,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры

Сергей Луганский 1918 жылдың 1 қазанында Алматы қаласындағы шаруа
отбасында дүниеге келген. 1938 жылы Орынбордағы ұшқыштар мектебін,
1949 жылы Мәскеудегі әскери-әуе академиясын бітірген.
1939- 1940 жылдары кеңес-фин соғысына қатысқан. Ал, 1941 жылдың
қазан айында Ұлы Отан соғысына аттанады. Сергей Луганский 1942 жылдың
мамыр айынан 271 ші авиациялық атқыштар полкінде, ал сол жылдың маусым
айынан 1945 жылдың наурыз айына дейін 270 ші авиациялық атқыштар
полкімен соғысқа қатысады.
Сергей Луганский 390 рет ұшу сапарына шығып, жаудың 37 ұшағын әуеден
атып түсіріп, 2 рет әуе таранын жасаған.
1943 жылдың тамыз айында 270-ші авиациялық атқыштар полкының
эскадрилья командирі, капитан Сергей Луганский жеке өзі 18 жау ұшағын
талқандайды. 1943 жылдың 2 қыркүйегінде жаумен шайқаста көрсеткен
батылдығы мен ерлігі үшін ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы
бойынша оған Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
1944 жылдың 1 шілдесінде 1-Украина майданының бас қолбасшысы
И.С.Коневтің жеке нұсқауымен «Алтын жұлдыз» медалін иеленеді.
Сергей Луганский соғыстан кейін әуе қорғанысы күштерінде қызмет етеді.
1949 жылы әскери әуе академиясын тәмамдап, запастағы авиация генералмайоры атанады.
Сергей Луганский кітап жазумен де айналысқан. «Hа глубоких виражах»,
«Hебо остается чистым» сынды кітаптардың авторы.
Соғыстан соң Сергей Луганский КСРО Қарулы Күштерінің Әскери- әуе
күштері саласында әр түрлі қызметке басшылық еткен. Сергей Луганский
1977 жылы қайтыс болды, Алматы қаласында жерленген.
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сергей лугАнский,
Дважды Герой Советского Союза

Сергей Луганский родился 1 октября 1918 года в Алматы в рабочей семье.
В 1938 году окончил Оренбургскую летную школу, в 1949 году Московскую
военно-воздушную академию.
В 1939 – 1940 гг. участник финской войны. Сергей Луганский в октябре
1941 года ушел на фронт. С мая 1942 служил в 271-м авиационном полку, а с
июня того года до марта 1945 – в 270-м авиационном полку.
Сергей Луганский 390 раз поднимался в небо, уничтожил 37 вражеских
самолетов, 2 раза применил воздушный таран.
В августе 1943 года командир эскадрильи 270-го авиаполка капитан Сергей
Луганский лично уничтожил 18 вражеских самолетов. 2 сентября 1943 года
за проявленную храбрость в бою с неприятелем ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
1 июля 1944 года командующий первым Украинским фронтом И.С.Конев
представил его к награде – медали «Золотая звезда». С.Д.Луганский до 1963
года, начав с «МиГ-15», летал на реактивных самолетах «МиГ-19». После
войны служил в системе военно-воздушных сил.
В 1949 году после Военно-воздушной академии ему присвоено звание
генерал-майора авиации. Автор изданий «Hа глубоких виражах», «Hебо
остается чистым». В Вооруженных силах Советского Союза занимал высокие
должности. В 1977 году ушел из жизни, похоронен в Алматы.
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леонид бедА,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры
Леонид Беда 1920 жылы 16 шілдеде Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы
Новопокровка ауылында дүниеге келген. Кеңес Одағының Батыры атағын екі
мәрте алған ұшқыш. Жоғары ұшу-тактикалық мектебін, Әскери-әуе күштері
академиясын және Бас штаб әскери академиясын бітірген.
Леонид Беда Чкалов атындағы 1 ші (қазіргі Орынбор) әскери-авиация
училищесін 1941 жылы бітіреді. Мамандығы - жылдам ұшатын бомбалаушыұшқыш. Оқуын бітіргеннен кейін «Ил-2» шабуылшы ұшағына мамандану
үшін өзі оқыған училищеде жұмысқа қалады.
1942 жылы 16 тамызда Сталинград майданындағы соғысқа қатысады.
Ол шабуыл кезінде 214 рет жауынгерлік тапсырма алып, оны мүлтіксіз
орындайды. Әуедегі болған шайқастың тек 154- не өзі жетекшілік еткен.
1944 жылы Леонид Беда 109 рет әуеде шабуылға шығып, ерен ерлік
көрсетеді. Осы қаһармандығы үшін оған 1944 жылдың 26 қазанында ҚСРО
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңестер Одағының
Батыры атағы беріледі.
Соғыс аяқталғанша ол тағы да 105 рет әуе шайқасына қатысып, ерекше
қаһармандық танытады. Леонид Беда 1945 жылдың 25 маусымында екінші
рет Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды.
Соғыстан соң Леонид Беда әскери қызметін жалғастырады. Көптеген орден,
медальдармен марапатталған. 1976 жылы автомобиль апатынан қаза болады.
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леонид бедА,
Дважды Герой Советского Союза
Леонид Беда родился 16 июля 1920 года в селе Новопокровка
Узынкольского района Костанайской области. Удостоен звания дважды
Герой Советского Союза. Окончил летную школу, Военно-воздушную
академию и академию Генштаба.
В 1941 году Леонид Беда – выпускник военно-авиационного училища
имени Чкалова. После окончания учебы остается в своем училище для
специализации на «Ил-2», самом массовом боевом самолете-штурмовике
того времени.
16 августа 1942 года участвует в исторической Сталинградской
битве. В ходе наступления советских войск он безупречно выполнил
214 боевых заданий. При этом четко командовал воздушным боем
в 154 сражениях. Затем, в мирное время, Леонид Беда находился на
военной службе. Награжден многими орденами и медалями.
В 1976 году погиб в автомобильной катастрофе.
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Атақты ұшқыштар

ЕСІМДЕРІ АҢЫЗҒА
АЙНАЛҒАН БАТЫРЛАР
талғат бигелдинОв,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры

иван пАвлОв,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры
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сергей лугАнский,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ГЕРОИ

леонид бедА,
Екі мәрте кеңес одағының Батыры
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бауыржан МОМыШҰлы,
кеңес одағының Батыры,
қазақстанның халық қаһарманы
Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл
облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау ауылында дүниеге келген. 1921
жылы интернатқа бастауыш сыныпқа келеді. 1928 жылы 7 класты үздік бітіріп,
ауылда мұғалім болып қызмет атқарады. 1932-1934 жылдар аралығында әскер
міндетін өтейді, сол кезеңде полк мектебін бітіріп шығады.
Момышұлы Бауыржан 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен
генерал-майор Иван Васильевич Панфиловтың басшылығындағы Алматыда
жасақталған 316 шы атқыштар дивизиясы құрамына қабылданады.
Бауыржан Момышұлы Мәскеу майданына қатысқан батыр. Оның полкы
жұмыла отырып, ерекше қаһармандық көрсетіп фашистерді Мәскеуге
жібермейді. 1945 жылдың ақпаны мен наурызында Латвия жеріндегі Приекуле
станциясы маңында болған шайқаста Бауыржан Момышұлы басқарған
дивизияның әскерлері қарсыластарының қорғаныс шебін тас-талқан етеді.
Сонымен қатар, 15 елді-мекенді жаудан азат етіп, немістердің әскері мен
әскери техникасын үлкен шығынға ұшыратады.
Кезінде оған Кеңес Одағының Батыры атағын береміз дегенде фамилияңды
өзгерт деп ұсыныс жасайды. Ол сол кезде өзінің ұлтжандылығын білдіріп, ататегін өзгертпеймін деп қарсы тұрады. Ия, Баукең көзі тірісінде майдандағы
ерлігінің еленгенін көре алмай кеткен халық батыры. Дегенмен, халықтың
ұсынысымен, әрі жекелей адамдардың қолдауымен Бауыржан Момышұлы
өмірден озғаннан кейін 1990 жылы Кеңес Одағының Батыры атанса, ал 1995
жылы «Қазақстанның Халық Қаһарманы» деген атаққа ие болды.
Бауыржан Момышұлы «Артымызда Москва», «Генерал Панфилов», «Ұшқан
ұя», «Төлеген Тоқтаров», «Соғыс психологиясы», «Офицер жазбалары» деген
кітаптардың авторы. Бауыржан Момышұлының есімі ауылдарға, көшелерге,
Республикалық әскери балалар мектептеріне берілген.
Момышұлы Бауыржан - Кеңес Одағының Батыры, жазушы, Екінші
дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, әрі стратег және
тактик, гвардия полковнигі, панфиловшы.
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бауыржан МОМыШулы,
Герой Советского Союза,
қазақстанның халық қаһарманы
Бауыржан Момышулы (годы жизни 1910 – 1982) – Герой Советского
Союза, Қазақстанның Халық Қаһарманы, писатель, легендарный
полководец Второй мировой войны, военный предводитель, стратег и
тактик, гвардии полковник, панфиловец.
В 1941 году с начала Великой Отечественной войны в составе 316-й
стрелковой (8 гвардейской) дивизии, сформированной в Алматы под
командованием генерал-майора И.В. Панфилова, направлен на фронт.
Был командиром батальона, полка. В последние годы войны командовал
гвардейской дивизией. В 1950 году окончил академию Генштаба, затем
преподавал в академии. В 1956 уходит в отставку, до конца своей жизни
занимается писательской деятельностью.
В свое время ему было предложено поменять фамилию для
присвоения звания Героя Советского Союза. Но согласия получено не
было. Б.Момышулы – народный герой, который этого высокого звания
при жизни не имел. В то же время по инициативе и при поддержке
общественности, после ухода из жизни, в 1990 году был удостоен
звания Героя Советского Союза и в 1995 году – Қазақстанның Халық
Қаһарманы.
Писатель Бауыржан Момышулы издавал свои труды на казахском и
русском языках. Он автор книг «За нами Москва», «Генерал Панфилов»,
«Ұшқан ұя», «Толеген Тохтаров», «Психология войны», «Офицер
жазбалары». Произведения несколько раз переводились на иностранные
языки.
Имя
Бауыржана
Момышулы
присвоено
ауылам,
улицам,
республиканским детским военным школам.
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қасым қАйсенОв,
қазақстанның халық қаһарманы
Қасым Қайсенов 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында
дүниеге келген. Қазақстанның Халық қаҺарманы, Халықаралық Фадеев
атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, халықтың есінде мәңгі
қалған әйгілі партизан, Ұлы Отан соғысының ержүрек батыры.
1934 жылы мектепті бітіріп Өскемендегі саяси-ағарту техникумына
түседі. Оқуын бітіргеннен кейін Павлодар облыстық оқу бөлімінің саясиағарту жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарады. Сол жақтан әскер
қатарына шақырылады. Оңтүстік-Батыс майданына жіберіледі. Содан арнайы
тапсырмамен Украинаның басқыншылар қолында қалған жерінде партизан
отрядын құру тапсырмасын орындау үшін жау тылына жіберіледі. Ол жерде
Қасым Қайсенов Чапаев атындағы партизан құрамасының үшінші отрядын
басқарады. Молдавия, Чехословакия, Румыния жерлерін фашистерден
босатуға қатысады. Партизан отрядтарын басқара жүріп, талай қиындықты
басынан өткереді. Жүзден астам жорыққа шыққан батыр.
Соғыс аяқталған соң Қазақстанға оралып, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің
Президиумы аппаратында жауапты қызметке орналасады. 1951-1954 жылдары
Қазақстан Компартиясы Орталық комитеті жанындағы екі жылдық партия
мектебінің аудармашылар бөлімінде оқиды.
1953-1972 жылдары «Жазушы» баспасында директордың орынбасары,
кейін Жазушылар Одағында көркем әдебиетті насихаттау бюросының
директоры және «Қайнар» баспасы директорының орынбасары қызметтерін
атқарды.
Қасым Қайсенов - аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар
даңқты перзенті.

44

касым кАйсенОв,
народный Герой казахстана
Касым Кайсенов родился в 1918 году в Уланском районе ВосточноКазахстанской области. Народный герой Казахстана, лауреат литературной
премии им. Александра Фадеева, видный писатель. В памяти народной
сохранился как храбрый предводитель партизан, легендарный герой Великой
Отечественной войны.
В 1934 году после окончания школы поступает в техникум политического
просвещения в г.Усть-Каменогорске. После учебы в техникуме трудовую
деятельность начинает в Павлодарком областном отделе образования
инструктором по вопросам политического просвещения. Затем призывается в
ряды Советской армии. Направлен на Юго-Западный фронт. По специальному
распоряжению отправлен в тыл врага на Украину для создания партизанского
отряда. Там Касым Кайсенов возглавил третий отряд партизанского
соединения им. Чапаева. Затем участвовал в освобождении Молдавии,
Чехословакии, Румынии. Много лишений испытал, возглавляя партизанский
отряд. Свыше ста человек включились в бой в тылу.
После войны, вернушись на родину в Казахстан, трудился в аппарате
Президиума Верховного Совета Казахской ССР ответработником.
В 1951 – 1954 годах учился в переводческом отделе двухгодичной
Высшей партийной школы при ЦК Компартии Казахстана.
1953 – 1972 годы. Трудится в издательстве, заместителем директора,
директором бюро пропаганды художественной литературы, заместителем
директора издательства «Қайнар».
Касым Кайсенов – легендарная прославленная личность, достояние нашего
народа.

45

ҰЛЫ ЖЕҢІС
ЕШҚАШАН
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

Мəншүк МƏМетОвА,
кеңес одағының Батыры
Мәншүк Мәметова 1922 жылы Орал облысының, Орда ауданында кедей
шаруаның отбасында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған Мәншүк
бала кезінде асырап алған Алматыдағы ағасының тәрбиесінде болады. Ұлы
Отан соғысы басталған кезде Алматы медициналық институтында оқыған.
Әкесі халық жауы деп танылады. Әкесінің атылып кеткенін ол білмейді. Соғыс
жылы әкесін ақтамақ болып, оның тегін құтқару үшін майданға аттанады.
Себебі, ол кезде қоғамда «Халық жауының» балалары өз еркімен майданға
аттанса, ата-анасының бар жазасы кешіріледі» деген сөз тараған еді. Содан ол
майданға бару туралы өтініш жазады.
«Мен, Мәметова Мәншүк, 1922 жылы кедей шаруаның отбасында дүниеге
келгенмін. Ата-анам қазіргі уақытта қайтыс болған. Жұмысшы факультетін
оқып бітіргенмін, қазір Халкомкеңесте халық комиссарлары кеңесі төрағасы
орынбасарының жеке хатшысы болып қызмет етемін. Өмірбаяным жөнінен
қысқаша мағлұмат бере отырып, сізден ағаларыммен және апаларыммен бірге
фашист-қарақшыларды талқандап құрту үшін мені майданға жіберуіңізді
өтінемін. Өтінішімді қанағаттандыруыңызды сұраймын. 1939 жылдан
комсомол мүшесімін»,- деп жазған екен Мәншүк Мәметова өз өтінішінде.
Содан ол 1942 жылдың тамызында өз еркімен Қызыл Армия қатарына
алынып, 21- атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысады. Аға
сержант, пулеметші Мәншүк Мәметова майданда өзінің асқан мергендігімен
және табанды батылдығымен көзге түседі. Невель қаласы үшін болған
кескілескен шешуші ұрыста Мәншүк Мәметова ақтық демі біткенше
пулеметтен оқ боратып, ерлікпен көз жұмады.
1943 жылдың қазан айының 16 күні қаһарман қазақ қызы Мәншүк
Мәметоваға ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
Кезінде Павлодар облысының колхозшылары Батыр қыздың құрметіне
Мәншүк Мәметова атындағы танк колоннасын құруға қаражат жинады.
Туған жерінде оған ескерткіш орнатылды. Невель, Алматы, Орал, тағы басқа
қалаларда Мәншүк Мәметова атында көшелер бар. Республиканың ондаған
мектептері мен Қызылорда қыздар педагогикалық училищесі Мәншүк
Мәметова есімімен аталады.
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Маншук МАМетОвА,
Герой Советского Союза
Маншук Маметова Герой Советского Союза, родилась в 1922 году в
Урдинском районе Уральской области в простой крестьянской семье. Рано
лишилась родителей. Воспитывалась в семье старшего брата в Алматы. Когда
началась война, она была студенткой Алматинского медицинского института.
Отец был расстрелян как враг народа. Чтобы как-то реабилитировать отца,
она пишет заявление с просьбой отправить на фронт. Бытовало мнение, что в
таком случае прощается вина родителей перед государством.
«Я, Маметова Маншук, в 1922 году родилась в семье крестьян-бедняков. В
данное время родителей моих нет в живых. Окончила рабфак, сейчас работаю
секретарем заместителя председателя совета народных комиссаров. Давая
краткую информацию из автобиографии, прошу отправить меня в числе
соотечественников на фронт для борьбы с фашистами. Прошу удовлетворить
мою просьбу. С 1939 года являюсь членом комсомола», – написала в своем
заявлении храбрая девушка.
С августа 1942 года доброволец призывается в ряды Красной армии,
участвует в сражениях в рядах 21-й стрелковой дивизии. Старший сержант,
пулеметчица Маншук Маметова обратила на себя внимание стойкостью и
тактикой ведения боя. В решающих сражениях за город Невель Маметова,
использовав весь арсенал пулемета, геройски погибла. 16 октября 1943 года
стойкая казахская девушка Маншук Маметова удостоилась звания Героя
Советского Союза.
В свое время колхозники Павлодарской области собрали средства на
формирование танковой колонны имени храброй Маншук. На родине героя
установлен памятник. Именем Маншук названы улицы в городах Невель,
Алматы, Уральск и других. Имя Маншук Маметовой присвоено десяткам
республиканских школ, Кызылординскому женскому педагогическому
училищу.
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Əлия МОлдАғҰлОвА,
кеңес одағының Батыры
Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысының Қобда ауданында
дүниеге келген. Кішкентай кезінде анасынан ерте айырылып, Алматыда
ағасының қолында тәрбиеленген. Бірақ аштық жылының зардабы оны да
айналып өтпейді. 1935 жылы ол Ресейдің Красногвардейский ауданындағы,
Гурдин көшесіндегі №46-шы балалар үйіне тапсырылады. Кейін СанктПетербургтегі 9- орта мектепте оқиды. Оқудағы озаттығы және үлгілі тәртібі
үшін сол жылдары Әлия Молдағұлова Қырымдағы Бүкілодақтық аты әйгілі
пионер лагері – Артекке жіберіледі. Бүгінде Артекте Батырлар тақтасында
Әлия Молдағұлованың да суреті қойылған.
Соғыс басталған соң балалар үйімен бірге Ярославль облысындағы Вятское
селосына эвакуацияланады. Вятское орта мектебінен 7 сыныпты бітіргесін
Рыбинск авиациялық техникумына оқуға түседі де 1942 жылы ЖұмысшыШаруа және Қызыл Әскері ұйымына майданға жіберу туралы өтініш жазады.
Өтініші қабылданып, 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер
мектебінде оқып, оны ойдағыдай аяқтап шығады. 1943 жылы 54-ші арнайы
атқыштар бригадасының 4- батальонының снайпері болып қабылданады.
Қазақтың мерген қызы Әлия Молдағұлова 54-ші атқыштар дивизиясының
атқыштар құрамында ерлігімен көзге түседі.
Фашистермен жекпе-жекке шыққан сол шайқаста жау біздің әскерлерге
жойқын күшпен, тоқтаусыз оқ атқылайды. Сол кезде Әлия Молдағұлова үш
рет жау оғына тойтарыс береді. Дегенмен, фашистер де қарап қалмайды,
Кеңес әскерінің алдыңғы шебіне қатты соққы береді. Сол сәтте бас көтере
алмай қалған батальонды жауғы қарсы Әлия Молдағұлова бастап шығады.
Ол: «Бауырлар, Алға!»,- деп айқайлап, жаудың оғынан есеңгіреп қалған
майдандастарын осылайша алға жетелейді. Сол шайқаста Әлия жау оғынан
ерлікпен қаза табады.
1944 жылдың 4-маусымында қазақтың қайсар қызы Әлия Молдағұловаға
ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді. Әлия Молдағұлованың денесі Новосокольник
ауданының Монакова ауылында жерленген.
Бүгінде Әлия Молдағұлованың атында бірнеше қалаларда мектеп, көше,
ауыл атаулары бар.
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Алия МОлдАгулОвА,
Герой Советского Союза
Алия Молдагулова Герой Советского Союза, родилась в 1925 году в
Кобдинском районе Актюбинской области.
Лишившись матери еще в раннем детстве, воспитывалась в Алматы
в семье брата. И она хлебнула своего в года голодомора. В 1935 году ее
определяют в детский дом №46 по улице Гурдина в российском райцентре
Красногвардейский. Затем она обучается в 9-й средней школе Ленинграда.
За отличные успехи и примерное поведение Алия по путевке едет во
всесоюзный пионерский лагерь Артек. Сегодня в Артеке на доске героев
есть снимок Алии Молдагуловой.
С начала войны вместе с эвакуированными воспитанниками
попадает в село Вятское Ярославской области. По окончании семилетки
в Вятской средней школе она поступает а Рыбинский авиационный
техникум и в 1942 году просит военкомат оправить добровольцем на
фронт.
В 1943 году заканчивает центральную снайперскую женскую школу. В
том же году зачислена в 54-ю специализированную стрелковую бригаду
снайпером 4-го батальона.
Храбрая казашка совершила подвиг в Великую Отечесенную войну,
участвуя в бою в рядах 54-й стрелковой дивизии.
Фашисты вели активное наступление на советских солдат, уничтожая
все живое. Тогда Алия Молдагулова трижды отбивала вражескую атаку.
Все же неприятель оказал ожесточенное сопротивление передним рядам
советских солдат. Тогда Алия подняла на бой свой батальон со словами
«Родные, вперед»! В том сражении Алия погибла геройски от вражеской
пули. 4 июня 1944 храброй казахской девушке Алие Молдагуловой
присвоено звание Героя Советского Союза.
Сегодня имя Алии Молдагуловой носят многие школы, улицы, аулы.
Алия похоронена в селе Монаково Новосокольнического района.
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Хиуаз дОспАнОвА,
қазақстанның халық қаһарманы
Хиуаз Доспанова 1922 жылдың 15-мамырында бұрынғы Гурьев облысының
Ганюшкин селосында дүниеге келген. Хиуаз Қайырқызы Астраханьдағы
балық кәсіпшілігімен айналысқан жұмысшы отбасынан шыққан. Ол кезінде
Мәншүк Мәметовамен бір көшеде тұрып, көрші болыпты. Ия, аттары тарихта
мәңгі қалатынын сол кезде олар білді ме екен? Міне бүгінде бір көшенің батыр
қыздары атанып отыр.
Мектеп қабырғасын үздік бағамен бітірген Хиуаз ұшқыш болуды
армандайды. Алға қойған мақсатын орындауға бел буады. Мәскеудегі әскери
әуе Академиясына емтихан тапсырғанымен, өтпей қалады, бірақ алғанынан
қайтпай, іле ұшқыштар дайындайтын училищеге түседі. Өжет қыздың
қайсарлығына риза болған атақты ұшқыш Марина Раскова сол кезде-ақ
оған зор үміт артады. Аттары аңызға айналған ұшқыш әйелдер Гризобудова,
Осипенко, Расковаларға еліктеген Хиуаз Доспанова кейін оның үмітін ақтап
шығады.
Фашистерге қарсы әуеде болған шайқаста 300 рет аспанға көтеріледі. Хиуаз
ұшақпен әуеден 14 рет құлапты. Төрт мәрте ауыр жарақат алған, бірақ, қайсар
қыз майдан даласына қайта оралып отырған.
Қазақтың жап-жас батыр қызы Ұлы Отан соғысы жылдары Марина
Раскова басқарған 46-гвардиялық түнгі бомбалаушы – ұшқыштар полкінде
штурман болады. Майдандағы ерлігі үшін ол «Қызыл жұлдыз», ІІ дәрежелі
«Отан соғысы» ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған.
Ал төсіндегі «Еңбек Қызыл Ту» ордені соғыстан кейінгі жылдардағы елеулі
еңбегінің жемісі. Осындай ерлік көрсетсе де Хиуаз Доспанованың еңбегі ұзақ
жылға дейін нақты еленбеді. Тек 2008 жылы тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен қазақтан шыққан жалғыз әйел-ұшқыш, батыржауынгер Хиуаз Доспанова Қазақстанның Халық Қаһарманы атағымен
марапатталды. Ол соғыстан кейін бейбіт өмірде де үлкен қоғамдық жұмыстар
атқарды.
Хиуаз Доспанова «Абай» операсы мен «Шоқан Уәлиханов» драмасын
сахналауға, «Медеу» спорт кешенін салу мен Қазақ елінің тарихи маңызы бар
еңселі ғимараттарының бой көтеруіне үлес қосқан қайраткер.
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Хиуаз дОспАнОвА,
народный Герой казахстана
Хиуаз Доспанова Қазақстанның Халық Қаһарманы, родилась 15 мая
1922 года в селе Ганюшкино бывшей Гурьевской области и выросла
там. Хиуаз Каировна из рыбацкой семьи. Оказывается, в одно время
она проживала на одной улице с Маншук Маметовой. Конечно, они и не
догадывались, что их имена навечно останутся в истории. Сегодня о них
знают как героинях с одной улицы.
После отличного завершения школьной учебы Хиуаз хочет воплотить
мечту стать летчицей. Она твердо решается на этот шаг. Не пройдя отбор в
Военно-воздушную академию в Москве, не отступает, поступает в летное
училище. Оценив бойцовские качества храброй девушки, известная
летчица Марина Раскова уже тогда возлагает на нее большие надежды.
Легендарных летчиц Гризодубову, Осипенко, Раскову Хиуаз Доспанова не
разочаровала.
300 раз она поднималась в небо и принимала участие в воздушном бою
с фашистами. 14 раз сбивали ее самолет. Четырежды была тяжело ранена,
но возвращалась на фронт.
Молоденькая смелая казашка в годы Великой Отечественной
войны была штурманом 46-го женского бомбардировочного полка
под командованием Марины Расковой. За героизм, проявленный на
войне, Х.Доспанова награждена орденами Красной Звезды, Великой
Отечественной войны ІІ степени и многими медалями. А орден
Трудового Красного Знамени заслужила за созидательный труд в
мирное время. Несмотря на такие заслуги, особое признание пришло
позже. Только в 2008 году указом Елбасы единственная казашка –
женщина-летчица, фронтовик Хиуаз Доспанова удостоилась высокого
звания Народный Герой Казахстана. После войны она вела большую
общественную р аботу.
При непосредственной поддержке Хиуаз Доспановой появились на
сцене оперы «Абай» и «Шокан Уалиханов», построили спортивный
комплекса «Медеу».
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төлеген тОқтАрОв,
кеңес одағының Батыры
Төлеген Тоқтаров 1920 жылдың желтоқсан айында Шығыс Қазақстан
облысы Ұлан ауданы Қарақұдық ауылында туған. Соғысқа дейін ол Лениногор
полиметалл комбинатында, Риддер қаласындағы қорғасын зауытының жинаурафинация цехында жұмыс істеген.
Төлеген Тоқтаров Майданға 1941 жылдың желтоқсан айында шақырылады.
Мінезі өткір, намысшыл, өтірік пен сатқындыққа жаны қас, әрі ерлікке құштар
касиеті бар Төлегеннен комиссия мүшелері: «Қай бөлімге барғың келеді?»,деп сұрағанда, «Қай бөлімде фашистерді көп құртуға болады, мені сонда
жіберіңіздер», - деп жауап қайтарған екен қайсар жігіт.
Ұлы Отан соғысы жылдарында Төлеген Тоқтаров 8-ші гвардиялық
атқыштар дивизиясыдағы 275- полктың автоматшылар ротасының жауынгері
болады. Төлегеннің майдандағы ерлігін көзімен көрген, сол бөлімнің саяси
жетекшісі болып істеген Кеңес Одағының Батыры, белгілі жазушы Мәлік
Ғабдуллин Төлеген жайында жазған естелігінде былай дейді:
«1942 жылдың 9 шы ақпанында түс кезінде немістер батыл күшпен
қайта шабуыл жасады. Бұл жолы немістердің шабуылына бүкіл батальон
автоматшыларымен бірге Төлеген Тоқтаров та аттанды. Шайқас кезінде оқ
дәрісі таусылған ол ішінен ауыр жараланды. Төлеген Тоқтаров «әуп» деп
орнынан атып тұрды да, салбырап жатқан жаралы шегін қарнына қысып алып,
автоматын қолына ала жүгірген бетімен ол неміс офицерінің қақ басынан
періп жіберді. Офицерді жайратып салып, қайта орала бергенде, қарсы жақтан
жаудың оған қарсы атылған пулемет оғы оның кеудесіне тиді.
Төлеген Тоқтаров осындай ерлік көрсете отырып қаза тапты,- деп Мәлік
Ғабдуллин еске алыпты. Төлегеннің сүйегі Бородиноның күн шығыс шетіндегі
төбеге жерленген.
Төлеген Тоқтаров туралы композитор Рамазан Елебаев «Жас қазақ» әнін,
ал Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди «Төлеген Тоқтаров» операсын жазды.
Лениногор қаласында ескерткіш орнатылса, Алматы, Өскемен қалаларында
Төлеген Тоқтаровтың есімімен аталған көшелер бар.
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толеген тОктАрОв,
Герой Советского Союза
Толеген Тохтаров Герой Советского Союза, родился в декабре 1920 года
в ауле Каракудык Уланского района Восточно-Казахстанской области.
До войны он трудился на Лениногорском полиметаллическом комбинате.
Толеген Тохтаров с юности трудился в сборочном цехе Риддерского
свинцового завода. На фронт призван в декабре 1941 года. Человек с
характером, справедливый, честный, смелый, на вопрос комиссии : «Где
хотел бы служить?» – ответил: «Отправьте туда, где я мог бы как можно
больше уничтожить врагов».
В годы Великой Отечественной войны Толеген Тохтаров служил в 8-й
гвардейской стрелковой дивизии. Был рядовым роты автоматчиков 275го полка. Свидетель фронтовых подвигов Толегена – политрук, Герой
Советского Союза, известный писатель Малик Габдуллин так написал в
воспоминаниях.
«9 февраля 1942 года в обеденное время немцы пошли в наступление.
В этот раз против них выступил весь батальон автоматчиков. Боезапас
Толегена был на исходе, его ранили в живот. Толеген, вскочив с места,
придерживая рану, со всей силы ударил автоматом по голове немецкого
офицера. Расправившись с офицером, он развернулся, и тут вражеская
пуля угодила ему прямо в грудь. Толеген погиб, совершив такой подвиг.
Толеген похоронен на Бородинском холме».
Толегену Тохтарову композитор Рамазан Елебаев посвятил песню
«Жас қазақ», композиторы Ахмет Жубанов и Латиф Хамиди написали
оперу «Толеген Тохтаров». В Лениногорске установлен памятник. В
городах Алматы, Усть-Каменогорске его именем названы улицы.
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нұркен ƏбдірОв,
кеңес одағының Батыры
Нұркен Әбдіров 1919 жылы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында
дүниеге келген. Кейін оның отбасы Қарағандыға қоныс аударып, осы қалада
әуе клубында ұшқыш мамандығын алып шығады. Оқуды тәмамдағаннан кейін
ол 267- әуе дивизиясының 808-ші шабуылшы полкы құрамында майданға
аттанады.
Соғыста өшпес ерлік жасап, Кеңес Одағының Батыры атағын алған
қазақстандықтардың бірі – әскери ұшқыш осы – Нұркен Әбдіров.
1942 жылы шабуылдаушы ұшқыш Нұркен Әбдіровті әуедегі майданға
жібереді. Алғашқы екі ай уақыт ішінде 16 рет әскери-әуе жорығын жасайды,
жаудың 12 танкісін, 28 автомашинасын және басқа да техникаларын жойып,
50-ге тарта әскері мен офицерін құртады.
Нұркен Әбдіров 17 жауынгерлік тапсырма орындаған батыр ұшкыш. 1942
жылдың 19 желтоқсанында Нұркен Әбдіров жаудың Сталинград шебіне
енетін Боков-Пономаревка ауданындағы қорғаныс бекінісі мен шоғырланған
танкілерін жою үшін әуеге ұшады. Тапсырманы орындау кезінде Нұркен
Әбдіров бірнеше дзотты, зенит артиллериясының 2 нүктесін, фашистердің
6 танкісін жойып жібереді. Осы майданда ол өзінің ұшағын зақымдап
алады. Сонда ол жалын шарпыған ұшағын жау техникасы шоғырланған тұсқа
бағыттап апарып, капитан Гастеллоның ерлігін көрсетіп, өзі де ерлікпен қаза
табады.
Нұркен Әбдіровке әскери міндетін атқару кезінде көрсеткен мұндай өшпес
ерлігі үшін ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша 1943
жылдың 31 наурызында Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Ростов облысының Вешенск ауданының Нұркен Әбдіров жерленген Коньки
хуторында және Қарағанды қаласында, сондай-ақ батырдың туған жерінде
Нұркен Әбдіровке арнап ескерткіштер орнатылған.
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нуркен АбдирОв,
кеңес одағының Батыры
Нуркен Абдиров Герой Советского Союза, родился в 1919 году в
Каркаралинском районе Карагандинской области. Позже их семья
переехала в Караганду, где он занимался в летном клубе. После учебы был
направлен на фронт в 267-ю воздушную дивизию, 808-й истребительский
полк.
На войне, совершив свой беспримерный подвиг, военный летчик
Нуркен Абдиров был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1942
году летчик-истребитель Нуркен Абдиров выполняет несколько боевых
заданий. В первые два месяца 16 раз поднимается для атаки с воздуха,
уничтожив 12 вражеских танков, 28 автомашин и другой техники, около
50 солдат и офицеров.
Нуркен Абдиров летчик-герой, выполнивший 17 боевых задач. 19
декабря 1942 года для бомбардировки вражеских укреплений в районе
Боковская-Пономаревка у Сталинграда и танковой колонны взлетает в
небо. В ходе выполнения боевой задачи Нуркен Абдиров уничтожает
несколько дзотов, фашистских танков, две установки зенитной
артиллерии. В этом сражении его самолет тоже был поврежден. Пилот
направляет горящий самолет на колонну танков и бензовозов, повторив
подвиг капитана Гастелло, и сам героически погибает. Нуркен Абдиров
за беспримерный подвиг при исполнении военных обязанностей 31 марта
1943 года удостоен звания Героя Советского Союза.
В Вешенском районе Ростовской области, на хуторе Коньки, где
похоронен Нуркен Абдиров, в городе Караганде, а также на родине
установлены памятники герою.
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Махмет қАйырбАев,
кеңес одағының Батыры
Махмет Қайырбаев 1925 жылдың 1-ші қаңтарында Шығыс Қазақстан
облысы, Бесқарағай ауданының Семиярка селосында дүниеге келген. Он екі
жасында әкеден айрылған, әкесі 1937 жылы жалған айыппен жазаға тартылып
кетеді. Мектепті үздік аяқтаған Махмет Қайырбаев «халық жауының ұлы»
деп танылған соң мақтау қағазымен марапатталмаған және комсомолға да
қабылданбаған. Мектептен кейін Павлодар қаласындағы педагогикалық
педучилищесін бітіреді. Соғыс басталғанға дейін Семиярка селосындағы
мектепте мұғалім болды.
1941 жылдың жазында Махмет Қайырбаев өз еркімен майданға баруға
өтініш жазады, бірақ жасы келмегендіктен оның өтініші қабылданбайды.
Әскери комиссариатқа бірнеше рет өтініш жазған ол ақыры 1942 жылдың
тамызында әскер қатарына алынып, Бұхара қаласына көшірілген Подольск
артиллериялық училищесіне оқуға жіберіледі. Сонда жеделдетілген курсты
үздік бітіріп, кезектен тыс лейтенант атағын алады.
Ұлы Отан соғысына 1943 жылдан бастап қатысқан. 17-ші танкіге қарсы
ататын артиллериялық жеке бригаданың құрамында болған. Махмет
Қайырбаев 18 жасында Александр Невский орденінің иегері атанады.
1944 жылдың 19 тамызында Литвадағы Шяуляй қаласының батыс жағында
болған ұрыста жау әскері танкімен шабуылға шығып, Кеңес әскері қорғанысын
бұза жарып, Шяуляй қаласына кіруге ұмтылады. Махмет Қайырбаев өзінің
15 жауынгерімен қоршауда қалып, шайқасып жатқан полк батареяларының
біріне көмекке келеді. Махмет Қайырбаевтың басшылығымен жауынгерлер
жаудың 7 шабуылына тойтарыс бере отырып, немістердің бір батальон әскерін
жойып жібереді. Кескілескен осы шайқаста Махмет Қайырбаев бастаған
жауынгерлер Шяуляй қаласына өтер жолды да жауып тастайды.
Махмет Қайырбаевқа осы көрсеткен ерлігі мен тапқырлығы үшін 1945
жылдың 24 наурызында КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Соғыстан кейін Махмет Қайырбаев Павлодар облысында партия
қызметінде, кейінгі жылдары Павлодар облыстық Атқару комитетінің төрағасы
болып ұзақ жыл қызмет атқарды. Тың жерлерді игерудегі еңбегі үшін екі рет
Еңбек Қызыл Ту орденімен және бірнеше медальдармен марапатталған.
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Махмет кАйырбАев,
Герой Советского Союза
Махмет Кайырбаев Герой Советского Союза, родился 1 января 1925
года в селе Семиярка Бескарагайского района Восточно-Казахстанской
области. В 12 лет остался без отца, которого в 1937 году арестовали как
врага народа. Махмет окончил школу с отличием, но как сына врага
народа ему почетную грамоту не дали и не приняли в комсомол. После
школы он окончил Павлодарские педагогическое училище. В год начала
войны он учительствовал в Семиярской сельской школе.
Летом 1941 года Махмет Кайырбаев просится добровольцем на
фронт, но из-за возраста его заявление отклоняется. В военкомат он
обращается не раз, и вот в августе 1942 года наконец его призывают в
армию. Направлен он в Бухару, куда было эвакуировано Подольское
артиллерийское училище. Там он успешно проходит краткосрочные
курсы, ему досрочно присваивается звание лейтенанта.
С 1943 года – участник Великой Отечественной войны. Служил в 17-й
отдельной противотанковой артиллерии. Кайырбаев в 18 лет представлен
к ордену Александра Невского.
19 августа 1944 года в Литве, в бою западнее города Шяуляй,
вражеские танки ведут наступление. Нужно прервать линию обороны и
войти в город, но Кайырбаев с 15 однополчанами попадают в окружение.
И тут вовремя подоспела подмога – батарея полка. Под командованием
Кайырбаева бойцы отбивают 7 неприятельских атак, уничтожив целый
вражеский батальон. Храбрые воины под руководством Кайырбаева
закрывают въезд в Шяуляй.
Махмету Кайырбаеву за проявленный подвиг и правильную тактику
боя 24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны был на партийной работе в Павлодарской области,
длительное время – председателем Павлодарского облисполкома. За
освоение целины награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, многими медалями.
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Ақмолалық
Кеңес Одағының Батырлары
мен Халық Қаһармандары
Акмолинцы –
Герои Советского Союза
и Народные Герои

Қан майданда қан кешкен жауынгерлер
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сағадат нҰрМАғАМбетОв,
кеңес одағының Батыры
Сағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы Алматы облысының Еңбек ауылында
дүниеге келген. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, әскери дайындықтан
соң, 1943 жылдың сәуiр айында майданға аттанады. Пулемет взводының,
пулемет ротасының командирi болады.
5-екпiндi армияның, II дәрежелi Суворов ордендi 301 Донецк атқыштар
дивизиясының, 1052 атқыштар полкi құрамында батальон командирi
лауазымында майдан шебінде немістерге қарсы соғыста ерлік көрсетеді.
Польша, Германия, Молдова, Украина, 1-Белорус, Солтүстік Кавказ
майдандарында соғысып, Гитлердің канцелиярсын шабуылдауға қатысқан
батыр жауынгер. 1943 жылы Кубань, Донбас қалаларын азат еткен. «Максим»
пулеметімен немістің 65 әскерін бірден жайратып салған қаһарман.
1945 жылы 27 ақпанда Польша жерiнде жау қорғанысын бұзып өту кезiндегi
жауынгерлiк тапсырманы ержүректiлiкпен орындап, көрсеткен ерлiгi үшiн
оған Кеңес Одағының Батыры атағы берiледi.
Сағадат Нұрмағанбетов – әскери қайраткер, армия генералы, Кеңес
Одағының Батыры, Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі,
«Халық қаһарманы», Алматы, Астана, Донецк қалаларының, Ақмола
облысының, Ақкөл ауданының құрметті азаматы. Соғыстан кейiнгi өмiрiн
әскери қызметке арнап, мұнда да талантты сардар, тамаша қолбасшы ретiнде
танылды.
Өзiнiң бiлiктiлiгi мен талапшылдығына қоса, қарапайымдылығымен және
әдiлдiгiмен әрiптестерiнiң арасында зор абырой мен беделге ие болды,-деп
кезінде Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев зор баға берген. Ол ел Тәуелсiздiгiнiң
бастапқы қиын-қыстау жылдарында Қазақстан Республикасының алғашқы
қорғаныс министрi ретiнде елiмiздiң Қарулы Күштерiн қалыптастырып, оны
нығайтуға өлшеусiз зор үлес қосқан Мемлекет қайраткері.
Сағадат Нұрмағамбетовке - Кеңес Одағының Батыры, Армия генералы,
Халық қаһарманы атақтары берілген. Сондай-ақ, Сағадат Нұрмағамбетовтың
есімі Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Қорғаныс министрі ретінде тарихта
мәңгі қалады.
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сагадат нурМАгАМбетОв,
Герой Советского Союза
Сагадат Нурмагамбетов Герой Советского Союза, родился в 1924 году
в ауле Енбек Алматинской области. В 1942 призван в армию. С апреля
1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в
освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной
Белоруссии, Польши.
Окончил войну в Берлине Батальон Сагадата Нурмагамбетова
участвовал в штурме здания рейхсканцелярии Гитлера. После Победы
личный состав батальона выполнял задачи по охране важных объектов
государственной значимости.
Сагадат Нурмагамбетов — генерал армии, Герой Советского Союза,
первый министр обороны Республики Казахстан, «Халық қаһарманы»,
почетный гражданин городов Алматы, Астана, Донецк (Украина),
Акмолинской области, Аккольского района. В мирное время посвятил
себя военной службе, проявив себя талантливым командующим.
Елбасы Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку человеку,
который пользовался огромным уважением людей. Был образованным,
целеустремленным, скромным, справедливым, авторитетным. Будучи
первым министром обороны в первые сложные годы обретения
независимости, он сформировал Вооруженные силы республики, внес
большой вклад в их развитие как государственный деятель.
Сагадат Нурмагамбетов – Герой Советского Союза, генерал армии,
Халық қаһарманы. В историю вошел как первый министр обороны
суверенного Казахстана.
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Мəлік ғАбдуллин,
кеңес одағының Батыры
Мәлік Ғабдуллин 1915 жылы Көкшетау облысы, Зеренді ауданындағы
Қойсолған ауылында дүниеге келген. Кедей шаруа отбасында туған. 1935 жылы
ҚазПИ-дің тіл-әдебиет факультетін бітірген. «Пионер» газеті редакторының
орынбасары, КСРО Ғылым Академиясының Қазақ филиалында кіші ғылыми
қызметкер болған.
Мәлік Ғабдуллин 1941-1946 жылдары даңқты генерал Иван Васильевич
Панфилов басқарған атқыштар дивизиясымен бірге Ұлы Отан соғысына
бастан аяқ қатысқан батыр-жауынгер. 1-ші автоматшылар ротасының саяси
жетекшісі, 2-ші атқыштар батальонының комиссары, полк үгітшісі болған.
1942 жылы Новгород облысына қарасты Холм қаласының маңында болған
ұрыста Мәлік Ғабдуллин әскерлерге басшылық етеді. Мәскеу түбіндегі
шайқаста стратегиялық маңызы зор Бородино селосын жаудан тазартуға
қатысады. «Немістер шабуыл жасаған сәтте Мәлік бастаған топ соғыстың
алдыңғы шебінде болады. Шайқас кезінде байланыс үзіледі. Басшылықтан
«кері шегініңдер» деген бұйрық болады. Бірақ алдыңғы шептегі әскерлер
оны естімей, қоршауда қалып қояды. Мәлік ағамыз әскерімен бірге қоршауда
қалғанын түсінеді. Ол барлық жауынгерді сапқа тұрғызып, «шепті не бұзамыз,
не өлеміз. Жауға берілуге болмайды» дейді. Осылайша, ол осы соғыста жау
қоршауын бұзып шығады.
Кескілескен ұрыстың нәтижесінде жаудың екі танкісін гранатамен жарып,
12 әскерін тұтқынға алады. Осы ұрыс кезінде Мәлік Ғабдуллин жарақаттанады.
Соған қарамастан, ол шабуылды тоқтатпайды. Осы ерлігі үшін КСРО
Жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен 1943 жылдың 30- қаңтарында
МәлікҒабуллинге «Кеңес Одағының Батыры» атағы берілді. Оған қоса, Ленин
ордені мен «Алтын жұлдыз» медалі қоса тапсырылады.
Мәлік Ғабдуллин – қазақ жазушысы, әдебиет зерттеуші, қоғам қайраткері,
филология ғылымдарының докторы, профессор, КСРО Педагогика ғылым
Академиясының академигі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері.
«Менің майдандас достарым», «Майдан очерктері», «Сұрапыл жылдар»
шығармаларын жазып, қазақ әдебиетінің өркендеуіне үлес қосқан қаламгер.
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Малик гАбдуллин,
Герой Советского Союза
Малик Габдуллин Герой Советского Союза, родился в 1915 году в ауле
Койсолган Зерендинского района Кокшетауской области. Родом из бедной
крестьянской семьи.
В 1935 году окончил факультет языка и литературы Казахского
педагогического института. Был заместителем ответственного редактора
газеты «Пионер», младшим научным сотрудником Казахского филиала
Академии наук СССР. 1938 – 1941 гг. Учеба в аспирантуре КазПИ.
Малик Габдуллин — казахский писатель, исследователь литературы,
общественный деятель, доктор филологических наук, профессор,
академик Академии педагогических наук СССР, заслуженный деятель
науки Казахской ССР.
В 1941 – 1945 годы в составе стрелковой дивизии под командованием
легендарного генерала Панфилова участвовал в Великой Отечественной
войне. Фронтовик, находился с начала войны в составе легендарной
28-й гвардейской дивизии под командованием генерала И.В.Панфилова.
Был политруком 1-й роты автоматчиков, комиссаром 2-го стрелкового
батальона, наставником воинов полка. В кровопролитном бою под Москвой
проявил храбрость и мужество.
В 1943 году Малику Габдуллину присвоено звание Героя Советского
Союза.
1944–1946 годы. Трудился в Главном политическом управлении
Минстерства обороны СССР руководителем отдела. После войны Малик
Габдуллин вернулся на родину и работал в научно-педагогической сфере.
Заслуживают особого внимания произведения писателя-фронтовика.
Среди них «Мои фронтовые друзья», «Фронтовые очерки», «Грозные
годы» и другие. Внес личный вклад в развитие казахской литературы.
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рақымжан қОШқАрбАев,
қазақстанның халық қаһарманы
Рақымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысы Ақмола
ауданындағы Тайтөбе ауылында дүниеге келген. Рақымжан Қошқарбаев
төрт жасында анасынан айрылады, ал әкесі халық жауы деген саяси
жаламен жазықсыз сотталып кетеді. Содан Рақымжан Қошқарбаев
Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленеді. Жеті жылдық мектепті бітірген
соң, осы арадан Балқаш қаласындағы фабрика-зауыт училищесіне оқуға
түседі.
1942 жылы 18 жасында Қызыл Әскер қатарына шақырылады. Бір топ
әскерлермен бірге оны Фрунзедегі офицерлік училищеге оқуға жібереді.
Училищені Рақымжан Қошқарбаев кіші лейтенант атағымен аяқтап,
қараша айында Брест штабы жанындағы Седле станциясына орналасқан
Белорус майданының 3- армия құрамына қабылданады.
1944 жылдың қазан айында ол 1-Белорусь майданында взвод командирі
болады. Лейтенант Рақымжан Қошқарбаев 1945 жылдың сәуірінен
Берлинге шабуыл жасаған Кеңес әскерлерінің алдыңғы сапында болған,
Берлинде Рейхстаг қабырғасына алғашқылардың бірі болып Жеңіс Туын
тіккен қаһарман қазақ жауынгері.
Рақымжан Қошқарбаев Украина соғысына қатысып, Белоруссияны
жаудан азат етті, Берлинге де жетті. Берлин үшін болған шайқаста өзінің
взводымен майданның алғы шебінде болды.
Рейхстагты алу ұрысында ол асқан ерлік көрсетті. Жауынгер Григорий
Булатовпен бірге Рейхстагқа бірінші болып жетіп, оның қабырғасына Ту
қадады. 150-ші атқыштар дивизиясының соғыс журналында: «30 сәуір
1945 жылы сағат 14:25 уақытында лейтенант Рақымжан Қошқарбаев
пен қатардағы жауынгер Григорий Булатов «жер бауырлап ғимараттың
орталық бөлігіне келіп, бас кіреберістің сатысына «Қызыл Туды»
орнатты», - деп жазылған.
Қазақстанның Халық Қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі де
ұзақ жыл еленбей, тарих қойнауында жабулы жатты. Жылдар өтіп қана
оған Қазақстанның Халық Қаһарманы атағы берілді. Ол сонымен қоса
«Қызыл Ту», 1-дәрежелі «Отан соғысы» ордендерімен және медальдармен
марапатталған.
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рахимжан кОШкАрбАев,
народный Герой казахстана
Рахимжан Кошкарбаев родился в ауле Тайтобе Акмолинского района Акмолинской области 19 октября 1924 года. В четыре года остался без матери,
отец был репрессирован. Воспитывался в Тайтобинском детском доме. После
семилеткипоступил в фабрично-заводское училище города Балхаш. С началом войны стал просится в Красную армию, на тот момент ему было всего
16 лет. Только в августе 1942-го попал в стрелковый полк в городе Кокчетав
где проходили военную подготовку солдаты из Казахстана и стран Средней
Азии, за два месяца до 18-летия. Пробыл там до лета 1943 года. Потом его
направили в Тамбовское общекомандное пехотное училище, эвакуированное
во Фрунзе (ныне Бишкек). Лишь в октябре 1944-го года младший лейтенант
Кошкарбаев, с отличием окончив училище, отправился на передовую.
Прорвав оборону противника 16.04.1945 года с плацдарма на западном
берегу реки Одер в районе Гроенойндорфа, Кошкарбаев во главе штурмового взвода 17.04.1945 года вышел к каналу Фридландерштром используя исключительно выгодный рубеж для обороны, противник пытался
приостановить продвижение советских частей. Взводу тов. Кошкарбаева
было приказано на подручных средствах преодолеть водную преграду, захватить плацдарм на западном берегу канала и способствовать переправе
основных сил полка. Прикрываясь огнем орудий прямой наводки взвод
под командованием тов. Кошкарбаева достиг противоположного берега
канала и стремительным броском ворвался в немецкую траншею. В бою
29.04.1945 года взвод в числе первых форсировал реку Шпрее ломая ожесточенное сопротивление врага. С апреля 1945 года на передовых позициях советских войск на Берлинском направлении. Казахский солдат, один
из первых водрузивших флаг Победы над Рейхстагом.
Во взятии Рейхстага он проявил подвиг. С однополчанином Г.Булатовым
первыми добрались до Рейхстага и вывесили флаг. В военном журнале 150-й
стрелковой дивизии имеется запись: «30 апреля 1945 года в 14:25 лейтенант
Кошкарбаев и красноармеец Григорий Булатов, ползком добравшись до центральной части здания,над парадным входом установили Красный флаг». О
подвиге Халық Қаһарманы Казахстана Рахимжана Кошкарбаева стало известно годы спустя. Ему присвоено звание народного героя Казахстана, награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени и медалями.
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Ақан қҰрМАнОв,
кеңес одағының Батыры
Ақан Құрманов 1918 жылдың 15-шілдесінде Атбасар ауданындағы
Қосбармақ ауылында дүниеге келген. Атбасар қазақ мектеп-интернатында
білім алып, еңбек жолын ұжымшарда бастайды. 1939 жылдың күзінде Қызыл
Армия қатарына әскери борышын өтеуге шақырылады. Әскер қатарында
жүріп, кіші командирлер даярлайтын полк мектебінде оқиды.
2-дүниежүзілік соғыс жылдары 61-армияның 76-гвардиялық Чернигов
атқыштар дивизиясыдағы 234-атқыштар полкінің 2-ротасында бөлімше
командирі болады.
Ақан Құрманов Днепр өзенінің бойында болған шайқаста ерлігімен көзге
түседі. 1943 жылдың 28-қырқкүйегінде гвардия сержанты Ақан Құрманов
тоғыз жауынгермен Днепр өзенінің арғы жағасына шығып, Чернигов
облысының Мысы селосының маңайында бекініс жасап, қалған жауынгерлер
келгенше қорғаныс шебін ұстап тұрады. Ол осы Днепр өзенінен өту кезіндегі
қиян-кескі соғыста ерлікпен шайқасып, қаза табады.
Ақан Құрманов Чернигов облысы Репкинский ауданының Мысы селосында
жерленген. Ақан Құрмановқа қаза тапқан соң, 1944 жылдың
15-қаңтарында КСРО Жоғарғы Кеңесінің Жарлығымен Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
Мысы ауылында Ақан Құрмановқа ескерткіш, ал Қосбармақ ауылында
мемориалдық ескерткіш-тақта орнатылған. Атбасар қаласында оның атында
көше бар.
Жыл сайын Атбасар ауданында батырды еске алу құрметіне дәстүрлі түрде
спорт жарыстары өткізіліп тұрады. Ақан Құрманов туралы газет-журналдарда
өлеңдер, поэмалар мен очерктер де жарияланған.
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Акан курМАнОв,
Герой Советского Союза
Акан Курманов Герой Советского Союза, родился 15 июля 1918 года
в ауле Косбармак Атбасарского района. После учебы в Атбасарской
казахской школе-интернате осенью 1939 года призван в Красную армию на
действительную воинскую службу. Вступив в ряды Компартии, командир
пулеметного расчета, гвардии сержант Акан Курманов 28 сентября 1943
года при форсировании Днепра в ходе ожесточенных боев погиб смертью
храбрых. Похоронен в селе Мысы Репкинского района Черниговской
области. После гибели Акану Курманову 15 января 1944 года указом
Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского
Союза.
Трудовую деятельность начал в колхозе. В 1939 году в рядах Красной
армии учился в полковой школе младших командиров. Был командиром
2-й роты 234-го стрелкового полка 76-й Гвардейской черниговской дивизии
61-й армии.
В селе Мысы на месте захоронения, и в ауле Косбармак, на родине,
установлены памятники. В городе Атбасаре одной из улиц присвоено имя
Курманова.
В Атбасарском районе проводятся традиционные спортивные
соревнования памяти легендарного земляка. О Акане Курманове написаны
стихи, поэмы, очерки.
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Əлмұхан сеМбинОв,
«Даңқ» орденінің толық иегері
Әлмұхан Сембинов Ақмола облысының Астрахань ауданында туып өскен.
Алматы қаласындағы Жоғары партия мектебі мен педагогика институтын
бітірген. Майданға 1943 жылы алынады. Соғыста қатардағы әскерден,
взвод командиріне дейін көтеріледі. Қызылжұлдызды 121-ші атқыштар
дивизиясының құрамында болып, 1-ші және 2-ші Белоруссия майданында
соғыста болған.
Әлмұхан Сембинов Днепр өзенін жаудан босату операциясына қатысып,
Могилев облысындағы шайқаста ерлікпен көзге түседі. Польшаның Кумея
селосындағы соғыс кезінде ерен ерлік көрсетеді. Әлмұхан Сембинов майдан
шебінде барлаушы болады. Берлин маңындағы Берни-Бухал деревнясында
немістің офицерін қолға түсіріп, мағлұмат алып келеді.
1944 жылдың 29 тамызында взвод барлаушысы Әлмұхан Сембинов
Польшаның Ломжа қаласының солтүстік шығысына қарай 45 шақырымдай
жерде Кулеше елді мекенінде немістердің траншеясына баса көктеп кіріп, екі
фашисті өлтіріп, біреуін тұтқынға алады. Содан тағы жасырынып қалған
10-нан астам неміс автоматшыларын бірден жайратып салады.
Әлмұхан Сембинов 1944 жылдың 26 сәуірінде Шеспцинг деревнясында
торуылдап жүрген немістердің бронетранспортерін қиратып, 3 фашисті
тұтқындайды.
1945 жылдың 15 мамырында Әлмұхан Сембинов 1-дәрежелі «Даңқ»
орденімен марапатталып, «Даңқ» орденінің толық иегері атанды.
Соғыс аяқталған соң Әлмұхан Сембинов туған жеріне оралады. Ақмола
қалалық партия комитетіне нұсқаушы қызметіне орналасады. Кейіннен
қызметі жоғарылап, Ақмола қалалық комсомол комитетінің хатшысы,
Ақмола-Павлодар теміржолының құрылыс бөлімі бастығының орынбасары,
ал 1957-1963 жылдары Ақмола құрылыс техникумының, Автомобиль
жолдары министрлігіне қарасты оқу комбинатының директоры қызметтерін
атқарады. Әлмұхан Сембинов өмірінің соңына дейін Целиноград қалалық
атқару комитеті төрағасының орынбасары болып қызметі атқарған.
Еңбек Қызыл Ту, 1, 2, 3-дәрежелі Қызыл Жұлдыз, оған қоса «Даңқ»
ордендерінің толық иегері. Әлмұхан Сембиновтің атында елордамыз
Нұр-Сұлтан қаласында көше бар.
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Альмукан сеМбинОв,
Полноправный обладатель ордена «Славы»
Альмукан Сембинов Герой Советского Союза, родился в Астраханском
районе Акмолинской области. В городе Алматы окончил Высшую
партийную школу и педагогический институт.
В 1943 году направлен на фронт. Войну начав рядовым, поднялся до
должности командира взвода. Служил в составе Краснознаменной 121-й
стрелковой дивизии, воевал против фашистов на 1-м и 2-м Белорусском
фронтах.
Участвовал в операции по форсированию реки Днепр. В боях под
Могилевом проявил храбрость и героизм. В годы войны в польском селе
Кумея совершил свой подвиг.
Альмукан Сембинов на фронте был разведчиком. Под Берлином в
Берни-Бухал он добыл «языка», им оказался немецкий офицер. В 1945
году фронтовик с победой вернулся в родные места.
По возвращении он был принят на работу в Акмолинский горком
партии инструктором. Далее его повысили по службе, избрав секретарем
Акмолинского горкома комсомола. Затем он заместитель начальника отдела
строительства железной дороги Акмола – Павлодар, в 1957 – 1963 годах
был директором Акмолинского строительного техникума, директором
учебного комбината министерства автомобильных дорог. Далее, до
конца своей жизни был заместителем председателя Целиноградского
горисполкома.
В городе Нур-Султан одной из улиц присвоено имя Альмукан
Сембинова.
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василий бенберин,
кеңес одағының Батыры
Василий Бенберин 1918 жылы Ақмола облысының Сандықтау ауданының
Богословка ауылында, кедей шаруаның отбасында дүниеге келген. ФЗО
мектебінде оқып, аудандағы бидай қабылдау пунктінде жұмыс істейді.
Бенберин Василий 1938 жылы армия қатарына алынып, 14-кавалерия
дивизиясының қатардағы жауынгері болады. 1941 жылдың қарашасынан
орыс-фин соғысына қатысып, ерлігімен көзге түскен жауынгер.
1943 жылдың желтоқсанынан 1944 жылдың сәуіріне дейін Орлов танк
училищесінің курсанты болады, кейіннен 44-гвардия танк бригадасында танк
взводының командирі міндетін атқарады.
Бенберин Василий Москва маңындағы шайқасқа, Ленинградты қорғау
блокадасына қатысқан майдангерлердің бірі. Познань қаласын азат ету кезінде
ерлік жасайды.
Висла өзенінен Познань қаласына дейін ол жалғыз өзі немістің екі танкісі
мен төрт пушкасын, 85 фашисті және 2 неміс офицерін жойып жіберген. Осы
ерлігі үшін Бенберин Василийге ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының
Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Бенберин Василий 1949 жылы Алматыдағы жоғары партия мектебін
бітірген. 1949-1951-жылдары Қазақстан Компартиясы Көкшетау облысы
комитетінде нұсқаушы қызметін атқарады. 1951 жылдан Алматы қаласы
Октябрь аудандық партия комитетінің өнеркәсіптік-көлік бөлімінің
меңгерушісі болып қызмет істейді. 1975 жылы зейнеткерлікке шығады.
Бенберин Василий 2005 жылы 87 жасында Алматы қаласында қайтыс болған.
Бенберин Василий 1-дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен наградталған.
Батыр есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ обелискісінде айшықталып
жазылған.
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василий бенберин,
Герой Советского Союза
Василий Бенберин родился в 1918 году в селе Богословка
Сандыктауского района Акмолинской области. После школы ФЗО
трудился в заготзерно.
В 1938 году призван в армию, служил в 14-й кавалерийской дивизии.
Участник финской, а с ноября 1941 года – Великой Отечественной войны.
С декабря 1943 года до апреля 1944-го – курсант Орловского танкового
училища. Затем командовал взводом 44-й гвардейской танковой бригады.
Участник битвы под Москвой, обороны Ленинграда. Особый героизм
проявил при освобождении города Познань. Начиная с Вислы, до
города Познань на своем танке преследовал врага, уничтожив два
неприятельских танка, четыре пушки, 85 фашистов и двух офицеров. За
этот подвиг он удостоен звания Герой Советского Союза.
В 1949 году окончил Алматинскую высшую партийную школу. В 1949
– 1951 годах – инструктор Кокшетауского обкома партии ЦК Компартии
Казахстана, с 1951 года – заведующий отделом Октябрьского райкома
партии города Алматы. В 1975 вышел на пенсию. Бенберин Василий
Митрофанович скончался в 2005 году.
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василий бОвт,
кеңес одағының Батыры
Василий Бовт 1916 жылы Ақмола облысының Балқашин ауданының
Васильевка селосында кедей шаруаның отбасында дүниеге келген.
Соғысқа дейін Алтай өлкесінің Барнауыл қаласында жұмыс істеген. Әскер
қатарына 1943 жылдың 23 маусымында шақырылады. Әскери жаттығулардан
өткеннен кейін, 1944 жылдың 24 наурызында майдан шебіне енеді. 3-Украина,
1-Белорус соғыстарына қатысқан. Молдавия, Польша, Германияны
фашистерден азат еткен.
1945 жылы Берлинді алудағы шайқаста ерен ерлік көрсетеді. Қарсы
бөлімдегі әскерлер шабуылға кеткенде, Василий Бовтың майдандас
жауынгерлері Альта-Одер өзенінің бойында аз күшпен немістерге тойтарыс
беріп жатқанда Василий Бовт немістің үш атқыш пулеметін жойып, гранатпен
30 немісті және бір офицерін жастандырған.
Осы ерлігі үшін Василий Бовтке ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының
Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 3-ші дәрежелі
«Даңқ» орденімен де марапатталған.
Василий Бовтың есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ обелискісінде
айшықталып жазылған.
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василий бОвт,
Герой Советского Союза
Василий Бовт Герой Советского Союза, родился в 1916 году в селе
Васильевка Сандыктауского района Акмолинской области в семе бедняка.
До войны трудился в городе Барнаул Алтайского края. Оттуда был призван в
армию 23 июня 1943 года. Пройдя военную подготовку, с 24 марта 1944 года
участвует в боевых сражениях. Воевал на 3-м Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. Участвовал в освобождении Молдавии, Польши, Германии от
захватчиков.
Особо отличился в апреле – мае 1945 года во время Берлинской операции.
19 апреля 1945 года, когда соседние с его подразделением части отошли, и
немецкие войска стали выходить к нему в тыл, он выбрал наиболее выгодную
позицию для своего пулемёта и смог отбить три немецких контратаки. В ходе
четвёртой контратаки Бовт подпустил группу вражеских солдат на расстояние
15 – 20 метров от своей позиции и забросал её гранатами, сумев тем самым
удержать рубеж.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за
«умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях
за Берлин» гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.
Имя Василия Бовта увековечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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виктор булАвский,
кеңес одағының Батыры
Виктор Булавский 1919 жылы Ақмола облысының Алексеевка селосында
дүниеге келген. Орта мектепті Петропавл қаласында бітірген. 1936 жылы
Ленинградтағы артиллерия училищесіне оқуға түседі. Оқуын бітірісімен
Булавский Виктор Москвадағы әскери округының 402-ші артиллерия полкына
қабылданады.
1939 жылы Батыс Украинаны азат ету ерікті жорығына қатысады.
1939-1940 жылдары Фин соғысына қатысып, есте қалатын ерлік жасайды.
Соғыстағы оның ең шешуші жеңістерінің бірі жайлы айтатын болсақ:
Қақаған қыста Фин соғысы жүріп жатқанда Булавский Виктор радист екеуі ең
жауапты шабуылға шығады. Жаудың белгісіз нүктеден жаудырып отырған оғы
қардай борап тұрады. Олардың оқ атқылып тұрған жасырын нүктесін аңғарып
қалған Булавский Виктор қар бетінде жерге жастанып жатып, пулеметінен
оқты жаңағы көрінбей тұрған нүктені тұспалдап келіп атқылайды. Осы кезде
жау жақтағы оқ бірден тоқтайды. Виктор Булавскийдің осы ерлігі арқасында
қаншама біздің әскерлер аман қалып, әрі олар алға жылжып, жеңіске
жетеді. Бірақ, аз уақыт өтпей-ақ, Булавский Виктордың алдына снаряд келіп
жарылады. Ол осы соғыста мерт болады.
Қаза тапқаннан кейін бір жылдан соң 1940 жылдың 15 қаңтарында Виктор
Булавскийге ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша
Кеңес Одағының Батыры атағы беріледі.
Оның денесі Сестрорцкідегі әскери зиратта жерленген. Бүгінде ол ерлік
мемориалы деп аталады. Қазақстанның Петропавл қаласында Булавский
Виктордың атында көше бар. Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ
алаңындағы мемориалда айшықталып жазылған.
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виктор булАвский,
Герой Советского Союза
Виктор Булавский Герой Советского Союза, родился в 1919 году в селе
Алексеевка Акмолинской области. В Петропавловске окончил среднюю
школу. В 1936 году поступил в Ленинградское артиллерийское училище.
После учебы принят в 402-й артиллерийский полк Московского военного
округа.
В 1939 – 1940 годах, участвуя в финской войне, совершил
беспримерный подвиг. Командир батареи лейтенант Булавский прославил
себя артиллерийским мастерством и бесстрашием. Однажды Булавский
вышел в район противотанковых препятствий белофиннов, окопался,
хорошо замаскировался и с наступлением рассвета стал наблюдать за
передним краем обороны. Весь день он провёл на импровизированном
наблюдательном пункте, находясь между линией пехоты и финнами. В
середине дня обнаружил в 150 метрах от себя дот. С наступлением темноты
Булавский, взяв с собой телефониста, вновь вернулся на свой пункт.
Когда наступил рассвет, он начал пристрелку. Недолеты своих снарядов
ложились сзади него. Риск был огромен — Булавский мог погибнуть от
своего же снаряда. Но риск был оправдан. Уничтожение дота спасало
жизнь сотням бойцов и командиров.
Спустя время, прямо перед Виктором Булавским разорвался снаряд.
Он погиб. За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен на Сестрорецком военном кладбище, мемориале подвига.
В городе Петропавловске одна из улиц носит имя Виктора Булавского. Его
имя внесено на обелиск Славы города Кокшетау.
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иван вОрОнин,
кеңес одағының Батыры
Иван Воронин 1910 жылдың 2 мамырында Ресейдің Сосновка селосында
туған. Бала кезінде отбасымен бірге Қазақстанның Целиноград облысындағы
Атбасар ауданына қоныс аударады. Осында бастауыш білім алады. 1932 жылы
әскер қатарына алынып, Қиыр Шығыста әскери міндетін өтейді.
1942 жылы Ұлы Отан соғысына аттанады. 1-Белорус майданына қатысады.
2-ші гвардиялық танк әскерінің 1-ші механикаландырылған корпусының
37-механикаландырылған бригадасында мотоатқыштар батальонының
командирі болады.
1945 жылдың 18- сәуірінде капитан Иван Воронин ротасымен және
5 танкісімен Берлин маңындағы Штобберов өзені арқылы өтіп, плацдармды
басып алады. Ал 24 сәуірде оның ротасы алғашқылардың бірі болып Берлинге
кіреді. Қаланың 8 квартал аумағын жаулап алады. Ал сәуірдің 28 де Шпрее
өзені бойынан немістерді қуып, тағы бір пладармды жеңіп алады.
Осы ерлігі үшін Иван Воронинге ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының
Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Иван Воронин Ленин, Еңбек Қызыл Ту ордендерінен басқа 3 дәрежелі
Суворов, Александр Невский, 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы, екі рет Қызыл
Жұлдыз ордендерімен және басқа да медальдармен марапатталған.
Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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иван вОрОнин,
Герой Советского Союза
Иван Воронин Герой Советского Союза, родился 2 мая 1910 года в
российском селе Сосновка. В детстве вместе с родителями переезжает в
Атбасарский район Акмолинской области. Здесь он окончил начальную
школу. В 1932 году призван в армию, служил на Дальнем Востоке.
В 1942 году уходит в действующую армию на фронтах Великой
Отечественной войны. Воюет на 1-м Белорусском фронте. Командир
мотострелкового батальона 37-й механизированной бригады капитан Иван
Воронин 18 апреля 1945 года с ротой и 5 танками переправился через р.
Штобберов (восточнее Берлина) и захватил плацдарм. 24 апреля его
батальон одним из первых ворвался в Берлин и занял 8 кварталов.
28 апреля капитан Воронин со своими бойцами форсировал реку Шпрее
и овладел новым плацдармом. За этот подвиг Ивану Воронину присвоено
звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Суворова 3 степени, Александра
Невского, Отечественной войны 1 степени и двумя орденами Красной Звезды,
медалями.
Его имя занесено в список на обелиске Славы в городе Кокшетау.
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Александр герМАн,
кеңес одағының Батыры
Александр Герман 1908 жылдың 29 маусымында Ақмола облысының
Ерейментау ауданының Торғай ауылында дүниеге келген. 1931 жылы Ақмола
аудандық тұтыну одағы жанындағы курсқа түседі. Курсты бітірісімен, Қызыл
армия қатарына әскерге шақырылады. Әскери міндетін аяқтаған соң, туған
колхозында есепші болады. 1941 жылы соғыс басталады да, 26 маусымда ол
әскер қатарына алынады.
1941 жылдың 26 тамызында Герман Александр Ленинградты қорғауға
аттанады. Сталинград, 3-ші Белоруссия майдандандарындағы соғысқа
қатысады. Витебск облысын азат етуде ол ерен ерлік көрсетеді. Сол ерлігі
үшін Герман Александрге «Қызыл Жұлдыз» ордені беріледі.
1944 жылдың 28 маусымында Герман Александр бастаған жауынгерлер
тобы арнай тапсырма алады. Березино өзенінің жанындағы немістердің
бекінісіне барлау жасау тапсырылады. Ерекше тапқырлық пен қырағылықтың
арқасында оның жауынгерлері 15 фашисті жойып, ал барлаушылар тобы
қажетті мағлұмат алып келеді.
1944 жылдың 29 маусымында, яғни келесі күні Герман Александрдің
взводы Кеңес әскерлерімен бірге Березино өзеніне бірінші болып өтіп,
немістердің 4 станокты пулеметі мен жаудың 30 әскерін жояды. Шегінген
жауды өкшелей қуа отырып Александрдің взводы фашистердің 80 әскері
мен офицерін, 3 танкісін, 8 автокөлігін, 4 станокты пулеметін, 2 минометін
құрытып, 10 әскерін тұтқынға алады.
Осы ерлігі үшін Герман Александрге ҚСРО Жоғарғы Кеңесі
Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры деген атақ
берілді.
Герман Александрдің есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ обелискісінде
айшықталып жазылған.

78

Александр герМАн,
Герой Советского Союза
Александр Герман Герой Советского Союза, родился 29 июня 1908 года
в ауле Торгай Ерейментауского района Акмолинской области. Окончил
курсы при Акмолинском райпотребсоюзе в 1931 году и вскоре призвался
в армию. После армейской службы до начала войны работал счетоводом
Еркеншиликской конторы «Заготскот», затем бухгалтером на руднике
«Тургайстрой» в Ерейментауском районе Акмолинской области.
С 26 июня 1941 года – в Красной Армии. На фронтах Великой
Отечественной войны – с августа 1941-го. Участвовал в боях на
Ленинградском, Сталинградском и 3-м Белорусском фронтах. Дважды
ранен – в сентябре 1941 на Ленинградском фронте и в июне 1944-го на 3-м
Белорусском фронте. Проявил героизм при освобождении Витебска. Был
награжден орденом Красной Звезды.
Командир взвода 121-го кавалерийского полка лейтенант Александр
Герман 28 июня 1944 года при освобождении Борисовского района
Минской области во главе группы бойцов переправился через реку
Березина в районе дер. Веселово, разведал систему обороны противника и
место для переправы полка.
29 июня его взвод захватил дер. Антосины на другом берегу реки и
огнём обеспечил переправу эскадрона. В бою уничтожил 4 пулемёта,
2 миномёта, 3 танка, около 80 автомашин и несколько десятков
гитлеровцев. В этом бою был ранен, но продолжал командовать взводом
до подхода эскадрона.
За проявленный подвиг Александр Герман удостоен звания Героя
Советского Союза. Его имя занесено в список на обелиске Славы города
Кокшетау.
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федор глинин,
кеңес одағының Батыры
Федор Глинин ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша
1922 жылдың 1 наурызында Ақмола облысының, Шортанды ауданындағы
Камышевка селосында туған. 1938 жылы комсомол қатарына өтеді. Соғыс
басталған 1941 жылы мектепті бітіреді. Сол жылы Қызыл армия қатарына
шақырылады. 1942 жылы Тамбовтағы жаяу әскер училищесінде оқып, әскер
шарттарын үйренеді. 1942 жылы майдан шебіне кіреді.
176-шы гвардиялық-атқыштар полкында батальон командирінің
орынбасары болады. 1944 жылы, 5 желтоқсанда гвардия капитаны Глинин
Федор Эрчи қаласы маңынан Дунай өзені арқылы өтіп, плацдармды басып
алады. Содан полктың басты күштерінің өтуіне мүмкіндік жасайды. Осы
ерлігі үшін Глинин Федорге ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы
бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Глинин Федор Будапешті азат етуге, Германияны алу операциясына да
қатысқан.
Федор Глинин «ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша
Қызыл Жұлдыз», «2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы» ордендері мен «Белградты
азат еткені үшін», «Будапешті азат еткені», «Германияны жеңгені үшін»
медальдарымен марапатталған.
Көкшетау қаласы мен Ақмола облысының Шортанды ауданындағы
Жолымбет ауылында оны атында көше бар. Глинин Федордың есімі Көкшетау
қаласындағы Даңқ мемориалында айшықталып жазылған.
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федор глинин,
Герой Советского Союза
Федор Глинин Герой Советского Союза, родился 1 марта 1922 года
в селе Камышинка Астраханского района Акмолинской области. В 1938
вступил в комсомол.
В 1941 году окончил школу. В том же году призван в армию. В 1942
окончил Тамбовское пехотное училище, обучившись военному делу.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года.
Заместитель командира батальона 176-го гвардейского стрелкового
полка гвардии капитан Фёдор Глинин 5 декабря 1944 года во главе
батальона переправился через Дунай в районе пос. Эрчи (22 км южнее
Будапешта, Венгрия), захватил плацдарм и удержал его, чем обеспечил
переправу главных сил полка.
24 марта 1945 года за героизм, проявленный в боях по овладению
плацдармом на правом берегу реки Дунай, Глинину присвоено звание
Героя Советского Союза.
Глинин Федор участвовал в освобождении Будапешта, в операции по
взятию Берлина. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
2 степени и Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За
освобождение Белграда», «За победу над Германией».
Именем Героя названы улицы в Кокшетау и поселке Жолымбет
Шортандинского района Акмолинской области. Глинин Федор занесен в
список на обелиске Славы города Кокшетау.
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Юрий гурОв,
кеңес одағының Батыры
Юрий Гуров 1924 жылдың 28 мамырында Ақмола, қазіргі Нұр-Сұлтан
қаласында дүниеге келген. Сегіз жылдық сыныпты бітірісімен, отбасылық
жағдаймен Мәскеу қаласына көшеді. Қолөнер училищесін тәмамдайды да
Мәскеу қаласындағы орталық поштада токарь болып жұмыс істейді.
1942 жылы кіші лейтенант атағымен Сталинград майданындағы 57-ші
армияның құрамымен соғысқа аттанады. Мұнда атқыштар дивизиясының,
кейін рота командирі болады. Сталинград, Дон, Оңтүстік Батыс, 3 Украина
майдандарындағы соғысқа қатысып, ерлігімен көзге түседі.
1943 жылдың тамыз айында Гуров Юрийдің взводы Харьков бағытымен
Чгуев, Змиев қалалары мен Лозовая станциясын азат етуге қатысады. Осы
шайқаста ол қатты жарақат алып госпитальға түседі. Емделгеннен кейін
1944 жылы кіші лейтенант Гуров Юрий 52- атқыштар дивизиясындағы
429- атқыштар полкының 1- атқыштар ротасын басқарады. Осы жолы олар
Днестр өзенінің оң жағалауындағы немістердің бекінісін бұзып өтіп, Кеңес
әскерлерінің негізгі құрамы келгенше бекіністі немістерге бермей ұстап
тұрады. Днестр өзені бойындағы соғыста Гуров Юрийдің жауынгерлері
жеңіске жетеді.
Осы ерлігі үшін 1944 жылдың қыркүйегінде Гуров Юрийге ҚСРО Жоғарғы
Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы,
оған қоса Ленин ордені мен «Алтын Жұлдыз» медалі қоса табыс етіледі.
1944 жылдың қазан айында Гуров Юрийдің ротасы Югославияны азат ету
майданындағы ауыр шайқасқта жеңіске жетеді.
Гуров Юрий «Қызыл Жұлдыз», «2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы»
ордендерімен наградталған.
Астана қаласындағы номері 6- гимназияға Гуров Юрийдің аты берілген.
Көкшетау қаласындағы Даңқ мемориалында Гуров Юрийдің де есімі
айшықталып жазылған.

82

Юрий гурОв,
Герой Советского Союза
Юрий Гуров Герой Советского Союза, родился 28 мая 1924 года в
городе Акмоле, ныне – Нур-Султан. Окончил семь классов школы №48 в
поселке Малаховка Московской области. Проживал в Москве, в 1941 году
окончил ремесленное училище, после чего работал токарем на Московском
почтамте. В марте 1942 года Гуров был призван на службу в Красную
Армию. В том же году он окончил В томжМосковское пехотное училище.
С октября 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны.
Принимал участие в боях на Сталинградском, Донском, ЮгоЗападном, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве,
освобождении Харькова, форсировании Южного Буга и Днестра,
освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. В
боях два раза был ранен. К апрелю 1944 года младший лейтенант Юрий
Гуров командовал ротой 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии
57-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения
Молдавии.
В ночь с 12 на 13 апреля 1944 года рота Гурова первой в батальоне
переправилась через Днестр в районе села Бычок Григориопольского района
и прорвала мощную вражескую оборону на западном берегу реки. В бою
Гуров был ранен, но остался в строю,продолжая командовать ротой. На
плацдарме рота отразила 22 контратаки, удержав его до подхода основных
сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство» младший лейтенант Юрий Гуров был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
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иван денисОв,
кеңес одағының Батыры
Иван Денисов 1924 жылы, Татарстанның Лениногорск қаласында дүниеге
келген. Соғысқа дейін Ақмола облысының Ақкөл ауданындағы Кеңес
ұжымшарында жұмыс атқарған.
Кеңес әскері қатарына 1941 жылы шақырылады. 1943 жылы пулеметшілер
училищесін бітірісімен, Ұлы Отан соғысына аттанады.
Генерал Чуйковтың 102- гвардиялық атқыштар полкінің құрамында майдан
шебінде болады. 1944 жылдың шілде айының соңғы күндері Иван Денисов
Польшаның Висла өзенінен өтіп, Руда Тарновская елді мекені жанындағы
плацдармды қолға түсіру операциясына қатысады. 5- атқыштар ротасы өзеннің
арғы жағына өту керек болатын, арғы бетке сәтті өтеді. Гвардия лейтенанты
Иван Денисовтың взводы тапсырманы толық орындауына мүмкіндік алады.
Жаудың негізгі оқ ататын ұяларын Иван Денисовтың әскерлері бөліп тастайды,
содан басқа әскерлердің де арғы жаққа өтуіне жағдай жасайды, плацдарм
жаудан босатылады.
Келесі күні 1944 жылдың 2 тамызында Иван Денисовтың 35- гвардиялық
атқыштар дивизиясы Мангушев үшін болған ұрысқа қатысады. Мұнда Иван
Денисов бастаған взвод басқа бөлімшелермен өзара тығыз байланыс жасай
отырып, немістерге екі рет қатты тойтарыс береді. Ал, ертеңіне 3- тамызда
Тшебень селосының оңтүстігінде болған шайқаста Иван Денисов пен оның
жауынгерлері жаудың барлық соққыларына табандылықпен тойтарыс беріп,
немістерді үлкен шығынға ұшыратады.
Осындай ерен ерлігін бағалап, Иван Денисовке КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен 1945 жылдың 24 наурызында Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
Иван Денисов 1966 жылдан Алматы қаласында тұрып, өмірінің соңына
дейін осында қызмет атқарған.
Оның есімі Татарстанның Лениногорск және Көкшетау қаласындағы Даңқ
мемориалында айшықталып жазылған.
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иван денисОв,
Герой Советского Союза
Иван Денисов Герой Советского Союза, родился в 1924 году в
городе Лениногорске Татарстана. До войны трудился в колхозе Кенес
Аккольского района Акмолинской области.
В ряды Красной армии призван в 1941 году. В 1943 году, окончив
пулеметно-минометное училище, ушел на фронт. Был командиром взвода
автоматчиков 102-го гвардейского стрелкового полка. В последние дни
июля 1944 года Иван Денисов, переправившись с однополчанами через
Вислу, участвовал в операции по захвату плацдарма в районе Руды
Тарновской.
Иван Денисов проявил героизм в боях за Магнушевский плацдарм в
Польше 1 августа 1944 года. Во главе взвода в числе первых преодолел
реку Висла и содействовал форсированию реки подразделениями
полка.
На следующий день, 2 августа 1944 года, 35-я гвардейская стрелковая
дивизия веде т бой за Магнушево. Тогда взвод Ивана Денисова,
оперативно воссоединившись с другими подразделениями, дважды
вступает в ожесточенный бой с врагом. 3 августа в сражении за село
Тшебень Иван Денисов вместе с однополчанами в упорном бою наносят
сокрушительный удар по неприятелю.
За совершенный подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР
24 марта 1945 года Ивану Денисову присвоено звание Героя Советского
Союза. Иван Денисов с 1966 года жил и трудился в Алматы. Награждён
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Его имя высечено на обелисках Славы города Лениногорск в Татарстане
и города Кокшетау.
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николай дОлжАнский,
кеңес одағының Батыры
Николай Должанский 1917 жылы Ақмола облысы Зеренді ауданының
Зеренді ауылында дүниеге келген. Мектепті бітіргеннен кейін, Алматыдағы
жол басқармасында техник болып жұмыс істей жүріп, аэроклубта оқиды. 1940
жылы Қызыл армия қатарына шақырылады. Орынбор облысындағы Чкалов
әскери авиациялық училищесінде оқыған.
Лейтенант Николай Должанский ұшқыштардың звено командирі болып,
165-гвардиялық штурмдық авиаполкінде соғысқа қатысады. Николай Должанский алғашқы ұшу тапсырмасын 1943 жылдың 5- шілдесінде алады. БелгородКурск бағытында шабуыл жасап келе жатқан неміс танкілері мен жаяу
әскерлеріне Томаровка ауданынан «Ил-12» ұшағы жаудың 10-ға жуық жойғыш
ұшақтарымен жекпе-жек кездеседі. Жетекші ұшқыш Николай Должанскийдің
тәжірибесі мен бүкіл топтың батыл қимыл көрсетуі арқасында жаудың «Мессершмитт» пен «Фокке-Вульф» авиатехникасына қатты тойтарыс береді.
1943 жылдың 18 қыркүйегінде Орел мен Белгород түбінде Вермахтың
тандаулы дивизиясын талқандап, Днепр өзенінің үстінде, Киев қаласының
солтүстігінде әуеде шайқас басталады. Осы күні «Ил-18» ұшағы жаудың
Качев, Калееница аудандарындағы бекіністеріне тыл жағынан әуеден шабуыл
жасайды. Николай Должанский осы ұрыста жаудың 3 зенитті зеңбірегін,
1 дзотын және 20 ға жуық әскерін жойып жібереді. Днепр мен Киевті азат ету
үшін болған шайқас кезінде Николай Должанский жауынгерлік тапсырмамен
әуеге 54 peт ұшады. Оның ұшағы Букрин, Черныш, Пищальник, Пивца,
Липовый Рог, Пуща Водица және Васильков елді мекендерінен өткен.
Ал, 1944 жылдың күзінде Николай Должанский 113- рет жауға қарсы
аттанады. Ұрыстарда көрсеткен ерлігі үшін Николай Должанскийге КСРО
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді, сонымен қатар Ленин, «Алтын Жұлдыз» ордені қоса тапсырылды.
Кейіннен Николай Должанский екі рет Қызыл Ту, l-дәрежелі Отан соғысы
ордендерімен марапатталған.
Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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николай дОлжАнский,
Герой Советского Союза
Николай Должанский Герой Советского Союза, родился в 1917 году в
селе Зеренды Зерендинского района Акмолинской области. 20 февраля 1940 года призван в Красную армию и направлен в школу младших авиационных специалистов в Ташкенте. В феврале 1941 года зачислен курсантом
в Тамбовскую военно-авиационную школу пилотов, в мае 1942 года откомандирован в Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов.
С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал
участие в боях на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. К августу 1944
года гвардии лейтенант Николай Должанский был старшим лётчиком 165-го
гвардейского штурмового авиационного полка 10-й гвардейской штурмовой
авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта.
К тому времени он совершил 113 боевых вылетов на штурмовку скоплений
боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большой урон.
Первое боевое задание Николай Должанский получил 5 июля 1943 года. В
направлении Белгород-Курск в наступление шли фашистские танки и пехота
под прикрытием с воздуха. В этом бою он встретился в лобовой атаке с
вражескими самолетами в районе Томаровки. 12 самолетов «Ил» атаковали
10 вражеских истребителей. Ведущий летчик, использовав личный опыт, ведя
за собой всю воздушную группу, мастерски атаковал вражескую авиатехнику
«Мессершмитт» и «Фокке-Вульф».
18 сентября 1943 года под Орлом и Белгородом разгромлены отборные
части Вермахта. Начался воздушный бой над рекой Днепр, в северной части
Киева. В этот день самолет «Ил-12» стал бомбить вражеские укрепления в
прилегающих районах. Николай Должанский в этом сражении уничтожил
3 зенитные установки, дзоты и около 20 фашистов.
В битвах за Днепр и Киев, выполняя боевое задание, Николай Должанский
54 pаза поднимался в небо. Его самолет пролетал над территориями: Букрин,
Черныш, Пищальник, Пивца, Липовый Рог, Пуща Водица и Васильково.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за
Героизм присвоено звание Героя Советского Союза.
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иван дЬяченкО,
кеңес одағының Батыры
Иван Дьяченко 1921 жылдың 7 қарашасында Ақмола облысының,
Атбасар ауданындағы Қаражар ауылында туған. Орта мектепті бітірісімен,
педучилищеге оқуға түсіп, ойдағыдай тамамдайды.
1940 Иван Дьяченконы жылы әскер міндетін өтеуге шақырады.
1942 жылы Чкалов қаласындағы авиация училищесіне оқуға түседі, сол
жылы соғысқа аттанады.
1944 жылдың қараша айында Иван Дьяченко 2-Прибалтикалық
майданының 15-әуе армиясының 305-шабуылдау әуе дивизиясының
237- шабуылдау эскадрильясын басқарады. Майдан шебінде ол әуеге
100 рет ұшақпен көтеріліп, әуе ұрыстарына қатысқан. Жаудың үш самолетін
жойып, жерге құлатып түсірген. Иван Дьяченко жаудың аэродромына да
шабуыл жасаған батыр, онда фашистердің 13 ұшағын күл-талқан еткен.
1945 жылы Иван Дьяченкоға осы ерлігі үшін ҚСРО Жоғарғы Кеңесі
Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді.
Соғыс аяқталғаннан кейін Иван Дьяченко армиядағы қызметін
одан әрі жалғастырады. 1948 жылы Әскери-әуе академиясын аяқтап,
сонда оқытушы болып қалады. 1961 жылы полковник шенінде запасқа
шығады. 1962 жылға дейін, яғни өмірінің соңына дейін ол Мәскеу
қаласында тұрды.
Дьяченко Иван- Қызыл Ту, Александр Невский, «Қызыл Жұлдыз»,
«1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы» ордендерімен және бірнеше медалдармен
марапатталған. Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
оның есімі айшықталып жазылған.
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иван дЬяченкО,
Герой Советского Союза
И ва н Д ья чен ко Ге рой Сове тского Союза, род и лся 7 ноября
1921 года в селе Новопетропавловка (ныне – Каражар Атбасарского
района Акмолинской области) в крестьянской семье. Окончил Бузулукское
педагогическое училище. В 1940 году Дьяченко был призван на службу в
Красную Армию. В 1942 году окончил Чкаловскую военную авиационную
школу пилотов. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной
войны.
К ноябрю 1944 года капитан Иван Дьяченко командовал эскадрильей
237-го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии 15-й
воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта. К тому времени он
совершил 100 боевых вылетов, принял участие в ряде воздушных боёв,
в которых сбил 3 вражеских самолёта. Также уничтожил 13 самолётов
противника в ходе штурмовок аэродромов противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года
капитан Иван Дьяченко был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Дьяченко продолжил службу в Советской
Армии. В 1948 году он окончил Военно-воздушную академию, после чего
остался в ней преподавателем. В 1961 году в звании полковника Дьяченко
был уволен в запас. Проживал в Москве, скончался 14 декабря 1962 года.
Был также награждён орденами Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, рядом медалей. В Кокшетау его имя в списке на обелиске Славы.
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николай зверев,
кеңес одағының Батыры
Николай Зверев 1921 жылы қазіргі Нұрсұлтан (Ақмола) қаласында
туып, балалық шағын осында өткізген. 1930 жылдары отбасымен бірге
Қырғызстанның Токмак қаласына қоныс аударады. Осы жерде 7 кластық білім
алып, типографияға жұмысқа орналасады.
1941 жылы соғыс басталмай тұрып, Зверев Николайды әскери міндетін
атқаруға шақырады. Фрунзе қаласында әскери жаттығудан өткеннен кейін
майданға аттанады.
Зверев Николай соғыстың алғашқы күндерін Тверь, Ржев, Вязьма және
Смоленск қалаларын азат етуге қатысып, ерен ерлігімен көзге түседі.
1943 жылдың күзінде гвардия сержанты Зверев Николай 12-атқыштар
дивизиясының 32- гвардиялық атқыштар полкы взводы командирінің
көмекшісі болады. Ол Днепрді немістерден босату кезінде ерлікпен
шайқасады. 29 қыркүйек күні Зверев Николай взводымен бірге Глушец
деревнясы жанында Днепрден өтіп, Белоруссия, Гомель облысының бірқатар
аудандарын жаудан тазартып, бір өзі 15 фашистің көзін жояды. Сол күнгі
соғыста қатты жараланып ол госпиталға түседі. 1946 жылы жаралануына
байланысты әскерден демоблилизацияланады.
Осы майдан шебіндегі ерлігі үшін Зверев Николайға ҚСРО Жоғарғы Кеңесі
Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы беріледі.
Бірақ батыр жауынгер Зверев Николай бұл атақты тек 1949 жылы ғана естиді.
Сол жылдың 13 қаңтарында Орал әскери округының әскер қолбасшысының
қолынан жоғары награданы алады.
Зверев Николай өмірінің соңына дейін Қорған облысының Шадринск
қаласында тұрады. Шадринск өндірістік комбинатында бөлім меңгерушісі
болса, 1950 жылы сауда техникумын бітіргеннен кейін сауда дүкендерінде
басшылық қызмете болады.
Қаладағы батыр туған үйде мемориалдық тақта қойылған. Кеңестер
Одағының Батыры Зверев Николайдың есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ
алаңындағы мемориалда айшықталып жазылған.
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николай зверев,
Герой Советского Союза
Николай Зверев Герой Советского Союза, родился 19 декабря 1921
года в семье служащего в городе Акмолинске, ныне город Нур-Султан,
столица Казахстана. В 1930-е годы с родителями переехал в город
Токмак Чуйского района Фрунзенской области Киргизской ССР. Здесь
окончил 7 классов, работал в типографии.
В апреле 1941 года был призван Чуйским РВК в Красную Армию.
Служил в артиллерийской части под Воронежем. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941года.
Помощник командира взвода 32-го гвардейского стрелкового полка
12-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Николай Зверев
в ночь на 29 сентября 1943 года со взводом форсировал Днепр в районе
деревни Глушец (Лоевский район Гомельской области), захватил
траншею противника и уничтожил 15 гитлеровцев.
Был ранен, но поля боя не покинул. В феврале 1946 года был
демобилизован. С 1946 года находился на административнохозяйственной работе в Акмолинске.
Позже переехал в город Шадринск Курганской области. Работал
слесарем инструментальщиком Шадринского горпромкомбината.
В 1950 году окончил курсы в кооперативном техникуме, трудился в
торговых организациях города.
С 1960 года — в Шадринском горпищеторге: заведующим магазином,
плодоовощным складом. Умер 14 марта 1991 года. Похоронен в Шадринске
на Васильевском кладбище.
Имя Героя Советского Союза Николая Зверева увековечено на обелиске
Славы в городе Кокшетау.
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георгий игиШев,
кеңес одағының Батыры
Георгий Игишев 1921 жылдың 1 қазанында қазіргі Нұрсұлтан (Ақмола)
қаласында мұғалімнің отбасында дүниеге келген. Балалық шағы осы қалада
өткен. Мектепке барар жылы Алматы қаласына көшеді, нөмірі 55-ші мектепте
оқып, оқуын сонда бітіреді. 1940 жылы әскер қатарына шақырылады. Әскер
міндетін атқарып жүргенде Ұлы Отан соғысы басталады да, ол сол жақтан
соғысқа аттанады. Майданда артиллериялық есеп тобы взводының командирі
болады. 1941 жылы оны Красин атындағы 1- Мәскеу әскери артиллериялық
училищесінің жедел курсына жібереді, сол жылдың қараша айында әскери
оқуын аяқтап, майдан шебіне қайта оралады.
1941 жылдың қарашасынан 1942 жылдың 31 қаңтарына дейін Батыс
майданда, 1942 жылдың 11 шілдесінен бастап Белорус майданындағы
соғысқа қатысады. 1941 жылдың желтоқсанында Игишев Георгий 20-шы
армия құрамында фашистерге қарсы шабуылға шығып, Мәскеу облысының
селолары мен кенттерін азат етуге қатысып, сол майданда ерен ерлік көрсетеді.
Осы майдандағы ерліктері үшін оған Қызыл Жұлдыз ордені табыс етіледі.
1941 жылдың 20 желтоқсанында Волокаламск қаласын азат ету
шайқасында Игишев Георгий қатты жараланады. Емделіп шыққаннан кейін
аға лейтенант Георгий Игишев артиллериялық батареяның командирі болады,
әрі капитан атағы беріледі. Ал 1943 жылы шілде айында 3 танкіге қарсы
жойғыш артиллерия бригадасының құрамына енетін оның батареясы Курскі
облысының Самодуровка селосын қорғауға қатысып, ерлік көрсетеді. Игишев
Георгийдің әскерлері күн сайын жаудың танк шабуылына ерлікпен тойтарыс
беріп отырып, ерлікпен соғысады. Осы шайқаста Игишев Георгийдің ғана
батареясы аман қалады. Сол күнгі шайқаста олар немістердің 19 соғыс
автокөлігінің көзін жояды. Осыған байланысты 1943 жылдың 7 тамызында
ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Игишев Георгийге
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Сол жылдың 8 қыркүйегінде
Самадуровка маңындағы қатты шайқаста ол ерлікпен қаза табады.
Алматы қаласының Медеу ауданында батыр атында көше бар. Игишев
Георгийдің есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
92

георгий игиШев,
Герой Советского Союза
Георгий Игишев Герой Советского Союза, родился 1 октября 1921 года в
городе Акмолинске (город Нур-Султан) в семье учителей. Детство прошло в
этом городе. В год поступления в школу переезжает в Алма-Ату, где окончил
среднюю школу № 55. В Красной армии с 1940 года. Службу проходил в
гаубичном артиллерийском полку. Во время службы начинается Великая
Отечественная война, и он направляется на фронт.
К началу войны был командиром артиллерийского расчёта, затем направлен
на учёбу. В 1941 году окончил ускоренный курс 1-го Московского военного
артиллерийского училища имени Красина. На Великой Отечественной войне
с ноября 1941 года. Участвовал в боях на Западном фронте, на Белорусском
фронте. Сражался под Москвой.
В декабре 1941 года в составе 20-й армии участвовал в контрнаступлении,
освобождая сёла Московской области. 20 декабря 1941 года в бою за город
Волоколамск лейтенант Игишев проявил героизм, был тяжело ранен. Ему
был вручен орден Красной Звезды. После длительного лечения в 1942 году
возвращается в строй командиром артиллерийской батареи противотанкового
артиллерийского полка 3-й истребительной бригады 2-й истребительной
дивизии Центрального фронта. Присваивается звание капитан.
В начале июля 1943 года батарея капитана Игишева, входившая в состав
3-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, занимала
оборону в районе села Самодуровка Поныровского района Курской области.
Готовилась к предстоящим боям. С 6 по 8 июля 1943 года в районе села
Самодуровка (село Игишево) батарея ежедневно отражала по несколько
танковых атак, уничтожив 19 вражеских машин. 8 июля, когда орудия вышли
из строя, автоматчики и артиллеристы во главе с Игишевым в рукопашной
схватке отстояли огневую позицию и обороняемый рубеж. В этом бою Игишев
погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 7 августа 1943 года ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
В Медеуском районе города Алматы улица носит имя Георгия Игишева.
Имя высечено на обелиске Славы в городе Кокшетау.
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петр исАкОв,
кеңес одағының Батыры
Петр Исаков 1923 жылдың 13 маусымында Ақмола облысының Алексеевка
селосында қарапайым жұмысшы отбасында туған. 1942 жылы әскер қатарына
шақырылады. Ақмола әскери округінде кіші лейтенант курсын бітіреді.
Майданға сол жылы аттанады. 1943 жылы соғыста жарақат алып, емделіп
шығады. 142-гвардиялық атқыштар полкының 9-атқыштар ротасының
құрамында командир болады.
1945 жылы Исаков Петр 1- Белорус майданына 8-гвардиялық армияның
құрамына кіреді. Сол жылдың 13-15 қаңтары аралығында фашистердің
қорғанысын бұзып өту кезінде Висла өзенінің маңында оның взводы немістің
50-ге жуық әскерлері мен офицерін және өздігінен жүретін арнайы есептобы
бар жаудың қаруын жойып жібереді. Осы ерлігі үшін Исаков Петрге 1945
жылдың 24-наурызында ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы
бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
1945 жылдың 14 қаңтарында Исаков Петр әскери тапсырма алып,
жауынгерлерімен шайқасқа шығады. Висла өзенінің Батыс жағалауындағы
плацдармға орналасқан фашистердің терең эшолондалынған қорғанысын
бұзу керек болады. Осы қыран-кескі шайқаста Исаков Петрдің ротасы
немістердің жаудырған артминометтік, пулеметтік оқтары мен алдын-ала
құрған инженерлік кедергілеріне қарамастан фашистерді асқан шеберлікпен,
ерекше тактикамен мина алаңынан және алты қатарлы сым өткелдерінен өтіп
барып, немістерді басып алады.
Келесі күні, яғни 1945 жылдың 15 қаңтарында алған қатты жарақатынан ол
қайтыс болады. Осы тапқырлығы мен қырағылығы, әрі батырлығы үшін және
сол күнгі шайқаста жеңіске жеткені үшін Исаков Петрге «Қызыл Жұлдыз»
орденімен марапатталады. Исаков Петрдің денесі Польшаның Станишшубка
деревнясында жерленген.
Исаков Петрдің туған ауылы Ақкөлдегі мектеп батырдың есімімен
аталады. Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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петр исАкОв,
Герой Советского Союза
Петр Исаков Герой Советского Союза, родился 13 июня 1923 года в
поселке Алексеевка Акмолинской области в рабочей семье. В 1942 году
призван в армию. При Акмолинском военном округе окончил курсы
младших лейтенанов. Затем был направлен на фронт. В1943 году, после
ранения в бою, проходит лечение.
К январю 1945 года гвардии старший лейтенант Пётр Исаков командовал
ротой 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во
время освобождения Польши.
14 –15 января 1945 года рота Исакова успешно прорвала немецкую
оборону в районе населённого пункта Закшев к востоку от города
Варка и разгромила вражеский опорный пункт на господствующей
высоте. 17 января Исаков погиб в бою. Похоронен в деревне Станишубка
Радомского воеводства Польши.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
гвардии старший лейтенант Пётр Исаков посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина
и Красной Звезды.
В честь Исакова названа улица и первая школа, на территории которой
был установлен бюст. Также на доме, где жил и рос Исаков, была
установлена мемориальная плита. Его имя внесено в список на обелиске
Славы в городе Кокшетау.
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константин кАйдАлОв,
кеңес одағының Батыры
Константин Кайдалов 1917 жылы Ресейдің Чита облысының Приаргурск
ауданындағы Старый Чукрай селосында дүниеге келген. 1933 жылы Ақмола
облысының Шортанды ағаш бұйымдарын жасайтын комбинатта ағаш ұстасы
болып жұмыс істейді. 1942 жылы Шортанды ауданы әскери комиссариатынан
Кеңес әскері қатарына шақырылады.
Оңтүстік-Батыс майданы 3- гвардиялық армиясының 179- артиллерия
полкінің құрамында соғысқа катысқан. Сталинград түбінде болған ұрыста ерен
ерлік көрсеткені үшін «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен марапатталады.
Ал Солтүстік Донецкте болған майданындағы батырлығы үшін 1- дәрежелі
Отан соғысы орденімен наградталады.
Константин Кайдалов 1941 жылғы 26 қыркүйекте Днепропетровск
облысының Магдалновка хуторы түбінде «фердинанд» зеңбірегі бар неміс
aвтоматшыларына шабуыл жасайды. Осы шайқаста да ол қырағылық
көрсетеді. Аға сержант, зеңбірек командирі Константин Кайдалов зеңбірегін
автокөлікке тіркеп, ілгері ұмтылады. 400 метрдей жерде Константин
Кайдаловтың артиллеристері немістермен шайқасады. Бірақ ұрыс барысында
олардың зеңбіректері істен шығып, зеңбірек командирі, нысанашы мен
оқтаушы жараланады. Дегенмен, пулемет лентасы біткенше олар жауға оқ
атуын тоқтатпай, 50 ге жуық гитлердің көзін жояды.
Осы ерлігі үшін Константин Кайдаловқа КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен 1944 жылдың 22 ақпанында Кеңес Одағының
Батыры атағы беріледі. 1947 жылы запасқа шығып Киев қаласында тұрып,
кейіннен Сахалин облысына қоныс аударады.
Шортанды кентінде бір көше Константин Кайдалов есімімен аталады. Оның
есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда айшықталып
жазылған.
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константин кАйдАлОв,
Герой Советского Союза
Константин Кайдалов Герой Советского Союза, родился в 1917 году в селе
Старый Чукрай Читинской области. В 1933 году работал на Шортандинском
промкомбинате в Акмолинской области. В мае 1942 года Кайдалов был призван
на службу в Красную армию. Участвовал в боях в составе 3-й гвардейской
армии 179-го артиллерийского полка Юго-Западного фронта. За участие в
боях под Сталинградом, проявленное мужество, награжден медалью «За
воинскую доблесть». За храбрость в бою на Северном Донце удостоен ордена
Отечественной войны 1 степени.
В районе хутора Магдалиновка Запорожской области Украины
26 сентября 1943 года расчет Константина Кайдалова вступил в бой с шестью
штурмовыми орудиями противника. 3 штурмовых орудия точечным огнем
артиллеристов были подбиты, но при этом расчет понес значительные потери.
Огнем стрелкового оружия артиллеристы отразили атаку пехоты противника,
уничтожив до 50 вражеских солдат. Будучи раненым, К.Кайдалов продолжал
управлять боем. Подобрав раненых артиллеристов и поврежденное орудие,
он организованно отошел к основным силам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
старшему сержанту Кайдалову Константину Потаповичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В 1947 году, после увольнения в запас, проживал в городах Киеве, Гродно
и на Сахалине. В поселке Шортанды именем Константина Кайдалова названа
одна из улиц. Имя высечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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никита кАрАЦупА,
кеңес одағының Батыры
Никита Карацупа 1910 жылы Украинаның Днепропетровск облысындағы
Куйбышев ауданының Алексеевка селосында дүниеге келген. Никита Карацупа
1910-1913 жылдары Қазақстанда Ақмола облысының Бұланды ауданындағы
Добровольное ауылында тұрған.
Никита Карацупа 1933 жылы Қиыр Шығыстағы Гродековск шекара
отрядында әртүрлі команда құрамында әскери міндетін атқара жүріп,
шекарашылар мектебінде оқиды. Кеңес үкіметі Карацупаның Отанның
шекарасын қорғауға сіңірген еңбегін жоғары бағалап, 1936 жылы Қызыл
Ту орденімен марапаттады, ал 1940 жылы Бүкілодақтық ауыл шаруашылық
көрмесіне катысушы етіп жіберді және оның есімі «Құрмет» кітабына
енгізіледі.
Никита Карацупа бастаған шекара отряды шекара бұзушылардың әрекетін
талай тойтарып, ерлік пен батырлық көрсете білген. Із кесу шеберлігіне
үйренген Никита Карацупа өз қабілеттілігін майданда жүргенде таныта
білді. Әрі соғыс кезінде подполковник, шекарашы Никита Карацупа майданға
жақын аймақта тыңшыларға, диверсанттар мен лаңкестерге қарсы күресетін
ерекше отрядты басқарды.
Соғыстан кейін Карацупа қайтадан шекара қызметіне оралады. Беларусь,
Закавказье шекара әскерлерінің Бас басқармасында 1957-1961- жылға дейін
қызмет атқарады. Кезінде Қазақстанда ізшілер мектебінде құрған. Шекара
қызметінде жүріп Никита Карацупа 338 шекара бұзушыларды тұтқындап,
129-ын жойған. Никита Карацупаға 1965 жылдың 21 маусымында КСРО
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді.
Никита Карацупаның есімімен мектептер, кітапханалар мен өзен кемелері
аталады.
Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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никита кАрАЦупА,
Герой Советского Союза
Никита Карацупа Герой Советского Союза, родился в 1910 году в селе
Алексеевка Куйбышевского района Днепропетровской области Украины. В
1910 – 1913 годы проживал вместе с матерью в городе Атбасаре, селе Добровольное Буландынского района Акмолинской области. В семь лет остался сиротой, воспитывался в Щучинском детском доме Кокчетавской области.
В пограничных войсках с 1932 года. Службу начал на Дальнем Востоке
на заставе «Полтавка» Гродековского погранотряда. В 1933 году окончил
Дальневосточную окружную школу младшего начсостава служебного
собаководства. С 1933 года – проводник, инструктор служебных собак на
пограничной заставе «Полтавка» Гродековского погранотряда.
В 1937 году – курсы подготовки начсостава при Центральной школе
служебного собаководства пограничной и внутренней охраны НКВД. С
сентября 1937 года – на командных должностях в штабе Гродековского
погранотряда. В 1939 году – курсы переподготовки начсостава при
Центральной школе служебного собаководства войск НКВД.
Пограничный отряд под командованием Никиты Карацупа беспощадно
боролся с нарушителями границы, проявляя при этом храбрость и мужество.
Никита Карацупа виртуозно владел методами работы в приграничных
условиях. В годы войны подполковник, пограничник Никита Карацупа
командовал специальным отрядом по борьбе с диверсантами. С мая 1944 года
— в войсках Белорусского пограничного округа, принимал участие в боях,
участвовал в восстановлении западной границы СССР, с 1952 года — в штабе
Закавказского пограничного округа. Был трижды ранен.
Во время службы на границе Никита Карацупа задержал 338 нарушителей
границы, 129 уничтожил. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Никите Карацупа присвоено звание Героя Советского Союза. В 1936 году
удостоен ордена Красного Знамени. В свое время организовал школу
пограничника в Казахстане. Имя Никиты Карацупа присвоено школам,
библиотекам, кораблям. Его имя высечено на обелиске Славы города
Кокшетау.
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гавриил кирдищев,
кеңес одағының Батыры
Гавриил Кирдищев 1919 жылдың 20 наурызында Ақмола облысының Ақкөл
ауданындағы қазіргі Жалғызқарағай ауылында /Приозерное/ дүниеге келген.
Ауылда жеті жылдық мектепті бітіреді де, Солтүстік Қазақстан облысының
Петропавл қаласындағы теміржол ФЗУ-ына оқуға түседі. Оқуын бітірісімен,
Петропавл қаласындағы теміржол бөлімшесінің паровоз депосына жұмысқа
орналасады.
1938 жылы әскер қатарына шақырылады. Әскери қызметін Армения
мен Камчатка шекарасындағы бекіністерде өткереді. 1942 жылдан НКВД
әскерінің құрамында болады. Сол жылы Саратов училищесінің қысқа мерзімді
оқуын бітіріп шығады. 1944 жылы Ұлы Отан соғысына аттанады. 3-Белорус
майданының 12-шекара полкында 8- застава бастығының орынбасары,
кейін бастығы болады. Оның заставасы Украина, Белоруссия, Прибалтика
аймақтарын азат етіп жатқан Кеңес әскерлерінің тылдарын күзетеді.
1944 жылы, 1 шілде де бекеттерді тексеру барысында саны жағынан
ротаға жететін немістердің тобын анықтап, бар-жоғы 30 әскері бар Гавриил
Кирдищевтің заставасы фащистермен шайқасқа шығады. Осы соғыста олар
немістің 34 әскері мен 6 офицерін өлтіріп, қалған 24-ін тұтқынға алады.
Ал 1944 жылдың 13 шілдесінде Кирдищев Гавриилдің заставасына
қарай 300 адамнан тұратын фашистік жасақ Пустоваловка деревнясына
бара жатқанын хабарлайды. Алдымен оның заставасы фашистерді
атқылай бастайды да, бірден атысты тоқтатады. Содан олар неміс
әскерлерін 50-70 метр қашықтыққа деревняға жақындатып алып,
Кирдищев Гавриилдің шекарашылары оқты боранша жаудыртады.
Сөйтіп, немістерді алдап түсіреді. Осы шайқаста Кирдищев Гавриил
ерен ерлігімен көзге түсіп, соғыста қатты жарақат алып, қаза табады.
Соғыстағы ерлігі үшін ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы
бойынша Кирдишев Гавриил 1945 жылдың 24 наурызында Кеңес Одағының
Батыры атағына ие болды.
Туып-өскен жері Жалғызқарағай ауылында оның құрметіне бюст
орнатылған. Кирдищев Гавриилдің есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ
алаңындағы мемориалда айшықталып жазылған.
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гавриил кирдищев,
Герой Советского Союза
Гавриил Кирдищев родился 20 марта 1919 года в селе Приозёрное Аккольского района Акмолинской области. Окончил школу-семилетку, затем – железнодорожную школу ФЗУ в городе Петропавловске. Работал слесарем в
паровозном депо станции Петропавловск. В 1938 году призван в пограничные войска НКВД, срочную службу проходил на заставах в Армении и на
Камчатке. В 1941 году переведён в 205-й стрелковый полк войск НКВД СССР
по охране особо важных предприятий промышленности. В 1942 году окончил
краткосрочные офицерские курсы Саратовского училища войск НКВД. В начале 1944 года назначен заместителем начальника 8-й заставы 13-го пограничного полка, затем начальником. Застава охраняла тылы советских войск,
освобождавших территорию Украины, Белоруссии и Прибалтики.
1 июля 1944 года в ходе проверки постов им была обнаружена вражеская
группа численностью до роты, двигавшаяся в сторону боевого охранения.
Застава в составе 30 человек под командованием Кирдищева вступила
в бой, в результате которого 34 гитлеровца, в том числе 6 офицеров, было
уничтожено, 24 взято в плен. 13 июля 1944 года застава следовала в деревню
Пусталовку Виленского уезда. В направлении деревни двигался фашистский
отряд численностью до 300 человек. Гавриил Кирдищев решил принять бой.
Завязалась ожесточенная перестрелка. Подпустив фашистов на 50 –70 метров,
пограничники обрушили на них шквальный огонь, уничтожив основные силы
врага, и поднялись в контратаку. В ходе атаки командир заставы был тяжело
ранен, продолжая руководить боем. Младший лейтенант Кирдищев был
доставлен в 544 медсанбат, где скончался от ранения в грудь. 24 марта 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Кирдищеву Гавриилу
Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом
Ленина (посмертно). Прах Г. Ф. Кирдищева покоится в братской могиле
Мемориального ансамбля в память о советских воинах Великой Отечественной
войны на Антакальнисе.
На родине установлен бюст, имя его внесено в список обелиска Славы в
городе Кокшетау.
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яков кисилев,
кеңес одағының Батыры
Яков Кисилев 1925 жылдың 5 қарашасында Ақмола облысының Ерейментау
ауданындағы қазіргі Бестоғай ауылында /Ильинка/ қарапайым шаруаның
отбасында дүниеге келген. Мектеп бітіргесін «Северный Маяк» селосында
әртүрлі жұмыстарда істейді.
1943 жылы армия қатарына шақырылады. Чирчик қаласындағы Ташкент
пулемет-минометтік училищесіне оқуға жіберіледі. Бірақ майданға әскерлердің
қажеттілігінен ол оқуын аяқтай алмай, 280 гвардиялық атқыштар полкының
құрамына көздеуші-атқыш ретінде қабылданады.
1943 жылдың қырқүйек айында Кисилев Яков өз полкымен Кременчуктен
оңтүстікке қарай Днепр өзенінін маңындағы Дериевка түбінде болған ұрысқа
қатысады. Өзеннің оңтүстік жағалауындағы плацдармды жаулап алуды
Кисилев Яковтың 280-гвардиялық атқыштар полкына тапсырған болатын. Ол
аса дәлдікпен көздеп ататын көздеуші мерген болған.
Кисилев Яков жау орналасқан жағаға бірінші болып жетіп, оқ жаудыра
отырып, немістердің батареясын жағалауға өтпеуін қадағалап, фашистерді
жібермейді. Осы ұрыста оның қасындағы әскерлер түгелдей қырылады. Тек
Кисилев Яков тірі қалады. Ол 45 миллиметрлік зеңбіректен қарша оқ жаудыра
отырып, жаудың 3 броньды машинасын, 2 танкісін және бір взвод фашистерін
жойып жібереді.
Ал, 1943 жылдың 17 қазанында Украинаның Днепропетровск
облысындағы Лиховка селосы үшін болған соғыста ол әскерлерімен бірге
немістердің 3 зеңбірек есептобын қатардан шығарады.
Осы тағы да басқа ерліктері үшін 1944 жылдың 22 ақпанында Кисилев
Яковке ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес
Одағының Батыры атағымен бірге Ленин, Қызыл Жұлдыз ордендерін қоса
тапсырады.
Ақмола облысының Новомарковка ауылы мен Ерейментау қаласында
оның атында көше бар. Кисилев Яковтың есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ
алаңындағы мемориалда айшықталып жазылған.
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яков кисилев,
Герой Советского Союза
Яков Кисилев Герой Советского Союза, родился 5 ноября 1925 года
в селе Ильинка Ерейментауского района Акмолинской области в семье
бедняка. До призыва в армию работал в колхозе. В сентябре 1943 года
призван в армию. Был направлен в город Чирчик на учебу в Ташкентское
пулеметно-минометное училище.
В сентябре 1943 года Киселев в составе полка участвует в сражении
у Дериевки под Кременчугом в районе реки Днепр. Задача уничтожить
вражеский плацдарм была поставлена перед 280-м гвардейским
стрелковым полком 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии
Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.
Киселев первым достиг вражеских укреплений, сдерживая врага
непрерывной пулеметной очередью. В этом бою все его однополчане
погибли. Наводчик орудия уничтожил 3 броневые машины, 2 танка и
взвод фашистов.
17 октября 1943 года, когда во время боёв на плацдарме на западном берегу
Днепра в районе села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской
области выбыли из строя расчёты трёх орудий, Киселев распределил свой
расчёт по орудиям и, управляя их огнём, отразил три немецкие контратаки,
уничтожив 1 танк, 2 автомашины, около 2 пехотных взводов.
22 февраля 1944 года за проявленные мужество и героизм Яков Киселев
был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Именем Якова Киселева названы улицы в селе Ильинка Ерейментауского
района, в городе Ерейментау и селе Новомарковка Акмолинской области.
Имя занесено в список на обелиске Славы в городе Кокшетау.
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николай кОлбАсОв,
кеңес одағының Батыры
Николай Колбасов 1911 жылдың 21 желтоқсан айында Ақмола облысының
Сандықтау ауданындағы Максимовка селосында дүниеге келген. Туған
ауылындағы мектепті бітірісімен, Қарағанды облысындағы Ұлытау
ауданындағы Қарсақпай теміржол станциясында еңбек етеді. 1942 жылы әскер
қатарына алынады. Сол жылдың қазан айында Ұлы Отан соғысына майданға
аттанады.
199- гвардиялық артиллерия полкіне қарасты взводтың командирі,
Колбасов Николай 1943 жылдың 2 шілдесінде Белгород облысының Шейно
селосы түбіндегі шайқаста неміс танкілерінің шабуылын тойтарады.
Ал, 1943 жылдың 7 шілдесінде Белгород бағытындағы соғысқа қатысады.
Гвардия кіші лейтенанты Колбасов Николайдың взводы зеңбіректерді ашық
позицияға шығарып, немістердің 70 «Тигр» танкісіне шабуыл жасайды.
Колбасов Николайдың туралап атқан зеңбірек оқтары жау танкілерінің тасталқанын щығарады. Немістерде оларға қарсы үш рет шабуылға шығады,
бірақ Колбасов Николайдың зеңбірекшілері бір қадам артқа шегінбей, оқты
фашистерге қарша боратып, оларға дес бермейді. Бар жоғы екі зеңбіректен
атқылаған оқ, бұл жолы немістердің 46 автомашинасын жойып жібереді.
1943 жылдың 11 шілдесінде дәл осындай қатты ұрыс тағы болады. Колбасов
Николайдың взводы жаудың батареяларын жермен-жексен ете отырып,
фашистердің 17 «Тигр» танкісін істен шығарады.
Осындай ерліктері үшін ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы
бойынша 1944 жылдың 22 ақпанында Колбасов Николай Кеңес Одағының
Батыры атағымен нагрдталады.
Қарағанды қаласында және Белгород облысының Мелихова селосының
бір көшесіне Колбасов Николайдың аты берілген. Оның есімі Көкшетау
қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда айшықталып жазылған.
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николай кОлбАсОв,
Герой Советского Союза
Николай Колбасов Герой Советского Союза, родился 21 декабря 1911 года
в селе Максимовка Сандыктауского района Акмолинской области. После
окончания начальной школы работал на железной дороге.
В июне 1942 года Колбасов был призван на службу в Красную Армию. С
октября того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. К июлю
1943 года гвардии младший лейтенант Николай Колбасов командовал огневым
взводом 199-го гвардейского артиллерийского полка 94-й гвардейской
стрелковой дивизии 69-й армии Степного фронта. Отличился во время
Курской битвы. Его взвод в ожесточенных сражениях, не раз ценою особых
усилий, брал вражеский плацдарм, уничтожая военную технику и живую
силу противника.
11 июля 1943 года Колбасов участвовал в отражении атаки немецких
танков в районе села Шейно Корочанского района Белгородской области.
Артиллеристы его взвода уничтожили 3 танка. Оставшись один, Колбасов
продолжал вести огонь, уничтожив ещё 4 танка противника. Когда
противник попытался окружить его орудие, Колбасов с группой пехотинцев
организовал круговую оборону, а затем поднял их в атаку и вывел из
окружения. 21 сентября 1943 года Колбасов погиб в бою. Похоронен в селе
Драбиновка Новосанжарского района Полтавской области Украины .
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года
гвардии младший лейтенант Николай Колбасов посмертно был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом
Ленина и медалью.
В честь Колбасова названа школа в Максимовке. В городе Караганде и селе
Мелихово Белгородской области одна из улиц носит его имя. На обелиске
Славы в Кокшетау значится имя Николая Колбасова.
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Алексей куниЦА,
кеңес одағының Батыры
Алексей Куница 1912 жылдың 19 мамырында Ақмола облысының, Бурабай
ауданындағы Николаевка селосында кедей шаруаның отбасында дүниеге
келген. Ауылда сегіз жылдық мектепті бітіріп, Николаевкада колхозшы болып
еңбек жолын бастайды. Ал, 1939 жылы оның отбасы Ақмола қаласына көшіп
келеді. Теміржол саласында жұмыс істейді. Ұлы Отан соғысы басталған 1941
жылы Куница Алексей әскер қатарына шақырылады. Майданға 1943 жылы
кіреді. Воронеж майданына қатысады.
4- гвардиялық әуе десант полкінің взвод командирі болады.
Аға сержант Куница Алексей 1943 жылдың қазан айының 6-10 аралығында
Рубин селосының маңында Днепрдің оң жақ жағасындағы плацдарымды
қорғап тұрады. Осы ұрыста екі рет жараланады, бірақ ол қатардан қалмайды,
өз взводына басшылығын жасай береді. Немістер оларға қарсы жеті рет
шабуылға шығады.
Соңғы шабуыл кезінде Куница Алексейдің взводы әлсірей бастайды.
Осыны сезген фашистер күшін жинап, взводқа тап береді. Сол сәтте, Куница
Алексейдің өзі қаза болған әскерінің пулеметіне жармасып, немістерге
қарсы пулеметтен оқ ата бастайды. Ол фашистерге оқты жаудырған үстіне
жаудырады. Жау жағы сескеніп, шегініс жасайды. Командирінің осы ерлігін
көрген оның әскерлері дереу күш жинап, рухтанып, немістерге қарсы Куница
Алексеймен бірге қарсы шабуылға шығады. Осы жойқын шайқаста Куница
Алексейдің взводы немістерді кейін шегіндіреді. 1944 жылдың қазан айында
болған соғыста Куница Алексей ерлікпен қаза табады.
1944 жылдың 10 қаңтарында Куница Алексейге ҚСРО Жоғарғы Кеңесі
Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры атағы ол қайтыс
болғанан кейін беріледі.
Куница Алексейге арналған туған ауылы Николаевкада мектеп пен көше
бар. Ал, Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда оның есімі
айшықталып жазылған.
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Алексей куниЦА,
Герой Советского Союза
Алексей Куница Герой Советского Союза, родился 12 мая 1912 года
в селе Николаевка Бурабайского района Акмолинской области. Окончил
восемь классов школы. В 1941 году Куница был призван на службу в
Красную Армию.
С 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны, командовал
взводом 4-го гвардейского воздушно-десантного полка 2-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии 60-й армии Воронежского фронта. Отличился
во время битвы за Днепр.
В период с 6 по 10 октября 1943 года Куница участвовал в боях за
удержание плацдарма на западном берегу Днепра в районе села Рубин
Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР, получил два
ранения, но продолжал сражаться. 10 октября 1943 года Куница погиб в
бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года
старший сержант Алексей Куница посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Также посмертно был награждён орденом Ленина.
В честь Алексея Куницы названы улица и школа в его родном селе. Его
имя увековечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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петр литвинОв,
кеңес одағының Батыры
Петр Литвинов 1916 жылы Ақмола облысының Володар ауданындағы
Люботино селосында дүниеге келген, қазір бұл ауыл Солтүстік
Қазақстан облысына қарайды. Петр Литвинов соғысқа дейін
Талдықорған облысында, кейіннен Алматы қаласында тұрады. Алматы
қант зауытында қоймашы, кейіннен теміржолда вагон қараушы болып
жұмыс істейді. 1939 жылы әскер қатарына шақырылып, 1941 жылы Ұлы
Отан соғысына алынады.
Петр Литвинов 7- гвардиялық армияның 53- атқыштар дивизиясының
12- атқыштар полкында миномет ротасы бөлімшесінің командирі
болады.
1943 жылы Украинаның Днепропетровск облысы, Верхнеднепровск
ауданы, Бородаевка ауылында болған кескілескен соғыста батырлықпен
шайқасады. Немістердің жаяу әскеріне қарсы шығып, минометпен қатты
тойтарыс береді. Сол шайқаста ол ерлікпен қаза табады. Днепропетровск
облысының Правобережное селосындағы бауырластар зиратында
жерленген.
Оның осы соғыстағы ерлігі үшін 1943 жылдың 20 желтоқсанында
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасы Петр Литвиновке Кеңес Одағының
Батыры және Ленин, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен марапатталсын деген
Жарлық шығарады.
Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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петр литвинОв,
Герой Советского Союза
Петр Литвинов Герой Советского Союза, родился в 1916 году в селе
Люботино Володарского района Акмолинской области, ныне населенный
пункт в составе Северо-Казахстанской области. До войны проживал в
Талдыкорганской области, позже в городе Алматы. На Алматинском сахарном
заводе трудился кладовщиком, осмотрщиком вагонов на железной дороге. В
1939 году призван в армию. С 1941 года участник Великой Отечественной
войны. Командир отделения минометной роты 12-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии 57-й армии 2-го Украинского фронта Петр Литвинов
совершил свой подвиг 3 октября 1943 года на правом берегу Днепра.
Прошел суровую школу войны. Он был в числе тех, кто первый с боем
встретил гитлеровцев у границ СССР утром 22 июня 1941 года. Красная армия
к концу сентября 1943 года освободила почти всю Левобережную Украину.
И вот бои уже идут на правом берегу Днепра. 3 октября 1943 года в районе
деревни Бородаевка гитлеровцы предприняли ожесточенную контратаку на
позиции 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии. Наступающую
пехоту поддерживали танки и авиация противника. Петр Литвинов имел
только один ствол 82-мм миномета. Не было ни плиты, ни двуноги. Рискуя
жизнью, Петр зажал ствол миномета между ног, придерживая его одной
рукой, а другой заряжал и на глаз начал вести огонь по наступающей линии
противника. Враг был вынужден залечь. Заговорили огневые точки полка,
враг отступил. Погиб геройски в бою. Похоронен в братской могиле села
Правобережное Днепропетровской области.
Петр Литвинов 20 декабря 1943 года указом Президиума Верховного
Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденом
Ленина.
Его имя высечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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Юрий МАлАХОв,
кеңес одағының Батыры
Юрий Малахов 1925 жылдың 27 қаңтарында Орынбор қаласында
қызметкерлер отбасында дүниеге келген. 1933 жылы отбасымен бірге
Ақмола қаласына көшіп келеді. 1943 жылы әскер қатарына шақырылып,
Полтавадағы танк училищесіне әскери оқуға түседі. Оқуды аяқтасымен
1944 жылы 26- танк бригадасының құрамына қосылып, соғысқа кетеді.
Юрий Малахов Белорусия, Литваны азат етуге, Шығыс Пруссияны,
Балтық маңын жаудан тазартуға қатысады. Шығыс Пруссиядағы Ниса
көлінің батыс жағалауында болған шайқаста жау танкісінің шабуылына
тойтарыс беру кезінде көзге түскен жауынгер.
Минскіні азат ету кезінде Юрий Малаховтың пулеметтен атқан
алғашқы екі оғы немістің 1 колоннасы мен 2 автокөлігін от жалынға
көмкеріп, фашистердің есін шығарады. Және осы шайқас кезінде
неміс тердің 4 самоходкасы мен 100 автомашинасын, 50 ге жуық неміс
әскерлерін жойып жібереді.
Юрий Малахов 1944 жылдың 2 қазанында жау әскері орналасқан
жеріне кіріп, немістердің «Тигр» танкісін жойып, оған қоса екі зеңбіректі
құртады. Соның нәтижесінде, олардың танк батальоны еш кедергісіз
алға жылжиды. Юрий Малахов сол жылдың 21 қазанында Калининград
облысының маңындағы Гусев қаласы түбінде ерлікпен қаза табады.
1945 жылдың 24 наурызында Юрий Малаховке КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Нұрсұлтан қаласында көше және Гусев қаласында Юрий Малаховтың
атында мектеп бар, мұхит лайнеріне Малахов есімі берілген.
Жазушы Владимир Гундарев Кеңестер Одағының Батыры Юрий
Малахов туралы «Вечное девятнадцатилетие» атты деректі повесін
жазған.
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Юрий МАлАХОв,
Герой Советского Союза
Юрий Малахов родился 27 января 1925 года в городе Оренбурге в семье
служащих. В 1933 году вместе с семьей переехал в город Акмолинск. После
окончания средней школы в январе 1943 года призван в армию. Направлен в
Полтавское танковое училище, в мае 1944 года – на 3-й Белорусский фронт.
Боевое крещение получил под Оршей. С июня 1944 года до дня гибели, 20
октября 1944 года, воевал на 3-м Белорусском фронте, участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, разгроме врага на территории Восточной Пруссии.
6 июля 1944 года северо-западнее Минска Малахов настиг вражескую колонну. Первыми выстрелами подбил в голове и в хвосте колонны машины.
Создав затор и вызвав панику среди гитлеровцев, расстреливал из пушки, пулемёта, давил гусеницами живую силу и технику врага. При этом уничтожено
четыре самоходки, до 100 автомашин и свыше 50 фашистов. Отличившегося
Юрия Малахова назначили командиром танкового взвода. Он и в последующих боях совершал подвиг за подвигом. Осенью сорок четвертого гвардейцы
пересекли границу Восточной Пруссии и вели упорные бои с противником.
20 октября 1944 года, действуя в головном дозоре, командир танкового
взвода Малахов ворвался в расположение врага, уничтожил немецкий танк
«тигр» и гусеницами раздавил два противотанковых орудия, что обеспечило
развертывание и успешное продвижение вперёд всего танкового батальона
на западном берегу реки Писсы. Продолжая дальнейшее наступление, взвод
Малахова атакой овладел переправой через реку Роминте, а затем, преодолев
упорное сопротивление противника, ворвался в глубину его обороны и завязал неравный бой с шестью танками. Юрий поджёг две вражеские машины,
гусеницами раздавил зенитную установку. Гитлеровцы усилили огонь по нашим танкам. Малахов погиб смертью храбрых вместе с экипажем. Похоронен
в посёлке Калининское (г. Гусев) Калининградской области, где ему установлен обелиск. 24 марта 1945 года Юрию Малахову присвоено звание Героя Советского Союза. В городах Нур-Султан и Гусев имя Юрия Малахова присвоено школам и лайнеру. Писатель Владимир Гундарев написал документальную
повесть о Ю.Малахове «Вечное девятнадцатилетие».
Его имя высечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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виктор МАлыШев,
кеңес одағының Батыры
Виктор Малышев 1923 жылдың 18 наурызында Куйбышев облысының,
Куйбышев ауданындағы Тимашево станциясында жұмысшы отбасында
дүниеге келген. Соғыс басталар алдында оның отбасы Ақмола қаласында
тұрған. Сегіз жылдық мектепті бітіргесін, 1940 жылы теміржол училищесіне
оқуға түседі. Оқуын тәмамдап, теміржолда машинистің көмекшісі болып
жұмыс істейді. 1942 жылдың күзінде әскер қатарына алынады. Әскерде жүріп,
әуе- десант бөлімінде дайындық курсынан өтеді.
Сержант Виктор Малышев 99-гвардияның атқыштар дивизиясының
300-гвардиялық атқыштар полкінде пулеметшілер тобының командирі
болады. Ленинград облысының Лодейное Поле қаласы жанындағы Свирь
көлінен өту кезіндегі шайқаста ерекше көзге түскен.
Немістер Сивирь көлінен өтетін жерге 52 атыс ошағы мен 21 кескіш оқ
ататын дзот қояды. Бекіністері сыммен қоршалған, миналанған. Жаға жаққа
да судың ар жағына да осындай бөгеттер жасаған.
Сержант Виктор Малышевтердің мақсаты осы бөгеттерді қайткенде
де жою. 12 ерікті жауынгерлермен бірге оны осы тапсырманы орындауға
жібереді. Суда балықша жүзетін Виктор Малышевта еріктілердің қатарында
шайқаста алдына жан салмайды. 1944 жылдың 21 маусым күні таңертең
ертемен артиллериялық дайындық басталады. Виктор Малышев бастаған
әскерлер су да, отта да жалынмен бірге қайнап, жойқын шайқаста алдарына
жан салмайды. Сол күнгі ұрыста 12 жауынгердің бірде-бірі мерт болмай,
аман-есен жеңіспен взводтарына оралады.
Осы және басқа да ерліктері үшін Виктор Малышевқа 1944 жылдың
21 шілдесінде Малаховке КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен
Кеңес Одағының Батыры атағы мен Ленин және «Алтын жұлдыз» ордені қоса
табыс етіледі.
Майданнан оралып, біраз жылдар өткен соң запастағы подполковник
Виктор Малышев 1974 жылы Әскери-саяси академияны бітіріп шығады.
Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған
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виктор МАлыШев,
Герой Советского Союза
Виктор Малышев родился 18 марта 1923 года на станции Тимашево Куйбышевского района Куйбышевской области в рабочей семье. Перед началом
войны семья проживала в городе Акмолинске. После восьмилетки в 1940 году
поступает в железнодорожное училище. После чего начинает трудиться помощником машиниста на железной дороге. В Красную армию призван Акмолинским горвоенкоматом в январе 1942 года. В боях за освобождение Карелии
сержант В. Малышев командовал пулеметным расчетом в одном из подразделений 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой
дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 года.
На северном берегу реки Свирь гитлеровцы сосредоточили много огневых
средств. Опыт боев подсказывал, что даже самой мощной артиллерийской
подготовкой не удастся подавить все огневые точки врага, оборонявшегося
на хорошо подготовленных рубежах. Поэтому командование решило перед
началом переправы стрелковых подразделений устроить ложную демонстрацию форсирования реки, вызвать вражеский огонь, засечь и уничтожить орудия, минометы и пулеметы. Выбор пал на двенадцать гвардейцев-комсомольцев, среди которых был пулеметчик Малышев. Надев специальные костюмы,
смельчаки в назначенное время двинулись к берегу, где в кустах лежали приготовленные плотики с чучелами солдат. Малышев понимал, у бойца, плывущего за плотиком, шансы на спасение невелики.
Недолго раздумывая, вскочил в первую спущенную на воду лодку и стал
грести к вражескому берегу. Вскоре вода в реке забурлила от разрывов снарядов и мин, но гвардеец плыл. Достигнув берега, он открыл огонь из автомата
и вел бой до подхода своих товарищей. Двенадцать отважных комсомольцев
отлично выполнили боевое задание, обеспечив переправу батальона с минимальными потерями. Все двенадцать стали Героями Советского Союза.
За подвиги Виктор Малышев 21 июля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Ему вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В 1974
году подполковник Виктор Малышев окончил Военно-политическую академию.
Его имя высечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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петр МАлыШев,
кеңес одағының Батыры
Петр Малышев 1924 жылдың 1 шілдесінде Омбы облысының Лукерино
селосында туған. 1931 жылы Қазақстанға келіп, Щучинск қаласында жеті
жылдық және Целиноградтағы фабрика-зауыт мектебін бітіріп шығады.
Бурабай курорты станциясында слесарь болып жұмыс істейді.
1942 жылы соғыс басталғаннан кейін әскер қатарына шақырылып,
Ұлы Отан соғысына аттанады. 1943 жылы ол Сталинградтағы танк
училищнсін бітіріп, 1945 жылдың көктемінде гвардия лейтенанты Петр
Морозов 1- Украина майданының 3- гвардиялық танк армиясының
6- гвардиялық танк корпусының 53-танк бригадасының танк ротасын
басқарады. Берлин қаласына шабуыл жасаған кезде ерен ерлік көрсетеді.
Петр Морозов Нейсе және Шпрее өзендерінен өту кезіндегі шайқаста,
Берлин қаласын азат етуде ерлігімен көзге түсіп, немістерге қатты тойтарыс
береді. Тельтов өзенінен арғы жаққа сәтті өтіп, Гольсен қаласы үшін болған
соғыста Морозов Петр бір өзі екі артиллериялық қаруды, танк пен немістердің
70 әскері мен бірнеше офицерлерінің көзін жояды.
Осы және басқа да ерліктері үшін Морозов Петрге 1945 жылдың
27 маусымында КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен
Кеңес Одағының Батыры атағы және Ленин ордені мен «Алтын
жұлдыз» медалі қоса табыс етіледі.
Оның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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петр МАлыШев,
Герой Советского Союза
Петр Малышев Герой Советского Союза, родился 1 июля 1924 года в
селе Лукерино Омской области. В 1931 году переехал в Казахстан. В городе
Щучинске окончил семилетку и Акмолинскую фабрично-заводскую школу.
На станции Курорт Боровое работал слесарем.
После начала войны, в 1942 году, был призван на фронт и отправлен на
Великую Отечественную войну. В 1943 году он окончил Сталинградское
танковое училище.
Весной 1945 года гвардии лейтенант Петр Морозов командовал танковой
ротой 53-й танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й
гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Проявил особый
героизм в ходе наступления на город Берлин. Передвигаясь к Берлину,
гвардии лейтенант Петр Морозов со своей ротой овладел рядом населенных
пунктов. В том числе городами Гольсен и Барут, форсировал реки Нейсе,
Шпрее, канал Тельтов.
В боях за город Гольсен лично уничтожил один тяжелый танк, два орудия
и до семидесяти солдат и офицеров противника. В упорных боях на улицах
Берлина Петр Морозов пробивал путь вперед, уничтожая все на своем
пути. В ожесточенном сражении был ранен, но боевую задачу выполнил,
уничтожив тяжелый танк и открыв путь для прохода батальону в центр
Берлина.
Его имя высечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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пётр МенШикОв,
кеңес одағының Батыры
Пётр Меншиков 1918 жылы Ақмола облысының Шучье қаласына қарасты
Бурабай станциясында туған. Бастауыш мектепте білім алған. Осындағы
вагондар депосында жұмыс жасайды. 1941 жылдың қыркүйек айында әскерге
алынады да, сол жақтан Ұлы Отан соғысына аттанады.
Орталық майданның 61-армиясындағы 7-гвардиялық атты әскер
корпусының 16-гвардиялық атты әскер дивизиясының, 58-гвардиялық әскер
полкында взвод командирінің көмекшісі болады.
1943 жылдың 27 қыркүйегінде Пётр Меншиков Днепр бойындағы Гомель
облысының Нивки деревнясының маңындағы соғысқа қатысады. Ол Днепр
өзенінен жүзіп өтіп, жау бекінісінің бір бөлігін басып алады. Өлім мен өмір
арасында жан пидалықпен соғысып, осы майданда Пётр Меншиков ерен ерлік
көрсетеді. Соның арқасында, полктің негізгі күштерінің бірі келесі жағаға
өтуге мүмкіндік алады.
Осы және басқа да ерліктері үшін 1944 жылдың 15 қаңтарында ҚСРО
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Пётр Меншиковке Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
Соғыс аяқталысымен Пётр Меншиков туған жері Шучье қаласына оралып
еңбек жолын бастаған бұрынғы вагондар депосына жұмысқа орналасады.
1970 жылы қайтыс болды, Шучье қаласында жерленген.
Пётр Меншиковтің атында туған жері Щучьеде көше бар. Оның есімі
Қазақстанның Көкшетау қаласы мен Башкирияның Уфа қаласындағы Даңқ
алаңындағы мемориалдарда айшықталып жазылған.
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пётр МенШикОв,
Герой Советского Союза
Пётр Меншиков Герой Советского Союза, родился в 1918 году на
станции Курорт Боровое. После окончания начальной школы работал
на железной дороге. В 1941 году Меньшиков был призван на службу в
Красную Армию.
С ноября того же года – на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 года гвардии старший сержант Пётр Меньшиков был
помощником командира взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка
16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского
корпуса 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за
Днепр. 27 сентября 1943 года Меньшиков переправился через Днепр в
районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области и принял
активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном
берегу, отразив несколько вражеских контратак.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
за «образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
гвардии старший сержант Пётр Меньшиков был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После окончания войны Меньшиков работал в Щучинске. Умер в
1970 году, похоронен в Щучинске. В честь Меньшикова названа улица в
Щучинске. Имя высечено на обелиске Славы в городе Кокшетау.
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никита МитченкО,
кеңес одағының Батыры
Никита Митченко 1910 жылдың 3 сәуірінде Ақмола облысының
Аршалы ауданындағы Бұлақсай ауылында шаруа отбасында өмірге
келген. Бастауыш мектепті бітірісімен, колхозда жұмыс жасайды.
1941 жылдың маусымында әскер қатарына шақырылады да, қазан
айында Ұлы Отан соғысына аттанады. Батыс майданының 16-армиясына
қарасты 316-атқыштар полкіндегі 2- батальон, 4- ротаның құрамында
болады.
1941 жылдың 16-қарашасында Мәскеу облысының Волоколамск
ауданындағы Дубосекова теміржол разьезінің маңында панфиловшылар
қатысқан жойқын соғыста шайқасады. Осы ұрысты политрук Никита
Митченко басқара отырып, ерлікпен соғысады. Фашистердің 18 танкісін
жойып, біразын істен шығарады. Сол күні Никита Митченко ерлікпен
қаза табады.
Оның денесі Мәскеу облысының Волоколамск ауданындағы Нелидово
деревнясының маңында, бауырластар зиратына жерленген.
1942 жылдың 21 шілдесінде ол қаза тапқаннан кейін ҚСРО Жоғарғы
Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Никита Митченкоға Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
Кеңестер Одағының Батыры Никита Митченко атында кеме бар.
Ақмола облысының Аршалы ауданындағы Сарыоба ауылындағы мектеп
Никита Митченконың атымен аталады.
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никита МитченкО,
Герой Советского Союза
Никита Митченко Герой Советского Союза, родился 3 апреля 1910 года
в селе Нововладимировка Аршалынского района Акмолинской области в
крестьянской семье.
После прохождения начального образования работал в колхозе. С 1935
года жил и работал в посёлке городского типа Уштобе Каратальского района
Алматинской области. В июне 1941 года был призван в Красную Армию, в
октябре того же года отправлен на фронт.
16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района
Московской области Никита Митченко в составе группы истребителей танков
участвовал в отражении многочисленных атак противника. Было уничтожено
18 вражеских танков. Проявленный героизм советских солдат вошёл в
историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. В этом бою Никита Митченко
пал смертью храбрых.
21 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Митченко
Никите Андреевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм.
Имя Никиты Митченко носит корабль. Его имя присвоено средней школе
аула Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области.
Его имя высечено на обелиске Славы в городе Кокшетау

119

ҰЛЫ ЖЕҢІС
ЕШҚАШАН
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

филипп нижурин,
кеңес одағының Батыры
Филипп Нижурин 1913 жылы Ақмола облысының Ефремовка селосында
қызметкерлер отбасында дүниеге келген. Сегіз жылдық мектепті бітірісімен,
ауылда есепші болып қызмет атқарады. 1941 жылы әскер қатарына алынып,
сол жақтан майданға аттанады.
Нижурин Филипп- Ұлы Отан соғысын Ленинград қаласы түбіндегі орталық
майданда бастап, 1- Украина фронтына қатысады. 302- атты әскер взводының
барлаушылар командирі болады.
1945 жылдың қаңтар айында аға сержант Нижурин Филипп 1-Украина
майданында, 52- армияның құрамында Польшаның Одер өзені бойындағы
/Бреслаудан/ қазіргі Вроцлав қаласынан 20 шақырым жердегі Ланге
поселкесінің маңындағы ұрыста ерен ерлік көрсетеді.
Ал сол жылдың 17 қаңтарында барлаушылар Вранишев маңында
фашистермен қанды шайқасқа түседі. Нижурин Филипптің барлаушылары
осы ұрыста немістің 10 әскерін қолдарына түсіріп, әрі құнды мағлұматтар алып
келеді. Немістердің танкісі мен жаяу әскерлеріне қарсы ұйымдастырылған
барлау операциясы кезінде Нижурин Филипп әріптестерімен бірге қажетті
тіл мен мағлұматтарды, басын өлімге тіге отырып әкеліп отырған. Оның
сол жолғы ұрыс кезіндегі мәліметтерінің арқасында біздің Кеңес әскерлері
Одер өзенінің екінші жағалауына өте отырып, немістерді бұл маңнан біржола
тазартып шығады. Ал 1945 жылдың 3 наурызындағы шайқаста Нижурин
Филипп ерлікпен қаза табады.
Шабуыл кезінде құнды мәліметтерді дер кезінде жеткізгені үшін, әрі
ерен тапқырлығы үшін 1945 жылдың 5-сәуірінде Нижурин Филиппке
ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы Жарлығы бойынша Кеңес
Одағының Батыры атағы мен Ленин ордені қоса беріледі.
Көкшетау қаласында Даңқ алаңындағы мемориалда Филипп Нижуриннің
есімі айшықталып жазылған.
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филипп нижурин,
Герой Советского Союза
Филипп Нижурин родился в 1913 году в селе Ефремовка Акмолинской
области. До призыва в армию работал бухгалтером. В июне 1941 года
Нижурин был призван на службу в Красную Армию. С того же года – на
фронтах Великой Отечественной войны.
К январю 1945 года гвардии старший сержант Филипп Нижурин
командовал конным взводом 302-й отдельной разведроты 214-й стрелковой
дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта.
Отличился во время боёв в Силезии. 25 января 1945 года взвод Нижурина
первым вышел к Одеру в районе посёлка Ланге (ныне Łęg к юго-востоку
от Вроцлава) и провёл разведку переправ.
После этой операции переправился на западный берег, захватил
плацдарм и удерживал его до переправы основных сил. 3 марта 1945 года
Нижурин погиб в ожесточенном бою. Был похоронен в польском городе
Жагань.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
за проявленную храбрость и мужество гвардии старший сержант Филипп
Нижурин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.
Его имя высечено на обелиске Славы в городе Кокшетау.
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иван ОМигОв,
кеңес одағының Батыры
Иван Омигов 1923 жылдың 12 қыркүйегінде Ақмола облысының Макинка
қаласында дүниеге келген. Қаладағы сегіз жылдықты бітіріп, ұшқыштар
мектебіне түседі. 1941 жылдың жазында әскер қатарына шақырылады.
1942 жылы Омигов Иван 2-Белорус майданындағы 4-әуе армиясының
260-шабуылшы авиация дивизиясына қарасты 828-шабуылшы авиация
полкінің құрамында соғысқа қатысады.
Кеңес әскерлерінің Омега-Ладога мойнағындағы соғыс басталар алдында,
Омигов Иванды бомбаны дәлдеп түсіру және зениткаға қарсы әдістерді жақсы
меңгерген шебер деп танығандықтан, оны алғы майдан шебіне жібереді.
1944 жылдың 20 маусымында Карель майданының шабуылында Иван
Омигов Юксино станциясын бомбалау кезінде ерлік көрсетеді. Ол осы
шайқаста бомба лақтырып, реактивті оқ-дәрі, пулемет және зеңбіректен
оқ атып, 100 метрдей теміржол төсемін, 3 вагонды және көптеген неміс
фашистерін жойып жібереді. Екі күн бойы болған шайқаста ол жаудың
3 вагоны мен, ондаған неміс әскерлерін құрытады. Бір-екі сағат өткеннен
кейін оның «Ил-18» ұшағы Раболы ауданына орналасқан немістерді құртпақ
болып тағы шабуылға шығады. Осы шайқаста Омигов Иван немістердің
талайын жастандырып, ерен ерлік көрсетеді. Капа мен Усикюля маңындағы
екі күн болған соғыста да немістердің 4 зеңбірегінің көзін құртып, 3 зеңбірек
пен 1 зениттің үнін өшіреді.
Омигов Иван соғыс барысында әуеге 123 рет көтеріліп, 9 рет әуе ұрысына
қатысқан. Немістердің 500 әскері мен офицерін, 11 ұшағы мен 38 дзот, 62 зенит
зеңбірегі мен 49 зенит пулеметін, 25 минометін жойып жіберген батыр.
Осындай ерліктері үшін Омигов Иванға 1945 жылдың 18 тамызында ҚСРО
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының Батыры
атағымен қоса, Ленин және Қызыл Жұлдыз ордендері табыс етіледі.
Оның атында туған жері Макинкада мектеп, Воронеж қаласында көше бар.
Омигов Иванның есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда
айшықталып жазылған.
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иван ОМигОв,
Герой Советского Союза
Иван Омигов Герой Советского Союза, родился 12 сентября 1923 года
на станции Макинка Акмолинской области. Окончил восемь классов
школы.
В 1941 году Омигов был призван на службу в Красную Армию. В 1942
году он окончил военную авиационную школу лётчиков. С ноября того же
года — на фронтах Великой Отечественной войны.
20 июня1944 года на Карельском фронте проявил высочайшее
мастерство при бомбардировке станции Юксино. В ходе операции он
уничтожил вражескую военную технику, 100 метров железнодорожного
полотна, живую силу противника. В сражении, длившемся двое суток,
было уничтожено три вагона, десятки вражеских солдат. К марту 1945
года лейтенант Иван Омигов был старшим лётчиком 828-го штурмового
авиаполка 260-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта. К тому времени он совершил 123 боевых вылета на
штурмовку скоплений боевой техники и фашистов, нанеся им большие
потери.
Омигов за годы войны 123 раз поднимался в небо, участвовал в 9 воздушных боях. Уничтожил 500 солдат и офицеров, 11 самолетов и 38 дзотов, 62 зенитных установки и 49 пулеметов, 25 минометов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
лейтенант Иван Омигов был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также
награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной
войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей .
В честь Омигова названа школа в Макинске., в Воронеже – улица. Имя
Ивана Омигова высечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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василий пАнЬкОв,
кеңес одағының Батыры
Василий Паньков 1925 жылдың 27 қыркүйегінде Ақмола облысының
Атбасар ауданындағы Ковылянка селосында жұмысшы отбасында өмірге
келген. Мектепке барар жылы оның отбасы Челябі облысына көшеді.
Магнитагорк қаласындағы 41 мектепте оқып, осында 7 класты бітіреді.
Мектепті тәмамдаған соң, Оңтүстік-Орал теміржолының депосында
электродәнекерлеуші болып жұмыс істейді.
1942 жылдың 9 қаңтарында Паньков Василий әскер қатарына шақырылады.
1943 жылдың наурызында алғаш соғысқа кіреді. 609- атқыштар полкінде
атқыштардың бөлімше командирі болады.
Паньков Василий Белорус майданында «Багратион» шабуылдау
операциясына қатысып, көзге түседі. 1944 жылдың 8 маусымында 18 жасар
кіші командир Паньков Василий өзіне берген тапсырманы орындауда немістер
жағынан төніп тұрған қатерге қарамастан барлық айла-тәсілді тауып, Могилев
тұсындағы Днепр өзенінің арғы жағына өтеді. Оның әскерлері аядай жерге
бекініс жасап, немістердің үш ату ошағын басып алады. Негізгі әскерлер
взводына өзеннен өтуге жол ашады. Осы жолы қаншама немістердің көзін
жойып, 99 фашисті тұтқынға алады. 1944 жылдың маусымында Паньков
Василий ерлікпен қаза табады.
1945 жылдың 24 наурызында оның осы ерлігі үшін Паньков Василийге
ҚСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының
Батыры атағы мен Ленин ордені қоса берілсін деген Жарлық шығады.
Туған жерінде оның атында көше бар және жыл сайын дәстүрлі түрде
Паньков Василийге арналған спорттық шаралар өтіп тұрады. Көкшетау
қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда Паньков Василийдің есімі
айшықталып жазылған.
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василий пАнЬкОв,
Герой Советского Союза
Василий Паньков Герой Советского Союза, родился 27 сентября 1925
года в селе Ковылянка Атбасарского района Акмолинской области. В
год поступления в школу семья переезжает в город Челябинск. Окончил
семилетку в 41-й школе города Магнитогорка. После школы трудится в
депо Южно-Уральской железной дороги.
9 января 1942 года Паньков Василий призывается в армию. В марте
1943 года получает первое боевое крещение. Был командиром части
609-го стрелкового полка.
Паньков Василий особо отличился в боевой операции «Багратион»
Белорусского фронта.
8 июня 1944 года 18-летний младший командир Паньков Василий,
выполняя боевую задачу, несмотря на сплошное вражеское окружение,
переправляется на другой берег Днепра в районе Могилева. Укрепившись
по сути на клочке земли, вместе с однополчанами уничтожают три
боевые укрепления врага.
Тем самым бойцы прокладывают водный коридор для взвода наших
солдат. В этом сражении было уничтожено множество фашистов, порядка
ста взято в окружение. В июне 1944 года Паньков Василий геройски
погиб.
24 марта 1945 года за проявленный героизм ему было присвоено
высокое звание Героя Советского Союза. Также посмертно он был
награжден орденом Ленина.
На обелиске Славы города Кокшетау высечено имя Панькова Василия.
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Александр рАщупкин,
кеңес одағының Батыры
Александр Ращупкин 1906 жылдың 3 ақпанында Нұрсұлтан
қаласында (бұрынғы Ақмола) жұмысшы отбасында дүниеге келген.
1930 жылы оның отбасы Алматы қаласына көшіп келеді. 1943 жылдың
3 тамызына дейін әскер қатарына шақырылғанға дейін құрылыста
жұмыс істейді.
1943 жылдың 2 қыркүйегінде Ұлы Отан соғысына аттанады.
3-Беларусь
майданының
31-армиясындағы
352-атқыштар
дивизиясының 1160-атқыштар полкінде пулеметші болады. 1944 жылдың
1 шілдесінде Витебск облысындағы Орша қаласын жаудан азат етуге
қатысып, немістердің мықты бекінген қорғанысын бұзып, пулеметімен
100 неміс фашисі мен бір офицерін жойып барып, жаудың бірнеше
пункттерін басып алады.
1944 жылдың 2- шілдесінде Александр Ращупкин Минск облысындағы
Берзи өзенінен өту кезінде болған кескілескен ұрыста, өзеннің ар жағына
өтіп, неміс траншеясына бірінші болып кіріп, сол жердегі барлық немістерді
жайратып салып, ерлік көрсеткен.
Осы ерліктері үшін Александр Ращупкинге КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен 1945 жылдың 24 наурызында Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді. Александр Ращупкин соғыстан кейін
Алматы қаласында тұрды, 1958 жылы қайтыс болды.
Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда Александр
Ращупкиннің есімі айшықталып жазылған.
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Александр рАщупкин,
Герой Советского Союза
Александр Ращупкин Герой Советского Союза, родился 3 февраля 1906
года в городе Акмолинске в рабочей семье. В 1930 году переехал в Алма-Ату.
Работал на заводе. В рядах армии с 3 августа 1943 года. Принимал участие
в Великой Отечественной войне со 2 сентября 1943 года. Наводчик ручного
пулемёта 1160-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизия 31-й армии
3-го Белорусского фронта.
Красноармеец Ращупкин 23 – 25 июня 1944 года во время боёв по прорыву
сильно укреплённой обороны противника под городом Орша огнём своего
пулемёта уничтожил до 100 немецких солдат и офицеров, подавил несколько
огневых точек противника, не раз способствуя успешным действиям роты.
1 июля 1944 года под сильным пулемётным огнём противника одним из
первых переправился через реку Березина и первым ворвался во вражескую
траншею, расстреляв фашистов огнём своего пулемёта. 2 июля 1944 года во
время боя за посёлок Смолевичи Минской области вёл огонь по амбразурам
дзотов, не давая противнику вести огонь по наступающей пехоте. Первым
бросился в траншею врага, увлекая за собой других бойцов, ворвавшись в
траншею, уничтожил огнём своего пулемёта до 50 солдат противника.
Указом президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского
Союза присвоено ему 24 марта 1945 года. Награждён орденом Ленина,
медалями.
После войны демобилизован. Жил и работал в Алма-Ате. Умер 10 мая
1958 года. В городе Кокшетау на обелиске Славы высечено имя Александра
Ращупкина.
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Михаил сАлЬникОв,
кеңес одағының Батыры
Михаил Сальников 1919 жылдың 21 қарашасында қазіргі Нұрсұлтан
қаласында дүниеге келген. 1937 жылы отбасымен Қостанай облысының
Семиозер селосына көшіп келіп, тракторшы болып жұмыс істейді. 1939 жылы
әскер қатарына щақырылады. 1939-1940 жылдары Кеңес-Фин соғысына
қатысып, 1941 жылдың маусым айында осы жақтан Ұлы Отан соғысына
аттанады.
Ленинград майданының 8-әскери бөлімінің 152-танк бригадасының 2-танк
батальонында «Т-34» танкісінің механик жүргізушісі болады.
1944 жылдың 18 маусымында старшина Михаил Сальников Эстонияның
Тарту қаласының солтүстігіндегі жау қорғанысының бекінісін өз эшелонымен
бұзып өтіп, немістерге қатты соққы береді. Осы шайқаста фашистердің
әскери техникасына үлкен шығын келтіреді. Танкіге қарсы ататын мылтық,
4 автокөлігі және 2 БТР мен 4 дзотты жойып жібереді. Оған қоса ондаған
әскер мен немістің 1 офицерін өлтіреді.
Ал Кеңес-Фин соғысында Кивеннапа, Сумма, Хумола, Сияние, Таммисуо
елді мекендері жанындағы жау қорғанысына барлау бойынша тапсырманы
орындай отырып, жаудың тірек пунктері мен тораптарына өз танкісімен он
рет шайқасқа барған қаһарман жауынгер.
Осы ерліктері үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен
1945 жылдың 24 наурызында Михаил Сальниковке Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді.
1947 жылы әскерден оралып, Ленинградта (қазіргі Санкт-Петербург)
тұрған, 1978 жылдың 12 сәуірінде қайтыс болған.
Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда Михаил
Сальниковтің есімі айшықталып жазылған.
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Михаил сАлЬникОв,
Герой Советского Союза
Михаил Сальников Герой Советского Союза, родился 21 ноября 1919
года в городе Акмолинске (город Нур-Султан). В 1937 году вместе с
семьей переехал в село Семиозерное Костанайской области, где работал
трактористом. Затем был призван в армию. В 1939 – 1940 годах участвовал
в советско-финской войне. В июня 1941 оттуда был отправлен на Великую
Отечественную войну. Был механиком-водителем танка «Т-34» 2-го
танкового батальона 152-й танковой бригады 8-й армии Ленинградского
фронта.
Старшина Михаил Сальников при прорыве обороны противника
севернее эстонского города Тарту 18 июня 1944 года вместе с экипажем
нанес врагу существенный урон в живой силе и боевой технике. Из строя
было выведено пртивотанковое орудие, сожжены четыре автомашины и
два БТР, взорваны четыре дзота, уничтожены около двух десятков солдат
и офицеров противника.
Во время советско-финской войны в районах Кивеннапа Симагино,
Хуммеля, Северное Сияние, Таммисуо десять раз, выполняя боевое задание,
водил танк на опорные пункты и узлы сопротивления. Бесстрашны й
Михаил Сальников отразил сотни вражеских атак.
За боевые заслуги указом президиума Верховного Совета СССР
24 марта 1945 года Михаилу Сальникову присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
В 1947 году он был демобилизован, проживал в Ленинграде (СанктПетербург). 12 апреля 1978 года ушел из жизни. Имя Михаила Сальникова
увековечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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николай сергиенкО,
кеңес одағының Батыры
Николай Сергиенко 1923 жылдың 25 мамырында Ақмола облысының
Бұланды ауданындағы Макинка селосында туған. Төрт кластық білімі ғана бар
Николай Сергиенко Ұлы Отан соғысы басталар алдында Челябі облысының
Қарталы қаласындағы темір жолы училищесінде оқуға түседі. Училищені
бітірсімен паровоз машинісінің көмекшісі болып жұмыс істейді. 1941 жылдың
15 маусымында әскер қатарына алынып, бірден майданға аттанады.
Аға сержант, зеңбірек бөлімшесінің командирі Николай Сергиенко
Оңтүстік-Батыс, Брянск, Воронеж, қалаларын азат ету мен Польшаны жаудан
тазартуға қатысады. 2- және 3-Украина, Беларусь майдандары әскерлерінің
құрамында майдан шебінде болады. Польшаның Магнушев плацдармындағы
Боска Воля елді мекені маңында жау қорғанысын бұзып өту және Равка
өзенінен өту кезіндегі шайқаста ерекше көзге түседі. Артиллерия шабуылына
қатысып, немістердің оқ жаудыру пункттерін басып алған кезде ерен ерлігімен
көзге түсіп, басқа әскери бөлімшелердің өтуіне жол ашып берген батыр.
1945 жылдың 14 қаңтарында Манушев плацдарымында немістердің
қорғаныс бекіністерін жою кезінде Николай Сергиенко пулеметінен туралап оқ
ату кезінде немістің 70 әскерін оқ астында қалдырады. Келесі күнгі шайқаста
Николай Сергиенко 40 фашисті жайратып, немістің 5 әскерін тұтқынға
түсіреді. Осы ерліктері үшін Николай Сергиенкоға КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен 1945 жылдың 27 ақпанында Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
Николай Сергиенко соғыстан кейін қолөнер училищесініц шебері
болады, Магнитогорск кен-металлургия техникумын 1950 жылы, ал жоғары
институтты 1960 бітіреді. Магнитогорскідегі зауытта вальцовщик болып,
кейіннен Соколов-Сарыбай кен байыту комбинатында басқарма бастығы
болып қызмет атқарды. 1985 жылы зейнеткерлік демалыска шығады.
Магнитагорскідегі номері 45 мектеп Николай Сергиенконың атымен
аталады. Ал өзі туып өскен Макинка ауылындағы әкімшілік үйінде
мемориалды тақта орнатылған. Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңында оның
есімі айшықталып жазылған.
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николай сергиенкО,
Герой Советского Союза
Николай Сергиенко Герой Советского Союза, родился 25 мая 1923
года в селе Журавлёвка (Буландынский район Акмолинской области).
Проживал в Челябинской области, окончил начальную школу, работал на
железной дороге.
В июне 1941 года Сергиенко был призван на службу в Красную армию.
С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах.
К январю 1945 года гвардии старший сержант Николай Сергиенко
командовал орудием 196-го гвардейского артиллерийского полка 89-й
гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского
фронта.
Отличился во время освобождения Польши. 14 января 1945 года
расчёт Сергиенко участвовал в прорыве вражеской обороны с Магнушевского плацдарма, поддерживая своим огнём пехоту. Во время отражения неприятельской контратаки Сергиенко с товарищами уничтожил 2 самоходных орудия, 3 пулемётные точки и около 70 солдат и
офицеров противника.
На следующий день расчёт одним из первых переправился через
Пилицу и вёл огонь прямой наводкой, уничтожив 2 пулемётные точки и
около 40 солдат и офицеров противника.
17 января 1945 года во время форсирования реки Равка Сергиенко
уничтожил ещё несколько десятков вражеских солдат и офицеров, взял в
плен ещё 5 солдат.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года
гвардии старший сержант Николай Сергиенко был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Был также награждён орденами Октябрьской революции
и Отечественной войны 1-й степени, медалями.
В честь Н. Сергиенко названа школа в Магнитогорске. Его имя
увековечено на обелиске Славы в городе Кокшетау.
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иван скуридин,
кеңес одағының Батыры
Иван Скуридин 1914 жылдың 21 тамызында Ақмола облысы Бұланды
ауданындағы Отрадное селосында дүниеге келген. Осындағы мектепте
4 кластық білім алады. 1931-1936 жылы Макинск элеваторында
жұмысшы, кейіннен «Қызыл екпінді» ұжымшарында есепші болып
жұмыс істейді.
Иван Скуридин 1936-1941 жылдары Сахалин аралында Қызыл армия
қатарында әскери борышын өтеп елге оралады. Бірақ келісімен Ұлы Отан
соғысы басталып кетеді. 1941 жылдың маусымында ол Ақмола қаласында
жасақталған 310- атқыштар дивизиясының құрамына қабылданады.
Иван Скуридин Волхов майданында 98-атқыштар дивизиясының
жауынгерлерімен Ленинград түбіндегі шайқастарға катысып, талай ерлік
көрсеткен.
Ал, 1944 жылдың 17 қаңтарында Ленинград облысының Сокули селосы
үшін болған қатты шайқаста немістердің 4 қарулы атқыштар ротасын Иван
Скуридиннің атқыштары алға шығармайды. Дегенмен, немістерде әлсіз
болмайды. Фашистердің қолға оңай түспейтінін сезген Иван Скуридин оларға
қарсы граната лақтырады. Сонда да жау жағы атуларын тоқтатар емес. Осы
кезде пулеметінен үздіксіз оқ боратып жатқан жау дзотының ұңғысын Иван
Скуридин өзінің денесімен жабады.
Осындай ерлік көрсеткені үшін Скуридинге КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен 1944 жылдың 13 ақпанында Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
Ленинград облысының Ломоносов ауданының Гостилицы кентінде
Скуридинге ескерткіш орнатылды. Санкт-Петербург қаласында теплоходқа
Скуридин есімі берілген. Ленинград облысы «Қызыл Балтика» селосындағы
Скуридин атындағы алаңға ескерткіш-белгі қойылды.
Ал, Ақмола облысы Макин қаласында Иван Скуридинге арналған
мұражай жұмыс істейді, әрі Макинкідегі саябақ пен көше оның есімімен
аталады. Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда оның есімі
айшықталып жазылған
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иван скуридин,
Герой Советского Союза
Иван Скуридин Герой Советского Союза, родился в селе Отрадное
Буландынского района Акмолинской области, здесь он окончил четыре
класса.
В 1931 – 1936 годы работал в колхозе, затем бухгалтером в конторе
«Заготзерно» в городе Макинске. С 1936 года в рядах Красной армии.
Служил на Дальнем Востоке, остался на сверхсрочную. Дальнейшая
служба проходила в Магадане.
С 15 августа 1941 года в составе 310-й стрелковой дивизии был направлен
на Ленинградский фронт. Командир отделения 4-го стрелкового полка
98-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта.
17 января 1944 года в бою за деревню Сокули Ленинградской области
старший сержант Иван Скуридин закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота, ценой жизни способствуя выполнению боевой задачи
отделением. Иван Скуридин не раз проявлял отвагу и храбрость, находясь
на передовой на подступах к Ленинграду в составе 98-й стрелковой
дивизии.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм 13 февраля 1944 года указом президиума Верховного Совета
СССР посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в посёлке Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской
области в братской могиле мемориала «Гостилицкий».
В поселке Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области
Ивану Скуридину установлен памятник. В городе Санкт-Петербург его
имя носит теплоход. Установлен памятник на площади имени Ивана
Скуридина в селе Красная Балтика Ленинградской области.
В городе Макинске Акмолинской области функционирует музей Иван
Скуридина, в Макинске парк и улица носят имя героя-земляка. В городе
Кокшетау на обелиске Славы увековечено имя Ивана Скуридина.
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дмитрий степАнОв,
кеңес одағының Батыры
Дмитрий Степанов 1918 жылдың 22 ақпанында Ақмола облысының
Целиноград ауданындағы Воздвиженка қазіргі Нұресіл ауылында дүниеге
келген. 1932 жылы Ақмоладағы ФЗО мектебін бітіргеннен кейін, паровоз
депосында темір ұстасы болып жұмыс істейді. 1938 жылы Кеңес әскері
қатарына шақырылады.
Дмитрий Степанов Оңтүстік-Батыс, Сталинград, 1-Украина майданданындағы ұрыстарға қатысқан. Висла өзенінен өту кезіндегі шайқаста ол
батырлығымен ерекше көзге түседі.
Дмитрий Степанов 1944 жылдың 29 шілдесінде 3-гвардиялық және
1-гвардиялық танк дивизиясының алдыңғы қатардағы отрядымен Аннополь
- Баранув телімінде Висла өзеніне шығып, қарсы жағалауды барлап алғаннан
кейін өзеннен өтеді де, Кеңес әскері бөлімдеріне Висла өзенінің арғы жағына
шығуына жағдай жасайды.
Майор, бөлімше командирі Дмитрий Степанов гитлершілердің боратып
тұрған оғына қарамай, жауынгерлерімен бірге қайықпен қарсы жағалауға
алдымен жетеді. Дмитрий Степановтың саперлері мен әскерлері, өзеннен
қару-жарақты, құрал-жабдықты, азық-түлікті бірнеше сағат бойы тасып
өткізіп алады. Осы ұрыс кезінде өзеннің ортасына жете бергенде жау
снарядтарының жарықшақтары тиіп, бөлімшенің 150 жауынгері жараланады.
Ептілігімен судағы қайықты тез есе отырып, Дмитрий Степанов майдангер
жолдастарын оқ астынан алып шығып, өзеннің ар жағына қайықпен тасып,
аман алып қалады.
Осындай тағы басқа ерліктері үшін Дмитрий Степановқа КСРО Жоғарғы
Кеңесі Төралқасының Жарлығымен 1944 жылдың 23 қыркүйегінде Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда Дмитрий
Степановтың есімі айшықталып жазылған.
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дмитрий степАнОв,
Герой Советского Союза
Дмитрий Степанов Герой Советского Союза, родился 22 февраля 1918 года
в селе Воздвиженка (Нуресил) Акмолинского района Акмолинской области.
После окончания семи классов и школы фабрично-заводского ученичества
работал на железной дороге. В 1938 году Степанов был призван на службу
в Красную армию. В 1939 году он окончил полковую школу. С августа 1941
года — на фронтах Великой Отечественной войны.
К июлю 1944 года сержант Дмитрий Степанов командовал отделением
77-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 16-й
штурмовой инженерно-сапёрной бригады 3-й гвардейской армии 1-го
Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 30 июля
1944 года Степанов совершил 6 рейсов через Вислу в районе города Аннополь
Люблинского воеводства, переправив в общей сложности около 150 бойцов
и командиров со всем вооружением. Принимал активное участие в боях за
захват и удержание плацдарма.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года
за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Вислы» сержант
Дмитрий Степанов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» .
В 1945 году Степанов окончил курсы младших лейтенантов. Участвовал
в боях советско-японской войны. После её окончания Степанов продолжил
службу в Советской армии. В 1952 году он окончил Высшую офицерскую
инженерную школу. В 1961 году в звании майора Степанов был уволен в запас.
Проживал и работал сначала в Горьком, затем в Москве. Умер 30 декабря 2002
года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды,
медалями. На обелиске славы в городе Кокшетау увековечено имя Дмитрия
Степанова.
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иван терЁХин,
кеңес одағының Батыры
Иван Терёхин 1922 жылы айы белгісіз, Ақмола облысының Сандықтау
ауданындағы Максимовка ауылында туған. Төменгі сыныпты тамамдаған
соң, 1939-1941 жылдары Сандықтау автотобында есепші болып қызмет
атқарады. 1941 жылдың маусым айында Қызыл әскер қатарына шақырылады.
1942 жылы 4- гвардия полкінің танктерге қарсы 4- батареясының командирі
болып алғаш соғысқа кіреді.
Иван Терёхин 1943 жылдың 8 маусымында Сергеевка селосын азат ету
кезінде ерен ерлік көрсеткені үшін «Ерлігі үшін» медалімен марапатталған.
Иван Терёхин Днепр өзенінен өту кезіндегі шайқаста ерлік жасаған.
1943 жылдың 12 қазанында К иев облысына қарасты Блистовица селосының
маңындағы шайқаста Иван Терёхин фашистерге қатты соққы бере отырып,
немістерді кері шегіндіреді. Иван Терёхиннің сол күнгі шабуылы немістерге
қорқыныш-үрей туғызады. Жаудың 4 танкісі мен «Фердинад» пушкасын,
15 автокөлігін, 10 қару-жарақ салынған арбасын жойып және 50 немістің
әскері мен бір офицерін құртып жібереді.
Ал 1943 жылдың 17 қазанында Иван Терёхин Старо-Петровцы маңындағы
соғыста тағы ерен қаһармандығымен көзге түседі. Бұл жолы ол оқты қарша
боратып, немістердің 3 танкісі мен «Фердинад» пушкасын, 200 автокөлігін,
қару-жарақ тиеген 12 арбаны жойып және 120 фашисті өлтіреді.
Осындай тағы басқа ерліктері үшін Иван Терёхинге КСРО Жоғарғы
Кеңесі Төралқасының Жарлығымен 1944 жылдың 23 қырқүйегінде Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
Соғыстан кейін 1947 жылдан 1982 жылға дейін Қызылорда қаласындағы
целлюлоза-картон комбинатында жұмыс істейді. 1983 жылы зейнерткелік
демалысқа шыққан.
Иван Терёхиннің атында туған ауылы Максимовка да мектеп бар.
Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда оның есімі
айшықталып жазылған.
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иван терЁХин,
Герой Советского Союза
Иван Терёхин Герой Советского Союза, родился 22 октября 1922 года
в селе Максимовка (Сандыктауский район Акмолинской области ). После
окончания средней школы работал бухгалтером. В 1941 году Терёхин был
призван на службу в Красную армию. С мая 1942 года — на фронтах
Великой Отечественной войны.
К октябрю 1943 года гвардии старший сержант Иван Терёхин
командовал орудием 4-го гвардейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во
время битвы за Днепр.
12 октября 1943 года Терёхин участвовал в рейде во вражеский тыл
в районе села Блистовица Бородянского района Киевской области
Украинской ССР. 17 октября 1943 года во время разгрома окружённой
группы вражеских солдат и офицеров в районе сёл Старые Петровцы и
Новые Петровцы Вышгородского района расчёт Терёхина своим огнём
сорвал попытки окружённых вырваться из кольца.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года
гвардии старший сержант Иван Терёхин был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени и медалями.
В 1946 году в звании младшего лейтенанта Терёхин был уволен в запас.
Проживал и работал в горде Кызылорде .
Имя Ивана Терёхина носит школа в родном селе.
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Алексей чернОв,
кеңес одағының Батыры
Алексей Чернов 1924 жылдың 30 наурызында Ақмола облысының
Сандықтау ауданындағы Балкашино ауылында дүниеге келген. Өскемен
құрылыс механизациясы техникумын бітірген, 1940-1941 жылдары
Балкашинодағы өрттен қорғау мекемесінде жұмыс жасайды. 1942 жылы
әскер қатарына алынады.
Алексей Чернов Ұлы Отан соғысы жылдары Курск доғасы майдан
шебінде, 13-гвардия армиясының 121-гвардия атқыштар дивизиясының
313-гвардиясындағы артиллерия полкінде зеңбірек көздеушісі болады. Осы
шайқаста қатты жарақат алады. Госпитальдан кейін 1-Украина майданына
қатысады. Ефрейтор Алексей Чернов Одер өзені үшін болған шайқаста ерлік
көрсетеді.
1945 жылдың 21 қаңтарында 121- атқыштар диви зиясымен Польшаның
Кебен аймағында Одер өзенін немістерден босату кезінде гвардия ефрейторы Алексей Чернов бір өзі фашистердің 2 танкісі, 2 бронотранспортері
мен 6 автокөлігін өртеп, 7 пулеметті жойып, немістің 60 әскері мен бір
офицерін атып өлтіреді.
1945 жылдың 10 сәуірінде Алексей Черновқа КСРО Жоғарғы Кеңесі
Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы берілді
Елге оралған Алексей Чернов «Құрылысмеханизациясы» тресінде
диспетчер, механик, бас инженер, көлік конторының бастығы қызметтерін
атқарған. 1986 жылы зейнетке шыққан.
Алексей Чернов Өскемен қаласының Құрметті азаматы. Осы қалада
оның атында көше бар. Көкшетау қаласында оның есімі Даңқ алаңындағы
мемориалында айшықталып жазылған.
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Алексей чернОв,
Герой Советского Союза
Алексей Чернов Герой Советского Союза, родился 30 марта 1924 года в
селе Балкашино Балкашинского района Акмолинской области в семье рабочего. После окончания Лениногорской (Риддерской) школы фабрично-заводского обучения работал на Белоусовском руднике.
В августе 1942 года был призван в Красную армию. В запасном артиллерийском полку получил специальность наводчика. В действующей армии с
февраля 1943 года. В составе 123-го артиллерийского полка участвовал в боях
на Курской дуге. Был ранен. После госпиталя служил наводчиком 76-миллиметрового орудия в 313-м артиллерийском полку. Отличился в боях при форсировании реки Одер.
27 января 1945 года 121-я стрелковая дивизия начала форсирование Одера в районе населённого пункта Кёбен. Расчёт гвардии ефрейтора Чернова
вместе со штурмовым батальоном одним из первых переправился через реку.
В бою на занятом плацдарме их орудие оказалось единственным, поддерживающим пехоту. Отражая контратаки противника, ефрейтор Чернов прямой
наводкой сжёг два танка, два бронетранспортёра, шесть автомашин, уничтожил семь пулемётных точек и до шестидесяти солдат и офицеров противника. Батальон отразил все контратаки неприятеля и до подхода подкреплений
удерживал плацдарм.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии ефрейтору Чернову
Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После демобилизации А. Чернов
вернулся в город Усть-Каменогорск. В 1949 году окончил Талгарский техникум сельского хозяйства. Работал в транспортной конторе треста «Алтайсвинецстрой» механиком, начальником профилактических мастерских, авторемонтной мастерской, главным инженером конторы.
Алексей Чернов – почетный гражданин города Усть-Каменогорска. Его
имя увековечено на обелиске Славы города Кокшетау.
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виктор ШиШлянникОв,
кеңес одағының Батыры
Виктор Шишлянников 1923 жылдың 26 сәуірінде Волгоград
облысындағы Дубовка қаласында жұмысшы отбасында дүниеге келген.
1931 жылы оның отбасы Қазақстанға көшіп келеді. Ақмола облысының
Шортанды селосында 8 жылдық мектепті бітірген. 1938-1942 жылдар
аралығында Шортандыдағы жиһаз фабрикасында темір ұстасы болып
жұмыс жасайды.
1942 жылы әскерге шақырылып, іле соғысқа аттанған. Батарея
комсорогы, аға сержант Шишлянников Виктор 1943 жылдың қыркүйегінде
Украина соғысында Гребени селосының маңында Днепр өзенінің арғы
жағасына өту кезінде ерлік көрсеткен.
Ол өз зеңбірегімен бірінші болып қалқыма арқылы Днепрдің оқ
жақ жағасына шығады. Батарея командирінің тапсырмасын орындап,
жауынгерлер тобымен ар жаққа өткізетін барлық қару-жарақты орман
арасымен бір жарым километр қашықтықты артта қалдырып, тиісті
жерге жеткізеді. Оған қоса Шишлянников Виктор жауынгерлерімен бірге
немістердің екі ротаға жуық әскерлерін жойып жібереді. Әрі қорғансыз
қалған 835- атқыштар полкіне көмек беріп, олардың да алға жылжуына
мүмкіндік жасайды.
1943 жылдың 24 желтоқсанында Шишлянников Викторге ҚСРО
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қаулысы бойынша Кеңес Одағының
Батыры атағы беріліп, Ленин, Қызыл Жұлдыз ордендері қоса табысталды.
Ресейдің Волгоград облысындағы Дубовка қаласы мен Қазақстанның
Шортанды поселкесінде Шишлянников Виктордың атында көше бар. Оның
есімі Көкшетау қаласындағы Даңқ алаңындағы мемориалда айшықталып
жазылған.
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виктор ШиШлянникОв,
Герой Советского Союза
Виктор Шишлянников Герой Советского Союза, родился 26 апреля
1923 года в городе Дубовка Сталинградской области. В 1931 году
переехал на станцию Шортанды Акмолинской области, где окончил
восемь классов школы.
В мае 1942 года Шишлянников был призван на службу в Красную
Армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 года старший сержант Виктор Шишлянников
командовал орудием 1-й батареи 691-го артиллерийского полка 237-й
стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во
время битвы за Днепр.
В сентябре 1943 года Шишлянников переправился через Днепр в районе
села Гребени Кагарлыкского района Киевской области Украинской ССР
и углубился в лесной массив на полтора километра, после чего открыл
огонь по позициям противника, уничтожив около 2 рот пехоты. Действия
Шишлянникова способствовали ликвидации угрозы прорыва вражеских
войск с фланга полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года
старший сержант Виктор Шишлянников был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.
Его именем названы улицы в городе Дубовка Волгоградской области
(РФ) и поселке Шортанды Акмолинской области.
Имя занесено на обелиск Славы в городе Кокшетау.
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Михаил яглинский,
кеңес одағының Батыры
Михаил Яглинский 1922 жылдың 22 қыркүйегінде Ақмола
облысының Бурабай ауданындаңы Макинск қаласында дүниеге келген.
Мектептің 7 сыныбын бітіріп, еңбек жолын 1937 жылы Макинск
темір жол бекетінде жол тексерушісі болып бастайды. 1942 жылдың
қантарында әскер қатарын а шақырылады.
Ұлы Отан соғысын 1942 жылы Сталинград шайқасынан бастайды.
Аға сержант Михаил Яглинский 124-атқыштар бригадасында, кейіннен
158-атқыштар дивизиясында барлаушы болады. Кіші лейтенант курсын
бітірген соң барлаушылар взводын басқарған.
1944 жылы қазан айының аяғында Латвияның Лайжува селосына барлау
жүргізу кезінде ерекше көзге түседі. Барлаушы Михаил Яглинский ажалмен
күнде бетпе-бет келіп, тек өзінің қырағылығы мен тапқырлығының
арқасында соғыста аман қалады. Ол бірнеше рет өлім мен өмірдің арасында
немістердің тылына бірнеше рет өтіп, өте маңызды мағлұмат әкеліп отырған.
1945 жылдың 24 наурызында Михаил Яглинскийге КСРО Жоғарғы
Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
1946 жылы соғыстан соң туған жеріне оралады. 1949 жылы Алматы
жоғары партия мектебін бітірген. 1970 жылдан Макин қаласында партия
және атқару комитеттерінде қызмет атқарып, зейнеткерлік демалысқа
шыққан.
Михаил Яглинскийдің құрметіне Макинкіде бір көшеге есімі берілген.
Әрі мұнда оның атындағы жүлде үшін жеңіл атлетикадан облыс және
ауданаралық спорт жарыстар өткізіліп тұрады. Көкшетау қаласында оның
есімі Даңқ алаңындағы мемориалда айшықталып жазылған.
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Михаил яглинский,
Герой Советского Союза
Михаил Яглинский Герой Советского Союза, родился 27 сентября 1922
года в селе Клинцы Бурабайского района Акмолинской области в семье
крестьянина. После окончания 7 классов работал на железной дороге.
В январе 1942 года был призван в армию Макинским районным
военкоматом Акмолинской области. С августа 1942 года воевал на
Сталинградском, Западном, 1-м Прибалтийском фронтах в составе 110-й
отдельной разведроты.
Командир разведывательного взвода Михаил Яглинский неоднократно
участвовал в разведывательных поисках в тылу врага. В декабре 1944 года
захватил и доставил в часть 26 пленных. Был шесть раз ранен.
24 марта 1945 года Михаилу Яглинскому указом президиума Верховного
Совета СССР присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
В октябре 1944 года окончил курсы младших лейтенантов, а в 1945 году
– курсы усовершенствования офицерского состава и с этого же времени
был переведен в запас.
В 1946 году вернулся на родину. В1949 году окончил Алматинскую
Высшую партийную школу. Проживал в городе Макинске. Работал
председателем городского совета и начальником автобазы. Скончался
28 декабря 1978 года.
В знак уважения к памяти Михаила Яглинского одной из улиц в городе
Макинске присвоено имя героя. Традиционно проводятся спортивные
сос тязания по легкой атлетике на призы прославленного героя-земляка.
В городе Кокшетау имя Михаила Яглинского увековечено на обелиске
Славы.
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николай ястребинский,
кеңес одағының Батыры
Николай Ястребинский 1912 жылдың 14 желтоқсанында Нұрсұлтан
(Акмола) қаласында дүниеге келген. Курск облысында орта мектепті,
Воронеждегі зоотехникалық институттың 3 курсын бітірген. Корочанск
бау-бақша техникумында оқытушы, кейіннен аудандық жер бөлімінде аға
зоотехник қызметтерін атқарған.
Ястрибинский Николай 1934 жылы әскер қатарына алынып, кеңес–фин
соғысына қатысқан. 1940 жылдың желтоқсанында Молдавияның Бендер
аудандық партия комитетінде насихатшы болып қызмет атқарған. 1941 жылдың
25 маусымынан Ұлы Отан соғысына шақырылып, ротаның саяси жетекшісі,
батальонда партбюро хатшысы, 7 мотопонтанды батальон командирінің саяси
істер жөніндегі орынбасары болады.
Украинаны азат ету үшін болған шайқаста Ястрибинский Николай айрықша
көзге түседі. 1943 жылдың қырүйек-қазан айларында Днепр үшін болған
шайқаста батальонның әскер міндеттерін мүлтіксіз орындауды қамтамасыз
етеді. Оған қоса, партиялық-саяси жұмысты бірге атқарған.
1943 жылдың 20 желтоқсанында Ястрибинский Николайға КСРО Жоғарғы
Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы және
Қызыл Жұлдыз, Ленин ордендері қоса табыс етілді.
1946 жылдан запастағы майор Ястрибинский Николай Киев
қаласында тұрып, электровоз жүргізушісі болып жұмыс істеп, 1978 жылдың
16 желтоқсанында қайтыс болған.
Көкшетау қаласында Ястрибинский Николайдың есімі Даңқ алаңындағы
мемориалда айшықталып жазылған.
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николай ястребинский,
Герой Советского Союза
Николай Ястребинский Герой Советского Союза, родился 14 декабря 1912
года в городе Акмолинске. Окончил среднюю школу и три курса Воронежского
зоотехнического ветеринарного института.
В 1934 году был призван в ряды Красной армии. Участник советскофинской войны 1939—1940 годов. Окончил школу политруков в 1940 году.
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Степном
фронте.
При строительстве в сентябре-октябре 1943 года переправ через Днепр
в районе острова Глинск-Бородаевский Верхнеднепровского района
Днепропетровской области заместитель командира 7-го отдельного
моторизированного понтонно-мостового батальона по политической части
капитан Николай Ястребинский умело организовал партийно-политическую
работу. Было обеспечено безукоризненное выполнение боевой задачи
батальоном. При этом проявлена личная отвага в ходе боев за освобождение
Украины.
20 декабря 1943 года Ястребинский Николай за проявленные героизм и
отвагу указом президиума Верховного Совета СССР удостоен высокого звания
Героя Советского Союза, с вручением ордена Денина и медали «Золотая
Звезда».
С 1946 года майор Николай Ястребинский — в запасе. Работал машинистом
электровоза. Жил в Киеве. Скончался 16 декабря 1978 года.
В городе Кокшетау имя Николая Ястребинского увековечено на обелиске
Славы.
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Талғат
БИГЕЛДИНОВ
Кеңес Одағының Батыры

ҚАЗАҚТЫҢ ТЕКТІ ҚЫРАНЫ
Талғат Бигелдиновтің еншісіне ерекше тағдыр бұйырған

О

л тағдыр – қазақтың текті қыранының тағдыры. Қыран бүркіт қашан да
мәрт келеді. Қыран мекені қияда. Қыран аңсары – күн астындағы шексіз,
шетсіз кеңістік. Қыран самғауы зеңгір көктің төрінде. Қыранның шырқау
биікті көксемейтін күні жоқ. Мұзбалақ қыран тұғыры – мәңгілік мұзарттар.
Қазақтың текті қыраны, жеті қат көкте жаумен қисапсыз жағаласқанда жүрегі
әсте шайлығып көрмеген, ел бағына туған қаһарман Талғат Бигелдинов
даңқының, соны сүйіншілеп қуанған халық мерейінің биігі екі дүркін Кеңес
Одағы Батыры жұлдыздарының сөнбес жарығымен сараланады.
Қарт қыран бүгінде сексеннің жетеуінде. Әлі де сол мұзарттағы тұғырында.
Мәшинесін өзі айдайды. Көптен бергі сүйікті хоббиі – бал арасын бабымен
ұстап, омартасын Алатау аңғарларында мұқияттап сайлайды. Жетпістен
асқанда күркіреп жауға шапқан баяғы Бөгенбай бабасындай «Бетін аулақ
қылсын, бірақ күн туа қалса ұшаққа отырып қайтадан самғауға әзірмін!» деп
ширығуынан-ақ қайтпаған батыр сұсы білінгендей. Соған қарамастан батыр
көңілі баладай риясыз. Күркірей күлімсіреген батыр ағаның бала мінезінен
қилы-қияпат жылдарға мойынсұнбаған жан тазалығын танығандай жадырай
түсеміз. Осынау қыран қазақпен аз-кем де болса әңгімелескен адам оның
сөзінен, мінезінен ертегі батырларының ерекшелігін байқамай тұра алмас еді.
Өзіміз байқадық.
Осы Кеңес Одағының Батыры атағын бір емес, екі рет алған қазақ аз
ба, көп пе? Мүлдем қисынға келмейтін сұрақ. Екеудің бірі де емес, бірдің
өзі, нағыз дүрдің өзі Бигелдинов Талғат. Мұны айтып елдің есіне салғанда
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Американы қайтадан ашқалы отырған жоқпыз. Тек сонау қаһарлы соғыс жылдарында Сталиннің
жарлығы бойынша 80 жауынгерлік ұшуды табысты орындаған ұшқышқа Батыр атағы берілетін болып
белгіленген екен. Ал біздің Талғат ағамыз болса, 305 мәрте жауынгерлік тапсырмамен ұшып шығып,
жауға соншама рет ойран салып шайқасқан, соншама рет өліммен беттесіп, арпалысып айқасқан.
Қарапайым арифметикаға салсақ та, төрт немесе, кем дегенде, үш мәрте Кеңес Одағының Батыры
болғандай екен! Әрине, екі Жұлдыз да тақиямызға тар келмес. Күпірлік болмасын, бірақ көңілде күмән
барын қайтіп жасырайық. Қазаққа одан артықты қимаған, осы да жетер деген кердең пиғыл да болмай
қалмаған-ау деп шамалаймыз. Ал мына екі мәрте Батыр атағын бермеске де Талғаттай өреннің бірінен
бірі асқан, үдемелеген ерен ерлігі ерікке қоймаған. Шабытты шағындағы болат топшылы қызылшыл
қыран қайтпас қайсарлығымен Жұлдызды жұлып алған, іліп түскен.
Қиян-кескі сол күндердің өзінде неміс-кеңес майдан шебінің екі жағында да қысық көзді азиат
Бигелдиновтің жаужүрек жалыны мен ұшқыш ретіндегі шеберлік шалымы аңызға айналғанын көзкөрген
куәлар хатқа түсірген, құжаттарда таңбаланып қалған. Шабуылдағы қазақ сұңқарының айла-тәсілі,
қабілет-қарымы, ұшақты қапысыз меңгеруі, ұрыстағы ұрымталдығы, өжеттігі өзгелерден оқ бойы озық
болып дараланғанын да сарғайған құжаттар, ескірмес естеліктер жырдай қып жеткізген. Осылайша
жердегі жаяу әскердің жортуыл-жорықтарында ғана емес, қазақ аты аспандағы айқастарда да бірденбір Бигелдиновтің арқасында айдай әлемге әйгілене танылып, туған халқына мерей-мақтаныштың
кенен олжасын асқан бір дарқандықпен молынан салғанына алғыс-рахметіміз де әрқашан айтыла беруі
керек-ақ.
Сол бір отты күндерден бері де алпыстан астам жыл өтіп, соғыс жаңғырығы алыстап барады. Бір
майданда, бір елдің қосыны болып тізе қоса соғысқан Ресейден де ірге ажыратып, дербес байрақ
көтергенімізге де жиырма жылға таяп келеді. Ендеше, осынау, дүниені тітіренткен сұрапыл соғыстың
сол кездегі бас қаһармандарының бірі, қазіргі қарт қыраны, ардагер жауынгер Талғат Бигелдинов
хақында жаңа пайымды жүрекжарды сөзді еліміздің бас газетінің бетінде айтқан жөн сияқты. Алға
озған уақыт, өркендеп өрлеген заман Батыр орайындағы көзқарас-бағаны бір қағып-сілкіп, шаңтозаңнан тазартып, өмір жолын көз алдымызға елестете, оған деген ілтипат-құрметіміздің деңгейін
сыни тұрғыдан тағы бір бағамдап өтуге ишара ететіндей.
Жә, олай болса, аспан шайқастары ақиығының тәңірім жарылқап тарту еткен талайлы тағдыры
қалай, қай жерде, қашан басталып еді?
Бұрынғы Ақмола-Қараөткел төңірегіндегі атақоныс, қазіргі Астана әуежайының орнындағы
ескі Майбалық ауылында, Бигелді қарттың әулетінде қазақтың болашақ даңқты ұшқышы Талғат
Бигелдинов дүниеге келеді. Сол бір аумалы-төкпелі заманда Майбалықтан басталған хикая Қордайдан
асып, қырғыз жеріне қарай бет алады. Ғали деген татар байының көп малын айдаған Бигелді балалары
Жүсіпбек пен Жақыпбек Пішпек қаласының маңына жетеді. Ғали байдың өзі жоқ, қашып кеткен.
Малшылардың бастығы ағайынды жігіттер сол арада қызыл әскербасы Михаил Фрунзенің корпусына
тап келіп, өзіне жолығады. «Ғали байдың малын айдап келдік, өзі жоқ, малды не істерге білмей тұрмыз»
дейді. «Сендер кімсіңдер?» десе, «Бигелді балаларымыз» дейді. Фрунзе: «Ғали бай Қытайға қашып
кетті, малды бізге тапсырыңдар» дейді. «Олай болса, мейлі, алыңыздар, – дейді Жүсіпбек, – тек, әй,
русский нәшәндік, бізді мал берді деп пиши бумага, пиши бумага!». Фрунзе сөзге келместен дереу:
«Я, главнокомандующий Туркестанским военным округом М.В.Фрунзе, принимаю скота Гали бая
от чабанов Бегельдиновых Жусупбека и Жакупбека и других, в составе: 20 тыс. овец, 500 крупного
скота» деген мағынадағы қолхат жазып, мөрін басып береді. Малшыларды да қанатының астына алып
қолдарына бір-бір мылтық ұстатады, етік, шинель, буденновкамен жарылқап, әскерше киіндіріп қойып,
малды одан әрі қаратады. Сойыс-мұқтажға мал сұраса беріп тұрыңдар деп тапсырады. Ал мұның нағыз
әуселесі басқада. Тағдыр жазуының ғажабына қараңызшы, қызыл сардар Фрунзенің нақ осы қолхаты
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он сегіз жыл өткенде жасөспірім Талғаттың ұшқыштар мектебіне оқуға қабылдануына бірден-бір
шарапат-септігін тигізген ақжолтай құжат болды.
Батырдың балалық шағы қалай өтті дегенде, соншалықты бір тауқымет, қиыншылық көрді деуге
келмес. Ел қатарлы күн кешті. Бәлкім, басқа құралпыластарынан бақуаттырақ та болған шығар. Атасы
Жүсіпбек «Кожа-Синдикат» мекемесінде жұмысшы боп, кейін мал базарында істеді, әкесі Жақыпбек
арбакеш болды. Екі отбасы Пішпектің шет жағында, бөлектенбей, бір қорада тұрды. Асып кетпегенмен,
ашқұрсақ емес. Береке-бірлікте, тату-тәтті. Мейір де жеткілікті. Төрт-бес бала. Ең кішкентайы Талғат.
Райхан, Рахима, Кәрім деген бауырларымен ойнайды. Сол кезде Пішпекте орыс, ұйғыр, татар мектептері
болып, қырғызша және қазақша мектептер болмаған екен. Сөйтіп, Талғат татар мектебіне барып тіл
сындырады. Осы жағдай қазақшасына ара-тұра қырғыз және татар мәнерін араластыра сөйлейтін
Талғат ағамыздың лексиконынан әлі күнге байқалады. Әрі сонысы, батырдың тағы бір ерекшелігіндей,
құлаққа әуезді де жағымды естіледі.
Бигелді атасының 101 жасап қайтқан қарындасы – Қадиша әжесі кішкентай Талғатты керемет жақсы
көреді, бар мейірімін төге тәрбиеледі. Әкелері 1931-1932 жылдардағы ашаршылық қысыңқыраған
уақыттарда еттірілік танытып, колхоздан жалға жер алып, тау жақтағы ай далада пияз, жүгері екті. Үй
іші алты ай жаз бойы тайлы-тұяғымен түгелдей егістік басында болады. Сонда әжесімен бірге қалып
үйді қарайтын, бие мен сиырды бағып, сауатын да Талғат еді. Өстіп еңбекке, елгезектікке баулынды.
Қара жұмысқа қаршадайдан қатып-пісіп шынықты.
Осындай шыныққан шымыр жасөспірімнің Фрунзе аэроклубында үздіктер қатарында болуы
таңданарлық та жайт емес-тұғын. Тек аэроклубтың ұшу даярлығы жөніндегі бастығы Цурановтың:
«Тамаша ұшады. Нағыз жас қыран! Барлау авиациясы мектебіне жіберсе, тіптен жақсы» деп қолдап
мақтағанына қарамастан, ұшқыштар мектебіне іріктеу үшін келген комиссияны басқарушы капитан
шалбары жамау, көзге қораштау бұған қарап: «Ей, ты, байский сын, тебя не возьмем!» дейді. «Какой
я байский сын» деп жылап жіберердей тұра жүгірген бойы құстай ұшып үйіне келеді. «Әке, сен бай
болған екенсің ғой! Мені алмай жатыр анда!». «Айналайын, балам-ау, ана күзгінің артында қағаз бар,
соны апарып көрсетші», дейді әкесі Жақыпбек. Сол арада Талғат Фрунзе берген қолхатты тауып алып,
аэроклубқа қайтадан жүгіреді. Екі лейтенантымен бірге әлгі капитан отыр екен, алқынысы басылмай:
«Никакой я байский сын! Вот! Скот сдавал советской власти. На-те!» деп дауысы қаттырақ шығып,
қолхатты алдарына атып ұрады. Аналардың көздері адырайып кетті дейді. Қолхатты бірінен соң бірі
алып оқып, бір-біріне қарап, ұзақтау үнсіздіктен кейін капитан айтады:
– Бигельдинов, ты принят в летную школу!
Қыран самғауының алғашқы ақ жолы атақты Фрунзе берген бір жапырақ қағаздың арқасында
осылай ашылып еді. Ол кездерде қазақ баласына тым сирек бұйырған бақыт болатын бұл. Әуелі
Саратовтың арнайы барлаушылық ұшқыштар авиамек тебіне оқуға жіберілді. Оны бітірген соң
Чкаловтағы 3-ші бомбалаушы және 1-ші жойғыш авиациялық ұшқыштар мектептерінде аспан
қыраны мамандығының қыры мен сырын тәптіштеп меңгерді. Одан соң ИЛ-2 шабылдаушы
ұшағында ұшуға үйренуден өтті. Осының бәріне ұзын-ырғасы екі жарым жыл шамасында
уақыт кет ті. Тек содан кейін ғана, 1942 жылғы желтоқсан айында Талғат Бигелдинов кейіннен
144 гвардиялық деп аталған алғы шептегі 800 шабылдаушы авиа полкке келіп қосылып, соның
құрамында соғыстың соңғы күндеріне дейінгі бүкіл от-жалынды бастан өткере кешіп өтті.
Осы арада Талғаттай қыранның пырағы – ИЛ-2 ұшағына сипаттама берудің кезі келген сияқты.
Жалпы авиация шабуылдаушы, қырып-жойғыш, бомбалаушы, барлаушылық деп бірнеше түрге
бөлінеді ғой. Соның ішінде шабуылдаушы авиа цияның негізгі міндеті жер бетіндегі жаудың адам
күші мен техникасын құрту болып табылады. Осы міндетті атқарушы ИЛ-2 ұшағы екі зеңбірек,
екі пулеметпен жабдықталған. Жеткілікті мөлшерде «Катюша» атымен реактивті снарядтары мен
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бомбалары бар. Зеңбірек гашеткаларын басып оқ атқан кезде сырт-сырт еткен фотоқондырғылар
қоса жұмыс істейді. Сөйтіп, ол кездегі ИЛ-2 дегендеріңіз алапат күш-қару саналып, оларды
көргенде жаудың үрейі ұшатын.
Атап көрсететін бір жағдай сол, болашақ батырдың ұшу-техникалық даярлығының ғаламат
тиянақтылығы мен тыңғылықтылығы.Талғат Бигелдиновке берілген сипаттама-мінездемелерден
оның қырандық қасиетінің қалыптасқан нышандары байқалғандай. «ИЛ-2 ұшағын меңгеруі тамаша.
Ұшуды жақсы көреді, ұшқан кезде шаршамайды. Еңбексүйгіш. Үйренудегі ұғымталдығы ғажап. Әуеде
сабырлы, сеніммен ұшады» деген бағаларға лайықтылығын ол соғысқа кірген алғашқы күндерде-ақ
дәлелдейді.
Бір ғажабы, Талғат Бигелдинов үшін соғыста үйрену кезеңі, біртіндеп бейімделу мерзімі болған жоқ.
Алғашқы шайқастан-ақ жауға жасындай тиді. 292 шабылдаушы авиадивизияның бұрынғы командирі,
авиация генерал-полковнигі, Кеңес Одағының Батыры Н.Каманиннің куәлігіне жүгінсек, тұңғыш
жауынгерлік тапсырманы орындау кезінде-ақ оның салған беттен нысанаға сәтті шүйілгендігі сонша,
бомбалар бензин қоймасына қолмен қойғандай дәлдікпен түсіп, ал екінші мәрте шүйілгенде қару-жарақ
қоймасының күлін көкке ұшырып өртеп жібереді. Кәнігі ұшқыштардың өздерінде де мұндай тас-түйін
шалымдылық сирек кездеседі екен. Ал, Талғат Бигелдинов болса бірден-ақ кемел шеберлікке жеткен.
Сорғалап құйылғанда түлкінің ғана емес, арлан қасқырдың да белін үзіп жіберетін қазақ қыранының
алғырлық қасиеті осындай болса керек-ті.
Майдандағы қазақ қыраны тынымсыз ұшты. Ол шабуыл соққыларының қапысыз шеберіне, мүлтіксіз
мергеніне, өткір жанары қиядағыны шалатын аспан барлаушысына айналды. Көк тәңірісі қыран
бүркіт десек, сол қанқасап соғыстың аспандағы айқастарының құдіретті қыран бүркіті осы Талғат еді.
Келе-келе оны ұрыстарға топтың сардар серкесі етіп салатын болды. Нақ 1943 жылы майдангер ақын
Қасым: «Білмеймін, қайда жоғалттым Сескену, қорқу дегенді!» деп тура дәл осы шақта жау аспанында
нажағайдай жарқылдап, жасын ойната шаңқылдаған жас қыран інісі Талғатқа арнап айтқандай екен.
Жаңағы жарқын тұлға Каманин: «Қазақ халқының осынау даңқты ұлы күрес пен жеңістердің тамаша
жолынан өтті. Мен үшін оның марапатқа, офицерлік атаққа ұсынылған қағаздарына қол қою да бір
ғанибет болатын еді» дейді. Бұдан біздің қайсар батырдың от кешкен ортасындағы сыйлы-сүйкімділігі
де аңғарылғандай.
Үш жүз бес рет жауынгерлік тапсырмамен ұшып, ұрыс салып майдандасты деп айтуға ғана оңай.
Басты гәп жан алып, жан берісе жағаласқан сол жанталастарда жеңіп шығу болса, Талғат соғыста 305
рет жеңіске жетті, жауынан мерейін 305 рет үстем етті. Ерліктің мақсаты әрдайым жеңіске жетіп отыру
болса, сол қасиетті мақсат биігіне Талғат Бигелдинов мәрттікпен көтеріле білді. Ол жер жастандырған
жау саны, талқандаған техника мен жабдық-жарақ, дұшпанды ойрандатқан шығын молая берді. Бір
өзі алғашқы он ұшу жорығында-ақ дұшпанның Демьян тобындағы 10 автомәшинесін, 2 зеңбірек, 4
дзотын, 100 шақты гитлершіл мен бір жойғыш-қырғиын құртып жіберген. Сол ерлігі үшін ең алғаш рет
Екінші дәрежелі Отан соғысы орденін алды.
Харьковтегі жау аэродромын шабуылдау кезінде жағдайдың
аса күрделі қиын дығына
қарамастан, Талғат Бигелдинов зениткалардан жауған қалың оқтың арасынан аман өте біліп, жеке
өзі фашистік екі истребительді жойып, бірнеше бомбалағышын зақымдап, қатардан шығарды. Осы
Харьковтың түбінде өз ұшағы құлатып түсірілгенде тіршілік тайталасындағы қыңбас қайсарлығы
тағы танылды. Жау тылында адаса жүріп, азапқа төзген жаралы сайыпқыран өзін әлдеқашан
өлдіге санаған үйіріне қайта қосылып, сауыққан соң шайқас көгінде, сайыс төрінде қайтадан
қиқулап самғады, жау көзіне әзірейілдей көрініп, ажал төндірді. «Мені атып түсірген ер кім,
соны көрсетіңдерші» дейтін неміс офицерінің сол кездерде ұшқыш Талғаттың өнеріне табынды
демесек те, таң қалғаны шындық. Талғат Бигелдинов бара-бара ұрыстарға штурмовиктердің үлкен
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топтарын бастап шығатын болды. Қиян-кескі қатал ұрыстардың от-жалынында шыныға түсті,
шайқастағы шеберлігін шарболаттай шыңдай түсті, шабуыл соққысының нағыз сойқан көкдауыл
перісіне айналды. «Ұшатын танк» атандырып, ИЛ-2 ұшағына да дем салып, даңқын шығарушылар
осы Талғат Бигелдиновтер. Ал неміс солдаттары ИЛ-2-лерге «Қара ажал» деп ат қойған екен.
Соғыста ерлік көрсеткіші жауға келтірілген шығынмен есептеледі. Тек Днепрдің оң жағалауынан
плацдарм алу жолындағы ұрыстарда ғана Талғат Бигелдинов 10 танкті, 32 автомәшинені, 18 ат
арбаны, 8 зеңбіректі жоқ қылып, 180 неміс солдатын жер жастандырды, әскери қоймаларда жойқын
өрт шығарды. 1943 жылдың желтоқсанында Талғат Бигелдиновтың звеносы Шевченко қаласы
маңында 16 истребитель қорғаған, әскер, техника мен қару-жарақ әкеле жатқан үш эшелонды
талқандап, жау ұшақтарының үшеуін құлатты. Жол істен шығарылып, пойыздар қозғалысы тоқтап,
соның нәтижесінде дұшпанның белгілеген қарсы шабуылын болдырмай тастады.
Айта берсе, мұндай мысалдар көп. Жермен-жексен етілген танк колонналары, автомәшинелер керуені,
қару-жарақ пен бензин қоймаларында қисап жоқ. Бұл ғажап ерліктердің барлығы Талғат аға штурмовигі
фотоаппаратының суреттерінде паш етілген, Ұлы Отан соғысының жәдігерлі шежіресіндегі өлмес,
өшпес жырдай қатталып сақталған. Күллі адамзаттың жан-жүрегіне алапат жара түсірген сол қанды
қырғын, қияпат соғыста неше неміс өлтіріліп, қанша паровоз бен қару-жарақ қоймасы қиратылып,
неше «мессершмит» атып түсірілгенінің дәл есебіне бәрібір жете алмаспыз. Оны тізбелей бергенмен,
солдаттың ғашық жары жолдаған кестелі орамалдың шетіне сусардай түйе де алмаспыз. Бізге Талғат
Бигелдиновтің қанша жауды өлтіргені қызық емес, сол арқылы қанша отандас бауырларының өмірін
сақтағаны қымбатырақ. Қыран ерлігінің ұрпақ жатқа айтар өмір жырына айналуы да сондықтан болар.
Сол жырдан бір мысал келтірсек, 144 гвардия авиаполкінің ардагері Я.Шапочка Талғат ағамыз
жөнінде былай деп тебіренеді: «Біздің әуе армиясында Талғат Бигелдинов ең сайыпқыран ұшқышштурмовиктердің бірі деп саналды. Ол полкымыз үшін ғана емес, сонымен бірге дивизия, корпус
және бүкіл әуе армиясы үшін және тіпті жаяу әскер бөлімдері үшін де барлау жүргізді. Мен нақ осы
Талғат Бигелдинов басқарған барлау эскадрильясының ұшақтарын ұшуға дайындағанымды мақтаныш
етемін».
Иә, алып-қосары жоқ риясыз сезім, батырға деген ізгі ілтипат осылай ақтарылған. Айлар өте берді.
Талғат Воронеж, Далалық, 2-ші және 1-ші Украин майдандарындағы шайқастарға қатынасты. Ерлік
қимылдары ұлғая берді, батырлығы мен батылдығына ешкім талас тудырмады. Соғыс жылдарында
ІІ дәрежелі Отан соғысы, екі мәрте І дәрежелі Отан соғысы, екі рет Қызыл Ту, Александр Невский,
ІІІ дәрежелі Даңқ, «Қызыл Жұлдыз», «Жеңіс» ордендерімен, Поляк Әскерінің «Алтын Кресімен»
марапатталып үлгерді. Абайша толғасақ, сүйінерге жарар ұлды елі де сүйді. 1944 жылдың 26 қазанында
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Талғат Бигелдиновке Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді, ал 1945 жылдың 27 маусымындағы Жарлық оның төсіне екінші Жұлдызды жарқырата
тақты. Бүкіл соғыстың өн бойында жау жайлаған жерлердің аспанында жалпы жиыны 500 сағаттан
астам ұшқанда бір де бір рет бағытынан жаңылып көрмеген бағдаршыл болжампаз да біздің Талғат
Бигелдинов болып шықты. Бірінші Украин майданында 420 жауынгерлік ұшуды шығынсыз атқарған
оның эскадрильясы полкта бірінші орынды ұстап тұрды. Оның жауынгерлік іс-қимылының асқан
тиімділігі мен пәрменділігін 158 истребительдер авиаполкының командирі, Кеңес Одағының Батыры,
гвардия майоры Н.Лощак, 153 гвардиялық истребительдер авиаполкының командирі, екі дүркін Кеңес
Одағының Батыры, гвардия майоры С.Луганский растап айғақтады, фотобақылаулар куәландырды.
Оған Батыр атағы берілуін даңқты қолбасшылар, армия генералы Р.Малиновский мен маршал И.Конев
және басқа сардарлар қызу қуаттап қолдады.
Алғашқы Батыр атағына ұсынылған құжатта Талғат ағамыздың ұрыстағы қаһармандығы
неғұрлым дәлірек сипатталған деп ойлаймыз. Онда былай деп көрсетілген: «Бірінші гвардиялық
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шабуылдаушы авиакорпустың 800 полкының құрамында Калинин, Воронеж, Далалық және 2
Украин майдандарындағы ұрыстарға қатыса отырып, 155 жауынгерлік ұшу жасады. Өзі басқаратын
эскадрильясымен 1670 жауынгерлік ұшуды орындап, бірде-бір рет бағдардан жаңылмады, өз
әскерлеріне жаңсақтан соққы жасау оқиғасын болдырмады. «Круг» ұрыс тәртібімен жауға соққы
жасау жөніндегі тактикалық тәсілді тамаша меңгеріп, неғұрлым тиімді әрі шығынсыз шабуылды
қамтамасыз ету үшін өз ұшқыштарын осы тәсілге күнделікті үйретіп отырды.
Сәтті орындалған 155 жауынгерлік ұшуда көрсеткен ерлігі мен жаужүректігі, жаудың бес
ұшағын атып түсіргені үшін, Александрия, Знаменск, Кировоград қала ларын азат ету жолындағы
шайқастарда қаһармандық танытқаны үшін, біздің әскерлердің мемлекеттік шекараға шығуы
кезіндегі ұрыстарға қатысқаны үшін, дұшпанның адам күші мен техникасына ойсыратқан үлкен
шығын келтіргені үшін – Кеңес Одағының Батыры атағына лайық».
Соғыс жылдарының сарғайған парақтары осындай ерлік сырларын шертеді. Екінші Жұлдызға
ұсынылған сипаттамада да жеке өзінің қаншама ұрыс техникасы мен жау әскерін жойғандығы
жөнінде бұлтартпас деректер келтірілген. Бұл жолы да Львов-Сандомир операциялары кезінде
жеке өзі және топ бойынша 420 сәтті жауынгерлік ұшуларда көрсеткен ерлігі мен өжеттігі және
Висла, Шпрея, Нейса өзендерінен өтуді қамтамасыз еткендігі, осынау сайыпқырандықтың батыр
атағына әбден лайықтылығы атап көрсетілген.
Талғат Бигелдинов аспан шайқастарының саясат-сырларын, ұңғыл-шұңғылын жете меңгерген
саңлақ болды. Польшаға кірген уақыт. Бір батальон Висла өзенінің ар жағына өтіп, Сандомир
қаласы тұсынан шағын плацдарм алып бекініпті. Немістер қайткен күнде де осы плацдармды
құртуды ойлайды. Талғаттың бір әдеті, барлауға түнгі уақытта шығатын. Бір жолы таң атып
қалған кезде алыстан бұрқылдаған шаңды көреді. Анықтап қараса, 40 шамалы танк соқтыртып
келе жатыр. Біздің плацдармдағы батальонға 50 шақырымдай қалған. Жетсе болды, тып-типыл
қылып өтпек. Талғат дереу жерге хабарлайды: Резеда! Резеда! Мен – Талғат Бигелдинов! Осындай
да осындай, жақын маңдағы кез-келген аэродромға қонып, ұшақтар тобын алып шабуылдауға
рұқсат етіңіз... Сол арада Талғат аэродромға қонып, жа нармай құйғызып алады да, әзір тұрған 24
ұшақты бастап барып әлгі мұздай құрсанған танктердің тас-талқанын шығарады. Сонда танктер
плацдармға 10 шақы рымдай жақындап келіп қалыпты. Енді 10 минут кешіккенде батальонды
құртады екен... Маршал Коневтің айрықша алғысын алып, ықыласына бөленгені осы жолы еді.
Дәл Жеңіс күні, 9 мамырда соғыстың соңғы нүктесін қою құрметі де қазақ қы ранының пешенесіне
жазылыпты. Сол күні ертемен Талғат комдив Дольченкодан: «Бүкіл эскадрильяңмен Праганың
күнгей шетінен жер бауырлап ұшып өт!» деген шұғыл жауынгерлік тапсырма алады. Сөйтсе,
қаланың оңтүстік жағына орнығып алған бір эсэс дивизиясы «сөзсіз тізе бүгуді» мойындамай,
қарсыласып жатқан көрінеді. Үстерінен қара бұлттай төніп Талғат эскадрильясының болат
беренді сұңқарлары шүйіле қаптап ұшқанда жау жүйкесі бырт-бырт үзіліп, қолдарын көтеріп
беріле бастады. Оқ жұмсамаған психологиялық әуе шабуылы діттеген мақсатына осылайша
жетті. Сонда құлақтағы радиоқондырмадан: «Молодец, Талғат Бигельдинов! Задание выполнено!
Возвращайся домой!» деген командирінің саңқылдаған шат дауысын естіген Талғат сұңқарларын
соңынан ертіп, соғыстың соңғы нүктесін қойып, Дрезден түбіндегі тұрақтарына жеңіс жалауын
желбіретіп оралып еді-ау.
Соғыс біткеннен кейін Талғат Жақыпбекұлы Әскери-әуе академиясында оқып, кеңес армиясындағы
бөлімдер мен құрамалар командирі, штаб бастығы мәртебесін еншілеткен диплом алып шықты.
Әскер қызметінде реактивті ұшақтарды игерумен шұғылданды. Бір жолғы сынақ ұшуы кезінде апатқа
ұшырады, алты ай бойы ажалмен арпалысты. Асыл тек бұл ретте де арымады. Екінші топтағы соғыс
мүгедегі болса да, бейбіт өмірден өз орнын табуға құлшынды. Фрунзеден лайықты жұмыс бере
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қоймағасын, онсыз да туған ел, туған жерге бүйрегі бүлкілдей бұрып аңсап жүрген Талғат ағамыз
ордалы отбасымен қотарыла көшіп, Алматыға келген. Бейбіт өмірдің де ой-шұқыры соғыстағыдан
көп болмаса аз емес қой. Ақыры, Кеңес Одағының Азаматтық авиация бас басқармасына жағдайын
айтып хат жазуға мәжбүр болған. Сөйтіп, Қазақстанның Азаматтық авиация басқармасы бастығының
орынбасары болуға Талғат Жақыпбекұлының келісімін сұраған сәлемхат та көп ұзатпай келіп қалды.
Иә, әрине, келіседі! Бұл 1956 жыл болатын. Сөз басында айтқанымыздай, Талғат Бигелдиновтің
маңдайына бұйырған ерекше тағдырдың екінші бір арналы тарауы, аса маңызды саласы осы тұста,
туған елінің төрінде бастау алды.
Ол нендей тарау десеңіз, азаматтық авиацияның Қазақстандағы жай-күйі мүлдем нашар еді.
Тіптен, республика басшылары Мәскеуге бару үшін сағатына 200 шақырымдық ЛИ-12 ұшағымен
әуелі Ташкентке жетеді. Ондағы әуежайда сағаттап сарыла күтіп, билет алып, содан кейін ғана ИЛ-18
ұшағымен Мәскеуге ұшады. Қайтарда тағы солай. Себебі, Алматыда ИЛ-18 ұшып-қонатын асфальтты,
бетонды берік алаң жоқ. Бұл жағдайға намыстанбаса Талғат Бигелдинов бола ма! Батырлығына баспай
тұра алмады. Басшыларға тынымсыз талап қойды. «Мынау сұмдық қой» деді Жұмабек Тәшеновке.
Республиканың басқа басшыларына да мән-жайды баяндап, тиісті ұсыныспен шықты.
Сөйтіп, көп ұзамай батырдың қамшылауымен, белсенді бастамасымен Үкімет республикада
азаматтық авиацияны өркендетудің, оның негізін құрудың жоспарын әзірледі. Құдіреттің
бұйрығымен осы тағдыршешті жоспарды жүзеге асырушы да еліміздің бас ұшқышы, бас қыраны
Талғат Бигел динов болғандығына қайран қалудың өзі де қисынға келмес. Оның басшылығымен
һәм тікелей қатысуымен ауыр ұшақтарға арналған Алматы аэродромының, ондағы ұшатын және
қонатын жолтабанның құрылысы қолға алынды. Жұмыс жоғары сапада, жедел қарқынмен жүргізілді.
Жолтабан салу жөніндегі үкімет тапсырмасын мерзімінен бұрын табысты орындағаны үшін 1958
жылдың 18 қазанында Талғат Жақыпбекұлы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен
марапатталды. Батыр ағамызға Жұмабек Тәшенов сынды атпал тұлғаның қолынан алған осы бір
грамота тым ыстық, Батыр Жұлдызынан кем санамайды. Осылайша Алматыдан Мәскеуге тікелей
әуе жолын тартудың да бастауында Талғат Бигелдиновтің тұрғаны тегін емес, жазмышты нышан
демеске лажымыз қайсы.
Осыдан соң-ақ аэродромдар мен ұшып-қонатын жолтабандар салу бүкіл Қазақстан бойынша кең
қанат жайды. Талғат Жақыпбекұлы бұл іске асқан жігер-құлшыныспен, жанкештілікпен кіріскені
сонша, осы орайда өзіне республика тас жолдар бас басқармасы бастығының орынбасары Леонид
Гончаров сынды пікірлестер, әріптестер іздеп тапты, облыстар мен қалалардың басшыларын осы
замандық әуежайлар мен ұшақтарды қондырып-ұшыратын алаңдар салуға үгіттеді. Өзі жаңа
мамандығын жете меңгеру үшін Мәскеудің инженерлік-құрылыс институтына сырттай түсіп,
бітіріп алды. Ұшқыштығына қоса енді құрылысшы да болды. Аэродромдар құрылысының жобалықсметалық құжаттамаларын жасаудағы, басқадай шаруаларын реттестірудегі Талғат Бигелдинов –
Гончаров тандемі азаматтық авиациямызды дамытуда таңдай қағарлық толымды нәтижелерге қол
жеткізді дей аламыз.
Алматыдан соң Балқаштың әуежайын қолға алған. Одан соң Талғат Бигелдиновтің
басшылығымен Ақмолада, Павлодарда және Гурьев пен Оралдан басқа барлық облыс
орталықтарында сол уақыттардың талабына әбден сәйкесетін ұшу-қону алаңдары бар
аэродромдар салынды. Қазақстан үшін бұл жағдайдың әрі экономикалық та, әрі әлеуметтік
әрі моральдық-психологиялық та маңызы зорлығын айтып жатудың өзі артық. Сондықтан да
Талғат Жақыпбекұлын 1963 жылдың 9 ақпанында марапаттаған өз Құрмет грамотасында Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесінің Төралқасы «республикада азаматтық аваицияны өркендетуге белсенді
қатысқаны үшін» деп айрықша атап көрсеткен болатын.
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Осы арада Талғат Бигелдиновке тәңір тарапынан ерекше бақыт бұйырғанын тағы бір қайталап
айтпай кете алмаймыз. Ақмола төңірегін зерттеп, тексеріп қарай келгенде әуежай құрылысын
салуға барлық параметрлері бойынша Талғат ағаның туған ауылы Майбалықтың маңайы сәйкес
боп шықты. Құдай әдейі аэродром салуға арнап жаратқандай! Құрылысын да қыран перзентінің өзі
жүргізді. Мәскеуден алғаш ИЛ-18 ұшағы келіп қонғанда Майбалық ауылының кемпір-шалдарын,
келіншектері мен балаларын ұшаққа отырғызып, Ақмола аспанында серуендеткен сері күндер-ай
десейші! Еліміздің бас қаласы Астананың әуежайы халқымыздың бас ұшқышы, батыр қыранының
ауылына осылай орнаған. Мұны қалай тәңірдің бұйрығы, тағдырдың сыйы демессің.
Бұдан соң құрылысқа құсы түскен Талғат Бигелдинов тағы да Үкімет тапсырмасымен Лисаков
кен байыту комбинатының құрылысына кірісті, одан соң Жамбыл суперфосфат комбинатын,
Алматыдағы Республика сарайын, республикалық кітапхана ғимаратын салды. Осы жылдарда
өзінің құрылысшылар ұжымымен барлық облыстарда автодромды автомектептер тұрғызды. Осынау
адамның осындай таусылмас қажыр-қайратына кім де болсын тәнті болғандай. Сөйтіп, 1972 жылы
шаруашылық органдардағы белсенді жұмысы үшін берілген Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің Құрмет
грамотасы да көп күттірмеді. Осылайша Талғат Бигелдинов ағамыздың республикаға сіңірген ерен
еңбегі, еңбектегі ерлігі майдандағы қыран қаһармандығымен парапар болды деп айта алсақ керек.
Өнеге, ғибрат осындай-ақ болар.
Бүгінде Талғат Жақыпбекұлы тәуелсіз елінің өркендеріне қуанулы. Халық құрметіне бөленген.
Елбасы да ілтипатынан әсте қалдырмайды. Егемен елінің де марапаттарынан кенде емес. «Отан»,
І дәрежелі Даңқ ордендерімен мерейленуі соның айғағы. Ақтөбе Жоғары азаматтық авиация
ұшқыштар институты мен Қарағанды республикалық авиациялық училищесіне екі мәрте Кеңес
Одағының Батыры Талғат Бигелдиновтің есімі берілген. Бірнеше қалалардың құрметті азаматы.
Ерекше тағдыр еншілеген қазақтың осындай текті қыраны болғанына мың шүкір. Қарт қыранға
қарап бой түзейтін ұлан-ұрпақтарымыз мол болғай...
қорғанбек Аманжол

Бақытты балалық
шаққа не жетсін,
балаларға карап
куанамын
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сАғАдАт нҰрМАғАМбетОвтің
ерлігі

Сағадат
НҰРМАҒАМБЕТОВ
Кеңес Одағының Батыры

БАТЫРДЫҢ
БАЛАЛЫҚ ШАҒЫ

С

ағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы қазіргі Ақмола облысы Ақкөл
ауданы Қосым ауылында туған, үйдің кенжесі. Әкесі – Қожахмет,
анасы – Айса, ағасы Сағит. Сағадат дүние есігін ашуға бір ай қалғанда әкесі
Қожахмет өмірден озады. Айса жалғыз қалып, екі ұлын асырау үшін бар
күшін салады. Алайда елiмiздi ашаршылық жайлаған 1932 жылы Сағит пен
Сағадат отбасының тірегі болған аналарынан айырылып, тұл жетім қалады.
Ол кезде Сағадат бар-жоғы 7 жаста еді. Сағадат үшін жалғыз ағасы Сағит
әке де, шеше де болады. Бірақ сұм соғыс ағасын да көп ұзатпай майдан
даласына алып кетеді. Ол ағасын жанындай жақсы көрген екен.»Ағам
шымыр денелі, жұдырығы тоқпақтай, қой көзді, анама ұқсайтын еді», дейді Сағадат Нұрмағамбетов.
Алайда Ұлы Отан соғысына аттанған оның жалғыз ағасы Новгород
түбiндегі шайқаста қаза табады. Отбасынан айырылған Сағадат
Нұрмағамбетов ерте есейіп, жастайынан алғыр, өжет болып өседі. Туыс
атасы Әлжан айтқан Қобыланды батыр, Алпамыс батыр туралы жырдастандарды сүйсіне тыңдайды.
Ол Ақкөл ауданындағы (бұрынғы Алексеев) мектепте оқыған. Екі
сыныпты бір жылда бітіріп, зеректігімен ерекшеленеді. Сағадат география
және тарих пәнінің мұғалімі болуды армандаған.
«Жұмулы көзбен ол әлем картасынан кез келген жерді көрсетіп бере
алатын», - дейді батырдың замандастары естеліктерінде. Ол Қосым
ауылында соғыс жылдары есепшi, клуб меңгерушiсi қызметтерін атқарады.
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1942 жылдың шiлде айында 18 жаста кеңес әскер қатарына қабылданып, Түрікменстанда
пулеметшiлер дайындайтын училищенi үздiк аяқтайды. Кейін взвод командирi ретiнде майдан
шебiне аттанады. Кубань, Дон, Молдавия жерлерiнде, Одер, Шпрее өзендерiнiң бойында жан
алысып, жан беріскен шайқастарға қатысады.
1945 жылы 17 қаңтарда Сағадат Нұрмағамбетов Польша жерiнде жау қорғанысын бұзып өту
кезiндегi жауынгерлiк тапсырманы ержүректiлiкпен орындайды. Магнушев плацдармында болған
шайқаста ол басқаратын пулемет ротасы 2 күн ішінде 120 фашист пен 12 пулемет орналасқан
орынның көзін жояды. Варшава қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан Магнушев қаласын
жау әскерінен тазарту кезінде Сағадат Нұрмағамбетов әскерлерді сауатты басқара білуімен көзге
түседі.
Шайқастардың бірінде станокты пулемет дәлдеуіші істен шығады. Соған қарамастан Сағадат
Нұрмағамбетов пулеметті қолына алып, жау әскеріне оқты қарша боратады. Осылайша, ол
фашистердің 2 жойқын шабуылына тойтарыс беріп, 65 фашист әскерін өлтіреді.
Нәтижесінде Сағадат Нұрмағамбетов басқарған рота Польшаның Пилица өзенінен өтеді. Онда
рота 35 жау әскерін өлтіріп, 6 пулемет орналасқан жердің көзін жояды. Осылайша, оның ротасы
кеңес әскерінің алға жылжуына мүмкіндік жасайды.
Сенаттың бұрынғы төрағасы, қазіргі Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл
шайқастарды кеңес әскерінің қолбасшысы Георгий Жуков өзі бақылағанын айтады.
«Нұрмағамбетов қатысқан ұрысты Кеңес одағының маршалы Жуков бақылапты. Ол Сағадат
Нұрмағамбетовке Кеңес Одағының Батыры атағын беруге ұсынады. Бұл нақты ерлік еді», - дейді
ол «Долг, Честь, Подвиг Сагадата Нурмагамбетова» атты деректі фильмде.
Осылайша, 1945 жылдың 27 ақпанында 21 жасында Сағадат Нұрмағамбетовке Кеңес Одағының
Батыры атағы беріледі. Марапаттау рәсімін қазақтың батыры былайша еске алады:
«Медальдарды армия қолбасшысы жеке өзі табыстады. Ол кеудемізге «Ленин» ордені мен
«Алтын жұлдызды» тақты. Бізді шынайы ниетімен құттықтады. Толқынысымды жасы ра алмадым.
Қазақтың жетім баласына мұндай зор құрмет көрсетілгеніне сене алмадым. Әкем мен анам, Сағи
ағам, отандастарым бұл жетістігімді көрсе екен деп ойладым», - дейді ол өз естелігінде.
1945 жылдың 8 мамырда полк командирі Пешков Сағадат Нұрмағамбетовке екінші рет Кеңес
Одағының Батыры атағын беруге ұсыныс жасайды.Сағадат Нұрмағамбетовтың батальоны
рейхсканцелярия ғимаратына жасалған шабуылға қатысқан. Берлинде Сағадат Нұрмағамбетов
100 ден аса Гитлер әскерінің көзін құртып, 9 фашист бекінісін жояды, әрі 1560 жау әскерін
тұтқынға алады. Осы шайқаста Сағадат Нұрмағамбетов бірінші рет жараланады. Одан басқа да
ол 500 ден астам фашистің көзін жойып, 1 мыңнан астам жау әскерін тұтқынға алған. Дегенмен,
қазақ сарбазына екінші мәрте Кеңес Одағының Батыры атағы берілмеді,- дейді ҚР ның бұрынғы
мәжіліс депутаты, генерал-лейтенант Бақытжан Ертаев, Сағадат Нұрмағамбетовке арналған
деректі фильмде сөйлеген сөзінде.
1945 жылдың 31 мамырында атақтың орнына Сағадат Нұрмағамбетов Еңбек Қызыл Ту орденімен
марапатталады. Ол соғысты Берлинде аяқтады.
1946 – 1949 жылдар аралығында Сағадат Нұрмағамбетов Мәскеудегi Фрунзе атындағы Әскери
академияны бітіріп, Орта Азиядағы Түркiстан әскери округiне полк басқаруға жiберiлдi. Кейін
әртүрлi штабтық, командалық лауазымдарда, оның iшiнде Қазақ КСР Азаматтық қорғаныс
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штабының бастығы, Орта Азия әскери округi қолбасшысының орынбасары, Оңтүстiк топ әскерлерi
қолбасшысының бiрiншi орынбасары (Венгрия) қызметiн атқарды. КСРО Қарулы Күштерi Бас
штабының академиясындағы курстарда білім алды.
Ал 1989 жылы Қазақ КСР соғыс және еңбек ардагерлерi Кеңесiнiң төрағасы, Қазақ КСР Жоғарғы
Кеңесiндегi ардагерлер мен Қарулы Күштер мүгедектерi iстерi комитетi төрағасы қызметтерiн атқарды.

қАзАқстАнның
тҰңғыШ қОрғАныс Министрі
Қазақ елі тәуелсіздігін алған соң, ол туған елінің қауiпсiздiгi мен қорғаныс саласын нығайтуға
бар күшін салды. Оған батырдың жазып қалдырған естеліктері дәлел. Ол 1991 жылы Қазақстан
Президентiнiң Жарлығымен мемлекеттiк қорғаныс комитетiнiң төрағасы қызметіне тағайындалады.
Сол жылдар туралы Сағадат Нұрмағамбетов:
«Мен 1991 жылы Қорғаныс комитетінің төрағасы болдым. Қарулы Күшіміз ол жылдары әлі
құрылмаған. Сол кезде кадр мәселесі төңірегінде ойлана бастадық. Себебі өзге ұлттың өкілдері елдеріне
кетіп жатты. Оларды ұстап тұра алмайсың. Сол тұста жеке-жеке шаңырақ құрған республикалар
өз жеріндегі әскерилерге «Ант қабылдаңдар. Қабылдамасаңдар, кетіңдер» деп өз елдерінің антын
қабылдатып жатқан-ды. Біз Президентпен кеңесіп, елде қалған әскери қызметкерлердің бетін бері
бұрдық»,-дейді Сағадат Нұрмағамбетов өз естелігінде. 1992 жылғы 7 мамырда Сағадат Нұрмағамбетов
ҚР-ның қорғаныс министрi болып тағайындалды.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл шешімді қабылдау оңайға соқпағанын айтқан. «Тәуелсіздік алған
кезде елдің әскерін басқаратын бір генерал іздеп, жалғыз Сағадат Нұрмағамбетовті таптым», - деп еске
алған кезінде.

Елбасымен
кездесу сәті
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қАзАқстАнның қАрулы күШтері
қАлАй қҰрылды?
Сағадат Нұрмағамбетов қорғаныс министрі қызметіне тағайындалған соң, сапалы әскери мамандарды
даярлауға бар күшін салады.
«Жаңадан құрылғалы тұрған Қарулы Күшімізге қажетті мамандарды «қайда даярлаймыз?» деген
сұрақ туындай бастады. Сонда біз қайттік, Ресейдің Бас штабымен республикаға кадр дайындау
жөнінде шарт жасастық. Ресей әуелі келісім бере қойған жоқ, біз түгілі Украина мен Белоруссияны да
жолатпады.
Не керек, түбінде келісімге келіп, жыл сайын 40 офицерді әскери академияға, 250-300 офицерді
әскери училищеге оқуға қабылдайтын болды. Менің жіберген сол офицерлерімнің көбі қазіргі кезде
генерал шенін алып, жоғары лауазымдарға ие болып отыр. Академияларға оқуға қазақтың офицерлерін
іріктеп, елдің мүддесі үшін қызмет етер, қол бастар деп жібердім. Үміт ақталды», - дейді Халық
Қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов.
Сонымен қатар ол естелігінде егемендіктің алғашқы жылдарында Алматыдағы әскери училищеге
сол кездегі подполковник, қазіргі мәжіліс депутаты Абай Тасболатовты басшы етіп тағайындағанын
жазады.
«Оған «Жігіттерді өсіресің және қазақтың баласын аласың» деп міндет жүктедім. Қазір онда 95%
қазақ жігіттері оқиды. Әскери училищеде бұрын төрт мамандық болса, қазіргі уақытта оның санын 11
ге жеткіздік. Осының барлығы кадр даярлау мәселесі төңірегінде атқарылған істер еді», - дейді ардақты
азамат.

Мен жастарға
сенемін
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сыпАйы генерАл
Ал Абай Тасболатов өз ұстазының бұл еңбегін жоғары бағалайды. «Қан майданға бозбала
боп аттанып, жиырма бір жасында Кеңес Одағының Батыры атанған майдангер, министр әскер
ісін ұйымдастыруда кіші офицерлер легін дайындап шығаруға басымдық берді. Осы сөзімізге
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында офицерлік құрам санатында «кіші лейтенант» шені
қолданыста болғаны дәлел.
Бұл соғыс жылдарында жауынгерлік құрамының үздіксіз легін қамтамасыз ету әдісі еді десек,
Сағадат Нұрмағамбетов тап осы үлгіні тәуелсіз Қазақстандағы әскери саланың нығаюына сәтті
пайдаланып, тиімді реформа жүргізе білді», - дейді Абай Тасболатов.
Сонымен қатар Абай Тасболатов ұстазының мінезі жайдарлы, ісіне адал болғанын айтады. «Сағадат
Қожахметұлының қарамағындағы қызметкерлерге тапсырма беріп, орындалуын талап еткенде, оның
табандылығында шек болмайтын. Ол қызметте жүрген жылдарында да, зейнеткерлікке шыққан
кезеңінде де қарамағында қызмет еткен офицерлердің барлығының дерлік аты-жөні мен әкесінің
есіміне дейін жатқа біліп, туған күндерінде арнайы қоңырау шалып құттықтап жатуы көптеген кісінің
таңданысын тудыратын.
Кеңес Одағының Батыры, жазушы Бауыржан Момышұлы Сағадат Нұрмағамбетовті «сыпайы
генерал» деп атаған екен.
Халық Қаһарманы 1994 жылдың 23 мамырында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
жарлығымен Сағадат Нұрмағамбетовке Халық Қаһарманы атағы мен №1 «Алтын Жұлдыз» табыс
етiлдi. 1995 жылғы қарашада армия генералы атағымен отставкаға шығып, Қазақстан президентiнiң
кеңесшiсi болды.
Сағадат Нұрмағамбетов Сағадат Нұрмағамбетов 1971 – 1994 жылдары Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Кеңесiне бiрнеше мәрте депутат болып сайланды. Үкiмет қаулысымен
Астана қаласындағы «Жас ұлан» мектебiне армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтiң есiмi
берiлдi. Оның жауынгерлiк және қайраткерлiк өмiр жолындағы ерлiктерi мен еселi еңбектерi
жоғары бағаланып, көптеген КСРО наградаларымен, Қазақстанның және шет елдердiң
ордендерiмен марапатталды. Сондай-ақ Сағадат Нұрмағамбетов Алматы, Астана, Донецк
(Украина) қалаларының, Ақмола облысының, Ақкөл ауданының Құрметті азаматы атанды.
2013 жылдың 24 қыркүйегінде Сағадат Нұрмағамбетов 90 жасқа қараған шағында өмірден озды.
Оның артында Лира Сәбирова есімді әйелі, Талғат пен Айсұлу есімді балалары мен 4 немересі
қалды.
Отан үшін от кешкен батырдың жарқын бейнесі халықтың жадында мәңгі сақталады.
«Sputnik»
дерекқорынан алынды
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Бауыржан МОМЫШҰЛЫ
Кеңес Одағының Батыры,
Қазақстанның Халық
Қаһарманы

Бауыржан Момышұлының
Ұлы Отан соғысы кезіндегі
майдан жолдары

С

оғыс кезінде Бауыржан Момышұлы жеке басының қаһармандық
ерлігімен және ұрыс жүргізудегі әскери шеберлігімен ерекше көзге
түседі. Бірнеше рет жау қоршауынан жауынгерлерін аман-есен алып шығады.
Мәскеу түбіндегі шайқастағы ерлігі сол кездің өзінде Одақ көлеміне аңыз
болады. Осының негізінде орыстың белгілі жазушысы Александр Бек турады
«Волоколамское шоссе» (қазақшасы «Арпалыс») бірнеше тілге аударылған
повесі жарық көрді.
1941 ж. Ұлы Отан соғысы басталысымен, Бауыржан даңқты генерал-майор
И.В.Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталған
316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанады, батальон, полк
командирі қызметтерін атқарады. Соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық
дивизияны басқарады. 1941 жылғы күзгі, қысқы кескілескен шайқастар
кезінде өз батальонын 27 рет шабуылға бастап шықты. 5 рет қоршауды
бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен аман-есен дивизиясына қосылды.
Жауынгерлік іс-қимылдарға қатысты ұрыстан шығу, шегініс жасау тәсілдерінің
арнайы тарау болып әскери жарғыға енуі, тактикада «ошақты» және «икемді
қорғаныс» ұғымдарының қалыптасуы Бауыржан Момышұлының осындай
тәжірибелерінің жиынтығы болып табылады. Оның қолбасшы, терең ойлай
білетін әскери мамаң ретіндегі таланты соғыста полк, дивизия басқарған
жылдары кеңінен ашылды. Бауыржан Момышұлы жау шептеріне ішкерлей
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еніп ұрыс жүргізу теориясын соғыс тәжірибесінде алғаш қолданушылардың және оны дамытушылардың
бірі болды.
Бауыржан Момышұлы - әкери педагогика мен әскери психологияны байытушы баға жетпес мұра
қалдырған дара тұлға. Оның атақ, даңқы, батырлығы А.Бектің «Волоколамск тас жолы» атты кітабында
суреттелді. Кітап неміс, чех, еврей, ағылшын, француз, т.б. шет ел тілдеріне аударылды. Соғыстан
кейін Бауыржан Момышұлы Совет Армиясы Бас штабының Жоғары әскери академиясын бітіреді.
Әскери-педагогикалық жұмыспен айналасып, Совет Армиясы әскери академиясында сабақ береді.
1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан Бауыржан Момышұлы біржола шығармашылық
жұмыспен айналысады. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде көрген-білгендерін
арқау етеді. Оның қаламынан туған, өмір шындығын арқау еткен тамаша романы мен әңгіме, повестері
қалың оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығады.
Бауыржан бірнеше орден, медальдармен наградталады, Кеңестер Одағының батыры атағын алады.
Алайда халықтың өзі «батырым» деп танып, ардақтаған қаһарман ұлына бұл атақ Отан соғысы біткеннен
кейін жарты ғасырдай уақыт өткенде барып берілген болатын. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан
Республикасының тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың жарлығымен оған «Халық қаһарманы» деген
атақ берілді.

«қырағының өзі де,
көзі де батыр»

МОсквА үШін ШАйқАс
Москва түбіндегі шайқас Бауыржан Момышұлының өміріндегі ерекше кезең болды. Жас сардар,1073
атқыштар полкінің батальон командирі, аға лейтенант Бауыржан Момышұлы сарбаздармен қақаған
қыста Мәскеу түбінің омбы қарына малтыға жүріп, бес рет қоршауды жарып шығып, жалпы саны
27 рет қол бастап ұрысқа кіріп, соғыс тарихында болмаған тактикалық маневрлер жасап, әскери
өнерге жаңалық енгізген.
Командир Бауыржан Момышұлы жетік стратег, асқан тактик, психолог еді. 1941 жылдың 16-18
қараша күндері аралығында Вермахтың Мәскеуге екінші дүркін шабуылы кезінде Бауыржан Момышұлы

Бауыржан
Момышұлының
оқырмандарға қол
таңба беру сәті
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басқарған батальон өз дивизиясынан қашықта Матронино селосының маңында Волоколам тас жолыда
аса ерлікпен соғысты. Комбаттың дарынды басшылығының арқасында неміс әскері бұл маңда 3 күнге
іркіліп қалды. Бұл ерлігінен соң жас комбат өз сарбаздарын қоршаудан соғысқа қабілетті жағдайда
алып шықты.
Алайда аласапыран шақта қысылтаяң жағдайға ұшыраған кейбір полктердің батальон, роталарымен
байланысы үзіліп, жауынгерлердің қай жерде, қандай халде екенін білу қиынға соғады. Сондай жағдайға
ұшырағандардың бірі – Бауыржан Момышұлы басқарған бірінші батальон еді. Баукең енді шегінудің
нақты жоспарын жасайды. Батальонның алдында жүретін он бес адамнан құрылған (алдыңғы жақты
барлайтын) барлаушы қойып, взвод-взводпен бөлек-бөлек болып, бірінің ізімен бірін жүргізе жылжуды
ұйғарады. Батальон алдындағы барлаушыларды аға лейтенант Рахимов пен саяси жетекші Мұхаметқұл
Сләмқұлов басқарады.
Күндіз жау көзіне түспеу үшін жауынгерлеріне түнделетіп жүруді бұйырады. Күндіз қалың тоғайда
тыныстап, түнде барлаушылар арқылы белгіленген бағытпен сақтана жүріп отырған жауынгерлер
табандылық пен төзімділік көрсетіп, қалың қарағайлы тоғай ішінің қалың қарын омбылай жүре отырып,
екі күннен кейін Новлянск пен Ивановск деревняларының аралығынан шығады. Барлаушылардың
айтуынша, осы Ивановск деревнясында панфиловшылардың 1075-полкінің бірінші батальоны тұрады
екен. Бұлар әлі шайқасқа қатыспағандықтан тың тұрады әдісқой, тәжірибелі комдив И.В. Панфилов
бұл полкті уақытша әдейі резервте ұстап тұр екен. «Бауыржан Момышұлы басқарған батальон
түгелдей жау қолынан қаза тауып, жойылып кетті» деген лақапты естіген олар түгелдей аман оралған
жауынгерлерді зор қуанышпен қарсы алды. Бауыржан Момышұлы бастаған батальон жауынгерлерін
көргенде И.В.Панфилов қуанғаннан көзіне жас алады. Иван Васильевич көптен көрмеген бауырын
кездестіргендей Бауыржанды қаусыра құшақтай алып, бетінен сүйіп: «Жарайсың, сұңқарым!» деп
арқасынан қағады. 19 гвардиялық атқыштар полкінің командирі ретінде 1941 жылдың 26-30 қараша
күндері гвардия капитан Бауыржан Момышұлы Мәскеу облысының Соколово деревнясының маңында
неміс әскерінің шабуылын 4 тәулік бойы қайтарып, сәтті ұрыс жүргізді. 1941 жылдың 5 желтоқсанында
омыртқаға оқ тиіп, жарақат алды.
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«Ер бақыты –
ел қолында,
Ел бақыты – ерлер
қолында»

Әзілхан Нұршайықовтың «Аңыз бен Ақиқат» кітабында Бауыржан өзін санбатқа жеткізгенде
дәрігерлер дереу госпитальға апару керек деп шешкендігін, бірақ ол тапаншамен дәрігерді қорқытып,
оқты сол жерде шығаруды бұйырғанын айтады. Оқты алып, жараны таңғаннан кейін капитан Бауыржан
Момышұлы ұрыс алаңына қайта оралады. Кеңес әскерлерінің 1942 жылғы қаңтар-ақпан айларындағы
ұрыстарында 8-гвардиялық дивизияның Бауыржан Момышұлы басқарған полк жауынгерлері ерекше
көзге түседі. Дивизия екі ай ішінде батысқа қарай 500-600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған
солдаты мен офицерлерін саптан шығарады, жаудың көптеген техникасын жояды.
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Сондай жағдайға ұшырағандардың бірі – Бауыржан Момышұлы басқарған бірінші батальон еді.
Баукең енді шегінудің нақты жоспарын жасайды. Батальонның алдында жүретін он бес адамнан
құрылған (алдыңғы жақты барлайтын) барлаушы қойып, взвод-взводпен бөлек-бөлек болып, бірінің
ізімен бірін жүргізе жылжуды ұйғарды. Батальон алдындағы барлаушыларды аға лейтенант Рахимов
пен саяси жетекші Мұхаметқұл Сләмқұлов басқарды. Күндіз жау көзіне түспеу үшін жауынгерлеріне
түнделетіп жүруді бұйырды. Күндіз қалың тоғайда тыныстап, түнде барлаушылар арқылы белгіленген
бағытпен сақтана жүріп отырды. Қалың қарағайлы тоғай іші қар. Жауынгерлер шаршады. Әйтсе де
табанды төзімділік көрсеткен батальон екі күннен кейін Новлянск пен Ивановск деревняларының
аралығынан шықты. Барлаушылардың айтуынша, осы Ивановск деревнясында панфиловшылардың
1075-полкінің бірінші батальоны тұрады екен. Бұлар әлі шайқасқа қатыспапты. Әдісқой, тәжірибелі
комдив И.В.Панфилов бұл полкті уақытша әдейі резервте ұстап тұр екен. «Бауыржан Момышұлы
басқарған батальон түгелдей жау қолынан қаза тауып, жойылып кетті» деген лақапты естіген олар
түгелдей аман оралған жауынгерлерді зор қуанышпен қарсы алды. Бауыржан бастаған батальон
жауынгерлерін көргенде И.В.Панфилов қуанғаннан көзіне жас алды. Иван Васильевич көптен көрмеген
бауырын кездестіргендей Бауыржанды қаусыра құшақтай алып, бетінен сүйіп: «Жарайсың, сұңқарым!»
деп арқасынан қақты.
Кеңес әскерлерінің 1942 жылғы қаңтар-ақпан айларындағы ұрыстарында 8-гвардиялық дивизияның
Бауыржан Момышұлы басқарған полк жауынгерлері ерекше көзге түсті. Дивизия екі ай ішінде батысқа
қарай 500-600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған солдаты мен офицерін қырды, көптеген
техникасын жойып жіберді.
Бауыржан Момышұлының қатардағы жауынгерлер жайлы айтқан небір қасиетті сөздері халқымыздың
есінде. Даңқты қолбасшы солдаттың мінез-құлқын, парасатын, елі үшін шыбын жанын қиятын ерлігін
керемет білген. Соның арқасында оларды ерлік жеңістерге бастап, жігерлендіріп отырған.
Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында адуынды да қатал әскери басшы болып қана қойған жоқ,
сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен офицерлердің ақылгөй жетекшісі, зерделі де білгір,
байыпты да мейірман тәрбиешісі де бола білді.

бАуыржАнның сОғыс тАриХындА бОлМАғАн
27 тАктикАлық жАңАлығы
Жас сардар Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбінің қалың қарына малтыға жүріп, бес рет қоршауды
бұзып, жалпы саны 207 рет қол бастап, ұрысқа кіріп, 27 рет әскери ғалымдардың айтуынша, соғыс
тарихында болмаған тактикалық жаңалық жасады. Командир Момышұлы жетік стратег, асқан тактик
болумен қоса, сұңғыла психолог та еді. Бауыржан Момышұлы өмірбаянының осы ең жауапты кезеңінде
Мәскеу түбіндегі шайқас ерекше орын алады.
1941 жылы қазанның он бесі күні таң атар-атпастан панфиловшылардың И.В.Капров басқарған
1073 полктің қорғаныс шебіне фашистер шабуылын тынымсыз қайталай берді. Алған жолынан, айтқан
сөзінен қайтпайтын қайсар командир Бауыржан Момышұлы роталардың соғыс қимылын жаңа тактикаға
жанастыра отырып, операцияны орынды басқара білді. Осы күндердегі арпалыс кезеңдерінде жауға
қайсарлықпен қарсы тұрып, майдан даласында ерлік көрсеткендердің ішінде Қ.Шәріпов, Р.Жанғозин,
Б.Жетпісбаев, М.Әлімжанов, Д.Снегин, Е.Таймасов, Т.Ахтановтардың ерлігі бір төбе.
Алайда аласапыран қысылшаң жағдайға ұшыраған кейбір полктердің батальон, роталарымен
байланысы үзіліп, жауынгерлердің қай жерде, қандай халде екенін білу қиынға соқты.
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Гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының 1990 жылдың 12 желтоқсанында туғанына 80 жыл
толуына орай Кеңес Одағының Батыры деген жоғары атақ берілді. Б.Момышұлының «Әділет қашанда
жеңеді, ол кешіксе де келмей қоймайды» деген сөзі шындыққа айналып, ел тілегі орындалды.
1944 жылы Комдив болып жүрген кезінде Дубровка деревнясының маңында болған ұрыс кезінде
тағы қатты жараланады. Өз айтуынша құйымшақпен жерден шығып тұрған темірге құлаған екен. Біраз
уақыт атқа отыра алмай және шалқасынан жата алмай жүрді, бірақ госпитальге бармайды.
Сол уақыттан 1944 жылдың наурызына дейін госпитальде жатады. Сол жылы Бас Штабының Әскери
Академиясының жанындағы офицерлердің біліктілігін арттыру курстарын бітіріп шығады.
1945 жылдың 21 қаңтарынан бастап гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлы Екінші Прибалтика
майданының, 6 гвардиялық армиясының, 2 гвардия атқыштар полкінің 9 гвардия атқыштар дивизиясын
басқарды. 1945 жылдың ақпан-наурыз айларында Бауыржан Момышұлы басқарған дивизия Приекуле
станциясының солтүстік-батыс жағында орналасқан неміс әскерінің үш бекінісін бұзып өтеді. Дивизия
шабуылының нәтижесінде 15 елді мекен босатылды, ал жау әскеріне үлкен зиян тиген болатын.
Бауыржан Момышұлының қатардағы жауынгерлер жайлы айтқан нақылға бергісіз сөздері
халқымыздың есінде. Даңқты қолбасшы солдаттың мінез-құлқын, парасатын, елі үшін шыбын жанын
қиятын ерлігін ерекше бағалай білген. Соның арқасында оларды ерлік жеңістерге бастап, жігерлендіріп
отырған.
Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында адуынды да қатал әскери басшы болып қана қойған жоқ,
сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен офицерлердің ақылгөй жетекшісі, зерделі де білгір,
байыпты да мейірман тәрбиешісі де бола білді.
Гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының 1990 жылдың 12 желтоқсанында туғанына 80 жыл
толуына орай Кеңес Одағының Батыры деген жоғары атақ берілді. Б.Момышұлының «Әділет қашанда
жеңеді, ол кешіксе де келмей қоймайды» деген сөзі шындыққа айналып, ел тілегі орындалды.

«Ерді ел үшін,
жігітті жұрт
үшін мақта»
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1946-1948 жылдары Ворошилов атындағы әскери академияның тыңдаушысы болады. 1948-1950
жылдары 49 атқыштар бригадысы командирінің орынбасары қызметін атқарады. 1952 жылы Кеңес
Армиясы Бас Штабының жанындағы Жоғары әскери академияны тәмамдайды. 1953 жылы академик
Ван-Чон-Худың басқаруымен келген Қытай делегациясымен кездеседі.
Соғыстан кейін 1950-1955 жылдары Совет Армиясы әскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы
полковник атағымен отставкаға шыққан cоң, елге оралады. Елде біраз уақыт жұмыс табылмайды.
Өмірбек Жолдасбеков Қазақ Ұлттық Университетінің әскери кафедрасына жұмысқа алмақ болады.
Алайда оған да қарсылық болған көрінеді. Батыр енді толықтай шығармашылықпен айналысады.
Ол қазақ және орыстілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау
етеді.
Бауыржан соғыс уақытында «Серігім», «Жазушыға», «Қалыбек аға», «Біреулерге», «Омарбекке»,
«Жардың мұңы», «Ғ-ға», «Ана тілін ардақта», «Досыма», «Толғау» атты өлеңдер жазған. 1952-1956
жылы «Офицердің күнделігі», «Бір түннің тарихы», «Біздің семья» деген алғашқы кітаптары жарық
көрді.

кубАғА сАпАры
Бауыржан Момышұлы 1962 жылы Фидель Кастроның шақыруымен Куба еліне барады. Сапар
барысында Куба басшысы Фидель Кастромен кездесудің реті келмейді, бірақ інісі Рауль Кастромен
кездесіп, ол кісіге үлкен әсер қалдырады, Куба әскерилерінің алдында дәріс оқиды. Кубаға барған
саяхаты жайында «Куба әсерлері» атты кітап жазады. Бауыржан Момышұлы Фидель Кастро мен
Эрнесто Че Гевараның үлгі тұтқан тұлғасы болған. 1963 жылы Куба үкіметінен бірнеше қайтара
шақыру келгендіктен, 10 күндік сапармен барып келеді.
Бауыржан Момышұлы 1982 жылы 10 маусымда 71 жасына қараған шағында Алматыда дүние
салады. «Кеңсай» зиратына қойылды. Дүниеден өткеннен кейін 1990 жылы Кеңес Одағының Батыры
деген атақ берілді. Шешім 1990 жылдың 11 желтоқсан күні шықты. Медаль номері 11637 . Батырдың
100 жылдығы Алматы қаласындағы Бауыржанға арналған ескерткіш 2010 жылы қыркүйектің 14 күні
Алматыда «Қазақтың Бауыржаны» атты деректі фильм көпшілікке таныстырылды. Фильмді үкімет
тапсырысымен Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойына арнап режиссер Қалила Омаров
түсірді.
2010 жылы желтоқсанның 10 ы күні Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағында совет-герман
соғысының қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлына тұрғызылған ескерткіш салтанатты жағдайда
ашылды Жалпы биіктігі 6 метрлік ескерткіштің тұғыры граниттен, ал батырдың мүсіні қоладан
құйылған.
2010 жылы Республика бойынша Бауыржан Момышұлының 100 жылдығына арналған мерекелік ісшаралар өтті. 2010 жылы қыркүйек айында Бауыржан Момышұлының 30 томдық шығармалар жинағы
жарыққа шықты. 2010 жылы 10 желтоқсан күні Алматы қаласында Бауыржан Момышұлына арналған
ескерткіш ашылды.
Құрастырған д. искакова
Тараз Университетінің
ғылыми кітапханасы
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Мәлік ҒАБДУЛЛИН
Кеңес Одағының
Батыры

Мәншүкке қамқор болған –
Мәлік Ғабдуллин

Қ

азақ халқының біртуар батыр ұлдарының бірі болған ұлағатты ұстаз,
қоғам қайраткері және жазушы Мәлік Ғабдуллиннің тарихтағы,
әдебиеттегі орны тым ерекше. Мәлік Ғабдуллин 1915 жылы 2 (15) қарашада
Ақмола облысы, Зеренді ауданына қарасты Қойсалған ауылында дүниеге
келді.
14 жасынан бастап атақты жазушы Сәбит Мұқановтың тәрбиесін алады.
1924-1931 жылдар аралығында Мәлік Ғабдуллин Көкшетау қаласындағы
жетіжылдық қазақ мектебінде оқиды. 1931 жылдың қыркүйегінен
1935 жылдың шілдесіне дейін Алматы қаласындағы Абай атындағы
Педагогикалық институттың «Қазақ тілі мен әдебиеті» бөлімінің студенті
болды.
1935 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын
тәмамдайды. Институттан кейін 1935-1937 жылдар аралығында әскери
борышын өтейді (1937 жылдың қарашасына дейін Өзбек ССР-і Ферғана
қаласында Отан алдындағы борышын өтеді).
Әскерден келген соң, 1937 жылы «Социалистік Қазақстан» газетінде
әдеби қызметкер болып еңбек етеді. 1938 жылы «Қазақстан пионері»
газеті редакторының орынбасары қызметін атқарады. КСРО Ғылым
Академиясының қазақстандық филиалындағы Тіл және Әдебиет
Институтында ғылыми қызметпен айналысады.
1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда, алғашқылардың бірі
болып өз еркімен майданға аттанады. 1941 жылдың қыркүйегінен
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бастап, соғыстың соңына дейін Отанды қорғау борышын абыроймен атқарады. Аға политрук
болады. Майданда И.В. Панфилов атындағы 8-гвардиялық дивизияда шайқасады. 1942 жылы
Новгород облысына қарасты Холм қаласының маңында болған ұрыста Мәлік әскерлерге
басшылық етеді. Ол басқарған сарбаздар фашистердің тісіне дейін қаруланған әскеріне тойтара
соққы береді. Кескілескен ұрыстың нәтижесінде жаудың екі танкісін гранатамен жарып,
жаудың 12 солдатын тұтқынға алады. Ұрыс кезінде Мәлік Ғабдуллин жарақаттанып қалады.
Алған жарақатына қарамастан, жауға қарсы оқ боратады. Осы ерлігі үшін КСРО Жоғарғы
Кеңесі Президиумының Жарлығымен 1943 жылдың 30 қаңтарында Мәлік Ғабдуллинге «Кеңес
Одағының Батыры» атағы етіледі. Бұл атақпен қоса, Ленин ордені және «Золотая Звезда»
медалі қоса берілді.
Мәліктің жаужүрек батырлығы жөнінде очерк жазған Борис Полевой темір өзек жауынгерлерін
көзі мен көріп, таңғажайып ерліктеріне елжіреген дивизия командирі, генерал-майор И.В.
Панфиловтың толға нысын былайша суреттейді. «…Өзінің көргісі келді. Сұңғақ бойлы, талдырмаш
жасты Панфилов ұзақ айналдырып қара ды. Шынын айтқанда, Мәліктің денесіне соғыстың әскери
киімі әлі қона да қойма ған кезі еді. «– Мә, саған ғылым адамы! Жарайсың! Жаман солдат болмассың», – деді ол Мәлікке жарықшақты дауысымен. Сөйтті де, Мәлік Ғабдуллинді өзіне қарай тартып
алып, кәдуілгі орыс халқының әдетінше, бетінен үш рет сүйеді.
Бұлардың қасында жақын тұрған адамдар, көп езу тартпай тын, салқын жүзді атақты генералдың
сыр бермейтін жүзінде әкелік қуаныштың лап бергенін байқасып қалысты», – дейді ол. Етігімен
су кештіріп, қанды көбік жалатқан қатыгез күндер өз батырын осылай тудырды».
Көз көргендер Мәлік Ғабдуллинді соғыс кезінде шығыстың қос шынарының бірі Мәншүк
Мәметоваға қамқоршы аға болған деседі. Мәншүктің қазасынан кейін оған Батыр атағын бергізу
үшін Мәлік Ғабдуллин үлкен ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. Бұл жайлы ҰОС ардагері
Байуақ ардагер былай депті: «Ол Мәншүктің қазасын ести салысымен, дереу Невель қаласына
барды. Келе сала: Мәншүкке не жасап жатырсыңдар?» – дейді. Олар екінші дәрежелі Отан соғысы
орденіне ұсынғандарын айтады.
Мәлік Ғабдуллин сонда қатты ашуланып: «Айтыңдаршы, Алматы мен Мәскеудің арасы қанша
шақырым?» – дейді. Біреуі «4800» десе, біреуі «5000 шақырым» деп жатады. «Мейлі, 4 мың-ақ
болсын. Басқаны қойып, қазақтың жиырмаға жаңа шыққан қызы сонша жерден Отанымды, Мәскеуді
қорғаймын деп келіп, қолына орыстың винтовкасын алып, соғысамын деуінің өзі сендерге ерлік
емес пе? Осыдан артық немене керек? Дереу құжаттарын қайта дайындаңдар. Орталық комсомол
комитетінің бірінші хатшысы Михайловқа, болмаса маған Батыр атағын берген Калининнің өзіне
барам. Тіпті Ворошиловқа кірем. Одан түк шықпаса, менің Мәлік атым құрып кетсін, өзімнің
жұлдызымды берем» деп қайтадан дайындалған құжаттарды алып кетеді. Содан алты ай дегенде,
1944 жылы 5 наурызда Мәншүкке Батыр атағы беріледі. Соғыстан кейінгі жылдары да елі үшін
аянбай қызмет етіп, артынан мол мұра, өнегелі өсиеттер қалдыра білген батыр атамыз 1973 жылы
екінші қаңтарда Алматыда қайтыс болды.
Дайындаған: Айгерім сматуллаева
Massaget.kz cайты
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Рақымжан ҚОШҚАРБАЕВ
Қазақстанның Халық
қаһарманы

Ерлігі 62 жылдан соң ғана
мойындалған
Рақымжан ҚОШҚАРБАЕВ

жоқтығынан мүлдем кереғар түсінік қалыптастырып келген көптеген фактілердің беті ашылып,
көптеген жауынгер азаматтардың еленбей келген ерліктері тарихтан лайықты орнын алды.
Өкінішке қарай жоғарыда келтірілген деректер Ұлы Отан соғысына қатысып, батыр атанған
қазақ азаматтарының бізге белгілі болғандары ғана. Уақыт өте келе сұрапыл соғыстың бізге
беймәлім жақтары ашыла бастаған сайын, қазақ батырларының саны әлі де арта түсер деген үміт
те жоқ емес, әрине. Жалпы қазақтан шыққан Ұлы Отан соғысы батырларының қатарында Кеңестік
жүйенің шовинистік сұрқия саясатының кесірінен ерлігі мұндаға дейін дұрыс бағаланбай, көпшілік
арасында талай тартыс тудырып келген асыл азаматтардың бірі — Рақымжан Қошқарбаев.
Ұлы Отан соғысында Рейхстагқа ту тігіп, алғаш рет Ұлы Жеңістің жалауын желбіреткен батырдың
ерлік істері өзге ұлттарды кемсітіп, тек өзінің ғана жетістігін насихаттап үйренген Кеңестік өркөкірек
өзімшіл жүйенің сол кездегі биліктегі шолақ белсенділер жоққа шығарып келді.
Ал шындығында халқының даңқты ұлы рақымжан қошқарбаев соғыста қандай ерлік
жасаған еді?
Бұл жөнінде «Түркістан» басылымына жазған мақаласында Көлбай Адырбекұлы былай дейді:
«Шындық қап түбiнде жатпайды». Рас сөз. Мiне, 62 жылдан соң Рақымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа
бiрiншi болып ту тiккенi анықталып отыр. Бұл ерлiгi жайында кезiнде Рақымжан Қошқарбаевтың өзi
де жазған болатын. Ұлы Жеңiстiң 20 жылдығында соғыс ардагерлерi Мәскеуге шақырылған. Сонда
грузин Кантария 150- шi дивизияның Рейхстагқа тiгiлген туын Қызыл алаңға ұстап шығады. Сол топта
Рақымжан Қошқарбаев та болған. Ол Кантарияның қолынан туды жұлып алып: «Бұл туды Реихстагқа
бiрiншi мен тiккенмiн»,- деген. Шындықты бiлетiндер оған қарсы келмейдi, оған бұлтармас дәлел
мына құжат…!

«М

ың өліп, мың тірілген» қазақ халқы тарихта небір зұлматты
жылдар мен қанды қырғындарды бастан өткеріп, бүтіндей бір
ұлттың жойылып кетуіне жол бере жаздаған қаншама сұрқия саясат пен
арамза әрекеттерді бастан өткерді. Солардың «ат ауыздығымен су ішкен,
ер етігімен су кешкен» ең бір қайғылы кезеңдері Ұлы Отан соғысымен
байланысты.
Гитлердің жер бетінде тек асыл текті неміс халқы ғана өмір сүруі қажет
деп, өркөкіректік пен шектен шыққан менмендікке бағытталған зұлым
саясатының салдарынан тұтанған алапат соғысқа тек қазақ жерінен ғана
аттанған қаншама мың қазақ қайтып еліне оралмады. Олар сұрапыл
соғыс жылдарында Отанын, туған жерін жаудан жанқиярлықпен,
асқан ерлікпен қорғай білді. Нәтижесінде 500 қазақстандық жауынгер
мен офицерлер Кеңес Одағының Батыры атанды. Олардың 103- і қазақ
ұлтының өкілдері.
Осы соғыста жан-алысып, жан беріскен Отанының жолында жанын
құрбан еткен есіл ерлердің ерліктері мәңгілік халық жадында сақталары
сөзсіз. Бұл соғыстың қаншама халықтар үшін, қаншама елдер үшін
зарлы болғаны соншалық оның зардабы соғыстың аяқталғанына жарты
ғасырдан асса да ұмытыла қойған жоқ. Қайта керісінше, осы соғыспен
байланысты бұрын бұрмаланып келген немесе тиісті деректердің
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Қошқарбаевтың сол туды көпшiлiктiң ортасында ұстап тұрған сурет қазiр бар. Соғыс ардагерi
Зекен Темiрғалиев 1962 жылы Ялтада дем алған екен. Шипажайдың мәдени қызметкерлерi оларды
Ставропольға алып барып, соғыс мұражайымен таныстырады. Мұражай қызметкерi Рейхстагқа ту
тiккен Егоров пен Кантария деп екеуiнiң суреттерiн көрсетiп жатқанда топ iшiнен оралдық Тәшкенбаев
деген ардагер орнынан тұрып: «Бұл мәлiмет қате. Егоров пен Кантариядан бұрын туды Рақымжан
Қошқарбаев пен Григорий Булатов тiккен. Сол кезде мен 150- шi дивизияның байланыс бөлiмiнiң
бастығы едiм.
Дивизия командирi генерал Шаталов 30 мамырда 1- Белорус майданының қолбасшысы Жуковқа
Рақымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатовтың Рейхстаг қабырғасына ту тiккенiн хабарлады. Жуков
қатты ашуланды: «Неге қайдағы бiр азиаттарға ту тiккiздiң? Ертең қалайда бiр орыс пен бiр грузин
Рейхстагқа қайта ту тiгетiн болсын», — деп бұйрық бергенiн өз құлағыммен естiдiм. 1- мамырда
фашистер аса күштi қарсылық көрсетпедi. Өйткенi, капитуляцияға келiсуге көнген едi. Сол күнi Егоров
пен Кантария көп қиындықсыз Рейхстаг үстiне ту тiктi. Қысқасы, оларға сондай мүмкiндiк қолдан
жасалынды»,-дедi.
Сол кездегi майдан газеттерi осы оқиға туралы мақалалар жариялайды. Онда Қошқарбаев пен
Булатовтың ерлiгi де айтылған. Олар 300 метр жердегi фашизм ұясы — Рейхстагқа бораған оқ астынан
7,5 сағатта әзер жетiптi.
Григорий Рақымжанды иығына шығарып, туды Рейхстаг қабырғасына неғұрлым жоғары тiккiзгенi
өте қиынға түскенi анық. Бұл өлiмге бастарын тiккенмен бiрдей iс екенiне ешкiмнiң де таласы бола
қоймас. Содан кейiн-ақ, немiстердiң мысы басылып, ендiгi қарсыласу ешқандай да ақылға сыймайтынын
түсiнсе керек.
Кеңес Үкiметiнiң басшылары бұл соғысты Ұлы Отан соғысы деп жариялады. Барлық ұлтты сол
Отанды қорғау үшiн күреске шақырды. Отан бiреу деген ұғымды саналарына сiңiрдi. Қазақтар да
сол үшiн жан аямай шайқасты. Ерлiктiң үлгiсiн көрсеттi. Бiрақ сол ерлiктi бағалауға келгенде Кеңес
Үкiметiнiң басшылары нәсiлшiлдiкке, кемсiтушiлiкке бой алдырды. Рақымжан Қошқарбаевтың кезiнде
бағаланбай қалған ерлiгi соның мыңнан бiр дәлелi.
Белгiлi жазушы Борис Горбатов: «Герой штурма Берлина» деген естелiгiнде: «Пора кончать
сравнивать наших войнов на орла и беркута. Какой орел, беркут может сравняться на казаха Рақымжана

отан үшін от
кешкен – Рақымжан
қошқарбаев
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Кошкарбаева, который на моих глазах водрузил
Знамя Победы над Рейхстагом, несмотря на
сильный и ураганный огонь немцев»,- деп жазды.
Көзi көрген жанның осы жазғандарынан артық
қандай дәлел керек ?!», дейді мақала авторы.
Ал «Қазақ әдебиеті» басылымының 2006
жылдың сәуір айының 28- індегі нөмірінде
басылған «Рейхстагқа тұңғыш ту тіккен»
деген мақалада мынадай жәйттер келтірілген.
«Американың «Нью-Йорк таймс» газеті 1945
жылдың 1- мамыр күнгі санында «Кеңес
үкіметінің Қызыл туы Рейхстаг үстінде
желбіреді» деген тақырыпта хабар жариялайды.
Оның соңы былай тұжырымдалыпты: «Кеңес
әскері кеше Берлиннің әр үйін ерекше
жанкешті шабуылдармен ала отырып, әкімшілік
орталығына сүңги кіріп, Рейхстагқа Жеңіс туын
тікті. Бұл – Гитлердің Кеңес Одағына лап қояр
алдында тобырын жинап алып: «Германияның
қазір күш-қуатқа молыққаны сонша, енді оны
бұдан былай ешқандай да мемлекеттер одағы
тізе бүктіре алмайды» деп күпсінген Рейхстагі
ғой. Енді орыстардың Берлин қорғанысын
құлатуы мен жалпы Германияны тізе бүктіруіне
көп қалған жоқ сияқты. Сол от-жалынды күндері
Рейхстагта екі жеңіс туының желбірегені белгілі.
Біріншісін 150- ші Идрицк дивизиясының лейтенанты Рақымжан Қошқарбаев
пен жауынгер Григорий Булатов 30 сәуір күні сағат 15-00 шамасында халық
туын; екіншісін басқа бөлімнің барлаушылары Егоров пен Кантария 1
мамырда сәске түсте Ставка туын тікті».
Әдетте газеттің маңдайында көрсетілетін датасынан бір күн бұрын
дайындалатынын, оның үстіне мына газеттің жер шарының арғы жақ бетінде
шыққанын еске алсақ, «Нью-Йорк таймс» газеті 1- мамыр күні шыққан
санында қай оқиғаны хабарлаған? Сөз жоқ, алғашқы оқиғаны ғана. Республика
компартиясы орталық комитетінің БАҚ-тары бұл оқиғамен оқырмандарын
мамырдың 3-нен бастап таныстыра бастады.
2004 жылы «Жібек жолы» баспасынан «Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан
Қошқарбаев» атты естеліктер жинағы шықты. Оның авторларының бірі
-майдангер жазушымыз Әзілхан Нұршайықов аталған ерлікті жасаған жолыақ Рақымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатовтың «Кеңестер Одағының
Батыры» атағына ұсынылғанына куәлік береді. Алайда, атақ сол жылдары
жүргізілген солақай да шовинистік саясат ықпалымен келесі күні екінші туды
тіккен орыс Егоров пен грузин Кантарияға бұйырады. Яғни жан алып, жан
беріскен соғыс кезінде де «Халықпен бірге туған партия» ұлттарға алалап
қарау саясатын жүргізген.

Батырдың есімі –
мәңгілік
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Батыр руғына тағзым
Бұл сөзімізді дәлелдеу үшін тағы бір дерек келтірейік. Маршал Жуковтың естелігінде қорғанысының
беріктігі Рейхстагтан кем емес Ратушаға /Берлин басқармасының ғимаратына лейтенант К.Маденов
взводының бірінші болып кіріп, ондағы қорғанушылармен соғыс сала бастағанын, сол жолы Громов
деген кіші лейтенанттың ішкі саты арқылы Ратуша мұнарасына ту тіккенін және сол үшін оған Кеңестер
Одағының Батыры атағы берілгені жазылған». Онда автор Маденов туралы басқа материалдарды
кездестіре алмағанына өкіне отырып, «егер ол Ратушаның қалың қабырғасын бұзып, шайқаста жанкешті
ерлік көрсетпесе, Громов ерлік жасай алар ма еді?» деген ойын ортаға салады. Жоғары атақ ерлікті
бастаушыға емес, жалғаушыға тиіп, бастаушы орыс болмағаннан кейін ескерусіз қалғанын айтады.
1- Беларус майданының командирі, маршал Жуков 1945 жылдың 30 сәуір айының 15 сағат 30-45
минуттары аралығында екі хабар алады. Біріншісін, яғни Рейхстагқа ту тігілгенін армия командирі,
генерал-лейтенант Кузнецов, ал Гитлер мен әйелі у ішіп өлгені жөніндегі екінші хабарды Кеңес
Командованиесімен келіссөз жүргізуге келген Германияның Құрлықтағы құрама күші штабының
бастығы, генерал Кребс жеткізеді. Қызыл Армияның миллиондаған жауынгерлерінің бірі Рейхстагқа
ту тігіп жатқанда миллиондаған бейкүнә жанның өліміне себеп болған, II Дүниежүзілік соғысты ашқан
фашизм фюрері жантәсілім етіпті. Мүмкін ол уды Рейхстагқа ту тігілгенін естіген сәтінде жеңілгенін
мойындап ішкен шығар. Қалай да Гитлер өліміне бағзы замандарда Еуропаны Рим басқыншыларынан

Есекрткіш
алдындағы
тарихи сурет

Ақындар Рақымжан
қошқарбаевқа арнап
өлең арнады

азат еткен Ғұндар ұрпағының себеп болғаны анық. Міне, ерліктің ерлігі! Сонда да ұлты орыс
болмағаннан кейін қазақ баласының ерлігі ескерусіз қала берген.
Әзекеңнің естелігіне үңіле түссек, Қошқарбаевтың тиесілі Алтын Жұлдызын ала алмай жүргені
жөніндегі мәселе Ұлы Жеңістің әр мерекесі сайын көтеріліп отырған. Алайда, Қазақ елінің тас
қабырғаны бұзған бір ұлының ерлігі жөніндегі өтініші мәскеуліктердің тас маңдайларын бұза алмаған.
Бұл ретте мынадай да оқиға орын алған екен. «Қазақ КСР-ның құрылғанына 60 жыл толу мерекесі
қарсаңында он шақты соғыс және еңбек ардагерлері қол қойған, белгілі мәселе бойынша жазылған
хат КСРО Жоғарғы Кеңесіне (Л.Брежневке) жолданады және Қазақстан тойына оның да Д.Қонаевқа
Қошқарбаевқа тиесілі болған Алтын Жұлдыз мәселесін ауызба ауыз айту тапсырылады. Республика
тойына Леонид Брежневтың қатысқаны белгілі. Алайда, біздің партия ұйымымыздың басшысы
Дінмұханбет Қонаев бұл тапсырысты басшыларға жеткізе алған-алмағаны беймәлім.
Ал КСРО Жоғарғы Кеңесіне жолданған хат оның төрағасы Леонид Брежневтың қолына тигенде ол:
- Біз енді ешқашан Отан соғысы оқиғасына оралмаймыз. Ол ескірген дүние, - деп жауап қайтарыпты.
«Басқалардың ерлігін ескерудің орнына мынадай ойда жүрген «көсеміміздің» өзі, сол соғыс жеңіспен
аяқталғаннан кейін омырауына төрт Кеңестер Одағының Батыры белгісі мен «Жеңіс» орденін тақты
ғой. Ой, бәтуасыз бодандық десеңізші!» деп жазады автор.
Міне, осылайша ерлігі өзі өлгеннен кейін де талай-тартыс тудырған есіл ер 1924 жылы Ақмола
облысының Ақмола ауданында туған. 1942 жылы әскер қатарына алынып, соғыстан кейінгі жылдары
азат етілген аумақтағы әскерлердің құрамында қызмет еткен. Ал 1964-1967 жылдары Ақмола облысының
атқарушы комитетінде нұсқаушы, Қазақ КСР Министрлер кеңесі жанындағы қоныс аударушылар
жөніндегі басқармада инспектор болған. Ал 1967 жылдан бастап, «Алматы» қонақ үйінің директоры
қызметін атқарды. «Қызыл ту», «1-ші дәрежелі Отан соғысы» ордендері мен «Берлинді алғаны үшін»,
«Варшаваны азат еткені үшін», медальдарының иегері. Рейхстагқа ту тіккені үшін «Жауынгерлік
Қызыл ту» орденінің иегері болды. Ал 2001 жылы «Қазақстанның Халық қаһарманы» атанды.
дана төлепбекова
https://elana.kz/ сайты
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Әлмұқан СЕМБИНОВ
Үш мәрте «Даңқ» орденінің
иегері

Астанада көшесі бар,
Әлмұқан СЕМБИНОВ кім?

Н

ұр-Сұлтан қаласындағы біз білетін «Әлмұқан Сембинов» көшесі сонау
Целиноград заманынан бері бар. Даңғыл болмаса да, тай шаптырым
жерге созылып жатқан әжептәуір ұзын көше. «Имановтан» басталып,
«Кенесары ханды», «Баянауылды», «Дулатиды», «Сейфуллинді» қиып
өтіп, «Жиенқұловамен» тұйықталады. Жергілікті халық көшені білгенімен,
Әлмұқан Сембинов дегеннің кім екенін білмей шықты. Қазақ-түрік лицейі
сол көшеге жақын болатын маңнан сұрастырдық.
- Сембиновтің кім екенінен бейхабармын. Астанаға 1998 жылы оқуға
келгенмін, Бұл көше содан бері бар, – деді Амангелді есімді бір жігіт.
Бұрын «Әлмұқан Сембиновте» пәтер жалдап тұрған бір сіңліміз де көшенің
аты кімге, не үшін берілгенінен бейхабар болып шықты.
«Сұңқар» қонақүйінің кіреберісінде тұрған еңгезердей жігіт те «Білмедім,
бауырым» деген сөзден басқа артық жауап бере алмады. Аялдамада тұрған
оқушылардан да сұрастырсақ, «Берлинді мен алған жоқпын...» деген кейіпке
еніп оларда кете барды.
-Жоқ, жоқ Әлмұқан Сембиновті білмедім дегенге біреу-міреуді жазғырғалы
отырған жоқпыз. Шыны керек, ол туралы біздің өзіміз де кездейсоқ естідік
қой. Басшылықтан пәрмен түскен соң ғана, іздестіре бастағанбыз.
Сөйтсек, біз іздеген Әлмұқан Сембинов Екінші Дүниежүзілік соғыстың
батыры, «Даңқ» орденінің толық иегері болып шықты. Ұлы Жеңіске 70 жыл
толар тұста жеңіс күнін жақындатуға үлес қосқан қаһарман жерлесімізді
халыққа таныстырғанды жөн көргендіктен қолымызға қалам алып отырмыз.
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Әлмұқан Сембинов 1924 жылы Ақмола ауданы Жаңабірлік ауылында дүниеге келіпті. Жасы 18 ге
енді толған түбітмұрт бозбала 1942 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылып, қан майданға аттанып
кете барған. «Қырық жыл қырғын болса да, ажалды ғана өледі» деген сөз Әлмұқан Оспанұлына қатысты
болып шықты. Әлмұқан Сембинов сол жылы 1210 атқыштар полкының барлаушылар взводына
қосылып, соғыстың соңына дейін алғы шепте болған.
1944 жылдың жазында Беларусь жерінде Днепр өзенінен алғашқылардың бірі болып кесіп өтіп,
Быхов қаласына басып кірген. Қаланы азат ету үшін болған ұрыста ерен ерлігімен көзге түскен. Барлау
тапсырмаларын мүлтіксіз орындаған, бірнеше рет маңызды дерек әкелу жорықтарына қатысқан аға
сержант Әлмұқан Сембинов ІІІ- дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталады. «Қызыл Жұлдыз» орденін
де төсіне қадайды.
Ал, 1945 жылдың сәуір айында Әлмұқан Сембинов өзіне берілген бөлімше әскерлерімен жау тылына
аттанады. Одер өзенінің жағасындағы Мюльроз қаласының маңында жау штабының машинесіне
тұтқиылдан тиісіп, 2 немісті жер жастандырып, 1 офицерді тірідей қолға түсіреді. Сол жылы сәуірде
Шеспцинг елді мекенінде тағы бір бронды көлікті отқа орап, үш бірдей дұшпанды тұтқынға алады.
Сонымен қатар серіктерінің тұтқындарды алып, ары қарай шегініп кетуіне жағдай жасап, жауды бөгеу
үшін кейіндеп қалған Әлмұқан Сембинов жалғыз өзі он шақты дұшпанның көзін жояды. Осы жорықта
көрсеткен ерлігі үшін Әлмұқан Сембинов ІІ дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталады.
Әлмұқан Сембинов ұрыс кезінде бірнеше рет жараланса да, алғы шептен үнемі кеткен емес. Көптен
күткен Жеңіс күнін де қаруластарымен бірге қарсы алды. Неміс-фашист басқыншыларымен соғыста
көрсеткен ерліктері үшін қызыл әскер Әлмұқан Сембинов КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1945
жылдың 15 мамырындағы Жарлығымен енді І дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталады. Осылайша,
жиырма бес жасында «Даңқ» орденінің толық кавалері атанады. Сөйтіп, Кеңес Одағының Батыры
атағымен бірдей дәрежеге ие болды.
Соғыс біткеннен кейін Әлмұқан Сембинов өзі туып-өскен Ақмола қаласына оралады. Қан майданның
салмағы еңселерін езген тылдағы қарапайым халықпен бірге жан аянбай еңбек етеді. Еті тірі азамат
1951 жылы Абай атындағы Алматы педагогикалық институтын тарих мамандығы бойынша бітіріп
шығады.
Целиноградта жаңадан ашылған Құрылыс техникумының ең алғашқы директоры болады, партия
қызметін де атқарады. Жеңіс күнін жақындату үшін басын бәйгеге тіккен батыр бейбіт күннің қызығын
біраз көргенмен, 1972 жылы өмірден ерте кетеді.
Өкінішке қарай, қан майданда қаһармандық көрсеткен жерлестеріміздің басым көпшілігін бүгінгі
ұрпақ біле бермейді. «Әлмұхан Сембинов» көшесі кімнің құрметіне қойылғаны туралы қарапайым
елорда тұрғындарының басым көпшілігі бейхабар болуы осының бір мысалы ғана.
Олай болса, Отан үшін толарсақтан қан кешкен аталардың есімін елге танытпасқа?! Ол үшін көп
жұмыс, қыруар қаржының да қажеті жоқ. Ең бастысы, ниет қана. Мәселен, біз «Әлмұхан Сембинов»
көшесінің бойына батырдың құрметіне естелік тақта қою керек деп есептейміз. Тақтаға Әлмұқан
Оспанұлы Сембиновтың суреті мен ол туралы мәліметтер жазып қойса, елордалықтар «Даңқ» орденінің
толық кавалері болған даңқты жерлестері туралы білер еді. Әрі соғыс алыстаған сайын, ел қорғаған
батырлардың бейнесі асқақтай беру керектігі туралы жиі айтып отырсақ. Есіміне көше берілген
Әлмұқан Сембиновтердің кім екенін, қандай еңбегі сіңгенін елордалықтарға жеткізсек, батырдың
рухын биіктетудің бір үлгісі осы болар еді.
Айзере самарқан
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Мәншүк МӘМЕТОВА
Кеңес Одағының
Батыры

Мәншүк МӘМЕТОВА
қазақтан шыққан
әйгілі пулеметші

М

әншүк Мәметова адамзат тарихына есімін қанмен жазып кеткен
қазақтың қайсар қызы. Оның өмірі мен ерлігі турасында талай
тағылымды естеліктер жазылды, жазыла да бермек. Өйткені, ерлік тарихы
мәңгілік тақырып. Мәншүк миллиондаған адамдардың бейбіт тірлігі жолында
өз өмірін құрбан еткендердің бірі.
«Қазақ батыры» десек кез келген адамның көз алдына қасқыр секілді
сұсты мінезді ержүрек, мықты, бүркіт сияқты қырағы жігіт елестейді. Бірақ
соғыста әйел адамдардың да ерлік көрсеткенін білеміз. Солардың бірі батыр
атағын арқалаған қазақтың нәзік пулеметші қызы Мәншүк Мәметова. Ол
Кеңес Одағының Батыры атағын алған алғашқы қазақ қызы. Ал Мәншүк
Мәметованың өмірі көз алдыңа ерлік пен махаббатқа толы шығыс поэмасын
елестетеді.
Мәншүктің ата-анасы азан қойып берген есімі – Мәнсия. Анасы еркелетіп
Моншағым дей бергеннен кейін, Мәнсияның тілі келмей өзін Мәншүк деп
кеткен. Осылайша, анасы еркелетіп атаған «Моншағы» Мәнсия да емес,
Моншақ та емес Мәншүк аталып кетті. Кейіннен құжат толтырғанда да, ол
есімін Мәншүк деп толтыра бастапты. Соғыс майданында да осы аяулы есімін
асқақтатып, тарихқа Батыр Мәншүк деген есіммен енеді. Ол 1922 жылдың
қазан айында Батыс Қазақстан облысы, Орда ауданында дүниеге келген.
Мәнсияның балалық шағы Қазақ КСР-да, Жасқұс деп аталатын ауылда өтті.
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Отбасы нашар жағдайда өмір сүрді. Әкесі – Жиенғали қоймада күзетші ретінде жұмыс істеді, ал анасы
– Тойшылша бала тәрбиесімен айналысты.
1927 жылы Мәншүктің ата-анасы тұрған ауылға Саратовтан туыстары қыдырып келеді. Ол ағасы
Қанаттың үйіне келген жас отбасы Әмина мен Ахмет Мәметовтер еді. Екеуі де университет бітірген,
білімді адамдар. Сонда ағалары Қанат інісі мен келінінің келуіне орай жақын туысы Жиенғали
мен Тойшылшаны шақырады. Бірақ, олар қонаққа жалғыз емес, көздері қарақаттай мөлдіреген
қыздары Мәншүкті де ертіп апарады. Ұзақ уақыт перзент сүйе алмаған Ахмет пен Әмина
Мәметовтер сүп-сүйкімді болған, тілі тәтті Мәншүкті бір көргеннен қатты жақсы көріп қалады.
Алыс жолдан келген ерлі-зайыптыларды Мәншүктің ата-анасы да қонақ етеді. Сонда қонақасы
аяқталар уақытта, Ахмет пен Әмина Мәметовтер үй иелеріне күтпеген өтініш жасайды. Перзент
сүйе алмай жүрген жас отбасы қазақтың салт-дәстүрімен көздері моншақтай болған Мәншүкті
асырап алуды сұрайды. Жиенғали мен Тойшылша туысының өтініш қабылдап, шешімге бірден
келе алмады. Бірақ, қыздарының білімді адамдардың отбасында тәрбиеленіп, қалалы жерде
білім алуға мүмкіндігі бар екенін түсінген ата-ана Мәншүкті беруге келіседі. Алайда, ана жүрегі
моншақтай қызын қимайды. Сонда Жиенғалидің немере інісі Ахмет, яғни Мәншүкті асырап
алған әкесі қызды оқытып, тәрбиелеуге уәде береді. Бірақ, асырап алған қызын өз атына жазғысы
келетінін айтады. Немере інісі осылай деп, қиылып сұраған соң Жиенғали сүйікті інісінің көңілін
қалдырмай, Мәншүкті келіні мен бауырына аманаттайды.
Осылайша, Ахмет мен әйелі Әмина үш жасар Мәншүкті бауырына басады. Ахмет қазақтан
шыққан алғашты дәрігерлердің бірі болса, әйелі Әмина әдебиет пәнінің мұғалімі, кейін Алматыдағы
мектептердің бірінде әдіскер болып жұмыс істейді.
Енді Ахметтің қызы атанған Мәншүктің өмірі Алматыда жалғасады. 1931-1938 жылдары ол
Алматыдағы №28 мектепте білім алады. Дәл осы уақытта Мәншүктің туған анасы және 2 жылдан кейін
туған әкесі қайтыс болып кетеді.
1938 жылы дәрігер болып қызмет етіп жүрген Мәншүктің әкесі Ахмет Мәметовқа «халық жауы»
деген жаза жабылады. Осындай нақақ жаламен абақтыға қамалған Ахмет сол жылы ату жазасына
кесіледі. Бұл оқиға әкесін қатты жақсы көріп, еліктеп өскен қыздың жүрегіне өшпейтін қара дақ
болып жағылады. Кішкентайынан әкесі секілді дәрігер болуды армандаған Мәншүк басынан осындай
қиындық өткенген кейін жұмысшы факультетіне оқуға түседі.
Бірақ, Мәншүк соғысқа дейінгі жылдарда өте көп қиындық көрді. Бұл кезде нақақ жаламен атылған
Ахметтің әйелі Әминаның да басқан ізі аңдулы болды. Одан жиі жауап алынып, жесірді халық жауының
әйелі ретінде көреді. Оның үстіне, бұрын жақын араласқан достары да бұл отбасынан теріс айналып,
Әмина адам төзгісіз тағдырдың салдарынан ашушаң бола бастады. Тұрмыстары нашарлайды. Содан
Мәншүк институттағы оқуын тастап, үкіметтің басқарма істерінде хатшы болып жұмысқа тұрады.
Өзі жалғаз қалған Мәншүк 1940 жылы ауылдағы туыстарына ауыр жағдайын айтып, материалдық
көмек сұрап хат жазады. Бірақ, қаршадай қыздың бұл хаты жауапсыз қалады. «Халық жауының қызы»
деген атақтан үріккен туыстары жалғыз қалған Мәншүкпен байланысудан қорқып, жауап бере алмайды.
Ал, Мәншүктің туған ағалары Нағи мен Қадыр Ахметтің ағасы Қанаттың қамқорлығында болды. Нағи
мектеп бітіргеннен кейін Оралға оқуға келеді. Екінші ағасы Қадыр болса Орал пединститутын аяқтаған
соң, кейін әскер қатарына шақырылады.
1941 жылдың басында Мәншүк өзін асырап алған апайы Әминаның үйін тастап, жатақханаға
көшіп кетеді. Және осы жылы соғыс та басталып кетеді. Алдағы болашаққа деген жоспар бәрі кейінге
қалды. Ол кезде Мәншүк небәрі 18 жасқа толған болатын. Көп қиындық көрген қаршадай қыз тез
есейді. Бірақ, Мәншүк осы кезге дейін әкесінің атылып кеткенінен хабардар болмаған еді. Сондықтан,
ол Кеңес Үкіметін қорғауға ат салысып, жазықсыз айдауға кеткен әкесі Ахметті құтқару үшін қан
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майданға аттануды шешеді. Себебі, сол кезде «Егер «халық жауының» балалары Отан қорғауға өз
еркімен барса, онда ата-анасына жағылған қара күйе, қылмыстық жаза кешіріледі» деген желдей ескен
сыбыс Мәншүктің тыныш жатуына мұрша бермеді. Ол бір жылға жуық майданға өз еркімен баруға
өтініш білдіріп, әскери комиссариаттың табалдырығын тоздырумен болады.
Қазақтың қайсар қызы майданға алу туралы өтінішінде: «Мен Мәметова Мәншүк, 1922
жылы кедей шаруаның отбасында дүниеге келгенмін. Ата-анам қазіргі уақытта қайтыс болған.
Жұмысшы факультетін оқып бітіргенмін, қазір Халкомкеңесте халық комиссарлары кеңесі төрағасы
орынбасарының жеке хатшысы болып қызмет етемін. Өмірбаяным жөнінен қысқаша мағлұмат бере
отырып, Сізден ағаларыммен және апаларыммен (қарулас) бірге фашист-қарақшыларды талқандап
құрту үшін мені майданға жіберуіңізді сұрағым келеді, өйткені майданға баратындай ағайым да,
апайым да (отбасым да) жоқ, сол себептен де өзім сұранамын. Өтінішімді қанағаттандыруыңызды
сұраймын. 1939 жылдан комсомол мүшесі.27.08.1941 ж.(М.Мәметова)» деген.
Ол кезде Кеңес билігі әйелдерді әскерге алу туралы жарлық шығармаған еді. Ал 18 ге енді келген қазақ
қыздарының әдемі туфлидің орнына керзі етікке жүгіріп, қан майданға аттануы қанда бар қайсарлық
болса керек. Міне, осындай қайсарлық танытқан қазақ қызы ақыры дегеніне жетіп, 1942 жылдың 13 ші
тамызында Алматыда құрылған жасақпен соғыс алаңына аттанады. Ол 100-атқыштар бригадасы еді.
1942 жылдың жаз айында Алматыдан аттанған бригаданың құрамында 4890 жауыңгер болса, оның
арасында 2 қазақ қызы болды. Ол дәрігер Мәриәм Сарлыбаева мен Мәншүк Мәметова еді. Осы күні
майданға аттанғандарды шығарып салуға қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаев та келген болатын.
Мәншүкпен бірге майданға оның құрдастары Әзілхан Нұршайықов, Райымбек Байсейітов, Нұржан
Құсайынов, Сұлтан Жиенбаев, Тахауи Ахтанов аттанды. 100-бригаданың командалық құрамында
командир қызметінде Сақтаған Бәйішев, Асқар Закарин, Мәлік Ғабдуллин, Ыбырайым Сүлейменов,
Әбілқайыр Баймолдиндер болды.
Ұрыс алаңына аттардан бірнеше күн бұрын бригада командирінің саяси жұмыс жөніндегі
орынбасары міндетін атқарған подполковник Сақтаған Бәйішев Мәншүктің өтінішін қабыл алып, оны
пулеметшілер ротасына жіберу туралы шешім қабылдайды. Осылайша, соғысқа дейінгі өмірінде де
көп қиындық көрген қаршадай қазақ қызы 3 адамның шамасы әрең келетін пулеметпен танысып, оны
қолдануды үйренеді. Мәншүк әскердің қиындығын ерлермен қатар көрді. Майданда ол кішкентай, нәзік
Мәншүк болмайды. Бас жауынгерлермен бірге жер жорғалап, қалың ну ормандардан, судан жүзіп өтті.
Жаңбырлы күндері үстіндегі киімі керзі етігіне дейін малмандай су болған кездері де болды. Дегенмен,
майдандағы жауынгерлер Мәншүкті мақтан тұтып, ержүректіліктің үлгісі көрді.
Мәншүк әскердегі бірінші тапсырманы
штаб бастығы подполковник Мостовтан
алды.
Ол
аға
сержант
Ыбырайым
Сүлейменовтің алып жүруімен екінші
атқыштар батальонына штабтың құжаттары
бар папканы жеткізуге тиіс болды. Сол
уақытта байланысшылар тобы фашистердің
шабуылының астында қалса да, қазақ қызына
берілген тапсырма ойдағыдай орындалып,
Мәншүк алғыс алады.
Қазақтың қайсар қызы майдандағылардың
көзіне бірден түсті. Мәншүк кез келген
ұрыста батылдық пен өжеттілік танытып,
шеберлігін көрсете білді. Тіпті, ауыр жарақат
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алып, өлім аузында жатқан майдандастарына көмек көрсетіп, өлім аузынан құтқарды. Өз міндетінен
бөлек, санитарлық қызметті де шебер атқарды.
Мәншүк 1942 жылдың қарлы қысында Великие Луки қаласын жау қолынан азат етуге тікелей қатыса
жүріп, ұрыс алаңында санитар нұсқаушы болып шайқасты. Кішкентай кезінде әкесі Ахметке еліктеп
дәрігер болуды арман еткен ол медициналық институттың бірінші курсын тәмамдап үлгерген болатын.
Ақыры, қан майданда жауынгерлерге көмек көрсетіп, қайырымды әскер атанды.
1943 жылдың қарсаңында Великие Луки қаласы жау қолынан азат етіліп, арасында Мәншүк
бар Ушаков батальоны Бурцево деревнясын қорғауға аттанады. Мәншүк бұл ұрыста ерекше ерлік
көрсетті. Бурцево деревнясы төрт рет қолдан-қолға өтіп, шайқас одан сайын қыза түсті. Сонда жаралы
жауынгерлерді жау оғынан қорғап, тасып жүрген қазақ қызы сол күні фашистерге пулеметпен оқ
жаудырады. Ол көз алдында қаза болған пулеметшінің «Максим» пулеметін алып, қатарласып келе
жатқан фашистерді дәл көздейді.
Мәншүк көптеген жаралы жауынгерді қорғап, медициналық көмек көрсетумен қатар, жанындағы
пулеметке жабыса кететін. Ол осындай өжеттілігімен бүкіл бір ротаны жаудан құтқарып қалды. Ал,
бірнеше адамдарынан айырылған неміс әскері шегінуге мәжбүр болды.
Ақыры, өжет қыздың бұл ерілігі оны пулеметші боламын деген арманына жеткізді. 1943 жылы
командир Мәншүктің өтінішін орындап, алдыңғы шепке алады. Сөйтіп, Мәншүк пулеметшілер
батальонына қабылданады. Тіпті, бөлім командиріне дейін көтеріліп, сержант болады.
1943 жылдың қазанында Мәншүктің батальоны Изоча станциясын жау қолынан босатуға қатысады.
Бұл қатал ұрыста адам шығыны көп болып, Кеңес әскері артқа шегінуге мәжбүр болады. Бірақ, кері
шегініп бара жатқан жауынгерлер ұрыс алаңында жазғыз өзі қайтыс болған жауынгерлердің пулеметін
түзеп жүрген қазақ қызын көреді. Кері шегінген жауынгерлер Мәншүкті өздерімен алып кеткісі
келді. Бірақ, бойын батылдық пен ашу кернеген пулеметші қыз олардың дегеніне көнбей: «Өздерің
бара беріңдер, егер мен кетсем, сендерді кім қорғап қалады» деп қарсылық білдірі. Ақыры, Мәншүк
көнбеген соң, олар өздері кетуге мәжбүр болады. Міне, Мәншүк Мәметова майдандастарын жалғыз
өзі осылай қорғап қалады.
Қайтпас қайсар қазақтың Мәншүгі өзінің «Максим» пулеметімен жүздеген немісті жалғыз өзі
қырады. Немістер мерген қыздың қаһарлы пулеметінің көзін құртуға барын салды. Бірақ, жалғыз өзі
қасық қаны қалғанша жаумен шайқасып, өшпес ерлік көрсеткен батыр қыз сол күні, 1943 жылдың 15
қазанында ұрыс даласында ерлікпен қаза тапты.
Батыр қыздың қаралы қазасы бүкіл дүниені дүр сілкіндірді. Түн жарымда Мәншүк қаза болды
деген хабарды естіген жауынгерлердің қабырғасы қайысты. Әйгілі пулеметші қыздың өшпес ерлігі
жайлы аңыздар майданға желдей есіп, барлық тілде Мәншүк туралы радиохабарлар беріліп, газеттер
шыға бастады. Барша жұрт оны туған бауырындай өнеге тұтып, мақтан етті. Ал, даңқты батыр
қаза тапқаннан кейін 6 ай өткен соң оған Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 100-бригаданың
командалық құрамында командир болған Мәлік Ғабдуллин Батыр Мәншүктің майдандағы
өшпес ерлігін дәлелдейтін құжаттарды қайта рәсімдеуге қол жеткізіп, КСРО-ның Жоғарғы Кеңес
Президиумының бұйрығымен 1944 жылы 1 наурызда Мәншүк Мәметоваға Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді.
Шығыс қыздарының арасынан бірінші болып Батыр атағын алған әйгілі пулеметші бүгінде қазақ
халқының ғана емес, бүкіл Азия жұртының мақтанышы. Даңқты пулеметші, қазақтың батыр қызының
есімі халық жүрегінде мәңгілік қала бермек.
Stan.kz порталынан алынды
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Әлия МОЛДАҒҰЛОВА
Кеңес Одағының
Батыры

Әлия МОЛДАҒҰЛОВАНЫҢ
ерлігі
Əлия Молдағұлова кеңес мергені, ефрейтор, кеңес одағының батыры. ол
ұлы отан соғысы жылдарында 2-ші Балтық жағалауы фронтында, 22-ші
әскердің 54-ші арнайы атқыштар бригадасында соғысқа қатысқан. осы
кітапқа Stan.kz интернет-порталының даңқты батыр қыздың өмірі мен
майдандағы өшпес ерлігі туралы дайындаған материалын ұсынып отырмыз.

Ә

лия Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Қобды
ауданына қарайтын Бұлақ ауылында дүниеге келген. Азан шақырып
қойған есімі Әлия. Әкесінің есімі Нұрмұхаммед Сарқұлов, анасы Маржан
Молдағұлова. Әлияның Бағдат есімді артынан ерген інісі болған.
Бірақ, Әлия 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болып, әкесі екі баламен
жазғыз қалады. Бұл кезең өте қиын болатын және әйелінен айырылған
Нұрмұхаммед қызын әжесінің тәрбиесіне беруге мәжбүр болады.
Осылайша, Әлия нағашы ағасы Әбібәкір Молдағұловтың отбасында өмір
сүріп, балалық шағы өзімен қатарлас туысы Сапурамен бірге өткізеді.
1935 жылы Молдағұловтар отбасы Мәскеуге, ал кейінірек соғыс
алдында Санкт-Петербургке көшеді. Отбасылық жағдайға байланысты
ағайы Әлияны №46 қалалық балалар үйіне береді. Осылайша, күз айында
Ленинградтағы балалар үйіне көзі сәл қысыңқы 12 жасар қазақтың
қараторы қызы келіп қосылады. Балалар үйіндегі орыс достары оны Лия
деп атайды. Оларға Әлия дегеннен осылай атаған ыңғайлы болды. Ол
балалар қатарына бірден қосыла алмайды. Бала Әлия жолдастарына мұқият
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қарап, бірте-бірте олардың көңілін баурай бастайды. Әлияның сабақ үлгерімі жақсы болады және
ол пионерлер құрамында да белсенді жұмыс істейді. Сол еңбекқорлығының арқасында Артекке
жолдама алады.
1941 жылдың жазғы күндерінде балалар үйінің пионерлері үлкен сапарға дайындалып жатады.
Соңғы дайындық бітіп, қапшықтарға киім-кешектері мен керек жарақтары салынып қойған еді.
Бірақ, олар демалысқа шықпай қалады.
Себебі, сол күні радиодан фашистік Германияның Совет Одағына шабуыл жасағаны туралы
хабарланады. Сонда Әлия бірінші болып жұмысқа баруға өтініш білдіреді, бірақ оны балалар
үйінен жібермейді.
Соғыс туралы хабар тарағанда ересек топтағы балалар Ленинград айналасындағы бекініс
құрылысына көмектеседі. Олардың арасында жанын салып жұмыс істеп жүрген Әлия да бар еді.
Қара жұмыстан қолы жарылып, қатайса да, Әлия күрегін тастамайды. Керісінше, табандылығымен
жігіттерді жігерлендіріп отырады.
1941 жылдың қараша айында Әлия Молдағұлова комсомолға қабылданады. Комсомол билетін
алғаннан кейін, ол өзін жауынгер қатарында жүргендей сезінеді.
Немістер қаланы бомбалауын тоқтатпайды. Өзгелермен бірге Әлия да үйдің төбесінде
кезекшілік етіп, жарылғыш заттарды сөндіруге ат салысып, жараланғандарға көметкеседі. Сонда
алғаш рет қан көрген Әлия «Жаудың жүрегіне оқты өзім атқым келеді!»-деп, соғысқа аттануға
ниет білдіреді. 1942 жылдың наурызында балалар үйімен бірге Әлия да Ярославль облысының
Данилов ауданындағы Вятской кентіне көшіріледі. Мұнда қазақ қызы 7 сыныпты бітіреді. Күзде
ол Рыбинскіге барып, авиациялық техникумға түседі, бірақ онда небәрі 3 ақ ай оқиды. Ол 25
қазанды асыға күтті. Себебі, бұл күні ол 17 жасқа толады.
Сөйтіп, 25 қазанда кешкі уақытта аудандық военкоматтың есігіне кіп-кішкентай, арық қыз
кіреді. Ол Әлия еді.
-«Мен, комсомол мүшесі Әлия
Молдағұловамын. Ярославльге Ленинградтан көшіп келген
балалар үйімен бірге келдім. Қазір техникумда оқимын. Мен майданға барғым келеді»,- дейді
Әлия. Военком кішкентай қазақ қызының жасы 18 де екеніне сенбей, он сегізге толғанда бір-ақ
кел деп, қайтарып жібереді. Әлия бірнеше рет армияға баруға өтініш береді, бірақ оның өтінішін
олар қабыл алмайды.
Майданға аттануға ұмтылған Надежда Матвеева да Әлияның өзін соғысқа алу туралы өтінішін
қабылдау үшін барын салғанын айтып, есіне алады.
Ақыры, 1942 жылдың желтоқсанында, майданға аттануға деген үздіксіз өтініші бойынша Әлия
снайпер нұсқаушылар мектебіне оқуға түседі. Сол күндері екі қыз Әлия мен Надежда Матвеева
дос болып кетеді. Кейіннен Надя Әлияның серіктесі болады, олар бірігіп снайпермен немістерге
шабуыл жасайтын.
Қиындықтарға қарамастан, Әлия қызығушылықпен оқыды. Дегенмен ол майдан шебіне барып
фашистерді атып, құртқысы келді. Сонымен қатар, ол бір ғана тілектің жеткіліксіз екенін түсінеді.
Ол бәрін шебер жасау керек екенін білді. Ал командирлер: «Нағыз снайпер – бұл жоғары білікті
маман. Қай жерде нағыз снайперлер болса, жауда бір минут тыныштық болмайды» дегенді
құлағына құйып алады.
Олардың оқу бағдарламаларында арнайы және дене шынықтыру бойынша әр түрлі іс-шаралар
өткізіліп тұратын. Ептілік пен айлакерлік, төзімділік пен шыдамдылық керек екенін ол осы оқу
барысында түсінді. Бірақ, негізгі міндет – дәл атуды үйрену болатын. Әлия ұзақ уақыт бойы
бірінші атудан жүрексінді. Өйткені, жауынгерлік мылтықтың құлақ тұндыратын дауысының өзі
үрейді ұшыратын. Взвод командирі оған «сен әлі асықпа, алдымен шүртпені бас» деп үйретті.
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Оқу барысында Әлия бүкіл казарманы тік тұрғызды. Бірде тәуліктік кезекші Әлияның казармада
жоқ екенін байқап, рота командиріне баяндайды. Барлығы қызды іздей бастайды. Сонда командир
ағаштың басында отырған Әлияны көргенде қатты таңғалады.
Сол кезде Әлия: «Командир жолдас, мен ағашқа қалай шығу керектігін білмеймін, өйткені
біздің ауыл сайын далада. Ал сіз снайпер бола алмайсың дегенсіз. Сондықтан, түнде ағашқа
шығып жаттығуды жөн көрдім», деп ақталады.
Ол оқу кезінде өте мұқият болады, тәлімгерлер үйреткеннің бәрін үйреніп алады. Ал мылтықты
өте қымбат зат ретінде көріп, әрқашан оны таза ұстайды екен. Көпшілігінен жылдам атуды
үйреніп, нысананы дәл көздеді. Сөйтіп, ату техникасын сәтті меңгеріп шықты.
Әлиямен бірге оқыған әр адам оның төзімділігі мен мінезінің беріктігіне таңғалатын.
«Бұл 1943 жылдың аязды қаңтары болды. Роталар кешкі уақытта тактикалық жаттығудан келе
жатты. Ең соңында төртінші рота келеді. Ал оның артынан жалғыз өзі келе жатқан кішкентай
адамның бейнесі көрінді. Қарасам Әлия екен. Сонда ол батылдықпен маған жақындап:«Курсант
Молдағұлова рота командирінің рұқсатымен тактикалық оқытудан қатардан тыс келе жатыр!»деді. Оның сөзінен аяғын қатты қажап алғанын байқадым. Оған жарақаттанған аяғымен жаттығу
қиын болса да, бірақ ол қатардан қалмады. Әлияның мінезі осындай еді»,- дейді снайперлік
мектептің саяси бөлімінің басшысы Валентина Никифорова.
Әлияда бос уақыт бола бермейтін. Егер бос уақыты болса өзімен жасты туысы Сапураға хат
жазатын еді. Осы хаттардың көшірмелері қазір Молдағұлова көшесінде орналасқан №891 Мәскеу
орта мектебінің музейінде сақтаулы. Ол хаттарда жақын адамдардың бір-біріне деген сағынышы
мен жеңіске деген сенімдері жазылған.
Әлия туысына жазған хаттарының бірінде: «Қымбатты Сапура, мен өзімді сендердің жаныңда,
туған Қазақстанымда өмір сүріп жатқандай елестетін боламын. Сендермен көрісіп, туған ауылыма
барғым келеді. Бірақ ештеңе етпейді, жеңісті бірге атап өтетін уақыт келеді әлі, сол кезде сіздермен
қауышармын»,- делінген.
Бұл хат жолдарын Әлия оқуды бітіретін жылы жазған. Үздік курсант ретінде, оған снайпер
мектебінде нұсқаушы болып қалуды ұсынады. Бірақ, Әлия бұған келіспейді. Ол өзін әскер
қатарына жіберуді талап етеді.
Әлия табанды және алған бетінен қайтпайтын қыз болады. Ол снайперлік мектепті үздік
аяқтаған кезде, оған эфрейтор атағы берілген.
1943 жылдың тамыз айының басында снайпер қыздар солтүстік-батыс майданға келіп, әскери
бөлімшелердің бірінде қызметтерін жалғастырды. Осылайша, олар жауынгерлік жұмысқа кіріседі.
Сонда батальон командирі ап-арық кішкентай қызға қарап, әкелік ілтипатпен: «қызым, жасың
нешеде» деп сұрайды. Әлия жақында ғана 18-ге келгенін айтқанда, командир «бойыңа қарасаң әлі
баласың, қалай соғысқа қатысасың»,- деп уайымдайды.
Келесі күні таңертең штаб басшысы снайперлерді жаудың алдыңғы қорғаныс майданына алып
келгенде Әлия батпақты, бұталы аймақты көреді. Әлия жаудың қорғаныс майданына қобалжумен
және ынталы зейінмен қарай отырып, өз позициясын таңдай бастайды.
Жасырынып бүркемеленген Әлия таң ата бере атыс орнына жер бауырлап жетеді. Содан жау
жақты бақылай бастайды. Бірақ, лайықты нысана таппай, көңілі түсіп өзін кінәләй бастайды.
Дегенмен, екінші күн сәтті болады. Ол түнделете бейтарап аймаққа еніп, қираған неміс танкіне
кіріп алады. Бір кезде, таң атарда судың шалпылдағанын құлағы шалып қалады. Қараса өзеннің
жағасында қарқылдап күлік отырған екі неміс әскері тұр екен. Сонда Әлия шүріппені ақырын
басып тұрып бір немісті жерге құлатып түсіреді. Суға сұлқ құлаған серкітесін көрген екіншісі
дереу қаша жөнеледі. Бірақ, Әлия оны да атып түсіреді. Ал стереотүтік шағып, үшінші рет оқ
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атқанда немістер оның қай жерде тұрғанын біліп қояды да танкке қарай оқ жаудырады. Дегенмен,
Әлия төменгі люк арқылы шығып үлгеріп, қорғаныс жаққа қарай жер бауырлап барып жетеді.
Жалпы батальонда Әлиядан басқа да қазақтар болған. Әлия майданға келе салысымен оларды
да басқарады. Ол бүкіл елге белгілі ақын Жамбыл Жабаевтың өлеңдерін оқып, орыс тілін
білмейтіндерге әскери анттың ережелерін, жарғыларды түсіндіріп, туған еліне хат жазады.
Мейірімділік пен елгезектік Әлияға туа біткен қасиет болса керек. Ал ерлік пен батылдықты,
сондай-ақ Кеңес халқына қайғы-қасірет әкелген фашистерге деген жеккөрінішті ол бірден сезінеді.
Ол әрқашан «Жеңіске жету үшін жауды аяусыз құрту керек» деген өзіне берген антты қатаң
ұстанады.
Күзде, содан кейін қысқы суық басталғанда старшиналар Әлия Молдағұловаға шақ келетін киіп
таппай әлек болатын. Майданға жіберілген киімдер кішкентай қазақ қызына үлкен болғандықтан,
оларды қысқартуға тура келетін.
Әлия Молдағұлованың жауынгерлік өмірі туралы ол шайқасқан батальоның бұрынғы
қолбасшысы Фёдор Иванович Моисеев те айтып берді.
1943 жылдың 7 қарашасына қарай Моисеев саяси мәселелер жөніндегі орынбасарымен бірге 3
ші ротаға келді. Сол кезде немістер қорғаныстың алдыңғы қатарына ауыр артиллериялық және
пулеметтік оқ жаудырып жатқан кез болатын.
«Не болды, немістер шабуылға шықпады ма? - деп сұрады Фёдор Моисеев рота командирінен.
Сонда, рота командирі: «Жоқ, олар шабуылға шықпады. Бірақ, олар эфрейтор Әлия
Молдағұлованың біздің қорғаныс аумағында 7 фашистің көзін жойғанына қатты ашуланды», деп күліп, жауап береді. Ал, атыс басылғанда батальон командирі және саяси командир Әлия
Молдағұлованы келе жатқан мерекемен және оның жаңа жауынгерлік табысымен құттықтауға
келген еді.
Бірде Әлия Молдағұлова мен оның майдандас құрбылары жау позицияларына жақындау үшін
бейтарап аймаққа өтуді шешеді. Олар сенімді түрде оқ ата алатын жерлерге жасырынбақшы
болады. Бірақ, немістер қыздарды байқап қалып, оларды тірідей қолға түсіру үшін тосқауыл қояды.
Дегенмен, олардың бұл қулығы жүзеге аспады. Өйткені, біраз уақыттан кейін Әлия Молдағұлова
фашистерді байқап қалып, «атыңдар оңбағанды» деп, жақын тұрған немісті атып түсіреді. Оның
дауысын естіген құрбылары да еш саспастан оқ жаудырып, тағы да екеуін өлтіреді.
Бұнымен қоймай, қыздар жаудың екі снайпершісін тұтқынға алады. Кеңес әскерлері қорғаныста
болғанда, Әлия көптеген фашистің көзін құртады. Оның мылтығында: «Комсомолдың Орталық
комитетінен өте жақсы атыс үшін» деген метал пластинка болатын.
Сондай-ақ, дивизияның саяси бөлімінің құжаттарының бірінде: «1943 жылдың қазан айынан
бастап желтоқсанға дейін, біздің бөлімше қорғаныста болғанда Әлия Молдагулова фашистерді
үздіксіз аңдып отырып, өзінің мергендігімен 32 фашисті жойды» деп жазылғанын оқисыз.
1943 жылдың желтоқсан айының ортасында, қорғаныс желісін жаңа бөлімдерге өткізгеннен
кейін, бригада алдағы шабуылға дайындалу үшін Новосокольников ауданына аттанады. Ал кіпкішкентай нәзік қыз осы уақыттың ішінде нағыз жауынгерге айналады. Майданда снайперлерді
қорғап, олармен арнайы қажеттіліксіз тәуекел етпеуге тырысса да, әртүрлі қиын ұрыстарда да
снайперлер үнемі қастарында жүрді. Және олар барлауға да, шабуылға және қорғанысқа да баруға
мәжбүр болды.
Бірде Әлия Молдағұлова қарапайым шаруаның киімін киіп, барлаушылармен бірге жаудың
орналасқан жеріне аттанады. Тиісті жерге жеткенде Әлия ең соңғы тұрған үйге кіреді. Ал, онда екі
неміс офицері тойлатып жатады. Сонда Әлия еш саспастан мылтығын алып үргерген немісті бір
оқпен атып түсіреді де, екіншісін тұтқындап, жолдастарына әкеледі. Осылайша, Әлия тұтқынға
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алған неміс офицері кеңес командиріне құнды
ақпарат берді.
Тағы бір кезде топтық барлауға қатысқанда, ол
жаудың тылынан бірінші болып неміс мина атқышын
тауып алады. Сол кезде Әлия мина атқышқа жер
жорғалап барып, оған граната тастайды. Осы батыл
әрі шебер ерлігі үшін Әлия Молдағұловаға марапат
беріледі.
1944 жылы қаңтардың бірінші жартысында Кеңес
әскері шабуылға шығады. Моисеев батальоны
Новосокольники-Дноның маңызды теміржол желісін
Насва станцияның маңында қысқартуға және қатты
күшейтілген Казачиха кентін басып алуға тиіс
болатын. Осы кезде снайперші қыздар да қосымша
оқ-дәрілерді алып, соғысқа аттанады. Жау қолы
қолайлы тактикалық позицияны ұстай отырып,
жойқын қарсылық көрсетті. Бұл ұрыста Кеңес әскері үлкен шығынға ұшырайды. Дегенмен, Кеңес
әскері адам шығынының көп болғанына қарамастан, жаудың қорғанысының бірінші желісін бұза
алды.
Насва теміржол вокзалына шабуыл жасау кезінде де Әлия Молдағұлова батальон
барлаушыларымен бірге әрекет етеді. Жауынгерлер жау шабуылынан сәтті өткенімен, бірақ
жолда атыс қайтадан басталып кетеді. Сол кезде снайпер Әлия Молдағұлова жаудың мина
атқышының кішкентай бір тасадан шығып тұрғанын байқап қалады. Сонда ол қолына граната
алып, жер жорғалап жаудың мина атқышына жақындайды да, гранатаны лақтырып жібереді.
Осы сәтте айналада тыныштық орнайды. Осылайша, теміржол станциясына апаратын жол Әлия
Молдағұлованың арқысында ашылады.
Бұл шайқаста Әлия гранатаның көмегімен станция маңында қарда жасырынып тұрған жаудың
пулеметшілер тобын бұзады. Содан кейін ол қарсы шабуылдарды жоюға қатысады. Оның ротасы 9
рет қарсыластың қарсы шабуылына төтеп береді. Әлия мүлт кетпестен бірден жауға соққы береді.
Ол снарядтың сынықтары қолына түскен кезде де мылтығын тастамайды. Тіпті, жарақаттанған
жерін өзі таңып алатын. Ал оптикалық нысана бұзылған кезде, ол қолына автомат алып жауға
қарсы шабуылын жалғастыра беретін. Бір шайқаста Әлия Молдағұлова мылтықпен де, гранатамен
де епті әрекет ете отырып, 10 немістің көзін жойды.
Басқа елді мекендер үшін де кескілескен ұрыс болды. Әлия Молдағұлова тағы да жауынгерлерді
өзімен ертіп кетіп, жаудың бекініс қорғанына бірінші болып кіріп, 12 неміс әскерін өлтіреді. Жау
әскері сол күні үш рет қарсы шабуылға шығады. Осы шайқаста Әлия Молдағұлова автоматпен
тағы 28 немістің көзін жойып жібереді.
Ал Воево кентіндегі шайқас кезінде де Әлия Молдағұлова жауынгерлерді артынан ерте отырып,
шайқастардың алдында жүрді.
Әлия Молдағұлова туысы Сапураға жазған хаттардың бірінде: «Менен ұзақ уақыт хат
келмесе таңғалма. Осы мекен-жайға жаз, сонда себебін білесің. Туыстарға, ағайым мен
апайыма менен сәлем айт. Егер балаларды көріп қалсаң, мен үшін беттерінен сүй. Өзіңнің
денсаулығың, өмірің туралы жиі жазып тұр. Мен жүрегімдегінің бәрін жеткізе алмаймын,
уақыттың жоғынан жиі хатта жаза алмаймын. Бірақ, сен жиі жазып тұр қымбаттым. Бетіңнен
сүйдім, Әлия!» деген еді.
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Өкінішке орай, бұл Әлияның соңғы хаты болатын. Келесі күні таңертең ол, Казачиха ауылы
үшін жүргізілген шайқастың алдыңғы қатарында жүреді. Фашистер қарудың барлық түрімен
оқ жаудырды. Бірақ, Кеңес әскерінің қорғанысын ештеңе бұза алмайды. Шабуыл кезінде неміс
траншеяларына кірген алғашқылардың қатарында Әлия Молдағұлова да болды. Жау әскері
санының көп болғанына қарамастан, сескене қаша жөнелді. Бірақ, қатты ызаланған Әлия
Молдағұлова олардың ізіне түседі.
Сонда тар ордан неміс офицері шыға келіп, Әлияны бас салады. Алайда, Әлия Молдағұлова
шімірікпестен күші бірдей болмаса да, неміс әскерімен жекпе-жекке түседі. Сонда Әлия
Молдағұлова айласын тауып, жерде жатқан мылтықты шапшаң көтеріп тұра қалады. Мылтық
даусы бір мезгілде шықты. Өкінішке орай, жаудың атқан оғы батыл патриот қыздың кеудесіне
тиіп, бірнеше сағаттан кейін Әлия Молдағұлова қайтыс болады. Бірақ оның өлімі де ерлік болды.
Әлия Молдағұлова ақырғы демі таусылғанша Отан үшін жанкешті ерлік көрсетті. Осылайша, өз
қалауымен 18 жасында майданға аттанған батыл қазақ қызы Әлия Молдағұлова 91 неміс фашисінің
көзін жойды.
Соғыстан кейін Псков облысы Новосокольники ауданының әртүрлі жерлеріндегі
жауынгерлердің сүйегі Казачиха деревнясынан 4 шақырым жердегі Монаково селосына кіре
берістегі жотадағы бір ағайындық зиратқа әскери салтанатпен жерленді.
1944 жылы 4 маусымда СССР Жоғарғы Советі Президиумының Жарлығымен Әлия
Молдағұловаға Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Ал 1965 жылы Ұлы Жеңістің қарсаңында
Псков жеріндегі Монаковода Әлия Молдаңұлова атымен бауырластар зираты ашылды.
Бұл жерге Казачихада қаза тапқан 2 мыңнан астам Қызыл Әскер сарбаздары жерленген. Қазір
Ақтөбе, Мәскеу, Санкт-Петербург, Тараз қалаларында Әлия Молдағұлованың есімімен аталатын
көшелер бар. Сондай-ақ, Әлия Молдағұловаға арналған әндер, жазылған кітаптар бар.
Мақала Stan.kz порталынан алынды
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Хиуаз ДОСПАНОВА

Х

ҚАЗАҚТЫҢ ҰШҚЫШ
ҚЫЗДАРЫ
Екінші дүниежүзілік соғысқа 600 мыңдай қыз-келіншек
қатысыпты. Олардың көбі госпитальдарда медқызметкер,
майданда байланысшы қызметінде болды. Қан майданның қақ
ортасында жүріп, ер-азаматтармен бірге барлаушы, мерген,
пулеметші, ұшқыш, атқыш болып, соғыста ерлігімен көзге түскен
қыздар да жоқ емес.
Мысалы, қазақтың Әлиясы мен Мәншүгі. Сол секілді
шайқаста қазақ қыздары авиация саласында қызмет етіп,
қаһармандығымен аты шықты. Сондай ұшқыш қыздарымыздың
қатарында Хиуаз Доспанова, Дәмелі Жәкеева, Мәдина Ысқақова,
Қамқа Үмбеталина секілді апаларымыз болды. Әрине, Хиуаз
апаны бүкіл ел біледі. Қалған апаларымыз туралы ел не біледі?
Олар қай майданда соғысты? Қандай ерлігімен танылды?
Әңгімеміз Жеңіс күнін жақындатқан осы арулар төңірегінде
өрбиді.
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иуаз Доспанова 1922 жылы Атырау облысы
Құрманғазы ауданында дүниеге келді. 1940
жылы Оралдағы мектепті үздік бітіріп, запастағы
ұшқыш куәлігін алды. Сөйтіп, Мәскеудегі Жуковский
атындағы әскери-әуе академиясына аттанды. Алайда,
жолы болмай Мәскеудің медициналық институтына
түсті. Дәл осы кезде соғыс басталып, Хиуаз майданға
медбике болып баруға сұранды. Осы кезде атақты
ұшқыш Марина Раскованың авиация тарихында
тұңғыш рет қыз-келіншектерден авиаполк құрып
жатқандығын естіп, сонда асықты.
Хиуаз Доспанованы осы полктің жауынгерлер құрамына қабылдап,
Саратовтағы әскери әуе училищесіне жіберді. Сол жерден штурмандар
даярлайтын арнайы курсты бітіріп шығады. Сөйтіп, 1942 жылдың 27
мамырынан бастап Оңтүстік майданына қатысады.
Хиуаз Доспанованың соғыста алған ең алғашқы атағы – «Қызыл жұлдыз»
ордені. Бұл орденді Кавказ майданындағы 218 ші бомбалаушы әуе дивизиясына
қарасты 588 ші түнгі жеңіл-бомбалаушы әуе полкі құрамындағы шайқасы
үшін берілген еді.«У-2» ұшағының штурманы, сержант Хиуаз Доспанова 1942
жылдың 9 шілдесі мен 27 қыркүйегі аралығында 102 рет түнгі әуе шайқасына
қатысып техника мен тірі жанның түгін қалдырмайтын 15 902 кг салмағы
бар бомба тастайды. Атап айтқанда, Кизляр, Нижний Курп, Павлодольский,
Терский, Малгобек, Хамидия, Моздок, Белореченск, Дигора пункттерін
бомбалаған. Бәрінде де жау нысанын жойып, өртке орап отырған. Осы ерліктері
үшін сержант Хиуаз Доспановаға 1942 жылдың 26 желтоқсанында «Қызыл
жұлдыз» ордені беріледі.Бұдан кейін Хиуаз Доспанова 132-ші бомбалаушы
әуе дивизиясы құрамындағы 46-шы гвардиялық Таманган түнгі бомбалаушы
әуе полкіне ауысады.
1942 жылдың 27 мамырынан бастап 272 рет түнгі әскери әуе шайқасына
қатысып, 32 100 келідей түрлі калибрлі бомба тастайды. Соның 168-інде
38 пунктті өртке орап, 28 рет жойқын жарылыс жасайды. Атап айтқанда,
Мелеховская, Гостогаевская, Ахтанизовская, Пересыпь, Аджим-Ушкай
мекендеріндегі жау нысандарын жояды. Осы өжеттігі үшін штурман, кіші
лейтенант Хиуаз Доспанова 1944 жылдың 22 ақпанында «Қызыл Ту» орденіне
ұсынылды. Алайда, Хиуазды «Қызыл Ту» емес, «ІІ дәрежелі Отан соғысы»
орденімен марапаттайды. Осы жылдың 23 қыркүйегінде гвардия лейтенанты
Хиуаз Доспанова «Кавказды азат еткені үшін», артынша «Варшаваны азат
еткені үшін» медалдарымен марапатталады.
Елге оралған соң Алматыдағы Жоғары партия мектебін бітіріп, ел басқару
ісіне араласады. ЖЛКО Орталық комитетінің бірінші хатшысы, Қазақ КСР
Жоғарғы Кеңесінің депутаты болады. Алайда, 37 жасында зейнетке шығады.
2004 жылы Хиуаз апамызға «Халық Қаһарманы» атағы берілді. 2008 жылдың
20 мамырында өмірден өтті.
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Дәмелі ЖӘКЕЕВА

Д

әмелі Жәкеева да қазақтың ұшқыш қызы. Дәмелімен
Хиуаз түйдей құрдас екен. Соғыста алған атақтары да
соғысқан жерлері біржерде. Бірақ екі бөлек әуе полкінде
шайқасқан. Дәмелі Жәкеева 1922 жылы Қарағанды
облысында дүниеге келген. Майданға өз өтініші
бойынша 1942 жылдың жазында алынады. Алдымен
Саратовтағы Вольск авиациялық училищесінде төрт
айдай білім алады. Мұнда Дәмелі Жәкеева бомбалаушы
ұшақтарды қару-жарақпен жабдықтайтын механик
мамандығын меңгерді. Сонда жүріп қосымша атуды да
үйренеді. Сөйтіп, 1942 жылдың тамызында Сталинград
майданындағы 944 ші авиациялық полкке қабылданады.
Бұл полкте үш эскадрилия бар, әрқайсысында үш топтан болатын. Полктің 30
ға жуық әскери ұшағы бар еді. Дәмелі Жәкеева осындағы 1 ші эскадрилияның
2 ші тобының әскери жарақтандыру мастері қызметін атқарады. Кіші сержант
Дәмелі Жәкеева 1942 жылдың тамызы мен 1944 жылдың қаңтары аралығында
Сталинград, Оңтүстік және Солтүстік Кавказ майдандарында соғысады. 1944
жылдың тамызынан бастап Екінші Балтық жағалауы, Ленинград және Бірінші
Белоруссия майдандарында болып, 360 әскери ұшақты, оның ішінде «ИЛ-2»
ұшағын – 275, «ПЕ-2» ұшағын 85 рет әуеге көтерген.
1943 жылдың 16 тамызы күні сержант Дәмелі Жәкеева «ИЛ-2» ұшағын
жарақтандырып жатқан кезінде төбеден жаудың әскери барлаушы ұшақтары
төніп келіп, аэродромды атқылайды. Сол кезде оң қолынан ауыр жарақат алып,
бір саусағынан айырылды. Госпитальда жатып шыққаннан кейін, Солтүстік
Кавказ майданындағы 188 ші бомбалаушы әуе дивизиясының 367 ші әуе
полкіне ауыстырылады. 1944 жылдың соңында қарай Дәмелі осы полктің
«ПО-2» бомбалаушы ұшағының атқышы болып бекиді. Ол кезде полк Екінші
Балтық майданында шайқасып жатқан болатын. Дәмелі Жәкеева жаңа полк
құрамымен Шауляй, Каунас мекендерін жаудан азат етуге атсалысады. 1945
жылдың басында Польшаны азат еткен әскери бөлімдермен бірге, Германия
астанасына дейін жетеді. Сөйтіп, Жеңіс күнін Берлинде қарсы алады.
Дәмелі Жәкееваға 1944 жылдың 28 тамызында Солтүстік Кавказ
майданындағы 132 ші бомбалаушы әуе дивизиясының 367 ші әуе полкі
құрамында көрсеткен қайсарлығы үшін «Кавказды азат еткені үшін» медалі
беріледі.
Ал 1944 жылдың 28 сәуірінде «Сталинградты азат еткені үшін» медалімен
марапатталады. 1945 жылдың 14 мамырында гвардия кіші сержанты Дәмелі
Жәкееваға «За боевые заслуги» орденін табыс етіледі. Сондай-ақ
«І дәрежелі Отан соғысы» орденінің иегері. Бір қызығы, екеуі екі бөлек әуе
полкінде болса да қазақтың қос ұшқышы қызы Хиуаз бен Дәмелі апаларымыз
бір-бірімен жақын араласыпты. Жылдар өте келе апамыз Хиуаз Доспановаға
бірінші топтағы мүгедектігін алуға осы Дәмелі Жакеева апамыз көмектескен
екен.
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Мәдина ЫСҚАҚОВА

Ө

мірі ұшақпен байланысты болған тағы бір қазақ қызы –
Мәдина Ысқақова. 1924 жылы Ақмола облысы Сандықтау
ауданында дүниеге келген.
1942 жылы 17 жасында өз еркімен соғысқа аттанады. Кемерова
қаласындағы әуе байланысы мектебін бітірген. Арманы ұшқыш
болу еді. Алайда, арманы орындалмай ұшақ механигі куәлігіне
ғана қол жеткізеді. Сөйтіп, 240-шы жойғыш авиация полкіне
қабылданып, үш мәрте Кеңес Ода ғының Батыры, атақты ұшқыш
Иван Кожедубтің жеке механигі болады.
1944 жылдың жазында полк 178-ші гвардиялық жойқын
авиация полкі болып қайта жасақталады. Мәдина соғыс
біткенше осы полк құрамында шайқасып, Кожедубтың ұшағын
дайындайды. Будапешт, София, Вена, Курск, Орел, Белгород
қалаларын жаудан азат етуге қатысты.
Иван Кожедуб 330 рет әскери әуе шайқасына қатысып, жаудың
62 ұшағын жойғаны үшін үш мәрте Кеңес Одағының Батыры
атағына ие болды. Батырдың осы жетістігі мен жеңісінде Мәдинаның да
үлесі болғаны анық. Мәдина өзі де Кожедубпен бірге бірнеше рет әуеге
көтеріліп, жау ұшақтарын жоюға қатысты. Алайда, оның ерліктерін
ескерген ешкім болмады. Дегенмен, майданнан құралақан оралған жоқ.
Соғыстағы өжеттігі үшін «Ерлігі үшін» медалімен, «Құрмет белгісі»
орденімен марапатталды. Соғыста бірнеше рет тұтқынға түсті. Мәдина
Ысқақова ерлігінің ұмыт болуы осы тұтқында болуымен тікелей
байланысты.
Мәдина Ысқақова Жеңіс күнін Прагада қарсы алды. Мәскеуде өткен
Жеңіс шеруіне қатысты. Елге оралғаннан кейін Айыртауда біраз жыл
сауыншы болып ел қатарлы қызмет етті. Мәдинаның ерлігі туралы ел
кейін білді. 1985 жылдың мамырында «ІІ дәрежелі Отан соғысы» орденін
тағайындалатын болды. Алайда, 1985 жылы орденге жетпей Мәдина
Ысқақова дүниеден өтті.
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Қамқа ҮМБЕТАЛИНА

Тарихи документті фото-суреттер

Е

кінші дүниежүзілік соғыстағы ұшқыш қыздарымыздың
бірі Қамқа Үмбеталина. 1923 жылы Орал облысының
Тайпақ ауданында дүниеге келген. 1942 жылы Атыраудағы
орта мектепті бітірісімен соғысқа сұранып, бірден Украина
майданына жіберіледі.Әскердегі қызметін Воронеждегі әуе
қоймасын күзетуден бастаған Қамқа шайқастарға қатыса
жүріп, Орынбор, Чкалов, Челябинск, Омбыдағы ұшқыштар
даярлайтын курсты тәмамдайды.
Кейін Германияның одақ тасы Жапонияға қарсы соғысып
жатқан Бірінші Шығыс майданына ауыстырылады. Сөйтіп,
9 шы әуе армиясының 583 ші әуе қойма сы ның бомбалаушы
ұшақты оқпен жарақтандырушысы болады. Бірнеше рет әскери
әуе шай қасына қатысып, жау шебін жайратқан.
Аға сержант шені бар. Со ғыста көрсеткен ерлігі үшін
«Қызыл жұлдыз», «ІІ дәрежелі Отан соғысы» ордендерімен,
сондай-ақ, «Германияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені
үшін» медалдарымен марапатталған.
Қамқа Үмбеталина Жеңіс күнін сол Бірінші Шығыс майданында жүріп қарсы алды. Соғыс
біткеніне қарамастан, 583 ші әуе қоймасын күзетіп, бомбаларға бас-көз болды.
1945 жылдың қарашасында ғана елге оралып, ел ісіне араласты.
1945 жылдың 17 желтоқсанында Атыраудағы «Қазақстанмұнай» мекемесінің орталық
ғылыми-зерттеу зертхана сында зертханашы болып қызметке тұрды. Кейін инженер қызметіне
дейін жоғарылап, бірқатар кен орындарының ашылуына себеп кер болды. 1965 жылы зейнетке
шықты. Бүгінде тоқсанның төріне шыққан Қамқа әже Маңғыстау облысында тұрады.
P.S Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес Одағының батырлары Марина
Раскова, Валентина Гризодубова, Полина Осипенко секілді ұшқыш
қыздар қаһармандықтың үлгісін көрсетті. Олардың есімін бүгінде бəрі
біледі. Режиссер Михаил Кабанов соғыста ерлік көрсеткен атақты 46
шы гвардиялық түнгі бомбалаушы əуе полкінің ұшқыш қыздарына арнап
«Түнгі қарлығаштар» сериалын түсірді.
Ал біз қазақтар не істедік? Ең болмаса, ұшқыш қыздарымыздың ерлігін
бағалай алмадық? Біздің жаужүрек қыздарымыз жоғарыда аты аталған
орыстың батыр қыздарынан кем түспеді. Бірақ соны бағалауға келгенде
кемдік жібердік. Бұл өкініш емей немене?
серікбол Хасан
«Айқын» газеті

Қаһарман жауынгерлеріміздің ерлігі- ұрпаққа ұран!
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нұрсұлтан
назарбаев:
«Ұлы Отан
соғысындағы
ортақ жеңіс туралы
ақиқатты сақтау
ісінде біз әрдайым
барлық халықтармен
біргеміз және бірге
бола береміз»

Ұлы Жеңіс күні
Нұрсұлтан Назарбаев – Бүгінгі күн халқымыздың ұлы мерекелерінің бірі болып
саналады. Біз бүгін сол сұрапыл соғыста шейіт болған бабаларымызды еске аламыз.
Олардың ерлігі мен батырлығы болмаса бүгінгідей жарқын заман болмас еді. Алладан
олардың жанын жәннатта етуін сұраймыз. Сонымен қатар, бүгін біз қан майданда
аман қалып, еліміздің игілігіне еңбек сіңірген, бізбен бірге Қазақстанды орнатқан аға
буын аталарымызды құрметтейміз.
– Барша қазақстандықтарды, әсіресе, ардагерлерді бүгінгі Жеңіс күнімен шын
жүректен құттықтаймын. Ардагерлеріміз аман-есен болып, арамызда жүре берсін.
Еліміздің аспаны ашық болсын! Сұрапыл соғыс болмасын! Тәуелсіздігіміз тұғырлы,
бақытымыз баянды болсын!

нұрсұлтан назарбаев:«Ұлы Отан соғысының Жеңісіне қазақ халқы да зор үлес косты»

ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ СОҒЫС АРДАГЕРЛЕРІМЕН
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Возложение Гирлянд Славы и корзину с
цветами к Монументу «Отан қорғаушылар»
Главный праздник Великой Победы - 74-ая годовщина Великой
Отечественной войны начался 9 мая 2019 года в 10.00 часов
с церемонии возложения гирлянд Славы к Монументу «Отан
қорғаушылар». С участием Главы государства Токаева К.К.
Президент встретился с участниками ветеранами ВОВ.
Под
сопровождением
духового
оркестра
Службы
государственной охраны РК воины установили корзины цветов к
Вечному огню.
Объявляется минута молчания. Затем исполняется Гимн
Республики Казахстан. После завершения Гимна состоялось
массовое возложение цветов ветеранами войны, тружениками
тыла, ветеранами труда, жителями и гостями столицы

нұрсұлтан
назарбаев:«Тағдыр
тоғыстырған ұлт
өкілдерін қазақ халқы
бауырына басты»

2019 жыл. Мәскеуде. Ұлы Жеңіс күнгі салтанатты парадта
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«Біздің жауынгерлер мен тыл еңбеккерлері фашизмді күйретуге зор үлес қосты»
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«Аға буынның
теңдессіз ерлігін
құрметтеп, зұлмат
соғыстың зардаптарын
ұмытпау –
біздің қастерлі
борышымыз»

«Соғыс ардагерлерінің
көзсіз ерліктері біздің
жадымызда мәңгі
сақталады»

«Жауынгерлеріміздің
батырлығы мен
қайсарлығы Жер
бетінде бейбітшілік
сақтауға мүмкіндік
берді»
198

«Ұлы Жеңіс – майдангерлердің ерлігі»
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Елорданың
соғыс және еңбек
ардагерлері Жеңіс
күні Нұр-Сұлтан
қаласының әкімдігінде
бас қосты

Елордалықтар соғыс
ардагерлеріне құрмет
көрсетуде

Өмірден өткендерге
тағзым
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Нұр – Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов соғыс ардагерлерімен жүздескенде
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АСТАНАЛЫҚ
ҰЛЫ ОТАН
СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРЛЕРІ
СТОЛИЧНЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Ұрпақтар
сабақтастығы

Майдангерлерге мың алғыс!
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есболат дүйсенОв
нұр-Сұлтан қалалық ардагерлер кеңесі
төрегасының орынбасары

Отанымызды жаудан қорғаған
ақмолалық жауынгерлер

А

дамзат тарихы он бес мыңнан астам үлкенді-кішілі, тіпті, әлемдік
деңгейдегі қиян кескі соғысты бастан кешірген. Соның ішінде қамтыған
аумағы, зілмауыр салмағы жағынан теңдесі жоқ (1939-1945 жылдардағы)
екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысы. Бұл ұзын-ырғасы 1418 күн мен түнге
созылған алпауыт соғыс болды. Осы шайқаста бір тәулікте орта есеппен
14104 Кеңес үкіметі кезіндегі адамдардың өмірі қиылған , әрбір сағат сайын
588 адам опат болыпты. Әрбір минут сайын 10 адам, әрбір алты секунд сайын
1 адам қаза тапқан.
Қазақстандық жауынгерлер Ұлы Отан соғысына Кеңес Одағының құрамдас
бөлігі ретінде қатысты. Майданға дейін қазақ елінде 6,2 млн. адам бар еді. 19411945 жылдары майдан даласына 1,7 миллионнан астам жауынгер аттанған. Бұл
әрбір бесінші қазақстандық басқыншы жаумен алысты деген сөз. Сталиндік
режим Қазақ республикасының жергілікті ұлт өкілдерінен және саяси қуғын
сүргінге ұшырағандардың есебінен арнаулы құрылыс батальондарын құрды.
Әскери комиссариаттар арқылы 700 мың адам еңбек армиясына жөнелтілді.
Республика тұрғындарының 24 пайызы немесе әрбір төртінші тұрғын майдан
даласындағы немесе қорғаныс құрылыстарына ат салысты. Зұлмат соғыстың
зардабынан Отанымызды, қала берді Әлемді қорғауда қазақстандықтардың
үлесі үлкен болды.
Соның ішінде, бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласынан, кешегі ақмолалықтардың
да жан қияр ерліктері мен еңбектері, аққан қандары мен төккен терлері аз
болған жоқ. Қан майданға Ақмола облысынан 63 мыңнан астам адам Отан
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қорғауға аттанды да, соның 33950 адамы қайтып оралмады. Небәрі 1939 жылы ғана облыс орталығы
болған Ақмола соғыстың алғашқы күнінен бастап-ақ негізгі жауынгерлік бөлімдерді жасақтау
орталықтарының біріне айналды.
Тек Ақмола қаласының өзінен соғысқа 14723 адам аттанды да 7414 адам қайтып оралмады. Ақмолада
3-атқыштар дивизиясы (№310, №387, №29) және 106- атты әскери дивизиясы жасақтақталып соғысқа
аттанды. Осында даярланып, майданға аттанған атқыштар және атты әскер дивизиялары қанқұйлы
шайқаста ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Ақмола құрамаларының әскери жолы 1941 жылы Москва
түбіндегі қиян кескі шайқастан бастау алып, 1945 жылы мамыр айында Берлинде аяқталды.
Ұлы Отан соғысы әрбір қазақстандық пен КСРО халықтарының адам төзгісіз азапқа шыдамдылығын,
кеңес жауынгерлерімен офицерлеріне тән беріктік пен ерлікті талап етті. Тыл еңбеккелері тілмен айтып
жеткізгісіз ауыр да азапты еңбекті атқара жүріп, Ұлы Жеңісті жақындатуға өз үлестерін қосты.
Фашистік Германия КСРО-ға опасыздықпен тұтқиылдан шабуыл жасасымен барлық жерлердегі
сияқты Ақмола өңірінде ата жаумен шайқаста бүкіл еңбекшілерді жұмылдыру мақсатында «Бәрі де
майдан үшін, бәрі де Жеңіс үшін» ұраны кеңінен өрістеді.
Ақмола облысынан және солтүстік өңірлерден шақырылған кілең сайдың тасындай жауынгерлер
соғыс өнерінің алғашқы «әліпбиін» осы Ақмолада меңгерді.
Ақмолалықтар Москва түбіндегі қиян кескі шайқасқа қатысып ерен ерліктерімен көзге түсіп, аттарын
тарихта қалдырды. Ленинград қаласын қорғауға, Курск доғасында, Украина, Белоруссия, Молдавия,
Балтық жағалауындағы Республикаларды, Европа халқын фашистерден Азат етуге қатысты. Ақмоладан
алғашқылардың қатарында ел қорғауға аттанған Никита Митченкоға 1942 жылдың 21 шілдесінде
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Мұндай атаққа соғыстың алғашқы жылдарында жерлестеріміз
Георгий Игишев пен Николай Ястребинскийлер де ие болды. Ал жеңісті жолдар жалғаса түскен 1944
жылда бес бірдей Ақмолалық Кеңес Одағының батыры атанды. Олардың қатарында Алексей Куница,
Виктор Малышев, Юрий Гуров, Дмитрий Степанов, Талғат Бегильдиновтар болғандығын көзі ашық,
көкірегі ояу жандар жақсы біледі. Ер жүрек ұшқыш жерлесіміз Талғат Бегелдиновке бұл атақ 1945
жылы екінші мәрте берілді. Дүние жүзінде Рейхстахқа ту тігіп соғыстың аяқталғанын паш еткен
Қазақстанның Халық Қаһарманы ақмолалық Рахымжан Қошқарбаев болды.
Неміс–фашист басқыншыларын діңкелете қуа отырып, оларды өз ұяларында талқандауда ерлік пен
батылдықтың қайталанбас үлгілерін көрсеткен Юрий Казаков, Алексей Петров, Александр Ращупкин,
Сағадат Нұрмағамбетов, Әлмұхан Сембинов, Николай Зверев, Михайл Сальников Кеңес Одағының
Батыры атағына ие болды.
Тыл еңбеккерлері тілмен айтып жеткізе алмайтын ауыр да азапты еңбекті атқара жүріп, Ұлы жеңісті
жақындатуға өз үлестерін қосты. 1941-1945 жылдары Ақмола қаласынан 11165 тыл еңбеккерлері
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» медалімен марапатталды. Ерлік
ешқашан өлмейді. Егер оны жалынды жүректе, көкіректе сақтай білсе.
Ақмолалықтар үшін әрбір жауынгер, офицер, біздің туған топырағымызда өсіп-өнген жерлестеріміз
өте қымбат. Бүгінгі күні өкінішке орай қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында тұрып жатқан соғыс ардагерлері
жылдан жылға азайып барады. Бүгінгі күні қалада 48 соғыс ардагері тұрып жатыр. Оның ішінде соғыстың
алдыңғы күндерінен бастап қатысып, ерлік көрсеткен, елді қорғаған Алпысбеков Нұрмахан, Ахметова
Нұршида, Бабичев Александр, Байкен Айдархан, Байкешов Рзагул, Бекмади Ахат, Максименко Раиса,
Мамыров Сыйхымбай, Сафаров Абдурахман, Торкин Александр және басқалары бар.
Ұлы Жеңіс мерекесі көз бояу үшін өткізілетін мереке емес, бұл шын мәнінде ерлік дәстүріне қалтқысыз
қызмет көрсетуді білдіретін, кейінгіге үлгі мысал ретіндегі, қыршынынан қиылған аруақтарды еске
алатын айтулы шара.
Соғыс деген жалғыз ауыз сұмдық, сұрапыл сөз аузымызға оралған сәтте ешқашан, ешкім де қай
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соғыс деп сұрамайды. Бұл соғыс Ұлы Отан соғысы, онда біздің әкелеріміз бен ағаларымыз, апаларымыз
ел қорғаған, ерлік көрсеткен. Жарымынан астамы осы соғыста қаза болған.
Қаншама көкіректе кейінгі ұрапаққа жалғасқан жаныңды тұз құйғандай ашытатын қайғысы мен
қасіреті қалған қан майдан болды. Ұлы Отан соғысы 27 млн өмірді үзіп кеткен сұм соғыс.
Осы бір ауыз сөздің астарында қаншама тағдыр, жоғалған денсаулық, аналар мен әйелдердің көз
жасы, жалғыздықтың қасыреті жатыр. Бәрін тегіс толықтай тауысып, сарқып айта алмас едік. Әрбір
адам жайлы айтылған естелік жеке адамның ғана ғұмырбаяны емес, халықтың тағдыры.
Ұлы Жеңіс күнін бізге сыйлаған, жақындатқандардың есімдері ешқашан ұмытылмасын. Олардың
алдында басымызды жерге жеткенше иеміз.

Ұлы Жеңіс ешқашан
ұмытылмайды

2019 жыл. Елордада.
Шейіт болған
жауынгерлерді еске
алу

1919 жыл. НұрСұлтан қаласының
соғыс ардагерлері
Жеңіс парадынан
кейін

Аса құрметке ие ардагерлер аман болыңыздар
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Аманкелді АШирОв
консультант гордского совета
ветеранов г. нур-Султан

Ветераны – живая память
Победы!

Д

авно отгремела Вторая мировая война – трагичная для всего человечества.
Она до сих пор живет в людской памяти незаживающей раной, у
фронтовиков, живущих рядом с нами. Война коснулась каждой семьи, каждого
человека.
В настоящее время в столице проживают 48 участника Великой
Отечественной войны, которые грудью защитили страну, спасая мир от
коричневой чумы, и 2875 тружеников тыла. В тылу каждый, кто мог работать,
стоял по 24 часа у станка, растил хлеб, ковал Победу своим беззаветным
трудом.
Ветеранам войны при встречах молодежь задает вопрос: как они смогли
выстоять и победить? На одной из встреч фронтовик Бекмади Ахат дал ответ
на этот вопрос: «Мы победили, потому что защищали свою Родину, мир,
детей и матерей. Главным залогом победы в Великой Отечественной войне
стала дружба и сплоченность народов Советского Союза». Эти слова стали
лейтмотивом работы по патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи.
Каждая встреча с ветеранами дорога молодежи и всем нам, ибо это
встреча с живой историей Великой Отечественной войны, историей
нашей страны. Никогда не забыть войну – самую героическую и грозную
страницу жизни, оставившую глубокий след у целого поколения, полностью
поменявшего отношение к жизни. Молодежь учится у ветеранов быть
честными, мужественными и достойными гражданами своей Республики,
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уважать старших, любить свою малую и большую Родину, быть готовыми в любую минуту встать
на ее защиту.
Велика роль оставшихся в живых солдат Победы – ветеранов войны. В настоящее время они
свято берегут единство, согласие, братство и дружбу народа нашей многонациональной страны.
Чем дальше от нас история Великой Отечественной войны, тем меньше остается среди нас живых
участников тех грозных лет, кто стойко перенес смертельную схватку на фронтах войны и тяжелейшие
испытания трудового фронта. Время неумолимо берет свое. Самому молодому участнику войны
95 лет – преклонный возраст, но несмотря на это ветераны войны активно участвуют в работе по
патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения.
Среди них фронтовики: Мамыров Сикымбай, Торкин Александр Петрович, которым исполнилось
по 100 лет, Бекмади Ахат, Джулдыбаев Казис, Фролов Алексей Федорович, Сафаров Абдурахман,
Бабичев Александр Семенович, Баекешев Рзагул, Кочетков Михаил Петрович, Морунов Александр
Дмитриевич, Калинин Михаил Васильевич и многие другие.
Настоящим примером отваги стали женщины, вставшие в один ряд с мужчинами на защиту
Родины и показавшие примеры отваги и мужества. Среди нас живут девушки того поколения, ставшие
уже прабабушками, с честью выполнившие свой священный долг перед Родиной. Это – Ахметова
Нуршида Шариповна, Балкарова Елена Никитична, Губарева Анна Ивановна, Дергачева Антонина
Петровна, Максименко Раиса Самуиловна, Плужникова Екатерина Герасимовна, Сафоничева Раиса
Егоровна, Ширванова Рауза Ахметовна,Сивоконь Валентина Семеновна, которая прошла всю войну,
участвовала в Сталинградской битве, имеет орден Великой Отечественной войны II cтепени и
юбилейные медали.
Вот что говорит ветеран войны Екатерина Плужникова, прошедшая Сталинград, Курск, Украину,
Молдавию, Румынию, Венгрию и Чехословакию: «Время выбрало нас. И мы выдержали его, став
настоящими патриотами своей страны! На фронте и в тылу каждый ковал эту Великую Победу. Главным
стержнем у каждого была его совесть и честь перед Родиной!».
Победа над фашиcтской Германией в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг. стало главнейшим
событием XX века. В современных условиях она является примером большой гордости за наших
ветеранов, за Отечество, еще крепче укрепляет братскую дружбу, сохраняет историческую правду о
советском народе, сыгравшем главную роль в победе.
Сегодня важно возвращаться к истокам нашей славной Победы. Городским советом ветеранов
утвержден план по достойной встрече и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятий к юбилею Победы, руководители
государственных органов, учебных заведений, предприятий и организаций, бизнес- структур проводят
встречи, круглые столы, уроки мужества, конференции с участием ветеранов войны, тружеников
тыла, ветеранов труда, а также приравненных к участникам войны. Ведется большая нравственнопатриотическая работа по передаче от старшего поколения к молодежи высоких нравственных
ценностей, которые помогли выстоять и победить врага.
В канун великого Праздника Победы во многих организациях, на предприятиях, в учебных
заведениях состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В школе-лицее
№53 прошла встреча с ветеранами войны, тружениками тыла «Герои живут рядом». Эта школа имеет
богатый опыт проведения мероприятий по военно-патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи и подрастающего поколения. Здесь находится один из лучших музеев среди школ-лицеев
города Нур-Султан.
Каждого ветерана уже у входа встречают старшеклассники под песню «День Победы». В
актовом зале лицея, стоя, бурными аплодисментами дорогих гостей приветствуют учащиеся,
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учителя и приглашенные участники. Программа встречи начинается с музыкально-литературной
композиции «Герои живут рядом», сопровождаемой слайдами о ветеранах войны, тружениках
тыла.
Перед школьниками выступили ветераны Кочетов Михаил Петрович, Асылхан Табылдинович
Бекбаев, Фролов Алексей Федорович, приравненная к участникам войны Клюзко Нина
Николаевна, труженики тыла Асылбекова Роза Имангалиевна, Шмаков Анатолий Сергеевич.
Фронтовики поделились воспоминаниями о жестокой войне, какие испытания пришлось им
перенести.
Так, на Белорусском фронте храбро и умело воевал наш земляк А.Т.Бекбаев. В одном из боев он
получил тяжелое ранение, попал в госпиталь и там его выходила белорусская девушка, которую
он полюбил, создал семью, и прожили они долгую счастливую жизнь. Ветеран войны Фролов
А.Ф.рассказал о войне с милитаристской Японией. Советские войска за короткий срок разбили
миллионную квантунскую армию японцев и поставили победную точку во Второй мировой
войне.
Приравненная к участникам войны Клюзко Н.Н. со слезами на глазах вспомнила, какие
стра шные испытания пришлось пройти ей, малолетней узнице фашистского концлагеря
«Освенцим».
Если бойцы сражались насмерть за победу на фронтах войны, то перед тружениками тыла
стояла задача: «Все для фронта, все для Победы!». Победа ковалась на фронте и в тылу. Труженики
тыла достойны самой высокой оценки, их огромный вклад в Победу очевиден. Большую работу
с молодежью проводят труженики тыла Суюндыков Отызбай, Сункарбеков Балташ, Шайдаров
Зейнолла Мухамеджанович, Шкурко Фаина Мартыновна, Закарьянов Кабыкен Кажибаевич,
Ахметжанов Казбек Фатихович, Асылбекова Роза Имангалиевна и многие другие.
Ветераны передают подрастающему поколению жизненный опыт, помогая молодежи найти
свое место в жизни. Никто кроме ветеранов не сможет донести молодым людям правду о Великой

Ерліктеріңіз
мәңгілік!
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Соғыс ардагерлеріне құрмет
Отечественной войне. Встречи поколений духовно обогащают молодежь, учат ее быть морально
стойкими, мужественными, смелыми и преданными Родине. Такие мероприятия прошли в школелицее №83 г. Нур-Султан – «Поклонимся героям Великой Победы», в колледже транспорта и
коммуникаций – «Ер есімі ел есінде», в гуманитарном колледже – «Роль ветеранов в воспитании
молодежи в духе патриотизма и любви к Родине», в Евразийском национальном университете им.
Л. Н. Гумилева – «О роли и героизме казахстанцев в годы Великой Отечественной войны» и др.
В канун 75-летия Победы ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда, представители
городского акимата возложили корзины цветов на могилу воинов, умерших от ран, полученных
в годы войны. В ходе торжественной церемонии возложения цветов прошел митинг, на котором
выступили заместитель акима города Нур-Султан Макен Бахтияр Макенович, председатель
городского совета ветеранов Есилов Сансызбай Сейтжанович, ветеран войны Линник Олег
Иванович и другие.
В заключение церемонии была организована «фронтовая кухня», состоялось коллективное
фотографирование. Всего в этом мероприятии участвовали 100 человек. Традиционно 9 Мая мы
достойно отмечаем подвиг ветеранов – победителей, чтим память павших героев.
Мудрость народа гласит, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Мы
гордимся нашим героическим прошлым, приумножаем созидательным трудом достижения
Республики Казахстан.
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бақтыбай АлМАбекОв
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Бақтыбай Алмабеков 1925 жылдың тамыз айында Алматы облысы
Еңбекшіқазақ ауданының Қаракемер ауылында туған. Ауылдастары майданға
кетіп жатқанда, ол да Отанын қорғауға сұранады. Сөйтіп, Бақтыбай Алмабеков
18 жасында жергілікті жердегі майданға шақыру комиссиясына қызметке
орналасады. Арманы орындалып, 1943 жылдың мамырында Қызыл әскер
қатарына шақырылады. Алғашында әскери бөлімде бақылаушы болады,
кейіннен 25-ші гвардиялық дивизия құрамымен Жапонияға аттанады.
Бақтыбай Алмабеков содан кейін Кіші және Үлкен Хинган аумағындағы
ұрысқа қатысады.
Майдан шебінде Бақтыбай Алмабеков взвод командирі болады. Жапон
жерінде бірнеше соғыс ұрыстарында елрікпен шайқасып, жеңіспен туған
еліне аман-есен оралады.
Соғыс аяқталған соң педагогикалық училищеге оқуға түседі. Одан кейін
де қарап отырмайды. Білікті агроном мамандығын меңгеріп алады, агроном
болып 50 жыл жұмыс істейді. Тың және тыңайған жерді игерген жылдары да
табысты еңбек етіп қошаметке бөленеді.
Бүгінгі күні Ұлы Отан соғысының ардагері жұбайы Базкен
Алмабековамен бірге Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Жауынгер қарияның
16 немересі, 7 шөбересі бар.
Бақтыбай Алмабеков 1,2- дәрежелі Отан соғысы орденімен, «Жапонияны
жеңгені үшін», «Жеңіске 30 жыл», «Кеңестік әскер мен флотқа 30 жыл» және
бірнеше мерекелік медальдарымен марапатталған.

212

нұрмахан АлпысбАев
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Нұрмахан Алпысбаев 1920 жылдың 25 желтоқсанында дүниеге келген.
Мектепке баратын жылы елдің тұрмысы қиындап кетеді де, жоғары сыныпқа
бара алмайды. Ауылда қара жұмыс істеп жүргенінде соғыс басталады.
1942 жылы Нұрмахан Алпысбаевты әскер қатарына шақырып, төрт айлық
әскери дайындыққа жібереді. Оқуын бітірісімен ол, Харьков облысының
Лазовой станциясы маңындағы майдан шебіне соғысқа аттанады.
Нұрмахан Алпысбаев соғыста жүріп, Румыния мен Венгрияны және Киев,
Харьков, Житомир, Львов қалаларын немістерден азат етуге қатысады.
1945-1946 жылдары Вена қаласындағы комендатурады әскери міндетін
одан әрі жалғастырады.
Соғыс біткесін Нұрмахан Алпысбаевты Қызылорда облысының Шиелі
ауданындағы Гигант колхозына, мектепке қызметке жібереді. Ауылдағы орта
мектепте орыс тілі мен денешынықтыру пәнінен сабақ береді. Нұрмахан
Алпысбаев білімін одан әрі дамыту үшін 1952 жылы Алматыдағы медицина
институтына оқуға түседі. 1958 жылы дәрігер мамандығын алып шыққаннан
кейін, Шиелідегі аудандық ауруханада дәрігер болады.
Ал 1960 жылы Шымкент облысының Сарыағаш ауылына тұрақты қоныс
аударады да, осындағы «Сарыағаш» санаториясында дәрігер болып, зейнетке
шыққанға дейін қызмет атқарады.
Нұрмахан Алпысбаев 1,2- дәрежелі Отан соғысы ордені мен «Ерен ерлігі
үшін», «Германияны азат еткені үшін медалдарымен марапатталған.
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нұршида АХМетОвА
1,2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Нұршида Ахметова 1922 жылдың 9 мамырында Алматы облысының Ақсу
ауылында дүниеге келген. Орта мектепті бітірісімен Ташкент қаласындағы
медицина техникумына оқуға түседі.
Нұршида Ахметова Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін, 1943 жылы
медицина фелдшері болып қызметке алынады да, Мәскеудегі НКВД-нің
барлау бөліміне ауыстырылып. Киев қаласындағы 4-Украина майданына
қатысады. Кейін Нұршида Ахметова Украинадағы Черновцы қаласына сол
барлау бөлімімен бірге қызметке ауысады.
Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Нұршида Ахметова Қазақстанға
оралады. Шымкент қаласындағы денсаулық бөлімінің меңгерушісі,
Шымкенттегі аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін
атқарады.
Кейін Нұршида Ахметова мамандығын ауыстырып, Түркістан қаласындағы
бірнеше сауда орындарында басшылық қызмет атқарады.
Бақытты отбасын құрған Нұршида Ахметова бүгінде бір ұл, екі қыз және
бес немере мен екі шөберені тәрбиелеп отырған аяулы да ардақты әже.
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байкен АйдАрХАн
«Даңқ» орденінің
толық иегері
Байкен Айдархан 1925 жылдың 28 желтоқсанында Көкшетау облысының
Карл Маркс колхозында дүниеге келген.
Байкен Айдарханның балалық шағы сол кездегі тұрмыс қиыншылығымен
тығыз байланысты. Отызыншы жылдардағы қазақ халқының басына түскен
ауыртпалық, оның оқуына да, өміріне де қатты әсер етеді. Соғыс басталғанда
ол бар жоғы 16 жастағы боз бала еді.
1943 жылы 18 жасында әскер қатарына шақырылып, бірден Байкен
Айдархан 37-атқыштар полкының құрамына қабылданады. 1943 жылдың
мамыр айынан 1945 жылдың наурыз айына дейін 8-гвардиялық атқыштар
дивизиясының саперлар батальонында бөлімше командирі, кейіннен 1945
жылдың қазан айына дейін 403- және 10- инженерлік саперлар батальонының
командирі болады. Байкен Айдархан майдан шебінде ерлікпен соғысады.
Соғыстан оралысымен туған жері Көкшетау қалалық Ішкі Істер
Басқармамасына милиция қызметкері болып жұмысқа тұрады.
Білімі мен тәжірибесін жетілдіру мақсатында Байкен Айдархан 1940-1950
жылдары Кеңестер Одағы Ішкі Істер Минитрлігіне қарасты Ташкенттегі
милиция мектебін бітіріп шығады. Төменнен басталған қызметі Ақмола
облысының Макин аудандық Ішкі Істер басқармасы бастығының орынбасары
қызметіне дейін жоғарылайды.
Байкен Айдархан «Даңқ» орденінің толық иегері. Әрі 1, 2-дәрежелі Отан
соғысы орденімен де наградталған.
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рзағұл бАйкеШев
1,2-ші дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Байкешев Рзағұл 1923 жылдың 18 қазанында туған. Халқымыздың басына
ауыртпалық түскен жылдары қиын болса да 10 жасында ауылдағы мектепке
оқуға барады. 1939 жылы үш класс қана білім алып шығады. Саяси қуғынсүргін жылдарында жанкешті тіршілік көріп, ауылда қара жұмыс істейді.
1943 жылы әскер қатарына шақырылады. Майданда Польшаны азат етуге
қатысып, Румыния мен Венгрия жерін фашистерден тазартады.
Соғыстан жеңіспен ефрейтор шенінде оралады. Ақмола облысының
Рождественка селосында экспедитор болып қызмет атқарады. Құрметті
демалысқа Байкешев Рзағұл 1983 жылы шыққан. Бүгінде Қазақстанның
елордасында бала-шағасымен бірге бақытты өмірдің дәмін татуда.
Марапаттары: «1,2-дәрежелі Ұлы Отан соғысы» орденінің және «КСРО
маршалы Жуковтың» медалымен наградталған.
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Мұқан бАлАпАнОв
1,2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Мұқан Балапанов 1924 жылы Қарағанды облысының Егіндібұлақ
ауданындағы Мыржық ауылында дүниеге келген. 1932 жылы Семей қаласында
мектептегі оқуын жалғастырады да, 1940 жылы 9 сыныпты тәмамдап,
Республикалық Ішкі Істер Министрлігіне қарасты арнайы мектепте оқып,
оны жақсы бітіріп шығады.
1943 жылы әскер қатарына шақырылады. Ташкенттегі пулеметшілер
дайындайтын училищеге оқуға жіберіледі. Курсанттар дайындайтын бөлімде
оқиды. Оқу курсын бітірісімен Балапанов Мұқан Сталинград шайқасына
аттанады. Отты соғыстың қасыреті мен толарсақтан саз кешкен қиын күндерді
ол жауынгер достарымен бірге көрді. Белоруссияны азат ету кезінде ерлікпен
шайқасты.
Майданнан жеңіспен оралғасын Алматыдағы қазіргі Әл-Фараби
атындағы университетке, іле Жоғары партия мектебіне оқуға түседі. 1945
жылдан 1984 жылы зейнетке шыққанға дейін Ішкі Істер органдарында
қызмет істейді. Шені запастағы полковник. Алты баланың әкесі, төрт
немере, екі шөберенің атасы атанып отырған бақытты отағасы.
Наградалары 1,2-дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденінің және «Ерлігі үшін»
медалінің иегері.
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Ахат бекМƏді
1,2- дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Ахат Бекмәді 1923 жылдың 1 қыркүйегінде Ақмола облысының Астрахань
ауданы Қазқоскөл ауылында туған. Балалық шақтың қызығын сезінбей,
аштық жылының, саяси қуғын-сүргіннің зардабын ауылдастарымен бірге
көрген азаматтардың бірі.
Бекмәді 1942 жылы 19 жасында әскерге шақырылып, соғысқа аттанады.
Бір ай бойы әскери дайындықтан өтіп, жаяу әскер сапында Сталинградты
қорғау майданына қатысады.
Сталирград шайқасында майдандас жауынгерлермен бірге жауға тойтарыс
бере отырып, фашистерді кейін шегіндіреді. Бекмәді Ахат Мәскеу қаласын
қорғауға, Курс, Орел доғасы шайқасында да жан аянбай соғысқан жауынгер.
Шабуылда жүріп ол екі мәрте жарақат алады. Дегенмен, сағы сынбайды,
бойындағы ерік-жігерінің арқасында Отанын қорғау үшін емделіп шыққаннан
кейін, қан майданға қайта барады.
Курск түбіндегі ұрыстарға да қатысып, Ұлы Отан соғысының соңына дейін
қасық қаны қалғанша жаумен шайқасып ерлік көрсеткен.
Елге келісімен ол соғыстан зардап шеккен халқымыздың еңсесін көтеремін
деп ауылдастарымен бірге ауылда еңбек етті.
Ұлы Отан соғысының ардагері Ахат Бекмәді Мәскеуде өткен Ұлы Жеңістің
70 жылдығына арналған салтанатты парадқа қатысқан соғыс ардагері.
Бекмәді Ахат бүгінде Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласында
тұрады. Жасы келсе де ол қоғамдық жұмыстардан қалған емес. Ұлы Отан
соғысы жайлы, майдандас достарының ерлігі туралы, сол кездегі елдің қиын
тұрмысы жайында ол талай рет елорда жастарымен кездесіп, болашақ ұрпаққа
патриоттық рух беретін әңгіме айтып, өнегелі істер атқаруда.
Бекмәді Ахат 1,2-дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденінің, «Германияны
жеңгені үшін», «Курск және Орел доғасы шайқасына қатысқаны үшін»
мерейтойлық медальдарымен марапатталған.
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қазис жОлдыбАев
1,2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Қазис Жолдыбаев 1924 жылдың 16 мамырында Ақмола облысының
Астрахань ауданында дүниеге келген. Балалық, жастық шағы сол кездегі
ауыртпалық кезеңдегі қиындықпен есте қалған.
1942 жылы Қызыл әскер қатарына алынып, соғысқа аттанады. 1943 жылдан
бастап Забайкалье фронтына қатысып, атқыштар дивизиясының құрамында
болып, фашистермен жан-аянбай шайқасады.
Жолдыбаев Қазис Жапония соғысына да қатысқан. 298-ші атқыштар
дивизиясының құрамында майданда болады. Қан-төгіс соғыстың ортасында
жүрсе де Жолдыбаев Қазис еш жарақат алмаған. Соғыс аяқталғанда, ол бірден
елге оралмайды, әскери-құрылыс батальонына жіберіледі. Татарстанның
жолдарын асфальттауға қатысады. Құрылыс алаңында ол шаруашылық
бөлімінің меңгерушісі болады.
Туған жеріне Жолдыбаев Қазис 1950 жылы ғана оралады, 1973 жылға
дейін Ақмола облысының ІІБ қылмыстық іздеу бөлімінде қызмет атқарады.
Одан кейін 1994 жыл аралығында осы жерде зейнетке шыққанға дейін аға
инспектор болып қызмет істейді. КНБ-нің отставкадағы полковнигі. Бүгінде
ол елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында тұрады, Алматы ауданының құрметті
ардагері. 95 жасында Жодыбаев Қазиске салтанатты түрде қала әкімі пәтер
кілтін табыстаған.
Ұлы Отан соғысының ардагері Жолдыбаев Қазис 1,2- дәрежелі Отан соғысы
ордені мен «Жапонияны жеңгені үшін» және 12 мерейтойлық медальдарымен
марапатталған.
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кəрібаев ертӨре
1,2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Кәрібаев Ертөре 1924 жылдың 1 қаңтарында Көкшетау облысы, Чкалов
ауданындағы Талдыкөл ауылында туып өскен. Ұлы Отан соғысы басталғанда
ол 18 жаста болатын. 1942 жылдың қазан айында әскерге алынып, майдан
шебіне жіберіледі.
Петропавлда құрылып жатқан қазақ атты әскер дивизиясына қабылданады.
Дивизияда жасақталғандарды екіге бөліп, жолдастарының біразын Харьков,
Москва түбінде болып жатқан қанды соғысқа аттандырса, ал Ертөре
Кәрібаевтарды Забайкалье әскери округінің номері 2043 әскери бөлімінің
құрамына жібереді. Ол жақта майдангер Ертөре Кәрібаев жарты жылдай
дайындықтан өтеді. Алғашында ол, Кьяхта қаласының жанындағы номері
51- шекаралық заставада шекаралық күзетте болады. Бұл әскери күзет өте
жауапкершілік пен қырағылықты талап етеді.
«Майдан шебінде жүргенде күн-түн ұйқы көрмей қырағы болыңдар. Жау
қай жақтан шығады деп сақ болу керек. Немістердің құйтырқы әркеттерін,
жымын білдірмейтін қимыл-әдістерін бақылауларыңнан шығармаңдар»,- деп
командиріміз үнемі ескертіп отыратын, сондықтанда өте қырағы болдық дейді майдангер ақсақал.
Ертөре Кәрібаев Қиыр Шығыста жапондармен болған шайқаста да
ерлікпен соғысады. Үш ай бойы атыс-шабысқа араласып, арпалыс күндерді
жолдастарымен бірге өткере отырып, жеңіс күнін де қарсы алады.
Соғыстан кейін Ертөре Кәрібаев бірден елге оралмайды, әскери міндетін
одар әрі жалғастырады. 1949 жылы туған жеріне келіп, Ертөре Кәрібаев
Ақмола облысының Севастополь совхозына қызметке тұрады. Бас кезінде
есепші, кассир кейін бухгалтер болып қызмет атқарады.
Ертөре Кәрібаев 1,2- дәрежелі Отан соғысы ордені мен бірнеше мерейтойлық
медальдармен марапатталған.
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жүнісбек кƏріМОв
1,2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Жүнісбек Кәрімов 1924 жылы Ақмола облысының Қажымұқан ауылында
туған. Он сегіз жасқа толар толмас кезінде 1942 жылдың наурыз айында әскер
қатарына шақырылады.
1944 жылдың желтоқсанында Жүнісбек Кәрімовты 348- жаяу әскер
дивизиясымен бірге Берлинге жібереді, Германия жерінде ол қиян-кескі
ұрыстарға қатысады. Берлинге кіру әрине оңай болмайды. Толарсақтан су кеше
жүріп, қаланың әрбір бұрышы мен кварталын алу үшін айқасады. Майдандас
жолдастарының талайы сол неміс жерінде көз жұмғанын Жүнісбек Кәрімов
өз көзімен көріп, талай жантүршігерлік оқиғаны басынан өткеріпті.
Жеңіс күніне бір ақ күн қалғанда Жүнісбек Кәрімов басынан қатты жарақат
алып, госпитальға түседі. Жазылып шыққаннан кейін Белоруссияда қызметке
қалады. Мұнда ол әскери училищеге түсіп, Орша қаласында қызметін
жалғастырды.
Жүнісбек Кәрімов 1951 жылы ғана әскерден елге оралады. Қазақстан
теміржолының дабыл беру және байланыс дистанциясында механик болып
жұмысқа орналасып ұзақ жыл теміржол саласында табысты еңбек етіп,
құрметті демалысқа шығады.
Жүнісбек Кәрімов 1,2- дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені, «КСРО Маршалы
Жуковтың» медалі мен «Ерен ерлігігі үшін» сол сияқты көптеген мерейтойлық
медальдармен наградталған.
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жапаш кАШекОв
1,2- дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Жапаш Кашеков 1926 жылы туған. Кедейліктің, тұрмыстың қиындығын
бала кезден көргендердің бірі. Сол жылдардағы саяси қуғын заманы мен
ашаршылық жылын есіме түсіргім келмейді дейді қарт жауынгер. Соғыс
басталғанда, ол да Отанын қорғасам деп майданға аттанады.
Қиян кескі соғыста Кашеков Жапаш Қиыр Шығыс майданында болады.
Жапонияны азат етуге қатысады. Маршал Жуков өткен 1-ші Белоруссия
майдан жолдарындағы шайқаста ерен ерлік көрсетеді. Майдандағы жеңісі
сол, Жапаш Кашеков Маршал Жуковтың ерлік медалімен марапатталыпты.
Соғыстан оралғаннан кейін Қашеков Жапаш Ақмола облысының әртүрлі
шаруашылықтарында жүргізуші болып еңбек етеді. Тың және тыңайған жерді
өңдеу жұмыстарына қатысады. Соңгы жылдары зейнетке шығар алдында
мамандығын ауыстырып, ауылда шопан болып жұмыс істейді.
Жапаш Қашеков 1,2- дәрежелі Отан соғысы» орденімен, «Жапонияны
жеңгені үшін», «Кеңестер Одағының Батыры Маршал Жуковтың» және
12 мерейтойлық медальдарымен наградталған.
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Əзімбай МАйрикОв
1,2- дәрежелі отан соғысы және
«қызыл жұлдыз» ордендерінің иегері
Әзімбай Майриков 1924 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш
ауданындағы Жаскешу ауылында дүниеге келген. 1942 жылы Қызыл әскер
қатарына алынады.
Әзімбай Майриков Саратов облысы Пугачев қаласындағы жаяу әскер
бөлімінде алғашқы дайындықтан өтеді. Сол жерден соғысқа аттанады.
Қақаған аязда әскери дайындықтан өту кезінде, аяқ қолдарына үсік
шалдырып алады. Ол содан дайындық алаңынан кері қайтарылады. Содан
военкоматтан адамдар келіп Майриков Әзімбайды Ташкент қаласындағы
әскери госпитальға жатқызады. Жазылғаннан кейін ол Ташкент қаласындағы
Вревский станциясындағы әскери бөлімге жіберіледі. Сол жерден қайта
әскери дайындықтан өтіп, байланысшы мамандығын алып, соғысқа аттанады.
Маршал Жуковтың басшылығындағы 1- Беларуссия дивизиясының
156-шы байланыс полкының құрамына қабылданады. Беларусиядан бастау
алған майдан жорығы кезінде Варшава, Лодьз, Врослав, Пазьнань қалаларынан
өтіп, сол елді-мекендерді фашистерден азат етеді.
Висла, Одр өзенінің бойындағы үлкен соғысқа қатысады. Әзімбай
Майриков майдан жолын жеңіспен 1945 жылы Берлин қаласында аяқтайды.
Соғыс біткесін ол бірден елге қайтпайды, Грузия жерінде халық
шаруашылығын қалпына келтіруге қатысады. Қазақстанға бірер жылдан
соң ғана оралады. Туған елінде ұзақ жыл электро дәнекерлеуші болып
жұмыс жасайды. Майриков Әзімбайдың төрт ұл, төрт қызы бар. Қазіргі
таңда 27 немере, 60 шөберенің бақытты отағасы атанып отыр.
Майриков Әзімбай 1,2-дәрежелі Отан соғысы, «Қызыл Жұлдыз»
ордендерімен, «Германияны жеңгені үшін» және «Варшаваны жеңгені үшін»
«Кеңестер Одағының Батыры Маршал Жуковтың» сонымен қатар бірнеше
мерейтойлық медальдармен де мараптталған.
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сыйқымбай МАМырОв
1, 2- дәрежелі отан соғысы,
2, 3- дәрежелі «Даңқ» ордендерінің иегері
Сыйқымбай Мамыров 1920 жылдың 1 қаңтарында Жамбыл облысы,
Шу ауданының Көкқайнар ауылында туған. Ұлы Отан соғысы басталғанда
ол 20 жаста болады. 1941 жылы майданға біріншілердің қатарында
шақырылып, Өзбекстандағы пулеметшілер дайындайтын жаттығу-оқу
курсына жіберіледі.
1941 жылдың күзінде Мамыров Сыйқымбайды номері 132-атқыштар
дивизиясының, 712-атқыштар полкының пулеметшілер бөлімшесінің
командирі етіп тағайындайды. Майдан жолдары Мәскеу қаласын жаудан
қорғауға, Украина, Польша, Румыния мен Венгрияны жаудан тазартуға
қатысады.
Мамыров Сыйқымбай Берлинді басып алу операцисында ерен ерлік
көрсетеді. Соғыстың басынан аяғына дейін қатысқан ержүрек жауынгер төрт
жыл ішінде Мәскеуден бастаған майдан жорығын Берлинде жеңіспен бірақ
аяқтайды.
Мамыров Сыйқымбайдың ерлігі Кеңес Одағының Батыры И.В.Панфилов
атындағы дивизияның құрамымен жүріп өткен майдан жолдарымен пара пар.
Соғыста ол төрт рет жараланыпты, бірақ госпитальдан емделіп шығысымен
өз полкына үнемі оралып отырған. Бір өкініштісі, Мамыров Сыйқымбай
майданда жүргенде елдегі отбасына екі рет ол өлді деген қара қағаз келіпті.
Соған қарамастан алда оның көретін өмірі бар екен, аман-есен еліне жеңіспен
оралады.
Мамыров Сыйқымбай 1, 2-дәрежелі Отан соғысы» және 1, 2-дәрежелі
«Даңқ» орденімен, «Германияны жеңгені үшін» сол сияқты 18 мерейтойлық
медальдармен марапатталған.
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Мысалы МАХАМбетОв
1, 2- дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Мысалы Махамбетов 1925 жылдың 15 қаңтарында Жамбыл облысының
Сарысу ауданындағы Коммунар ауылында туып өскен. Әскер міндетін өтеуге
1943 жылы алынады да, содан мамыр айында Амурск-Слабоводск қаласына
миноменттен атып үйрену жаттығыуына оқуға жіберіледі. Одан кейін Мәскеу
қаласында саперлер дайындайтын курста оқуда болып, бірнеше жаттығулардан
өтеді. Кейін Мәскеу қаласындағы 4-инженер-саперлік бөлімшесіне барлаушы
болып қабылданады.
Махамбетов Мысалы Балтық жағалауындағы майданға қатысып, барлау
ісімен айналысады. Жеңіс күнін Махамбетов Мысалы Балтық теңізі арқылы
Берлинге өтіп бара жатқан жолда қарсы алады. Соғыс бітсе де, бірден оны
елге қайтармайды. Әскери міндетін Ресейде жалғастырады. Туған жеріне
Махамбетов Мысалы тек 1950 жылы ғана оралады.
1951 жылы ол Алматы қаласындағы кинотехникумға оқуға түседі.
Мамандық алып шыққаннан кейін тура 25 жыл осы кино саласында қызмет
атқарады. Құрметті еңбек демалысына шығар алдында автбаза кәсіпорынында
бухгалтер болып, содан зейнетке шығады.
Махамбетов Мысалы 1, 2-дәрежелі Отан соғысы орденімен, және бірнеше
мерейтойлық медальдармен марапатталған.
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Айтбек МҰлтықбАев
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Айтбек Мұлтықбаев 1925 жылдың 1 шілдесінде Оңтүстік Қазақстан
облысының Сайрам ауданына қарасты Диқанжол учаскесінде дүниеге келген.
Жастайынан ата-анасынан айрылып, жетім балалар үйінде тәрбиеленген.
16 жасында соғыс басталады. 1943 жылдың қаңтарында 18 жастағы
Мұлтықбаев Айтбекті Сайрам аудандық әскери комиссариаты Қызыл әскер
қатарына алып, майдан шебіне жібереді.
Мұлтықбаев Айтбек Киев қаласы үшін шайқаста ерлікпен соғысады.
Львов, Житомир, Прага калаларын жаудан тазарту операциясына қатысады.
Югославия, Польша, Румыния мемлекеттерін азат ету майданында жан аянбай
ерлік көрсете отырып, немістермен жан-аянбай шайқасады.
Соғыста жүріп Мұлтықбаев Айтбек сол аяғынан ауыр жараланады.
1945 жылдың 11-ші қазанында жарақатына байланысты майданнан елге
оралып, Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданындағы Красноводск
ауылында бухгалтер, Ленин жолы совходарында мал дәрігері болып қызмет
атқарады. Әскери шені сержант.
Бүгінде майдангер Мұлтықбаев Айтбек отбасымен Нұр-Сұлтан қаласында
тұрады.
Мұлтықбаев Айтбек 1, 2-дәрежелі Отан соғысы, «Даңқ» ордендерімен
сол сияқты «Ерлігі үшін» және бірнеше мерейтойлық медальдармен
марапатталған.
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үтін МҰстАфин
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Үтін Мұстафин 1926 жылдың 15-ші тамызында Қостанай облысы,
Меңдікөл ауданының Татьяновка ауылында туған. Соғыс басталғанда ол
мектепте оқитын.
Әскер қатарына Үтін Мұстафин 1944 жылдың желтоқсан айында
шақырылады. Бурабайдағы әскери комиссариаттан Қостанай қаласына
жіберіледі де, Шұбаркөлде запастағы полкта әскери дайындықтан өтеді.
Соғыста Үтін Мұстафин 2-ші Белорусь майданындағы 303- атқыштар
полкының құрамымен Отан алдындағы борышын ақтап, майданда ерлікпен
соғысады. Одер өзенінен өтіп Чехословакияны азат етуге қатысып, Жеңіс
күнін Балтық теңізінің бойында қарсы алады.
Майдангер Мұстафин Үтінді соғыстан кейін бірден елге жібермейді.
1950 жылға дейін Отан алдындағы әскери міндетін өтейді. Қазақстанға
келісімен, құрметті демалысқа шыққанша ол Торғай облысының Ішкі Істер
басқармасында қызмет атқарады.
Ұлы Отан соғысының ардагері Мұстафин Үтін 1, 2-дәрежелі Отан соғысы
орденімен сол сияқты бірнеше мерейтойлық медальдармен марапатталған.
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жақан сейсеМбАев
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Жақан Сейсембаев 1925 жылы Алматы облысының Кербұлақ ауданының
Сәмен ауылында дүниеге келген. Жеті жылдық мектепті Алғабас колхозында
бітірген. Жақан Сейсембаев 1942 жылдың қазан айының
20-да бар жоғы 17 жасында әскер қатарына шақырылады. 1943 жылдың
қаңтарында 3-ші Белорусь майданындағы соғыста ерлікпен шайқасады.
Кенисберг қаласын немістерден азат етуге қатысады. Германияның Берлин
қаласын алу кезінде 1944 жылдың 5 шілдесінде Сейсембаев Жақан қатты
жараланып, 20- қазанға дейін госпитальде емделіп, майданға қайта оралады.
Ұлы Отан соғысы бітісімен, оны Жапон соғысына жібереді.
Тек 1948 жылдың 17 сәуірінде ол Қазақстанға оралады. 1969 жылы
Алматыдағы политехникалық техникумының бухгалтерлік-есеп факультетіне
түсіп, оны ойдағыдай бітірісімен Коксу ауданындағы Алғабас ауылында
бухгалтер, кейін ферма меңгерушісі болады, осы жерден 1985 жылы құрметті
демалысқа шығады.
Сейсембаев Жақан бақытты отбасын құрған отағасы. Төрт баланың әкесі,
тоғыз немере, жеті шөбере сүйіп отырған бақытты ақсақал.
Сейсембаев Жақан 1,2-дәрежелі Отан соғысы, орденімен және «Ерлігі
үшін», «Берлинді алғаны үшін», Кенисбергті алғаны үшін» сол сияқты
мерейтойлық медальдармен марапатталған.
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тұрысбек сАдықОв
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Тұрысбек Садықов 1924 жылдың 1 қаңтарында Шығыс Қазақстан
облысының Самар ауданындағы Үлгілі ауылында туған. Тұрмыстың ауыр кезі
ғой, төрт кластық қана білім алады. Оқуын жалғастыруға да уақыт болмайды,
саяси қуғын-сүргін заманы, күн көріс қиын кезең. Тұрысбек Садықов ауылда
әртүрлі жұмыста жүріп, 18 жасқа енді толдым деп отырғанда Ұлы Отан
соғысы басталып кетеді.
1942 жылы әскерге шақырылып, Читин облысындағы соғыс-теңіз
флотына жіберіледі. Бұл жерде Тұрысбек Садықов соғыс базалары мен
соғыс қоймаларын күзетеді Онымен бірге ауылдасы Василий Кузнецов бірге
болады. Майдангер Тұрысбек Садықов қақаған қыста, 60-65 градус суықта
далада тұрып, Башқұрстаннан келген бар жоғы 8 жауынгермен бүкіл қаружарақ базасын күзетіп, оны жаудан қорғап, ерен ерлікпен тең әскери міндетін
атқарады.
Ұлы Отан соғысы біткеннен кейін Тұрысбек Садықовты 1945 жылы мамыр
айында Жапония соғысына жібереді. Тек 1950 жылы ғана майданнан
Тұрысбек Садықов елге оралады. Соғыстан келісімен өзі ұнатқан қызы,
тылда жұмыс атқарған Гашура Хайруллинаға үйленеді. Олардың бүгінде
16 немере, 8 шөбересі бар.
2004 жылы Тұрысбек Садықов денсаулығына байланысты елордаға көшіп
келеді. Ол қазірде қызы Анара Садықовамен бірге немерелерінің жанында
бейбіт өмірдің қызығын көруде.
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Абдурахман сАфАрОв
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Абдурахман Сафаров 1920 жылдың 20 мамырында Өзбекстан
Республикасының Жаңажол ауданындағы Токус ауылында дүниеге келген.
Соғыс басталғанға дейін жеті жылдық мектепті бітіріп, колхоздағы егін
шаруашылығы жұмыстарына қатысып, ата-анасына қолқабыс болады.
1940 жылдың 14 қазанында Қызыл Армия қатарына шақырылады. Әскери
міндетін атқарып жүрген кезінде бір жылға жетпей жатып Ұлы Отан соғысы
басталып кетеді. Сол жақтан майданға аттанады. Абдурахман Сафаров неміс
басқыншыларына қарсы соғыста Смоленск, Калуга, Витебеск қалаларын азат
етуге қатысады.
1945 жылы соғыс біткеннен кейін, туған ауылы Токусқа аман-есен жеңіспен
оралады. Ауылдағы мектепте Абдурахман Сафаров мұғалім болып, физика,
математика пәнінен сабақ беріп, 1980 жылы құрметті демалысқа шығады
Майдандағы ерлігі үшін Абдурахман Сафаров 1,2-дәрежелі Отан соғысы
орденімен және «Ерен ерлігі үшін», «Кенисбергті азат еткені үшін, «Москваны
жаудан қорғағаны үшін» медальдарымен наградталған.
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барлыбай тАбеШев
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Барлыбай Табешев – 1924 жылдың 15 мамырында Солтүстік Қазақстан
облысының Қызылту ауданындағы Жасқайрат ауылында дүниеге келген.
Тұрмыстың қиын тауқыметі оның мектепті бітіріп шығуына кедергі болады.
Ауылда жұмыс жоқ, ол жас кезінен колхозда әртүрлі жұмыс атқарып
жүргенінде, 1942 жылы әскер қатарына шақырылады.
Ал 1943 жылдың шілде айында Барлыбай Табешев 1-Украина майданына
жіберіледі. Алдымен, Курск қаласын азат етуге қатысады. Одан кейін
Житомир, Воронеж, Харьков қалаларын жаудан тазартып, сол майдандарда
ерлікпен шайқасады.
Барлыбай Табешев Ұлы Жеңіс күнін 9 мамырда Германия жерінде қарсы
алады. Бірақ соғыс бітсе де ол елге қайтпайды. Әскери қызметін одан әрі
жырақта жүріп Кеңестер Одағының Қарулы күштер құрамында жалғастырады.
Туған ауылына Барлыбай Табешев тек 1947 жылы оралады. Ұзақ жыл,
зейнетке шыққанға дейін мектепте мұғалім болып қызмет атқарады.
Майдандағы ерліктері үшін 1,2-дәрежелі Отан соғысы және «Қызыл
жұлдыз» ордендерімен, сонымен қатар бірнеше мерекелік медальдармен
марапатталған.
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қайыр ХАсенОв
1, 2-дәрежелі отан соғысы,
«құрмет» ордендерінің иегері
Хасенов Қайыр 1925 жылдың 9 қарашасында Павлодар облысының,
Тереңкөл ауданындағы Жасқайрат ауылында туған. Қазақ жеріне келген 1930
жылдардағы нәубат кезінде, мектепті ол толық бітіре алмай, төмен кластық
біліммен қалады.
17 жасында 1943 жылдың қаңтарында барлық жастар сияқты, Қайыр
Хасеновте Қызыл әскер қатарына, шақырылады. Атақты 204-гвардиялық
дивизияның құрамында Украинаны азат етуге қатысады.
Сонымен қатар Житомир үшін болған сұрапыл соғыста Хасенов Қайыр
елрікпен шайқасады. Сол соғыста ауыр жараланып, госпиталға түседі. Емделіп
шығысымен майдан шебіне қайта оралып, Забайкалье фронтында барлау
бөлімінің құрамында, Манчужурия шайқасында Мугден, Харбин қалаларын
жапон самұрайларынан азат етуге қатысады.
Соғыстан жеңіспен оралысымен білімін жетілдіре отырып, Тереңкөл
ауданында партия-кеңес қызметінде жоғары лауазымдарда қызмет атқарады.
Қайыр Хасеновтың майдандағы ерлігі бағаланып, 1,2-дәрежелі Отан
соғысы, «Құрмет» ордендерімен және «Жапонияны азат еткені үшін», Маршал
Г.К.Жуковтың медальдарымен марапатталған құрметті ардагер.
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рауза ШирвАнОвА
1, 2-дәрежелі отан соғысы
орденінің иегері
Рауза Ширванова 1925 жылдың 25 тамызында Семей қаласында дүниеге
келген. Мектеп бітірісімен байланыс саласына жұмыс істейді. 1942 жылы
Ширванова Рауза әскери комиссариатқа шақыртылады.
Комиссар: қарсы болмасаң майдан шебіне жіберетін ойымыз бар, сен
таңдаған мамандық майдан шебінде сирек кездеседі,- дейді. Ширванова
Рауза ойланбастан бұл ұсынысты бірден қабылдайды. 1942 жылдың мамыр
айынан 1944 жылдың қырқкүйегіне дейін байланысшылардың 136-шы жеке
ротасында телеграфист болады.
Біраз уақыт өткеннен кейін оны Забайкалье әскери округының штабына,
Чита қаласындағы 245- авиация дивизиясына ауыстырады. Сол жерде 1944
жылдың қырқкүйегіне дейін телеграфист болады. 1945 жылдың желтоқсан
айында туған жеріне оралады.
Соғыстан кейін 1948 жылы майдангер Рустем Ширвановқа тұрмысқа
шығады. Онымен бақытты 48 жыл өмір сүреді. Жалғыз қыздарынан немере,
шөбере сүйіп отырған бақытты әже.
Ширванова Рауза 1,2-дәрежелі Отан соғысы», орденімен және «Жапонияны
жеңгені үшін», сол сияқты мерейтойлық медальдармен марапатталған.
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Александр бАбичев
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Александр Бабичев родился в 1921 году в селе Александровка Акмолинской
области. После окончания средней школы в 1938 –1939 годах работал на
железной дороге Акмолинск – Карталы, участвовал в прокладке путей. В
1939 году был призван в ряды Красной Армии. Был направлен на западную
границу Брест – Литовск. На противоположном берегу реки Северный Буг
располагались вражеские сооружения. Участвовал в работах по укреплению
границы, строительстве дотов и дзотов. Во время неприятельских атак вместе
с однополчанами вступал в бой. Видел гибель товарищей по оружию, кровь,
страдания, лишения.
Вернулся к мирной жизни в конце 1946 года в родной Акмолинск. Работал
на заводе №317 оборонного значения, эвакуированном сюда в 1942 году из г.
Мелитополя. Трудился на разных участках 9 лет. С 1954 г. началось освоение
целинных земель, и Александр Семенович связал свою жизнь с сельским
хозяйством. В 1981 году вышел на пенсию по возрасту, однако продолжал
работать до 1996 года. Ветеран труда работал добросовестно, выполнял
общественные поручения.
Награжден орденами Великой Отечественной войны 1 и 2 степени,
медалями «За победу над Германией, «За освоение целинных земель»,
юбилейными медалями.
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елена бАлкАрОвА
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Елена Балкарова родилась 3 декабря 1924 года в селе Архиповка
Черниговской области на Украине. Призвана в ряды Красной армии в 1942
году. Участница боев на 2-м Белорусском фронте в составе автомобильного
полка. Воинское звание рядовая. Несмотря на юный возраст, на фронте
была водителем автомобиля. В стужу и зной, в распутицу, по бездорожью,
уверенно держала в руках баранку бесстрашная Елена. Бессонные дни и
ночи, дальние расстояния, все лишения военного времени испытала на
себе.
Сегодня это как страшный сон, как наваждение, как из фильма про
другую войну. Фронтовая закалка смолоду выработала стальной характер.
Он и помогает сегодня противостоять старости и недугам.
Елена Балкарова принимала участие в освобождении Украины, Белоруссии, Чехословакии, Польши.
Имеет награды: орден Великой Отечественной войны 2 степени, медали
«За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», юбилейные
медали.
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иван бОтев
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Иван Ботев родился 20 сентября 1925 года в селе Верхо-Великосилька
Яйского района Кемеровской области. С 1933 по 1941 год учился в средней
школе. В 1941 устроился на работу учетчиком тракторной бригады родного
колхоза.
13 января 1943 года Иван Ботев был призван в ряды Советской армии. В
годы войны участвовал в боях на 1-м Белорусском фронте. Воевал с сентября
1944 по апрель 1945 года в составе 1504-й дивизии.
С апреля 1945 года учился Казанском танковом училище. После окончания
обучения свыше тридцати лет Иван Ботев служил в рядах Вооруженных
сил СССР. Прошел славный путь от рядового солдата до назначения на
должность начальника штаба ракетных войск стратегического назначения.
На заслуженный отдых вышел в звании полковника. Проживал и работал
в Кореновском районе Краснодарского края. Ветеран Вооруженных сил и
ветеран труда.
Кадровый военный так наставляет молодежь: быть патриотами, любить
и почитать своих родителей. Стремления и упорства желает современной
молодежи. О пользе интернета: брать на вооружение только познавательное.
Трудиться и заниматься благими делами, – таковы советы фронтовика.
Иван Михайлович Ботев награжден орденом Отечественной войны I и II
степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
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федор бОчАрев
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Бочарев Федор Бочарев родился 4 апреля 1924 года в селе Гудовка
Воронежской области. В 1933 году вместе с родителями переехал в Казахстан,
в совхоз «Красноозерный» Вишневского района Акмолинской области.
Призван в ряды Красной армии в 1942 году. Был пулеметчиком 53-го
отдельного пулеметного батальона в составе Украинского и Белорусского
фронтов. С 9 августа по сентябрь 1945 года воевал против японцев на Дальнем
востоке Сахалин, Курильские острова. В составе советских войск участвовал
в разгроме японской армии.
Бочарев Федор был демобилизован в 1947 году. В мирное время трудился
наладчиком на железнодорожной станции Анар Акмолинской области. Всего
на железной дороге проработал около сорока лет. В семье воспитали четверых
детей, есть четыре внука и три правнука.
Имеет награды: орден «Отечественной войны II степени», медали «За
победу над Японией», Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, юбилейные
медали.
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Анна губАревА
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Анна Губарева родилась 12 декабря 1922 года в Глуховицком районе
Московской области. Начала учебу в школе в 1931 году. После окончания
школы работала в совхозе им. Мичурина на молочном заводе.
Призвана в ряды Красной армии в сентябре 1942 года. На фронте с 1943
года служила в Витенберге, Литва. Находилась в рядах советской армии по
февраль 1946 года. Участвовала в победном освобождении польских городов
Мальбург, Энберг в составе 799-го батальона аэродромного обслуживания.
После демобилизации в 1947 году возвратилась на родину, к мирной
жизни. До выхода на заслуженный отдых двадцать лет работала старшим
инспектором отдела кадров строительного управления «Отделстрой» треста
«Целиноградтяжстрой». Воспитала двоих детей. Проживает с дочерью. У
Анны Ивановны две внучки, один правнук, две правнучки.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», Маршала Г.К.Жукова, юбилейные
медали.
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нонна двОйниченкО
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Нонна Двойниченко родилась 11 октября 1923 года в г.Костроме Костромской области. Призвана в ряды Красной армии в г.Сочи (1942 год) после окончания десятого класса с отличием, позволяющим поступить в институт без
вступительных экзаменов. Служила в отряде регулировщиков на перевале
под городом Туапсе Краснодарского края, с января 1943 года –санитаркой
хирургического полевого подвижного госпиталя № 623 56 армии СевероКавказского фронта. 56 армия в конце лета 1943 г. вела ожесточенные бои на
подступах к станице Крымской (Кавказ). Летом 1943 г. Нонне Двойниченко
прислали вызов на учебу в институт, куда она посылала документы еще до
армии. Была принята без экзаменов по отличному школьному аттестату. Штаб
фронта выдал ей направление на учебу в институт. Вместе с ним ей была вручена выписка из приказа по санитарной службе 56 армии Северо-Кавказского
фронта от 20 августа 1943 г. (действующая армия) о награждении рядовой санитарки ХППГ № 623 Двойниченко Нонны Константиновны за отличный уход
за ранеными, учет и их эвакуацию значком «Отличник санитарной службы».
Помня об этом, в годы учебы в институте она была несколько лет донором. В
августе 1943 г. в Краснодаре сдала военные документы и была уволена из состава Вооруженных сил. Окончила Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности горный инженер-геолог и была направлена в
Казахстан. До выхода на пенсию занималась геологической съемкой различного масштаба в пределах Северного и Центрального Казахстана. С группой,
куда она входила, открыты несколько рудопроявлений полезных ископаемых
и подготовлены к изданию 4 листа Государственной геологической карты.
Имеет орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.», медаль Маршала
Советского Союза Жукова Г.К., юбилейные медали , знак «Ветеран войны
1941 –1945 гг.», медаль «Ветеран труда».
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владимир дрОвОсекОв
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Владимир Дровосеков родился 18 мая 1926 года в селе Балкашино. В 1934
году пошел в школу, окончил 6 классов. До войны был направлен в фабричнозаводское училище города Акмолинск. С 1941 года по 1943 год работал на
военном заводе № 317 токарем 3-го разряда.
В 1944 году призван в Красную армию и направлен на фронт. Принимал
участие в боях на 3-м Белорусском фронте. Участвовал в освобождении
Белоруссии, Польши. В 1945 году служил в отдельной 217-й части НКВД.
После войны до 1950 года работал механиком на ВРЗ г.Акмолинска. С 1951
года – комендантом в комендатуре НКВД в Балкашинском районе Акмолинской
области. В 1952 году приехал в Акмолинск, где работал в спецкомендатуре.
С 1954 по 1986 год трудился на вагоноремонтном заводе механиком цеха и
вышел на заслуженный отдых.
Награды: орден Отечественной войны 1,2 степени, медаль Маршала Г.К
Жукова, юбилейные медали.
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Александр зАжигАлин
обладатель ордена
отечественной войны 1,2 степени
Александр Зажигалин родился 27 декабря 1927 года в колхозе им.
Ворошилова Рязанской области. Учился в начальной семилетней школе.
После окончания семилетней школы работал в колхозе. Несмотря на
юный возраст, как и все его сверстники военных лет, трудился вместе со
взрослыми, разделяя с ними все тяготы военного лихолетья. Помогал,
как и другие подростки, колхозным садоводам, а это были в основном
женщины.
В 1944 году Александр Зажигалин, которому едва исполнилось
семнадцать лет, был призван на службу в Советскую армию. На
краткосрочных курсах, обучившись на водителя, был отправлен на
фронт в состав мотострелковых войск. Несмотря на последний год войны,
вместе с однополчанами испытал все тяготы и лишения тех огненных лет.
День победы застал фронтовика в Кенигсберге. Александр Зажигалин
был демобилизован из Вооруженных сил СССР в 1951 году.
После возвращения из армии устроился работать водителем в
Карагандинскую геологическую партию. До выхода на заслуженный
отдых трудился в геологоразведочной экспедиции города Целинограда.
Воспитал троих детей, имеет шестерых внуков, двух правнуков.
Александр Никитович награжден орденом Отечественной войны
I и II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными
медалями.
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кузьма кОзАк
обладатель ордена
отечественной войны 1,2 степени
Кузьма Козак родился 13 ноября 1927 года на Украине. Когда началась
война ему было 13 лет, окончил 5 классов. Был приказ эвакуироваться в тыл,
врагу ничего не оставлять. Кузьма и его одноклассники рвались на фронт.
Кузьма стал партизанским связным. Мальчика-связного не раз избивали,
дважды попадал он к гестаповцам, отмораживал руки и ноги. Партизаны
ходили по деревням и передавали сведения людям. Кузьма с товарищами
помогали пленным, старались спрятать их и уводили в леса в партизанские
отряды. Кузьма Николаевич лично вывел 5 офицеров. В 1942 году партизаны
на оккупированной территории наносили урон фашистам.
В 1943 году советские войска освободили Украину и его родную деревню.
Голодных сирот-партизан нужно было куда-то пристраивать, и таких, как
Козак, отправляли в запасные роты и полки, хотя им еще не было 18 лет.
Козак К.Н. попал в 393-е отделение батальона морской пехоты Черноморского
флота. Там егоприняли в комсомол. Из огненного ада Малой земли Кузьма
Козак вышел живым, но с тяжелыми ранениями и контузией. Долго лежал в
госпитале. Окончив краткосрочные курсы младших командиров, снова был
отправлен на фронт. Победу Кузьма Николаевич встретил в Севастополе.
Награды: орден «Партизанской Славы» I, II степени, медали «За
освобождение Севастополя», «За освобождение г. Керчи», «За освобождение
г. Одессы», «За освобождение г. Киева», юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие.
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Михаил кулик
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Михаил Кулик родился 13 марта 1926 года в городе Ахтырка Сумской
области Украины. В школу поступил в 1937 году, окончил учебу в 1941 году.
До начала Великой Отечественной войны трудился в колхозе, выполняя
разную работу, которую доверяли старшие по возрасту.
В 1943 году Михаил Кулик призван в Советскую армию, служил
рядовым солдатом, был метким стрелком. Вместе с однополчанами,
такими же молодыми ребятами, принимал участие в боевых действиях,
начиная от станции Пираты на территории Украины до Киева. В составе
победоносного наступления советских войск освобождал территорию
Белоруссии и Польши.
После окончания Великой Отечественной войны работал в Сумской
области
на химическом заводе. В числе первых комсомольцевдобровольцев, откликнувшихся на патриотический призыв, приехал
для участия в поднятии целины. В 1954 году, в памятное время начала
освоения целинных и залежных земель, связал свою судьбу с Казахстаном.
Принадлежит к замечательной плеяде фронтовиков и первоцелинников,
чем и гордится. С 1957 года и до выхода на заслуженный отдых успешно
трудился в тресте «Целинтрансстрой» наладчиком станка. Воспитал сына
и дочь.
Михаил Григорьевич Кулик награжден орденами Отечественной войны
I и II степени», «Знак Почета», «Красной Звезды», множеством медалей.
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Олег линник
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Олег Линник родился 22 сентября 1928 года в городе Краснодаре Российской
Федерации. Окончив 6 классов, в 1941 году поступил в ремесленное училище
№ 4. В 1942 году была эвакуация в Самарканд, где его зачислили в ФЗО в
группу токарей. Там он проучился до марта 1943 года.
Большую группу во главе с мастером отправили на Урал. Оттуда с группой
призывников был направлен в город Кунгур, где дислоцировалась 7-я Запасная
стрелковая дивизия, и он пробыл в этом полку около трех месяцев. Воевал в
составе 1-го Украинского фронта. 30 июля 1943 года в составе маршевой роты
был отправлен в город Орел.
В последних числах ноября бойцы освободили деревни Червонная,
Слобода. Здесь он получил ранение в голову. Командир, узнав, что Линнику
всего 15 лет, отправил в город Херсон, где он был зачислен воспитанником
школы юнг. 1 октября 1944 года отправлен в Одессу в распоряжение агентства
Совтанкер, где его определили на танкер МТ-2003. Работал матросом,
кочегаром. В марте 1946 года он прибыл в город Акмолинск. Работал на
строительстве Сталинско-Магнитогорской магистрали.
В 1948 году в ноябре был призван в армию. В ноябре 1951 года демобилизован
и направлен на строительство железнодорожной линии Моинты-Чу. До выхода
на пенсию работал на железной дороге.
Имеет награды: орден Отечественной войны ІІ степени, медали «За
освобождение Украины», «За победу над Германией», Маршала Г.К.Жукова,
«За освоение целинных и залежных земель», «Ерен еңбегі үшін», юбилейные
медали.
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раиса МАксиМенкО
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Раиса Максименко родилась 6 декабря 1922 года. Выросла и училась в
Акмолинске.
Когда началась война, окончила Люберецкое военное училище. Начала свой
боевой путь радистом в составе 9-й гвардейской военно-воздушной бригады.
Прошла дорогами фронтовыми от Воронежа до Берлина с 16-килограммовой
рацией за плечами. Испытала все лишения и невзгоды фронтовой жизни,
теряя боевых друзей и подруг. Все же Раиса Самуиловна сумела сохранить
главное — веру в людей, человеческую доброту и отзывчивость. Когда
пришла страшная весть о войне, учительница сельской школы Раиса
Самуиловна записалась добровольцем. Дожила до почтенного возраста
благодаря выносливости, закалилась в долгие военные годы. Участвовала в
боях, освобождая территорию от Воронежа до Калинина, дойдя до города
Умань на Украине.
Награждена орденами Великой Отечественной войны 1 и 2 степени,
«Красная звезда», медалью «За битву на Курской дуге», юбилейными
медалями.
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Михаил кАлинин
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Михаил Калинин родился 13 октября 1924 года в Нижегородской области.
В 1939 году отца направляют строить дорогу Акмолинск — Аршалы, затем
Акмолинск — Павлодар. В 1941 году, когда началась война, Михаил Калинин
жил в Павлодаре. Оттуда он отправился в Караганду работать на шахте.
В 18 лет юношу призвали в армию. Окончил Ташкентское пулеметноминометное училище в 1943 году. Затем призвали на фронт.
В сентябре 1943 года прибывших офицеров направили на 2-й Украинский
фронт, в 5-ю гвардейскую армию, в запасной офицерский полк. Командир
минометной роты Михаил Калинин участвовал я в боях под Кировоградом.
Позже переброска южнее, участие в военных операциях. После первого
ранения – госпиталь. Затем офицер Калинин вернулся на фронт, в Молдавию.
Участвовал в боях за Румынию. В начале 1944 года роту Михаила Калинина
перебросили на 1-й Украинский фронт. В июле 1944 года началось
освобождение Украины. Затем участвовали в освобождении Польши. После
взятия плацдарма советскими танкистами, наша армия переправилась через
Вислу. В день Победы рота Михаила Калинина находилась южнее Берлина.
По возвращении в Казахстан Михаил Васильевич работал на строительстве
железной дороги в Павлодаре. В 1953 году переведен в Акмолинск, в
управление транспортного строительства, где проработал 50 лет.
Награды: орден Великой Отечественной войны 2 степени, медали «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда»,
юбилейные медали.
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Анна пАлЮХ
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Анна Палюх родилась 22 февраля 1923 года. Окончила школу авиационных
специалистов в городе Фрунзе. Воевала радистом в составе 1-й воздушной
армии Белорусского фронта. В составе действующей армии с боями прошла,
освобождая многие города, среди которых Смоленск, Витебск, Каунас,
Кенигсберг. Вклад военных связистов в победу в Великой Отечественной
войне огромен. Они обеспечивали управление огнем артиллерийских полков,
дивизионов и батарей.
Орден Отечественной войны І и ІІ степени, медали «Ветеран войны 1941–
1945 гг.», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., «За отвагу», юбилейные медали к Дню Победы, множество других
знаков отличия... Это заслуженные награды Анны Прокопьевны Палюх,
мужественной женщины, вставшей на защиту Родины наряду с мужчинами.
В годы войны советские женщины поставили под сомнение такое понятие
как «слабая половина человечества». В грозное военное лихолетье женщиныфронтовики проявили военную доблесть, умение воевать с врагом, героизм
и мужество. При этом сохранили себя, любовь к Родине, жизни, ко всему
прекрасному на земле...
В послевоенные годы Анна Палюх работала бухгалтером в различных
учреждениях города Акмолинска.
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валентина сивОкОнЬ
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Валентина Сивоконь родилась 6 июня 1923 года в Казальщанском районе
Полтавской области Украины. Окончила среднюю школу в 1933 году.
Как боец Красной армии безупречно выполняла свой воинский долг перед
Родиной.
Участвовала в исторической Сталинградской битве, одном из ключевых
сражений в Великой Отечественной войне, в составе 212-й дивизии в звании
лейтенанта.
После Победы над фашистскими захватчиками вернулась в родные края к
мирной жизни.
Занималась созидательным трудом на благо Родины. Воспитала двоих
детей, у нее четыре внука и два правнука.
Валентина Семеновна награждена орденом Отечественной войны
2 степени, многими юбилейными медалями.
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василий сердЮкОв
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Василий Сердюков родился 21 ноября 1926 года в селе Богдановка
Сталинского района Акмолинской области.
Был призван на службу, которую проходил в городе Хвалынск Саратовской
области, в учебный автополк. По окончании Василию Сердюкову присвоили
звание сержанта, после чего направили в Белоруссию в артиллерийскую
воинскую часть, в 26-ю минометную бригаду. С начала войны служил в составе
войск 1-го Белорусского фронта. Принимал участие в боях по освобождению
Минска, Варшавы, форсировал реки Вислу, Одер, Шпрее. Самые тяжелые бои
были на подступах к Берлину. Войну закончил у стен Рейхстага.
До начала 1946 года солдат находился в воинской части в Германии. После
демобилизации Василий Сердюков работал водителем на руднике Жолымбет.
Окончив 10-й класс, поступил в Новосибирский институт военных инженеров
железнодорожного транспорта. Василий Сердюков получил направление
на Карагандинскую железную дорогу в Боровское отделение. В 1961 году
переводится в Целиноград, где работал заместителем, затем начальником
станции. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сердюков держится
бодро. Молодым советует быть патриотом страны.
Награды: орден Великой Отечественной войны 2 степени, медаль «За
отвагу», юбилейные медали.
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павел сергеенкО
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Павел Сергеенко родился 24 июля 1925 года в Краснодарском крае, недалеко
от станицы Медведовская. 17-летним юношей познакомился с учащимися
школы младших авиационных специалистов, куда вскоре поступил на учебу.
Со станицы Медведовская по распределению он отправился служить в
1942 году. Главной задачей молодых солдат была охрана Черного моря.
Военная служба для него прошла в Грузии, в городе Миха-Цхакая в третьем
истребительном полку Военно-воздушных сил Черноморского флота. Солдаты
охраняли Черное море, летчики участвовали в боях у Сталинграда. Сергеенко
обслуживал военную технику, готовил самолеты к полету. Победу он встретил
в Грузии, домой вернулся лишь в 1947 году. Возвратившись, Павел Лукич
работал на нефтяных промыслах.
В Казахстан на освоение целины Павел Сергеенко приехал в 1955 году.
Жил и трудился в Балкашинском районе Целиноградской области. Сначала
– трактористом, позже водителем. Ветеран охотно вспоминает то время.
Считает главным в жизни человека трудолюбие и усердие.
Павел Лукич награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени,
юбилейными медалями.

250

раиса сАфОничевА
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Раиса Сафоничева родилась 10 июля 1925 года в поселке Шинчяккуль
Ташкенткского района Башкирской АССР. В 1944 году 4 марта добровольцем
пошла на фронт, призвана военкоматом. Окончила краткосрочные курсы
связистов в г. Минске и была направлена на 2-й Украинский фронт. Принимала
участие в боях за город Киев, за Бессарабию, Румынию, Венгрию, под
Будапештом, где и встретила День Победы.
После войны в 1946 году вернулась в Россию. Трудилась в разных местах.
В 1957 году была призвана по комсомольской путевке на освоение целины.
В 1965 году начала трудиться в геологоразведке, в джамбульской экспедиции
работала поваром. В 1980 году вышла на заслуженный отдых и продолжала
трудиться. После выхода на пенсию активно участвовала в общественной
жизни, избиралась членом городского совета ветеранов.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За
освобождение Украины», «За победу над Германией», Маршала Советского
Союза Жукова Г.К., юбилейные медали.
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екатерина плужникОвА
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Екатерина Плужникова Ветеран Великой Отечественной войны
Плужникова Екатерина Герасимовна родилась 6 июля 1924 года в российском
городе Мичуринске.
В июне 1942 года была призвана на фронт. Воевала в звании
сержанта связистом почтовиком в составе Воронежской стрелковой
дивизии 4-й гвардейской армии д о 1945 года.
Принимала участие в форсировании Днепра, боях на Курской дуге,
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и Австрии. В послевоенные
годы проработала тридцать лет в Акмолинском областном управлении связи.
Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За оборону
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные
медали.
В семье фронтовиков родились и выросли пятеро детей. У Екатерины
Герасимовны 11 внуков, 13 правнуков, 2 праправнука. Большая дружная семья
радует свою любимую маму и бабушку, с интересом слушает ее воспоминания
о военном времени. Получение ключей от новой квартиры в минувшем году
– большое событие для всего семейства. Жизнь дорогого человека – пример
служения Родине, патриотизма, активного долголетия. Чтение газет, просмотр
новостных программ телевидения – это ежедневно. Ведь в жизни столько
интересного! Любит хорошие вести, ценит юмор и сама с удовольствием
шутит.
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Александр МОрунОв
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Александр Морунов родился 15 августа 1924 года в Тамбовской области
Российской Федерации. Призван в Красную Армию в 1942 году.
Служил на Дальнем Востоке механиком авиаполка. Воевал против японцев
на дальневосточном фронте, был авиационным механиком в звании старший
сержант. Участвовал в разгроме Японской квантунской армии. Вернулся с
фронта в 1955 году в Казахстан.
В послевоенные годы работал крановщиком Дорстройтреста города
Акмолинска. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями
«За победу над Японией», Маршала Г.К. Жукова и юбилейными медалями.
Дважды удостоен звания Почетного дорожника.
И в почтенном возрасте Александр Дмитриевич сохранил бодрость духа.
Несмотря на время, военные воспоминания трогают за живое. Живет с
супругой и сам все делает по дому. Жизнерадостный ветеран к своему возрасту
относится философски. Ведет активный образ жизни, танцует, читает. Самое
любимое занятие – работа по саду во дворе, где свежий воздух и буйство
красок радуют сердце и взор.
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Михаил кОчеткОв
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Михаил Кочетков родился 15 ноября 1924 года. После окончания
Подольского военно-артиллерийского училища молодым лейтенантом
попал на фронт. Был командиром орудия артиллерийского полка в составе
Украинского фронта. Михаил Кочетков воевал в составе Западного, третьего
Белорусского и первого Прибалтийского фронтов. День Великой Победы
встретил под Кёнигсбергом, в Восточной Пруссии. Завершил свою воинскую
биографию 8 мая 1945 года.
Всю свою мирную жизнь посвятил железной дороге, был руководителем
подразделения Акмолинского отделения дороги. Имеет знак «Почетный
железнодорожник». Ветеран рассказывает о трудностях войны. Благодарит
государство за постоянную поддержку. Молодых призывает любить Родину,
ценить мир, работать на благо страны. Нужно дерзать, стремиться, все условия
для этого созданы, считает ветеран.
Гвардии подполковник в отставке Михаил Кочетков награжден
орденами Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, «Красная Звезда»,
восемнадцатью медалями.
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надежда федОрОвА
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Надежда Федорова родилась 3 мая 1924 года. Окончила фельдшерскую
школу в городе Днепропетровске. После окончания медицинской школы ей
выдали военный билет в Днепропетровске, присвоили звание – младший
лейтенант, медицинская сестра запаса. Военкоматом она не призывалась.
Ушла на фронт добровольцем в октябре 1943 года. После демобилизации
работала медицинской сестрой 1- й городской больницы. На пенсию вышла в
1997 году. Всю жизнь прослужила людям. Сколько милосердия, сострадания
сохранила в себе эта мужественная женщина в белом халате!
Ветераны войны, кто с оружием в руках добился дорогой для нас
победы. Надежда Борисовна Федорова ушла на фронт в двадцать лет.
Молоденькая медсестра прошла дорогами войны от Днепропетровска
до Карелии. Затем была советско-японская война на Дальнем Востоке.
«Вернулась совсем другой – война заставила быстро повзрослеть, – вспоминает
Надежда Борисовна. – Смертей насмотрелась, но не утратила жизнелюбия.
На фронте встретила своего мужа, с которым и переехала в Казахстан.
Мир – это счастье. Я рада видеть сегодня молодых, которым хочу пожелать
мирного голубого неба».
Ветеран войны с удовольствием слушает мелодии прошлых лет, где особое
место для нее занимают песни военного времени. Ведь это время молодости
ее легендарного поколения, первой любви, первых испытаний, такое далекое,
драматичное и памятное.
Надежда Федорова награждена орденом Отечественной войны 1 и 2
степени, множеством юбилейных медалей.
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Алексей фрОлОв
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Алексей Фролов родился 15 марта 1927 года. В Советскую армию был
призван в ноябре 1944 года Акмолинским горвоенкоматом. Курс молодого
бойца проходил на Урале в 40-й учебно-стрелковой дивизии.
После Победы был направлен на Дальний Восток в 39-ю гвардейскую
армию, в составе которой воевал с империалистической Японией с 9 августа
по 3 сентября 1945 года по освобождению Маньчжурии. После войны служил
на военно-морской базе в Китае – «Порт-Артур».
После демобилизации в июле 1951 года вернулся в город Акмолинск и
поступил работать в «Целинстрой», где трудился около 40 лет. Последние
14 лет был заместителем директора технической школы. С 1983 года
занимался общественной деятельностью — был председателем Совета
ветеранов треста «Целинстрой», с 1998 года избран членом президиума
городского Совета ветеранов.
Награжден орденами «Құрмет», Великой Отечественной войны 2 степени,
«Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
юбилейными медалями к Дню Победы и Дню Вооруженных сил, медалями
«За укрепление Международной безопасности» и партии «Нур Отан».
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иван тЮтЮн
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Иван Тютюн родился 9 сентября 1926 года на Украине. В ряды Красной
армии призван 18 августа 1943 года Велико-Писаревским райвоенкоматом
Сумской области. Иван проходил военную подготовку в Башкирии на станции
«Алкино-2». После обучения, весной 1944 года, его отправили на фронт под
Гомель на пополнение 848-го полка.
В составе полка Иван Тютюн участвовал в военных действиях в Белоруссии,
Литве, на 1-м Прибалтийском фронте, был стрелком в пехоте. Вместе со
своим отрядом дошел до города Шяуляй в Литве. Здесь его взвод попал в
засаду. Был короткий бой на открытой местности, многие солдаты погибли.
Он получил ранение в ногу и попал в ловушку. После освобождения Иван
вместе с другими солдатами разбирал заводы в Восточной Пруссии. Затем
направлен в город Шарья Костромской области. В тресте «Индустрой» ребята
возводили домостроительный комбинат.
Затем Иван Тютюн проработал 15 лет в леспромхозе. Дважды избран
депутатом райсовета, народным заседателем суда. В 1961 году ветеран с
семьей, вырастившей двоих детей, переехал в Казахстан, в село Максимовка,
где работал до 1991 года строителем.
Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Польши», юбилейными
медалями.
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Александр тОркин
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Александр Торкин родился 29 апреля 1919 года в селе Владыкино
Каменского района Пензенской области в многодетной семье рабочего. В
1935 – 1939 годах, до двадцати лет, получил два специальных образования,
работал учителем.
С 1939 года по август 1945 года – в рядах Вооруженных сил. Сначала
участник войны с белофиннами, а в 1941 – 1945 годах воевал на фронтах
Великой Отечественной войны. Прошел фронтовыми дорогами от Москвы
до Берлина.
После демобилизации Александр Петрович активно включился в трудовую
деятельность. Без отрыва от работы получил высшее образование и свыше
17 лет проработал на руководящих должностях различных ведомств. С
сентября 1945 года – в Министерстве юстиции КазССР на руководящих постах.
В 1956 –1962 годах – председатель Акмолинского областного суда. 20 лет –
в должности заместителя управляющего трестом «Целинэлектросетьстрой».
В семье Торкиных вырастили двоих сыновей и дочь, у них пятеро внуков и
правнук.
Награды: орден «Красная Звезда», ордена Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, медали «За оборону Москвы», «За отвагу», «За освобождение
Польши», «За взятие Кенигсберга», почетные нагрудные знаки Министерства
юстиции КазССР.
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василий сОнин
обладатель ордена
отечественной войны 1, 2 степени
Василий Сонин родился 14 декабря 1926 года. При зван в Красную
армию 17 ноября 1943 года в Приморский край, войсковая часть 10021.
Проходил обучение по стрелковому делу. Воевал в составе 25-й армии
Дальневосточного фронта. Участвовал в освобождении Пхеньяна от
японских захватчиков.
9 августа 1945 года походным маршем прибыл на границу с Японией
для ведения боевых действий. В первом часу ночи перебрались через
границу и шли до 4 часов утра. С боями прошли всю Маньчжурию.
Василий Сонин был связным в штабе полка и выполнял обязанности
старшего связиста.
После войны с 1951 года и до выхода на пенсию 1 апреля 1977 года
работал в Управлении внутренних дел Акмолинской области. Старшина
милиции.
За боевые подвиги на фронте награжден двумя орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями за Победу,
«За освобождение Кореи», юбилейными медалями к Дню Победы,
Вооруженных Сил, к 100-летию Г.К Жукова.
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САРЫАРКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Эбенгаббас АХМетОв
Председатель совета
ветеранов района «Сарыарка»
Людям память нужна,
как бы трудно им ни было с нею...

Д

ень Победы давно уже стал одним из самых трогательных, душевных и почитаемых праздников
нашего народа. В этой связи ежегодно в дни празднования этого знаменательного события при
поддержке акимата района «Сарыарка» проводятся акции «Герои живут рядом», «Ардагерлерді
ардақтайық», в которых принимают участие учебные заведения, организации и учреждения,
коммерческие структуры, волонтеры.
По традиции накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне акимат, совет
ветеранов совместно с представителями организаций, учреждений и коммерческих структур с
памятными подарками, праздничными продуктовыми наборами посещают на дому участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны, узников
концлагерей, блокадников Ленинграда.

День пожилых
Сарыаркинском
районе
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День пожилых
Сарыаркинском
районе

В учебных заведениях района проводятся встречи поколений и чествование ветеранов войны и
тружеников тыла, коммерческими структурами и волонтерами оказывается необходимая помощь в
решении различных их проблем, организуются благотворительные обеды в кафе и ресторанах. Кроме
того в базовой школе-лицее №60 по патриотическому воспитанию молодежи организована «Аллея
ветеранов», где растут именные сосны и ели участников Великой Отечественной войны, за которыми
по уходу за ними закреплены учащиеся.
Согласно заключенному Меморандуму с педагогическим коллективом медицинского колледжа
«Даналык» по шефскому сотрудничеству и патриотическому воспитанию молодежи ветераны района
«Сарыарка» ежегодно участвует во всех их мероприятиях. Для участников войны, тружеников тыла
силами студентов колледжа по праздничным датам готовится обширная программа по их чествованию.
Аналогичная работа проводится в колледже «Туран-профи». Совместно с первичной ветеранской
организацией «Первомайский» в дни майских праздников здесь организуют поздравления для
тружеников тыла с демонстрацией слайдов из их жизни с подготовленной литературно-музыкальной
композицией «Никто не забыт, ничто не забыто».
Центрами празднования Дня Победы стали памятники павшим воинам в Великую Отечественную
войну, находящихся на территории района.
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ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Вручение

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Атыгаева Рысты Тургумбаевна – особенный человек с большим
жизненным опытом, возглавившая первую в столице ветеранскую
организацию района «Алматы». Создание общественной
организации, которая способствовала бы обеспечению достойной
жизни ветеранам, стало велением времени. И вот уже 11 лет она
бессменно руководит Есильским советом ветеранов.

О работе Есильского
Совета ветеранов

З

абота о старшем поколении - один из приоритетов государственной
политики, в реализации которой большая роль отведена общественным
ветеранским организациям, так как пенсионеры - самая активная, сплоченная
часть населения, духовная опора семьи и общества, принимающая бесценное
участие в воспитании молодого поколения.

Ағаш жапырағымен,
жер топырағымен.

Проходят праздничные мероприятия у памятников Алии Молдагуловой, Двух солдат, Маншук
Маметовой, у «Обелиска павшим воинам в Великой Отечественной войне» в поселке «Коктал-1» с
возложением цветов и подготовленными литературно-музыкальными композициями, посвященнымии
Великой Отечественной войне силами студентов Национального университета искусств,
Агротехнического университета, Медицинского университета «Астана».
Великая Отечественная война принесла немало боли и страдания, но память нужна, как бы трудно
ни было с нею, и наше поколение должно быть благодарно ветеранам, подарившим Великую Победу.

Бүгінгі ұрпақ соғыс
ардагерлерінің ерлігін
ешқашан ұмытпайды

Эбенгаббас Ахметов
Председатель совета ветеранов района «Сарыарка»
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12 ноября 2008 года на учредительной конференции был создан Есильский районный Совет
ветеранов. На сегодняшний день в нем состоит на учете 21 тысяча пенсионеров. В том числе: 6
участников Великой Отечественной войны, 135 приравненных к участникам ВОВ - из них инвалидов
-1, 243 труженика тыла, блокадников Ленинграда -1, вдов погибших воинов – 1, пенсионеров за особые
заслуги перед РК -12, Халык Каhарманы -1, жертв политических репрессий-108, многодетных матерей,
обладателей медали «Алтын алқа» и «Күміс алқа» - 520.
Для организации работы с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда и
пенсионерами действуют 105 первичных ветеранских организаций, 15 мини-центров, 5 комиссий
по основным направлениям деятельности организации: по вопросам медицинского и санаторнокурортного обеспечения, культуры и межнациональных отношений, работы с молодежью и культурномассовым мероприятиям, социально-бытовым условиям. Вся организационная, культурно-массовая
работа ветеранских организаций поставлена на должный уровень.
Советом ветеранов района «Есиль» делается немало. Приоритетной считается работа с участниками
ВОВ в течение всего года, когда ветераны посещаются на дому, приглашаются на мероприятия, которых
только в этом году к 74 -годовщине Победы было проведено 46. Ветеранам вручаются продуктовые
корзины, денежные конверты и памятные подарки, они получают бесплатное медицинское обслуживание,
санаторно-курортное лечение. На постоянной основе оказывается помощь в виде продовольственных
пакетов также труженикам тыла, малоимущим и одиноко проживающим пенсионерам. Только в этом
году было подарено участникам ВОВ , труженикам тыла, нуждающимся пенсионерам 800 продуктовых
корзин. На основании договора больница Медицинского центра Управления делами Президента
проводит бесплатное обследование ветеранов с выездом бригады врачей и забором анализом на дому
с последующей госпитализацией. Получить профессиональную консультацию и пройти бесплатное
обследование на современном оборудовании согласно договоров также помогают работники

Өткенді еске алу
болашаққа жетелейді
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медицинского холдинга, КФ «UMC» Национальный кардиохирургический центр», Республиканского
диагностического центра, АО «Национальный центр нейрохирургии», многопрофильной городской
больницы № 2, городской поликлиники №12. Организациями здравоохранения было охвачено 320
человек и выделено 46 квот на обследование с последующим стационарным лечением.
Банно-оздоровительный комплекс «Керемет» на договорной основе обслуживает бесплатно
ежемесячно на протяжении 6 лет по 60 человек.
Ежегодно в месячнике пожилого человека активное участие принимают учреждения культуры и
спорта. Пенсионеры приглашаются на хореографические постановки в Государственный театр оперы
и балета «Астана Опера», театр «Астана Балет», на концерты, на республиканский айтыс в концертный
зал «Астана», центральный концертный зал «Қазақстан», цирковое представление в Столичный цирк,
просмотр фильма «Томирис» в кинотеатр ТРЦ «Keruen City». Ежегодные турниры по шахматам и
шашкам проходят в Ледовом дворце «Алау», где лучших игроков определяют и среди мужчин, и среди
женщин. Победители соревнований награждаются дипломами, медалями и памятными подарками.
Всего культурными и спортивными мероприятиями в месячнике 2019 года удалось охватить 1000
пенсионеров.
В общем в 2019 году было проведено более 1500 культурно-массовых мероприятий с охватом около
7000 пенсионеров.
Все мероприятия, все хорошие и добрые дела проводятся совместно с районным акиматом, городским
советом ветеранов и другими организациями и бизнес-структурами района. Работа освещается в СМИ,
в таких газетах, как «Вечерняя Астана», «Астана Ақшамы», «Казахстанская правда», «Ветеран и
общество», «Караван», «Ардагер айнасы», «Зейнеткер» и журнале «Казақстан әйелдері».
Вся работа Совета ветеранов и дальше будет направлена на повышение качества жизни пенсионеров,
обеспечение им достойного положения в обществе, удовлетворение духовных потребностей и передачу
молодому поколению нравственных ценностей.
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АЛМАТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Майданда
ерлік көрсеткен
жауынгерлердің
әңгімесі - өнеге

бахралинов сАгидОллА
председатель совета ветеранов
района «Алматы»
Чтобы дети не знали войны...

М
Отан үшін қаза
тапқандар рухына
тағзым
уважаемые ветераны!
поздравляю вас с 75-летием великой победы!
Пусть беззаветная преданность Родине, несгибаемая стойкость, мужество и героизм солдат,
трудности и лишения тружеников тыла всегда служат ярким примером для нашей молодежи, для тех,
кого защищали герои войны и трудового фронта. Пусть их подвиги станут эстафетой нашего времени.
Вы, чьими руками сотворена история 20 века, века всколыхнувшего мир! В те военные годы на
кровопролитной войне вы воевали за наши сегодняшние, счастливые дни. Ради этих счастливых дней
сложили свои головы наши солдаты. Им низкий поклон! В те страшные дни, не смыкая глаз, проливали
пот в тылу наши матери и отцы. Им низкий поклон!
С каждым годом число ветеранов редеет. С годами и мы все больше понимаем, насколько ВЫ дороги
для истории. Нам интересен ваш несгибаемый облик защитников. Каждый из вас для нас, для наших
потомков – это живая история! Мы гордимся вами! Ваш жизненный героизм, мудрость и опыт, очень
дороги для независимого Казахстан и сегодня – Вы пример для подражания!
Желаю Вам здоровья, бодрости духа и счастливого долголетия!
Атыгаева рысты
Председатель совета ветеранов района «Есиль»
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ы чтим тех кто отстоял мир, и помним тех, кто защищая мир остался на поле брани, следующее
за нами подрастающее поколение не знало войны.
В этом году, как и весь мир, в Алматинском район города Нур–Султан готовится праздновать 75–
летие Великой Победы вместе с 13 участниками, 603 тружениками тыла Великой Отечественной войны
(далее ВОВ) и всеми кто проживает в нашем районе.
Все мероприятия с участниками ВОВ, тружениками тыла осуществляется в комплексе с планами по
патриотическому, интернациональному и нравственному воспитанию в районе и сочетаются с планами
акимата и совета ветеранов города «Нур–Султан». Районный совет ветеранов чуствует постоянную
поддержку городского совета ветеранов в целом, и в организации этой работы в частности.

Председатель совета ветеранов города «Нур –
Султан» Сансызбай Есилов вручает ключи от новой
квартиры ВОВ Джулдыбаеву К.Д.

Сотрудники ТОО «Керуен моторс»
поздравляют на дому участницу
ВОВ Плужникову Е.Г.
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При проведении
мероприятий в школе
– гимназии № 22
создаются условия для
контактов школьников
с участниками ВОВ
и тружениками тыла
и тогда школьники
окружив гостей,
сполна проявляют
свои искренние
чувства доброты,
признательности и
любви, вселяя в наши
сердца увереность за их
будущее, уверенность
в их настоящем
патриотизме.

Из года в год акимат района «Алматы», районный совет ветеранов, все предприятия и организации
и особенно, учебные заведения участствуют в широко развернутых мероприятиях по празднованию
Великой Победы, которые предусматривают постоянную заботу и внимание к тем, кто защитил наш
народ от фашистской нечисти.
К примеру, в преддверии празднования 74–ой годовщины Победы члены президиума совета ветеранов
района «Алматы» посетили на дому практически всех 22 участников Великой Отечественной войны
с поздравлениями и подарками. В День Победы с цветами и корзинами с подарками участников ВОВ
обьехал аким района «Алматы» Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич.
Внимание и заботу о них проявили и организации района. Так, сотрудники ТОО «Керуен моторс»
под руководством Сафарова С.Д. объезжая всех участников ВОВ района поздравили и раздали подарки
на сумму 110000 тенге.

Чествование участников ВОВ и тружеников тыла
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Перед маршем
«Бессмертный полк»

При содействии районного совета ветеранов в 25 школах и 24 детских дошкольных организациях
района проведены классные часы, утренники с чествованием ветеранов ВОВ и тружеников тыла,
проживающих в районе «Алматы».
В 5 поликлиниках района проведены Дни открытых дверей, в рамках которых труженики тыла,
пенсионеры района имели возможность обратиться к врачам, сдать необходимые анализы, процедуры.
Акиматом района и райсоветом ветеранов в праздничные дни были организованы обеды для
тружеников тыла и участников ВОВ в 22 ресторанах, кафе района с общим охватом более 400 человек.
На территории района прошло городское мероприятие по возложению венков и цветов к памятнику
«Родина мать» с участием Президента Республики Казахстан Токаева К-Ж.К. Участников праздничной
церемонии чествовали во фронтовых палатках установленных на площади. Позже прошел марш
«Бессмертный полк», где приняли участие и члены районного совета ветеранов. Всего в марше
участвовало 25 тысяч человек.
Накануне праздника и в последующие дни чествовали участников ВОВ и тружеников тыла в
центрах ветеранов района в первичных организациях ветеранов района. В жилых массивах района
«Промышленный» и «Интернациональный» состоялись возложения цветов у памятников Победы.
Организован праздничный концерт в школе, а также организовано праздничное чаепитие с приглашением
тружеников тыла.
Наших ветеранов поздравляли и дарили подарки депутаты маслихата города Нур-Султан Аюпов А.Б.,
Солодовников С.Н., Таукен К., Тулеутаев М.Е. и другие. Праздники в центрах ветеранов организовала
генеральный директор «Bi Clients» Жунусова А. Ж., директор ТОО «Грант Астана сервис» Густенко
П.Д., помогли организовать праздничные мероприятия первичным организациям директор магазина
«Мясорубка» Шукурова Р.Ф., и другие руководители ряда КСК и представители бизнеса, проявившие
благородство и положительно отреагировавшие на письменные обращения районного совета ветеранов.
Особая роль в праздновании Дня Победы принадлежит самим участникам ВОВ и труженикам тыла.
Ведь все 75 лет после войны, они, вставшие стеной перед врагом, показавшие чудеса стойкости и
храбрости на фронте и в тылу, и проявившие неимоверные усилия при восстановлении народного
хозяйства страны, вносили неоценимый вклад и в дело воспитания следующих за ними поколений.
На этом благородном фронте по патриотическому, нравственному и интернациональному воспитанию
их роль трудно переоценить. Результаты их деятельности на этом фронте наяву и они еще долго будут
проявляться в будущем в делах и подвигах патриотов следующих поколений.

Участник ВОВ, 96 летний аксакал Бекмади
принимает кадетов школы - лицея № 50

Участник ВОВ, Байкешев Р.Б.
и труженица тыла Рахуба Т.П.
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БАЙҚОҢЫР АУДАНЫНЫҢ
АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІ

Бейбітшілігіміз
ұзағынан болсын

сəрсенбай МыңбАев
«Байқоңыр» ауданы ардагерлер
кеңесінің төрағасы
ЖАУЫНГЕРЛЕР ЕРЛІГІ – ҰЛЫ ДАСТАН

Ә
Так провожают участников Великой Отечественной войны в последний путь.
Как тогда на фронтах Великой Отечественной войны, они и сегодня, несмотря на свой возраст
и здоровье стоят до последнего часа. К участиям наших мероприятий, дать дельный совет, готовы
высказать свое отношение к подрастающему поколению все участники ВОВ и труженики тыла.
Ряды участников ВОВ редеют, и на смену, на стезю воспитания подрастающего поколения все
активнее становятся труженики тыла. Многие из них проявляя инициативу, обращаются к нам на
деле проявляя свой патриотизм подключаются к мероприятиям по подготовке молодежи к жизни, по
привитию активной жизненной позиции, по совершенствованию нравственного воспитания.
Мы выражаем сердечную благодарность участникам ВОВ, труженикам тыла за Великую Победу, за
подъем социально–экономического развития страны, за вклад в воспитании подрастающего поколения.
Желаем им здоровья и успехов в продолжении традиций поколения победителей во всех направлениях
нашей жизнедеятельности.
Поздравляем всех казахстанцев с 75–летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
г.г.! Желаем мирного неба и процветания нашей Родины – Казахстана!
сагидолла бахралинов председатель
совета ветеранов района «Алматы» города нур – Султан.
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рбір тарихи кезеңде халықтың ержүректігін, өжеттігін және келешек ұрпақ үшін жанпидалық
ерлігін дүние жүзіне паш ететін шақ болатыны ықылым заманнан белгілі. ХХ ғасырда Еуразия
құрлығындағы халықтар қилы – қилы заманды, неше түрлі нәубеттерді басынан кешірді. Соның
ішіндегі ең зұлматы, барша адамзатқа қианат жасағаны қанқұйлы Екінші Дүниежүзілік соғыс болды.
Ұлы Отан соғысы 1418 күн мен түн бойы өз жері мен Отаны үшін, келешек ұрпақ үшін нағыз
кескілескен шайқас болды. Ұрпақтарын құлдықтан құтқарған шайқастарға қазақстандықтармен бірге
Ақмола өңірінің түлектері қатысып, Жеңіс күнін жақындатуға зор үлес қосты.

Үш ұрпақ өкілдері
кездескенде
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Ұлы Отан соғысы туралы көптеген кітаптар жазылды, деректі және көркем фильмдер түсірілді,
бірақ соғыс салған жара мен батыр аталарымыз бен әкелеріміздің ерліктері еш уақытта да ұмытылмақ
емес.
Осындай ел басына қиын – қыстай күн туғанда тылда қалған кәриялар мен жас балалардың еңбегі
ерен болғанын жақсы білеміз. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқындарды өз бауырына
мейірімімен тартушы, эвакуацияланған завод пен фабрикаларда аянбай еңбек етіп, майданға керекті
оқ - дәрі мен азық-түлік дайындаушы үлкен тыл аймағына айналды.
Майдан шебінде кескілескен ұрысқа қатысушыларға жан жылуын беріп, «бәрі майдан үшін, бәрі
жеңіс үшін» - деп жан аямай тірлік жасаған әжелеріміз бен аналарымызды ұмытпау, оларды әр уақытта
есте сақтап, бақи дүниелік болғандарға салауат ету, фәни дүниедегілерге сый – құрмет көрсету бүгінгі
ұрпаққа міндет. Бүгінде біздің азаматтық міндетіміз – болашақ ұрпақты Отанын сүюге, елінің, жерінің
адал патриоттары, достық пен бірлік туралы түсінік беру арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу.
Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына да міне 75 жыл толып отыр. 9 Мамыр тарихта алтын
әріппен жазылып, мәңгілік қалатын Жеңіс күні. Бұл көзге жас ала тұрып, жүрек толқынысымен
тойлайтын мереке.
Нұр – Сұлтан қаласының «Байқоңыр» ауданында Ұлы Отан соғысының ардагерлері Б.Алмабеков,
А.Бабичев, Ф.Бачарев, А.Губарева, К.Козак, М.Кулик, М.Махамбетов, Е.Писарева, А.Сафаров,
Ж.Сейсебаев, П.Сергиенко, В.Сивоконь тұрады. Олар қан майданда келешек ұрпақтың бейбіт өмірі
үшін күрескен нағыз батырлар. Аты аталған және басқа да мыңдаған Ақмола өңірінен майданға
аттанған жауынгерлер Мәскеуді қорғауға, Ленинградтың құрсауын бұзуға, Сталинград шайқасына,
Еуропа елдерін азат етуге қатысып, ерлік көрсетті. Әрбір жауынгердің ерлігі туралы дастандар жазуға
тұрарлық.

Соғыс және еңбек ардагерлеріне құрмет
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Бүгінгі ұрпаққа
бақыт сыйлаған
ардагерлеріміз аман
болсын

Бүгінгі таңда «Байқоңыр» ауданында тұратын соғыс ардагерлеріне мемлекет тарапынан қамқорлық
жасалуда. Олардың барлығы баспанамен қамтамасыз етілген, емханаларда тіркелген, тиісті емдеу
жасалып, керекті дәрі – дәрмек уақтылы беріледі. Аудандық Әкімдік және ардагерлер Кеңесінің
өкілдері бірлесе отырып соғысқа қатысқан барлық ардагерлердің тұратын үйлеріне барып тұрмыс
жағдайымен танысып, түйінді мәселелері болса уақытында шешуде. Мысалы, өткен жылы соғыс
ардагерлері Қ.Қожахметұлы, М.Маханбетов, Л.Абрамов тағы басқалардың пәтерлеріне ағымдағы
жөндеулер жасалды.

Майдангер ағаларымыз бен апаларымызға ескерткіш-сыйлық
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МАЙДАНГЕРЛЕРМЕН
ЖҮЗДЕСКЕНДЕ
Арамызда жүрген ардагерлер аман болып, жастарға үлгі болсын
Соғыс және тыл ардагерлеріне аудандағы округтерден сайланған қалалық мәслихаттың
депутаттары қамқорлық көрсетуде. Олар іс –шараларды ардагерлердің бастауыш ұйымдарымен
бірлесе атқаруда. Атап айтқанда мәслихат депутатары Еуразия Ұлттық Университетінің
ректоры Ерлан Сыздықов, «Ақмола вагонжөндеу зауыты» АҚ – ның директорлар Кеңесінің
төрағасы Зейнулла Шибкенов, «Астанагенплан» ЖШС – тің директоры Сәрсенбек Жүнісов
тағы басқалар ардагерлерге қолдау көрсетуде.
Соғыс және тыл ардагерлерінің батырлығы мен ерен еңбектері, өнегелі өмірлерін жас
ұрпаққа жан-жақты насихаттау, таныстыру мақсатында ардагерлер Кеңесінің активі аудан
мектептерінің оқушыларымен кездесулер ұйымдастыруда. Осындай кездесулерге соғыс
ардагерлері Бақтыбай Алмабеков, Федор Бачарев, Михаил Кулик және басқалар белсенділікпен
қатысуда. Олар «зұлмат соғыс болмасын, бейбіт өмірде тәуелсіздік туы желбірей берсін» деген тілектерін айтуда.
Соғыс ардагерлері мен зейнеткерлерге қамқорлық пен қолдау көрсетуде аудан бойынша
ашылған жеті Ардагерлер Орталықтары ауқымды іс – шаралар өткізуде. «Байқоңыр» ауданында
тұратын барлық соғыс ардагерлерінің үйінің кіреберістеріне «Осы үйде Ұлы Отан соғысының
ардагері тұрады» деген жазу мен аты – жөні көрсетілген тақтайша ілінген.
Әрбір атаулы мереке мен мейрамдарда аудан Әкімі, ардагерлер Кеңесінің төрағасы Ұлы
Отан соғысының ардагерлерін үйлеріне барып құттықтауды дәстүрге айналдырған.
Нұр – Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданының Әкімдігі мен ардагерлер Кеңесінің атынан
Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, тыл еңбеккерлерін, Елорда тұрғындарын Ұлы Жеңістің 75
жылдығымен құттықтаймын. Қазақстан мен сүйікті қаламыз әлеуметтік – экономикалық өсіп
– өркендей берсін. Сіздерге бақытты, баянды да бейбіт өмір, ашық аспан, шаңырақтарынызға
құт – береке тілеймін.

ВСТРЕЧИ
С ВЕТЕРАНАМИФРОНТОВИКАМИ

сəрсенбай Мыңбаев,
«Байқоңыр» ауданы ардагерлер
кеңесінің төрағасы
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Ахат БЕКМӘДІ
Ұлы Отан соғысының
ардагері

Мәскеуді қорғаған
жауынгер

- Осы соғыс деген сұмдықтан біздің жастар мен балаларымызды, немерелерімізді, бүкіл әлем халқын
сақтай көрсін!»-деймін деп батасын беріп, бетін бір сыйпады.
Майдандағы соғыс жолдарыңыз жайлы айтып өтсеңіз?
бекмəді Ахат: - 1942 жылдың маусым айында әскерге шақыру қағазын алғаннан кейін Ақмоладағы
Калинин аудандық әскери комиссариатына келдім. Онда 90- әскери полк жасақталып жатыр екен, соған
қабылдандым. Мәскеу маңындағы, Тула бойындағы соғысқа қатыстым. Бізге нақты тапсырма берілді.
Мәскеуге фашистерді кіргізбеу, артқа бір қадамда шегінбеу. Біз осы бұйрықты орындадық.
Сосын 1942 жылдың жазында басталған Сталинградты қорғау соғысына қатыстым. Қатты шайқас
болды. Фашистердің мақсаты бізге белгілі болды. Солтүстік Кавказ арқылы Волга өзенімен, Каспий
теңізі арқылы Қазақстанның батыс қалаларын жаулап алмақ болды. Ойлары мұнай көздерін басып
алып, жойса самолеттер, танктерге, тіпті бүкіл әскери техникаларға қажетті жағар май болмайды,
сосын біздің жауынгерлер оларға тойтарыс бере алмайды деп ойлады.
Өзеріңіз білесіздер, біздің жауынгерлер негізінен 1941-1942 жылдары соғыста кері шегініс жасаса
да, 1943 жылы Кеңес майдангерлері фашистерге бар күшімен қатты тойтарыс берді.
Мен негізінен Орталық майдан шебінде, Бренд бағытындағы соғыстарға қатыстым. Мәскеуді,
Сталинградты қорғауға, Курск, Орел доғасы бойындағы соғыста шайқастым, Брянск, Могилев
қалаларын азат еттім.
Ахат бекмəдіұлы, сіз соғыста жүріп, екі рет қатты жарақат алыпсыз сол жайлы айтып
өтсеңіз?

К

ейіпкеріміз жайлы бірер дерек: Қан майданнан аман оралған майдангердің
бірі астаналық Бекмәді Ахат ақсақал. Ол 1923 жылы Ақмола облысының
Астрахань ауданындағы Қазқоскөл ауылында туып өскен. 1939 жылы
тоғызыншы сыныпты ойдағыдай бітіріп, Петропавл қаласындағы педагогика
училищесіне бастауыш сыныптарды оқытатын факультетке оқуға түседі. Оны
бітіріп, мұғалім мамандығын алып шығады. Бірақ, Ұлы Отан соғысы жүріп
жатқан кез. 1942 жылы, 19 жасында армия қатарына шақырылады.
Соғысты Бекмәді Ахат Орталық майдан, Бренд бағыты, Мәскеудің арғы
жағында жүріп жатқан майданнан бастайды. Ұлы Жеңістің 75 жылдығы
қарсаңында майдангер атамыз Ахат Бекмәдіұлымен сұхбаттасуды жөн көрдік.
Алғашқы сұрағымыз бейбітшілік пен соғыс жайлы басталды.
қазіргі мына тыныш, бейбіт өмір мен басыңыздан өткерген сұрапыл
соғысты қалай суреттер едіңіз?
бекмəді Ахат: - Бейбіт өмірді біз бағалай білуіміз керек. Отаныңның
бейбітшілігі, туған жеріңнің ыстық құшағы, ашық аспан, қала берді сенің жан
тыныштығың, отбасыңның бірлік ынтымағы, балаларың мен немерелеріңнің
қуанышы, басыңда баспанаң, қолыңда жұмысың болса – сенің өмірің бақытты.
Осындай өмірге әркім де риза.
Ал, соғыс деген алпауытқа келсек, қаныпезер жаумен сенің арпалысың,
автомат, пулемет, нешетүрлі зымыран атқыштардың қардай бораған оғы, өлім
мен өмірдің арпалысы арасында біз жүрдік. Не бір сұрапыл соғысты бастан
өткердік,- деп ойлана отырып:
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Ахат Бекмәди ақсақал майдангер жолдастарымен
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бекмəді Ахат: - 1942 жылдың күзінде орман ішінде Москваны қорғаған шайқаста қорғаныс шебінде
жатқанбыз. Бір кезде алыстан біз жаққа қарай снарядтар атқылай бастады. Оқ боранша жауды, сол
сәтте зу етіп бір снаряд менің ту сыртымнан жарылды. Есімнен танып қалыппын, арқадан жараланған
екенмін. Содан Рязань облысының бір госпиталіне түстім, үш айдай емделдім. Сонда госпитальда
көргенім: Бірі аяғынан, бірі қолынан, енді бірі көзінен айрылғанын, басынан жараланғандармен де
таныстым. Сонда Отан үшін жандарын пида еткен жауынгерлер нағыз батырлар деп ішімнен қатты
толқыдым. Оларға шамамның келгенінше қызмет жасадым. Госпитальде үш айдай емделіп, қайтадан
майдан шебіне келдім.
Ал екінші жараланғаным қалаларды азат ету майданында болды. Онда аяғымнан, тағы да снарядтан
жараландым. Нижний Тагильдегі госпитальде, кейін Рязань, одан соң Новосібірдегі госпитальдерде
емделдім. Жарақат ауыр болды, мені сол екінші рет жараланғанымда соғысқа жарамсыз деп елге
қайтарды.
тілші: - Айтыңызшы, бес жыл бойы болған жойқын соғысты еш дайындықсыз, соғыс
техникаларының күші жеткіліксіз болса да біздің майдангерлер осы Ұлы жеңіске қалай жетті
деп ойлайсыз?
бекмəді Ахат: - Әрбір майдан жауынгерінің Отанға деген патриоттық сезімі болды дер едім. Елім,
халқым, туған жерім деген ата-ана қанымен дарыған осы үш қасиетті сөз әрбір жауынгерге қуат-күш
берді. Әр ұлттан құрылған сол кездегі Кеңестер Одағының әскерлері мен тылдағы еңбеккерлердің бір
тұтастығы арқасында біз бір Тудың астында жиналып, жауды жеңіп шықтық.
тілші: - сіздердің бұл жеңістеріңіз - біздің бақытты өміріміз болды. бүкіл жастардың атынан
сіздерге мың алғыс айтамыз, арамызда жоқ соғыс ардагерлеріне басымызды иіп тағзым етеміз.
Ал енді, бейбіт өмірдегі еңбек жолыңыз жайлы айтып берсеңіз?
бекмəді Ахат: - Елге келісімен Ақмола облысының Колутон /қазіргі Есіл/ теміржол станциясындағы
мектепке келіп мамандығым бойынша мұғалім болдым. Педучилищеде алған білімімді жеткіліксіз
деген оймен 1950 Қарағанды қаласындағы педагогикалық институтының физика-математика
факультетіне оқуға түсіп, оны бітіріп, сол өзім еңбек жолым басталған мектепке келіп математика,
физика, астрономия пәндерінен сабақ бердім. Бірнеше жыл осы мектепте оқу ісінің меңгерушісі, кейін
мектеп диреторы болдым. 1983 жылы құрметті демалысқа шықтым. Бірақ математика мамандығының
тапшылығынан, зейнетке шықсам да, сол өзім қызмет жасаған мектепте тағы бес жыл математикадан
сабақ бердім.
тілші: - Ия, құрметті біздің майдангер ағамыз Ахат Бекмәдіұлы шынында да қаншама шәкірттерге
білім, тәрбие беріп, талай жасты өмірге қанаттандырып, қаншама маман кадрлар дайындауға жол
салды.
Шынын айтсақ, мамандықтың ішіндегі ең төресі де, қасиеттісі де ол – мұғалім. Себебі, ол бар
мамандық иесін дайындайтын, оны қалыптастыратын бас маман деуге болады. Осы қағиданы ұстаным
еткен Ахат Бекмәдіұлы белгілі ақын Ғафу Қайырбеков айтқандай: Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
ұстаз болу – сезімнің ақындығы. Ұстаз болу – мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы»
- деген өлең жолдары осы біздің бүгінгі мақаламыздың кейіпкері - жауынгер, Ұлы Отан соғысының
ардагері, Қазақстан Оқу ісінің үздігі, ІІ дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденінің иегері Ахат Бекмәдіұлыға
арналғандай. Деніңіз сау, бала-шаға-немере шөберелеріңіздің алдында ұзақ өмір сүріңіз, - деп соғыс
ардагері Ахат ақсақалға тілек айтамыз!
ғалия құсайынқызы балтабай
қР ның «құрмет» орденді журналисі,
қР ның мәдениет қайраткері
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Александр ТОРКИН
участник ВОВ

Жизнь длиною в век

П

редставители старшего поколения, прошедшие горнило войны,
заслуживают самого глубокого уважения за их великий подвиг.
Ведь они сражались на фронтах безусыми юнцами. Это они завоевали
великую Победу над фашизмом. И это их становится с каждым годом всё
меньше и меньше. Молодое подрастающее поколение должно помнить о
великих подвигах своих дедов и прадедов.
Фамилия Торкиных на слуху у наших горожан. 29 апреля глава этой большой
дружной семьи будет отмечать свой славный 100-летний юбилей. К этой дате
готовятся не только члены дружной семьи Торкиных, но и общественность,
коллеги, друзья.
Родился Александр Петрович в Российской глубинке: в селе Владикино
Каменского района Пензенской области. Семья была многодетной. Глава
её был рабочим человеком. С раннего детства Александр Петрович был
любознательным и трудолюбивым ребёнком. В течение 4-х лет: с 1935 по
1939 г. успел получить два специальных образования и поработать педагогом.
В 1939 году был призван в ряды Вооруженных сил. Воевал с белофинами.
А в 1941-1945 годах воевал на различных фронтах Великой отечественной
войны. Прошёл тяжёлый путь от Москвы до Кенигсберга. Затем была Великая
Победа и долгожданная демобилизация. Много и активно работал на благо
Отчизны. Без отрыва от производства получил высшее образование и более
17 лет проработал на руководящих должностях различных ведомств.
С сентября 1945 года – в Министерстве Юстиции КазССР на различных
руководящих постах. С 1956 по 1962 год председатель Акмолинского
областного суда. Втечении 20 лет работал в должности заместителя управлении
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Сихымбай МАМЫРОВ
Ұлы Отан соғысының
ардагері

Поклонимся за
ваши подвиг

Александр Петрович всегда был примерным семьянином. Вырастил и воспитал с супругой 3-х детей:
2-х сыновей и дочь. Семейное древо образуют и 16 внуков, правнуков и праправнуков.
Сын Александр Александрович вспоминает с теплотой о своих детских годах. «Наш отец был очень
трудолюбивым, строгим и в тоже время добрым и справедливым. Любимое занятие было – дача. Ещё
мне запомнилась рыбалка на Ишиме. Я был маленьким ещё. Мы пошли на речку и там поймали щуку.
Это для меня была такая радость. Я гордо вышагивал, держа в руках эту рыбу.»
Ветерана не забывают друзья и коллеги. Звонят, навещают на праздники. На улице он бывает редко,
т.к. дом старой постройки. Пандусы отсутствуют. Поэтому проблема погулять на воздухе. Раза два
были волонтеры из молодежного крыла «Жас Отан» и то девушки. А у них нет сил спустить с этажа
дедушку, говорит сын Александр Александрович.
Но наш уважаемый ветеран - юбиляр не ропщет на судьбу. Он считает себя счастливым человеком.
По большому счёту жизнь у него была трудная, но красивая и наполненная счастьем бытия: интересная
работа, любимые дети, внуки и правнуки.
Победа ветеранам досталась огромной ценой. Александр Петрович участник парада 1941 г. в г.
Москве. А ещё он почётный гражданин города Москвы. Грудь ветерана украшают награды: орден
«Красная звезда», Ордена Отечественной Великой войны 1-й и 2-й степеней. Медали: «За оборону
Москвы», «За Отвагу», «За освобождение Польши», «За взятие Кенигсберга», почётные нагрудные
знаки Министерства Юстиции КазССР.
В преддверии большого юбилея хочется пожелать Александру Петровичу здоровья, бодрости духа,
всех благ и низко ему поклониться за великий подвиг во имя мира на земле.
татьяна левченко
фото взяты с портала gsv.kz.
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Мамыров Сихымбай –
ғасыр адамы!

Қ

ұрметті оқырмандар! Жаңа 2020 жылдың ерекшелігін атап айтсақ,
биыл бүкіл адамзаттың фашизмді жеңгеніне 75 жыл толуына қалалық
ардагерлер кеңесі өзінің жұмысын майдангер-ардагерлерді Жаңа-Жеңіс
жылымен құттықтаудан бастады.

Мамыров Сыйқымбай немерелерімен

Сыйқымбай Мамыров ақсақалдың естелігі
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Сыйқымбай ақсақалдың отбасында

Тұқпат БАКИШЕВ
Ұлы Отан соғысының
ардагері

Мамыров
Сыйқымбай
ақсақалдың ақ
дастархан басында

Сұрапыл соғыста оқ пен оттың ортасында жүріп, жеңіс үшін жанын жалау, арын алау еткен
Сыйқымбай қария 100 келсе де әлі тың. Үйге келген қонақтарды өзі тұрып қарсы алып, жылы қабақ
танытты. Емен-жарқын әңгіме айтып, өткеннен сыр шертті.
Қалалық ардагерлер Кеңесімен қоғамдық кеңесінің төрағасы Сансызбай Есіловтың үйымдастыруымен
16 қаңтарда Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, соғыс ардагері Мамыров Сыйқымбай Мамырұлын
100 жылдық мерейтойымен құттықтап, қала әкімі Алтай Көлгіновтың ықылас хаты мен сыйлығын
тапсырды. Республикалық Орталық ардагерлер Кеңесінің атынан төрағаның бірінші орынбасары
Өмірзақ Озғанбаев мырза барша отандастар атынан ардагерді құттықтап тілегін білдірді.
Соғыс ардагері, ұлағатты қария, 100 жасап отырған Мамыров Сыйқымбай ақсақал біздің болашағы
жарқын, бағыты айқын тәуелсіз елде өмір сүріп жатқанымызды есімізге салып, осы бейбіт өмірлеріңді
қадірлеп өтулерің керек дей отыра, бүгінгі ұрпақ бұл азаттықтың қалай келгенін әрине ұмытпауларыңыз
керек,- деді.
Қазіргі таңда қаншама елдің бірлігінің бұзылған уақытында тату - тәтті өмір кешіп жатқан біздер мен
шынымен бақыттымыз. Бұл тәуелсіздік менің Отаныма берілген тәңірдің сыйы,- деп қатты толқыды
майдангер ақсақал.
Аналар да, балалар да жыламасын, даламыз жұтамасын. Ұланғайыр кең даламды соғыс өрті
шарпымасын. Бұл әрине барлық адам баласының арман - тілегі. Бейбітшілік әр отбасының төрінде
орын алсын деп,- Сыйқымбай атамыз ақ батасын берді...
Бізде ол кісіге ұзақ ғұмыр тілеп, онымен қимай қоштастық.

Ұлы Отан соғысы ардагерлері
мен тыл еңбеккерлеріне
арналған құрмет аллеясы тағы
бір көшетпен толықты
16 мамырда Ұлы Жеңіс күнінің құрметіне №2 мамандандырылған
өрт сөндіру бөлімі аумағындағы Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл
еңбеккерлеріне арналған құрмет аллеясы ҰОС ардагері Бакишев Тұқпаттың
құрметіне атаулы тағы бір көшетпен толықты. Бакишев Тұқпат 1925 жылы 14
қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген.

Аманкелді Аширов
Қалалық ардагерлер кеңесінің кеңесшісі
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БЕЛАРУСЬ ЕЛШІЛІГІНДЕГІ ҚҰРМЕТ
белОрусЬ ХАлқы қАзАқстАндық МАйдАнгерлерге қҰрМет кӨрсетті

Қ

Бакишев Тұқпаттың
немересі атасының
құрметіне көшет
отырғызды.

Севастополь қаласы үшін болған ұрысқа қатысқан. Прибалтиканы,
Белоруссияны жаудан азат етті, Берлинге дейін жеткен. 1944 жылдың
2 ақпанында Керчь қаласы үшін ұрыста жараланады. 21-гвардиялық
артиллериялық Севастополь полкінің аға телефоншысы қызметін атқарған.
1944 жылы 16 ақпанда Шығыс Пруссия Шестокен елді мекені үшін ұрыста
Бакишев Тұқпат аға телефоншы қызметін атқарды, тәулік бойы ұрыс
алаңындағы жаяу әскерлермен және дивизион командирімен үздіксіз байланыс
орнатты. Қарсыластың күшті от-жалынына қарамастан, өз өмірін құрбан ете
отырып, Бакишев Тұқпат ұрыстың бір күнінде 48 телефон сымының үзілуін
қалпына келтірген.
Неміс басқыншыларына қарсы ұрыста көрсеткен ержүректілігі мен
батылдығы үшін Бакишев Тұқпат Қызыл жұлдыз орденімен және 2 дәрежелі
Ұлы Отан соғысы орденімен және үкіметтік марапат – 3 дәрежелі «Даңқ»
орденімен марапатталған. Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаменті
бастығының орынбасары М.Аманбаев, «Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыстары қызметі» ММ-нің бастығы Т.Жұмабаев, Төтенше
жағдайлар комитеті және Департамент ардагерлер кеңесі, бөлімнің жеке
құрамы қатысуымен Ұлы Отан соғысы ардагері Бакишев Тұқпаттың немересі
атасының құрметіне көшет отырғызды.
ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне арналған құрмет аллеясы
бейбітшілік, бірлік және өркендеу символы. Сонымен қатар ардагерлерге
Ұлы Отан соғысында соғыс ауыртпалығына қарсы тұрғандары, шекарамызды
сақтап қалғаны үшін, әділдік үшін шайқаста жаудың жеңуіне мүмкіндік
бермегендері үшін алғыс білдіру нышаны.
нұр-Сұлтан қаласы ТЖД
Мемлекеттік тіл және ақпарат тобы
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аңтардың он жетісінде, Беларусь Елшілігінде Ұлы Жеңістің
75 жылдығына арналған Нұр-Сұлтан қаласының соғыс
ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Қан майданнан аман келген
елордалық жеті жауынгер: 100 жастағы Мамыров Сихымбай мен
Торкин Александр және Каримов Жүнүсбек, Кочетков Михаил,
Сердюков Василий, Тютюн Иван, Сейсебаев Жақанды қабылдады.
Олар Белорусияны қорғауға қатысқан майдангерлер.
Беларусь Республикасының Қазақстандағы Төтенше және
Өкілетті Елшісі Анатолий Ничкасов құттықтау сөзінде соғыс
ардагерлеріне алғысын білдіріп, естелік медальдарын тапсырды.
Аталған шараға елшілік қызметкерлерімен бірге «Ардагерлер
ұйымы» РҚБ-нің Орталық Кеңесі төрағасының орынбасары
Бекмағанбет Көпболсын мен Нұр-Сұлтан қалалық ардагерлер
қоғамдық ұйымының кеңесшісі Амангелді Аширов қатысып,
Беларусь елшілігіне алғыс білдіріп, естелікке кәде сыйлықтарын
тапсырды.

салтанат
Меңлібаева
нұр-Сұлтан қалалық
ардагерлер кеңесінің
кеңесшісі

Екі ел достығы
мәңгілік болсын

Достығымыз
ұзағынан болсын
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Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с
молодёжи в честь героической Победы советского
народа в Великой Отечественной войне над
фашистской германии 1941-1945 гг.

Накануне Великого праздника во многих организациях, предприятиях, высших учебных
заведениях, колледжах, средних школах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню
Победы – 9 мая. Так в школе-лицее №53 прошла встреча с ветеранами войны, тружениками тыла
на тему: «ер есімі - ел есінде», посвященный героям Великой Отечественной войны в 1941-1945г.г..
Это школа имеет богатый опыт проведения военно-патриотического и нравственного воспитания
молодежи и подрастающего поколения. Каждый ветеран, с самого порога учебного заведения, был
встречен старшеклассниками и проведен под звуки известной песни «День Победы» в актовый зал
лицея, где стоя, бурными аплодисментами встретили их участники встречи - учащиеся, учителя и
приглашенные гости.
Программа встречи началась с музыкально-литературной композиции «ер есімі - ел есінде»,
сопровождаемой слайдами о ветеранах ВОВ, тружениках тыла.
Перед школьниками выступили Есилов Сансызбай Сейтжанович председатель городского
совета ветеранов, Шиврина Нэли Викторовна председатель постоянной комиссии по культурномассойвой работе и охране памтников Городского совета ветеранов, Бекмади Ахат Бекмадиулы
участник ВОВ, Штукар Мария Михайловна – малолетняя узница немецко- фашистского концлагеря,
Нагорный Александр Михайлович - труженики тыла, Есенжолова Сагила Абдрахмановна – Герой
Социалистического труда. В своих рассказах они поделились своими воспоминаниями о той жесткой
войне, какие тяжелые испытания пришлось им перенести: защитить Отечество и победить врага.
Если бойцы сражались насмерть за победу на всех фронтах войны, то для людей тыла и всей страны
не было другой задачи как: «все для фронта, все для победы!». Об этом говорили труженики тыла
Нагорный, Есенжолова С.А. и другие. Победа ковалась на фронтах и в тылу.

программа встречи

Ц

ель – пропаганда героической Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, воспитание молодежи в духе патриотизма, высокой
нравственности и любви к Родине.
Организаторы мероприятия: ГУ «Управление по делам общественного
развития г. Нур-Султан», АГФ РОО «Организация ветеранов».
Приглашены: Ветераны Великой Отечественой войны, труженники тыла,
ветераны труда-12 чел., учащиеся школы-лицея №53. Всего: 360 человек.
Модератор: председатель городского совета ветеранов Есилов Сансызбай
Сейтжанович.
Вступительное слово: Шиврина Нелля Викторовна - председателя
постоянной комиссии по культурно-массовой работе и охране памятников
городского совета ветеранов.
Выступающие: Есилов Сансызбай Сейтжанович – председатель городского
совета ветеранов Бекмади Ахат Бекмадияулы – участник ВОВ
Штукар Мария Михайловна – малолетняя узница немецко-фашисткого
концлагеря Нагорный Александр Михайлович – труженик тыла
Есенжолова Сагила Абдрахмановна – Герой Социалистического труда.
А также выступление учащихся и учителей школы. Концерт
художественной самодеятельности средней школы.
Возложение венков к памятнику Рахымжан Кошкарбаева.
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Выступление нэли викторовны – председателя постоянной комиссии по культурно-массойвой
работе и охране памтников Городского совета ветеранов: - В эти дни, когда на всем пространстве
бывшего Советского Союза празднуется 74-летие Победы в ВОВ, хочется напомнить вам, молодым, о
тех страницах истории нашей столицы, которые связаны с самой ужасной и кровопролитной войной
ХХ века.
К началу войны Акмолинск областной центр и достаточно большой город, в котором проживало 32
тыс. человек.
С самого начала войны город принимал и формировал воинские части. Здесь были сформированы
310-ая, 387-ая, 29-я стрелковые и 106-ая кавалеристская дивизии.
310-ая – создана в июле 1941 г. в основном призывники Акмолинской, Карагандинской, Кокчетавской,
Северо-Казахстанской, Кустанайской областей. В середине августа 1941дивизию отправили в район
Волхова на защиту Ленинграда. На ее счету сотни особожденных населенных пунктов. За проявленный
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героизм в боях за город Новгород дивизии было присвоено имя Новгородской – 310-ая Новгородская
стрелковая дивизия. В декабре 1941 г. на фронт отправляется 387-ая дивизия, бойцами которой являются
наши земляки. Дивизия ведет тяжелые бои в Сталинграде, участвует в особождении Европы.
В декабря 1941 г. началось формирование 29-ой стрелковой дивизии. И уже в апреле 1942 г. воины
в основном из Акмолинска и Караганды - отправлены на фронт в Сталиниградском направлении.
Сразу же попадают в самое пекло боев с солдатами фельд-маршала Паулюса. За проявленные отвагу и
героизм в 1943 г. дивизия переименована в 72-ую гвардейскую.
106-ая кавалерийская в 1942 г. в апреле направлена на форонт под Харьков. О невероятных потерях,
о горестях пережитых и воинами и их родными в тылу красноречиво говорят цифры. С 1941 г. из
Акмолинска на фронт 9783 человек, а не вернулось 7414 человек, 21 человек за отвагу и героизм
удостоены высокого звания Героя Советсткого Союза: Петров Алексей, Юрий Малахов, Николай
Зверев, Игишев, Малышев, но отдельно хочется отметить отважного летчика, дважды Героя Советсткого
Союза Талгата Бегельдинова. На его счету 305 боевых вылетов на ИЛ-2, 7сбитых самолетов. Имя его
увековечено в названиях улиц, памятниках.
Альмукан Сембинов, бесстрашный разведчик, награжден тремя орденами Славы 3-ей, 2-ой,1-ой
степени. Полные кавалеры ордена Славы приравниваются к Героям Советского Союза. Рахимжан
Кошкарбаев – личность легендарная 30 апреля 1945 г. вместе с Булатовым, 21 -летний Рахимжан
водрузил знамя Победы над Рейхстагом.
Спустя несколько десятилетий справедливость была установлена. Институт истории Академии наук
СССР подтвердил этот факт, что Кошкарбаев и Булатов были первыми. Уже посмертно был награжден
самым высоким званием Казахстана «Халық қаһарманы» в 1992 г. В столице установлен памятник
герою у начала улицы, которая носит его имя. Акмолинск – город в глубоком тылу, поэтому сюда
эвакуируют крупные промышленные машиностроительные предприятия из Мичуринска, Ростова. В
короткие сроки они начинают выпускать танки и корпуса для мин. Заводы работают круглосуточно.
Люди не отходят от станков. Вся жизнь тыла подчинена лозунгу «Все для фронта – все для Победы».
Да и не лозунг это был, а стремление к Победе. На фронт отправлялись посылки с теплыми вещами,
сухарями, вечерами связанными рукавицами.
Война – это испытание и для фронта, и для тыла. В глубоком тылу размещаются госпитали, где
проходят лечение раненные. Могила участников ВОВ, умерших от ран, находится на городском
кладбище. Охраняется государством, как памятник истории.
В эти дни Совет ветеранов г. Нур-Султан организует встречу с Вами, дорогие ребята, что вы воочию
увидели участников войны, узников концлагеря, тружеников тыла, детей войны, услышали их рассказы.
И все это для того, чтобы знали, помнили и понимали, что война - это чудовищное испытание и горе
для народа
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Одан кейін соғыс ардагері бекмəди Ахат бекмəдиұлы сөз алды:
- Мен 1 қыркүйек 1923 жылы Ақмола облысының Астрахан ауданы, «Қазкосколь» ауылында тудым.
1942 жылы әскерге шақырылдым. Мен сол кезде небәрі 18 жаста едім. Өзім қатарлы жігіттермен
бірге командирлер дайындайтын курста оқыдым. Небәрі 5-6 ай оқытып, қалай соғысу керектігін
үйретті. Содан бізді Мәскеу қаласын қорғауға жіберді. Курск және Орел доғасы шайқасына қатыстым.
Мені бөлімше командирі етіп тағайындады. Бөлімшені қабылдап алайын деп келсем, қатардағы
жауынгерлердің көпшілігі менен екі есе үлкен, 35-40 жастағы азаматтар екен. Содан бөлімшені сапқа
тұрғызып олардың алдында сөз сөйледім. Сонда мынаны айттым:
- Мен сіздерден көп жас үлкенмін. Бірақ бұйрық бойынша мен сіздердің командирлеріңізбін.
Соғыс жүріп жатыр. Соғыс уақытының заңы бойынша командирдің бұйрығы бұлжытпай орындалуы
керек. Соны естеріңізден шығармауларыңызды сұраймын. Ертең шабуылға шығамыз. Әрине соғыстың
аты соғыс, біреуіміз жараланармыз, біреуіміз тірі оралмаспыз, бірақ қалғанымыз оған қарамай, алға
ұмтылып, жаудың позицияларына жетіп, олардың көзін құртуға тиістіміз. Егер де мен жараланған
болсам, соғысты, яғни бөлімше шабуылын тоқтатпай алға ұмтыла беру керек дедім.
Ертеңінде шабуылға шықтық. Біраз жолдастырымыздан айырылдық, бірақ біз немістерді
позицияларын өзгертуіне, шегінуге мәжбір еттік.
Адам баласы бәріне де үйренеді екен. Ұлы Отан соғысындағы ең үлкен қырғын болған Курск және
Орел доғасындағы шайқас болды. Өте көп адам шығыны болды екі жақтан да. Бірақ біздер жеңіп
шықтық. Өйткені біз жеріміз бен еліміз үшін шайқастық. Адам төзбес қиындықты бастан кештік.
Көптеген жолдастарымыздан айырылдық. Фашистерді Москва түбінен батысқа қарай қуып тастадық.
Бұл шайқас немістердің ең үлкен жеңілісі болды. Көптеген қару жарағын, жаралы адамдарын тастап
дүркірей қашты. Бұл жеңіс Ұлы Отан соғысындағы ең алғашқы және өте маңызы бар жеңіс еді: Совет
Одағының астанасы Москва қаласын алуға фашистер өте жақсы дайындалған көп әскерлерін бізге
қарсы үйіп төкті ғой.
Немістерге қарсы Совет Одағының жарты жылдай дайындалды. Біз щешуші соғыста оларға қатты
соққы бердік. Фельдмаршал Паулюстың армиясы қоршауда қалып, жағдайы мүшкіл болғаннан кейін
берілуге тура келді. Бұл Москва түбіндегі жеңіс бүкіл Совет Одағы халықтарының рухын көтеріп,
әсіресе майдангерлер жаппай ерлік көрсетіп фашистерді сол қуғаннан қуып, Европа елдерін азат ете
отырып, Берлин қаласын алды.
Бұл қырғын соғыста (1941-1945 ж.ж.) Совет Одағы 20 миллионнан астам адамынан айырылды.
Соғыс өрті жалғамаған бірде-бір жанұя қалмады. Соғыс уақытында миллиондаған жастар
қыршынынан қиылды. Олардан тіпті ұрпақ та қалған жоқ. Америка мен Англия 1944 жылы екінші
фронт ашып көмектесті. Дегенмен де соғыстың дәл қайнаған ортасында ерлік көрсетіп, фашизмді
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жеңген, бүкіл дүниежүзі халқын фашизмнен құтқарған ол Совет Одағының халқы мен оның карулы
күштері еді.
Бүгін сол тарихи шындықты бұрмалап, жеңісті әкелген басқа халықтар деп, Совет Одағының ролін
жоққа шығармақшы болған өтірік тарихшылар пайда болды. Бірақ біз, әлі тірі жүрген соғыс ардагерлері
оған жол бере қоймаспыз.
Сол шындықты айту үшін мен бүгін жасым 96-да болса да, сіздердің алдарыңызға келіп, соғыста не
болғанын, басымнан кешкен қиындықтарды сіздерге баяндап отырмын.
Сіздер бақытты жансыздар. Менің тілегім біз көрген қиындықты сіздер көрмеңіздер.
Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 74 жылдығы қарсаңында осындай тамаша кездесу өткізіп
отырғандарыңызға мен өте қуаныштымын. Сіздерге осы №53 мектептің басшысы директорына,
мұғалімдер ұжымына, оқушыларға жұмыстарыңызға, оқуларыңызға табыс тілеймін. Дендеріңіз сау,
бақытты болыңыздар. Әумин.
Штукар Мария: Я малолетней узницы фашистского концлагеря родилась в 1942 году в фашистком
концлагере. Моя мама, бабушка находились в этом лагере. По рассказам матери там не было никаких
условий для проживания.
Не было коляски, соски. Почти не Заставляли работать. С утра до ночи очень много умерло людей.
Медицинская помочь практически не оказывалась. Я каким-то чудом выжила. Нас освобождали
советские войска. Война отняла все наше детство. В послевоенные годы разруха, нищета. Люди
работали над восстановлением разрушенного народного хозяйства.
Не хватало рабочей силы, работали женщины, дети, фронтовики. Нехватало еды, одежды,
строительных материалов, техники. Потому что большинство производства было разрушено во время
войны. Люди понимали, что надо все это восстановить, поэтому работали на совесть. Не жалея сил и
энергии.
Начали работать со школы. Дети 7-8 лет учились вместе с подростками 12-13 лет, потому что во
время войны (1941-1945) школы были закрыты в окупированных территориях. После освобожденся
из плена нас разместили в лечебных учереждениях в Польше, в Беларусии, потому что все мы были
больны. Необходимо было восстановить здоровье. Люди были истощены. Нам пришлось долгое время
лечиться. Потом мы жили городе «Модыр», Гомельской области, Беларусской ССР.После смерти
отца в 1955 году мама нас перевезла в Казахстан ст. «Бабатай» Вишневский район Акмолинский
области. Только в 14 лет я пошла в первый класс. Окончила всего 6 классов. Работала на элеваторе, в
хлебоприемном пункте. Окончила курсы и работала машинистом холодильной установки.
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Война лишила нас здоровья, детства. Сегодняшняя молодежь живет в мирное время, в достатке. Я
хочу чтобы Вы учились хорошо, трудились честно на благо Родины. Никогда не видели то, что нам
пришлось, пройти нашему поколению. Я очень благодарна за приглашение в канун праздника Победы.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, хорошей учебы. Затем выступил труженика тыла:
нагорного Александра:- Со дня окончания Великой Отечественный войны прошло боле 74 лет, но
страшный след жестокой и самой кровопролитной войны беспокоит и будет еще долго тревожить наши
сердца и души детей, внуков и правнуков фронтовиков. Война оставила им в наследство множество
проблем, решение которых добровольно взяли на себя самые совестливые и неравнодушные, дети и
внуки фронтовиков, ставшие профессиональными поисковиками.
Это: - Утерянные в годы войны и после военное время братские могилы, полковые и дивизионные
кладбища, которые заросли лесом, кустарником;
- Непохороненные останки бойцов и командиров ВОВ, лежащие, сидящие и даже порой стоящие в
траншеях, воронках, в болоте, едва присыпанные землей, а в большей мере листвой, травой, которые
до сих пор считаются пропавшими без вести;
- Не разминированные поля стражений, на которых ежегодно подрываются десятки подростков.
- До сих пор не установлена военно-фронтовая судьба бойцов и командиров.
Сколько бы времени ни прошло с того незабываемого дня, когда над куполом поверженного
рейхстага в Берлине взметнулось алое знамя Победы, для участников битвы с германским фашизмом
освободивщих Европу от чумы, кровопролитных сражений с врагом всегда будет в сердцах и памяти
не растворяясь в дымке минувщих десятилетий.
Нападание фашистской Германий 22 июня 1941 года на Советский Союз преследовало чудовищную
по своей бесчеловечности цель - огнем и мечом покорить народы нашей страны, полностью лишить
их государственной самостоятельности, национальной культуры и самобытности, истребить десятки
миллионов советских людей.
Однако этим планам не суждено было осуществиться. В трудный час испытаний на смертный бой с
врагом поднялась вся страна советов.
Гитлеровцы понесли огромные потери, советские воиска нанесли по всему фронту сокрушительные
удары, погнав фашистов в свое логово. Мы победили. Ежегодно 9 мая –День Победы отмечается в этом
году 74 раз.
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Ардагерлер салауатты
өмір салты үшін!
Денсаулық — ең
басты байлық

Эта Победа всего
Советского народа

Эта Победа всего Советского Народа на фронте и тылу.
Тыловики трудились героически, днем и ночью обеспечивая фронт всеми необходими, оружием
питанием, одеждой. «Все для форнта - Все для Победы вот такой был лозунг.
У станков трудились дети, матери, старики по 12-16 часов сутки. Из 10-ти пуль выпущенных в
сторону немцев 9 сделано в Казахстане.
После войны было тяжело, разруха не хватало всего. Но народ понимал и выдержал. Мы дети
войны видели все это сами. Наша с вами задача не допустить повторения этого чудовища. Поэтому
мы учасники ВОВ и тружники тыла часто выступаем перед молодежной аудиторией, рассказываем об
ужасах войны и ее последствиях.
Сегодня вы живете в мирное время хорошо, у вас все есть. Ваша задача учиться хорошо и стать
гражданином Казахстана. Спасибо за приглашение и внимание.
После выступила Героя Социалистического труда есенжолова сагила Абдрахмановна: Я родилась
20 ноября 1942 году в Акмолинской области. Нас называют дети войны.
Окончила зооветеринарный техникум. Работала в животноводстве дояркой. Многие годы возглавляла
молочно-товарную ферму совхоза им. Кирова, Целиноградского района, Целиноградской области.
Работали мы хорошо, получали от каждой коровы по 3000 литров молока, неоднократно выходили
победителями областного и республиканского социалистического соревнования по надою молока.
Я в 16-17 лет уже работала на ферме. Послевоенные годы в целом по стране было тяжело. Всю
работу на ферме мы выполняли вручную. Люди понимали, что надо восстановить то, что было до
войны и старались на совесть. Все мы знали, что судьба наша и наших детей зависит от нашей работы.
Поэтому мы относились к работе со всей ответственностью, выполняли планы ежедневные, месячные,
годовые.
Мы старшее поколение пережили очень много трудностей, но выдержали оставили своим потомкам
налаженное процветающее хозяйство.
Вам молодым предстоит дальше развивать начатое вашими дедами, матерями.
Сегодня мы живем в мире и согласии в нашей прекрасной столице.
Учитесь в новой типовой школе-лицее, есть все условия учиться, развиваться и выбрать после школы
любую специальность, поступить в высшее учебное заведение. Я призываю Вас учитесь хорошо,
потому что хорошее знание пригодиться вам дальнейшей жизни.
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Байлық - байлық
емес, бар байлығымденсаулық

Саулық — байлық
негізі.

Қимыл – өмір!

Зиянды
әдеттерден
аулақ болу, әлеуметтік
тұрмысты жақсарту.
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Балаларымызды
салауатты өмірге
қалыптастыру
- баршамыздың
міндетіміз

Бәрі балалардың
бақыты үшін

Адам денсаулығы
оның жаны мен
тәнінің саулығынан
құралады

Таза ауа, көңілді
көтеру, ән айтуденсаулыққа жақсы
екен
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Ән – көңілдің ажары,
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В честь Международного Дня
пожилых людей

Қыз-келіншектер де
салауатты өмір салты
мерекесіне үлес қосты

Торжественный приём для активистов
ветеранского движения
қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы сансызбай есілОвтың құттықтауы

Қалалық ардагерлер
кеңесінің төрағасы
Сансызбай Есіловтің
құттықтауы
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Құрметті ағалар мен апалар, іні-қарындастар!
Қазыналы да қадірлі қариялар, ардагерлер!
14 желтоқсан 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымының Бас Ассамблеясының шешімімен 1 қазан
«Халықаралық қарттар күні» болып бекітіліп, бүкіл дүние жүзінде аталып өтілуде. Жыл сайын
бұл мереке Қазақстанда, оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында да кең ауқымды түрде аталып
өтуде.
Бүгінгі іс-шара да осы аталған мерекені атап өту аясында ұйымдастырылып отыр. Осы
отырысқа кешегі Ұлы Отан соғысына қатысып, жан беріп, жан алысқан сұрапыл шайқастардан
аман-есен елге оралып, қираған ел экономикасын қалпына келтіруге қатысқан, соғыс ардагерлері
құрметті қонағымыз.
Қабырғасы қатпаған, соғыс ауыртпашылығын елде қалған шешелерімен, қарт аталарымен
бірдей ауыр жұмысқа жегіліп, бәрі Жеңіс үшін, бәрі майдан үшін деген ұранмен, өздері аш
жалаңаш жүрсе де бәрін майданға жіберіп, жеңіс күнін жақындатқан тыл ардагерлері де
ортамызда.
Еліміздің экономикасының қарқынды дамуына айтарлықтай үлес қосқан, Тәуелсіз
Қазақстанымыздың іргесін қалаған, зейнеткерлікке шықса да қоғам жұмыстарына белсене
араласып, ел игілігіне жұмыс атқарып жүрген ардагерлер де бүгінгі бас қосуда.
Бүгінгі жиынның мақсаты: бір бірімізді көріп, әңгімелесіп, өткен кеткенді еске алып, демалып
қайтсын деген ниет.
Бұл мереке аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан үлесіне шынайы ризашылық білдіретін және
арадагерлерге еселеп қамқорлық көрсететін күн.
Қарттарға қамқорлық – қазақ халқының санасына терең сіңген қасиет. Халқымыз «Қарты бар
елдің-ғасырлық қазынасы бар» дейді.
Аға буын бізге үлкенді сыйлап, өмірдің өнегесін үйренуді насихат еткен. Аға буынның өмір
жолынан кейінгі буынның алар тағылымы зор.
Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында ардагерлерге қамқорлық жасауда ауқымды
шаралар іске асырылуда. Жыл сайын Нұр-Сұлтан қалалық ардагерлер кеңесі халықаралық қарттар
күні аясында оны осы қазан айы бойы ұзартып айлық ретінде атап өткізу дәстүрге айналды.
Ардагерлер кеңесі қаладағы барлық мекемелерге, оқу орындарына, бизнес құрылымдарына
хат жолдап, ардагерлерге құрмет көрсетуді, шамаларына қарай мұқтаж жандарға материалдық
көмек көрсетуді сұраған болатын.
Қазақстан Республикасы бойынша Статистикаға қарасақ (орталық кеңестің мәліметі бойынша)
ең көп көмек көрсеткен ол Нұр-Сұлтан қаласы және ол жылдан жылға артып келеді. Әрине бұл
қуанарлық жәйт. Нұр-Сұлтан қаламыз Елорда болғаннан кейін бұл осылай болу керек, өңірлер
бізден өнеге алу керек.
Ардагерлердің бар мәселесі толық шешілді дей алмаймыз. Оның шешілуі мемлекеттің
экономикасының күштілігіне және қоғамның ардагерлерге деген көзқарасында болмақ.
Бүгінгі ұрпаққа және ел игілігі үшін жасаған бар жақсылықтарыңызға шынайы алғысымызды
білдіреміз!
Сіздерді бүгінгі мерекеміз-халықаралық Қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Өмірлік күш – қуаттарыңыз ұзағынан болғай! Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, әулеттеріңізге
ырыс пен береке тілейміз!
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Дорогие ветераны!
1 октября - Международный день пожилых людей. Этот день в целях оказания почёта и уважения
пожилым людям за их труд на протяжении всей жизни, за огромный вклад в становлении нашего
государства, ежегодно традиционно отмечается в Казахстане и в городе Нур-Султан.
Почитание и уважение пожилых людей – эта древняя традиция казахского народа. В нашей стране
ежегодно растет внимание к пожилым людям, вместе с тем увеличивается ежегодный объем помощи,
оказываемый со стороны Государства. Это не значит что проблемы ветеранов решены полностью.
Проблем еще очень много. Решение его зависит от экономической помощи государства и отношении
нашего общества к ветеранам.
Городской совет ветеранов продлил месячник по проведению Дня пожилых людей. Обратился ко
всем организациям, предприятиям, бизнес структурам с просьбой об оказании внимания, уважения и
материальной помощи нуждающимся ветеранам.
Надо сказать должное, многие откликнулись на наши просьбы. По республике самое большое
количество оказываем помощь это по городу Нур-Султан и оно ежегодно растет. Это нас радует.
Сегодня здесь собрались те люди, которые своим трудом внесли огромную лепту в развитие нашей
страны. И будучи пенсионерами, продолжают активно участвовать в развитии ветеранского движения
нашего родного города Нур-Султан.
Цель нашего сегодняшнего мероприятия, чтобы вы увидели друг друга, поговорили, отдохнули.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия в семье.
Ал, соңында бір шумақ өлеңмен аяқтағым келіп тұр.
елімнің киесі
ерліктің иесі
ескінің көзі
дананың өзі
қарттарым аман жүрсе екен!

Соғыс ардагерлері
Олег Линник пен
Раиса Сафончива
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Выступление: бекмади Ахат бекмадиулы – ветеран ВОВ:
«Из года в год городской совет ветеранов проводит различные интересные мероприятия с
приглашением участников войны. Мы очень благодарны акимату, городскому совета ветеранов города
Астаны за заботу и внимание к нам, людям старшего поколения. Сегодня ветеранов войны привезли
на такси и отвезут обратно-это очень здорово! На 9-ое мая-День Победы нам акимат города выделил
по 500 тысяч тенге каждому участнику и инвалиду ВОВ. Ожидаем, что по доброй сложившейся
традиции и в этот месячник по оказанию материальной поддержки пожилых людей, нам будет оказана
соответствующая помощь. Желаю всем доброго здоровья, благополучия в семье и мира на земле.»
Выступление: Озганбаева Өмірзақ Озганбаевича – первого заместителя председателя центрального
совета ОО «Организация ветеранов».
Я знаю в столице нашей Республики в городе Нур-Султан со стороны исполнительной власти
ветеранам уделяя должное внимание. Ежегодно принимая отчеты регионов об оказании социальной
помощи ветеранам убеждаемся, что в городе Нур-Султан оказывается помощь ветеранам больше,
чем в других городах и областях. Это нас радует. Мероприятия, проводимое как сегодняшняя здесь
проводится ежегодно. Ветераны собираются, обмениватся мнениями, разговаривают между собой.
Ветераны участвуют во всех мероприятиях проводимые в городе. Для решения их социально-бытовых
условий городской совет ветеранов проводит большую работу.
В городе открыты 45 центр ветеранов, где ветераны собираются, обмениваться, читают газеты,
журналы, проводят досуг. Центры ветеранов открыты по месту жительства ветеранов, удобно, никуда
не надо ездить. Это очень обдуманное решение. 1 октября отмечаются как праздик, Международный
День пожилых людей.
Я от имени центрально совета Республики Казахстан поздравляю ветеранов с этой датой желаю
всем здоровья, оптимизма, успехов в общественной работе.

Майдангер
достарымызбен
кездесу біз үшін
үлкен қуаныш

Біздің бақытымыз
үшін күрескен
ардагерлер аман
болсын!

Тыл ардагерлері Қабыкен Закарьянов, Сағила Есенжолова, Роза Асылбековалардың да еңбегі ерен
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Майдангер ағамыз
Ахат Бекмәди ақсақал
бата беруде

Арамыздағы
ардагерлер
майдангерлердің
ерлігін әрдайым
жастарға үлгі етеді

Жеңіс күніндегі
ескерткіш сурет

Ақ дастархан
басындағы жүздесу
қандай ғанибет!
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ТЫЛДАҒЫ
ЕҢБЕККЕРЛЕРДІҢ
МАЙДАНҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
Ардагерлер тамаша әнді тыңдап бір жасап қалды

Күмбірлеген күй де шертілді

Выступление: Шайдарова зейнолла Мухаметжановича- труженик
тыла
Я хочу поздравить Вас всех, и вашем лице всех ветеранов проживающих
в городе Нур-Султан. Пожелать Вам здоровья, благополучие в семье.
Мы ветераны войны и труженики тыла прошли через многие
трудности, закалились, имеем за плечами огромный жизненынй опыт, и
сегодня наше обязанность все это рассказать и ередать своим сыновьям,
внукам, правнукам. По возможности чаще надо встречатся с молодежной
аудиторией, рассказать им как жили, работали, воевали за свою родину их
деды и отцы. Сейчас во время глобализации мира, нехватает воспитания
молодежи. Молодежь больше интересуется и принимает западное. Это я
считаю неправильно. Каждый народ должен идти своим путем развития,
учитывая его менталитет, воспитание и.т.д. не принимать все подряд с
Запада.
У нас свой быт, культура, язык, менталитет. В этом деле, в деле
воспитании молодого поколения мы ветераны не должны стоять в
стороне, а воспитательную работу надо поднять на новый уровень.
Сегодня праздник, спасибо городскому совету ветеранов за
приглашение.
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Отан соғысы жылдарындағы
тылдағы қазақстандықтардың көмегі

М

айдандардағы жеңіске тыл еңбеккерлерінің қосқан үлесі зор. 1939
жылғы санақпен салыстырғанда 1942 жылы Қазақстанда ауыл
шаруашылығы еңбекшілерінің саны 600000 адамға азайған. Ауыл
шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға тартылуымен олардың
орнын қариялар, әйелдер мен балалар басты. 1944 жылы қолхоздағы еңбекке
жарамды ерлердің сандық үлесі – 20%, әйелдер – 58%, жасөспірімдер – 22%
болған екен.
Соғыстағы жауынгерлерді азық-түлікпен, шикізатпен іс жүзінде әйелдер,
балалар мен қарт адамдар қамтамасыз етті. Ұлы Отан соғыс жылдарында
колхоздар мен совхоздар майданға тек азық-түлік емес, сонымен бірге тірі
мал, тіпті, ауыл шаруашылық техникасын да жіберіп отырды.
1942-1943 жылдар аралығында республика ауыл шаруашылығынан
4111 трактор, 1184 жүк машиналары, 30318 жылқы майданға жіберіліпті.
Сондықтан да соғыс жылдары егін салу жұмысының 50%-ін ірі қара мал
күшімен атқарды. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген жоспарды
орындау барысында күні-түні еңбек етті. Соғыстың бірінші жылы мемлекетке
100 млн. пұт астық тапсырылды. Бұл көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда
24 млн. пұтқа артық. Колхозшылар мен совхозшылар өз еркімен еңбек күнін
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таңғы бестен, кешкі 22.00-ке дейін ұзартқан. Әрбір шаруа 2-3 адамның жұмысын атқарды. Әйелдер
балаларын балабақшаға тапсырып, күні-түні жұмыс істеп, колхоз жұмысын белсене атқарды. Мысалы,
Алматы облысының 9 ауданының 277 колхозында соғысқа дейін 64369 адам еңбек етсе, соғыс жылдары
олардың саны әйелдер, қариялар және балалар есебінен 68598 адамға дейін өскен.
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент ауданының Куйбышев атындағы колхозында 74 жастағы
қарт ана – Анар Садықова – жұмыс істесе, Семей облысы, Абай ауданының «Шолақ еспе» артелінде 70
жасар қария –Қалқаман Кенебаев еңбектеніп, жоспарды асыра орындады. 1941 жылы Ақтөбе облысы,
Ойыл ауданының «Құрман» колхозының егіншісі Шығанақ Берсиев 1 гектардан 155,8 ц. тары алып,
әлемдік рекорд жасады, ал 1945 жылы – 1 га-дан 202 ц. тары алып, өзінің алғашқы көрсеткішін бірнеше
рет өсірді.
Шиелі ауданы, «Авангард» колхозының даңқын шығарған күріш егуші Ким Ман Сам 1 га-дан 154,9
ц. күріш өндірді. Күріш өсіруші Ыбырай Жақаев 1943 жылы 1 га-дан 172 ц. күріш өнімін алып әлемдік
рекорд жасады. Астық өнімі үшін алған 106000 сомды Ыбырай Жақаев қорғаныс майданына жіберді.
Республикада Шығанақ Берсиев, Ким Ман Сам, Ыбырай Жақаевтың жолын жалқастырушылар аз
болмады.
«Ойыл» ауданы, «Кемерші» совхозындағы Зауре Баймулдинаның звеносы, Шелек ауданы «Төңкеріс»
колхозынан Ақық Малжегерованың звенолары 1 га-дан 95-100 ц. тары мен күріш алды. Соғыс
жылдарындағы әйелдер ерлігі ерекше. Мыңдаған арулар тіпті тракторға, машина рулдеріне отырды.
Мысалы, Ақтөбе облысы, Мартук ауданының Дзержинский атындағы қолхозында Агафья Швалькова
соғысқа кеткен күйеуінің комбайынын жүргізіп, 2 күнде 87 гектардан астық жинады.
1942 жылы 450 мың гектар тың және тыңайған жер жыртылып, егін салатын жер ауданы 17%-ке өсті.
Осы жылы Қазақстанда 6809 колхоз болды, оларда еңбек етуге жарамды 4912001 ерлер, 593407 әйелдер
еңбектенді. Нәтижесінде 1942 жылы Қазақстанда егін жақсы шығып, республика бойынша 84,3 млн.
пұт астық жиналды. Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Қарағанды,
Семей облыстары астық жинау жоспарын 102,2-тен 114,9-ке асыра орындады. 1943 жылдан бастап
республикада егін егісі қысқара бастады. 1940 жылы егістік 6808,6 мың га болса, 1945 жылы 6039,9
гектарға кеміді. Себебі 1943 жылдан бастап жаудан азат етілген жерлерге егін салу жандана бастады.
Керісінше, картоп, бау-бақша өнімдерін егетін жер көлемі жылдан-жылға өсті. Бұл өнімдер 1940
жылы 214,2 мың гектар егістікке егілді. Сондықтан 1944 жылы колхоздар мен совхоздар мемлекетке
1943 жылмен салыстырғанда 18,2 млн пұт қант қызылшасын, 7 ц. көкөніс, 150 000 ц. мақта артық
өткізді. Бұл жылдары республиканың барлық колхоздары мен совхоздары жоспарларын орындаумен
шектелмей, асыра орындауға бар күштерін салды. Мысалы, Қарағанды облысының Осакаровка ауданы
1943 жылы 1944 жылмен салыстырғанда мемлекетке 2 млн. пұт астық артық тапсырды. Соғыс жылдары
бір адам майданға кеткен бірнеше адам орнына жұмыс істеу қозғалысына, жұмыс өнімділігін арттыру
барысында мемлекет тарапынан ұйымдастырылған әртүрлі жарыстарға қазақстандық малшылар да
көптеп тартылды. Мысалы, 1942 жылы бүкілодақтық малшылар жарысынан қазақстандықтар бірінші
орын алды. Сандық көрсеткіш бойынша 1942 жылдың соңында мал басы 1,5 млн. немесе 1942 жылдың
басындағы көрсеткіштен 17%-артты. Мал басын өсіруден Қызылорда, Қарағанды, Павлодар облыстары
алда болды. Соғыс жылдары колхозшыларға қарсы тоталитарлық тәртіп тарапынан көптеген шаралар
жүзеге асырылады.
1941 жылдан бастап әрбір колхоз-совхоздарда жергілікті саяси бөлімдер құрылып, олар ауыл
шарушылық жоспарларының орындалуын қадағалап, жоспарын орындай алмаған шаруаны
жазалап отырды. Сонымен бірге 1942 жылдан бастап колхоз-совхоздарда 12-16 жас арасындағы
жасөспірімдердің еңбегі заңдастырылып, жұмыс жоспарын орындамаған жасөспірім қылмысты
ретінде жазаланды. Осыған қарамастан халықтың патриоттық серпіні тоталитарлық жүйе
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тәртіптерінен жоғары тұрды. Қазақстандықтар соғыс жылдары майданға өз қаржысына алынған
қару-жарақ, техника да жіберіп тұрды. Мысалы, Шымкент теміржол жүйесінің комсомолдары
Москва түбіндегі майданға танк колоннасын жабдықтау үшін қаржы жинауды бастайды.
Шымкент комсомолдарының бұл бастамасын бүкіл Қазақстан қолдап, жиналған 11 650 мың сомға
жасалған 45 танк 1942 жылдың қыркүйегінде «Қазақстан комсомолы» деген жазумен Сталинград
майданына жөнелтіледі. Жүздеген оқушылар егіс алаңдарында жұмыс істеп, металл қалдықтарын
жинап, «Қазақстан пионері» фондына 4 млн. сом ақша жинады. Бұл ақша «Қазақстан пионері»
атты коллонаны жабдықтауға жұмсалды. С.И.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
студенттерінің ұйымдастыруымен жоғарғы оқу орындарының студенттері «Кеңестік студент»
деген танк колоннасын жабдықтауға 600 мың сом ақша жинады. Танк колонналары мен ұшақ
бөлімдерін жасақтауға Республикада 480 млн. жуық ақша жиналып, Қорғаныс Комитетіне
тапсырылды.
1943 жылы Алматы қаласында Кеңестер Одағының Батыры Сергей Луганскиймен кездесу
ұйымдастырылып, бұл кездесуден кейін Алматы жастары 400 мың ақша жинап, батырға жаңа
ұшақ сыйлады. Сондай-ақ, соғыс жылдары жинаған қаржыға И.Павловқа, Н. Добровольскийге,
Р.Бекетовке арнайы ұшақтар, Кеңес Одағының батыры Қ.Сыпатав атындағы су асты қайығы
жасалынды. Республика тұрғындары өздерінің жеке жинағынан майдан қорына 4,7 млн. сом ақша
беріп, 20-дан астам құрамалар мен әскер бөлімдерін шефке алып жауынгерлерге 2 млн. астам жылы
киім, 1600 мың сомның сыйлығын жөнелтті. Сонымен қатар қазақстандықтар қоршауда қалған
қалаларға қамқорлық көмек көрсетті. Қазақстан жаудан азат етілген Орал облысының 10 қаласын,
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35 ауданын, Лениград облысының 12 қаласын, Калинин облысының аудандарын қалпына келтіруге
көмектесті. Сол сияқты Москва, Курск облыстары, Солтүстік Кавказ, Белоруссия, Украина және т.б.
республика тұрғындарына көмектесті. Қазақстан комсомолдары қамқорлыққа алған Сталинградта
трактор зауыты мен «Красный октябрь» зауытын қалпына келтіру жұмыстарына 1943 жылы 1439
қазақстандық комсомол аттанды. Түрксіб теміржолшылары батыстағы темір жолдарды қалпына
келтіру үшін 20000-нан астам мамандарды жіберді. Жауды жеңуге республиканың зиялы қауым
өкілдері де үлкен үлес қосты. Олардың қатары Кеңес Одағының батыс аудандарынан уақытша
көшірілген ғылым мен өнер қайраткерлері негізінде толықтырылды. Соғыс жылдары Қазақстанға
20 ірі ғылым институттары көшіп келді. Олардың ішінде КСРО Ғылым Академиясының физиология
институты, Украина Ғылым Академиясының физика-механика институты, Москва, Ленинград,
Киев институттары жұмыс жасады. Осы жылдары Қазақстанда И.П.Вернадский, В.А.Обручев,
И.И.Мешанинов, А.И.Бах, Л.С.Берг, А.Е.Фаворский, Б.Д. Греков, С.Н.Бернштейн және тағы басқа
атақты ғалымдар жұмыс істеді.
Қазақстанға Ресей, Украина, Белоруссиядан 100-ден аса жазушылар уақытша көшіп келді.
Олардың ішінде А.Толстой, С.Маршак, С.Михалков, К.Паустовский, М.Зощенко, О.Форш,
С.Сергеев-Ценский, Л.Квитко сияқты атақты жазушылар болды. Соғыс жылдары партизан-ақын
Ж.Саинның топтамасы, Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңызы», М.Әуезовтың «Абай жолы»
эпопеясының бірінші кітабы, С.Мұқановтың «Өмір мектебі», Ғ.Мүсіреповтың «Қазақ солдаты»,
Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ» повесі, Ж.Жабаевтың «Ленинградтық өренімі» дүниеге келді. Сонымен
бірге Қазақстанға 20-дан аса театрлар мен музыкалық мекемелер, өнер қайраткерлері көшірілді.
1941-1945 жылдары Алматының біріккен орталық киностудиясында кеңес киноматографиясының
алтын қорына енген фильмдер түсірілді. Орталық киностудия қызметкерлерімен бірігіп, М.Әуезов,
Ғ.Мүсірепов, А.Тәжібаевтің қатысуымен «8 - ші гвардиялық», «Абай өлеңдері», «Жауынгер ұлы»,
«Саған, майдан» фильмдері түсірілді.
Соғыс жылдары КСРО Ғылым Академиясының Қазақстандық бөлімінде астрономиялық
обсерватория, тіл, әдебиет пен тарих, химия-металлургия, топырақтану мен ботаника, зоология
және өлкетану институттары ашылды.
Қаныш Имантайұлы Сәтпаев бастаған қазақстандық ғалымдар қара, түсті және жиі кездесетін
металдарды, тау пайдалы қазбаларын, су және гидроэнергетикалық ресурстарды соғыс қажетіне
қолдану бағытындағы ғылыми жұмыстар жүргізді. Соғыс жылдары Қазақстанға жоғарғы
оқу орындары көшіріліп, көптеген орыс - қазақ, қазақ-украина мектептері, балалар үйі мен
интернаттар ашылды. Олардың ішінде – Москва авиация институты, Москва түсті металл және
алтын институты, біріккен Украина мемлекеттік университеті болды. Сонымен бірге соғыс
жылдары Алматы мемлекеттік шет тілдер институты, Шымкент технологиялық институты, Қазақ
мемлекеттік консерваториясы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты ашылды.
Кеңес халқының Ұлы Отан соғысындағы жеңісі адамзатты фашизм қаупінен құтқарды. Қазақ
халқының бұл жеңіске қосқан үлесі зор. Соғыстың ауыртпалығын көтеріп, бостандықты қорғаған
қазақстандық батырлардың есімі әрқашан ел есінде сақталады. Соғыстың алғашқы күндерінен
бастап «Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін!» деген ұранмен соғысқа аттанған ерлердің
орнын әйелдер, қариялар мен балалар алмастырды. Тыл еңбеккерлерінің де жауды жеңудегі рөлі
жоғары. Олар соғыс күндерінің барлық ауыртпалықтарын қажырлылықпен көтеріп, патриотизм
үлгісін танытты.
Qazaqstan tarihy порталы.
mail@e-history.kz 8(7172) 79 82 06
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Казахстанский тыл – фронту в годы
Великой Отечественной войны

Т

руженики тыла выполнили патриотический и трудовой долг. Сравнивая
показатели численности тружеников села 1939 и 1942 годов, очевидно,
сокращение произошло на 600000 человек. В связи с призывом сельских
тружеников на фронт, места мобилизованных мужчин заняли старики,
женщины и дети. В 1944 году в қолхозе доля трудоспособных мужчин
составила – 20%, женщин – 58%, подростков – 22%.
Женщины, дети и старики готовили для отправки на фронт продукты,
сырье для промышленности. В годы Великой Отечественной войны колхозы
и совхозы на фронт отправляли не только провизию, но и живность,
сельхозтехнику.
В 1942 – 1943 годы республика отправила на фронт 4111 тракторов,
1184 грузовые машины, 30318 лошадей. Поэтому на посевной в годы
войны использовался крупный домашний скот. Для того чтобы выполнить
поступающие планы труженики тыла работали днем и ночью. В первый год
войны государству сдано 100 млн. пудов зерна. В сравнении с 1940 годом этот
показатель превышает прежний на 24 млн. пуда. Колхозники и труженики
совхозов добровольно продлили рабочий день с пяти утра до 22.00. Каждый
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работал за 2 – 3 человека. Женщины отдавали малышей в детсад, работали не покладая рук, активно
включаясь в работу колхоза. К примеру, в 277 колхозах 9 районов Алматинской области до войны
трудились 64369 человек. В годы войны с учетом работающих женщин, стариков и детей этот показатель
вырос до 68598 человек.
Пожилая Анар Садыкова в возрасте 74 лет из колхоза имени Куйбышева Шымкентского района
Южно-Казахстанской области работала. 70-летний аксакал Калкаман Кенебаев из района Абая
Семипалатинской области перевыполнял план заданий артели «Шолақ еспе». В 1941 году звеньевой
колхоза «Курман» Ойылского района Актюбинской области Шыганак Берсиев с 1 гектара собрал 155,8
центнера, установив мировой рекорд, в 1945 году – с 1 гектара получил 202 центнера, превзойдя свой
прежний рекорд.
Рисовод Ким Ман Сам прославил свой колхоз «Авангард» Шиелийского района, с 1 га собрав 154,9
центнера риса. Рисовод Ибрай Жахаев в 1943 году, собрав с 1 га 172 центнера риса, установил мировой
рекорд. Вырученную за урожай сумму в 106000 рублей Ибрай Жахаев перевел в счет нужд фронта. По
республике сподвижников Шыганака Берсиева, Ким Ман Сама, Ибрая Жахаева было немало.
Звенья Зауре Баймульдиной из совхоза «Кемерши» Ойылского района, Акык Малжегеровой из
колхоза «Тонкерис» Чиликского района с 1 гектара собрали по 95 – 100 центнеров проса и риса. Самой
высокой оценки заслуживает подвиг женщин в годы войны. Тысячи красавиц сели за руль тракторов и
машин. К примеру, Агафья Швалькова из колхоза им. Дзержинского Мартукского района Актюбинской
области села за штурвал комбайна своего мужа-фронтовика. За два дня собрала урожай с 87 гектаров.
С 1942 года было распахано 450 тысяч гектаров целинных и залежных земель, посевная площадь
увеличилась на 17%. В том же году в Казахстане насчитывалось 6809 колхозов, где трудились 4912001
мужчин, 593407 женщин. 1942 год выдался для Казахстана урожайным, республика собрала 84,3
млн. пудов зерна. Такие области, как Западно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Жамбылская,
Алматинская, Кызылординская, Карагандинская, Семипалатинская план по сбору урожая
перевыполнили на 102,2 – 114,9 %. Начиная с 1943 года, республика сократила посевные площади.
В 1940 году пашня составляла 6808,6 тыс. га, в 1945 году сократилась на 6039,9 гектара. Причиной
тому – с 1943 года начались посевные работы на освобожденных от врага территориях. Год от года
увеличивались площади, на которых выращивали картофель, садовые культуры. Такие культуры
выращивались в 1940 году на площади 214,2 тыс. га. Поэтому в 1944 году колхозы и совхозы по
сравнению с 1943 годом сдали сверх плана государству – 18,2 млн. пудов сахарной свеклы, 7 ц. овощей,
150 000 ц. хлопка. В этот период все колхозы и совхозы республики не ограничивались выполнением
плана, прилагали все усилия для его перевыполнения. К примеру, Осакаровкий район Карагандинской
области в 1944 сдал государству 2 млн. пудов зерна, больше чем в 1943 году.
Казахстанские животноводы приняли активное участие в движении, объявленном в военные годы,
когда тыловик выполнял норму ушедшего на фронт товарища. К примеру, в 1942 году во всесоюзном
соревновании животноводов казахстанцы заняли первое место. По показателям конца 1942 года
численность поголовья скота составила 1,5 млн., что превысило показатель начала 1942 года на 17%.
В увеличении численности поголовья скота в первых рядах были Кызылординская, Карагандинская,
Павлодарская области.
В годы войны были реализованы многие репрессивные меры, напрямую касающиеся отдельных
колхозников. С 1941 года были сформированы местные контролирующие органы, следившие за
выполнением сельскохозяйственных планов. Колхозник, не выполнивший норму, подвергался
наказанию. Вместе с тем, начиная с 1942 года, был узаконен труд подростков колхозов-совхозов 12 –
16 лет. Не выполнивший рабочий план подросток также отвечал по закону. И все же патриотические
устремления людей стояли выше установленных порядков военного времени. Широкий размах
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получила добровольная помощь фронту. Казахстанцы в годы войны на личные сбережения
приобретали для фронта оружие и технику. К примеру, комсомольцы Шымкентской железной дороги
начинают сбор средств для снаряжения танковой колонны под Москвой. Инициативу комсомольцев
Шымкента поддержал весь Казахстан, на собранные 11 650 тыс. рублей были приобретены 45 танков,
в сентябре 1942 года с надписью «Комсомол Казахстана» направлены на Сталинградский фронт.
Сотни школьников, работая в поле, собирая металлолом, направили 4 млн. рублей в фонд «Пионер
Казахстана». Эти средства были предназначены для формирования колонны «Пионер Казахстана».
Студентами Казахского государственного университета им.С.М.Кирова был организован сбор
средств среди студентов для танковой колонны «Советский студент». Было собрано 600 тыс. рублей.
Для приобретения танковых колонн и самолетостроения по республике было собрано около 480
млн. рублей и передано в Комитет Обороны.
В 1943 году в Алматы была организована встреча с Героем Советского Союза Сергеем Луганским.
После этого молодежь Алматы собрала 400 тыс. рублей, герою подарили новый самолет. Также
в годы войны на собранные средства приобрели самолеты для И.Павлова, Н. Добровольского,
Р.Бекетова, подводную лодку им. Героя Советского Союза К.Спатаева. Казахстанцы из личных
сбережений направили в фонд фронта 4,7 млн. рублей, около 2 млн. теплых вещей для свыше
20 формирований и воинских подразделений, подарков на 1600 тыс. рублей. Вместе с тем
казахстанцы оказали помощь осажденным городам. Казахстанцы помогали в восстановлениии 10
городов, 35 районов Уральского региона, 12 городов Лениградской области, районов Калининской
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области. Также оказали поддержку жителям Московской, Курской областей, Северного Кавказа,
Белоруссии, Украины и других республик. В 1943 году 1439 казахстанских комсомольцев, взявших
шефство над Сталинградским тракторным заводом и заводом «Красный Октябрь», участвовали
в их восстановлении. Железнодорожники Турксиба направили свыше 20000 специалистов на
восстановление железных дорог западного направления.
Большой вклад в победу внесли и представители интеллигенции республики. Их ряды пополнили
эвакуированные из западных регионов Советского Союза ученые и деятели культуры. В военные
годы в Казахстан переведены 20 крупных научных институтов. Среди них институт физиологии
Академии наук СССР, физико-механический институт Академии наук Украины, институты Москвы,
Ленинграда, Киева. В этот период в Казахстане работали известные ученые И.П.Вернадский,
В.А.Обручев, И.И.Мещанинов, А.И.Бах, Л.С.Берг, А.Е.Фаворский, Б.Д. Греков, С.Н.Бернштейн и
другие.
На время войны переехали в Казахстан свыше ста известных писателей России, Украины,
Белоруссии. Среди них А.Толстой, С.Маршак, С.Михалков, К.Паустовский, М.Зощенко, О.Форш,
С.Сергеев-Ценский, Л.Квитко. В годы войны изданы сборник поэта-партизана Ж.Саина, «Ақын
өлімі туралы аңызы» К.Аманжолова, первая книга эпопеи «Путь Абая» М.Ауэзова, «Школа
жизни» С.Муканова, «Солдат из Казахстана» Г.Мусрепова, повесть Г.Мустафина «Шыганак»,
«Ленинградтық өренім» Ж.Жабаева. В Казахстан переехали свыше 20 театров и музыкальных
учреждений, деятели искусства. В 1941 – 1945 годы на Алматинской объединенной центральной
киностудии советские кинематографисты сняли фильмы, вошедшие в золотой фонд. Сотрудники
Центральной киностудии общими усилиями, при участии М.Ауэзова, Г.Мусрепова, А.Тажибаева,
сняли фильмы «8-й Гвардейский», «Песни Абая», «Жауынгер ұлы», «Тебе, фронт».
В военные годы при казахстанском отделении Академии наук СССР открылись астрономическая
обсерватория, институты языка, литературы и истории, химии-металлургии, земледелия и ботаники,
зоологии и краеведения.
Под руководством Каныша Имантаевича Сатпаева казахстанские ученые вели научноисследовательскую работу. В годы войны стремительно развивалась наука Казахстана. Уже к марту
1942 г. ученые внесли предложения и разработки по 150 темам народнохозяйственного и оборонного
значения. Особенно плодотворно работали ученые-геологи, открывшие около 500 и обследовавшие
150 месторождений полезных ископаемых, часть из которых сразу же осваивалась.
В годы войны в Казахстан переехали вузы, открылись многие русско-казахские, қазахскоукраинские школы, детские дома и интернаты. Среди них – Московский авиационный институт,
Московский институт цветных металлов и золота, объединенный Украинский государственный
университет. В тот период открылись Алматинский институт иностранных языков, Шымкентский
технологический институт, Казахская государственная консерватория, Казахский государственный
женский педагогический институт.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне спасла мир от фашизма. Огромен
вклад казахского народа в победу. Навсегда сохранится память о казахстанских героях, перенесших
все лишения, защитивших нашу свободу. «Все для фронта, все для победы» – с первых дней войны
женщины, старики и дети заняли места ушедших на фронт мужчин. Высока роль тружеников тыла
в победе. Являя пример патриотизма, они стойко перенесли все тяготы военного времени.
Qazaqstan tarihy порталы. mail@e-history.kz
Аударған: Раиса Агибаева
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Мақтай сАғдиев
Мемлекет қайраткері

Елінің ер тұлғасы

К

өрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мақтай Рамазанұлы Сағдиевтің
туғанына 90 жыл толу қарсаңында Алматы қаласы, Солтүстік Қазақстан,
Ақмола, Қостанай облыстарында және басқа өңірлерде қайраткерді еске алуға
арналған салтанатты іс-шаралар өткен болатын. Сондағы түйгеніміз:
Солтүстік Қазақстан облысы Ленин ауданының Өндіріс ауылында дүниеге
келген Мақтай Сағдиев еңбек жолын 14 жасында туған ұжымшарының
трактор-егіс бригадасында бастады. 1950 жылы Семей мұғалімдер институтын бітіріп, Қараағаш мектебіне тарих пәнінің мұғалімі болып жіберіледі
және көп ұзамай оның директоры болып тағайындалады.
1951-1954 жылдары Кеңес Армиясы қатарында азаматтық міндетін атқарып
келген соң, 8 жыл бойы Қазақстан Компартиясы Соколов аудандық комитетінің
нұсқаушысы, машина-трактор стансасы мен «Явленский» кеңшары партия
бюросының хатшысы қызметін атқарды. Осы жылдары өндірістен қол үзбей
Талғар ауыл шаруашылығы техникумын агроном мамандығы бойынша
аяқтайды, ал содан кейін Жоғары партия мектебін бітіреді.
1962 жылы ол артта қалған «Афанасьевский» кеңшарының директоры
болып тағайындалады және 2 жылдан кейін оны озаттар қатарына
шығарады. Төрт жылдан кейін білікті басшы Соколов аудан дық партия комитетінің бірін ші хатшысы болып сайланады. Осы қызметте оның ұйымдас тырушылық қабілетінің жаңа қырлары ашылып, аудан қысқа мерзімде
ірі ауыл шаруашылығы өндірушілерінің біріне айналды. Шаруашылықтың
экономикасы нығая түсті, тұрғын үй, жол, өн діріс тік нысандар құрылысы
өріс алды. Көп кешікпей М.Сағдиев жа ңа дан ашылған Жамбыл ауданына
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басшылыққа жіберілді, ал тағы бірқатар уақыттан кейін Тор ғай облыстық атқару комитеті
төрағасының бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды. Ол өзінің күнделікті еңбегімен
және қажыр-қайратымен күрделі таби ғи-кли маттық жағдайдағы осы аймақта ауыл шаруашылығы
өндірісін елеулі түрде көтеруге, оның материалдық-техникалық базасын нығайтуға, елді мекендерді абаттандыруға және электрлендіруге, автомобиль жолдары мен байланыс құралдары желісінің кеңеюіне күш салды. Ха лық ағарту, денсаулық сақтау және мәдениет істерінде елеулі ілгерілеушілікке қол жеткізілді. Облыс орталығы – Арқалық қаласында педагогикалық институт
пен бірнеше техникум, Мәдениет үйі және драма театры, өлкетану мұражайы ашылды, заманауи
аурухана кешендері салынды, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін, сондай-ақ техника жөндейтін кәсіпорындар пайда болды.
1980 жылы ел басшылығы оны Қазақ КСР Балық шаруашылығы министрі қызметіне жоғарылатты. Осы маңызды саладағы істің жағдайы мен проблемаларына тез арада қанықты. Бұған
оның шаруашылық қызметіндегі және ұйымдастыру жұмыстарындағы бұрынғы жинаған тәжірибесі
жақсы көмектесті. Халыққа ішкі су қоймаларындағы балық өнімдерімен қатар теңіз балығы және
балық өнімдері қолжетімді болды. Республика астанасында және облыс орталықтарында заманауи
сауда-технологиялық және тоңазытқыш жабдықтармен жарақтанған мамандандырылған «Мұхит»
дүкендерінің желісі кеңейді.
1983-1985 жылдары М.Сағдиев Қостанай облыстық атқару комитетінің төрағасы болып қызмет
атқарды. Теріскей өңірінің егіншілік мәдениетін арттыру, тұрғын үй және коммуналдық-тұрмыстық
нысандар салу, жол құрылысына байланысты күрес табандылықпен жүргізілді. Өнеркәсіп кәсіпорындарында, құрылыстарда шаруашылық есеп ұстанымдарын енгізуге, ал ауыл шаруашылығында
– рентабельділікті арттыруға және өз қаражаттары есебінен кеңейтілген ұдайы өндірісті қамтамасыз
етуге баса көңіл бөлінді.

Қазақи рухы бар жастар оны үнемі үлгі тұтады
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Мақтай Рамазанұлы өзіне тән қажыр-қайратпен және іскерлікпен кеңес және партия ор гандарының жұмыс стилі мен әдіс терін жетілдіре отырып, жас тарды тәрбиелеу және оқыту,
халық тың денсаулығын қорғау, олардың мәдени-тұрмыстық мұқтаждарын қана ғаттандыру мәселелерімен ыждағатпен ай налысты, мұның барлығы зор ерлікті, табандылықты, дип ломатиялық
шеберлікті талап етті.
1985-1989 жылдары М.Сағдиев Көк шетау облыстық партия коми тетінің бірінші хатшысы болып
жұмыс жасады және бұл өңірді Қазақстандағы ал дың ғы орындардың біріне шы ғарды. Бұдан кейін
ол Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының төрағасы, ел Прези дентінің кеңесшісі болды, Қазақстан Компартиясы Орталық Коми тетінің мүшесі, Жоғарғы Кеңестің, Парламент Мәжілісінің депу таты болып сайланды.
1991 жылдың соңынан Мақтай Сағдиев Ардагерлер Орталық кеңесіне он тоғыз жыл басшылық
етті. Бұдан басқа Қазақстан халқы Ассамблеясы кеңесінің мүшесі, Президент жанындағы сыбайлас
жемқорлықпен күрес және мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасын сақтау мәселелері
жөніндегі Мемлекеттік кеңес төрағасының орынбасары, ел Президенті жанындағы ұлттық кеңестің мүшесі болды.
Ел тәуелсіздігінің алғаш қы күнде рінен бастап, Мақтай Ра ма занұлы Тұң ғыш Прези ден тіміз
Нұрсұлтан Әбіш ұлы Назарбаевты асқан белсенділік пен қолдап, қуаттады, сөйтіп республиканы
экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан дамыту, қазақстандық қоғамдағы ұлтаралық келісімді
нығайтуда Мемлекет басшысының сенімді серігі бола білді. Елбасының барлық бастамаларын
Республикалық Ардагерлер ұйы мы дереу қолдап, ел арасында тиісті үгіт-насихат жұмыс тарын жүргізуде, жастарға тәрбие беру жұмыстарында бар ын та-жігерімен атсалысты. Әрдайым
осы бағытта ардагерлер еліміздегі Президент сайлауы нау қандарында алдыңғы қатардан көріне
білді. Осыған орай 1998 жылы Республикалық Ардагерлер ұйымының кезектен тыс III съезінде
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты прези дент тікке үміт керлікке ұсын ғанын да атап кет кен жөн
шығар.
Мақтай Рамазанұлы 80 жасқа толған нан соң Президенттің қабылдауында болып, бірге істеген
жыл дарына риза шылығын білдіріп, денсаулығына байланысты жұ мыс тан босатуға өтініш жазған.
Өкінішке қарай, содан кейін көп ұзамай 84 жасқа қараған ша ғында бақилық болып кетті.
Марқұмның балаларының өтініші бойынша, күні кеше ғана өмірден озған, көп жыл Ардагерлер
ұйымындағы Мақаң ның орынбасары, генерал Мұқы шев Бекболат Бапанұлының құрасты руымен
кезіндегі басшысының ғибратты өмірін және еңбек жолын еске алу мақсатында «Нар Тұлға» атты
естелік кітап жарық көрген болатын. Осы еңбек М.Р.Сағдиевтің рухын биіктетіп, ар тында өшпес
із қалдырған мұра ретінде мазмұны мен мағынасы жағынан келешек ұрпаққа, республикамыздың
жас тарына, студенттер мен оқушыларына тәлім-тәрбиесімен бірге тынымсыз еңбектің, қажымас
қайраттың, шешен діктің, кісіліктің үлгісі ретін де таптырмас дүние болып шықты.
Мақаң туралы жүрекжарды ес телік терін жазып берген, әр кездері қатар қызмет атқарған, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар, жазу шылар оның бейнесін үлкен құрметпен
сипаттаған. Аманжол Қали ков, Сұл тан Жиенбаев, Шәң герей Жәнібеков, Сағадат Нұрма ғамбетов,
Қайырбек Сүлей менов, Вера Сидорова, Бижамал Рамазанова, Кенжеғали Саға диев, Серік Қирабаев,
Кәкімбек Салықов, Еренғайып Шай құтдінов, т.б. барлығы 64 адам болды. Белгілі ақын-жазу шылар – Ғафу Қайырбеков, Сәкен Жү нісов, Есләм Зікібаев, Көкен Шәкеев, Серік Тұрғынбеков, Қонысбай Әбі лов, т.б. Мақаңа өлең дерін арнады.
Мен де бірнеше мәрте Мақаң мен кездесіп, әңгімелескен сәт терді еске түсіріп және бүгінгі
еліміздің ардагерлер ұйымының тыныс-тіршілігіне тікелей араласып жүргенімде ол кісінің
парасатты болмысына, өткен игі іс те ріне тәнті болғанмын.
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Бойындағы асыл
қасиеттерін халқына
арнаған – аңыз адам
Мақтай Сағдиев сертке берік, адал мінезімен ел бірлігіне сай туған шын мәніндегі ақылман саясаткер,
білікті мемлекет және қоғам қайраткері екенін дәлелдеп өтті. Сол асылдығын Президент те таныды,
сыйлай білді.
Мақтай Сағдиевтің дүниеден озуына байланысты ел Президентінің марқұмның отбасы мен туғантуыстарына көңіл айту жеделхатында: «Мақтай Рамазанұлы ұзақ та ғибратты ғұмыр кешті. Ол әртүрлі
жоғары лауазымды қызметтерді зор абыроймен атқарып, өзінің бар білімі мен ұйымдастырушылық
дарынын туған елінің игілігіне жұмсады. Қай қызметте де өзін қарапайым, жан-жүрегі адал әрі істің
көзін білетін беделді тұлға ретінде танытып, халқымыздың шынайы құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленді. Ол кісінің еңбегі мен жарқын дидарын халқымыз ұмытпайды» делінген.
Мақтай Сағдиевтің ерен еңбегі мемлекет тарапынан да лайықты түрде бағаланды. Ол үш рет
«Еңбек Қызыл Ту», «Ленин», «Октябрь революциясы», «Парасат» ордендерімен және де көптеген
медальдармен марапатталды.
Мақтай Рамазанұлы артына асыл мұра «Шындық бар жерде сенім бар», «Биік арман айғағы» және
«Табанымда туған жердің ыстығы» атты кітаптар қалдырды.
Мақтай Рамазанұлы Сағдиевтің еліміздің ардагерлер ұйымындағы салмақты да салиқалы жолын
кейінгі ізбасарлары жалғастыруда.
бақтықожа ізмұхамбетов,
Парламент Мәжілісінің депутаты,
Республикалық Ардагерлер ұйымы
орталық кеңесінің төрағасы
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Чтобы помнили

Михаил бутенкО
Участник великой
отечественной войны

В 2006 году в свет вышел первый сборник воспоминаний фронтовиков -акмолинцев о боях,
товарищах и путях к Победе в Великой Отечественной войны «Поклонимся и мертвым, и живым…»,
к выпуску которого он приложил множество усилий. Таких книг было издано 6 томов, последняя из
которых, к сожалению, вышла уже без Михаила Бутенко.
Над каждой из книг, особенно над первым томом, он трудился особенно трепетно. Изначально
предполагалось выпустить только одну книгу воспоминаний. Однако во время долгих
документальных исследований и подбора статей выяснилось, что на страницах одного издания
уместить все невозможно. Уже спустя год, следом за первым томом выходит вторая, а затем и третья
книга и все последующие.
Из воспоминаний Михаила Бутенко, сборник «Поклонимся и мертвым, и живым…», первое
издание, 2006 год: «В столице около 35 тысяч ветеранов, среди них участников и инвалидов Великой
Отечественной войны – 800 человек. Все важные проблемы, касающиеся жизни пенсионеров,
решаются в тесном взаимодействии с городскими властями. Следует особо подчеркнуть, что без
доброжелательного отношения к ветеранам со стороны властных структур практически невозможно
решить ни один вопрос улучшения благосостояния пожилых людей. Это отношение, словно зеркало,
отражает состояние общества, растущие возможности государства…».

УВЕКОВЕЧЕНО В ПАМЯТИ

Г

ородской совет ветеранов столицы помог тысячам ветеранам и
стольким же гражданам, приравненным к ним. Первого председателя
городского совета ветеранов Михаила Сергеевича Бутенко, его добрые дела
и проявленную заботу помнят многие благодарные астанчане.
Характер, закаленный в бою
Все, кто когда-то сталкивался с этим человеком, вспоминают его сильный
характер и неравнодушное отношение к ближнему товарищу. Где бы он ни
трудился, везде проявлялся его бойцовский нрав. Привыкший к военной
дисциплине, Михаил Бутенко старался строить не только свою жизнь по
армейским принципам, но и от окружающих требовал четких и решительных
действий. Нетерпимый к несправедливости и неправде, он старался ни при
каких условиях не отступать от своих жизненных принципов.
Городской совет ветеранов Михаил Бутенко возглавлял более 12 лет, будучи
избранным в октябре 1991 года. Во многом благодаря ему и его соратникам
организации удалось добиться многих льгот и привилегий для участников войны
1941–1945 годов. Не понаслышке председатель ветеранской организации знал
обо всех их бытовых трудностях, о здоровье и других жизненных невзгодах.
Ведь ему самому пришлось испытать на себе все сложности войны, участвуя в
боях на флоте, будучи курсантом учебного отряда, дислоцированного в городе
Владивосток, с июня 1943 по апрель 1944 года.
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На боевом посту
Знакомые и сослуживцы вспоминают, что Михаил Сергеевич Бутенко всегда был талантливым
организатором любого производства, где бы ни находился. За свою долгую трудовую жизнь он сменил
множество руководящих постов. В течение двух десятилетий возглавлял ПО «Целинсельмаш». Свою
производственную деятельность он начинал на заводе «Алтайсельмаш», откуда по правительственному
заданию был командирован в Казахстан.
Работая руководителем завода Целиноградского сельхозмашиностроения, ему удалось воспитать
целую плеяду инженеров, техников, рабочих, мастеров. Под его началом коллектив добился больших
успехов. Был освоен выпуск 28 наименований новых сельхозмашин, среди которых противоэрозийная
техника. Этот завод был единственным специализирующимся на выпуске техники для почвозащитных
технологий в Казахстане, и потому внес весомый вклад в освоение целины.
За высокие показатели и стабильную работу коллектив завода был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Сам Михаил Бутенко в течение 15 лет избирался членом Центрального Комитета
Компартии Казахстана.
Невероятно, что жизнь его связала с профессией, связанной с сельским хозяйством, а ведь с юности
он мечтал стать моряком. Его мечте суждено было сбыться, правда, испытать свои профессиональные
навыки ему пришлось ни где-нибудь, а на войне. После училища, в апреля 1944 по август 1945 года
служил рулевым матросом 60-го морского пограничного отряда войск МВД СССР Камчатского округа
в городе Петропавловск-Камчатский. Вспоминая это время, он не раз говорил о том, что во время
второй мировой японские милитаристы постоянно устраивали провокации у дальневосточных рубежей
Союза ССР. Поэтому морская служба красного флота, в составе которого служил и он, сопровождалась
постоянными стычками, вылазками и изнурительными морскими боями с японцами. С августа 1946
по 1947 его служба продолжается в качестве старшего катера 110 морского пограничного отряда МВД
СССР Камчатского округа г. Петропавловск-Камчатский, затем боцманом морского порта войск МВД
СССР Камчатского округа.
Глубокая благодарность
После демобилизации поступает в Рубцовский машиностроительный техникум, а затем Алтайский
политехнический институт. С того времени и началась его карьера в области машиностроения. И
даже на пенсии, будучи начальником бюро по работе с руководящими кадрами, он частенько выезжал
со специалистами на проверку испытания сельхозтехники. Вместе со своим другом – академиком
Александром Ивановичем Бараевым – они решали комплекс вопросов по борьбе с ветровой эрозией,
поддержанию и повышению эффективного плодородия почвы.
За свою боевую и трудовую деятельность Михаил Бутенко награжден многими орденами и медалями,
в числе которых ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны 1
степени, орден «Парасат» и 18 медалей.
С 1991 года он возглавлял городской Совет ветеранов. К сожалению, мало осталось из тех, кто
работал бок о бок с Михаилом Сергеевичем на благо пожилых людей. Но те, кто жив, по сей день помнят
его неоценимую помощь и усилия, которые приходилось прикладывать для улучшения социального
благополучия ветеранов.
«На протяжении ряда лет ветераны пользуются правом бесплатного проезда на всех видах транспорта,
пенсионеры могут бесплатно протезировать зубы, а остронуждающиеся получают материальную
помощь. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны полностью освобождены от оплаты
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коммунальных счетов, ветераны бесплатно лечатся в больницах и приобретают в аптеках бесплатные
лекарства по рецептам и многое другое.
Во всей этой кропотливой работе организующая роль принадлежит городскому и районным
советам ветеранов, первичным ветеранским организациям…Большинство ветеранов с благодарностью
отзываются о внимании к малообеспеченным со стороны органов власти и общественных организаций.
При этом они справедливо отмечают, что возникшие проблемы надо решать без проволочек. Социальная
поддержка престарелых людей должна быть системной и всеохватывающей. Ветераны, пожалуй, как
никто другой, чутко реагируют на поддержку государства и общества. Эта забота придает им новые
силы, которые они, не скупясь, отдают воспитанию молодого поколения, упрочению стабильности в
стране», – из воспоминаний председателя городского совета ветеранов Астаны Михаила Бутенко, 5 мая
2006 года, сборник «Поклонимся и мертвым, и живым…».
Юлия МендеЦкАя
журналист
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қасым тƏукенОв
еңбек ардагері

БІР ӨМІРДІҢ ҮШ БЕТІ

Ө

мірде қақ-соқпен ісі жоқ, бар ойы мен мақсаты адамдарға адал болсам,
соларға жақсылық жасасам, көмектесіп, қол ұшын берсем деп тұратын
жүрегі жылы жандар болады. Туған жерінен табан аудармай еңбек етіп, жыры
да, сыры да атамекені – Сарыарқа болып кеткен Қасым Аппасұлы Тәукенов,
міне, осындай адам. Ғұмырында пендешіліктен ада, шешенсіп көзге түсуден
аулақ, «шолақ белсенділік» пен «атқа мінуге» онша әуестігі жоқ, бірақ
қариялық канон мен ақсақалдық атаққа адал аға күні кешеге дейін «Егемен
Қазақстан» газетіне өзінің ойлы да орнықты мақалаларымен жиі қатынасып
тұрды. Оны біздің жақсы білетініміз сондықтан, әріптесімізге жоғарыдағыдай
ізгі лебіз, игі пікір білдіріп жатуымыз да, міне, осыдан. Сол ағамыз осы қазан
айының аяғында 85-ке келмек. Мерейтой қарсаңында Қасым Аппасұлына
өзінің жазған үш кітабы арқылы лебіз білдіруді жөн көрдік. (1. «Ойтұмар»).
Өмірде дәлелденген бір шындық бар. Ол – шырайлы шығарма, толымды
туындының әманда бай өмірлік тәжірибе мен энциклопедиялық мол білімнен,
бұған қоса ел мен жер атты қасиетті де қастерлі ұғымның тағдыр-талайын
өзінің өмірлік белсенді бағдарына темірқазық етіп алған үлкен жүрек иесінен
ғана туатындығы. Қасым ағада осының бәрі де молынан кездеседі.
Сондықтан бұл кісінің жазған дүниелері шыншыл, ойлы, көкейтесті сипатқа
ие. Мақалалары сирек фактілерді тиімді тауып қолдануымен, түрлі деректерді
дәл дәйектей білуімен құнды. Ал қалам иесінің өзі таңдап алған тақырыпты
талдап, түсіндіруі, сөйтіп оны танымдық деңгейге көтерудегі қарекеті ше? Бұл
тұрғыдан келгенде, автор – мықты аналитик. Бұған қол жеткізіп, оны ұстап
тұрған басты ұстындар – материалдардағы мол ақпараттармен байытылған
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сенімді баяндау мен табиғи уәж және мық шегедей қағылған түйінді ойлар. Оған «Ойтұмар» авторының
«Тың трагедиясы», «Биогеоценоз», «Өзгенікін өзімізше өбектеу», «Біліп тұрып істелген білместік»
сияқты туындылары толық дәлел бола алады. Ал оның бұлардан басқа «Ой», «Димекең», «Мен өскен
орта» атты мақалалары ше?
Тұнып тұрған тағлым, ғибрат, ақыл-кеңес. Бұл– «Ойтұмар» кітабының бір қыры. Иә, былайша
айтқанда, айсбергтің су үстіндегі бергі бөлігі. Ал арғы жағында, яғни түпкі мәнінде не жатыр дейсіздер
ғой… Айтайық. Онда ұлт пен ұят, тіл мен діл жеріне жеткізе сөз етілген. Иман, иба, ибадат мәселесі де
тыс қалмаған. Тұмса табиғатқа қиянат жанайқайы да мен мұндалап тұр. Жер мен тер, обал мен сауап,
қарыз бен парыз да ешкімді бей-жай қалдырмасы анық.
Автор халықтық қалыптың тіні мен өзегі болып табылатын осы адамгершілік категорияларының,
моральдық қасиеттердің және рухани құндылықтардың қазіргі ала-құла көріністеріне жаны ауырып
күйзеледі, көңілі алаңдап мазасызданады, жақсылыққа жетудің жолын көрсетіп, жас ұрпаққа аманат
сөзін айтады. Халқымызда «көнекөз», «көнеқұлақ» деген бар. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»
оған: көп жасаған, көпті көрген, арғы-бергіден хабары мол, біраз нәрсенің жөнін білетін қария, көкірегі
ояу, сөзі сара қарт деген анықтама берілген.
Кітап авторы Қасым Аппасұлы Тәукенов – міне, осындай жан. Егер адамды өз болмысымен мақтап,
мадақтаған жөн десек, мынадай жәйт ойға оралады. Жалпы ешкім де бесігінен я басшы, я биік лауазым
иесі болып тумайды. Бәрі де жүре келе болады. Ал болды екен, онда онымен келген бедел де сол
қызметпен келеді немесе сол қызметпен кетеді. Мұндағы айтайық дегеніміз, бұл кісіде кезінде талай
жауапты жұмыстардың тұтқасын ұстап, жоғары лауазым иесі атанған. Бірақ кім болса да, қайда жүрсе
де аспаған, таспаған.
Сөйтіп ол өзіне біткен адамшылығынан айнымай ардақталып қалған тұлға. Қазірде де солай.
Мұның мәнісі сонау түп тамырдағы тектілікте жатқан сияқты. Соның бір белгісі – абзал ағаның
«Ойтұмар» кітабын өз қаржысына шығарып, еркін елдің ертеңі – жас ұрпаққа тегін таратуға ниет еткені.
Әдебиетте «зоологиялық тақырып» атты үрдіс бар. Оған қалам тартқан жандар өз шығармаларына жанжануарлардың тіршілігін, олардың біз білмейтін жұмбақ сырын объект етіп алады да, түрлі көркемдік
шешімдер арқылы хайуанаттар психологиясын жан-жақты ашуға тырысады. Мамин-Сибиряк, Михаил
Пришвин, Сетон-Томпсон сынды жазушылар міне, кейінгі ұрпаққа осындай еңбектері арқылы жақсы
таныс.
«Зоологиялық тақырып» қазақ өміріне де бөтен ұғым емес. Ауыз әдебиетінің үлгілері – эпостар
мен фольклордағы хайуанаттар әлемі туралы ертегілерді былай қойғанда, осы кешегі, бүгінгі көркем
әдебиетімізден де оған көптеген мысалдарды келтіруге болады. Ол – мәселен, ұлы жазушымыз Мұхтар
Әуезовтің «Көксерек» повесі. Ол – көрнекті қаламгерлер Тәкен Әлімқұловтың «Көк қаршыға» әңгімесі
мен Мұхтар Мағауиннің «Тазының өлімі» туындысы.
Ол – жазушы Сәтімжан Санбаевтың «Ақ аруана» шығармасы. Ол – Оралхан Бөкеевтің «Бура»
әңгімесі мен Смағұл Елубаевтың «Ойсылқара» хикаяты. Әрине бұл шығармаларда жан-жануарлар
мен хайуанаттардың белгілі бір түрі ғана алынғанын атап айту қажет. Авторлар басты объект болып
табылатын сол «кейіпкерлерін» әсемдейді, көркемдейді. Шартты түрде түрлі әдеби әдістерге барып,
шығармашылық тұрғыдағы бейнелік образға қол жеткізеді. Сонысымен де ол – рухани қазына.
Ал табиғаттың арда да төл перзенті аңдардың күнделікті тіршілігін бақылау, зерттеу, сол арқылы
олардың іс-әрекетін адамдарға танымдық деңгейде түсіндіріп беру ше? Бұл – әдебиеттің «кіші
інісі» беллетристикадағы үлкен тақырып. Оған орыс журналисі Василий Песков пен қазақстандық
натуралист-қаламгер Максим Зверев туындылары үлгі бола алады.
Өмірлік тәжірибесі мол, аңшы әрі өлкетанушы, сегіз қырлы, бір сырлы жан – Қасым Аппасұлы
Тәукеновтің «Абай бол, арлан!» атты кітабы, міне, осындай «зоологиялықтақырыптың» өзінше бір
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әдемі үлгісі. Мұндағы деректі жанрмен жазылған этюдтер мен штрихтар, фрагменттер Арқа өңіріндегі
жан-жануарлар әлемінен қызықты сыр шертеді. Атап айтатын нәрсе, автор – мұнда байқампаз, оймақтай
нәрседен ой түйетін тиянақты, ұқыпты пікір иесі. Өзі жазып отырған тақырыпты ол көп жылдар бойы
зерттеген, қадағалаған жан.
Сондықтан да мұндағы оқиғалар өте шыншыл, сенімді сипатқа ие болған. Қызығы сол, кітап иесі
өзінің көргенінің бәрін жоқты-барды етіп шығармасына тоғыта бермеген, керісінше елді елең еткізетін
жәйттерді ғана іріктеп, сұрыптап баяндаған. Баяндап қана қоймай, оларға өз тарапынан ғылыми түрде
дәйектілікпен баға беріп те отырады. Ол – туған өңірдің табиғатынан бір сәт те ажырап көрмеген
кісі. Соның нәтижесінде Қасым аға керемет байқампаздық, аңғарымпаздық қабілеттерге ие болған.
Нәтижесі – «Абай бол, арлан!» атты тамаша кітап.
Табиғат – біздің үйіміз! Адамдарға сол табиғат ананың бір байлығы – жан-жануарлар туралы айтып
беру Қасым Аппасұлы Тәукеновтің шығармашылық басты мақсаты. Ал бұл ең үлкен нәрсе. (3. «Өзіңдіөзің таны»). Олжекең – Олжас Сүлейменов ағамыздың атақты «Аз и Я» кітабы мұқабасының ішкі
титул бетінде «Ізгі ниетті оқырманға» деген сөйлем бар. Мұны автордың: «Бұл шығарма жүрегінде өз
ұлтына деген жылу оты бар, туған халқының тарихын білуге құштар ұрпаққа арнап жазылған еңбек»
деген ойы деп ұққан жөн. Және оған: «Кітап беттеріндегі пікірлер мен пайымдауларды кім қалай ұғып,
түсінсе де көздеген мақсат біреу. Ол – өзіңді- өзің тануға тырыс. Соған ұмтыл!» деп оқырманға іштей
дем беріп, олардың жан дүниесін жаңғырта атой салған ізгі ой мен жанашыр үн дер едік.
Иә, шынында біз осы кімбіз? Қайдан шықтық? Түп-тамырымыз неден бастау алып, тарихымыз қалай
қалыптасқан? Қазір оны қай деңгейде пайымдап, бағалаудамыз? Міне, осы сұрақтарға жауап іздеу өткен
ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап күн тәртібіне өткір қойылмаса да, өмірдің түрлі аспектілерінен
қылаң бергенінен біз жақсы хабардармыз. Оған нақты мысал ретінде сол кезеңде жарық көрген Олжас
Сүлейменовтің жоғарыдағы «Аз и Я» еңбегінен басқа Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер», Мұхтар
Мағауиннің «Алдаспан», Мұрат Әуезовтің «Әлемді дәстүрлі қазақ өнері арқылы тану», Сәтімжан
Санбаевтың «Ақ аруана», Ақселеу Сейдімбековтің «Күңгір-күңгір күмбездер» туындыларындағы
символдық меңзеу лейтмотивтерін айтуға болады.
«Мұндай құбылыстың, яғни, сол кездегі қоғамның идеология саласына деген «тілсіз қарсылық –
үнсіз оппозицияның» тууына не себеп?» дейсіздер ғой. Айтайық. Оған бірінші кезекте сол уақыттағы
евроцентризм ағымының мықтап бел алып, кеудемсоқтық танытуынан іш жиғандық еді.
Неге десеңіздер, өзіміз жоғарыда сөз етіп отырған 70-ші жылдары, мәселен, бәріміз құдайдай
көрген Ф.Достоевскийдің «Жазушы күнделігі» мақаласындағы, С.Цвейгтің «Румды жаулап алу»
шығармасындағы, А.Тойнбидің «Сегіз өркениет» зерттеуіндегі, Е.Тарленің «Қырым соғысы» еңбегіндегі
Азияны жабайы етіп көрсетіп, түркі әлемін жоққа шығару және далалық мәдениет ешуақытта болған
емес деген сияқты керітартпа концепцияны мықтап орнықтырған уақыт болатын бұл. Екінші, осы
қауіпті ағымнан асып түспесе одан кем соқпайтын: «КСРО-дағы ұлттар жойылып, олардың орнына
бір ғана тілде – ұлы орыс тілінде сөйлейтін совет халқы пайда болады» деген қатерлі де қорқынышты
мемлекеттік бағдарламаның өмірге келуі еді.
Авторлары мен идеологтары Г.Александров, А.Ефимов, Г.Калтахчян болып табылатын теоретиктердің
айтуынша: «Бұл кемелденген социализмнің жоғарғы фазасы – коммунизмде жүзеге аспай қоймайтын»
құбылыс-тын. Және оған негіз де жоқ емес еді. Олай дейтініміз, мысалы, «Нации и народности»
журналында Кеңес елінде тұратын халықтардың 1922 жылы 193 тілде сөйлейтіндігі туралы дерек
келтірілген екен. Ал «1973 жылғы КСРО-дағы баспасөз» деп аталатын статистикалық анықтамалықта
«Кеңес Одағындағы оқулықтардың 118 тілде басылып шығатындығы» жазылыпты. Демек, 51 жылда
73 тіл саптан шығып қалған. Қандай үрейлі цифр, қандай қорқынышты мәлімет десеңізші бұл.
Міне, осындай саясат пен ағым және жоғарыдағыдай мемлекеттік бағдарламадан кейінкімнің де
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болса: «Біз қайдан шықтық?» Қайда барамыз? Түп-тамырымыз неден бастау алып еді? Қазір кімбіз?
Болашағымыз не болады?» деп ышқынбауы мүмкін емес еді. Тұяқ серіппей берілу өзін ұлт ұлы, халық
перзенті деп есептейтін пенде табиғаты үшін мүлдем жат әрекеті.
Осыны және сол кездегі қоғамдағы қалыптасқан жалпы жағдайды өте терең түсінген КСРО
басшысы Ю.В.Андропов өзі өмірден өтерден 11 ай бұрын кездейсоқ, ешкім одан мұны мүлде күтпеген
мынадай ой айтуға мәжбүр болды. «Біз, – деді Бас хатшы 1983 жылғы «Коммунист» журналының №9
санында жарық көрген мақаласында, – шынымен-ақ социализм құра алсақ, тек социализмнің алғашқы
баспалдақтарының бірінде тұрмыз». Міне, саған «кемелденген социализм»!.. Міне, саған «таяуда
орнай қояр коммунизм»!.. Оның бұл сөзі үлкен ерлік еді. Өйткені мұндай мойындауды оған дейін ешкім
айта алған жоқ болатын. Содан басталған санадағы сілкініс, жан-дүниеміздегі жаңаша ойлау машығы
алдымен қалай десек те қайта құруға, одан жариялылыққа, бертін келе егемендікке, ақыры дербестік
таңы – тәуелсіздікке алып келгені анық. Ал бұл өз кезегінде өзіміздің кім екенімізді біліп, түп атамыз
– түркі жұрты туралы жазған зерттеушілердің еңбектерін еркін оқу арқылы төл тарихымызды жасауға
жол ашылды деген сөз болатын.
Бұл жәйттерді біз неге егжей-тегжейлі айтып отырмыз дейсіз құрметті оқырман? Мұның бәрін
баяндауымыздың сыры мынада. Өмірден көргені мен түйгені мол, білімді де білікті жан Қасым
Тәукеновтің «Поклонись тюркам» атты кітабындағы деректер сол 70-ші жылдардан бастап жинақталған.
Келе-келе түркі әлемі туралы мол мәлімет берер анықтамалық дәрежесіне жеткен. Сондықтан да ол
көп нәрсенің кілті.
Атап айтқанда, мұнда біздің арғы ата-бабаларымыз сақтар мен ғұндар, олардың адамзат
цивилизациясына қосқан үлестері нақты дерек, сирек факт, нанымды ой-толғамдар арқылы қысқа
да нұсқа сөз саптауларымен берілген. Бұлар жоғарыда айтқан өзіңді-өзің тануға жауап береді. Түпкі
тегіңді білуге көмектесіп, жәрдемдеседі. Бұл – бір.
Екінші, теледидар экраны мен компьютер мониторы билеген мына интернет заманында кітап оқудың
қиындап кеткені белгілі нәрсе. Осыдан келіп ілім-білім мен таным атаулыға негіз қалайтын деректерді
мысқалдап жинау арқылы оны адам бойына біртіндеп сіңіру дағдысы бұзылды. Соның салдарынан
бүгінгі қауым санасында белгілі бір мәселеден үстірт, жалпылама ғана хабардар болу үстемдігі белең
ала бастады.
Міне, осындай кезеңде Қасым Тәукеновтің «Поклонись тюркам» атты туындысы бүгінгі ұрпаққа
түркі дүниесі мен әлемі туралы тақырыпты бір жерге жинақтаған әмбебап еңбек дер едік. Үшінші,
жинақта бәрі де нақты, келтірілген авторлар еңбектерінің аттары мен одан алынған дәйексөздер, қай
архив, қай кітапханада тұрғандығы, бәрі-бәрі тап-тұйнақтай етіп анық көрсетілген. Қазіргі заманда бір
кездегі қол жеткен осы жетістіктің өзі көзден бұлбұл ұшқан кез ғой.
Сондықтан мұны да айта отырып «Поклонись тюркам» кітабын бейне бір мектеп оқушылары мен
жоғары оқу орындарына арналған әдемі лекцияның озық үлгісі деуге болады. Қасым аға туындысы,
міне, осынысымен де құнды. Қорытып айтқанда, жоғарыдағы үш кітап автор өмірінің үш үлкен беті
сияқты. Иә, 85 деген – мәнді де мағыналы ұзақ ғұмырдың тағлымға толы толғауы. Ойы. Тәжірибесі.
Ұсыныс. Пікірі. Сол үшін де көкірегі қазына қартқа ризашылық білдіреміз.
жанболат Аупбаев,
қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
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балташ сҰңқАрбекОв
қоғам қайраткері, тыл ардагері

ӨМІРІ ӨНЕГЕЛІ ӨРІЛГЕН

О

сы мақаланы жазар алдында Астана қалалық ардагерлер Кеңесінің
төрағасы Сансызбай Сейілжанұлы Есілов құрметті еңбек демалысында
жүрген бір топ журналистерді кабинетіне арнайы шақырып мына жайды
айтып өтті.
Кезінде қазақ елінің басына күн туғанда жалғыз жанын қу шүберекке
түйген жауынгер халқы болса, ал тылда еселі еңбек еткен адамдары болды.
Ұлан байтақ жеріміздің бір тұтам жерін де жауға бермейміз деп Отаным деп
шайқасқан соғыс ардагерлеріміз арамызда азайып барады. Бірақ, майданға
көмектескен ауылдағы, қаладағы тыл майдангерлерін ұмытуға бола ма?
Олар жайлы біздер қазір жазбасақ, жас қаламгерлер бүгінгі күн
тынысымен жүріп, өткен тарих жайлы, оны жасаған еңбек адамдары туралы
біле бермейді.
Соғыс ардагерлері мен тыл майданерлерінің еңбектері еш кетпесін, газетжурналдарға мақала беріп тұрсаңыздар деген астана қалалаық ардагерлер
ееңесінен ұсыныс түскесін мақала жазуға кірістік. Ұтымды ұсыныс. Сөйтіп,
алғашқы мақаламызды осы кітапқа ұсынып отырмын.
«Тыл мен майдан егіз» деген ұғым тегін айтылмаған. Қан соғыста
жауынгерлеріміз Отаны үшін жанын пида етсе, ал елдегі адамдар күн-түні
тылда еңбек етіп, майдандағыларға азық-түлік, киім-кешек, тіпті қару-жарақ
та жіберіп олардың жеңіспен оралуына жағдай жасады.
Солардың бірі – қазақ елінің басына қасырет төнген 1931 жылы дүниеге
келген, жоқшылықты да, ашаршылықты көріп, он жасынан еңбекке араласқан
Балташ Сұңқарбекұлы.
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Әкесі Сұңқарбек бір жасында қайтыс болып, ол әкеден жетім қалады. Бұғанасы қатпай жатып
жастайынан еңбек етіп, өмірдің ащысын көріп өседі. 1941 жылғы Ұлы Отан соғысы басталған
жылы Ақмола облысының, Қорғалжын ауданындағы «Қызыл Ту» ауылына ол жұмысқа
орналасады.
Ауылдағы қолдарынан іс келетін азаматтар соғысқа кеткен кез. Елдің бар ауыртпалығы
ауылдағы қарттар мен әйелдерге, Балташ сияқты балаларға түскен жылдар. Алдымен ол
ауылдың малын бағады, кейін көктемгі дала жұмысына қатысып, жаз айында шөп шауып, күзде
егін жинайды. Осылайша таңның атысы, күннің батысы үлкендермен бірдей еңбек етеді. Ия,
сол жылдары бүкіл қазақ жерінде Кеңестер еліндегідей бір ғана мақсат болды, қайткенде жауды
жеңіп, бейбіт өмір сүру.
Сол кезде Балташ Сұңқарбекұлы сынды барлық балалар оқуларын оқи отырып, атаанасына көмектесіп, ауыл жұмысына қатысып, елдің тыныштығын қалыптаструға үлес
қосты. Жеңіс орнаған жылы ҚСРО Жоғарғы Кеңесі төралқасының Жарлығымен 1945 жылдың
6-шы маусымында 14 жастағы Балташ Сұңқарбекұлына «1941-1945 жылдарындағы Ұлы Отан
соғысындағы ерлік еңбегі үшін» медалі табыс етіледі.
Міне осындай құрметке жастай ие болған, мақалмыздың кейіпкері Балташ Сұңқарбекұлымен
бетпе-бет кездесіп, алғашқы сұрағымызды да қойдық.
- «Ұстаз – ұлы есім»- дейді. Осы мамандықты таңдадуыңызға не себеп болды?
-Елдегі мұғалімдердің көбі майданнан оралмады, ауыл мектептеріне мұғалімдер жетіспеді. Сол
кезде аудандық партия, атқару комитеттерінің қызметкерлері мектепке келіп, бізге үгіт жасады,
мұғалім болу керек деп. Ол кезде мен мына мамандықты таңдаймын деген кез емес, партия
жіберген жерге кеттік қой. Содан мен Алматының сол кездегі Киров атындағы университеттің
тарих факультетіне оқуға түстім. Менімен бірге кластастарымнан Әмір Нұркішев, Отызбай
Сүйіндіков, Базарбай Құтжанов, Қабиден Байтілесов, Қабдрахман Байдильдиндер бітіріп келді.
Яғни менің мұғалім мамандығын таңдауым өмір талабынан болды, бірақ мен оған өкінбеймін.
Ұстаз бола жүріп қаншама ұрпақты Отанын сүюге, елінің, жерінің адал патриоттары болуына,
отансүйгіштікке тәрбиелеп, жоғары білім беріп, содан өзіме үлкен бір ғибрат алдым. Менің
қолымнан түлеп ұшқан түлектер еліміздің түкпір-түкпірінде қазірде әр салада табысты еңбек
етіп, қызмет жасауда, бүгінде мен соны мақтан тұтамын.

Он жасында тылда қызмет жасап, алған алғыстары міне осындай
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1941-1945
жылдарындағы Ұлы
Отан соғысындағы
ерлік еңбегі үшін»
медалі
- қазіргі замандағыдай емес, сіздің қызмет баспалдағыңыз сатылап көтерілді ғой. бүгінде
қарап отырсақ, өмірден тəжірибесі, тіпті біліктілігі мен ұйымдастыру қабылеті жоқ жастар
билікке келеді де, қызметтерін алып кете алмай жатады, əрине сол өкінішті. Осындай қателіктер
болмау үшін не істеу керек?
- Әркім әліне қарау керек. Басшы болу үшін ол өз мамандығын сүйіп қана қоймай, оның әрбір қырсырын бүге-шүгесіне дейін білу қажет. Оның үстіне әр қызмет біліктілікті, іздену мен білімді, адал
еңбекті әрі айналасындағылармен тіл табысуды талап етеді.
Мен университетті үздік бітіріп келісімен Көкшетау облысы, Еңбекшілер ауданындағы Казгородок
орта мектебінде қарапайым мұғалім болдым. Одан кейін Степняк қаласындағы номері 3-ші орта
мектебінің директоры, ал 1959 жылдан 1962 жылға дейін Целиноград қалалық партия комитетінің
нұсқаушысы, лекторы, кейін Целиноград облыстық партия комитетінің лекторы, ал 1962 жылы
Жоғары партия мектебінде оқып, Целиноград облыстық партия комитетінің саяси ағарту үйінің
басшысы қызметіне тұрдым. 1965-1968 жылдар аралығында Мәскеу қаласындағы Қоғамдық ғылымдар
академиясында оқыдым. Осында тарих ғылымының кандидаттығын қорғадым. Келісімен Целиноград
медицина институтының қоғамдық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі, ал 1975 жылы Қазақстан
Орталық Комитеті Бюросының шешімімен Целиноградтағы Сәкен Сейфуллин атындағы мемлекеттік
педагогикалық институтының ректоры болып тағайындалдым. Міне, мен өткен баспалдақтар.
- «Ұстаз жаратылысынан жақындарына да, жат адамдарына да əділ, жұрттың бəріне жақсылық
пен ізгілік көрсететін адам»- деген екен Əл- фараби. Осы ойды қалай толықтырар едіңіз?
- Тек ректор болып қызметте жүргенімде ғана емес, жалпы ұстаздық жолымда талай шәкіртке
көмектестім. Соғысты көрген, аштық дәмін татқан біздер қиындық көріп жүргендерді тез түсінеміз
ғой.
Бір жайды айтып өтейін. Бірде институт залынан өте бере жуынатын бөлмеден бар дауысымен ән
слып жатқан дауысты естідім. Әні де, үні де тамаша, табиғи дауыс, құдай бере салған дарынды дауыс.
Сол баланы алып келіңдер дедім іле, хатшыма.
Сөйтсем, абитурент бала екен. Конкурстан өте алмай, өкініштен, іштегі күйінішін әнмен жеткізіп
тұрған шағына кездескен екенмін. Содан сол баланы байқаңдар, талантына балта шаппаңдар дедім
мұғалімдерге. Іле ол студент болды, оқуын ойдағыдай бітіріп, кейін осы институтта қызметке қалды.
Бұндай істеген жақсылықтарым көп қой, қайсыбірін есіме түсірейін. Жалпы жасаған жақсылықты
жайырыламайды дейді ғой. Бұл мақтанудың бір түрі-мәдениетсіздік болады деп ойлаймын.
-Ия Балташ Сұңқарбекұлы абыройлы атқарған жұмыстарының жемісін де көрді. «Еңбек Қызыл Ту»,
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«Құрмет» ордендерімен бірге бірнеше медальдармен марапатталды. 1991-1993 жылдары Целиноград
облыстық Кеңесінің депутаты, Целиноград қалалық партия комитетінің пленум мүшесі болып,
Қазақстан мұғалімдерінің 5-ші сьезіне қатысып, Қазақ ССР-і Жоғары Кеңесінің құрмет грамотасын
да алды. Қазақстан Республикасына ерекше сіңген еңбегі үшін зейнет ақы алатын дербес зейнеткер
болды.
Балташ Сұңқарбекұлы 85 жасқа толғанда. Осы мерейлі туған күнімен сол кездегі Қазақстан
Республикалық ардагерлер Кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев, Астана қалалық ардагерлер
Кеңесінің төрағасы Сансызбай Есілов құттықтап жылы лебіздерін білдірген болатын. Сол сияқты
Астана қаласының бұрынғы әкімі Әділбек Жақсыбековта құттықтап Балташ Сұңқарбекұлының
еңбегін:-«Осынау абыздық жасқа келіп, асқаралы асудан асып, жұртшылықтың ортасында ардақты
ақсақал, қазыналы қария, ақылменді аға ретінде танимыз сізді…»,- деп баға берген еді.
Шынында солай ғой. Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, оның тұла бойы тұнған өнеге-үлгі.
Ақ тілеуі бар ана тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Міне Балташ
Сұңқарбекұлының бойынан біз осыны сезініп отырмыз.
Тағы бір сұрақ қойсам деймін. - Отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз?
- Ер адам үйге еңбегінің жемісін әкелсе, әйел адам соны ұқсатып, бала тәрбиесіне көңіл бөледі.
Менің құдай қосқан жарым Күлпәш осы жетістігімнің бәріне үлес қосқан адам. Ол да ұлағатты ұстаз,
ағарту ісінің үздігі, математик болды.
Баламыз Ербол – Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің белді қызметкері. Келініміз Жанна болса –
дәрігер. Үш немереміз бар: Жәнібек студент, Еркежанымыз — Назарбаев мектебінде оқиды, ал кенже
немереміз- Айғаным да мектепте оқиды.
- «болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай
тəрбиелесе, қазақстан сол деңгейде болады. сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» – деген
еді елбасымыз нұрсұлтан назарбаев,. біз осы сөзге лайықпыз ба?
- Шынын айтсам бұл жайлы бағасын ел берсін. Дегенмен, біз әлі елбасының қойып отырған талабына
толық саймыз деп айта алмаймын. Мектеп пен ата-ана арасында кейінгі кезде байланыс жоқтың қасы.
Кейбір ата-аналар баламның тамағы тоқ, киімі көк, білім алып жатыр, қолында планшет, ешкімнен
кем емес деп олардың тәрбиесіне көңіл бөле бермейді. Таңертең ертемен қызметке кетсе, түннің бір
уағында үйге оралады. Тәрбие телефон арқылы ғана жүреді.
Ал мұғалімдер болса тәрбие ата-анадан, білім ғана бізден деп ат тонын ала қашады. Ұлттық
тәрбие жоқ, оқушыларды атақты адамдармен кездестіру деген мүлдем ұмытылған, болса өте сирек
ұйымдастырылады. Көпті көрген беделді адамдардың әңгімесін мектеп оқушылары тыңдап өссе
дейміз, жалпы жастар арасында идеологиялық жұмыс өз деңгейінде емес.
Балалар осы күнге дейін Бауыржан Момышұлын, Дінмұханбет Қонаевтың, Жұмабек Ташеновтардың
тағы да басқа да тарихи тұлғалардың кім екенін біле бермейді. Соған ұяламын. Жақсы істер, жоқ деп
айтудан аулақпын, бірақ соған қарап тоқтап қалмауымыз керек. Қорыта айтқанда, ұлтын сүйетін,
Отанын қадірлейтін, Қазақстанның Туын биікке көтеретін жастарды тәрбиелеуіміз керек!
- Әңгімеңізге көп рахмет. Кезінде елімізге қалтқысыз қызмет етіп, қоғам мүддесіне жан аянбай
ат салысып, шәкірттерін патриоттық рухта тәрбиелеп, парасаттылығыңызбен жастарға үлгі-өнеге
болдыңыз, осы ісіңіз үшін алғыс айтамыз. Сізге ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Бала-шаға қызығына
кенеліп, ортамызда аман-есен жүре беріңіз!
ғалия құсайынқызы балтабай
қР-ның мәдениет қайраткері
қР-ның «құрмет» орденді журналисі
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қуандык ОМАрОв
ветеран труда

Дело всей жизни
он шел по жизнине бесцельно прожитыми годами,
а преобразуя землю:выращивая леса и сады,
наполняя общество красотой и любовью

О

маров Куандык Тасымович – заслуженный лесовод Республики Казахстан,
труженик тыла Великой Отечественной войны 1941–1945годов, награжден
орденом «Знак Почета», имеет почетные звания трех отраслей Республики
Казахстан: Министерства лесного хозяйства, АО «Казахстан Темир Жолы»,
Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.
Многократно избирался депутатом районного, городского советов народных
депутатов, член совета ветеранов города Астаны, персональный пенсионер
«За особые заслуги перед республикой».
В текущем году ему исполнилось 85 лет. Родился в селе Алка-Терек
Кокчетавской области Казахской ССР, сын солдата Тасыма Омарова,
погибшего на фронте. Его жизненный путь подробно освещен в книгах
«Почитаемые люди земли казахской», «Поклонимся и мёртвым и живым»,
«Зеленое ожерелье Приишимья», автором которой является сам Куандык
Омаров. Эта книга подарена Назарбаеву Н.А. и находится в музее Первого
Президента РК. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев
поблагодарил автора за большой труд, вложенный в озеленение бескрайних
просторов нашей земли, и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.
В отзыве о книге академик С.Байзаков написал: «Это первая книга,
опубликованная о лесах и лесном хозяйстве Республики Казахстан. Она
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подготовлена в доступном виде и станет хорошим пособием для любителей природы и лесоводов
страны».
Омаров К.Т. окончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт в городе Алматы,
Всесоюзный университет специалистов лесного хозяйства с отличием в городе Москве. Как аспирант
соискатель Казахского национального аграрного университета защитил и внедрил в производство свою
кандидатскую диссертацию по теме: «Рациональное использование древесины и древесных отходов»,
материалы которой опубликованы во Всесоюзном журнале «Лесное хозяйство» ( г.Москва). За внедрение
его работы в практику в 1971 году Государственный комитет леса, Совет министров Казахской ССР
и президиум Центрального Комитета профсоюзов лесного хозяйства «Бумдревнорма» присудили
вторую государственную премию республики Алексеевскому лесхозу, где Куандык Тасымович работал
директором, его передовой опыт был рекомендован к широкому распространению всем хозяйствам
лесной отрасли страны. Внедрение данного опыта на практике увеличило выпуск товаров и повысило
рентабельность лесхозов. При этом были использованы передовой опыт применения опилок древесины,
для топки котельной, хвоя и листья для изготовления хвойно-витаминной муки, чем она очень ценна
для корма овец: содержит каротин, протеин, клетчатку и микроэлементы.
Чего греха таить, в советское время главное внимание уделялось промышленной отрасли. Объемы
рубки леса неудержимо увеличивались из года в год, что приводило к истощению запасов древесины
по стране. За 1965 – 1985 годы только по Целиноградской области заготовка леса увеличилась с 64,7
тыс. кубометров до 112 тыс. кубометров в год. В акмолинской областной газете «Коммунизм нуры» за
12.01.1990 год вышла статья Омарова К.Т. «Безотходное использование древесины и сохранение запасов
растущих деревьев», где он остро поставил вопрос о защите леса. Будучи членом совета областного
комитета охраны природы совместно с представителем государственного комитета он проверял
состояние лесного хозяйства, материалы проверки направил в облисполком, по итогам которых было
принято решение по сокращению размера рубок, увеличений лесонасаждений
Куандык Тасымович прошел путь от лесничего до начальника областного управления лесного
хозяйства, был первым директором Акмолинского лесхоза, где он организовал новое хозяйство с
первого колышка со строительством лесного поселка Комсомольский на левом берегу реки Ишим,
который затем вошел в состав города Астаны. Начиная с 1954 года, он активно включается в работу
по озеленению города Акмолинска и омоложения городского парка. Увеличивая высадку тополей,
карагачей, кленов и акаций, он смело внедрял посадку долговечных древесных пород. Саженцы этих
деревьев привозили из Алексеевского, Боровского и Октябрьского лесхозов. «Конечно мы рисковали,
рассказывает Куандык Омаров, новизна бывает такой, что может привести к зря выброшенным на ветер
народным деньгам, но все деревья хорошо прижились». Опыт тех далеких лет успешно применяется
в настоящее время в озеленении, особенно ели, сосны, березы, и современная новизна – множество
красивых цветов украшают улицы, административные здания Астаны, создают красоту и свежесть,
дарят здоровье и хорошее настроение горожанам и гостям столицы.
Распад Союза, рыночные отношения он встретил спокойно, с пониманием того, что наступят добрые
перемены. В первую очередь он верил Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. В то
трудное время переходного периода на заре Независимости Республики Казахстан Глава государства
проводил титаническую работу над тем, чтобы вывести страну из тупика и кризиса, поднять экономику,
дать людям работу, создать условия для роста и благополучия нашей страны.
В это время Куандык Тасымович работал в системе управления Целинной железной дороги,
начальником сектора защитных лесных полос и эксплуатации Целиноградской дистанции ПЧЛ-2. При
его активном участии приводили в действия внутренние ресурсы. Организовали подсобные хозяйства.
На интервалах между лесными полосами шириной 40–50 метров сеяли пшеницу, ячмень, гречиху.
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Сами мололи муку, выращивали крупный рогатый скот. Обеспечивали рабочих крупой, мясом, хлебом,
а личные подворья фуражом. Бывало, что излишки сельхозпродукции реализовали на сторону или
меняли по бартеру на запчасти для техники.
Дистанция ПЧЛ-2 до этого занималась только посадкой и уходом за лесными полосами,
защищающими железную дорогу от заносов снегом, площадь которых оставляет 33 640 га. Пассажиры
часто смотрят из окна вагонов на эти непрерывно бегущие зеленые ленты деревьев, и душа наполняется
гордостью за свою землю и тех людей, которые создают это великолепие. Лесоводам железной дороги
создавать и содержать эту красоту не легко, трудности хоть отбавляй. Возникали проблемы: саженцев,
уход и сохранение их, чем сеять хлеб, убирать, где сушить и хранить семена, включая постоянный
поиск запасных частей на сельскохозяйственную технику и горюче-смазочные материалы.
Куандык ага рассказал об одном эпизоде уборочной страды. «В первой половине сентября все
хлеба созрели, золотистые колосья качались на ветру, словно набегала волна на волну. Радостно было
смотреть, что выращен щедрый урожай примерно 15 центнеров на круг. Я переживал: удастся ли убрать
без потерь? Где взять комбайны? Ведь в это время везде шла уборка долгожданного хлеба. Неделю
потратил, объезжая ближние и дальние сельскохозяйственные формирования. Увы, безрезультатно!
Сентябрь на исходе. В октябре ожидается снег. Я решил переговорить с комбайнёрами соседнего
совхоза на- прямую. Площадь, находящаяся внутри лесопосадок, была рядом с их полями. Старший
комбайнёр сказал своим: «Надо помочь убрать хлеб соседу». Комбайнёры молчали, тогда я нарушил
тишину и обратился к ним: «Говорите ваши условия!». Бригадир назвал сумму, а комбайнёры добавили:
наличными и расчет сразу после окончания работы. Я согласился. Только сказал, что зерно сваливайте
на площадку внутри лесопосадок вашими автомашинами, так как у нас нет автотранспорта. Ударили по
рукам. За три ночи комбайны убрали весь хлеб. Я приехал к себе в бухгалтерию, а главный бухгалтер
говорит: «Деньги будут только в конце месяца». Как быть? Надо сдержать свое слово. На свой страх
и риск поехал в сберкассу, снял всю сумму с личных сбережений и рассчитался с комбайнёрами до
копейки. Риск оправдался сторицей. Радовались все, особенно механизаторы и я вместе с ними».
В стране началась масштабная государственная программа «Жасыл ел» – стратегия Президента РК,
для реализации которой нужны лесоводы. В связи с этим в аграрных вузах стали готовить специалистов
лесного хозяйства. Куандык Тасымович был одним из первых специалистов, кто был приглашен
преподавателем, вначале в колледж, а затем в КазАТУ имени С. Сейфуллина. Имея пятидесятилетний
опыт практической работы, он стоял у истока организации обучения новых специалистов лесного
хозяйства. Этот период жизни для Омарова К.Т. был самый ответственный. Не было учебной базы,
методических пособий, научной литературы. По его инициативе практические занятия студентов
проводились с выездом в Аккольский лесхоз, Жасыл аймак, Казахский научно-исследовательский
институт лесного хозяйства, дендрарий, такие выездные занятия проходят в университетах и в
настоящее время.
Куандык Тасымович преподавал по 9-ти специальным предметам, на двух языках. Выпустил
и составил пять учебно-методических пособий, учебник по лесосеменному делу, словарь лесных
терминологий. Они используются студентами до сих пор.
Вся активная жизнь Куандыка Тасымовича с 1954 по 2013 годы отдана лесному делу. В том числе
озеленению Акмолы, Целинограда, Астаны и Аркалыка. Создавал лесные массивы в степях Акмолинской
и Тургайской областей, которые давно служат жителям Приишимья и Тургая, выращены деревья
из семян до спелого возраста. Написал более 50 научно-производственных работ, они напечатаны в
журналах, ведомственных изданиях «Лесное хозяйство» (Москва), «Агропромышленный комплекс
Казахстана» (Алма-Ата), КазНАУ, КазАТУ, КазНИИЛХ, в том числе на страницах газет: «Казахстанская
правда», «Астана Акшамы», «Вечерняя Астана», «Целиноградская правда», «Тургайская новь»,
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«Казахстан темир жолы», «Коммунизм нуры» и многих других. Все статьи вошли в литературный
фонд лесоразведения. Омаров К.Т. является автором 5-ти рациональных предложений .
Есть притча, что каждый мужчина должен достигнуть за свою сознательную жизнь трех целей:
построить дом, вырастить и воспитать достойных наследников, посадить дерево. Куандыку Тасымовичу
судьба определила миссию построить не один дом, а целый поселок с первого колышка, озеленить
города и необъятные бескрайние просторы казахстанских степей, обучить и воспитать сотни лесоводов.
Такие люди, как он, от бога. Куандык Тасымович с супругой Салимой Шаукеновной, педагогом по
профессии, воспитали 5-х детей: Марата, Мурата, Максата, Болата и дочь Сауле. Дали им всем высшее
образование, выросли они честными и порядочными людьми, живут и трудятся в Астане. Растут внуки
и правнуки. Можно считать, что все жизненные обязанности им выполнены, но не может Куандык
Тасымович сидеть без дела. В настоящее время он занимается литературной деятельностью: пишет
стихи и прозу, главной темой его сочинений является человек и лес, написал две книги, одна из них
«Сарқыраған жырлар» имеет большие планы на будущее.
Жизнь продолжается, «лесной генерал» – так называют Омарова Куандыка Тасымовича за его
трудолюбие и любовь к лесу друзья, коллеги и товарищи. Куандык ага любит говорить: «Живите с
лесом, радуйтесь, любите природу и берегите красу земли казахской!». Желаем Вам, дорогой Куандык
Тасымович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и исполнения всех
творческих планов.
Амангельды АШирОв
консультант совета ветеранов г. Астаны

341

ҰЛЫ ЖЕҢІС
ЕШҚАШАН
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

фаина ШкуркО
ветеран труда

ЗЕМЛИ КАЗАХСКОЙ
ПРИТЯЖЕНИЕ

В

исторический день 20-летия переноса столицы, 10 декабря 2017 года,
Фаина Мартыновна Шкурко пришла на встречу почетных ветеранов
Астаны одухотворенная, счастливая, вся в орденах и медалях. Как всегда, была
в центре внимания, произнесла трогательную речь, каждого поприветствовала
лично, одарив своей лучезарной улыбкой.
«Горжусь тем, что живу в такое время. Поражаюсь темпам строительства
Астаны. Город расцветает. Люди становятся другими. Очень многое делается
для них. Мы стали жить лучше. Изменилось время, изменились мы. Теперь
живем в прекрасной столице в независимом Казахстане. Благодаря усилиям
Президента Н.А. Назарбаева Казахстан стал процветающим государством,
узнаваемым во всем мире. В новых условиях требуется изменить и
сознание. Считаю своим долгом и дальше, в меру своих сил и возможностей,
участвовать в реализации задач, поставленных Главой государства, в том
числе по воспитанию патриотизма у молодежи, подверженной таким вызовам,
как международный терроризм и экстремизм, проявлениям алкоголизма,
наркомании, вседозволенности», – размышляет ветеран труда.
Время меняет человека, порой кардинально. Вместе с тем, есть люди со
стальным стержнем, устойчивыми нравственными принципами, глубоко
порядочные. С ними интересно встречаться, даже небольшая беседа дает
стимул задуматься о главном, чтобы двигаться вперед, быть благодарным
жизни за каждый новый день. Фаина Мартыновна – человек особого склада,
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от которого исходит свет доброты, мудрости и надежности. «Все изменилось, неизменным остается
верность Отечеству», – признается она с дочерней преданностью к отчизне.
Персональный пенсионер за особые заслуги перед Республикой Казахстан, ветеран труда, труженица
тыла награждена тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом
«Кұрмет», медалями. Без малого тридцать лет – активная участница ветеранского движения, член
городского Совета ветеранов, член президиума. Особое внимание уделяет работе с молодежью. Все
эти годы Ф.М. Шкурко не только со знанием дела руководила порученными участками работы, но и
передавала богатый жизненный опыт подрастающему поколению.
Фаина Шкурко окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «ученый
агроном», для которой хлеб – имя существительное – не просто слова. У нее свое, особое отношение
к продукту питания номер один. Она знает и точно оценит вкус настоящего хлеба. И никогда ей не
забыть вкус ароматного целинного хлеба, с которым у нее связаны самые дорогие воспоминания.
Первый день войны ей, тогда семилетней девочке, запомнился на всю оставшуюся жизнь: совсем
низко летели чужие самолеты, родителей не было дома. Старшие брат и сестра, а детей в большой
семье было семеро, как могли, так и успокаивали младших, сами не понимая того, что же случилось.
Все мужчины ушли на фронт, женщины работали в поле. В белорусском колхозе, где были сад,
огород, школьники трудились на земле, начиная с ранних лет. Так что к физическим нагрузкам Фаина
приобщилась еще с детства. Ей бы еще в куклы играть, а она, размечая участки колхозного огорода,
организовала труд своих сверстников, делая первые самостоятельные шаги.
Фаина Мартыновна вспоминает: «В Белоруссии сеют лен, это очень трудоемкая культура. Когда
нас отправляли в поле, я смотрела: кто как работает. Тогда у меня возникла мысль разбить поле на
делянки».
В то время и появились у смышленой девочки первые лидерские качества и организаторские
способности: присматриваться, обдумывать и решать самостоятельно. Всегда она была комсомольским
пропагандистом. В белорусской школе, где училась, учитель русского языка и литературы доверял
ей проверять тетради младшеклассников. «Я – белоруска, но русский язык у меня хорошо шел», –
вспоминает прилежная ученица.
В 1956 году белорусский комсомольский отряд, в составе которого была и Фаина Шкурко, приехал
в Шортандинский район на уборку богатого целинного урожая. К тому времени она успела овладеть
специальностью прицепщицы и тракториста. Горы золотистой пшеницы на токах, необъятные степные
просторы, открытость и радушие местных жителей покорили ее девичье сердце. «Покорила и казахская
кухня. Испечённые искусными пекарями пышные булки белого хлеба, не знакомые нам бауырсаки и
бешбармак и вовсе очаровали. Белый хлеб и мясо здесь ели каждый день и вволю. В моей Белоруссии,
разоренной за время оккупации, из белой пшеничной муки пекли разве что булочки и только по
большим праздникам. Там пекли хлеб из ржаной муки в русской печи, тоже очень вкусный. Сейчас
такой хлеб называется диетическим, считается деликатесом, стоит он достаточно дорого», – делится
Фаина Мартыновна.
«…Такой наплыв молодежи из разных мест, столько энтузиазма! Приехали мы в колхоз, позже
известный как Опытное хозяйство. У всех было прекрасное настроение, всюду звучали песни. Так
хорошо приняли нас казахи! – продолжает она. – Меня поразили настрой и трудолюбие, большое число
молодых людей. Целина запала в душу».
По возвращении домой, в Белоруссию, она принимает экстренное решение: ехать на целину, где
просто так необходимы ее профессиональные знания и навыки. Родители переживали: куда, зачем
девочке так далеко уезжать? А она решила, настояла на своем и – в путь. Романтика вновь позвала в
дорогу.
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«Здесь меня встретил Капаров Ибрагим Капарович, первый секретарь обкома комсомола.
Ведь я никого тогда не знала. Меня направили в Есильский район. В то время первым секретарем
райкома работал Анатолий Родионович Никулин. С его легкой руки началось мое становление», – с
благодарностью говорит Фаина Мартыновна.
В аппарате треста совхозов начинала она старшим агрономом. Затем, по рекомендации
руководства, перешла в совхоз «Бузулукский» агрономом. На одном из районных совещаний
работа хозяйства, в частности, хранение семян, подверглась критике. За эту часть отвечала
агроном Шкурко. Без предварительной записи она вышла к трибуне и рассказала о том, в каких
условиях живут и работают бузулукцы. С первого смелого выступления о проблемах хозяйства
и началось восхождение молодого агронома: избрали секретарем комсомольской организации
совхоза, а затем и освобожденным секретарем, членом бюро Есильского райкома комсомола.
Через некоторое время Фаина Шкурко, знающая дело, инициативная, ответственная, энергичная
– первый секретарь райкома комсомола.
«Один из интересных эпизодов целинных лет – приезд девушек из города невест Иваново. Это были
очень организованные девушки, трудолюбивые, с великолепными вокальными данными, прекрасные
танцовщицы. Самодеятельность наша славилась и занимала всегда первые места. Ивановские девчата
славно работали и отдыхали с душой», – вспоминает молодежный лидер.
С большой теплотой говорит о своих единомышленниках, коллегах, друзьях, с которыми ее связывает
многолетняя работа и давняя дружба. «И если кто-то касается национального вопроса, я этого не
разделяю. Я приехала в Казахстан, меня приняли очень хорошо. Не зная никого, я достигла таких высот
благодаря тому, что были люди, которые умели ценить твой труд, могли заметить твои способности.
Иначе как можно было, начиная рядовым агрономом, стать инструктором обкома партии?».
При Сабыре Биляловиче Ниязбекове Фаина Шкурко работала заместителем заведующего
сельскохозяйственным отделом Целиноградского обкома партии. Шестнадцать лет находилась на
партийной работе: вторым секретарем Алексеевского и Вишневского райкомов партии, почти десять
лет – первым секретарем Вишневского райкома партии.
«Благодарна земле казахской, людям, которые оценили мой труд и способствовали моему росту,
– делится она. – Фарид Батруддинович Валиев работал секретарем Есильского райкома партии, я –
секретарем райкома комсомола. В Алексеевском районе мне посчастливилось работать с легендарным
Актаном Тюлеубаевичем Тюлеубаевым. Человек одаренный, умный от природы, который смотрел
далеко вперед. В нем была народная мудрость. Я многому научилась у него: как работать, как строить
отношения с людьми. Это был особенный человек. Всю жизнь я училась у всех».
Никогда Фаина Шкурко не была кабинетным работником. Хлеб, молоко, животноводство, заготовка
кормов – все эти составляющие сельского хозяйства она знает великолепно. И, самое главное, умело
строит работу с людьми. Ведь ничто не делается «по щучьему велению». В каждое дело вливается труд
огромного количества людей. В период жатвы Фаина Мартыновна постоянно находилась в тракторнополеводческих бригадах, на полевом стане, чтобы лично контролировать ход уборки, оперативно решая
проблемы, которых было достаточно.
«Ежегодно на уборку зерновых в совхоз «Берсуатский» Вишневского района приезжал с учащимися
железнодорожного техникума Сапар Нугманович Мустафин, директор учебного заведения. Мы
объезжали поля, бывали в общежитиях. Все ребята работали отменно, дисциплина была отличная.
Трудовому воспитанию уделялось огромное внимание», –вспоминает она.
С 1977 года Ф.М. Шкурко – секретарь Целиноградского областного совета профсоюзов, довелось
ей поработать с Карамергеном Ибраевым, Фаридом Валиевым, Адилханом Шабатовым и Валентиной
Бородиной.
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После выхода на пенсию последовал телефонный звонок Николая Артемьевича Сидорова,
пригласившего ее на работу в общество «Книга».
«Работать мне показалось интересней, чем отдыхать дома. Сидеть на лавочке – не мой удел.
Хотелось быть еще полезной. Мне казалось, что я еще не все сделала. Если каждый из нас будет
стремиться сделать что-то полезное, вносить свой посильный вклад, наше государство, наш город
и общество будут гораздо богаче. Сегодня дали свободу человеку. Но есть люди, которые ничего
не хотят делать. Может, не всякий труд по душе, но работать надо. Приносить пользу обществу и
зарабатывать на хлеб насущный каждый имеет возможность», – размышляет ветеран труда.
Фаина Мартыновна поработала и в системе общественного самоуправления. В электоральную
кампанию она незаменимый человек на избирательном участке. Четырежды была председателем,
затем членом избирательной комиссии. Человек активной жизненной позиции везде найдет
применение своим знаниям и опыту.
«По жизни мой куратор – Магавья Сеиловна Исмагамбетова, бывший секретарь Целиноградского
обкома партии по идеологии. У нее большой опыт работы с людьми. И по делам ветеранской
организации мы с ней часто встречались, ее заботу чувствовали всегда. Больше сорока лет прошли
по жизни вместе. Все мои соратники – люди казахской национальности, хорошие, уважаемые,
почитаемые. Благодаря им я стала тем человеком, который сегодня есть. Я всем им хочу сказать
«спасибо». Без них я бы не состоялась», – признается она. За долгие годы партийной работы
Фаине Шкурко посчастливилось встретиться с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым, Байкеном
Ашимовичем Ашимовым и многими другими известными деятелями республики.
Фаина Мартыновна эмоционально рассказывает о замечательных женщинах, с которыми она
трудилась, Зауре Жусуповне Кадыровой и Светлане Жакияновне Джалмагамбетовой. «С такими
людьми работать одно удовольствие. Молодежь принимала меня как старшую. Раз принимала, я
старалась делать многое, – говорит ветеран. – Дружбе белоруски Фаины Шкурко и казашки Розы
Турсбековой любой может позавидовать,– добавляет она. – Не понимаю людей, которые одним
неосторожным словом перечеркивают прошлое. Мы сделали большое дело, нашим трудом край
преобразился»…
Человек неравнодушный, имеющий колоссальный жизненный опыт, никогда не может
примириться с отдельными негативными проявлениями. Ее волнуют проблемы молодежи,
которую надо учить культуре, этике и эстетике.
С удовольствием читает исторические книги, периодику, всегда в курсе событий. «Много
работаю, чтобы жить лучше. Сидеть и ждать с моря погоды – не для меня», – говорит умудренный
человек. Как и прежде, рано встает. На ее рабочем столе – планы, документы, списки. За каждой
фамилией и адресом – судьба человека. Надо встретиться, побеседовать, помочь». Этими словами
заканчивается мой очерк «Вкус целинного хлеба», опубликованный в печати в год пятидесятилетия
целины.
Не перестаю восхищаться ее фанатичным трудолюбием, интересом к жизни, деловой
активностью. По сей день Фаина Мартыновна, живая легенда эпохи, продолжает радовать,
украшать своим присутствием и обаянием наше общество.
раиса Агибаева
член Союза журналистов Рк
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Отызбай сүйіндікОв
еңбек ардагері

Ұстаздық еткен жалықпас...

А

станадағы ардагерлер Кеңесінің кеңсесі қала ардагерлерінің екінші үйі
десе де болады. Қандай бір жиын кезінде бастары қосыла қалса, ел
ағалары-- қадірлі ардагерлер балаша шүйіркелесіп, әзіл-қалжыңдары аралас,
орталарын әңгіме думанға бөлеп жатқаны. Сырттан қараған бейтаныс адамға
бұл көрініс ерсілеу көрінуі мүмкін, бірақ ара-тұра бастары осылайша қосылған
қарт адамдардың бұл тірліктері біріншіден жасампаздықтың белгісі болса,
екішіден, бір-бірінің аман сау екендеріне көз жеткізген ақсақалдардың жөн
сұрасып, көңіл көтерулері ертеден келе жатқан ұлтымыздың салт-дәстүрінің
жалғасы.
Осындайда көбінің сәлем беріп, ортаға алып әзіл қалжыңға басатын силы
адамы бар. Ол сексеннің сеңгірінен асып, тоқсанның томпылдағына жақындап
қалған «мәңгілік ұстаз» атанған Отызбай Сүйіндікұлы. Отекеңді қашан
көрсең де артық сөйлеп, кейбіреулер сияқты көпіріп тұрғанын көрмейсің,
қайта ағамыз басқаларды тыңдағанды жаратады, солардың мәнді сөзі болса,
ықыласпен мұқият тыңдауды ұнатады. Ал көп мылжыңға басып жататындар
болса, ұялған адамдай төмен қарап отырғанын байқайсыз. Бұл да өзіне
жарасатын мәдениеттіліктің бір түрі болар. Бірақ, Отекеңді тұйық адам деп
еш айтуға болмайды.
Отекеңнің өмірбаянына көз жүгіртсек, ол бір дастан тәрізді және жалпы сол
кездегі қазақ ауылдарындағы жағдайдан еш айырмашылығы жоқ. Жоқшылық
пен таршылыққа, жетімдік те бірге қосылған. Әкесі дүниеден өткенде
Отызбай небәрі төрт-бес жаста, ал інісі Отарбай одан да кіші болатын. Ол
Ақмола облысының Қорғалжын ауданында дүниеге келген. Балғын балалық
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шағы Қаратомар мен Тыңғылықты ауылдарында өткен. Әкесіз қалған балаларын ешкімнен кем
қылмаймын деген анасы Рахила қолынан келгеннің бәрін жасауға тырысты. Сол кездің таршылығы
мен жоқшылығына байланысты Рахила тұңғышы Қасенді Қызылжар қаласындағы балалар үйіне
тапсыруға мәжбүрболды.
Бала Отызбайдың мектепте оқып, өсіп жетілуі Отан соғысының сұрапыл жылдарына тұспа-тұс
келді. Соғыс ауыртпалығы ауыл еңбеккерлеріне де оңай тиген жоқ. Майданды азық-түлік, жылы
киіммен қамтамасыз ететін сол жылдардағы колхоз-совхоздардың жұмысы түгелдей дерлік ауылдағы
қыз- келіншектер мен еңкейген кәрі құртаңдарға қарап қалды. Бұл ауыр жұмыстан бұғанасы бекімеген
балалар да шет қалмады. Анасы Рахила өте еңбекқор еді. Таңның атысынан, түн ортасы ауғанша
созылатын колхоздың қара жұмысына жегіліп, бір тыным таппайтын. Соғыс Отызбайды да ерте есейтті.
Ауыл балаларымен бірге соғысқа аттанған азаматтардың орнын басып, егін орды, шөп шапты. Не
керек, сол кездегі колхоздың барлық науқандық жұмыстарының бүкіл ауыртпалығын ауылдастарымен
бірге бөлісіп, жеңісті жақындатуға қолдан келген үлестерін аямай қосты.
Осындай ауыр жұмысты атқара жүріп, мектепте оқитын сол кездің балалары сабақтан бір қол
үзбейтін. Әсіресе, бала Отызбай зеректігін танытып, сабақты өте жақсы деген бағамен оқыды. Бір
сыныптан екінші сыныпқа көшерде, оның үлгерімін мұғалімдері басқаларға үлгі ететін. Бұл кезде
Отызбай «Қызыл ту» аталатын колхоз орталығындағы орта мектептің сегізінші сыныбында оқитын.
Отызбайлар тұратын Тыңғылықты ауылы колхоз орталығынан бес-алты шақырым қашықтықта
болатын. Қыстың қақаған аязында балалардың екі ортада жаяу қатынауы қиямет еді. Бірақ соған
қарамастан олар сабақтан кешігіп, немесе келмей қалуды білмейтін.
Бір күні сабақтан кейін Отызбайды мектеп директоры Нұртаза Шошанов шақыртты. Оқушылардың
бұл ұстаз ағайға деген сүйіспеншілігі ерекше еді. Өмірден көрген-түйгені мол Нұртаза ағай біреуге дауыс
көтеріп, ұрысуды білмейтін. Бірақ, ол кісінің берген тапсырмаларын оқушылар түгілі басқа мұғалімдер
бұлжытпай орындайтын. Ұзақ жылдарғы мінсіз атқарған ұстаздық еңбегі ескеріліп, Нұртаза Шошанов
ағай облыс мұғалімдерінің арасында алғашқылардың бірі болып, Ленин орденімен марапатталды.
Отызбай келсе мектеп директорының бөлмесінде колхоз басқармасының төрағасы да отыр екен.
Сөзді бірден Нұтаза ағай бастады.
- Отызбай, мектептегі үздік оқушы ретінде саған бір жауапты міндет жүктегелі отырмыз. Тыңғылықты
ауылындағы бастауыш мектептің жабық тұрғанын білерсің. Дәл қазіргі кезде ауыл балаларын оқытатын
көзі қарақты мұғалім табу мүмкін болмай тұр. Сондықтан түске дейін осында сабағыңды оқысаң,
түстен кейін ауылдағы бастауыш мектепте бала оқытсаң. Жоғары сынып оқушыларының арасынан
сені таңдауымның себебі, біріншіден, сабақ үлгерімің үздік болса, екіншіден, қай бір істі болмасын сен
тиянақты атқарумен көзге түстің. Сабақ беретін мұғалім табылып жатса, оны да көре жатармыз деп
Нұртаза ағайы сөзін аяқтады. Күтпеген жерден мұндай екі бірдей ағайлардың тапсырмасына не деп
жауап берерін білмей, қипалақтап қалған Отызбайдың ойын колхоз басқарма төрағасы бөліп:
- Бригадирге өзім айтамын. Отын бөліп, мектепті жылытып қойсын. Ертеңнен бастап іске кіріс,
қарағым, - деп басқарма бастығы киіне бастады.
Ертеңіне орталықтағы оқуын бітіріп келген Отызбай көптен бері жабық қалған ауылдағы мектеп
үйінің есігін ашты. Алғашқы күні жиналған алты балаға бастауыш сынып бағдарламасы бойынша
дәріс беруге кірісті. Сөйтіп он төрт жасқа қараған Отызбайдың алғашқы ұстаздық жолы осылайша
басталды. Сол сұрапыл соғыстың өкпек желі өкпені қысқан қытымыр қысында қолға алған осынау
ұстаздық мамандықтың жарты ғасырға астам уақытқа созылып, барлық саналы ғұмырының адастырмас
темірқазығына айналатынын сол кезде бала Отызбай сезген жоқ еді. Және дәл сол сәтте болған
жағдайды саралап жататын Отызбайда мұрша да, уақыт та болмап еді.
Өткен ғасырдың қырқыншы жылдарының ортасындағы балаң жігіт Отызбайдың ұстаздық жолына
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түсуіне себепші болған бірі қолхоз бас- қармасын басқарған, екіншісі мектеп директоры болған
ағайлардың сондай қадамға баруын бүгінгі жағдаймен саралап қарасақ, оны ұлтының болшағын ойлаған
көзі қарақты ауыл азаматтарының ағартушылық мәселесін алға тартқан жанкешті ерлігі деп бағалауға
тұрарлық. Содан бері қанша жылдар өтседе, Отекең сол ағайлардың қиын-қыстау кездегі қадамдарын
үлкен ілтипатпен еске түсіріп отырады. Шаруашылдықтары қаншалықты жұтыны болғанымен ел
басқарған сол ағайлар ауылдың мәдениеті, тұрмыс- тіршілігі, жастарға көңіл бөлу, еңбекке баулу,
мектеп, мәдениет ошақтарының жұмыстарына, адам тағдырына байланысты мәселелерге ұдайы көңіл
бөліп, кем-кетігін бүтіндеп, қадағалап отыруды үнемі назардан сырт қалдырмайтын. Мұндай үлгілі істі
қай заманда болмасын қолдап, ел келешегі--ұрпақтар тәрбиесі мен оқу-білім ағарту саласында бүгінде
кең қолданатын тәжірибеге неге айналдырмасқа.
1947 жылы Ақмола қаласындағы № 2 орта мектепті ойдағыдай бітірген Отызбай Тыңғылықты
ауылына барып, бір жылдай мектепте сабақ беруге ұйғарды. Мұндай қадамға баруының негізгі себебі
Отызбай өзін осы мұғалімдік жолда тағы бір сынап көрмек еді, екіншіден, ауылда қалған анасына бір жыл
болса да көмек беріп, сосын батасын алғаннан кейін Алматыдағы Қазақ Мемлекеттік университетінің
тарих факультетіне түсуді мақсат еткен еді.
Бір жыл қас-қағым сәттей өте шықты. Анасы Рахила баласының жоғары оқу орнына түсуіне қарсы
болған жоқ, қайта Отызбайға ақ батасын беріп шығарып салды. Мектепті үздік бағамен бітірген
Отызбайға сынақ емтиханын тапсыру қиынға соққан жоқ, сол кезде емтихан алушы университет
ұстаздары талапты жастың зеректігіне бірден назар аударған болатын.
Қызығы мен шыжығы мол студенттік жылдар--ай, өмір бойы ұмытылмайтын кезеңдер--ай! 1953
жылы диплом алған сол кездің жас мамандары қазіргі жастар сияқты Алматы мен Астана тәрізді ірі
қалалардағы жылы-жұмсақ орынды, немесе тамыр-танысты іздемей, бірден өздері келген аймақтарға,
аудан, ауылдарға тартатын. Ондағы мақсат ауыл мәдениетін көтеру, жастарды білім бұлағынан
сусындату еді. Елге келген Отызбай Ақмола қаласындағы Жамбыл атындағы № 4 орта мектепке тарих
пәнінің мұғалімі болып орналасты. Университетті өте жақсы бағамен бітірген жас маман мектепте,
мұғалімдер ұжымының арасында өзінің білімді азамат екенін аз уақытта танытып, оқушылар мен
ата-аналар арасында үлкен беделге ие болды. Үш жыл қатарынан алған жоғары білімін тәжірибемен
ұштастырып, осы мектептің жоғары сыныптарына дәріс берді. Жас маманның біліктілігі қалалық оқу
ағарту бөліміне де мәлім болды. Оның басшысы көктен іздегені жерден табылғандай, Отызбайды
гороно нұсқаушылығына шақырды. Отызбайдың ол орынға барғысы келмейтінін, ұстаздықты
тастағысы келмейтінін байқаған гороно басшысы, бұл мәселенің басқа амалын тапты, яғни мектептегі
тарих пәнінің мұғалімі болумен қатар нұсқаушылық жұмысты қатар алып жүруіне қарсы болмады.
Бұл жұмыстың ерекшелігі қаладағы барлық мектептердің білім беру сапасын тексеріп, мұғалімдерге
әдістемелік көмек көрсету. Оқу бөлімінде нұсқаушы болып қызмет атқарған жылдар оның білімі
мен тәжірибесінің әр қырынан толығып, біліктілігінің қалыптасуына айырықша ықпал еткен нағыз
тәжірибе мектебі болды. Жан жағынан танылған жас маманның іскерлігі мен біліктілігі қалалық оқу
ағарту бөлімінің үнемі назарында болды. 1959 жылы Отызбай Сүйіндікұлы облыстағы барлық қазақ
мектептерінің тірегі болып саналатын Ақмола қаласындағы ірі де іргелі №4 орта мектепке директор
болып тағайындалды. Бұл жайтты Отекең былайша еске алады:
- Нақ сол жылдары мектеп оқушыларын еңбекке баулу мәселесі көтерілген болатын. Ал Жамбыл
атындағы мектепте бұл мәселе тек сөз жүзінде айтылғанмен, іс жүзінде ол қолға алынған жоқ еді.
Себебі мектептің шеберханасы атымен жоқ болатын. Құрылыс материалдарының тапшылық кезі. Бүкіл
қаланы аралап жүріп, біреулер қажетсіз деп қалдырылған «бетономешалканы» таптым. Сөйтіп, кешкі
мектепте оқитын жастардың күшімен бір айдың ішінде шеберхана үйінің құрылысын бетоннан құйып
шықтық. Шеберхананы өз еріктерімен салып бітіруге қатысқан жастарға сол кезде айтар алғысымыз
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шексіз еді. Ол кезде қазіргідей ата-аналардан ақша жинау деген атымен жоқ болатын, тіпті ол кезде
ақша туралы сөз қозғаудың өзі қылмыс болып саналатын.
№4 мектеп директоры болған үш жыл ішінде Отызбай Сүйіндікұлы ұстаздық жолында талай сыннан
сүрінбей өтті. Директордың міндеті тек қана педагогикалық әдістемесімен айналысып қоймай, сонымен
бірге сабақ беретін мұғалімдерге ыңғайлы жағдай тудырумен бірге, шаруашылық жұмыстармен тікелей
айналысуды қажет етеді. Осындайда Отызбай мектеп директорының міндеті колхоздың науқандық
жұмыстарынан бір-бір кем еместігіне көз жеткізді. Күнделікті жұмыстың бірін бітірсе, екіншісі дайын
тұрады. Осы тұрғыда қандай бір қиындық туып жатса да Отызбай оның бәрін болмысында қалыптасқан
жігер мен жастыққа тән қайрат арқылы жеңе білді.
Осы мектепте директор болған үш жылдың ішінде Отызбай өзін білікті басшы екенін таныта
білді. Сол жылдардағы өлкелік партия комитеті облыстағы түрлі қызметтегі жастардың арасынан
суырылып шыққандардың лауазымдық өсуін үнемі назарда ұстайтын, яғни оларды кадрлар резервіне
қоятын. 1961 жылы жас кадрларды жауапты қызметте сынақтан өткізу мақсатымен өлкелік партия
комитетінің ғылым және мектеп бөліміне Отызбай нұсқаушы қызметіне қабылдады.Сеніп тапсырған
қызметті үйіріп әкетуге бейім Отызбай бұл қызметті де үш жыл атқарды. Отекеңе үйреншікті үш жыл
өтісімен оны жаңадан салынған үлкен ғимаратқа көшкен №8 орта мектепке директор болып бекітілді.
Осы жауапты қызметті Отекең тапжылмастан тоғыз жыл атқарды, бұл білім ошағында да айырықша із
қалдырды.
Уақыт шіркіннің жүйріктігіне қалай есеп жүргізерсің. Өткен ғасырдың сұрапыл Отан соғысы
кезінде бұғанасы бекімеген бала Отызбай ересектермен бірге шөп шапты, егін орды, одан қалса
шешесіне көмектесіп, атқа ер салды, ақсақалдарды қолтығынан демеп қайырымдылық пен мейірім
үлгісінде тәрбиеленген ауыл баласы енді өмірдің үлкен мектебінен өтіп келе жатты. Азаматты
білім мен білік шыңдайды десек, осы дархан аймақта ол Қаратомар, Тыңғылықты ауылдарындағы
мектептерде сабақ беріп, өмір баспалдақтарына қарай биіктетіп жіберген абзал ойлы ұстаздары
мен бала кезінде өзіне сенім білдірген сол кездегі колхоз төрағасы мен мектеп директоры Нұртаза
Шошанов сияқты азаматтарға көп көп қарыздар екенін ешқашан ұмытып көрген емес.
1972 жылыдан бастап Отекең Әділбек Майкотов атындағы педагогикалық училищеге
басшылыққа келді. Содан бері отыз жылдай уақыт артта қалыпты. Сол кездегі училище қазір
гуманитарлық колледж болып аталады. Оқу мекемесінің аты өзгергеінімен Отекең қалыптастырған
білім беру мен оны тәжрибемен ұштастыру дәстүрі сол қалпында. Өскен--өркендеген білім
ордасы. Кеңес үкіметі кезінде шәкірттердің саны екі мыңға жеткен кездері болды. Одақ бойынша
білім беру сапасы жағынан үшінші орынға көтеріліп, педагогтар даярлаудағы еңбектері үздік
бағаланды. Қазіргі кезде осы оқу орнынан қанат қаққан шәкірттердің алды ғылым докторы,
профессор дәрежесіне жетті.
Отызбай Сүйіндікұлы директор болған жылдары осы оқу орнының жаңа кешенді ғимаратының
құрылысы басталды. 576 орындық екі студенттік жатахана, және 1200 орындық оқу корпусы
салынды. Мысалы үшін бұрынғы оқу корпусында 10-ақ кабинет болатын. Осы жылдары
материалдық базаны дамыту жөнінен колледж республикалық байқауда бірінші орын, ал Одақ
бойынша екінші орын алды. Гуманитарлық колледждің қалыптасуы мен дамуына сол жылдары
Қазақ КСР-ның ағарту министрі болған Қ.Б. Балахметов үлкен көмек көрсетті. Бірнеше жатаханасы,
үлкен оқу корпусы бар бұл колледжге сол жылдары республиканың түкпір--түкпірінен оқығысы
келетіндер жастар көп болатын.
Отекең басшылық жасаған жылдары колледж қала мен облыстың жастарын тәрбиелеп, білім
беру ісіне зор үлес қосты. Елорданы Алматыдан Есіл өңіріне көшіру кезеңінде Отекең басқарған
педагогикалық ұжым бұл шараға белсене қатысты.
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Озық үлгімен салынған бұл колледж жатаханалары Алматыдан сол кездегі Целиноградқа көшіп
кедген мемлекеттік қызметкерлердің баспанасы болғанын қазірде екінің бірі біле бермейді. Сол кездегі
жағдайды қала әкімнің бірінші орныбасары болған Сансызбай Есілов былайша еске түсіреді:
- ҚР Үкіметінің қаулысымен жаңа астанаға көшіп келіп жатқан мемлекеттік қызметкерлер үшін не
кеңсе, не лайықты баспана болмады. Сонды Әдеттегідей қолды жайып Отекеңе барамыз, бір амалын
тапсаңызшы деп ол ағайдың мазасын аламыз. Сондағы байқағаным Отызбай ағай шын мәнінде ұлтжанды
патриот азамат екен. Бұйымтайымызды айту мұң екен, ол кісі бірден:--Сансызбай қарағым, қам жеп
бастарыңды қатырмаңдар, тәуелсіз елдің астанасына қоныс аударып жатқан қандас бауырларымызды
далада тентіретіп қоймаспыз, амалын табамыз деп, әкімшіліктен келген бір топ адамдардың көңілін
көтеріп жіберді. Сөйтіп Отызбай ағамыз 360 орындық колледж студенттерінің бір жатаханасын қоныс
аударып жатқан ҚР білім және ғылым министрлігінің қызметкерлеріне бергізді. Онымен қоймай, Отекең
Алматыдан келіп жатқан білім және ғылым министрлігінің қызметкерлерін вокзал немесе аэропорттан
қарсы алу үшін колледж оқытушылары мен студенттерін бір кісідей жұмылдырып отырды.
Отекең рухани өресі биік жан. Әдебиетті, тарихты, өнерді жақсы көреді. Әдеби кітаптарды көп
оқып, күнделікті баспасөзді жібермей қадағалап отыратындығы жұмыс барысындағы жиындарда
жиі байқалатын. Сөзді де орынды сөйлеп, әңгімені де жүйелеп бабымен айтатын.Ағамыз өзінің сол
білімі мен біліктілігін колледж ұжымының рухани жан дүниесіне қозғау салып, елдік пен намыс туын
жоғары көтеріп жүруге барын салды. Сондықтан да болар, Отекең басқарған колледж түлектеріне
деген сұраныс жан--жақтан келіп жататын.Оның себебін ҚР халық ағарту ісінің үздігі, зейнеткер ұстаз
Төлеген Бақтыбаев былайша түсіндіреді:
-Қазіргі оқудағы артықшылық–электрондық мәлімет бере алатын компьютерлер ғана. Солай бола
тұра жалпы орта білім беретін мектептердегі шәкірттердің білім сапасы өте төмен. Мұндай жәйт
жоғары оқу орындарында да байқалуда. Соған байланысты бір мысал келтірейін. Отызбай Сүйіндікұлы
басқаратын Ақмоладағы педагогикалық училищені бітіргендер мектепке даяр мұғалім дәрежесінде
келетін. Ал пединститутты тамамдағандарды 3-4 жылға дейін мұғалім дәрежесіне жеткізе алмай
қаншама қиналушы едік.Солтүстіктегі облыстар үшін Отекең басқарған педучилище білікті де білімді
мұғалідер даярлап жіберіп отырды. Сол үшін Отызбай Сүйіндікұлына көптеген мұғалімдердің атынан
мың да бір алғыс айтамын.
Жалпы Отекеңнің осы білім ордасында қалдырған ізі ерекше. О.Сүйіндікұлының ұзақ жылдарғы
білім беру саласындағы үздік еңбегін ескере отырып, Қазақстан Республикасының оқу ағарту
министрлігінің шешімімен гуманитарлық колледжде «Республикаға еңбегі сіңген мұғалім Отызбай
Сүйіндіковтың» кабинетін қтан қазақша айтқанда, қиыннан қиыстырудан басқа амал болмады.
Әдеттегідей қолды жайып Отекеңе барамыз, бір амалын тапсаңызшы деп ол ағайдың мазасын аламыз.
Сондағы байқағаным Отызбай ағай шын мәнінде ұлтжанды патриот азамат екен. Бұйымтайымызды
айту мұң екен, ол кісі бірден:--Сансызбай қарағым, қам жеп бастарыңды қатырмаңдар, тәуелсіз елдің
астанасына қоныс аударып жатқан қандас бауырларымызды далада тентіретіп қоймаспыз, амалын
табамыз деп, әкімшіліктен келген бір топ адамдардың көңілін көтеріп жіберді. Сөйтіп Отызбай ағамыз
360 орындық колледж студенттерінің бір жатаханасын қоныс аударып жатқан ҚР білім және ғылым
министрлігінің қызметкерлеріне бергізді. Онымен қоймай, Отекең Алматыдан келіп жатқан білім
және ғылым министрлігінің қызметкерлерін вокзал немесе аэропорттан қарсы алу үшін колледж
оқытушылары мен студенттерін бір кісідей жұмылдырып отырды.
Отекең рухани өресі биік жан. Әдебиетті, тарихты, өнерді жақсы көреді. Әдеби кітаптарды көп
оқып, күнделікті баспасөзді жібермей қадағалап отыратындығы жұмыс барысындағы жиындарда
жиі байқалатын. Сөзді де орынды сөйлеп, әңгімені де жүйелеп бабымен айтатын.Ағамыз өзінің сол
білімі мен біліктілігін колледж ұжымының рухани жан дүниесіне қозғау салып, елдік пен намыс туын
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жоғары көтеріп жүруге барын салды. Сондықтан да болар, Отекең басқарған колледж түлектеріне
деген сұраныс жан--жақтан келіп жататын.Оның себебін ҚР халық ағарту ісінің үздігі, зейнеткер ұстаз
Төлеген Бақтыбаев былайша түсіндіреді:
-Қазіргі оқудағы артықшылық–электрондық мәлімет бере алатын компьютерлер ғана. Солай бола
тұра жалпы орта білім беретін мектептердегі шәкірттердің білім сапасы өте төмен. Мұндай жәйт
жоғары оқу орындарында да байқалуда. Соған байланысты бір мысал келтірейін. Отызбай Сүйіндікұлы
басқаратын Ақмоладағы педагогикалық училищені бітіргендер мектепке даяр мұғалім дәрежесінде
келетін. Ал пединститутты тамамдағандарды 3-4 жылға дейін мұғалім дәрежесіне жеткізе алмай
қаншама қиналушы едік.Солтүстіктегі облыстар үшін Отекең басқарған педучилище білікті де білімді
мұғалідер даярлап жіберіп отырды. Сол үшін Отызбай Сүйіндікұлына көптеген мұғалімдердің атынан
мың да бір алғыс айтамын.
Жалпы Отекеңнің осы білім ордасында қалдырған ізі ерекше. О.Сүйіндікұлының ұзақ жылдарғы
білім беру саласындағы үздік еңбегін ескере отырып, Қазақстан Республикасының оқу ағарту
министрлігінің шешімімен гуманитарлық колледжде «Республикаға еңбегі сіңген мұғалім Отызбай
Сүйіндіковтың» кабинетін ашты.Бұдан былай республикалық маңызы бар шаралардың бәрі осы
кабинетте өтетін болады. Мұндай құрмет оқу--ағарту саласындағы Отекеңнің ұзақ жылдарғы еңбегіне
берілген әділ баға деп білген жөн. Еңбегіне қарай--өнбегі демекші,Отекеңнің кеудесінде Еңбек Қызыл
ту орденімен бірге ондаған медальдар жарқырайды.1999 жылы «Республикаға еңбегі сіңген қайраткер»
құрметті атағы берілді.
Отекеңнің басындағы тағы быр тамаша қасиеттер – жан тазалығы, ар тазалығы, салауаттылық пен
жақсы өмірге деген құштарлығы. Өмірдің небір кәкүр--шүкірімен санасын уламаған, ойын былғамаған
таза адам. Бұл жалған дүниеде жаман атқа қалмай, жақсы өмір сүру бақыты екінің бірінің басына бұйыра
бермейді. Отекең сондай бақыттың құшағында өмір сүріп келеді. Ол кісінің мінез--құлқына, жүріс—
тұрысына, парасат пайымына әріптестерінің бәрі қызыға қарайтын және ол кісінің осы қасиеттерін
өздеріне үлгі тұтады.Ағамыз елі мен жұртының абыройына бөлене жүріп, ақсақалдықтың ауылына да
тамаша, замандастары сүйсінетін қалпында жетіп отыр. Ақсақал деген, ел ағасы деген ардақты атты
абыроймен алып жүр. Ол ұстаз деген ұлы ұғымға лайық ғұмыр кешуде.
Осы тұста Отекеңнің отбасы туралы айтпай кету мүмкін емес. Отекең асыл жары Светлана
Нұрымқызы екеуі төрт перзент тәрбиелеп өсірді.Олардың бәрі жоғары білімді маман. Өзінің жолын
қуғаны Файзия қызы университетте сабақ береді. Жанаты экономист, Қанаты мен Жанаты жоғары
білімді маман. Отекең мен Светлана жеңгей немерелерін сүйіп, ұйыған отбасы атануда.
«Тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек,
Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек... демекші ел жадында, туған туыс санасында, бала шаға
жүрегінде, дос жаран көңілінде есімі жатталып қалған азаматтың бірі осы Отекең. Жасай беріңіз, асыл
аға!
Мейрам байғазин
журналист
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валентин ШербАкОв
ветеран труда

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА
ВАЛЕНТИНА ЩЕРБАКОВА

С

то дорог – одна твоя. Путь, который выбрал Валентин Петрович, стал
для него счастливой дорогой жизни. На бескрайних степных просторах
Казахстана совершался трудовой подвиг, высокую оценку которому дала
Родина. В 1976 году Валентин Щербаков вывез с целинных полей на элеватор
8200 тонн зерна. Выполнил личный пятилетний план за три с половиной
года. За доблестный труд удостоен звания Героя Социалистического Труда,
награжден орденом Ленина, избирался депутатом Верховного Совета СССР
10 созыва.
Валентин Щербаков занимает достойное место среди почетных граждан
Казахстана. Герой труда заслужил признание соотечественников. Прошли
годы. Уборка урожая в приишимской степи и сегодня ответственная
кампания, и мастеров своего дела на нашей земле помнят. Ветеранов целины
уважительно называют первопроходцами. На их беспокойное время выпали
самые трудные дни и годы. Их имена по праву вписаны золотыми буквами
в летопись Казахстана.
Первый хлеб в закрома республики в целинные годы доставлялся
торжественно. Самые знатные водители республики первыми везли на
элеваторы зерно нового урожая. Валентин Щербаков и Сергей Балян
стали «пионерами» вождения супертяжелых стотонных автопоездов. На
автомобильных трассах у них были сотни последователей. В уборочную
страду на элеваторы днем и ночью шли автопоезда.
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В 60-е годы зарождается движение водителей большегрузных автопоездов. Чтобы управлять
гигантским автопоездом из множества прицепов с зерном надо быть не только асом своего дела,
но и обладать крепким здоровьем и выносливостью. Валентин Щербаков приехал в Целинный
край из Перми после службы в армии, по комсомольской путевке, с желанием трудиться там, где
востребованы рабочие руки, а шофер он высококлассный. Работая на мощном вездеходе «МАЗ-501»,
вначале берет три автоприцепа с зерном, постепенно их число растёт.
Основательно рассчитав все риски, идет на эксперимент, доведя автопоезд перевозимого
груза до 80 тонн. Мощный тяжеловоз с ведущим передним мостом после увеличения кузова
существенно повлиял на ожидаемый результат. В любое время года Щербаков находился в
пути, следуя заданному маршруту. Капризы северной погоды для него не помеха. Великолепно
ориентируется на степных дорогах. Не одну тонну народно-хозяйственного груза перевез
он в самые отдаленные населенные пункты степного Приишимья. В годы, когда страна
давала казахстанский миллиард, участники хлебной жатвы работали на пределе физических
возможностей. В одну из уборочных кампаний водитель ежесуточно доставлял ценный груз в
совхоз «Кургальджинский». Рекордные показатели соревнующихся «большегрузников» в ту пору
исчислялись многими тонно-километрами. Фамилии Щербаков – Балян, передовых водителей
большегрузных автопоездов, узнала вся страна. Средства массовой информации освещали ход
соревнования, что позволяло казахстанцам с интересом наблюдать за трудовыми рекордами
автомобилистов.
Популярность водителей -»тяжеловозов», особенно в урожайные годы, достигала своего пика.
Щербаков и Балян на порядок опережали коллег, познакомились они при вручении именных
автомобилей «Волга». В середине 70-х знатные водители едут по приглашению на Украину, на
Кременчугский автозавод. Во время памятной встречи друзьям-соперникам в дар преподносятся
именные «КрАЗы». Такими же теплыми запомнились им и последующие поездки, в результате
которых наладилось долгосрочное деловое партнерство. Своим исключительным трудолюбием
и высокой работоспособностью, новаторским отношением к делу Щербаков заслужил почет и
уважение. Личные обязательства выполнял досрочно.
В ежегодном соцсоревновании по перевозке зерна нового урожая он выходил победителем.
Выдающиеся трудовые достижения отмечены множеством государственных наград. Герой труда –
почетный участник множества знаковых мероприятий, был на встречах с Н.А. Назарбаевым, Д.А.
Кунаевым, Л.И. Брежневым, М.С. Горбачевым, Н.И. Рыжковым, А.И. Бараевым, М.К. Сулейменовым
и другими. В 1975 году учрежден профессиональный праздник – День автомобилиста. В Москву были
приглашены известные водители страны. Валентин Щербаков и Джамшит Кожантаев представляли
Казахстан.
Спокойный, рассудительный, обстоятельный Валентин Петрович, видимо, унаследовал эти
замечательные черты характера от своей мамы-долгожительницы. Биография обычная, родился в
1939 году в Пермской области России. По окончании водительских курсов призван в армию. С 1955
по 1959 год служил в пограничных войсках. После увольнения в запас работал на лесозаготовках
пермского края.
В 1961 году, приехав на целину, трудился водителем автоколонны-2552 Целиноградского грузового
автотранспортного управления. Работал на перевозке народно-хозяйственных грузов, летом и
осенью участвовал в уборке урожая, в «битве за целинный хлеб», так образно называли в то время
уборочную страду. В действительности, эти слова – не преувеличение. Потому как за предельно
сжатое время нужно было быстро и без потерь собрать богатый целинный урожай, которым славился
наш благодатный край.
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Валентин Петрович прикипел к городу в степи, прекрасной столице. Здесь ему все дорого.
Любит природу, землю, дорогу. У него замечательный тыл, дружная семья. Живет на даче почти
круглый год, занимаясь огородом, делом по душе, и земля воздает сторицей. Неутомимый
труженик и сегодня находит для себя полезное занятие, несмотря на то, что напряженные
трудовые годы дают о себе знать… Как самую дорогую реликвию хранит именные автомобили.
Это добрая память о замечательном времени, минувшей эпохе, где человек труда мог добиться
всеобщего признания и славы. Приехав в годы молодости, Валентин Щербаков возмужал здесь,
достиг вершин мастерства, прославил трудом нашу землю, навсегда связал свою счастливую
судьбу с Казахстаном
раиса Агибаева,
член Союза журналистов Рк

зейнолла ШАйдАрОв
тыл ардагері

ӨМІРІ ӨНЕГЕЛІ ТҰЛҒА

Е

ліміз тәуелсіздігін жариялағаннан бергі аралықта ширек ғасырдан
астам, дәлірек айтқанда, 28 жылға жуық уақыт сырғып өтті. Тарих
өлшемімен алып қарағанда, бұл соншалықты көп кезең емес. Дегенмен,
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақ елінің ертеңгі болашағын
алыстан болжаған көрегендік ұстанымының арқасында, осынша аз
жылда ғана Қазақстан өзінің ілгері басу, даму, экономикалық, әлеуметтік
салаларда өркенді, өрісті әлемдік мемлекеттердің деңгейіне жету
бағытында ілкімді қадамдар жасай алды. Елордасы асқарын көкаспан
ғана көмкерген Алатаудың баурайынан Сарыарқаның кіндігі саналатын,
халқының саны 200 мыңнан сәл ғана асып түсетін бұрынғы облыс
орталығы Ақмолаға көшіріліп, ол Астана деген атауға ие болғанына да
жиырма жыл толып қалды. Осы жылдарда Астана атауы әлем картасы
тарихынан ойып тұрып орнын алды, көрікті, көркейген, сәулеті жарасқан,
тұрғындары миллионан асқан іргелі мегаполиске айналып үлгерді.
Астананың осындай жетістіктерін тілге тиек еткенде, өткенсіз
келешек жоқ екендігін де қаперден шығармауға тиіспіз. Өйткені бір
кездегі облыс орталығының өз уақытының талап-талғамына сай
жетістіктері болғаны сөзсіз. Бұған «Целинсельмаш», «Казахсельмаш»,
насос, газ аппараттарын шығару, шойын құю зауыттары сияқты ірі
кәсіпорындардың, тігін, жіп иіру фабрикаларының жұмыс істегендігін,
төрт тарапқа желі тартқан теміржол торабын, сан мыңдаған гектарға
дән сіңіріп, мемлекет қамбасына тонналаған астық құйып, берекенің
молшылығын тасытқан аудандардағы шаруашылықтардың табыстарын
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қоссақ, осы аймақ еңбеккерлерінің ерен еңбектері көз алдымызға келеді. Осы қыруар істердің
басы-қасында болған азаматтардың күні-түні бел жазбай атқарған жұмыстары көп жағдайда
қарапайым көпшіліктің қаперге ала бермейтіні бар. Ал шынтуайтына келгенде олардың өнегелі
өмірі кімге де болсын, әсіресе бүгінгі ұрпақ үшін өшпес өнеге десек, қателеспесіміз анық.
Солардың жоғарғы санаттағы тұлғаларының бірі – Зейнолла Мұхаметжанұлы Шайдаров.
Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданындағы «Атасу» кеңшарында 1933 жылы 14 қарашада
өмір есігін ашқан Зейнолла Мұхаметжанұлының тағдыры да қиыншылықпен қоса өрілген. Екі
жасында әкеден бүлдіршін бала шағында айырылған ол шешесі Насиханың, негізінен әкесінің
ағасы Шайдар ақсақалдың тәрбиесімен жетілген жан. Ұлы Отан соғысы батыста қасіреттің қара
бұлтын үйіре бастаған 1940-1941 жылы Жаңаарқа ауданындағы, сол кезде В.И.Ленин есімімен
аталатын орта мектептің табалдырығын аттаған Зейнолла оны 1950 жылы замандастарының
қатарынан қалмай ойдағыдай бітіріп шықты. Жас жеткіншектің білімге талпынысын барынша
қолдаған, бауырында баптап, жетелеп жүріп жеткізген Шайдар әкесі оның Алматы қаласындағы
эоотехникалық-малдәрігерлік институтына оқуға түсуіне, жоғары білім алып шығуына
мүмкіншіліктің бәрін жасады. Осындай қамқорлықтың арқасында осы оқу орнын 1955 жылы
сәтті аяқтап, республика Ауыл шаруашылығы министрлігінің жолдамасымен Ақмоладағы
зоотехникалық-малдәрігерлік техникумына оқытушылық қызметке жіберілді. Аталған оқу
орнындағы төртжылдық ұстаздық қызмет оның алғашқы өмір көрген тәжірибе мектебіне
айналды. Сол тұстарда оның алдынан дәріс алып, білімнің биік сатыларына қол жеткізген
көптеген шәкірттері әлі күнге дейін Зейнолланы өз орталарында ұстазымыз, қадірменді
оқытушымыз деп мақтанышпен айтып та жүреді. Бұл өз алдына бөлек әңгіме.
Егер Ауыл шаруашылығы министрлігінің шешімі бойынша 1960 жылы техникум қаладан
тысқары ірі кеңшар орталығына көшірілмекші болмағанда, Зекеңнің өмір жолы таза ұстаздық
қызметпен жалғасып кетер ме еді, кім білсін?! Алайда отбасының жағдайына байланысты
кеңшарға көшу қиынға соққандықтан, ерте бастан қам қылған ол өз еркімен техникумнан
шығып, басқа жұмысқа ауысуға бет бұрды. Осылайша 1959 жылдың шілде айында Зейнолла
Мұхаметжанұлы өзінің мамандығы бойынша Қарағандының кеңес-партия мектебіне мұғалім
болып орналасты. Осы оқу орнында 1966 жылға дейін еңбек етті, партиялық тәлім мен тәрбиенің
қазанында шыңдалды. Тындырымдылық, іскерлік қабілеттерді бойына сіңірді.
1966 жылы Орталық партия комитетінің шешімімен аталған мектеп жабылып, ондағы оқытушы
кадрлар республиканың әртүрлі аймағындағы кеңес-партия органдарына жұмысқа жіберілді.
Сол жылдың шілде айында Зейнолла Мұхаметжанұлы Орталық Комитеттің жолдамасымен
Ақмола (Целиноград) облыстық партия комитетінің қарамағына ауыл шаруашылығы бөлімі
меңгерушісінің орынбасары болып тағайындалды. Бұл ең бір жауапты кезең еді, өйткені
Ақмола ауылшаруашылық бағытындағы облыс болғандықтан, егін өсірудің, малдың жайын
қамдаудың қат-қабат жұмыстарына бел шеше кірісуіне тура келді. Осындай жауапты жұмыстың
тізгінінде өзінің іске мығымдығын, білігі мен қажыр-қайраты молдығын көрсете үш жылдай
маңдай төрін төге еңбек етудің нәтижесі өз жемісін берді. Оның өзіне жүктелген жұмыстардағы
жауапкершілікті зор ынтамен атқаратындығы жоғарғы басшылардың тарапынан бағаланбай
қалмады.
1969 жылы облыстық партия комитетінің шешімімен Астрахан ауданына екінші хатшылық
қызметке жіберілді. Бұл ауданда екі жылдан аса еңбек еткен оны 1972 жылы облыстағы ең үлкен
Атбасар ауданына бірінші хатшысы етіп тағайындады. Ауыл шаруашылығының ауқымы кең,
әрі бірқатар өндірістік кәсіпорындар орналасқан, теміржол торабы бар ауданның жұмысын өрге
бастырып, экономикалық әлеуетін көшілгері ету жауапкершілігінің салмағы да оңайға соққан
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жоқ. Бірақ қашанда қиындықтан қиналмайтын жол табуға төселген, аймақ еңбеккерлерін ортақ
мақсатқа тас-түйін жұмылдыра алуының арқасында ауданның ауыл шаруашылығы жылданжылға жақсара түсті. Атап айтқанда, егіс көлемі артты, мал басы көбейді, өнеркәсіп орындары
өз жұмыстарын ілкімді жүргізді, ауданың мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінде
көптеген жұмыстар атқарылды.
Атбасар ауданы жыл сайын мемлекеттің құт қамбасына 20-25 миллион пұт астық тапсыратын
молшылық беркесіне айналды, мал өнімдерінің жоспары да жыл сайын артығымен орындалатын
болды, өнеркәсіп және басқа халық шаруашылығы салаларындағы белгіленген жоспарлар
мүлтіксіз орындалды.
«Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға» деп халқымыздың дара тұлғасы ұлы Абай
айтқанындай, ақыл мен парасаттылықты өмірінің берік ұстанымына айналдырған абзал аға –
Зейнолла Мұхаметжанұлының жарық жұлдызы жарқырап туғаны 1978 жыл болды. Облыстық
партия комитетінің ұсынысы бойынша Қазақстан Орталық партия комитеті оны Целиноград
облыстық партия комитетінің екінші хатшылығына бекітті. Ол кісіні Д.А.Қонаев арнайы
қабылдауында оған көптеген тілегін айтып, жұмысының жақсы болуына жол ашар ақылкееңестерін берді. Облыстық партия комитетінде Зекең ауыр өнеркәсіп, көлік және құқық
мекемелерінің жұмыстарын қадағалап отырды. Осы өте жауапты міндеттерді абыроймен
орындау үшін көптеген жұмыстар жүргізуіне тура келді, кадрлардың жауапкершілігін арттыру,
мемлекет белгілеген жоспарларды уақытында орындап отыру мәселелері күн тәртібінен түспеді.
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1983 жылы облыстық партия комитетінің ұсынысымен Орталық партия комитетінің
шешімімен Целиноград облыстық атқару комитетінің төрағасы болып бекітілді. Жауапкершілігі
жоғары бұл жұмыс облыстағы халық шаруашылығы салаларының бәрін жетік білуді талап
ететін еді. Бірақ қашанда жүктелген міндетті өзіне білдірген сенім ретінде қабылдайтын
Зейнолла Мұхаметжанұлы бұл сыннан да сүрінбей өте алды. Осындай елге өнегелі еңбек
сатысының бәрінде зор абырой мен беделге ие болған абзал ағаның атқарған жұмыстары өз
уақытында мемлекет пен партия тарапынан лайықты бағаланды. Ол республика Жоғарғы
Кеңесінің депутаты болып сайланды. Орталық Комитеттің мүшесі болды. Ленин, Еңбек
Қызыл Ту, «Құрмет Белгісі», Октябрь Революциясы ордендері мен көптеген медальдардың
иегері атанды. Облыстық партия комитетінің Құрмет грамотасымен марапатталды. Бүгінде
Зейнолла Мұхаметжанұлы Шайдаров елге еңбегі сіңген аға буынның қадірі жоғары ардагерлері
санатында зейнеткерлік құрметті демалыста. Оған Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген
тұлғаларға берілетін арнайы зейнетақы тағайындалған.
Сондай-ақ, Зейнолла Мұхаметжанұлы өсіп-өнген үлкен шаңырақ иесі. Көп жылдар мұғалім
болып жұмыс істеген, оқу-ағарту саласындағы сіңірген еңбектері үкімет медальдарымен,
Құрмет грамоталарымен аталып өтілген зайыбы Айманмен 1957 жылы отбасын құрған бұлардың
балаларының алған білім, тәрбие-тәлімдері де ауыз толтырып айтарлықтай. Жақсы әке мен
жүрегі мейірбандыққа толы ананың қамқорлығы арқасында әрқайсысы өмірдегі өз орындарын
тауып, егемен еліміздің іргетасы берік болуына өз салалары бойынша сүбелі үлес қосып келеді.
Мәселен, тұңғыштары Ғабиден жоғары білімді инженер-механик. Өзінің мамандығы бойынша
құрылыс саласында жұмыс істеп жүр. Мамандығы экономист зайыбы Айнашпен үш бала өсіріп
отыр. Ал ортаншысы Мәжиттің екі жоғары білімі бар. Медицина ғылымының докторы, профессор.
Қазіргі уақытта Астанадағы Медицина университетінің ректоры. 2017 жылы республика Ғылым
академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланды, академик атағы берілді. Сонымен қатар
Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер атағы тағы бар. Мамандығы дәрігер зайыбы Гүлден екеуі
екі бала өсіріп, олардан өрген төрт немеренің қызығына бөленуде. Кенжелері Надим Москваның
П.Лумумба атындағы халықаралық университетін өте жақсы бітіріп, қазір Алматыда өзінің
мамандығына сай банк-қаржы саласында еңбек етуде. Отбасындағы екі баладан екі немере
сүйіп отыр. Келіні Мәдина мұғалімдік қызметте.
Өркені өскен, егемен еліміздің заңғар тұлғалы азаматы саналатын асыл ағаның барлық саналы
ғұмыры ел-жұртпен, халықпен біте қайнасқан ортада өтті. Сондықтан да оның тындырған,
артында қалдырған істерінің бәрі, қай жағынан алып қарағанда да, өзгелерге ұлағатты өнеге
ретінде атап көрсетуге лайық.
Міне, биыл тәуелсіздігінің туын тігіп, егемен ел атанған қазақ жұрты елордасының Астанаға
келіп орныққандығының 20 жылдық мерейтойын атап өткелі тұрған тұста, ел мақтанышы
абзал аға Зейнолла Мұхаметжанұлына: «Сізге зор денсаулық, әулетіңізге береке-бірлік берсін,
абыройы асқақ биік тұғырдан табаныңыз таймасын!» - деген жүректен шыққан шын ықыласты
тілігегімізді айтқымыз келеді.
Аманкелді жҰМАбек,
журналист
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Адилхан ШАбАтОв
ветеран тыла

О пике времени

В

2017 году отмечается тридцатилетие ветеранского движения. В год его
десятилетия одним из руководителей Совета ветеранов республики
был избран Адилхан Кенжебаевич Шабатов. Имя государственного и
общественного деятеля, персонального пенсионера за особые заслуги перед
республикой хорошо известно нашим соотечественникам. Его знают как
человека большой ответственности, исключительного трудолюбия, неуемной
энергии. Трудовые достижения отмечены двумя орденами «Знак Почета»,
орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции, Почетной
Грамотой Президента РК к 10-летию Независимости.
В книге Д.А. Кунаева «О моем времени» А.К. Шабатов назван в
числе людей, способных обеспечить выполнение поставленных задач,
работавших без шума и суеты, добивавшихся хороших результатов,
создававших творческую обстановку. «При полном взаимопонимании мы
работали вместе, как одна команда. Причем никогда не возникало проблем,
связанных с межнациональными отношениями, потому что всегда уделялось
первостепенное значение духу интернационализма»,– отмечает автор.
Имея колоссальный опыт партийно-советской, комсомольской,
профсоюзной работы, с 1997 года он был заместителем председателя
Центрального совета Организации ветеранов Республики Казахстан.
Находился в гуще дел ветеранской организации, жил ее буднями, интересами,
проблемами. Среди них защита прав и интересов пожилых, повышение
качества их жизни, патриотическое воспитание молодежи на примере старшего
поколения. Личные обращения ветеранов партии рассматривал внимательно,
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оперативно, оказывая содействие и поддержку. А.К. Шабатов входил в состав координационного
совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов независимых
государств», способствуя взаимодействию и живой работе. Несомненно, лично знал многих ветеранов,
чья трудовая биография, лучшие годы были связаны с Казахстаном, целиной – планетой ста языков.
Именно она сцементировала дружбу разных этносов, оказавшихся волею судьбы вовлеченными в
очередную массовую кампанию советского периода пятидесятых годов ХХ века. Интернационализм
еще одно качество, присущее личности А.К. Шабатова. Об этом свидетельствуют и советские немцы,
выехавшие на постоянное местожительство в Германию. Их то в Кургальджинском районе проживало
в достаточном количестве. Как известно, в годы войны многие из них были высланы туда из Поволжья.
Характерное немецкое трудолюбие отмечалось и руководством района.
В канун 70-летия мне довелось встретиться с Адилханом Кенжебаевичем в офисе республиканского
совета ветеранов. Держался он степенно, на вопрос о самочувствии ответил, что все нормально, но к
этому времени, насколько было известно, его беспокоили серьезные серьезные проблемы с сердцем. О
болезни ни слова. Только о деле. В то время Центральный совет ветеранов занимался сбором материала
для биографической книжной серии «Почитаемые люди земли казахской». Предложил написать о
моем отце, ветеране партии и труда. Этот эпизод говорит сам за себя, насколько душевно он относился
к старшим товарищам по партии, снискавшим уважение честным трудом, отношением к людям,
оставившим свой след на земле. На прощание мне был презентован третий том книги с автографом
А.К. Шабатова: «В знак признательности за активное участие в работе ветеранского движения через
СМИ города Астаны, в частности, через газету «Вечерняя Астана». 6 мая 2003 г.».
Успех и признание не приходят сами по себе как манна небесная. Трудности и испытания, выпавшие
на его долю, Адилхан Кенжебаевич преодолел. На то и стойкий характер, выдержка, сдержанность,
целеустремленность. Все эти замечательные свойства человека проявлялись в его степенности,
основательности, сильном голосе, свидетельствующих о внутреннем стержне, крепких корнях
родословной.
В 1933 году он родился в городе Акмолинске. Детство пришлось на тревожные военные годы. Отец
погиб в боях под Воронежем в 1942 году. Для семьи Шабатовых эта была тяжелейшая утрата. Нелегко
было матери поднимать двоих детей. На долю семьи выпало немало лишений. Они то и закалили
Адилхана, который уже в юном возрасте заявил о своем будущем: «Хатшы болам, немесе атшы
болам», о чем свидетельствует народная молва. После успешного окончания Кургальджинской средней
школы Адилхан Шабатов начал трудиться, поступив заочно в Магнитогорский государственный
пединститут. Зарабатывал на жизнь, став опорой самым дорогим людям, маме и сестре Асыл. Его
самостоятельность, ответственность за порученное дело, серьезность не по годам были вовремя
замечены старшими товарищами. В 1954 году его избирают вторым секретарем Есильского райкома
комсомола, затем – первым секретарем Кийминского райкома ЛКСМК. Спустя пять лет он – первый
секретарь Акмолинского обкома комсомола. В годы освоения целины молодежный лидер Адилхан
Шабатов в эпицентре ярких событий, встречает добровольцев-первоцелинников из многих уголков
Союза. В этот бурный период наиболее полно проявились его блестящие организаторские способности,
деловые и личностные качества.
В 1961 году он переходит на руководящую советскую работу, а в 1965 избирается первым секретарем
Атбасарского райкома партии, самого крупного района Акмолинской области, богатого своим
историческим прошлым. Под его началом интенсивно развивается сельхозпроизводство, строительство.
Приоритет отдается решению социальных вопросов. С его именем связано возведение Дома культуры,
больничного комплекса, ТТС, гостиницы, школы, жилья. На голубых экранах атбасарцев появляются
программы Центрального и Казахского ТВ.
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По окончании Высшей партийной школы Адилхан Шабатов избирается первым секретарем
Кургальджинского райкома партии. Пожалуй, новое назначение было для него и ответственным и
волнительным. В Кургальджино прошла его юность. К тому же район в тот период по ряду показателей
числился в аутсайдерах. Остро стояли проблемы дорог и питьевой воды. Сам райцентр имел не совсем
приглядный вид. Словом, пришлось основательно заняться обустройством района. За одиннадцать лет
кропотливого труда район подтянулся, по всем направлениям был взят рывок, улучшились показатели.
Выстроен Дом культуры, проложен асфальт, налажена ретрансляция телепрограмм. Заработали
предприятия сельхозтехники, заготзерно, автобаза, началась электрификация района. Кургальджинский
район занял свое достойное место в рейтинге Акмолинской области.
Почти шестнадцать лет А.К. Шабатов возглавлял Атбасарский и Кургальджинский районы.
Руководителем он был компетентным, принципиальным и требовательным. Для него не было чужих
проблем. Поддерживал народ, слово его не расходилось с делом. Этим и заслужил уважение и доверие
людей. Уборочная страда – самая хлопотная пора. Первый секретарь лично контролировал ход
жатвы. Вот что рассказал бессменный участник двадцати пяти уборочных кампаний, учитель Асыл
Рахимжанов: «Так случилось, в один из дней комбайн мой утром простаивал. Подъезжает машина
первого секретаря Кургальджинского райкома партии. Шабатов строго спрашивает, в чем дело, почему
стоишь, время-то дорого? Говорю: нет машины. После полудня он вторично объезжает поля, снова
простаиваю не по своей вине. И вот с того момента за моим комбайном закрепили машину «ГАЗ-52».
Это была жатва-76, которая принесла казахстанский миллиард. Учитель-хлебороб, в числе передовиков,
также был представлен к ордену.
Два созыва подряд, 1975, 1980 гг., А.К. Шабатов избирался депутатом Верховного совета республики,
четырежды – делегатом республиканских партийных съездов. Несколько лет был председателем
Целиноградского облсовета профсоюзов.
… Время сквозь сердце проходит. Принимая чужую боль как свою, имея чуткое сердце, воспринимая
любую несправедливость жизни очень близко, при этом внешне оставаясь спокойным, уравновешенным,
он серьезно подорвал здоровье.
А.К. Шабатов находился на пике своего времени, в котором он прожил достойно, мудро,оставив после
себя благие дела и доброе имя. Издана книга «Бұл біздің Әдеке», куда вошли воспоминания о человеке,
который уже при жизни пользовался авторитем, заслужив самые добрые слова признательности людей,
которым он служил честно, верой и правдой. «Да, это был наш Әдеке», – говорят современники,
которым посчастливилось вместе трудиться в замечательное время, когда людей объединяло духовное
родство, и порядочность считалась высшим мерилом человеческого достоинства.
раиса Агибаева
член Союза журналистов Рк
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роза АсылбекОвА
қоғам қайраткері, тыл ардагері

Қайраткер әйел

Е

лбасымыздың әйелдер қауымына айтқан: «Өмірде жаны нәзік, көңілі биік,
ал істе – мығым – әйелдерсіз бұл қоғамды көзге елестету мүмкін емес»
деген орынды сөзі өмірден алынғаны, әрине - шындық. Міне, менің айналамда
сондай еңбекқор әйел, әйел-басшы, қайраткер-әйел, қоғам белсендісі,
ардагер-әйелдер - баршылық. Солардың бірі, бірегейі нұр-сұлтандық: Роза
Иманғалиқызы Асылбекова.
- Алғашқы сұрағым ата-аналарыңыз қандай адамдар еді дегенде, ол:
- Әкем Иманғали Асылбеков шаруа отбасынан шыққан, Павлодар облысы,
Баянауыл ауданында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер,
1- топтағы мүгедек еді, 1949 жылы дүниеден өтті.
Ал анам Ақшабақ Асылбекова жұмыстан қол үзбеген адам. Тіпті соғыс
жылдары әкем майданға кеткенде де, Станоковый зауытында жұмыс
жасады. Ол әкемнен бұрын қайтыс болды. Сонда мен анамнан 8 жасымда
қалсам, әкемнен 13 жасымда айрылыппын. Мен нағыз зұлмат заманның
түлегімін. Саяси қуғын-сүргін жылдары өмірге келсем, балалық шағым
соғыс жылдары таршылықпен өтті. Сол жылдары қаншама қиындықтар мен
кедергілер болды. 1-ші сыныпқа мен анам қайтқан жылы бардым. Оқуды
жақсы оқыдым, анам айтушы еді, ол кезде есімді біліп қалдым ғой. Роза
жаным, оқуды жақсы оқы, көріп тұрсың ғой, күн көру оңай емес, еңбектен
қашпа деп ақыл айтатын,- деп өткен күндердегі қиын уақыттарын Роза апай
күрсіне отырып еске алды...
...Роза анасының осы сөздерін мәңгі есіне сақтап қалады. Ол 5 сыныпты
бұрынғы Ақмола қаласындағы қыз балаларға арналған интернатта
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жалғастырады, бұл интернат жетім қыздарға арналған оқу орыны болатын. Мектепті Роза Асылбекова
кілең «5» ке оқып, күміс медальмен бітіреді.
1954 жылы мектепті бітірісімен Алматыдағы бұрынғы С.М.Киров, /қазіргі Әль-Фараби/ атындағы
университеттің биология-топырақтану факультетіне оқуға түседі. Соғыстан кейінгі уақыт қой, атаанасының жоғы бар оған жоғары оқу орнынында оқу, өмір сүру оңайға түспейді.
Бірақ өжет те, қайсар қыз өмірдің қатаң тағдырына төзеп береді. Студент жылдары ол бір ғана
стипендиясын үнемдеп, тағамына да киіміне де жеткізіп күнелтеді. Роза Асылбекова университетте де
озат оқиды. Жолдастары мен курстастары алдында беделді, сыйлы болады.
4- ші курста оқып жүргенде Марат Тұрсынханұлына тұрмысқа шығады. Жоғарғы оқу орынын бітірген
ол 1959 жылы Ақмола облысы Қорғалжын ауданындағы Кенбидайық орта менктебіне мамандығы
бойынша қызметке орналасады. Бір жылдан кейін, 1960 жылы Целиноград кооператив техникумына
мұғалім болып қызметке ауысады. Мұнда ол тура 17 жыл химия-микробиология негіздері пәнінен дәріс
беріп қызмет етеді. Сол жылдары қоғамдық жұмыстармен де етене араласады. Ауданның, Целиноград
қаласының партия-кеңес жұмыстарының әртүрлі шараларына қатысып, өзін аудан тұрғындары алдында
таныта біледі.
Целиноград қаласы екі ауданға бөлінгеннен кейін 1977 жылы оны Совет аудандық атқару комитеті
председателінің орынбасары қызметіне тағайындайды. Онда 1981 жылға дейін істейді де, сол жылы
Целиноград қалалық атқару комитеті председателінің орынбасарлығына тағайындалады. Бұл қызметті
ол 1987 жылға дейін атқарады. Партия-кеңес қызметіне көндіккен ол талай істің басын атқарады.
Негізгі қызметі әлеуметтік сала болғандықтан жұмысы өте ауқымды, әрі шешімін табатын шаруалар
да көп болатын.
Қаланың әлеуметтік саласына қоса, білім, денсаулық, қайрымдылық пен көмекті қажет ететін
үлкен-үлкен істер тұрды. Соған қарамастан, Роза Иманғалиқызы алдына келген адамның мәселесін
шешіп беруге жанын салды. Жетім-жесірлер мен мүгедектердің талап-тілегін қанағаттандыру сияқты
жұмыстармен де айналысты.
Шын мәнісінде оның қызметі көпшілікпен жұмыс істейтін қызықты да қиын қызмет еді. Бірақ
ол бастаған ісін тындырмай тынбайтын. Алдына қойған істі шеше алмаса, оның шешудің жолдарын
іздестіріп, жаңа бір әдіс тауып, қайткенде де сол адамға көмектеспей қоймайтын. Алға қойған жұмысына
уақыты жетпесе де, сол уақытты тауып, үлгеруге тырысатын.
Роза Иманғалиқызы жолдасынан да ерте айрылады, екі баламен қалған ол, бала тәрбиесімен қатар
білдей азаматтың жүгін арқалап, Целиноград қалалық атқару комитетінің қызметінің ыстығы мен
суығына, ауыры мен жауапкершілігіне төзе білді. Бұл қызметте ол 1987 жылға дейін істейді.
Айтайын дегенім, 1986 жылдың ызғар-шарпуы Роза Асылбековаға да тиген болу керек. Сол жайында
сұрап-білдім.
- 1986 жылғы жағдайдан кейін басшылық қызметтен біраз қазақ басшылары мен кадрлары
шеттетілгенін білеміз. бұл үрдіс Целиноградты да шарпып, қалалық атқару комитетіндегі
орынбасарлық қызметіңізден сізде кеттіңіз ғой. сəкен мұражайы ашылған кезге дейін роза
иманғалиқызы жұмыссыз жүрді,- деп жазыпты кезінде «Алаш айнасы» газеті. сол жайында не
айтасыз?
- Желтоқсанның ызғары шынында көп адамдарға тиді. Ол шындық. Маған да тістері батты. Ол
қызметтен кеткеннен кейін алты айдай Облыстық Бейбітщілік қоры председателінің орынбасары болдым.
Маған дейін Сәкен мұражайына директорлыққа басшылар жағы біраз ер-азаматтарға ұсыныс жасапты,
бірақ олар бас тартқан екен, ал мен бұл ұсынысты қабыл алдым. Себебі ұлтымыздың мақтанышы
Сәкендей азаматтың, Мемлекет қайраткерінің, сүйікті ақынымыздың жұлдызын жарқыратсам, одан
артық арман бар ма деп ойладым.
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1988 жылы ақпанда мұражай ашылды, мен сәл кейінірек директорлығына тағайындалып, жұмысқа
кірісіп кеттім. Жұмыстың ең үлкені сол кезде «жоқтан бар құрау», яғни қор жинау болды. Әйтеуір,
көңілге бір демеу – Сәкеннің көзін көрген кісілер бар. Солармен жүздесіп, Сәкенге қатысты деректер мен
мұрағаттарды, жәдігерлерді іздеп, туған жерін, ауылынан бастап, қызмет істеген қалаларға, Мәскеуге
дейін бардым. Қазір айтуға оңай, бірақ ол кезде қызметкерлеріміз де аз, қаражат жоқ, қиындық өте көп
болды. Жалақы айлап кешігіп, ақшасы төленбегендіктен, телефонсыз да отырдық. Соған қарамастан,
1989-1991 жылдар аралығында біз қазіргі жәдігерлердің біраз бөлігін жинастырып үлгердік», – деп
еске алды Роза Асылбекова.
- заманның қиын уақытында, аштық жылы дүниеге келіп, саяси қуғын-сүргін заманын, бала
кезіңізде соғысты бастан өткеріп, əрі жетімдік көріп, қиындыққа төзе отырып, қызметтің биік
баспалдақтарына қалай шықтыңыз?
- Мен жетім өссем де, айналамда өмір көрген, жақсы адамдар көп болды. Ол кезде қыз баланың
өміріне бүкіл ауыл, тіпті сол рудың адамдары жауап берген десем артық айтпаған болар едім. Сондықтан
да болар біздің халық қыз балаға төрінен орын сыйлап, мәпелеп, қастерлеп өсірген. Сондай адамдардың
бойына жинаған асыл-қасиеттерінен нәр алдым.
Қыз баланың нәзік те қайратты, албырт та алғыр, ширақ та байсалды, сабырлы да төзімді болуы
алған тәрбиесіне тікелей байланысты деп айтып жатады. Ол дұрыс қой. Дегенмен, мен дәл уақытында
ата-анамнан қамқорлық көре алмасам да, кезінде олардың айтқан сөздерін есімнен шығармадым.
Сондықтан да оқуыма өте көңіл бөлдім. Ешқашанда еңбек етуден жалыққан емеспін. Әрі жақсы
адамдардың қасынан табылдым. Өз өзіме талап қоя білдім.
«Қызға қырық үйден тыю» деген мақалды да тегін шығармаған болар халқымыз. Содан көп түйін
түйдім. Салмақты, тәртіпті болуға тырыстым. Ата-ана жайлы, тәрбие туралы ойлана отырып, өмірлік
мәні бар әдеби кітаптарды көп оқыдым. Айналамдағы достарымды дұрыс таңдай білдім, мүмкін осы
жақсы қасиеттер мені аялап, бір Алланың өзі жар болған шығар.
Қай қызметте болсам да жан-тәніммен беріле жұмыс атқардым. Нәтижелі болуын алдыма мақсат
етіп қойдым,- дейді кітап кейіпкері.
- Ия, Роза Иманғалиқызы өзі айтқандай қызметіне деген адалдығы мен еңбекқорлығы оны биікке
жетеледі.
- Шын мəнісінде ол жылдары қазаққа мұражай ашу оңай болмаған шығар. бұл бастаманы
кімдер бастады, бұның өзі бір тарих қой?
-1985 жылы, мен ол кезде өзіңізге аян Целиноград қалалық атқару комитеті төрағасының орынбасары
болып қызмет атқартынмын. Сол жылы менің қабылдауыма қаланың бір топ ақсақалдарын бастап
Молдахмет Досаев келді. Ол кісі Сәкен Сейфуллинге арнап мұражай ашуға ұсыныс жасады. Бұл
мәселені ол кезде қайта құру кезеңі жүріп жатқан кез облыстың бірінші басшысы қолдады. Менің сол
кезде қазіргі Сәкен Сейфуллин мен Мұхтар Әуезов көшесі қиылысатын жерде тұрған ағаш үй есіме
түсе кетті. Себебі оның қасында Сәкен Сейфуллин атындағы кітапхана бар еді. Кейін ол кітапхана
көшілірді, қазір ол Жетінші телеарнаның ғимраты ғой. Ол уақытта бұл ағаш үй бала бақша болатын.
Ол кезде бала бақша мәселесі қиын болмайтын. Ата-аналардың келісімімен балаларды қалаған бала
бақшаларға ауыстырып бұл мәселені де шештім. Содан бұл үйді Облыстық мәдени басқармасы өз
қарамағына алды да, күрделі жөндеу жұмысын бастап кетті, бірақ ол кезде мен жөндеу жұмыстары
біткеннен кейін осында қызметке келетінімді білмеп едім – деп есіне алды Роза Иманғалиқызы...
...Әрине, жаңа ғана ашылған мұражайға көп нәрсе керек еді. Ең бастысы іздене отырып Сәкен
Сейфуллинге қатысты тың жәдігерлерді іздестіру керек болатын. Міне, Роза Иманғалиқызы жұмысты
осыдан бастайды. Кезінде бүкіл өмірі мен ғұмырын тек Сәкенге арнап, оны ақтап аламын деп зар
еңіреп, зыр жүгірген, талай тар жол тайғақ кешкен оның аяулы жан-жары Гүлбаһрамның да жоқ кезі.
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Дегенмен, Роза Иманғалиқызы алғашқы жұмысын ақынды көзі көрген адамдармен кездесіп олардың
әңгімелерін жазып алып, ол жайында жазылған мақалаларды жиыстырып, әрі туған-туыстарымен
жолығып ол туралы деректер жинаудан бастайды.
Сәкен Сейфуллинге қатысты деректі кино, фото құжаттар жинауды қолға алады. Сәкен қызмет істеген
жерлерде болып, ол жақтан да біраз материалдар әкеледі. Туған жері Жаңарқа мен өзі жырына арқау
еткен Көкшетау қаласы мен қызмет атқарған Қызылорда, Ташкент, Жезқазған қалаларына мұражай
қызметкерлерін жіберіп құнды деректер алдырады.
Роза Иманғалиқызын сол кезде есінде жүрген алдағы жоспары көп мазалайды. Себебі, 1994 жылы
Сәкен Сейфуллиннің 100 жылдығы аталып өтпекші болатын. Сол мерейлі датаға орай мұражайдың
алдынан ақынның ескерткіші бой көтермекші еді. Міне осы шаралар қалай өтеді деп қатты уайымдайды.
Дегенмен, көп болып көтерген іс жеңіл болады демекші. Бұл айтулы мереке – Сәкен Сейфуллиннің
100 жылдығы дүрілдеп өте шығады. Ақынның туған-туыстары, өнер сүйер қауым, жазушылар мен
ақындар Целиноград қаласында бас қосып, Сәкен ақынның атын аспанға шарықтатады.
Роза Иманғалиқызының тағы бір мұражайға қосқан үлкен ісі Сәкен мұражайының экспонаттарын
толықтыру үшін, кезінде Республикалық мұражай қорынан Сәкеннің біраз дүниелерін осы Ақмоладағы
мұражайға беруді сұрайды, бір емес бірнеше рет хат жазады. Кезінде ақынның бар заттарын сақтаған
жары Гүлбаһрам қайтыс болғасын, оның сіңлілері Сәкеннің бар дүниелерін Алматының Орталық
мұражайына өткізген екен.
Бірақ орталық мұражай оны көрмеге қоймаған екен. Ол заттар мұражайдың қоймасында жатса да,
Сәкеннің бұл дүниелерін Ақмоладағы Сәкен үйіне бермейді. Осы мәселені Роза Иманғалиқызы сол
кездегі Қазақ ССР мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібековке Сәкен мұражайын арнайы келген кезінде
айтады. Ол кісі мұражай жұмысын жақсы білетіндіктен, ол бұл мәселені бірден шешіп береді. Көп
ұзамай Сәкеннің он шақты заттары мен оның әйгілі темір керуеті де осындағы Сәкен мұражайына
әкелінеді. Бұл да Роза Иманғалиқызының талаптанған істерінің бірі болса, әрі оның қайсар мінезінің
бір қыры еді.
Міне, ол осы өзі құрған Сәкен Сейфуллин мұражайында тура 14 жыл қызмет етіпті. Роза
Асылбекованың кезінде мұражай жанынан «Достық» атты әдеби ұйым жұмыс жасаған екен. Онда
Сәкеннің өмірі мен қызметі, шығармашылығымен байланыстыратын ақын-жазушылардың естеліктері
арқылы шығармашылық кеш ұйымдастырылып отыратын. Бірде мұражай ұйымы осынан зейнетке
шыққан Роза Иманғалиқызының туған күніне орай мерей тойлық кеш өткізеді. Сонда ақындардың өзі
де Сәкеннің жұлдызын жарқыратқан Роза ханымға өлең жолдарын арнапты. Қазақстанға еңбегі сіңген
қайраткер, белгілі ақын Нұрғожа Ораз:
Самғатты талай өрге саналы шақ,
Ел сыйлап, басқа қонар қарады бақ.
Тіредің еңбек жолын бәйтерекке,
Сәкеннің қызы болып қаларың хақ - деп сипаттаса, ал «Алаш» сыйлығының
лауреаты, дүлділ ақын Серік Тұрғынбеков:
... Жақсы лебіз жетелер ойға осындай,
Мұражайдың төрінде той басылмай.
Сәкен жайлы деректі жиып терген,
Жүрегіңіз қазына – қоймасындай.
Ақылың – кең, білгенге сөзің дана.
Ту ұстайтын туғандай кезің жаңа,
Директорлар музейде бола берер,
Ал, алғашқы директор өзің ғана...,365
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деген теңеулермен теңестіріп, осы Сәкен Сейфуллин мұражайына сіңірген Роза Имагғалиқызының
еңбегін көрермен қауымға жария еткен еді.
2007 жылы Роза Иманғалиқызы Астана жанындағы Малиновка ауылына орналасқан саясиқуғын сүргін құрбандарына арналған «Алжир» лагері ашылар алдында оның алғашқы ұйымдастыру
жұмыстарына да көмектесіп, осында алты айдай қызмет жасайды. Ал Астанадағы Максим Горький
театрының мұражайын ұйымдастыруда да қолқағыбысын тигізген.
Бүгінде Роза Иманғалиқызы зейнетке шықса да үйде бос қарап отырмайды. Сексеннің сеңгіріне
шықса да қоғамдық жұмыстардан қалған емес. Ол Астана қалалық және Сарыарқа аудандық ардагерлер
Кеңесі Президиумының мүшесі. Роза Иманғалиқызы саяси науқанымыз - сайлау кезінде жауапты
жұмысқа үнемі қатысып отырады. Халық қалаулыларының ғана емес, Қазақстан Республикасының
тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың да сайлау компаниясының құрамында болып, жауапты
қызмет атқарды.
Ол Сарыарқа аудандық отбасы және әйелдер комиссиясының мүшесі болды. Астана қалалық
ардагерлер кеңесі жанындағы қалалық әкімшіліктегі бастауыш ұйымын басқарды.
Наградалары да жоқ емес. Қазақстан Республикасының Халық ағарту ісінің үздігі, Астана, «Ерен
еңбегі үшін» және Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10, 20 жылдығы медальдарімен тағы да
басқа Құрмет грамоталарымен марапатталған. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың Алғыс хаты да тапсырылған.
Ендігі арманым осы тәрбиелеп өсірген екі балам Марал мен Оралдың, үш немерем - Зәуре, Жәмила
мен Жанияның амандығын тілеп, осылардың қызығына тоймасам деген ойым бар,- дейді Роза
Асылбекова.
Роза ханым – әйел қайраткер, қоғам белсендісі, зейнеткер-ардагер, аяулы ана, асыл әже!
Адам бойындағы барлық жақсы қасиет күннің нұрынан, ананың сүтінен дарыған десек, осы бір
асыл сөздер біздің Роза ханымға ғана арналғандай. Соңыңыздан ерген сіңлі-қыздарыңыз тек өзіңіздей
күрескер, қайсар, білікті, білімді болсын, - деген тілек айтамыз. Сізге зор денсаулық, мол бақыт,
сарқылмайтын байлық молынан келсін, - дейміз!
ғалия балтабай
«құрмет» орденді журналист,
Павлодар облысының құрметті азаматы
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қажахмет бАлАХМетОв
қоғам қайраткері, тыл ардагері

Тау биігі аласармайды

Ә

ркім өзінің асқан белесін, қолы жеткен биігін алған асуларға теңеп жатады.
Егер мұнысы ел игілігімен, халықтың мұрат-мақсатымен астасып жатса
дұрыс екендігіне еш күмәніңіз болмайды. Өйткені қарапайым мұғалімдіктен
министр лауазымына дейін көтерілген, өзіне жүктелген салмағы батпандай
жүкті белі қайыспай көтере білген, республикамыздың оқу-ағарту саласына
баға жеткісіз үлес қосып, артына – кейінгі, қала берді бүгінгі ұрпаққа білімнің
нәрінен мейірлері қана сусындауына мүмкіндіктер жасаған халқымыздың
тұлғасы асыл ардагер перзенті, қоғам қайраткері Қажахмет Балахметұлының
өмір жолы нақ жоғарыда айтқанымыздың айқын дәлелі десек жөн.
Тіпті осыдан аз уақыт бұрын ғана, яғни 2016 жылы маусым айында өзінің
90 жасқа толған мерейтойын атап өткен Қажахмет ағамызды шарболаттай
серпінді қажыр-қайраты қайта қоймаған биік тұғырдағы қыран құсқа теңесек
те артықтық етпейтін сияқты. Ал қырандар қашан да тек көк аспанда ғана
қанат жая қалықтап, мұзарт таудың шырқау шыңына қонақтайды. Себебі
көк жүзінде қалықтаған қырандар ғана тау биігі ешқашан аласармайтынын
жақсы біледі. Демек, бұл өзінің ұмтылысы мен талпынысында тек алдына
ізгі ниет, асқақ мұрат қойған адамдар ғана биік асуларға қол жеткізеді деген
астарлы ойды меңзеп тұрғаны деген сөз. Міне, біздің де, ардагер азаматын
ардақ тұтатын барша қауымның да Қожахмет Балахметұлын асқар таудың
биік шыңына туын тігіп, тұғырын орнықтырған тұлға деп отырғандығымыз
сондықтан.
Екі – ХХ және ХХІ ғасырдың көзі тірі куәгері, тоқсан жастың асулы
биігіне көтерілген асыл ағаның өмір белестері өз уақытының аумалы-төкпелі
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құбылыстарымен қатар өрілген десек те болады. Әсіресе өткен ғасыр халқымыздың тағдырында
қырғынды аштығымен, 37-ші жылғы ел ішінен жаппай «жау іздеген» үрейлі дүрмегімен, 1941-1945
жылғы алапат соғысымен зұлматты кезеңдер ретінде әлі де жадымыздан өшіп, санамыздан жойыла
қойған жоқ. Осының бәрін көз алдынан өткерген Қажахмет ағаның қилы кезеңдер, шыққан тегі, өскен
ортасы жайлы айтары да аз болмасы белгілі.
-Сіз сұрақ қойып отырғандықтан, алдымен сөзімді қазақтың ежелден келе жатқан шежірелі жолынан
бастасам, бабамыз Қойгелдіден Әбілғазы, Әбілқайыр (Қайыр), Әбділдә, Әлпейіс есімді төрт бала.
Осылардың Әбілқайырынан және әжеміз Ұлыштан - үлкені Мырзахмет (1938 жылы «халық жауы»
жаласымен ұсталып хабарсыз кеткен), ортаншысы Қожахмет (жас кезінде опат болған), сосын менің
әкем Балахмет тарайды. Бұлардан басқа Ажар, Әсия, Қадиша, Бәтима (Тобатай) есімді қыздары болды.
Анамның есімі – Қазез. Бірақ ертедегі дәстүр бойынша тұңғыш немересі мені әжем өз бауырына салып
алғандықтан, шешемді жеңгемдей көріп атын атап кеттім.
Атамыз Әбілқайыр ертеде қайтыс болғанда небары отыз сегіз жастағы әжеміз балаларына жетімдік
көрсетпей адам қатарына қосқан жан, - деп әңгіме тиегін әріден ағытқан Қажахмет аға осы арада сәл
ойланғандай қалып танытты да, іле қайта сабақтап әкетті. - Ал жас кезінде арабша молданың алдынан
білім алған әкем 1914-1917 жылдары өз ауылында ұйымдастырған орыс-қазақ мектебінде, 19181921 жылдары Саумалкөл мен Көкшетау қалаларындағы жоғары бастауыш училищесінде (тұрмыс
қиыншылығынан оны аяқтамаған) оқыған көзі ашық, сауатты адам болды. Осы оқу, алған білімдері
арқасында өз уақытында ол кісі өмірінің бастапқы жылдарында Көкшетау қаласында халық сотының
хатшысы, Володаровкада (Саумалкөлде) аудандық атқару комитетін жүргізушісі, орталығы Казгородок
селосындағы (қазір Сырымбет аталады) жаңадан ұйымдастырылған ауданда прокуратураның
хатшысы, Қызылжарға жақын Полуден қаласында аудандық тұтынушылар қоғамында, астық дайындау
мекемесінде қызметкер сияқты түрлі салаларда беделді жұмыстарды атқарған. Жетім болып өсуі,
бертін келе 1937 жылы Алаш партиясының мүшесі Әбілғазин Фаттахтың тәрбиесінде болды, байдың
қызына үйленді деген айыптаулар тағылып, қызметінен қуылуы, хабарсыз кеткен ағаларының, өзінің
балаларын өсіріп, тәрбиелеуі, ағайын-туысқа жақсылық жасауы, соғысқа алынып, 1943 жылы мина
жарықшағынан бір көзінен айырылуы – осының бәрін ой-санамызға салып екшесек, әкеміздің өмірі
«тар жол, тайғақ кешулерден» тұратындығына куә болғандаймыз.
Егер 1937-1938 жылғы халықтың басына түскен нәубет болмаса, жан-жақты дайындығы бар,
қолынан үнемі газет, журнал, кітап түспейтін білімділігімен, ел таныған үлкен лауазымды тұлғаға
айналар ма еді, кім білсін?! Мәселен, уақытында әкеммен бірге қызмет істеген Жұмабай Шаяхметов
ертеде алған білімімен Қазақстан Орталық партия комитетін басқарды. Республикада осындай қызмет
атқарған Яковлевтің 9 сыныптық қана білімі болған. Бұларға қарағанда оқуы «көшілгері» дейтін әкем
партия қатарына соғыстан кейін, сауда саласында басшылық қызметте жүргенінде, 1958 жылы ғана
кірген. Жалпы отбасымызға, әкейдің өмір жолына қатысты туғанына 100 жыл толуына орай 2004 жылы
«Жібек жолы» баспа үйінен «Менің туыстарым» деген атаумен өзім қолға алып арнайы кітап жазып
шықтым. Сонда біраз жайлар айтылған...
-Олай болса, сөзіміздің желісін осы арадан бір қайырып, Қажахмет аға, өзіңіздің өмір жолыңызға
қарай ойыссақ...
-Мен өзім 1926 жылдың 26 маусымында Көкшетау уезінің Ортақшыл болсында №18 ауылда
қызметкер отбасында дүниеге келдім. Әкейдің қызмет жағдайына, тағдыр талайына байланысты әр
жерге қоныс аудара жүріп Саумалкөлдегі қазақ бастауыш мектебінде, Омбы жақтағы Знаменщиковка
қаласында, Қызылжар жақтағы Полуденде тұрғанда да оқудан қалмай, ең ақырында 1945 жылы
Володаровка орта мектебін орысша бітіріп шықтым. Ұлы Отан соғысының қызу жүріп жатқан тұсында
Солтүстік Қазақстан облысы Көкшетау ауданының Сулыкөл колхозында пішен дайындау, элеваторға
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астық тасымалдау сияқты шаруашылықтың әртүрлі жұмыстарына араластым. Еңбек жолым осылай
басталған мен бір жыл Чкалов аудандық әскери комиссариатының әкімшілік-шаруашылық бөлімін
басқарып, кейіннен жоғарғы оқу орындарында оқыдым.
Жинақтап айтсам, 1948-1952 жылдары Казгородок (Сырымбет) орта мектебінде тарих пәнінің
мұғалімі, Көкшетау облыстық оқу бөлімі меңгерушісінің орынбасары, 1953-1957 жылдары Еңбекшілдер
ауданының Макин, Степняк орта мектептерінде директор, 1957-1970 жылдары облыстық халыққа білім
беру бөлімі меңгерушісінің орынбасары, меңгерушісі, Көкшетау облыстық партия комитетінің мектеп
бөлімінің, үгіт және насихат бөлімінің меңгерушісі, Көкшетау қалалық партия комитетінің хатшысы,
кейін бірінші хатшысы, облыстық «Білім» қоғамы кеңесінің төрағасы қызметтерін атқардым. Петропавл
мұғалімдер және Семей педагогикалық институттарын тарих пәнінің оқытушысы мамандығы бойынша
бітірдім. Осының барлығы менің келешек тағдырыма даңғыл жол ашқан қадамдар болды деп білемін.
-Менің ойымша осы қызметтерде іскерлік танытуыңыз, жинақтаған мол тәжірибеңіз Сізді құрметке
бөлеумен қатар, республика өміріндегі жоғары лауазымдарға тағайындалуыңызға да тұғыры берік
іргетасты қалап берді дегенге сиятын сияқты.
-Әрине, білім мен біліктілік, талап пен талпыныс, іс пен тәжірибенің орны бөлек екеніне дау жоқ.
1970 жылдың жазында Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің ғылым және оқу орындары
бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметіне тағайындалып, халыққа білім беру проблемаларымен,
кәсіптік-техникалық білім беру жүйесі жұмыстарымен айналысуыма, ал 1974 жылы 14 тамызда Қазақ
ССР Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен республика Оқу министрі болуым мемлекеттік
басшылық тарапынан маған көрсетілген жоғары сенім, білім мен өмір көрген тәжірибенің арқасы
екендігі анық. Осы қызметті 1987 жылы жасыма байланысты зейнеткерлікке шыққанымша атқардым.
Ел үшін, елдің келешегі – жас ұрпақ үшін салмағы ауыр міндетті абыроймен атқаруға бар қажырқайратымды жұмсадым.
Иә, қатардағы мұғалімдіктен республика Оқу министрі сатысына дейін көтерілген, бүгінде 90
жастың төріне иек артып отырған Қажахмет Балахметұлының ұзақ ғұмырында тындырған істері
толағайдай тау қопарған ерен ерге бергісіз еңбекпен бір есеп. Өйткені Қажағаң министрліктің тұтқасын
қолына алған жылдарда республикамыздағы мектептердің, мектеп жасына дейінгі және мектептен
тыс мекемелердің, жоғары және орта оқу орындарының оқу-материалдық жағдайын жақсарту, оларды
педагогикалық ғылыми кадрлармен қамтамасыз ету және оқытушылардың біліктіліктерін жетілдіру
бағытында бірқатар оң шешімдер қабылданып, жүзеге асырылды. Жыл сайын «Мектеп» баспасынан
атаулары 100-ден асып жығылатын әдістемелік құралдар мен оқулықтар жарық көрді. Жалпыға бірдей
орта білім алуды жүзеге асырудың алғышарттары жасалынды. Бұл үшін ел аумағындағы барлық
колхоздар мен совхоздардың орталықтарында интернаты бар орта мектептер ашылды.
Осы арада Қажахмет Балахметов министр болып тұрған кезде, атап айтқанда, өткен ғасырдың
оныншы бесжылдығында 435,5 мың, оның ішінде ауылдық жерлерде – 283,6 мың орындық, ал онбірінші
бесжылдықта 348,6 мың орындық 560 мектеп, 143,4 мың орындық 773 мектеп жасына дейінгі балалар
мекемесі салынды. Бұларға селолардағы интернаты бар мектептер, мұғалімдерге арналған тұрғын
үйлер салынғандығын қоссақ, таудай талпынысты талай істер атқарылғандығына көзіміз жетеді.
-Өзіңіз де білесіз, адамның азамат болып қалыптаспағы алдымен ұстазына, және де содан алған
ұлағатына байланысты. Міне, сондықтан да республика министрі қызметімде педаггогикалық оқу
орындарының жағдайын жақсартуға айрықша көңіл бөлдім. Себебі өзім де көп жыл мұғалімдік қызмет
атқарғандықтан, ұстаздың біліктілігінің шәкірттер үшін қаншалықты маңызды екендігін жадыма
мықтап түйген едім. Жаңа үлгімен 30-ға тарта оқу корпустары, жатақхана, жанама құрылыстар салынды.
Олардың арасында Қостанай, Көкшетау, Целиноград, Ақтөбе, Қарағанды, Орал педагогикалық жоғарғы
оқу орындары, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің оқу корпусы, бірнеше
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жатақхана, тұрғын үйлер, Алматы, Ақмола, Атырау қалаларындағы көрсе көз тоярлық Оқушылар
сарайы, спорт және көркемөнер мектептері, Ы.Алтынсарин атындағы Педагогикалық ғылым
институтының лабораториялық корпусы, Мұғалімдердің білімін жетілдірудің орталық институтының
оқу корпусы мен жатақханасы бар. Интернат мекемелеріндегі, әсіресе олардағы жетім және сырқат
балалар айрықша қамқорлыққа алынды. Мектептерде, мектеп жасына дейінгі мекемелерде тегін ыстық
тамақ беру тәртібі енгізілді, - дейді Қажағаң әңгімелесу желісінің бір ретінде. Мұны өзім тындырған
іс деп мақтану үшін емес, сұхбаттасу үстіндегі менің көзімді жеткізе түсуге дәнекер етіп отырғандығы
деп білдім.
Шынында абзал ағаның тындырғаны бір осы ғана емес. Тек онбірінші бесжылдықтың өзінде
мектептер мен басқа да білім беру мекемелеріне жоғары білімді 47537 және орта арнаулы білімді 33227
– жалпы саны 80746 мұғалім жіберілді. Облыс орталықтарында және Алматы қаласында мұғалімдердің
білімін жетілдіру институттары ашылды. Барлық аудандарда әдістемелік кабинеттер ашылып,
олардағы қызметкерлер саны көбейтілді, материалдық негіздері жақсартылды, жеті педагогикалық
жоғары оқу орындары мен университеттерде басшы кадрлар біліктілігін арттыру факультеттері
құрылды. Екі тілде, оның бірі – «Қазақстан мұғалімі» газеті, қосымшалары бар «Қазақстан мектебі»
журналы, басқа да мұғалімдерге көмек ретіндегі басылымдар жарық көрді. Педагогика дамытылып,
тұғыртасы нығайтылды. Осы жылдарда 15 докторлық және 289 ғылым кандидаты диссертациясы
қорғалды. Осының барлығы түптеп келгенде республикамыздағы оқу-тәрбие жұмысының деңгейін
жоғары деңгейге көтеруге септігін тигізді. Мұндай ілкімді қадамдар Бүкілодақтық ауқымда Қазақстан
мектебінің мәртебесі мен беделін көтерді.
Қажахмет Балахметов тек министрліктің қызметімен ғана айналысып қоймай, көптеген
жинақтарда, педагогикалық басылымдарда, жеке шығармашылықтарында жалпы саны 100-ден астам
білім берудің әртүрлі проблемаларына арналған жұмыстарын жариялады. Министр болып жұмыс
істеген уақытында 1978--1987 жылдары мұғалімдердің Ү және ҮІ республикалық съездерін өткізді.
Бірнеше шетелдерде және бұрынғы Одақтық республикалардағы білім берудің, осы саладағы ғылым
жетістіктерінің ғылыми-практикалық конференцияларына қатысты. Мәселен, Азия және Океания
елдерінің оқу министрлерінің Шри-Ланкада өткен төртінші аймақтық конференциясына қатысып,
республикамыздың білім саласындағы жетістіктері турасында толымды баяндама жасады, басқа
елдердің білім берудегі көптеген қызметкерлерінің делегацияларын қабылдап, олармен пікірлер
алмасты.
Жасыратыны жоқ, біз кейде кеңестік жүйені сынға алып жатамыз, сөйте тұра ол кезеңнің білім
берудің берік жүйесімен ерекшеленетіндігін де жиі еске алатынымыз шындық. Осы жайындағы
Қажахмет ағаның да пікірін осы арада келтіре кетсек артық болмас деп білеміз.
-Ол кездегі мығым жүйенің қалыптасуы мыңдаған ғалымдар мен педагогтардың сарылып
атқарған ой еңбектерінің жемісі. Өзім облыстық деңгейдегі білім саласында қызмет істеген
жылдарда 568 мектеп жұмыс істеді. Солардың әрқайсысын аралап, кеңес беріп, талап қойып жүрдім.
Мұның бәрі білім сапасын жақсартсақ деген мақсатты көздегендіктен еді. Дегенмен, ашығын
айтсам, кеңес заманында да мұғалімдердің беделі биік емес болатын, қазір тіпті төмендеп кетті.
Кәсіби шеберліктерін жетілдіру жағы әлсіз. Оңтайландырамыз деген желеумен оқушы санын
көбейтті, бұрынғы 20-25 баланың орнына бір сыныпта 40-45 бала оқитын жағдайға жетті. Бұрын
республикадағы ұстаздардың 73 пайызы әйелдер, 27 пайызы ер адамдар болса, қазір соңғыларының
саны тіпті аз. Бұл мұғалім болуды ар санайтын теріс пікірдің салдары. Керісінше мұғалім бол
алмағандыққа, білімнің таяздығына ұялу қажет. Қазір жұмыссыз қалған агроном, зоотехник, мал
дәрігері, инженер күнкөрістік жалақы алу үшін мектептерді жағалай бастаған. Ал кәсіби шеберлігі,
ұстаздық ұлағаты жоқтардан қандай шәкірттер тәрбиеленіп шығатындығын ойласақ, төбе шашыңыз
370

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
В ПАМЯТИ НАВЕКИ

тік тұрады. Біз, осыдан қорқуымыз, осыдан арылуымыз керек. Мен бүгінгі мектеп директорларының
бойынан мектепке қажетті бояу, шеге, тақтай, қысқы отын жиып алсам деп қара шаруаның қамын
күйіттеген адамды емес, шын мәніндегі шығармашыл тұлғаны көргім келеді. Қысқасы қаржы
тапшы деген сылтаудың бәрін ысырып тастап, ел келешегіне негізделген оқу-білім саласына
ерекше қамқорлық, мұғалім беделін көтерер алғышарттар жасалуы тиіс. – Міне, қоғам қайраткері,
уақытында еліміздің Оқу министрі болған ардагер ағаның бүгінгі білім саласына қатысты айтар
ойлары осындай.
Бүгінгі тәуелсіздік жағдайындағы Қажахмет Балахметұлының тағылымы мен түйінді
тұжырымдары да көңілге қонарлық. Ол: «Тәуелсіздік – бақыт, кез келген салада өз еркіңмен
қызмет істеу. Әлемдік ілім ілгерілеген сайын өз республикамыздың шеңберінде ғана қалған білім
тоқырап, өркениеттен алыстай бермек. Елбасының Ломоносов университетінің филиалын ашу,
Лондон университетімен байланыс жасау, дарынды шәкірттерді шетелдерге шығарып оқытып алу,
мектептерді компьютерлендіру сияқты ілкімді қадамдарды алға міндет етіп қойып отырғандығы
содан», - дейді.
Республикамыздың оқу-ағарту саласындағы нардың жүгін көтергендей жарты ғасырлық жемісті
еңбегі де елеусіз емес. Екі мәрте Қазақ Жоғарғы Кеңесіне депутат болып сайланды. үш мәрте
Еңбек Қызыл Ту орденімен, бірнеше медальдармен, 4 рет Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің мақтау
грамотасымен, «Ы.Алтынсарин», «Н.К.Крупская» медальдарымен, СССР және Қазақ ССР оқу-ағарту
ісінің озаты белгісімен, сондай-ақ 80 жасқа толуы қарсаңында «Парасат» орденімен марапатталды.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де қарап отырған жоқ. Қоғамдық жұмыстарға белсене
араласты. 1988 жылдың қаңтарынан он жыл бойына Қазақстан Балалар қоры төрағасының
орынбасары, төрағасы, соңғы екі жылында, Балтық жағалауы елдерін қоспағанда, бұрынғы Одақтың
құрамындағы барлық республикалардағы балалар қорының басын біріктірген Халықаралық балалар
қоры ассоциациясының вице-президенті болып сайланды. Соның бір айғағы – 2007 жылдың 14
қазанындағы Патриарх Московкий и всея Руси Алексей ІІ нің Жарлығымен берілген орден. Бұл
жарлықта: «За особые заслуги в попечении о детях нуждающихся, сирых и больных жалует
Балахметова Кажахмета Балахметовича Орденом святого Благоверного царевича ДИМИТРИЯ,
Московского и Угличского чудотворца», - деп жазылған. 1988 жылы маусым айыннан өзі туыпөскен аймақтағы – Көкшетау университеті ректорының кеңесшісі, профессоры болып жұмыс істеп,
«Қазақстандағы педагогика тарихы және педагогикалық ойлар» тақырыбында лекциялар оқыды.
Ақмола облыстық, Республикалық ардагерлер кеңесі төралқасының мүшесі болып сайланды.
Көкшетау қаласының, өзі туған Сотүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының «Құрметті
азаматы» атанды, және де салалық министрліктің «Құрметті педагог» атағын иеленген. Бұдан басқа
да көрген сый-сияпаттары өз алдына бір төбе. Бұл жайында абзал ағаның ауыз толтырып айтарлық
та жөні бар.
-Мен өмірімде өзімді өзім мақтап сөз айтқан адам емеспін. Соғыс жүріп жатқан 1944 жылы,
онда оныншы сыныпта оқитынмын, менің жасымдағы жастар әскер қатарына шақырыла бастады.
Алайда осы кезде мектептің соңғы сатысында оқып жүргендерге уақытша әскерден босату туралы
үкіметтің шешімі шықты. Әкемнің ағасы Мырзахметтің қызы, менің немере апам Бопаш 1943 жылы
әскерден жараланып офицер – лейтенант шенімен оралған Жантеміров Қасым деген жігітпен отау
құрып, мен оқуды бітірер жылы Чкалов ауданындағы әскери комиссариатта бастық болып қызметке
ауысты. Жасымнан көзімнің нашар көретіндігі болғандықтан, облыстық әскери комиссариат арқылы
мені өзінің қарамағына, шаруашылық-әкімшілік бөлімін басқару қызметіне алды. Сол себеп болып
соғыс біткеннен кейін Ұлы Жеңіс меркесі кездерінде мені атаулы медальдармен марапаттайтын
болды. Бұл да мен көрген бір абырой, - дейді Қажахмет Балахметұлы.
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2016 жылы Қажахмет Балахметұлы өзінің 90 жасқа толған мерейтойын атап өтті. Осы айтулы күнге
байланысты елімізге белгілі тұлғалардан бөлек, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Құттықтау
хатын да жолдаған екен.
Құрметті Қажахмет Балахметұлы!
Тоқсан жасқа толған үлкен мерейтойыңыз құтты болсын. қазақстандықтар Сізді еліміздің
халыққа білім беру саласына көп еңбек сіңірген белгілі мемлекет қайраткері ретінде құрметтейді.
Сіз еңбек жолыңызды қатардағы мұғалім болып бастап, ұстаздық қызмет пен халыққа білім беруді
ұйымдастырудың барлық баспалдақтарынан өттіңіз. 1974-1987 жылдары республикамыздың оқуағарту министрі болып жүргеніңізде елімізде мектептердің санын көбейту, олардың материалдық
базасын нығайту, білім берудің сапасын арттыру, ұстаздарға әлеуметтік жағдайлар жасау жөнінде
жақсы нәтижелерге қол жеткіздіңіз. Сіздің сол ұйымдастырушылық қызметіңіздің нәтижесінде
қазақстан халыққа білім беру жөнінде бұрынғы одақтас республикалардың арасында алдыңғы
орындардың біріне көтерілді. Балалар қорының жұмысына білікті басшылық жасау арқылы жас
бүлдіршіндердің алаңсыз білім алып, жақсы азаматтар болып қалыптасуына ықпал еттіңіз. Сіздің
ғибратты өміріңіз бен еңбек жолыңыз өз отанын қалтқысыз сүйіп, халыққа адал да абыройлы
қызмет етудің жарқын үлгісі екені сөзсіз. Еңбегіңіздің жемісін ұзағынан көре беріңіз. зор денсаулық,
әулетіңізге амандық пен құт-береке тілеймін.
қр ның президенті- нұрсұлтан назарбаев
2016 жылдың 26 маусымы,
Ақорда» делінген.
Өзге қоғам қайраткерлері, басқа да зиялы қауым өкілдері Қахахмет Балахметұлына өмірінің әр
кезеңінде жүрекжарды көптеген шынайы ойлары мен құрмет сезімдерін білдірген десек те, Елбасының
жоғарыдағыдай шын ықыласты бағасының орны бөлек екені даусыз. Өйткені, қырандар самғайтын
биік тұғырға көтеріліп, өмір шыңының асқарына табанын тигізген ағаға Елордамыз ақбасты Алатаудың
баурайынан Астанамызға келіп орын тепкен 20 жылдық мерейтойы қарсаңында біздің де айтар ізгі
тілегіміз бар.
Жақсы бір іс істесең, артта өшпес із қалар,
Біреу оған сүйсінсе, ал біреулер қызғанар.
Оқу, білім, өнерге жақын болсаң – бақыт сол,
Биік тау да орнынан жылжып бері қоғалар, - дейміз.
Сөз соңында: «Тау тұғырлы биігіңізден аласармай, әлі де ұзақ ғұмырыңыздың жемісін көріп, өсіріптәрбиелеген ұрпақтарыңыздың қызығына бөлене беріңіз!» - деген тілегімізді біз де өзіңізге арнауды
жөн көрдік.
Аманкелді жҰМАбек,
қазақстан журналистикасының ардагері,
ақын, аудармашы
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бостан ШАХМАнОв
Биология ғылымдарының кандидаты,
«құрмет» орденінің иегері, тыл ардагері
қР Журналистер одағының мүшесі, «Еңбек ардагері», «Тыл еңбеккері»,
Бостан Сәбитұлы Шахманов: балалық шағым ауыр өтті. ол сұм соғыспен
тұспа-тұс келген қиыншылық кезең болатын, мен сол жылдары ауыр
күндерді басымнан өткердім, сол бір қиын шақтағы оқиғаларды бүгінгі күнге
дейін ұмыта алар емеспін,-дейді. Енді осы естеліктен ғалымның жазған
кітабындағы мақаласын ықшамдап сіздердің назарларыңызға ұсынсақ
деймін. ....

Бостан ағаның
соғыс жылдарындағы
басынан өткен оқиғалары

М

ен Украинаның Харьков қаласында болғанымда бір әйел; - «Өмірде
болатын бар қиындыққа шыдар едім, төзер едім, тек соғыс болмаса
екен»,- деген сөзі құлағымнан да есімнен де осы күнге дейін кетпейді. Менің
де басыма осы сұрапыл соғыстың зардабы тиіп, тіпті тағдырымның өзгеруіне
себеп болды емес пе?
Иә, Қазақ елі соғысты көрген жоқ, бірақ оның ауыр зардабын бастан кешті.
Сол күндерді есіме түсірсем, аза бойым қаза болады.
Біз соғысқа аттанбақшы болған әкейді «Зұрман» деген ауылдың бөлімшесіне
дейін шығарып салдық. Ат-арбаға салған азын-аулақ тамақтары болу керек,
өздері алдында, ал шешей екеуміз соңында жүріп отырдық. Еңіреп жылап
келе жатқан адамдардан жер қайысады. Бұл соғыстан олар тірі оралады деген
үміт жоқтың қасы.
Көлігіміздің алдында тура ажалға кетіп бара жатқан Кеңбидайық ауылының
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біраз адамдары, кейбір отбасы балаларын, енді біреулері әкелерін, бауырларын, кейбірі үйден бірнеше
жанды бір-ақ шығарып салып, енді бұлай көрмейтінін, өлімге кетіп бара жатқанын айтып, еңіреп
жылағанда бүкіл дала күңіреніп кетті.
Біздің әжей орта жолға келді де: «ал енді хош болыңдар, үйге қайтыңдар деп жүгіріп, алға қарай
кетіп қалды. Шешей екеуміз жылап-жылап үйге келдік, бізге әжем қосылды. Сонымен, басымызға
соғыстың қасіретті қара түнегі төнді.
Сол қиын күндерді есіме алсам, жесір әйел атанған шешем – 28 жаста ғана еді. Әкем дүниеден
өтті деп хабар келгеннен кейін аз-ақ уақыт өте салысыменен шешемді еріксіз жұмысқа алып кетті.
Жетім үш бала (алды – мен, жетіден асқан, ортаншы інім – Теңдік төртте, кіші інім – Амандық екіге де
толмаған), бір кемпір – нағашы әжем, қала бердік. Сол күнгі үйдің қаракөлеңке, түнерген жайы әлі көз
алдымнан кетпейді...
Ал, жесір әйелдердің көрген қайғысы мен қасіретін сөзбен айтып жеткізу қиын болар... Ол кезде
шешем таңның атысынан жұмысқа кетеді. Кешкісін үйге қатты шаршап оралатын. Нағашы әжеміз
болса, қайғыдан қан жұтып, төсек тартып жатып қалды. Кіші інім де ауруға шалдығып, ақыры дерті
меңдеп көп кешікпей әжем де, ол да қайтыс болды.
Науқас інім Амандыққа күні бойына қара жұмысқа жегілген жарымжан шешем қайтіп көңіл
бөлсін? Мен болсам, өзім де баламын, титтей де болса пайдамды тигізе алмағаныма әлі күнге дейін
қынжыламын. Екі-үш адам келіп, марқұмдардың денесін жерлеуге алып кетті, біз жылай-жылай үйде
қала бердік. Тым құрығанда басына белгі де қойылмаған туғандарымыздың қай жерді жастанғанынан
да бейхабармыз. Артынша інім Теңдік те тура келген ажалдан көзімнің алдында қайтыс болды.
Сол кездерді есіме алсам, күні бүгінде жасым сексеннен асқан шақта да нақақ көзіме жас келіп,
іркіп алам. Сөйтіп бір жылдың ішінде алты жаннан құралған бір үйлі жаннан шешем екеуміз ғана
қалдық. Жасы отызға да толмаған анамның бір жылда анасынан, жолдасынан белгісіз із-түзсіз кетті
деген хабар мен екі баласынан айырылған қайғысын қалай ғана көтеріп жүргенін жүрегі бар жандар
түсіне жатар...
Тағы бір есімнен кетпейтін оқиға, шешеме жұмысында кінә тағылып, түрмеге тоғытуға әрекет
еткендегі менің кіммен, қайда қалатыным белгісіз болған күндер дер едім. Шешей күндіз сиыр сауып,
түнде мал бағады. Мен болсам от жаға алмаймын, шешем келгенше суық үйде көрпеге оранып отыратын
едім. Ішерге тамақ та жоқ. Бар қорегім – шешемнің жұмыстан ұрлап әкелетін 0,250 грамм сүті. Оның
өзін тінтіп алып қойғанда аш қалатынмын. Күндердің күнінде шешей жауапты малдың ішінен екі сиыр
мен бір бұқашықты қасқырлар жеп қояды. Тәртіп өте қатал, қылмыскер деп шешемді соттай салатыны
– айтпаса да түсінікті. Иә, дәл солай да болған еді...
Милициялар шешемді жұмыс жағынан алып кетіп, бір-екі күн ұстаған. Кейіннен шешемнің:
ұлымның жанында тым құрығанда бір-екі күн болайын, - деген өтінішіне құлақ асып, таңға дейін ғана
үйге жіберген екен. Түнімен болашағым бұлыңғыр мені аяп шешем ал жыласын, сегізден енді асқан
мен де қайбір жөнді ақылдаса қоямын, тек көз жасымызды көлдеттік те таңды атырдық. Сөз арасында
мені детдомға жібергісі келмейтінін білдірген шешем, қайтсек те екеуіміз бірге болуымыз керек, - деп
бір шаруаны ақылдасқандай болды.
- Кеше маған соттың «заседателі» сөз салды, егер маған тұрмысқа шықсаң, малдарды орнына салып,
сені аман алып қала аламын,- деді.
-Егер мен сотталып кете барсам, кейін екеуміз көрісеміз бе, жоқ па, белгісіз. Өлер әкең өліп кетті,
мен бұл шалға тимесем, біз бір-бірімізден тірідей айырыламыз, балам, - деді.
Өз әкемнен басқаға шешемнің жар болатынын елестетсем, жүрегім қарс айырылады. Бірақ амал
қайсы? Бәрі тығырыққа тірелген тағдыр... Сөйтіп көп ойланбай, біз Шахман әкенің үйіне, кейіннен ол
кісінің жұмысының ауысуына байланысты көрші ауылға көшіп алдық.
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Содан бері мен «Мың шұңқыр» ауылының тұрғыны болып шыға келдім. Шахман әкенің
тумаған демесе, алалығы жоқ, еңбекқор, айтқанынан қайтпайтын тік мінезділігі бәрі бізге
жайсыздық тудырмады да. Есейе келе оқуыма да, еңбекке араласуыма да септігі мол тигенін
ырзашылықпен айта да аламын. Әкедей қамқор болып, айтқан әрбір ақыл-кеңесі де кейіннен өз
өміріме жарап жүрді...
Тағдыр ғой. Кейін білдік туған әкем Сәбит Аманбаев тірі екен. Оқ тиіп, есін білмей жатқанда
немістер алып кетеді, оған операция жасатады. Оқ шектеріне үш жерден тиіп, тесіп өтіпті.
Италияның ауруханасынан шығарғаннан кейін немістер оны сол жердегі өздерінің концлагеріне
алып кетеді.
Кейін кездескенімде әкемнің айтқаны: «Баракта тұрдық. Іші суық, от жағылмайды. Беретін
тамағы ағаштың ұнтағы қосылған бірдеңе. Тұрмысымыз өте қиын болды. Көрмегеніміз жоқ.
Немістер тамақтың жуындысын, не қалдықтарын төксе аңдып отырамыз. Бас салып бәріміз сол
қалған жуындының ішінен шыққанды таласып жейтінбіз. Ал жұмысқа бара жатқанда арыпшаршаған адам болса, дубинка немесе мылтықпен аямай ұратын еді»,- деп әкем өткен тозақ
күндерін еске алғаны есімде.
Соғыс бітіп, Италия неміс басқыншыларынан азат етілгеннен кейін сол жердегі
концлагердегілерді босатпай, бірден Ростов қаласына шахтаға ауыр жұмысқа жібереді. Елге
хат жазуға ол кезде рұқсат болмапты. Үш жылдай шахтада жұмыс істеп жүргенінде де тергеуде
болады. Сол кезде әкем бір орыс әйелімен танысады. Өзімен бірге болған екі жігітке де жаңағы
орыс әйелінің көмегі тиіпті. Сол әйелге үйленеді. Үш жылдан кейін әкемнің сатқындық
жасамағанына көздері жеткеннен кейін ауылға хат жазуына рұқсат беріп, елге жібереді.
Өлді деген Сәбит Аманбаев тірі екен, қасында орыс әйелі мен бір қызы бар көрінеді,- деген елге
хабар жетті. Олар ауылдағы Боранбектің үйіне келіп түсіпті. Анамның да тұрмысқа шыққаны
белгілі. Бәріміз Боранбектің үйінде кездестік. Содан әрқайсымыз енді не болар екен деген өз
ойымызбен әлекпіз.
Үнсіз отырған тыныштықты бұзған асырап алған әкем Шахман сөз бастады.
-Қарағым Сәбит тағдырдың жазуымен, сен өлді, - деген хабардан кейін сенің әйеліңе
үйлендім. Менің ешқандай жазығым жоқ. Әне әйелің, міне балаң ендігісін өздерің біліңдер деп
сөзін аяқтады.
Сол кезде шешей: - «Болар іс болды. Алланың жазуы осылай болған шығар. Бұған ешкім
кінәлі емес, кінәлі болған мына сұрапыл соғыс. Сәбит баласы мен әйелін алып келген екен, өз
отбасымен тұра берсін, мен баратын жеріме бардым, енді осы құрған отбасыммен боламын.
Арамызда тек бөле алмайтынымыз мына Бостан ғой, ол екі арада жүрсін. Оған кедергі
жасамайық» - деді анам. Сөйтіп бәріміз ұрыс-керіссіз тарастық.
Мен шынында екі жақта жүрдім. Әкеммен де араласып-құраласып тұрдым. Алматыда
институтта оқып жүргенімде артынып-тартынып келетін. Үйленген кезімде қасымызда бірге
болды. Ия, ол кездегі адамдар ерекше еді ғой. Жандары жайсаң, жомарт, қиындыққа төзімді,
бір-біріне өте қамқор еді ғой.
Дегенмен, сол сұрапыл соғыс салған зардап осы күнге дейін есімнен кетер емес. Бұл менің
ғана емес, қаншама отбасының басына салған қайғы-қасырет болды. Бір менің тағдырым мен
анамның басынан өткерген өмір жолдары арқылы талай отбасының әкесі мен бауырларынан
айрылғанын білсін, бүгінгі мына біздің болашақ ұрпақ, бейбіт өмірді қадірлеп өтсін жастар
деген оймен жазып отырған естелік. «Өткенсіз бүгінгі өмір жоқ»,-деп әңгімесін аяқтады Бостан
Сәбитұлы Шахманов.
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кабыкен зАкАрЬянОв
ветеран труда

25 ЛЕТ ВЫРУЧАЕТ «АДИЛЕТ»

Б

лагородным делом – защитой интересов астанчан – «Адилет» занимается
четверть века. «Придерживаемся слов Президента страны, что по Астане
будут судить о Казахстане в целом. Делаем все, чтобы столица стала центром
цивилизованного рынка, высокой культуры и качества услуг. Разве есть
большее счастье, чем быть полезным людям? – говорит Кабыкен Кажибаевич
Закарьянов, председатель правления общественного объединения по защите
прав потребителей «Адилет» города Астаны.
Сегодня «Адилет» в рекламе не нуждается, востребован астанчанами,
имеет свою собственную историю.
На совещании в сентябре 1991 года в г.Москве, в котором участвовал
Закарьянов, инициировано предложение по организации региональных
обществ по защите прав потребителей. По возвращении в родной город он
решил создать Общество по защите прав потребителей, став основателем и
бессменным руководителем объединения.
По словам общественника, за 25 лет «Адилет» оказал конкретную помощь
более чем 100 000 горожанам. Возвращены товары с заводским браком,
продукция с просроченным сроком годности на сумму свыше 1 миллиарда
тенге. Сделан перерасчет на десятки миллионов тенге за коммунальные
услуги, устранены дефекты построенного жилья. В поле зрения сервисные
услуги пассажирских перевозок, общественного питания и другие насущные
вопросы.
Опыт совместной работы Общества защиты прав потребителей «Адилет» и
местной исполнительной власти рекомендован к широкому распространению.
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В рамках Евразийского союза руководители обществ потребителей России, Беларуси и Казахстана
внесли в Договор положение о создании равных условий для потребителей трех стран по соответствию
товаров единым техническим страндартам, а продуктов питания – единым санитарным нормам, –
увлеченно рассказывает руководитель общества.
Кабыкен Кажибаевич – член Высшего координационного совета Международной конфедерации
обществ потребителей, Высшего консультативного совета по защите прав потребителей
Роспотребнадзора при Межгосударственном совете, член Комитета партии «Нұр Отан» по борьбе с
коррупцией, а также экспертного совета различных структур.
За плечами Кабыкена Кажибаевича большая жизнь, и он охотно делится ее самыми яркими
страницами, определившими его счастливую судьбу. После окончания Шалкарской 7-летней школы
продолжил учебу в Акмолинске. В детстве, увидев золотые изделия, задумывался, откуда же берется
драгоценный металл? Как его добывают? Как из слитков золота делают различные украшения, которые
так дорого ценятся? Эти вопросы для аульного джигита были загадкой до поступления в Казахский
горно-металлургический институт, который он окончил в 1958 году. Получил диплом инженераметаллурга по цветным редким и благородным металлам с отличием. Благодарен за глубокие знания
корифеям науки по цветной металлургии, среди них Букетов Е.А., Пономарев В.С., Боскарев Н.С.
Практику проходил на Балхашском медеплавильном заводе, свинцовом комбинате Усть-Каменогорска.
После института предпочел аспирантуре в Москве, что было довольно заманчиво, – производство, где
трудился бригадиром, мастером, начальником цеха, главным инженеромзавода. Работая на рудниках
Бестобе, Жолымбет, Акбеит своими глазами увидел удивительные золотые россыпи от 1 до 3 граммов
в тонне руды.
Перспективные и энергичные специалисты – находка для партии. В их числе замечен и Кабыкен
Закарьянов. С 1966 по 1968 год трудится инструктором промышленно-транспортного отдела
Целиноградского обкома партии. В условиях жесткой партийной дисциплины вынужден был следовать
в отдаленный сельский район. И, как говорится, с корабля на бал – сразу с головой в круговорот
нескончаемых дел. В период работы в Балкашинском районе (Сандыктауский), по его словам, ежегодно
добивался высоких результатов в сельхозпроизводстве за счет увеличения урожайности полей и
повышения продуктивности животноводства. Проявлял множество полезных инициатив. «На одном
примере хочу остановиться особо, вспоминает он. Я был не только свидетелем, но и инициатором
встречи двух бригадиров соседних полеводческих бригад, первоцелинника Михаила Довжика и
Нургабыла Малгаждарова из совхоза «Приозерный», выступивших с призывом за счет повышения
культуры земледелия, рационального использования каждого гектара земли, эффективного иполей до
20–25 центнеров с гектара. Такое начинание было одобрено на бюро обкома партии и рекомендовано
всем полеводческим бригадам области, а затем и всей республики. Думается, их почин стал залогом
получения стабильных высоких урожаев, сдачи государству миллиарда пудов зерна». Михаил Довжик
и Нургабыл Малгаждаров были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. В течение
пяти лет балкашинцы традиционно лидировали по основным показателям, в частности, по сдаче мяса
и зерна государству.
Свою принципиальность Закарьянов мог отстаивать на любом уровне, в самой сложной ситуации,
если знал, что абсолютно прав. Помнит случай, когда на бюро райкома партии схлестнулся с А.И.
Погребным, который вынужден был предупредить, что задание обкома партии – закон, который не
обсуждается, и нарушать его нельзя. И оказался прав, соглашается бескомпромиссный человек.
Видимо, партийный устав обязывал и мог укротить даже самых строптивых, к коим применялись
довольно жесткие меры. Только в таких случаях Закарьянов мог пойти на попятную, поступиться
своими принципами, что было крайне редко в его случае. «Сейчас хорошо, когда земледельцы сами
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решают, как рационально использовать время сбора урожая», – с белой завистью рассуждает ветеран
труда.
С 1974 по 1982 годы Кабыкен Закарьянов возглавлял Ленинский райисполком города Целинограда.
«Эти годы запомнились тем, что город бурно развивался, рос, благоустраивался. Впервые в республике
были организованы общественные советы по профилактике правонарушений, куда входили депутаты
райсовета, представители предприятий и учреждений, работники милиции. В опорных пунктах были
организованы дежурства, проводились беседы с проблемными семьями и трудными подростками, что
дало свои результаты. Снизились правонарушения в районе, по итогам года мы получили переходящее
знамя Министерства внутренних дел КазССР. Живя и работая в городе, я сохранил любовь к земле,
сельчанам, поэтому не терял связь с ними никогда. Силами района многое делалось для сельчан,
укреплялась шефская помощь, особенно во время проведения весенне-осенних полевых работ, окотной
кампании, уборки зерна, заготовки сена и строительства. Только нашим районом направлялось в
сельскую местность до тысячи механизаторовсварщиков, сакманщиков. В засушливое лето трудящиеся
Ленинского района Целинограда выступили инициаторами заготовки сена для скота, доставленного
позже в наиболее нуждающиеся хозяйства. Надолго запомнилась Закарьянову встреча с Кунаевым
Д.А., который, увидев скирды сена на окраине города, заготовленные для сельчан, сказал: «Спасибо,
горожане, вы будете с молоком и мясом. Главное, еще больше укрепляется союз рабочего класса и
сельчан».
Далее, в течение десяти лет, Кабыкен Кажибаевич – начальник областного управления местной
промышленности. Время совпало с широко развернувшейся в республике работой по увеличению
производства товаров народного потребления. Было налажено производство красок, различного рода
металлоизделий, швейных изделий. Освоено производство мраморных плит с примененим камня
Таскольского месторождения мрамора, кирпича из угольного отхода, изготовление свечей. Отрасль
была на подъеме и занимала призовые места в республиканских соревнованиях. Коллеги приезжали
перенимать опыт.
С 1991 года до выхода на пенсию К. Закарьянов занимал должность генерального директора
Центра научно-технического прогресса. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями,
почетными грамотами. Неоднократно избирался депутатом в местные органы власти. Побывал
в пятнадцати зарубежных странах, в том числе дважды на Кубе как член общества казахстанскокубинской дружбы.
«Где бы я ни был, мне всегда снится Астана, что не случайно, я прожил в этом городе более 50
лет, горжусь, что живу в столице, мне она нравится, особенно весной, в майские дни», – признается
старожил, сентиментальность которого прикрыта строгой деловитостью и внешней суровостью. Особая
гордость Кабыкена Кажибаевича три сына, восемь внуков и три правнука. Сегодня ему за восемьдесят,
свой возраст, в отличие от других, всегда называет, но энергии ему не занимать. «Никогда не сижу без
дела. В прекрасное время живем. День ото дня наша жизнь должна становиться лучше», – утверждает
беспокойный человек, для которого любая проблема решаема.
раиса Агибаева
член Союза журналистов Рк
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қазбек АХМетжАнОв
тыл ардагері

ЕКІ ҰЛТҚА ОРТАҚ ӘУЛЕТ

М

енің кейіпкерім Қазбек Фатихұлы Ахметжанов. Әкесі Фатих таза татар
ұлтынан, ал тегі Ахметжан қазақ екен. Татардың әкесі қазақ қалай болған?
– деген заңды сұрақ туады. Ол былай болыпты. Он тоғызыншы ғасырда Атбасар
қаласы қазақ елінің солтүстігінде ірі сауда орталығы болыпты. Мұндағы
жәрмеңкеге қазақ елінен басқа Ресейдің, Татарстанның, Башқұртстанның
тағы басқа . елдердің саудагерлері, көпестері, іскер адамдары келетін болған.
Сол Уфадан бір келгендерінде Қазеқеңнің арғы атасы 12-13 жастағы Фатихты
ала келеді. Ал Фатих осы жасында арабша оқып, жаза білген. Құранды жақсы
оқыған, намазға жығылған былайша айтқанда жәрмеңкеге келгендердің
арасында зор беделге не болған. Олар кезек-кезек өз киіз үйлеріне алып кетіп
баладан құран сүрелерін үйреніп, намаз оқуға дағдыланып, баланы үйлеріне
қондырып жүрген.
Бірде елдеріне қайтуға жиналғанда Фатих бала оралмайды. Баланы бірнеше
күн іздейді, таба алмаған соң елдеріне Фатихсыз қайтады. Қандай себептермен
екені белгісіз бала Атбасар қаласынан алыс орналасқан Қарағайын деген елді
мекенде болады. Бұл жерде атақты революционер Әділбек Майкөтовтың
отбасы, ағайындары Қоғаш Ғазиз тұрып жатыпты. Фатихты осы рудың белгім
азаматы Ахметжан асырап алып, балаға Ахметжанов деген фамилиясын
береді. Содан бүгінгі күнгі ұрпақтарығына дейін осы фамилияны арқалап
жүр.
Фатих он алты жасқа толғанда Ахметжан ақсақал жол қаражатын, азықтүлігін, ата-анасына сыйлықтар беріп, қимастықтан өз еліне жібереді. Фатих
ата-анасын қуантып, біраз болғаннан кейін ол жерді жерсінбей өзінің біраз
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тұрған елді мекені Қарағайынға екінші әкесі Ахметжанға қайта оралады. Содан Ахметжан әкесі
Фатихқа Петропавлдағы мұғалімдік курсты бітірт-кізіп, жергілікті мектепке жұмысқа орналастырады.
Бұл кезде жігіт болып қалған Фатих сол елде беделді ұстаз, әрі молда болып жүріп жатады. Біраз
жылдардан кейін Ахметжан ақсақал қайтыс болып, Фатих Әділбек Майкөтовтың зайыбы Жәлен
шешейдің қамқорлығында болады. Әжептәуір азамат болып қалған Фатихты достары мен Жәми анасы
Фатима атты татар қызына үйлендіреді.
Бұл уақытта Әділбекті колчактар атып тастағаннан кейін зайыбы Жәми жақсы елді мекенінде
тұрып жатыпты. Келін болып түскен Фатима қазақшаны жақсы үйреніп, Жәми енесін қатты сыйлап,
өзі о дүниелік болғанша есінен шығармапты Фатимада білім алып, жолдасы Фатихпен ұстаздықпен
айналысады. Фатих Фатимамен жақсы отбасын құрып, балалы-шағалы болып, ауқатты тұрмыс
құрып жатады. Жерлестері Фатихты батық – деп, Фатиманы Бәтима – деп атап кетеді. Әділбек тірі
кезінде еліне келіп жүргенде. Фатихпен Фатиманы коммунистік партияның қатарына өткізеді.
Ауылдастарының айтуына Қарағанда Фатих 1930 жылдардан басталған ашаршылықта жерлестерінің
аман-есен қалуларына көп септігін тигізіпті. Колхоздастыру, байлардың малдарын тартып алып жатқан
кезде тұрғындардың біразы басқа жақтарға көшіп жатқанда Фатихта қоныс аударып Қыйма еліне көшіп
барады. Осында кітапханашы қызметін атқарады.
Осы елде менің мақала кейіпкерім Қазбек Фатихұлы 1935 жылдың 7 маусымында дүниеге келеді.
Бүгінде 85 жасқа қараған ел ақсақалы. Соғыстың қарсаңында отбасы Көкшетау қаласына көшеді.
Соғыс басталғанда мосқалданып қалған Фатихты алдында соғысқа алдмайды, артынан өзі сұранып
қан майданға аттанады. Жаумен соғысып жүріп, эстон жерінде жер жастанады. Әкелерінен айырылған
отбасы анасы мен ағасы үшеуі қайтадан өз елдеріне қоныс аударады. Осы жерде қиыншылық жағдайда
жүргенде қазақтардың қандай халық екенін сезіндім. Бізге барынша көмек көрсетіп, дұрыс өмір
сүруімізге жағдай жасады – дейді Қазбек ақсақал.
Қазекең осындай ауыр жылдарды басынан кешіре жүріп есейеді. Мектепті бітіріп, Отан алдындағы
міндетін атқарғаннан кейін, өздерінің әкелерінің жоқтығын білдірмей, біреуден алда, біреуден кейін
өсіріп жеткізген анасының қолын жылы суға салатын уақыттың болғанын сезінеді. Алғашқыда мектепке
денешынықтыру пәнінің мұғалімі болып орналасады. Осы кезеңде анасымен Целиноград қаласына
қоныс аударады. Отбасын құрғандығы туралы Қазбек Фатихұлы былай – деп әңгімелейді: біз қалада
бір кішкентай жер үйде тұратынбыз. Бұрын бізбен бір елді мекенде тұрған жас қазақтың қыз баласы
бізге жиі келіп, шешеме көмектесіп жүрді. Мен онша көңіл бөлгемін жоқ. Бірде анам маған ұрысты
қыздың атын атап, сен неге оған көңіл аудармайсың. Ол маған емес, саған келіп жүр – деп. Ауылда
тұрғанда менен екі – үш сынып төмен оқыпты. Менде көңілі болса керек, мен оны байқамаппын. Содан
жақындасып бірге жүре бастадық. Тәрбиелі, адамгершілігі бар екендігін байқадым. Анама жақсы келін
болатындығын сезіп, үйлену туралы ойлана бастадым. Бірде түскі ас ішіп отырғанымызда үш жігіт
кіріп келіп, бірден әлгі қызға сені жетім қаңғырған татар баласына бермейміз – деп зорлап, барғысы
келмей тұрған қыз баланы алып кетті. Енді не істеу керек? Осылайша қазақ қызына жолым болмады,дейді ол.
Содан анама жағдайлы болу үшін өз ұлтымнан алайын деген ой туды. Жылдар өтіп жатты. Бірде
татар қызын кездестердім. Бір-екі жұмадай кездесіп жүрдік. Мені жұмыс істеп жүрген жерім алыс
ауылға, телефон жоқ жерге астық жинауға жіберді. Қызыма хабарлай алмадым. Біраз уақыттан кейін
оралсам маған өкпелі екендігін байқатты. Оның үстіне екі ағасы келіп, сен біздің қарындасымызды
мазақ қылып жүрсің – деп қоқан-лоқы көрсетті. Сөйтіп татар қызы да бұйырмады. Жас болса келіп
қалды. Жастық шағым өткен Атбасарға досыма барғанда бір орыс қызын кездестіріп, жақын танысып,
біраз уақыт кездесіп жүріп, ақыры сол қызбен отбасын құрдым. Міне сол зайыбым дүниеге екі бала
әкеліп, алпыс жылға тарта өмір сүріп жатырмыз – деп үйлену хикаясын аяқтады.
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Қазбек Фатихұлының қаны татар болғанмен жүрегі қазақ – деп соғып тұрған азамат. Барлық еңбек
жолы осы Ақмола облысымен жаңа астанамызда өтті. Бұрынғы Ақмола қаласында денешынықтыру
пәнінің мұғалімінен бастаған еңбек жолы облыстық комсомол комитетінде бөлім меңгерушісі, аудандық
комсомол комитетінің бірінші хатшысы, Целиноград аудандық партия комитетінің нұсқаушысы
«Новоишим» кеңшарының партком секретары. Ақмола облыстық атқару комитетінің діністері
жөніндегі өкілі т.б. жауапты қызметтер атқарған Кеңес одағы ыдырағанша осы қалада да партия –
кеңес жұмыстарында болған.
Қазір жасының сексен беске аяқ басуына қарамастан әлі қоғамдық жұмыстардан қолын үзген жоқ.
Орталық ардагерлер кеңесінің ревкомиссиясының мүшесі. Онымен қоса осы республика астанасында
тұратын Ақмола облысына еңбегі сіңген ардагерлер ұйымының жетекшесі. Солармен әртүрлі
мейрамдарды бірге өткізуді ұйымдастырып тіпті о дүниелік болғандарды соңғы сапарға өз дәрежісінде
шығарып салуға ұйытқы болып жүрген ақсақалымыз.
Қазбек Фатихұлы Ахметжанов татар мен қазақ халқына, Ақмола облысы мен Нұр-Сұлтан қаласына
ортақ сыйлы азамат. Қазекеңе бәйбішесімен әліде бақытты ұзақ өмір сүре беруіне тілектестігімді
білдіремін. Бұл кісінің өмір жолы қиында, қайшылықтарға толы ауырда қызықта жылдар.
еркін дəуешұлы,
қазақстан Журналистер одағының мүшесі
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салтанат МеңлібАевА
нұрсұлтан қалалық ардагерлер
кеңесінің кеңесшісі

Әжемді пір тұтамын

А

дам баласы өзінің саналы ғұмырында сан қилы оқиғаларды басынан
өткереді. Бірақ, сол жайлардың бәрін ойымызда сақтай бермейміз.
Жылдар өтіп, уақыт алыстаған сайын жүрек түкпіріне түскен сол таңбалар
із-түзсіз жоғалады екен. Жаныңды жегідей жеген оқиғалар да ұмытылады.
Күнделікті тіршілікпен, бүгінгі күннің ағымымен алға қарап, күн кеше береді
екенсің.
Ал, Ұлы Отан соғысының қан-құйлы аласапыранын басынан өткерген,
қанды шайқастың зардабын кешкендер демі сарқылып, жүрегі тоқтап, көзі
жұмылғанша соғыс басталған азалы күн мен жеңіс әкелген қуанышты хабарды
сол кездегі әрбір адам, бүкіл отбасы есінде мәңгіге ұмытпай сақтап қалды.
Ия, Ұлы Отан соғысы – адамзаттың санасында, дүниежүзінің тарихында
ұмытылмайтын қасырет қалдырды. Бұл соғыстың адамзат баласы үшін
орыны толмас қайғы екенін сол соғысқа қатысқан көзі тірі майдангерлер мен
сол жылдары тылды еңбек еткен ардагерлер әлі ұмытқан жоқ.
Кеңес Одағының құрамындағы әскери құрамалар өз халқын, өз жерін ғана
қорғап қана қалған жоқ, ол адам баласына төнген ұлы қатердің улы бұлтын
серпіп тастап, жан-жағындағы зардап шеккен бар ұлттың адамдарын соғыс
ашқан немістерден құтқарып, оларды тізе бүктірді.
Осынау сол сұрапыл соғысқа өзі қатыспаса да 3 ұлын, 2 күйеу баласын
майданға шығарып салған менің асыл әжем Бағила Кездікбайқызы қазірде
менің көз алдыма бар халықты майданға, ерлікке шақырып тұрған Отан-Ана
бейнесіндей елестейді.
Менің әжем Бағила Кездікбайқызы 1895 жылы туған. Ол бүкіл өмірін туған
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жері мен ауылының көркеюіне арнаған батыр ана. Қиын –
қыстау кезде, соғыс жылдары мал шаруашылығында жұмыс
істеді. Сауын гуртында бригадир болып жұмыс атқарған, өзі
сияқты аналар мен қыз-келіншектердің басын қосып, күнтүн демей бар еңбектерін майдан үшін деп, жан аянбай еңбек
еткен.
Онымен қоса әжем елімізге депортациямен келген неміс,
украин, шешен халқының өкілдерін бауырына басып, көп
көмек көрсеткен. Олар да әжемді өздерінің анасындай,
«Анашым» деп атап, алдынан кесе- көлденең өтпей,
құрметтеп сыйлаған екен. Кейін тарихи Отандарына олар
қоныс аударған кезде де, әжеммен хат алысып, сәлемдемелер
жіберіп тұрғанын бала кезімде талай рет куәсі болып едім.
Бағила әжем жан жарынан ерте айрылғандықтан, бар
қиындық оның басына түсті. Соған қарамастан бала-шағасын,
тіпті немерелері бізді де асырап, бағып-қағып, тәрбиелеп
әрқайсымызды бір-бір үй ғып шығарды.
Ал, ашаршылық кезінде үкімет балалар үйінің
тәрбиеленушілерін ауылдағы әр үйге таратып бергенде, менің
әжем де екі бала асырап алып, оларды жеткізіп, оқытып, жеке
отбасы етіп шығарғанын өз көзімізбен көрдік.
Әжем өте шыншыл, еңбекқор елжанды адам еді. Халық үшін күн демей,
түн демей еңбек етті. 1936 жылы сол кездегі Үкімет әжеме Каз.АССР-ның
«Құрметті адамы», яғни «Знатный человек КазАССР» деген құрметті атақпен
наградтаған еді. Оған қоса әжемнің суреті үнемі жыл сайын ауданның «Құрмет
тақтасында» ілініп тұрды.
1941
жылы
басталған,
адамзатты
ойрандатқан қан майданға үш баласын, екі
күйеу баласын шығарып салған әжем, келген
қаралы қағазға сенбей, өле-өлгенше оларды
күтіп өтті. Осындай ел құрметіне бөленген
әжем қайтыс болғанда балаларынан топырақ
та бұйырмай өмірден өтті емес пе?
Иә, «Жаралы жүректің емі уақыт»,- дейді
үлкендер. Қанша уақыт өтсе де орындалмаған
арман, арман болып қала береді екен. Менің
әжем өле-өлгенше балаларын тосып, арманда
кетті.
Бағила әжемнің жалғыз қызы, менің
анашым - Сарқыт Қырықбайқызы майданнан
аман келген Даулетхан Меңлібайұлымен
отау құрып, әжемнің қайғы-қасіретін
жеңілдеткендей болды. Біздерді дүниеге әкеліп, өмір жалғаса берді. Бірақ,
әжем әр жыл сайын келетін 9 мамырда, әрдайым балаларын күтуші еді.
Өкініштісі сол, олар келмеді.

Әжем - Бағила

Әкем-Дәулетхан,
анам- Сарқыт
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Әжем бізге қарап алданса да, бірақ, жылдар бойы
балаларын тосумен уақытын өткізді. Соғыстан,
аман келген әкем бар болғаны 38 жасында кенеттен
дүниеден озды. Әжем мен анашым бесіктегі үш айлық
кенжесі Қайрат пен бұғанасы қатпаған ағатайым Орал,
ортасында тағы 7 бала, барлығымыз 9 адам екі ананың
арқасында өстік. Сүрлеуі де, соқпағы да көп болатын
өмірде өксідік, сүріндік, артынша қуандық, бірақ адам
болдық.
Міне, бір Алладан тілеген ана тілегі мен
қамқорлығының арқасында бас көтердік. Өмірден
әрқайсымыз өз еншісін алған азаматтардың қатарына
қосылдық.
Бұл күнде еліміз Тәуелсіздігін алып, әлем таныған
ұлы мемлекетке айналды. Қазақ халқы өзінің «Мәңгілік
Ел» атты тұғырына қонды.
Дегенмен, елімізде осы Ұлы Отан соғысының
зардабын көргендер, ауыртпалығын көтергендер әлі
де бар. Осынау Ұлы Жеңіс күнінде Отанымыз үшін
өзінің жанын пида еткен, туған-туысқандарына,
жақын-жарандарына, таныстарына қайтып оралмай
қалған қаһарман ерлерді бүкіл еліміз болып әрдайым
арамызда жоқ соғыс майдангерлерін есімізден
шығармай оларға тағзым жасап отырсақ, біздің
бақытымыз үшін күрескен жауынгерлердің рухы
биіктен көрінер еді.....
Ендеше бейбіт өмірді сыйлаған соғыс майдангерлері мен тыл ардагерлерінің
ерен ерлігін бүкіл адамзат ұмытпаса деймін. Бұл күндері кешегі Ұлы Отан
соғысында неміс-фашист басқыншыларына қарсы күресте совет халқының
қолы жеткен әлемдік - тарихи Жеңіс күні баршамызға құтты болсын! Бейбіт
өміріміз ұзағынан шарықтасын!
Мен, майдангердің ұрпағы, тыл ардагерінің немересі ретінде халқымды
осы Ұлы Жеңістің 75 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
Аспанымыз ашық, бейбітшілігіміз мәңгілік болсын!
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Өмірзақ ОЗҒАНБАЕВ
Мемлекет және қоғам қайраткері
«Құрмет» орденінің иегері
Өмірзақ Озғанбайұлы Озғанбаев — Ғалым, Мемлекет және қоғам
қайраткері, қР Жоғарғы мектебі Ғылыми Академиясының Академигі,
Педагогика ғылымдарының кандидаты, Тарих ғылымдарының докторы,
профессор. қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қызметкері. ұзақ
жылдар «Ардагерлер ұйымы» Республикалық қоғамдық орталық бірлестігінің
төрағасы болған, Маңғыстау облысының құрметті азаматы. ол үнемі
ардагерлер ұйымымен тығыз байланыс жасап, майдангерлердің ерен ерлігін
паш етіп, жастармен жиі кездесіп тұрады.
«ұЛЫ ЖЕҢІС ЕШқАШАн ұМЫТЫЛМАйДЫ» кітабына Өмірзақ
озғанбайұлының жастар жайлы жазылған мақаласын ұсынып отырмыз.
Жастар керегіне жаратар деген ойдамыз.

«Жастар қамын ойласақ...

Ж

ұртшылықты елең еткізер жағымды жаңалықтың бірі-биылғы жыл
елімізде «Жастар жылы» деп аталғаны. Бұл үлкен келелі мәселе. Өйткені
жастар-біздің болашағымыз, жастар біздің айбарымыз, жастар-үлкен күш,
жастар дегеніміз-жалындап тұрған от, жастар-ол қуат. Сол себепті де, Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Жолдауында биылғы жылды «Жастар жылы» деп
жариялауы жастарымызды бір серпілтіп, бойларына жігер, болашағына үміт
сыйлағандай болды. Сондай-ақ, қоғамның да ауызбіршілігін еселей түскені
анық. Президентіміздің үнемі жастарды қолдап, жастар саясатын дамытуды
көздейтіні бекерден-бекер емес. Ал, «Жастар жылы» аясында не атқарылуы
тиіс? Қандай түйткілдерге басымдық берген абзал?
Бұл орайда да жастар өміріне байланысты көптеген іргелі мәселелер күн
тәртібіне қойылып, оларды шешу жолдары тайға таңба басқандай анықталды.
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Мәселен, «Ауыл –ел бесігі», «Дипломмен – ауылға», «Жас маман» т.б. жобалар пысықталып, бастау
алмақ. Соның ішінде «Жас маман» бағдарламасы таяудағы үш жылда үлкен сұранысқа ие 100
индустриялық және қызмет көрсету мамандықтары бойынша 200 оқу орнында мамандар даярлау
жүзеге асады. «Біздің заманымыз – өткен заманның баласы, келер заманның атасы» - деп ұлттың ұлы
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, осы екі заманға дәнекер болатын бүгінгі күн біздің алдымызға
абыройлы міндет қойып отыр. Ол- жастар болашағы. Араға жылдар салып, олар да қоғамдағы билікті
өз қолдарына алады. Сөйтіп қазақ елінің жаңа замандағы бет-пердесін айшықтайды.
Сондықтан оларға дер кезінде бағыт-бағдар берген жөн деп санаймын. Жастар жылы құр бос ұранға
салынып, желеулетіп өткізетін жыл емес. Осы орайда менің айтпағым Елбасының әкелер институтын
дамыту керек деген пікіріне толықтай қосыламын әрі қолдаймын. Атам қазақ қартайған адамды-шал,
қария, ақсақал және абыз деп төрт топқа бөлген екен. Онысы-отбасы, ошақ қасынан ұзап шыға алмай,
түтін аңдып, үй аралап, саяси өсек айтатын қарт-шал. Өз әулетін шашау шығармай уысында ұстап,
билік жүргізген қарт-қария, тұтас бір ауылдың жыртығын бүтіндеп, айбынын асырып отырған қартақсақал, елдің дау-дамайын шешіп, арғы-бергі тарихтан әңгіме қозғап, тұла бойына ұлттық рух, ізгі
қасиеттерді молынан сіңірген қарт-абыз деп. Расында біздің ұлттық тәрбиемізде ақсақалдардың атқарар
ролі орасан зор. Құдайға шүкір, абыздардан кенде халық емеспіз. Қазақ қоғамы ежелден ақсақалдарды
ерекше бағалаған, қадірлеген, құрмет тұтқан. «Қарты бар үйдің қазынасы бар», «Үйіңде қартың болса,
жазылып қойған хатпен тең», деген тәмсілдер сөзіміздің жарқын дәлелі емес пе? Одан қалды Махамбет
Өтемісұлы «Еліңде қария болмаса, жастарың болар диуана»-десе, Мұқағали «Ағайын араздасып кетер
еді, ауылда бір қария болмаса егер» деп тектен-текке айтпаған.
Жастарымызды тағылымы мен өнегесі мол игі істерге тәрбиелейтін, баулитын қариялар екенін
осыдан-ақ аңғарамыз, беделін көреміз. Дау-дамайды, ұрыс-керісті, төбелес-жанжалды ақсақалдар
қауымы шешіп отырған. Халық олардың тоқтамына тоқтаған. Мұндай ұлы дәстүр қазақ деген данышпан
халықтан шыққан.
Қазақ даласындағы ер балаларды ерлікке, өжеттікке, қайсарлыққа, әділдікке, турашылдыққа,
жігерлілікке, ептілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелейтін әкелер мектебі болған. Сол кезде «Әке көрген оқ
жонар, шеше көрген тон пішер» деп айтылған тәмсіл әр ата-ананың өзіндік орнын айшықтап тұрғанын
көреміз. Осы бір игі дәстүрімізді кешегі қызыл империяның отаршылдық жүйесі қазақтың осы тамаша
мектебін тас-талқан етті. Еркек пен әйелді теңестірді.
Жал, құйрығы қаба деп,
Жабыдан айғыр салмаңыз.
Қалың малы арзан деп,
Жаман қатын алмаңыз.
Жабыдан айғыр салсаңыз,
Жауға мінер ат тумас.
Жаман қатын алсаңыз,
Топқа кірер ұл тумас,-деп
Бұхар жырау жырлағандай ер азаматтың беделі күрт төмендеп балаға идеал болудан қалды.
Қазақ әйелінің ерін сыйламай тайраңдауы кең етек алды. Нәтижесінде қызтеке, ынжық ұл, аузынан
сөзі, қойнынан бөзі түскен бозөкпе балалар пайда болды. Ендігі мақсат-әкелер статусын қазақ
шаңырағына қайтару ләзім. Әйел адам балаларының болашағы үшін әкенің алдында иіліп тұруы
бұлжытпас заңдылық болуы шарт. Өйткені бабаларымыз «Жақсы әйел жаман еркекті хан қылады,
жаман әйел жақсы еркектің басын даң қылады», я болмаса «Алтын басты әйелден бақыр басты еркек
артық» деп тегін айтпаса керек.Топты жарып шабатын, дуалы, салиқалы сөз айтатын, көш бастайтын,
елі үшін жүрегі езілетін ұл туып оны тәрбиелеу әр қазақ отбасының арманы болуы тиіс.
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Жасыратыны жоқ, біз бүгін ақылман ақсақалдардың аздығынан, дәлдіріш шалдардың көптігінен
дүние қуған диуана болдық. Бұрынғының ақсақалдары ел мен жердің тағдырына араласатын,
даудың түйінін шешіп, төрелігін айтатын, жастары өздері іздеп барып батасын алатын.
«Ақсақал» деген абыройдың асқар биік шыңы еді. Біз ол биікті аласартып алғанымыз да өзекті
өртейтін ащы шындық. Шалдары құтырған, ақсақалы жұтылған, қарты көп, қариясы жоқ халыққа
айналуға шақ қалғандаймыз. Жастарымыз да заманына қарай амалы болып, мансап, атақ, дәрежеге
қууға еліктей бастағаны да шымбайға батады.
«Бала тәрбиесі бағбанның ісі сияқты, құнарлы жерге егіп, өсіріп шығару, өзіңнен артық етіп
тәрбиелеу-нағыз адам сол» деген жоқ па, Мәшһүр Жүсіп. Ендеше, бала тәрбиесі – жауапты іс.
Ұлт тәрбиесі – ұлт болашағы. Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді,
денсаулығы мықты азамат өсіру үшін ақсақалдар қауымы болып ынтымақтасып ат салысуымыз
қажет.
Кейін опық жеп бармақ тістемеу үшін жастарға дұрыс бағыт-бағдар беріп, олардың шынайы
бағбаны бола білсек нұр үстіне нұр. Жастар бақытының кепілі – ақсақалдардың өнегелі тәрбиесінде.
Қазақи ұлттық санасы, ұлттық психологиясы қалыптасқан парасатты, адамгершілік қадір – қасиеті
мол, физикалық және моральдық жоғары белсенді жастарды қалыптастырып шығару бәріміздің
басты борышымыз, тіпті міндетіміз дер едім.
Пайғамбарымыздың бір хадисінде: Ата-ананың балаға беретін жалғыз нәрсесі бар: ол жақсы
тәрбие. Ол болмаса аманатқа қиянат жасау, екіжүзділік болады. Бала тәрбиесін білмесең білетін
адамдарға жүгін, шақыр. Жақсы адамдарды қонаққа шақыр. Келелі әңгіме айтсын, балаң оны
тыңдасын» деген екен.

Қалалық ардагерлер
кеңесінің президиумы
Ұрпақтар
сабақтастығы
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Жалпы, ислам дінінің 1400 жылдық тарихы бар. Ислам дініндегі мұсылмандықтың бас кітабы Құран
осы жылдар ішінде бір үтір-нүктесі бұзылмай, бір әрпі түзелмей халқымызға Алла жолын көрсетіп
келеді. Қасиетті кітапта 114 сүре бар. Соның «Ниса» сүресінде ата-ананың ұрпақ алдындағы парызы,
баланың ата-ананың алдындағы міндеті көрсетілген. Әке-шеше балаға жақсы ат қою мен қатар жақсы
тәрбие беріп, үйлендіріп отау етіп шығарғаннан кейін баланың ата-ана алдындағы парызы басталады
деген. Жас ұрпақ Жаратушыға жағамын десе ата-анасын сыйлауы қажет. Сонда ғана тәңірдің сүйген
құлына айналады екен. Баланың бақыты «ананың табанының астында» деп айтылған. Әке-шешеңе
қартық жетіп, бойынан күш қуаты кеткенде, денсаулығы нашарлаған жағдайда оларға жиіркенішті
көзбен қарамақ түгілі емеурін де білдірмеуің керек. Оларға деген қызметіңді асқан бір мейіріммен,
жүрек жылуымен, көңіл шапағатымен жасауың қажет. Егер ата-анаң бақилық болған жағдайда аруағын
үнемі еске алып құран бағыштап, дұға оқып, Алладан медет тілеп отыру пепрзентінің басты парызы.
Әке-шешеңнің араласқан ортасымен суысып кетуге болмайтыны айтылған. Жекжат-туыстармен дұғада
бас қосып әке-шешеңнің жасаған жақсы істерін, үлгі боларлық қадамдарын айтып отыру қажет.
Алыстан қызыл көрінсе,
Манат емей немене.
Көтеріліп ұшқан соң,
Қанат емей немене.
Екі жақсы бас қосса,
Санат емей немене?- деп келетін өлең жолдары бұл сөзімізге дәлел.
Ислам діні қашанда жастардың қоғамдағы рөлінің жоғары екенін көрсетіп, оның тәрбиесіне
айрықша көңіл бөлуге шақырып келген. Бойында иманы, тәлімі бар жас үмметтің үмітін ақтайды. Ал
имандылықтан ажыраған жағдайда, оң мен солын ажырата алмай сағы сынады, сосын тура жолдан
таяды. Содан небір кері әрекеттерге барып, өзінің де, отбасының да берекеті қашады. Тәрбиесі ақсаған
жас ертеңгі күні қылмысқа да баруы әбден мүмкін. Қой үстіне торғай ұялаған заманды көреміз десек,
әкелер мектебі арқылы бүгіннен бастап жастардың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлуіміз аса қажет.
Әке қашанда отбасының тірегі. «Өмірге ұрпақ келтіріп, оны асырау арқылы әке өз міндетінің үштен
бірін ғана орындайды. Ол адамзатқа адам, қоғамға қызметкер, мемлекетке азамат беруге міндетті.
Осынау үш міндетті орындауға қабілетті бола тұра кімде-кім оны орындамаса айыпты» деп Жан Жак
Руссо айтқандай, біз де әкелер мектебін жандандырып, жаратушының алдындағы, жастар алдындағы,
болашақ алдындағы, әкелік міндеттерімізді орындамасақ қоғам алдында айыпты боларымыз анық.
Бала тәрбиесіндегі әке орнының ерекшелігіне қоғамның назарын аударту, өнегелі әкелер мектебін
қалыптастыру баршамыздың парызымыз. «Ұл әкеден үйренбей сапар шекпес, қыз шешеден үйренбей
өнеге алмас» деп Қорқыт бабамыз осыны меңзесе керек.
Иншалла, еліміз егемендік алды, өшкеніміз жанды, жоғалғанымыз табылды десек те, көптеген
рухани ізгіліктерімізден ада болып бара жатырмыз. Соның бірі-шүкіршілік ету. Шүкіршілікмұсылманның сипаты дейміз. «Егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін» деген Құран Кәрімде. Демек,
шүкіршілік адамзаттың рухани тірегі, һәм адаспас, адастырмас темірқазығы десе де болады. Міне,
біз осы қағидададан тым ажырап, алшақтап кеттік пе деймін. Жасыратыны жоқ, кейде үйде отырып
балалардың, немерелердің асыр салып, азан-қазан болып ойнағанын көтере алмай, «Ей, мазаны
алдыңдар ғой, шуламаңдаршы» деп зекіп тастап, кейістік білдіріп жатамыз. Әйтседе, бұл да тәңірімнің
сізге берген отбасылық сыйы, бақыты. «Балалы үй базар» деп осындайда айтылған.
Сонымен қатар, ыдыс-аяқ жуылмапты, кілем тазартылмапты деп қабақ шытамыз. Ол да ішер
асыңның, дүние-мүлкіңнің барлығының көрсеткіші емес пе? Аяқ киімің су болса құдайға шүкір аяғың
сау, жүре алатындығыңның, көлік күтіп аялдамада жарты сағат тұрып қалсаң иншалла, қалаған жеріңе
бара аласың. Осының бәріне шүкіршілік ету жұмыр басты пенденің басты ұстанымы болуы шарт.
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Сондықтан сабырлылық, шүкіршілік ету де жақсы мінез-құлықты қалыптастыратынын естен
шығармайық. Бұдан шығар қорытынды әр адамның бойында көркем мінез, әдептілік сынды рухани
қасиеттердің болуы, оны сіңіруіміз қажет. Барға қанағат ету, қол жеткізген табыстарға шүкіршілік
жасау, жаман әдеттен тыйылу, қанағатшылдықтың басты шарты. Керек десеңіз, қанағатшылдық
пайғамбарлар мен ізгілер ұстанған жол.
Осындайда орыс ғалымы Семенов-Тянь-Шанскийдің «Бұларды оқытудың қажеті жоқ, салтдәстүрлерінің өзі-ақ тұнып тұрған білім» деп қазақтар туралы айтқан ұлағаты еске түседі. Шынымен де
қазақ халқының салт-дәстүрінің өзі үлкен тәрбие мектебі десе де болады. Осы тұрғыда әкелер мектебі
көрген-білген тәжірибелерімен бөлісіп, жастарға ақыл-кеңестерін беріп, өздері үлгі-өнеге болуға тиіс.
Өкінішке қарай, іс жүзінде күнделікті өмірдегі жағдай біз күткендей бола бермейтіні қынжылтады.
Кейбір ақсақалдарымыз жастар алдында ерсі қылықтарға барып ұятты болып жатамыз. Соның бірі
дастархан басындағы бас тарту дәстүрімізде кездесіп жататын келеңсіздік.
«Қарнымның ашқанына жыламаймын, қадірімнің қашқанына жылаймын «деген екен бір бейбақ.
Сол айтпақшы, қасиет пен үлкен қошеметтің белгісіндей болған бас тарту рәсімінің де қадірін қашырып
жібердік пе дейміз. Бас тарту байырғы ортада ежелден орныққан дәстүріміз. Мұның да қазақ арасында
қалыптасқан өз жөн-жосығы бар.
Бас мүшесін дүниенің, жаратылыстың, әлемнің бастаушы күші деген ежелгі наным-сенімге
байланысты оны жасы үлкен, сыйлы қонаққа немесе мәртебесі жоғары адамға кәделі мүше, сыбаға
ретінде ұсынатыны белгілі. Біле білген адамға бас мүжи білудің де философиялық үлкен мәні, тәрбиесі,
тағылымы бар. Айталық, бас ұстаған қария, я болмаса сыйлы қонақ қолындағы мүйіз сапты бәкісімен
алдымен құлақты құйқаның құнарлы тұсынан молынан қамтып кесіп алып, төменгі табақта отырған
жасөспірімнің біріне ұсынып тұрып:
-«Алыс-жақын ағайын туралы жақсы хабар естіп жүр» деп ырымдап тапсыратын. Одан кейін жайлап
еппен бастың маңдайынан үш елідей кесіп:
-«Әрдайым маңдайың жарқырап жүрсін. Егінің шығымды, малың тоқ болсын» деп елге ие болып
жүрген азаматқа береді. Келесі кезекте дөңкейген желкедегі майлы құйқаны:
«Желкең күжірейіп жүрсін. Осы ауылдың қорғаны, айбары бол»деп ізгі тілегін айтып, тағы бір жігіт
ағасына беретін.
Ұртын алып:
-«Келін-кепшікке сыйлы болып, ұртың майға толып жүрсін» деп жанында отырған табақтас
замандасына ұсынса, тілді беріп жатып:
-«Тіліңнің майы тамып, жақсы әңгімелер айтып жүр» дейтін. Осылай бастағы барлық мүшені жөнжоралғысымен ешкімнің көңілін қалдырмай бөліп беретін. Мұндай жөн-жоралғы жер бетіндегі ешбір
ұлтта жоқ.
Алайда, осындай қасиеттен қашқан ақсақалдарға қайран қаласың. «Көрмейін десем көзім бар»
демекші, жиын-тойларда басты алған адам өзі дәмін татып көреді де жанындағы адамға ысыра салады.
Содан бас айналып келіп мүжілмеген қалпы босағадан бір-ақ шығады.
Ертеректе, бас тимегендер кәдімгідей өкпелеп қалатын. Жолы мен жөні келіп тұрғанда, бас тимей
қалған адамға ат-шапан айыбыңды тартатынсың. Ал, қазіргінің бас ұстайтын ақсақалдары сондай
қасиеттен, құрметтен ат-тондарын ала қашып, дәстүрімізге қырын қарау кең етек алды. Бұл да біз үшін
үлкен сын. Осыны көріп өскен жастарды ата жолын ұстанудан алыстатып барамыз.
Тағы бір көкейде жүрген мәселенің бірі-еріншектік. Кейінгі кезде «жастар жалқау, еңбек еткісі
келмейді» дегенге саятын орынсыз жазғырулар белең алып барады. Жастарға тура жол көрсетіп, ақылкеңес айтуды орнына кертартпа, қырсық әңгімелерге бой алдырып жүргеніміз жараспайтын қылық
дер едім. Рас, жалқаудың жауы – жұмыс. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады. Жалқаулық— адам
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бойындағы жағымсыз сипат. Жалқаулық кежегесі кейін тартқан кежірлік, жайбасарлық. Алайда, қазақ
жастарын жұмысқа шабан, бойкүйез, еріншек, кертартпа етіп көрсетуіміз орынсыз дер едім. Ұлтымызды
кежегесі кейін тартқан, іс-әрекет етуге икемсіз етіп көрсету бұрынғы кеңес үкіметінен қалған келеңсіз
көзқарас. Осы орайда батыр бабамыз Бауыржан Момышұлының салиқалы сөзі ойға түседі:
«Бұл түбірімен қате пікір. Қазақ ешуақытта жалқау болып көрген емес. Оны жалқау дейтіндер
ақылды надандар емес, ақылсыз надандар! Қазаққа – көшпенді, жалқау деп орынсыз тағылған
екі кінә бар. Екеуі де – оттауизм. Қазақ ешуақытта көшпенді болған емес, қазақ – отырықшы. Ол
сығандар секілді бір елден екінші елге көшіп жүрген жоқ қой. Өз жерінде малдың ыңғайына қарай
жаз жайлауына, қыс қыстауына қоныс аударғанды сендер көшпенді деп оттап жүрсіңдер. Бұл тарих
кешірмейтін қателік.
Екінші, қазақ жалқау болса, мал баға ма? Мал – оның өмір сүрудегі ең негізгі көзі. Ол ғасырлар бойы
өзін ғана емес, көрші елдердің халқын да етпен қамтамасыз етіп келді. Малды өсіру, егін салу, балықты
аулау жалқаудың қолынан келе ме? Оны оңай деп кім айта алады? Малдың бабын табу, жаздық, күздік
жайлауын, қыстауын таңдау, қай жерге қалай жаю, жейтін шөбін анықтау, ауырған малды емдеп жазу,
айсыз, қараңғы түнде жұлдыздарға қарап сапар шегу, қыран құс, тұлпар баптау, ауа райын болжау,
сырқатты емдеу, көкпар тарту, бәйге, күрес, асық, ақсүйек тағы басқа ойындарды ойлап табу дегенің
білген адамға жатқан ғылым.
Оны игеру үшін ақыл, тәжірибе, өте еңбекқор жандардың толассыз ізденісі керек. Бір ғана мысал,
Мұхаммед пайғамбарымыздың елінде жоқ қасиет қазақта бар. Ол жақта емшек ембеді деп ағасының
ұлы інісінің қызына үйлене береді. Қазақ екі жастың жеті атаға жетпей тұрмыс құруына қатаң тиым
салған. Тиым салуға ақыл-парасат, еңбек керек пе? Қазақ көшпенді, жалқау деп халқымыздың өмір
сүру кәсібінен хабары жоқ, жеңіл ойлы ақымақ, немесе ұрпағымыздың жігерін жасыту үшін қаскөй
арамзаның айта салған сандырағы. Соны желөкпе, тайыз немелер іліп әкетіп, әлі күнге жалаулатып
жүр» демеп пе еді. Бұдан артық нендей дәлел керек.
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Өмірзақ Озғанбаевтың жастармен кездесуі
«Жастар тәрбиесі – тал бесіктен» деген ата-бабамыз. Сол себепті де ұлт аманатын арқалаған жас
өскінді тәрбиелеудің түрлі жолдары мен сан тарау амалдарын қарастырған. Ел мүддесі мен келешегін
ойлайтын рухани бай жастарды тәрбиелеу үшін әкелер мектебінің маңызды екендігін білген халқымыз:
«ата көрген оқ жонар» дегенді бекерден-бекер айтпаған және осы сөзбен-ақ ұлы ұғымды меңзей білген.
Солардың ішінде шешуші рөл атқаратын тәлімі мен тәрбиенің бір түрі- жастарды патриотизм
үлгісінде тәрбиелеу маңызды іс саналады. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» Стратегиялық
бағдарламасында: «Жастарды қазақстандық патриотизмге шығармашылық жағынан дамыған жеке
тұлға ретінде тәрбиелеу қажет. Бүгіннен бастап ұлттық мінез-құлық, биік талғампаздық, тектілік,
білімділік, биік талғам, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыруымыз керек», – деп ерекше
мән берді.
Бұлай екпін түсіріп айтуының өзі қазіргі еліміздің саяси-әлеуметтік, экономикалық тұрғыдан
тәуелсіздікке жетіп отырған тәуелсіз мемлекеттігіміздің тұрақтылығын сақтап, оны болашаққа аманат
етуді көздесе керек. Тарихқа көз жүгіртсек Сартай батыр он алты жасында-ақ өзімен қатарлас мың
баладан жасақ құрап Әбілқайыр ханның әскерімен бірлесіп жауға шапқан жоқ па? Екінші дүние жүзілік
соғыста ерліктің үлгісін көрсетіп, небәрі он тоғыз жасында «Кеңес Одағының Батыры» атағын Әлия
апамыз алмап па еді? Мұндай отансүйгіштік қасиетті ешбір халықтан да таппайсың.
Біз жастарымызды өзіміздің ұлттық әрі мұсылмандық тәрбиеге қарай бет бұру арқылы ой-санасына
сәулелендіреміз. Ия, жастық шақ – нығмет. Алайда, оны дұрыс қолданбай, бұрыс жерде жұмсау әр
адам үшін қасірет болмақ. Ендеше, бар игіліктің көзі болған Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) қасиетті
тағылымынан жастарға тәрбие берген жағдайда ғана игілікке, көздеген мұратымызға қол жеткізеріміз
анық.
«Ауруын жасырған өлетіні» сияқты, шындығын айту керек, бүгінде қазақ қыздары да, әйелдері
де ашық-шашық киініп, темекі шегуге әуестеніп алды. Келіндеріміз орамал тағудан қалды. Түсік
тастау, аборт жасату кең етек жайды. Одан қалды 70-80-ді алқымдаған әжелеріміз де арса-арса бұтын
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көрсететін тылтиған киімдер киіп, тырнағы сояудай, беттерінде бес батпан бояу жағып алады. Осындай
ұлттық менталитетімізге мүлде жараспайтын қылықтарымен ерлеріміз де қалысар емес. Оларды байғұс
немерелері «әжека», «атака» деп атайтынын қайтерсің? Дәл мұндай оғаштық бұрын-соңды қазақ
халқында болып па еді? Ұлттық санадан, ұлттық намыстан, ұлттық тіл, діл деген асылдарымыздан
жұрнақ та қалмаса өзіңде безіп кеткің келетіні анық. Бұл ұрпақтың да, қоғамның да азғындауы емес пе?
«Елдің ертеңін білгің келсе, бүгінгі жастарына қара» деген. Жастар қашан да әр халықтың ең құнды
қазынасы. Ол ақиқат. Себебі, жастар – елдің тірегі. Жастар – халықты дамуға жетелейтін негізгі күш.
Жастар – елдің болашағы. Жарқын болашақ жастардың қолында деуіміз де сондықтан.
Шығыста «Бір күндігіңді ойласаң, күріш ек, он жылдығыңды ойласаң ағаш ек, жүз жылдығыңды
ойласаң, ұрпағыңа жақсы тәлім – тәрбе бер», деген қағида бар. Егер балаға жастайынан жақсы нәр
беріп бойын жамандықтан аулақ ұстауға тәрбиелей алсақ, өмірді бағалай білуге үйреткеніміз болмақ.
Қазақ қашанда қарттың сөзіне тоқтап, ақылын тыңдап, тәрбиесімен сусындап өскен. Қариясын
қазынасындай көріп, даналықтың алтын кілті ақсақалды аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз деп
білген. «Қарты бар үйдің қазынасы бар» деген аталы сөз осыдан қалған. Қариясы бар әрбір шаңырақтың
шаттығы сақталып, бірлігі бекем болатыны сөзсіз. Ендеше:
Әке – білек, саусағы – балалары,
Қан тамырмен жалғасқан аралары.
Ана – тамыр, бойымен бәріне де,
Тіршіліктің жылуы таралады, - деп Фариза ақын жырлағандай жастар
тәрбиесінде әкелер мектебінің алар орны ерекше екендігін мойындауымызға тура келеді. Сөзімізді
түйіндей келе ұлттың рухани байлығы ұстанар бағыты-тәрбиесінде, ал тәрбиенің сарқылмас кәусар
бұлағының қайнар көзі әкелер мектебінде болмақ».
Өмірзақ Озғанбаев
Мемлекет және қоғам қайраткері.
қР Жоғарғы мектебі Ғылыми Академиясының Академигі
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Майдангерлердің жеңісіжастарға үлгі-өнеге
1941-1945 жылдар аралығындағы күллі әлемді дүр сілкіндірген ІІ ші
Дүниежүзілік соғысы қазақ халқының өміріне ғана емес, сол жылдардағы
15 Одақтас республикамызда өмір сүрген адамдарға үлкен таңба қалдырған
қанды соғыс болды.
Деректерге сүйенсек, осы соғыс жылдарында елді жаудан қорғау үшін 43
мыңға жуық жауынгерлеріміз госпитальдарда жан тапсырған, ал 271 мыңнан
аса жауынгер үйлеріне қайтпай, із-түзсіз жоғалып кеткен.
Сол сұрапыл сұм соғыс жылдарында қаншама бала әкесінен, қаншама ана
баласынан айырылды. Қаншама отбасы асыраушысын жоғалтып, аналарымыз
жесір атанды. Елдің тұрмысы нашарлап, қарттарымыз бен балаларымыз ашжалаңаш қалды. Жасы 18 ге толмаған қыз-жігіттеріміз Отанын, туған жерін
жаудан қорғаймын деп, өз еріктерімен майданға сұранып, талайы қыршын
кетті.
Ия, бұл соғыс сол бір кезеңде әр қазақстандықтың отбасына қасірет
әкелінгені сөзсіз. Мәселен, соғыстың алдында Қазақстанда 6,2 млн. адам
тіркелген болса, соның 1 млн. 700 мыңнан астамы осы Ұлы Отан соғысына
аттанды деген деректер бар. Сол сұрапыл соғыс жылдары бүкіл Кеңес
үкіметінің халқымен бірге қазақ халқы да бір кісідей бірігіп, жауға қарсы тұра
білді.
Қазақ жауынгерлері немістер басып алған КСРО аумағында ғана емес,
Болгария, Югославия, Италия, Франция сияқты Еуропа елдерінде құрылған
партизандық қозғалыстарға қатысып, соның бел ортасында жүрді. Олардың
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арасында Совет Одағының Батыры – партизан Зиямат Құсанов, Бошай Қанапиянов, Қасым Қайсенов
және тағы басқаларын айтуға болады.
1941 жылы қыркүйекте қазақтың бас ақыны Жамбыл Жабаевтың ленинградтықтарға арнап жазған
«Ленинградтық өренім» өлеңі фашистердің қоршауында қалған қаһарман қала халқы мен сондағы
жаумен шайқасып жатқан майдангерлерге үлкен рухани дем берді. Оның осы өлеңін көптеген
жауынгерлер жатқа айтып, ерекше ерлік көрсетіп, патриоттық сезіммен Отаны үшін жан аянбай,
жаумен шайқаса отырып, Ленинград қаласына фашистерді кіргізбеді..
Қазақ қыздары да соғыс ауыртпалығын ер азаматтармен бірдей көтеріп, батырлық көрсетті.
Соғыстың алғашқы күндерінен бастап майданға өз еріктерімен сұранған, әскери комиссариаттарға
ерікті хат жазған қазақ қыздары қаншама.
Мысалы, Қарағандының әскери комиссариатына ерікті түрде өтініш жазған 10 мыңнан ас қыздар
соғысқа сұраныпты. Семей қаласы бойынша соғыстың алғашқы күннің өзінде 3 мыңнан аса қыздар
соғысқа барамын деген өтініш білдіріпті. Ал, Алматы қаласының тек Фрунзе ауданы бойынша 112 қыз
бала соғысқа қатысамыз деп өтініш түсірген екен.
Ия, қолдарына қару алып, майданға аттанған қазақ қыздары – Әлия Молдағұлова мен Мәншүк
Маметованың ерлігін қайталаған, біз біле бермейтін қаншама апаларымыз болды.
Ал, Авиация саласын меңгерген Кеңес Одағының Батыры Мария Раскова басқарған әйелдер
авиациясының құрамында – қазақ қызы, авиация штурманы - Хиуаз Доспанова 300 ден астам мәрте
әуеге көтеріліп, батырлық көрсеткенін білесіздер. Одан басқа да қаншама ерлік көрсеткен қазақтың
ұшқыш қыздары болды, оны өздеріңіз осы кітаптан оқиыздар.
Ал, қалалық радиостанция бастығы болған – Сафарбекова Жауһария Насырқызы Ленинград
майданында көзге түсіп, ол да ерекше ерлік көрсеткен.
1942 жылы Қазақстанда құрылған 34 ші жеке әйелдер ротасының 300 ге тарта қыз-келіншектері
Курск доғасындағы шайқасқа қатысып, есте қаларлық ерліктері үшін бірнеше марапаттарға ие болған.
Ия, айта берсек ондай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Бұл да осы соғыстың ұмытылмас тарих
беттері.
Сондықтан да халқымыз соғыс әкелген қайғы-қасіретті, миллиондаған адамның өмірін жойған, қантөгісті ешқашан да ұмыта алмайды. «Неше мың жыл өтсе де бұны біз қан майданда қаза тапқандардың
ерлігін көрсететін тарих деп білеміз. Ия, бүгінгі бейбіт өміріміз үшін құрбан болған жауынгерлеріміз
ешқашан да біздің есімізден кетпейді.
Біздің өміріміз үшін жанын пида еткен майдангерлерді кейінгі ұрпақ осы сұм соғыс қайталанбауы
үшін, оның қасірет-қайғыларын, ұмытуға құқылары жоқ. Біздер осы Жеңістің қалай келгенін мәңгі
есімізде сақтауға міндеттіміз, әрі жауынгер аталарымыз бен ағаларымыздың ерлігін бағалауға
қарыздармыз.
Артында өшпейтін із қалдырған соғыс ардагерлерінің Жеңісін біз бағалай білуіміз керек. Ол үшін:
осы орайда біз қазақ жастарына патриоттық тәрбие беріп, ұлттық рухымызға жаңа мән беретіндей
тәрбиелеуіміз керек.
Ұлттық тәрбие дегеніміз - барлық жастарды біріктіре отырып, халқымыздың асыл мұраларын әлемдік
деңгейге жеткізіп, ненің тозық, ненің озық екенін түсіндіріп, олардың ой-өрісі мен дүниетанымдарын
кеңейтіп тәрбие жұмыстарын жүргізу.
Қазақстандық балаларды ұлтжандылық пен отаншылдық сезімде тәрбиелей отырып өткен тарихты
естеріне салу. Осы орайда, білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен, жоғары оқу орнына дейінгі
барлық ұйымдардың міндеті - XXI ғасырда өз ұлтын сүйген, бірлікте болған халық қана тұтастығын
сақтап қалады» - деп атап көрсеткен елбасымыздың ұстанған саясатын жастардың, бүгінгі ұрпақтың
бойына сіңіру.
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Әрине, «Қазақстандық патриотизм» ұғымы адам бойына өздігінен қалыптаса қоймайды. Ол
ұғымды қалыптастыратын алғы шарттарға мыналар жатады : - Ең алдымен тарихымызды яғни,
1 Қазақ тарихын білу, 2 Туған халқымыздың тілін білу, 3 Атадан балаға, баладан немереге,
немереден ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды жалғастыру.
Қазақ жерінде тұратын әрбір ұлт Қазақ мемлекетін туған Отаным деп түсінуі қажет. Сонда ғана
адамның жүрегінде қазақстандық патриотизм - Отанына деген перзенттік мақтаныш сезімнің
пайда болуына негіз қаланады.
Себебі ортақ Отан, тарих, салт-дәстүр, баршамызға ортақ мемлекеттік қазақтың тілі болуы
керек.
Сол үшін әрбір отбасы, ұжым, мектеп, қоғамдық ұйымдар осы мақсатта жұмыс атқару керек.
Мына өмір сүріп жатқан алмағайып нарық заманында, дүние жүзінде жаһандану, ғаламдану деген
әлемдік үдерістер белең алып тұрған тарихи кезеңде жастарға, оның ішінде мектеп оқушыларына
жан-жақты тәрбие беріп отыру, біздің маңызды бағыттарымыз - деп түсінуіміз қажет.
Тәуелсіздігімізді, туған жерімізді сақтап қалу үшін біз жанымызбен, тәнімізбен қызмет
жасауымыз керек. Міне, осы орайда Екінші дүниежүзілік соғысы кезіндегі майдангерлеріміздің
Отан алдындағы борышын орындаған жауынгерлеріміздің көрсеткен ерліктерін еске алып
отыруымыз қажет. Ол естеліктер бүгінгі жастарымызға үлгі-өнеге болады.
Мына қолдарыңыздағы «Ұлы Жеңіс - ешқашан ұмытылмайды» атты кітапті жастарымыз
оқи отырып, соғыс ардагерлерінің майданда ерлік көрсеткен жолдарын көз алдарынан өткізеді.
Бүгінгі ұрпақ бұл еңбектен ерекше нәр алып, рухтанып, батырларымыз бен майдангерлеріміздің
соғыстағы ерліктерінен рухани мол қазына жинақтайды. Отанымыздың нағыз рухты патриоты
болуға олар да қадам жасайды деп ойлаймыз.
Міне, енді бірер күннен кейін соғыс зардабын көрген мемлекеттер теңдессіз Ұлы Жеңісті атап
өтпек. Біздің жарыққа шығарып отырған «Ұлы Жеңіс ешқашан ұмытылмайды» кітабіміз қан
майданда қаза тапқын жауынгерлер мен қазіргі көзі тірі соғыс майдангерлері мен тыл ардагерлеріне
жазылған Ескерткіш кітап болсын дейміз. Бұл кітап - оқырманның көзайымына айналар деген
ойдамыз.
9 мамыр -Жеңіс күні. Биыл сіздер мен біздер Ұлы жеңістің 75 жылдығын бір кісідей атап өтейік
деген тілек білдіремін. Бұл - Жеңіс сан мыңдаған ұрпақ үшін, ұлты мен тілі, діні мен мәдениеті бөлек
халықтар үшін баршамызға ортақ - Жеңіс. Бұл Жеңіс – Отанын қорғаған қаһарман жауынгерлердің
ерлігі мен тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшы-еңбеккерлердің ұмытылмайтын ерен ұлы
ерлігі мен еңбек-Жеңісі!
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