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Бралин Жантемір Жұлдызбайұлы 



 
Өмірдерек 

 

Бралин Жантемір Жұлдызбайұлы 1913 жылы 10 ақпанда Семей 
губерниясы Павлодар уезі Шақшан болысында (№ 14 ауыл) туған. 
Жастайынан жетім қалып еңбекке араласқан. 

1920 жылы ауыл молдасынан хат таныды.  
1931 жылы Павлодар қаласындағы 3-сыныптық бастауыш 

мектепті бітірді.  
1931-1936 жылдар аралығында шаруашылық қызмет атқарды.  
1937 жылы жазықсыз сотталып 1943 жылға дейін Новосибир 

облысының Куйбышев елді мекеніндегі лагерьде болды.  
1943 жылы ақталған. Сол жылы тамыз айында Орта Азия әскери 

округіне әскери қызметке алынып, үш айдан кейін Ұлы Отан соғысына 
аттанады.  

1943 жылдың қарашасынан 1946 жылға дейін Қызыл Армия 
қатарында. 
4-Украина, 3-Белоруссия, 1-Украина майдандарын да соғысқа 
қатысты. Алғашқыда 381-ші танкке қарсы жойғыш 
артиллериялық полк (истребительно-проти вотанковый 
артиллерийский полк), кейін 1943 жылы шілдеде 202-ші гвардиялық 
жеңіл артиллериялық полк болып қайта құрылған 199-ші жеке жеңіл 
артиллериялық бригадасында 1945 жылы Берлинді алуға қатысқан. 

Соғыста көрсеткен жанқиярлық ерлігі үшін 1945 жылы 2 наурызда 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен, «Берлинді алғаны үшін», 
«Германиияны жеңгені үшін» медальдерімен марпатталған.  
1965, 1969, 1975, 1978, 1985, 1988 жылдары СССР Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының мерейтойлық медальдерімен, 
 

 
 
 
 
 
 

4 



Шақшан таудың 

шар болаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
1995 жыл «Ұлы Отан соғысының 50 жылдығы» мерекелік медалімен, 
1995 жылы Қазақстан Республикасының Президенті қол қойған 
«Құрмет» орденімен, 1997 жылы Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының кеңесіне қатысушы басшылардың шешімімен «Совет 
Одағының Маршалы Г. К. Жуков» медалімен марапатталды.  
1985 жылы СССР Жоғарғы Кеңесінің Президиумының Жарлығымен 
1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысында неміс басқыншыларымен 
болған соғыста көрсеткен ерен ерлігі , батылдығы, батырлығы үшін 
«Отан соғысының ІІ дәрежелі» орденімен марапатталуы Бралин 
Жантемірге көрсетілген ерекше құрмет.  

Жантемір Бралин жұбайы Гүлжәзира екеуі жеті бала тәрбиелеп 
бақытты, тату-тәтті өмір сүрді. 
Балалары Серік, Гүлнәр, Фарида, Қайрат, Мәрзия, Марат, Гүлзия 
жоғары білім алған, әке әмірін, шеше тәлімін бойларына сіңірген 
азаматтар. Әрқайсының өз отбасы, еңбек жолы бар зиялы, тәрбиелі 
жандар.  

Ұлы Отан соғысының ардагері және еңбек ардагері Бралин 
Жантемір 1951 жылдан 1973 жылға дейін Екібастұз қаласының 
«Иртышуглестрой» тресінде, «Екібастұзшахтақұрылыс» 
комбинатында, «Темір-бетон бұйымдары» заводында жабдықтау 
бөлімінің бастығы қызметін атқарып, 1973 жылы зейнет жасына 
жетіп, ұзақ, қайырлы ғұмыр кешті. 2001 жылы 14 сәуірде 88 жасында 
дүниеден өтті. 
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Ата шежіресі 
 

(Қанжығалы)  
Қара – Жәдігер – Тоқсанбай 

 
Тоқсанбайұлы Шоң, Еламан, Құлжан, Байұзақ, Алтай, Бертіс, 
Байғұтты, Жанұзақ. 
Жанұзақұлы Бекайдар. 
Бекайдарұлы Бектен, Мамай, Итен, Итібай (Қимыл), Жетпісбай. 
Итібай (Қимыл) ұлы Жұлдызбай. 
Жұлдызбайұлы Бірәлі, Мақыш, Әбдірахман, Күйеубай, Көшкінбай 
Бірәліұлы Жантемір. 
Бірәліқыздары Қадиша, Малиса, Перуза 
Жантемірұлы Серік. Серікұлы Қайырболат, Жанболат. 
Серікқызы Самал  
Қайырболатұлы Асанәлі, Қайырболатқызы Асия, Алия, Айсана. 
Жанболатұлы Темірлан, Сабыржан, Жанболатқызы Айзара.  
Жантемірқызы Гүлнәр 
Жантемірқызы Фарида 
Жантемірұлы Қайрат. Қайратұлы Нұркен, Болат, Баян. 
Қайратқызы Мәншүк 
Жантемірқызы Мәрзия  
Жантемірұлы Марат. Маратұлы Талғат. Талғатұлы Дінмұхам 
мед. 
Маратқызы Әсел 
Жантемірқызы Гүлзия 
 
Мақыштан Мәлгаждар. Мәлгаждардан Бақытжан, 
Роза  
Күйеубайдан Әйтім, Дүйсен, Қалимаш  
Әйтімнен Ержан, Ербатыр, Нұржан, Біржан 
Ербатырдан Расул, Әдемі, Арайлым  
Нұржаннан Санжар 
Дүйсеннен Берік 

Беріктен Алмас, Мәдина, Дияс, Ғалия, Бектас 
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АТА ЖОЛЫ – АМАНАТ 

 
Жалпайған жазық даладан басталып, Баянауылдың Ақбет, Жа-

сыбай тауларының батыс жақтағы сілемімен жалғасатын жотасы мен 
беткейі, еңісі мен жазығы қатарласып, сайында бұлағы бұлықси ағатын, 
ығы мен қырында шүйгін шөбі мен шоқ-шоқ шиі қатарласа өсетін 
Шақшан тауының етегінде орналасқан жиырма шақты киіз үй 
Жұлдызбай қажының ауылы. Соның ішінде басқа үйлерден шаңырағы 
биік сегіз қанатты киіз үй ішінен құран сүрелерін жаттаған балалар 
даусы ауылдағы үйлерге анық естіледі. Шағын төбе үстінде төрт-бес 
ауыл азаматтары әңгімелесіп тұр.  

– Қажы әкелген молданың қажитын түрі жоқ. Даусы қандай зор, 
мақамы қандай әсерлі, – деді бірі.   

– Қажы атамыздың оқуға ынтасы бар балаларды оқытамын дегені 
рас па екен, – деді екіншісі.   

– Қойды, қозы-лақты кім бағады, бұзауды сиыр алдынан кім 
қайырады сонда, – деді үшіншісі.   

– Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар. Бәрінен де қой бағып, 
құйрық жеген озар, – деп көлденеңнен тағы бір білгіш өз пікірін білдірді   

– Бәрін балаға қаратып қоймай, балаң оқысын десең, бірауық өзің 
бақпайсың ба? Оқығанның алды жарық деген атадан қалған сөзді қайда 
қоясың, қазаққа өмір бойы мал бағу маңдайына жазып қоймаған шығар, 
– деп манадан бері сөзге араласпай тұрған кең маңдайлы бурыл сақалды 
тұрған жігіт ағасы тоқтау сөз айтты.   

Жұлдызбай қажы тегі жағынан Қанжығалының қарасы. Сонау бір 
жылдары Баянауыл маңын жайлаған Айдабол, Қаржас Күлік, 
Қозғанның бір топ елге танымал ақсақалдары бас қосып, Араб жеріне, 
қасиетті Мекке-Мединаға қалай қажылыққа бару туралы  
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кеңес құрған болатын. Қазақ жерінен төрт-бес мың қашықтықта, Қара 
теңіздің ар жағындағы Жерорта теңізін кемемен кешіп өтіп, күні 
күйдіріп, құмы құмықтырып тұратын бәймәлім елге, ұзақ сапары 
қауіпке толы мекенге бару, одан аман-есен келу үлкен қаражатқа, 
мықты денсаулыққа байланысты екендігі, оған бару үшін Ақ патшадан 
рұқсат керек екендігі ескертілді. Баянауыл атырабынан 1901 жылдың 
желтоқсан айында Мекке-Мединеге сапар шеккен атақты адамдар Иса 
Шорманов, Сәтбай Шөтікұлы, Алтыбасар Жылқыбаевтардың 
қажылыққа барып қасиетті жерде қаза болғандығын біреу өзі көргендей 
қылып, өзеурей баяндаған. Араб жеріне кіргенде құм ішінде бәдеуи 
деген арабтың бір тұқымы болады. Құдай басқа салмасын, ұрынып 
қалсаң , ұрып өлтірмесе де барыңды алып тонап кетеді екен деп қара 
аспанды төндіре сөйлегендер де болды. Ұзын сөздің қысқасы, көп 
сөзден соң бір бәтуға келгендей болып, баратындар саны анықталып, 
жарты патша губернаторға үшбу хат дайындалды. Жұлдызбай көппен 
бірге ұлы той демекші, айшылық алыс сапарға, аспан айналып жерге 
түсетін ыстығы, қасиетті Қағба тасы бар, барша мұсылманның киелі 
орны Мекке-Мединаға аттанған. Алыс сапарға аттанған сол топ бір 
жылдан соң елге аман есен оралған… Жұлдызбайдың қажылыққа сапа-
ры Мұрат ишан әулетімен туысқандық қатынастан басталды десе 
болады… 
 

1-дерек 
 

Қазақ басқа отырықшы халықтар сияқты орнығып отыр 
мағандықтан болар күнделік жазбаған, бәрін жадында ұстаған. Ата-
тек, шежіре, кәрі тарих, жаугершілік замандағы батырлық, баба 
сөзінің бәрін құйма құлақтар зерде шарасына құйып алып отырған. 
Атадан қалған әңгімеге сенетін болсақ, бағзы бір замандарда ислам 
дінін таратуға қалың қазақ арасына келген арғы тегі араб болып 
келетін Сайид қожалар, соның ішінде беріден айтсақ, Аққу ишан, 
Бағдат ишан, Назар ишан, Мұрат ишан болып тарайды. Бүгінгі қожа 
ұрпақтарының айтуынша, Мұрат ишан Сарыарқаның самалды өлкесі 
Баянауылға шамамен Х VІ-ХVІІ ғасырда  ат басын тіреген. 2013 жылы 
Екібастұз қаласындағы баспадан шыққан Қайрат Қажыбекұлының 
«Мұрат ишан ұрпақтары» атты кітабында «Мұрат Баянауылға 
келген… Осында руы Қанжығалының қарасы Тоқсанбай бабаның қол 
астында қалады. Баян өлкесіне орнығып, жас Мұрат кейін Мұрат 
ишан қазірет дәрежесіне жеткен. Тоқсанбай бабаның сегіз ұлы болған, 
жас шәкірт тоғызыншы ұлы болған», – деген дерек бар. (17-бет). 
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Еңсебаев Тлеукен Ахметұлының «Қанжығалы шежіресінде» 
Тоқсанбайдан Бекайдар, одан Итібай (Қимыл), одан Жұлдызбай (Жүке 
қажы), одан Бірәлі, Бірәліден Жантемір тарайды.  

Бүгінгі ұрпақтарының айтуы бойынша және қажыға барған 
қазақтар туралы деректі кітаптарда (Алматы, Қалмұқан Исабаев, 
«Қажыға барған қазақтар», 1997 жыл) 1904 жылдың желтоқсан 
айының бас кезінде еш пендеге қарызы, қиянаты жоқ, алдағы 
қиындығы көп қияндағы Мекке-Мединаға Алла разылығы үшін мойын 
ұсынып, Ресей бодандығындағы қазақ даласынан аттанған 200-ден аса 
мүмміндер арасында Қимылұлы Жұлдызбай да бар еді. 
 

* * * 
Аталары жарастық , туысқандық қарым-қатынаста болған соң 

Оспан өзінен бес-алты жастай кіші Жұлдызбайды үнемі қасынан 
тастамайтын. Торқалы тойда да, топырақты қаза жиында да қатар 
отыратын. Текті атаның баласы тегіне тартпай қоймайды, ой түбіне 
бойлайды деп тегін айтпаған болар. Мұрат ишан немересі, 
Мұхаммедниязұлы Оспан жастайынан әкесінің ағасы Ишабек ишанның 
қолында өсіп, батасы дарып, бағы жанды ма, әйтеуір аса елгезек 
ілтипатты, білімге құштар болып өсті. Әсіресе, діни сауаты айрықша. 
Әр сөзін салмақтай айтады. Уағыз айтса, дәлелі тиянақты, уәжді. Құран 
сүрелерін мақамына келтіре айтқанда тұла бойыңды шымырлатады. 
Оспан өзі сияқты салмақты, бір сөзді, ұғымтал замандасы Жұлдызбайды 
қадірлеп кеңесіп жүретін. Жаз айының бір жаймашуағында екеуі ауыл 
сыртындағы төбеде тоқайласты. Сөзді салмақты сабырлы қалыппен 
Оспан бастаған. Жұлдызбайдың жамағат ұнатып қойған аты Жүке еді.  

– Жүке, – деді Оспан. Қазақта байдың баласы он бесінде баспын 
дейді, кедейдің баласы жиырма бесінде жаспын деген сөз бар. Айтайын 
дегенім, адамдарды бай, кедей деп бөлу емес, Аллатағала ой 
кедейлігінен сақтасын. Сен де, мен де исламның бес парызын жақсы 
білеміз. Әуелі бес рақат намаз оқып, иман келтіреміз, құдайға 
құлшылық қыламыз, жақсылықты, мейірімділікті уағыздаймыз, 
нашарларға көмек қыламыз, жыл сайын Алла разы болсын деп ораза 
ұстаймыз. Екеуміз де орда бұзар жастан асып, қамал бұзатын жасқа 
келдік. Біздің қамалымыз – діни амалымыз. Бес рақат намазды қаза 
қылмау, күнәдан ада болу, елді береке, бірлікке бастау, иман, ар 
тазалығы. Құдайға шүкір, осы сенімдерді орындап жүрміз. Ендігісі, 
қажылық парызды өтеу, – деп Оспан қызыл шырайлы дөңгелек жүзіне 
жараса қалған шарасы кең қой көзімен Жүкеге 
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қадала қараған. Жәй қарамай қожа тұқымына тән жіті, сезімтал, сергек, 
сұңғыла көзқараспен сынай қараған. Жүке өзінен төрт-бес жас үлкен, әрі 
қырықтың қырықтың қырқасына шыққан жігіт ағасы, Ереймен, Ақкөл-
Жайылма, Ертіс, Баян өңіріне әйгілі ғұлама Исабек ишанның қолында 
тәрбиеленген немересі, қолының шипасы, аузының дуасы бар, ел 
құрметтеген Оспанды аға деп атайтын. Сол қалыппен, әдеппен: – Аға, 
қажылыққа бару екінің бірінен қолынан келмейтін шаруа. Оған мықты 
денсаулық керек, – деп келе жатыр еді. Сөзін Оспан бөлді.  

– Жүке, сен денсаулықты сылтауратпа, сенде құдай берген 
денсаулық бар. Ең бастысы, Аллаға деген сенімің мықты болсын, 
рухың, талабың мұқалмасын, оттағы шоқтай маздасын.   

– Аға, менің де айтпағым сол. Сөздің ретімен айтып жатқаным ғой. 
Қазақ әуелгі байлық – денсаулық, сонан кейін – ақ жаулық, одан әрі – он 
саулық демеуші ме еді.   

– Айтып отырғаның дұрыс, бірақ дін, ислам жолында Алла берген 
ризықты Алла жолына садақа салып, қажылыққа барғанның жөні, 
сауабы бүкіл ұрпағыңа, үкілеп отырған бүкіл үмбетіңе, әспеттеп 
отырған әулетіңе, болашақ немереңе, шөбереңе шарапаты тиер шаруа 
екенін Құдайдың құлымын, Мұхаммедтің үмбетімін деп отырған біз 
айтпасақ, сол парызды біз орындамасақ кім орындайды?   

– Ымға түсінбеген, дымға түсінбейді дегендей, маған қажылыққа 
барғаның жөн деп отырсыз-ау шамасы.  

– Жоқ. Асықпа. Саған да кезек келеді. Әуелгі жол ағаныкі  болсын. 
Исабек атам тұспал берді.  

– Аға, түс көргенсіз-ау шамасы.  
Жігіт ағасы Оспан шырайлы жүзіне жарасымды шоқша сақалын 

сипай отырып, ойға шомып кетті. Көп бөгелген жоқ. Ойына келген 
сөздерді асықпаса да жеделдете жеткізді.  

– Иә, сезіп отырсың, біліп отырсың, шырағым. Түсімде ақ киім 
киген, ақ бұлт мінген атамды көрдім. Маған қарап ишарат жасап, 
қолындағы асатаяғымен құбыланы нұсқады, жарықтық. Иманды 
болсын! Өзің айтқандай, атамыздың ымын түсінген шығарсың? Алдағы 
желтоқсанның соңына қарай Меккеге қажылыққа сапар шығуым керек. 
Алдымен, ас-суымызды әзірлеп, отбасымызбен, бала-шағаны ертіп, 
Ақкөл-Жайылмадағы атам басына барып, тағзым етіп қайтқанымыз 
дұрыс болар. Сен оған қалай қарайсың?   

– Жөн сөзге кімнің таласы болсын. Құптаймын, аға.  
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– Айтпақшы, Бұхарадан алдырған Акбар молдаңыздың білімі ұшан-
теңіз екен. Арабшасы мен қазақшасы қатар жүреді екен, жүдә. 
Ойпырма-ай, құран оқығандағы мақамы қандай, сай-сүйегіңді 
сырқыратады.   

– Не нәрсеге болсын ыстық ықылас болса, адамның меңгермейтіні 
жоқ. Ауылдың он шақты баласы оқып жатыр ғой. Соның ішінде төрт-бес 
бала хат танып, аят,сүрелерді жатқа айтып жүр. Кәдімгідей уағыздарды 
тарқатып айтып, шариғат шарттарын біліп қапты.   

– Болсын, болсын. Я, Раббым, жарылқай гөр жас өскіндерді, тәуба, 
тәуба. Солтүстік, оңтүстігіңе ендей кірген түкті ауыз кафирлерге қояр 

тосқаулымыз – жас ұрпақты мұсылмандықтан, имандылықтан 
ажыратпау. Пайғамбарымыз салаллауи ғалайссаламның жолымен 
жүргізу, Алланың барлығына, Пайғамбардың хақтығына сендіру. Балаң, 
ұрпағың өзге дінге еніп, халқың шоқынып кетпесін десек, осылай 
істеген дұрыс. Тазалық, адалдық иманмен, ақылмен келеді. 
Иманды,ақылды болу үшін білімді, ілімді, ғылымды меңгеру керек. 

Иншалла, ол ислам діні арқылы іске асады, Алаһу акбар, – деп 
шапанының етегін сілкіп Оспан орнынан тұрды.   

Ел ағасы Оспанмен жедеқабыл бірге орнынан тұрған Жұлдызбай 
жүре сөйлесті.   

– Естуімше, Тобықты Құнанбай қажылық сапардың соңғы ең қиын 
жолы, Кербала шөлін 13 күн жүріп өтіпті, – дейді. Жобасы, Ташкент, 
Самарқант, Бұқара, Чарджу арқылы жүріп, батыстағы Астраханды 
басып, сеңсең бөрікті түрікпендердің жерінен өтіп Иранға шыққан. Сіз 
қай бағытты таңдап отырсыз? Жолбастаушыға сүйенесіз бе, әлде 
үкіметтің көрсеткен жолымен жүресіз бе? Ресейге шығып, одан кеме 
арқылы Қара теңізбен жүзіп, Осман түріктері жері арқылы Меккеге 
шығады екен. Қайсы болмасын ұзақ сапар. Дегенмен үкімет ұсынған 
жол дұрыс болатын шығар?   

Жол ақысы да Мекалай ақшасымен дегендей…   
– Құлағың түрік екен Жүке. Құйма құлаққа айтса құйып алады 

деген. Бұл деректерді кімнен естідің?   
– Мына таяқ тастам жердегі Ескелдіде отырған Мәшекеңе барып 

жүремін. Оқуы озық, ойы сергек, табиғаты зерек Мәшекеңнің (Мәшһүр 
Жүсіп) әңгімесін тыңдаймын. Ол кісі кітап, казит алдыртып оқиды. 
Оқығанын да тоқығанын да айта біледі.   

– Әулиелік қонған ғұлама адам ғой. Бұрын соңды білімі бітік, та-
лабы таудай, таланты теңіз адамды көрмедім. Есіңде ме, Исабек атам 
қайтыс болғанда, он үш жастағы қаршадай бала Мәшһүрдің бәйіт-  
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жоқтау шығарып, бүкіл елді жылатқанын. Көргендер тіл-аузымыз тасқа, 
Құдай қаласа, Күліктен бір данышпан шығайын деп тілеу тілеген. Он 
үштегі жас бала: 
 

Бісміллә, сөз бастайын асыл тектен, 
Түскендей асыл еді-ау аспан көктен. 
Керуендей бұ дүниеге аз күн қонып, 
Пәниден жақсы, жаман бәрі де өткен. 

 
Өзі ишан жұрт бастаған, заты – қожа, 
Сейітзада нәсілі сондай таза.  
Әр түрлі қасиеті еске түсіп,  
Қайғымен қапаланып болдым наза. 

 
Атасы Мұрат қожа әулие өткен, 
Бұтақтай бірден бірге келіп жеткен. 
Арғы тегін сұраса Назар ишан,  
Тазарып шыққан гауһар асыл тектен. 

 
Туғаннан шариғаттың жолын қуған,  
Хақ жолдан талмай белін бекем буған. 
Табылмас дүррі найаб гауһарым-ай, 
Сағадат қандай жақсы күнде туған. 

 
Пір болып кереметлі шыққан жастан, 
Данышпан, ақылды еді жұрттан асқан. 
Қанша білмес наданды жөнге салып, 
Шешманың толып жатқан көзін ашқан. 

 
Басынан бақ дәулеті өшпей кеткен, 
Шырағы жанып тұрған өшпей кеткен. 
Қанша жан қастықпенен жабылса да, 
Кәпірдің күпіріне түспей кеткен. 

 
Жан еді шарапатлы даңқы жеткен, 
Кәнеки, кім бар еді онан өткен.  
Түрлі ауру, шерменде де, тіпті науқас,  
Жазылып сау-саламат болып кеткен… – деп бүкіл Ақкөл-

Жайылма, Ереймен, Ертіс, Баян жұрты жиналған қауым алдында сайрап 
тұрса, кім таңданбасын! 
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Сен жөн айтып тұрсың, мен сұрастыра жүріп, Меккеге апарар сапар 
бағытын қағазға түсіріп алдым. Қай жерде сүрлеу жол, даңғыл жол, тау 
жолы, қай жерде қоналқа, бекет, кеме тұрағы бәрі сызулы. Міне, көр, – 
деп Оспан омырау қалтасына төрт бүктелген қағазды ашып көрсетті. 
Барып келгендердің айтуы бойынша, сапар барысында Мекалайдың 10 
рубльдік күміс және 10, 20 рубльдік алтын теңгеліктері пұл орнына 
жүреді екен.  

– Осеке, өзіңіз бәріне қай уақытта дайындалып үлгергенсіз? – деді 
Жұлдызбай таң қалғанын жасырмай.   

– Қаранған қарап қалмайды, қармансаң қатарыңнан қалмайсың. 
Қарап отырсақ, басқа жұрт: татарың, қытайың, орысың болсын есеппен 
жүреді екен, егін егеді, бақша салады, киім шығаратын пәбрикасы, зат 
шығаратын зауыты бар. Ал біз, қазекең, мал баққанға қуанамыз. 
Кедейдің бір тойғаны – шала байығаны деп жүре береміз. Алла тағала 
жол амандығын берсе, мен қажылыққа барып келейін. Келесі кезек 
сенікі, – деп Оспан өлшеп пішкендей өтімді сөз айтты.  
 

2-дерек 
 

Мұхаммедниязұлы Оспан 1902 жылдың желтоқсан айында Араб 
жеріне қажылық сапарға шығып, келесі жылдың қараша айында аман-
есен елге оралды. Қожа ағасының айтқаны қате кеткен бе, екі жыл-
дан соң 1904 жылы Жұлдызбай да (Жүке) Аллаға сыйынып алыс сапарға 
шығып, 1905 жылы қажылық міндетін орындап келді. Белгілі қаламгер 
Асан Омаров «Шәкәрім өмірбаяны» атты зерттеу еңбегінде (438-бет) 
«Үш жарым мың шақырымға созылған ұлы құрылыс Транссібір 
теміржол торабы 1904 жылы іске қосылған соң Семей өңірінен 
қажылыққа аттанған мұсылмандар бағыты өзгерді. Жаңа бағыт бой-
ынша Семейден Омбыға пароходпен, Омбыдан пойызбен Қызылжар, – 
Қорған – Челябі – Қазан қалаларын басып Мәскеуге жетуге мүмкіндік 
туды», – деген дерек береді. Бұдан әрі жолаушылар Мәскеуден пойыз-
бен Севастопольге келген. Қара теңізбен жүзіп, Стамболға түскен… 
Ол кезде Павлодар уезі Семей губерниясына қараған. Сондықтан 
Жұлдызбай қажының алаштың ардақты ақыны Шәкәріммен сапарлас 
әбден мүмкін… 
 

* * *  
Ай күн аманда құс қанаты талатын алыс сапардан аман келгеніне 

Жұлдызбай құрбандық шалды. Тақуалық жолын, кембағалға 
қайырымды, туысқанға мейірімді болу, исламды уағыздау жолын молла 
ұстап одан әрі жалғастырды. Оспан қажының Әлғамбар, 
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Рәзия, Әсия, Қажыбайы, Жүке қажының Бірәлі, Мақыш, Күйеубайы, 
Шөпбай қажының Сейсені арабша хат танып Құран Кәрімді оқитын 
дәрежеге жетті. Көрші ауылдағы Мәмбетбайдың Әлдеберлісінен тараған 
ұрпақтар да Жүке қажы ұстаған молладан дәріс алды. Ал Жүке 
(Жұлдызбай) қажының Бірәліден тараған немерелері Қадиша, Мәлиса, 
Жантемір, Пәруза ата ақылымен жүріп, құдайға құлшылық етуді 
жадтарынан бір сәт шығарған жоқ. Оспан қажы мен Жұлдызбай қажы 
арасындағы татулық, бірлік, рухани жарасымдылық бірі – ержеткен, бірі 
– бойжеткен екі жасты, Бірәлі мен Рәзияны үйлендірумен аяқталды.  

1913 жылы 10 ақпанда Жұлдызбайұлы Бірәлінің үйінде дүниеге ұл 
келді.  

Атын азан шақырып нағашы атасы Оспан қажы атады. Елгезек, 
құйма құлақтардан қалған сөз бойынша, дүниеге шыр етіп сәби 
келгенін, оның ұл болатынын аруақты атамыз Оспан білген, сезген екен. 
Үш күннен соң әлі шақалақ баланы көріп, көзімен аймалап, жіті 
көңілмен барлап, желеп, жебеп, толғанып тұрып: – Ай тұтылмай, күн 
тұтылмай заманың басқа болар, мінгенің қасқа болар, заманың тұтқыр 
болар, адамың тұтқын болар бір аласапыраң кезеңнен өтерсің. Бәрінде 
де амансың. Жан тәтті, заман қатты болса да, жаның сірі болады. Атың 
Жантемір, сенің атың Жантемір, сенің атың Жантемір, бақытты бол, – 
деп сәбидің құлағына сыбырлаған екен. 
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ТАР ЖОЛ – ТАЙҒАҚ КЕШУ 

 
Оспан атасының айтқаны айдай анық құбылыс болатын. Маңдайға 

жазылып қойылған пешенең сол болса, ол тағдырыңды тәлкек қылып, 
дауылды күнгі айдын көлдегі қайықтай қалтылдатса, толқыған дауыл 
жарға соғылатыны, не жайпақ жазыққа тірелетіні белгісіз қайық-
тағдырыңды олай-былай лақтырса көнбеске амалың жоқ. Себебі жас 
сәбиді алдағы тіршілікте жер, дүние, байлық үшін таласқан, ақылын 
ашуға жеңдірген, соғыс деп сасық ауыздарын арандай ашқан 
дүниеқоңыз алпауыт елдердің бірінші дүниежүзілік соғысы күтіп тұрған 
еді…  

Жығылған үстіне жұдырық дегендей, Ақ патшаның уысындағы 
Ресейде басталған ақпан революциясы жалшы-жақабайлардың 
жаршысы, көсемі Ленин бастаған қазан төңкерісімен аяқталғанды. 
Орыстың орманында басталған өрт, қазақ даласын шарпыды, талай 
шаңырақты шайқалтты. Төскейден мал кетті, төсектен бас кетті.  

Жантемір он үштен енді асқанда тосыннан келген ажал отызға аяқ 
басқан әкесі Бірәліні жалмады. Жұлдызбай шаңырағы шайқалды. 
Әкеден он үш жасында жетім қалған Жантемір атасы Жұлдызбай 
қажының қолында тәрбиеленді. Жұт жеті ағайынды екен. Байларды, 
молданы қойдай қу қамшымен деген саясат ұстанған Совет үкіметі 
шалқыған байдың да, дәулеті шамалы орта шаруаның малын тартып 
алып, ортақ мүлік жасауға кірісті. «Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ 
қалмасын» деген қанатты сөз осы тұста пайда болды.  

Жер көрген, ел көрген көзі ашық Жұлдызбай қажы осы бір қилы 
кезеңде, алпыстың асқарынан асып жетпістің биігі көріне ме, көрінбей 
ме деп тұрған тұста жүріс-тұрысы ауырлап, жүрегі сыр беріп, үнемі 
қалың ой үстінде жүретін. Апырай, аласапыраң 
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бір заман туды, бай-бағланға кіжінген бұл заманның таяу уақытта беті 
түзелетін түрі көрінбейді. Осындай ой қажытқан Жұлдызбай қажы бір 
күні ақылдасу үшін Тоқсанбайдан тараған ағайындарын, қасындағы 
жүрген балалары Мақыш, Әбдірахман, Күйеубайларды қасына 
шақырды. Бәрі келіп, жайғасқан соң Жұлдызбай қажы сөз бастады.  

– Ағайын, сендерге айтар аманатым, аздаған айтар ақыл-кеңесім 
бар, – деп осылар мені тыңдап отыр ма дегендей, алқа-қотан 
отырғандарды бір шолып өтті.   

– Ау, құрдас бізбен қоштасқалы отырсың ба, осы. Менен бұрын 
жұмаққа кірер ойың бар ғой шамасы, – деп Шөпбай қажы әзілге бұрды. 
Өзімен Меккеге бірге барған, қажылық сапардың қызығы мен 
қиындығын қатар өткерген Бектеннің Құндызбайы, Бекінің Өскенбайы, 
Балтабайдың Әуелбайы «жөн сөз, рас-ау, қоштасқандай болма бізбен» – 
деп жамыраса жауап қатып жатыр.   

– Жалған жарық дүниені жалпағынан баса бергің келеді, бірақ 
жасағанның берген жасын жасайсың. Оспан қажы марқұм қамдансаң 
қарап қалмайсың деуші еді. Сіздерге айтар арызым жоқ, аманатым бар. 
Мен бір күні олай-пұлай болып кетсем, артымда қалған әлі бұғаналары 
бекімеген немерелеріме бас-көз болыңдар. Қарға тамырлы қазақпыз. 
Қиын-қыстауда белді бекем буып, бір-біріңе сеп болыңдар дегенді 
айтқым келеді, – деп аздап алқынып қалған Жұлдызбай қажы сөзін 
жалғастырды. – Совет үкіметі кедейді байға, байды кедейге тең 
қыламын, оқымағанды оқытамын, жарылқаймын деп жатыр. Үкіметтің 
саясатына қарсылық жоқ. Малды, жанды кәллектіп қылуда. Бұрынғылар 
қойшысы көп болса, қой өледі деуші еді, – деп үнсіз қалды. – Айтайын 
дегенім, балаларды үкімет оқытуына беру керек.   

– Қажеке, сонда қайда апарып оқытамыз, ауылда, мына тұрған 
Баянда бала оқытатын оқу орны жоқ.   

– Үкіметтің айтқанымен жүр. Керекуде жетім балаларды, кедейдің 
баласын оқытатын мектеп ашылыпты. Мен де кедейдің бірімін. Барлық 
малымды жарлы-жақабайға, алыс-жақын ағайынға, жоқ-жітікке 
тараттым. Мені бай деп кім айтады? Балалар үйінің ішер тамағы, киер 
киімі үкіметтен, оқуы тегін. Соған неге бермеске?! Бірақ оған кіру де 
тамыр-таныстықсыз болмайтын шығар. Директоры кім екен, балаларды 
қай жастан алады? Баланы тапсыру үшін қандай қағаз, әлгі не деуші… 
иә, иә дүкімент, не болмаса қандай куәлік керек…  
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3-дерек 
 

Осы кеңестен соң екі ай өткенде Жұлдызбай қажы дүниеден өтті. 
Жұлдызбай қажының аманатын ағайын, туыстар ұмытқан жоқ. 1928 
жылдың күзінде Жұлдызбайдың екінші ұлы Мақыш әке аманатын 
орындап 15 жастағы жасөспірім  Жантемірді Керекудегі жетім бала-
лар үйіне тапсырды. Жантемір осы қалада 3-сыныптық бастауыш 
мектепті 1931 жылы 18 жасында бітіріп шықты. 1931 жылы аштық 
басталғанда Мақыш 12 жастағы өз баласы Мәлгаждарды да 1931 
жылы Павлодар (Кереку) қаласындағы бастауыш мектепке оқуға 
берді. Бірақ баласы Мәлгәждардың оқу бітіріп, азамат болғанын көре 
алмады 1933 жылы қайтыс болды…  

1931 жылдың мамыр айында бастауыш мектепті енді ғана 
бітірген жасөспірім Жантемір заманның ызғарлы желімен бе, әлде 
адамның амал ебімен бе, жел аударған қаңбақтай солтүстіктегі 
Петропавл облысының Мамлют ауданы Силаново колхозынан бір- ақ 
шығады. Еңбек жолын ет-сүт өндірумен айналысатын осы селода 
қарапайым жұмысшы (чернорабочий молочно-мясного совхоза) болудан 
бастапты. 
 

 

Сергелдең 
 

Жетімдер үйінің директоры Қаратай осы ініме бас-көз бол деп 
тапсырып кеткен Мақыштың аманатын ұмытпаған екен. Сырт көзге 
сұсты, біртоға, бұйыра сөйлейтін, қарағанының өзі қаһарлы болып 
көрінетін директор оқуды үздік бітірген, әсіресе, есепке жүйрік, 
тәртіпті, тиянақты Жантемірді бөлмесіне шақырды. Жантемір 
мектептегі тәртіп бойынша бөлмеге кірмес бұрын есікті бір-екі қаққаны 
сол екен, ар жақтан: – Кір, – деген қатқыл дауысты естіп, сәл кідіріп, 
есіктен басын сұқты. Төрде шағын тақтай үстелдің ар жағындағы 
шиқылдақ орындық үстінде төбедей болып отырған директор жасқанып 
тұрған мұны көріп, даусын сәл жұмсартып, – кіре ғой, шырағым, – деді. 
Директор отырған артқы қабырғада Сталиннің суреті ілулі тұр. 

– Жағдайың қала, бала, – деді директор.   
– Жақсы.  
– Жақсы деймісің. Жақсы сөз – жарым ырыс. Ылайым жақсылық 

болсын. Кейбір балалар ағай, тұл жетіммін. Барар жерім, басар тауым 
жоқ, – деп жылап келеді. Бірақ партия қай баланы болсын жетім 
қалдырмайды. Қамқор болады. Оқуыңды бітірдің. Енді қандай ойың бар. 
Қайда барасың?  
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– Ауылға барып мектепке сабақ берсем деймін.  
– Шырағым, қазір бала оқытатын кез емес. Қазір тап жаулары-мен, 

совет үкіметіне қарсылармен күрес жүріп жатыр. Ауқымды науқан, 
коллективтендіру кезеңі әлі аяқталған жоқ. Сондықтан сен ауылға емес, 
солтүстіктегі Россиямен шекаралас Мамлют ауданы-на барғаның дұрыс. 
Бір-екі жыл сонда жұмыс істе. Ауылыңа бару ешқайда қашпайды. 
Әуелі, сол жаққа барып, жат жерде шынық. Қағаздарыңды дайындап 
қойдым. Міне, ал. Ертең сол жаққа ба-ратын керуенмен ілесіп кетесің. 
Ондағы адамдар сенің келетініңді біледі, – деп нығарлай сөйлеген 
қаһарлы Қаратаймен сөз таластыруға он сегізге енді келген түбіт 
мұртты, қағылез бозбала Жантемірдің екінші жаны бар ма?!   

– Айтқаныңыз болсын, аға.   
Әке-шешеден ерте айрылып, атасы Жұлдызбайдың қолында бұла 

болып өскен Жантемір жетімдік көрем, жетімдер үйінің қара нанын 
жеймін, тағдырдың тәлкегіне түсемін, жел аударған қаңбақтай 
домалаймын, ел кезіп кетемін деп ойлап па еді. Әрине, жоқ. Алайда, 
ішкі түйсік, түсінік бұл адамның жанашыр болып тұрғанын сезіп тұр. 
Елге барып шошқа тағалайсың ба, елді аштық жайлаған, не қалды сенің 
еліңде, жан сақта деген тұспалды, ишаратты ата тәрбиесін көріп өскен 
сұңғыла Жантемір әбден түсінді. Директоры бірауық жөткірініп, 
желкесін қасыған болып, терезеге қарады, бұрылып халық көсемі 
Сталиннің суретіне қарады. Аңдымалы Жантемір аңқау бала емес. Бәрін 
сезеді, бірақ ішкі ойын сыртқа шығара алмайды.  

Силанова колхозы қарағайлы орманнан алыс емес жазықта 
орналасқан, орысы көп елді мекен екен. Қырда болып жатқан 
қарбаластан мұндағы тіршілік тыныш сияқты көрінеді. Жантемір колхоз 
бастығы қайда жібереді, соны тындырып келеді. Орман арасындағы 
алаңқайдан шалғымен шөп шапты, жер өлшеу қызметін атқарды, сиыр 
бақты, азық-түлік тасыды, бидонға құйылған сүтті өлшеп тапсырып 
отырды. Колхоз шошқа өсіреді екен. Қара мал да жоқ емес. Қазақшасы 
тәп-тәуір мосқалдау келген колхоз бастығы: – Сен бала, шошқа етін 
жейді, – қалжыңдайды. 

– Живот болит, – деп қуақыланады Жантемір.  
– Ну, ты хитрый бала, – дейді колхоз бастығы Митрый Павлович. 
Бір күні Павлодарда бастауыш мектепті оқып жатқан немере інісі   

Мәлгаждардан хат алды. «Алтыннан ардақты, күмістен салмақты аға! 
Деніңіз сау болар. Мақыш көкем саған дұғай сәлем айтады, елге келсін 
дейді. Баянауылда алтын іздейтін конторадан бір қызмет та- 
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былыпты. Тез арада үйге қайт», – депті хатта. Жеті ай жұмыс істеп, 
құжат жазуға, есептеуге қанығып қалған Жантемір 1932 жылдың 1 
қаңтарында Мақыш ағатайының ықпалымен Баянауылдағы  аудандық 
алтын іздеу конторасының дайындаушысы болып шыға келді. 
 

4-дерек 
 

Екі жылдан соң 1934 жылы сәуір айында аудандық алтын іздеу 
конторасының мінездемесімен Жантемір Алматыдағы аймақтық 
кәсіподақ мектебіне оқуға түсті. Бірақ қайда барса да сен байдың, 
қажының баласы екенсің деген сыбыр сөз соңынан қалмады. 1936 
жылы жаз айында оқуды тәмамдар кезде тағы да інісі Мәлгаждардан 
хат алды. Ағасына үнемі қамқор болып жүретін бауырмал Мәлгаждар 
бұл жолы ағасына Семей облысының Көкпекті ауданындағы Бөкен 
совхозына бітіретін мамандығы бойынша баруға кеңес беріпті… 
Өзінің Лебяжі ауданындағы орталау мектепті үздік бітіргенін, соған 
орай Семей қаласындағы Н. К. Крупская атындағы педагогикалық 
институтқа жолдама берілгенін жазыпты. Сен мұнда келсең, мен 
оқуға түссем, бір жерде боламыз ғой деген болашақ жоспарын да 
жасырмапты.  

1934 жылы Алматы қаласындағы аймақтық кәсіподақ мектебіне 
жолдама бойынша оқуға түскен Жантемір екі жылдан соң 1936 жылы 
Семей облысы Көкпекті ауданы Бөкен селосына жұмысшылар 
комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалады. Жантемір мұнда 
бір жыл ғана қызмет атқарған. Совет үкіметінің «қырағылары» жас 
қыранның  қанатын қиған. 1937 жылы шілде айында Бралин Жантемір 
тұтқындалып, Новосибирск облысы Барабинск қаласы маңындағы 
Куйбышев елді мекеніндегі № 1 тұтқындар лагеріне түрмеге қамалады. 
 

* * * 
1936 жылы жаз айында Жантемір кәсіподақ курсын ойдағыдай 

бітіріп, жолдама бойынша Көкпектінің «Чигилик» совхозына 
жұмысшылар комитетінің төрағасы қызметіне орналасты. Алайда, 
НКВД қызметкерлерінің құрығы ұзын екен. Бай баласы деген шылбыр 
саясат жас жігітті ұстатып тынды. Көкпектінің көреген НКВД-шылары 
түрмеге қамады, жауап алды. Әсіресе, көзілдірігі үнемі мұрнының 
ұшына түсіп тұратын, киген әскери кителі алқам-салқам, арық, шегір 
көз тергеушінің жасаған қорлығы естен кетер ме?! Қоятын сұрақтарына 
адам түсініп болмайды. 
 
 

20 



Шақшан таудың 

шар болаты 
 

– Совет үкіметіне қандай қастық ұйымдастырып жүрсің, – дейді 
шегір көз тергеуші.   

– Қандай қастық қылыппын? – дейді өтірік сөйлеуді күнә санайтын 
Жантемір.   

– Өй, байдың құйыршығы, сен оны менен неге сұрайсың? Мен 
тергеуші ме, сен тергеуші ме? – деп бұлқан-талқан болды. – Қайталап 
айтамын, шыныңды айт, бір қастық ойлап жүрсің. Жалғыз емессің. 
Сенің атаң бай болған, қажы болған. Сол байлықты Совет үкіметі 
тартып алды депсің ғой. Сол үшін өш аламын депсің. Серт беріпсің, 
Совет үкіметін құртамын деп. Айт, қане, – деп тергеуші күшігеннің 
ербиген тұяғындай саусақтарымен Жантемірдің алқымынан алды, 
кеңірдегінен қысты.   

– Өтірік айтып мүнафик бола алмаймын, мен жарлымын, мен 
жетіммін, – деп еді. Сен молла айтатын сөзді қайдан білесің деп тағы 
жармасты. Әйтеуір құдай жарылқап, тергеу ұзаққа созылған жоқ. Келесі 
күні сот үкімін оқып, байдың баласы екендігін жасырып жүргендігі 
үшін 24 жастағы жас өскін Жантемір он жылға сотталды.  
 

 

Тар қапастағы тағдыр 
 

1937-нің шілде айында Ертіс бойынан айдалып келген Жан 
темірдің Сібір орманындағы қатаң режимдегі № 1 тұтқындар лагеріне 
түскелі тынысы тарылды. Сахараның сар даласының саумал желіне 
кеудесін кере дем алдырып, сайын даладағы мамыражай тыныштыққа 
үйренген қыр баласы қатты қамықты. Түрме дегеніңіз әй дейтін әже, 
қой дейтін қожа жоқ , қараушысы да, қарауылшысы да әлімжеттік 
жасайтын әпербақан бір әлем екен. Саны жиырма, жиырма бес бір 
үлкен топ, бригаданы құрайды, бәрі бір баракта, тақтай сәкі үстінде 
жатады. Таңеретеңгі елең-алаңда топ басшысы тұрғызып алып, тамаққа 
апарады, одан әрі далаға шығарып, сапқа тұрғызып, жұмысқа салады. 
Алды-артыңда аңдыған мылтықты солдат. Екі солдаттың жетегінде 
қасқыр ауыз екі қабаған овчарка. Тізілген саптан, қалтиған қатардан 
қалуға болмайды. Сәл бөгелсең, артық қимыл жасасаң, сотталғандардың 
бірі мытып жіберуі, болмаса қарауылшы солдаттың мылтық дүмі саннан 
сарт ете қалуы әбден мүмкін. Басқа ұрмағанына тәуба дейсің. 
Сотталғандар қалың тайганың ішіне ендей кіріп ағаш кеседі. Бастауыш 
мектепте алған білімнің бұл жерде де пайдасы тиіп жатты. Бұның есеп-
ке жүйріктігін байқаған бригадир күніне қанша текше метр ағаш 
кесілгендігін есептетіп қояды. Кесілген ағаштың жалпы көлемін 
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шығару, көбейту, қосу дегенде Жантемір алдына жан салмайды. Бұл 
жердің өз «қырағылары мен саққұлақтары, үндеместері» де жетіп 
артылады екен. Аңдамай сөйлесең, артық сөз айтсаң шақша бастарына 
жазып алып, жауапқа тартады. Жауапқа алғаны былай тұрсын, жауап 
қатқанша жон теріңді сыпырады. Ағашты аралап, шырпы бұтақтан 
тазалап жүрген Жантемірдің есіне елде болған оқиға есіне түсті. Қой 
бағып жүрген Көпен деген ауқау жігіттен жай киім киген НКВД-нің бір 
қызметкері мал-жан аман ба деп амандасқанда Көпен: – Малға да, жанға 
тыныштық болмай тұр ғой, – деген. Осы артық сөзі үшін НКВД 
қызметкері әлі байғұсты ішке тепкілеп, есінен тандыра ұрыпты, бірақ 
жауапқа тартпаған. Үйіне келген соң Көпен: – Осы аузымнан көрдім ғой 
көресіні, – деп өз аузын өзі қаната ұра беріпті. Мұндағы қырағы 
тергеушілер келген күні-ақ Жантемірдің бас-терісін сыпыра жаздаған. 
Айына бір рет шақырып, тексеріп, тергеп алмаса, іштері пыса ма, әлде 
жұмыстары солай ма, әйтеуір әңгір таяқ ойнатып алады. Жапонның 
шпионы екенсің деп жазғыратынын қайтерсің.  

Бір күні тағы да көкшіл көзі өңменіңнен өтетін өткір, қолы темірдай 
қатты, бетінің түгі тікірейіп ызғар шашып тұратын тергеуші орыс жігіті 
кезекті жауапқа шақырды. Тәртіп бойынша Жантемір: – Заключенный 
Бралин Жантемир по Вашему приказанию прибыл, – деп тік тұра қалды. 
Капитан шенді тергеушіде үн жоқ, бежірейіп Жантемірге қарап тұр. 
Жантемір іштей, ия, Алла кәпірдің бетін аулақ қыла гөр деп 
жалбарынуда. Бір кезде әлгі орнынан тұрды, екі қолын артына ұстап, екі 
аяғын талтайтып алдына келді.  

– Әй, шіркін-ай, бұттан тепсе көрер едім әуселеңді, – дейді ішінен 
Жантемір. Қимылдауға, қыңқ деп сөз айтуға жасқанып тұр. Бірдеме 
десе, пәлеге қалатыны анық.   

– Слушай, оказывается у тебя есть старшие сёстры? А почему ты об 
этом от нас скрыл? Отвечай быстро, сволочь. Почему ты скрыл от нас 
семейное положение?   

– Виноват товарищ капитан.  
– Я, тебе не товарищ. Ты вредитель, враг советского народа. Я, 

служу Советскому Союзу. Понял в чём разница?  
Өңменкөзді капитан шоқпардай жұдырын Жантемірдің мұрнына 

тақады.  
– Так точно, гражданин начальник.  
– Вот так. Только теперь понял.  
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– Разрешите доложить. Дело в том, я их с 1928 года не видел. Мне 
сказали, что они померли с голода.  

Осы кезде капитанның көзі одан әрі шақшиып, түкірігін шашырата 
қатты ақырып жіберді  

– Молчать. Кто сказал тебе о голоде. У тебя в степи идет малая 
октябрьская революция. Ты понимаешь, что такое революция? Ре-
волюция без жертв не бывает. Мы очищаем степь от остатков бур-
жуазных элементов, от контров, таких как ты. А ты здесь бесплатно 
жрешь наш хлеб. Еще мычишь о каком то голоде, которого вообще не 
было. Понимаешь ты, о чем я говорю.   

– Так точно, гражданин начальник.  
– Как звали твоих сестер?  
– Кадиша, Малиса.  
Өңменкөз үстел үстіндегі қағазға қарады. Сонан соң жылтыр  қара 

былғары етігін сықырлатып олай-бұлай ойқастап  біраз жүріп алды.  
– Смотрю, грамотные нашлись. Братишку им подавай. Еще знают 

кому писать. Самого Калинина Михаила Ивановича, Всесозную 
старосту потревожили. Вот нахалки. А ты можешь сказать кто такой 
Михаил Иванович, какой пост он занимает?   

– Михаил Иванович один видных деятелей Коммунистической 
партий. В 1899-1900 годах организовал в Петербурге, Тифлисе, Москве 
тайные партийные организации, – деп келе жатыр еді, көк көз: – 
Конкретно, коротко, – деп сөзін бөлді. – Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР.   

– Откуда знаешь?  
– Автобиографией Калинина я знаком с 3 класса. Читаю газету 

«Правда».  
– Вот контра, а, все знает. Выучил наизусть, – деп көк көз аузы 

көпіріп әрең тоқтады. Содан соң: – Свободен, кругом, – деп ақырды… 

Сарғайған сағыныштан қалың қамығудан, құлдилай құлазудан, ауыр 

азаптан, кесірлі кемсітуден тұратын бірсарынды түрме өмірі   
жалғаса берді.  

Жантемір кейде өтіп жатқан күн мен айларға да мән бермейтін 
болды. Кейде қиястанып, қиялиланып, бүйтіп сүрген ит тіршілікті  тәрк 
етсем бе екен деген сұмдық ойларға шомады. Бірақ Жұлдызбай 
атасының Алла аластаған шайтан ғана үмітсіз. Адам баласы үмітпен 
өмір сүреді. Құлқуаллаһу ахады аллаһуды ұмытпа. Аллаға жалбарын. 
Келешектен үміт күт деген сөзі көңіліне демеу.  
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Жантемірдің кезекті тергеуден соң жеке камераға қамалғанына үш 
күн. Қамаудағыларды тобынан айырып жекелесе, не атады, не 
босатады. Екінің бірі. Бір мезет есіктегі құлыптың кілті сылдырап, 
сықырлап есік ашылды. Өзі танитын күндегі түрме қарауылшысы. 

– Бралин Жантемір.  
– Слушаю Вас.  
– Ты приговорен к смертному казню через расстрел. Приговор 

исполняется завтра…  
Жантемірдің жүрегі солқ етіп, бір тамыры үзіліп кеткендей сылқ 

отырып қалды. Сол отырғаннан мол отырды. Бір мезет кеудесін кере 
терең тыныстап, азап өмірден құтылатына қуанғандай беймарал күй 
кешті. Бүкіл өткен өмірі көз алдына елестеді. Бір мезет Жантемір 
елегізді, бойын қорқыныш биледі, бір мезет ширықты. Бала кезінде 
Акбар молла оқытқан, жаттатқан, мән-мағынасын түсіндірген Фатиха, 
Ыхлас, Фалақ сүрелерін еске түсіріп, қапас ішінде тар бөлмені 
күңірентті. «Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын, 
жаратқан нәрселердің кесірінен, қараңғылық басқан сәтте түннің 
кесірінен, күндеген сәтте күншілдердің кесірінен сақта.   

Бисмилләәһиир раһмәәнир раһийм,  
Құл әуузү бираббил фәләқ  
Мин шәрри мәә халәқ   
Уә мин шарри ғаасиқин изәә уәқаб  
Уә мин шаррин наффәәсәәти фил ұқад  
Уә мин шәрри һаасидин изәә һасәд.   

Құдайдың басқа салғанын көреміз, бәріне де көнеміз, ия Раббым, 
Жаратушым, күнәларымды кеше гөр», – деп дүниемен қоштасқандай 
қатпарлы қалың ойға шомған Жантемір тақтай төсектің үстінде отырған 
күйі қалғып кетті…   

Әлде түсі, әлде өңі. Оны бір Алла біледі. Темір торлы терезе жақтан 
бірдеме тықырлағандай болды. Басын әзер көтеріп терезеге телмірді. О, 
Жасаған, сенейін бе, сенбейін бе? Басына ақ шалма ораған ақ сақалды 
ата көрінді. Оспан, Жұлдызбай аталары аузынан тастамайтын, 
дұғаларына дәнекер қылып отыратын Исабек ишан екен. Бисмиллаһиді 
бірнеше қайталаған Жантемір және қарады.  

– Қарағым, түкірігің түгесіліп, басың ауырып тұр екен. Мә, насыбай 

атшы, – деп ақ сақалды кәрия насыбайын ұсынды. Қолын созды. Нағашы 

атасының қолына қолы тиді. Сол мезет бойына бір күш кіріп,  
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селк етіп оянды. Осыдан соң жаны қысылып тұрған Жантемірдің жаны 
тыншығып, қалың ұйқыға кетті. Мүмкін, сол күні, мүмкін, бір-екі 
күннен кейін түрме есігі айқара ашылып, қарауылшы бұған бостандық 
берілгенін хабарлады. Бұл 1943 жылдың наурыз айында болған оқиға 
еді. 
 

5-дерек 
 

Дәл осындай тылсым оқиғаны Жантемірдің нағашы атасы Оспан 
қажының Әлғамбары да өткерді…  

…1937 жылы 57 жастағы Әлғамбар «халық жауы» атанды. 
Түрмеге қамалды. Таңертең таң намазын оқып отырса, есіктен әкесі 
Оспан қажы кіріп келіп: – Балам, сен қорықпа, Алла қолдайды, аман-
есен шығасың, – деп ғайып болады… Түн ортасында есік ашылып 
қарауылшы: – Оспанов с вещами на выход, – деген.  

1919 жылы туған Қажыбек Әлғамбарұлының да тағдыры Жанте 
мірдің өмір жолына ұқсас. 1937 жылы Қажыбекті халық жауының ба-
ласы деп училищеден шығарады. Әкесі ақталған соң ол оқуын қайта 
жалғастырады.  

1941 жылы желтоқсан айында Қажыбек Әлғамбаров майданға ат-
танады. 1942 жылы Москва, Смоленск бағытындағы шайқастарға 
қатысады. 1944 жылы 3-Белоруссия майданында соғысып, қару 
ластарымен бірге Белоруссияны, Польшаны азат етеді. Осы кезде 
оның жездесі Жантемір Бралин 4-Украина, 3 -ші Белоруссия, 1-
Украина майдандарында қатарлас соғысып, азаттық үшін талай рет 
ажалмен бетпе-бет келіп жүрген еді. 
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ЖАУЫН ЖЕҢГЕН ЖАУЫНГЕР 

 
Алты жылға созылған әуре- сарсаң, түрме азабы мен қаңқу сөзден 

құтылу оңай болған жоқ. Тән жарасы жазылғанмен, ойда, мида қалған 
жан жарасынан қалай тез құтыларсың. Есін жиған Жантемір құр босқа 
жата бермей жан-жаққа шашырап кеткен туыстарына іздеу салды. 
Мақыштың баласы Мәлгаждар неміс басқыншыларымен соғысуда. 
Күйеубай балалары Әйтім, Дүйсен, Қалимаш Баянауылдағы 
нағашыларының қолында.  

Ажалдан арашалауға себепші болған Қадиша мен Малиса 
Жантемірге күнде келіп, айналып, толғанып жылап кетеді. – Неге 
жылайсыңдар, тірімін ғой? – десе, – қуанғаннан жылап отырмыз. Сені 
қараңғы жерден аман шығады деп кім ойлаған, құдайға шүкіршілік. 
Еркек кіндіктіден Брәліден жалғыз қалған сен ғанасың, – деп көз жасқа 
ерік береді.  

Аштықтың алғашқы жылдарындай емес, үкімет қате саясатты түзеп, 
мал ұстауға ерік беріпті. Шағын ауылдар бір орталыққа бірігіп, етек-
жеңдерін жиған сыңайлы.  

Өзімен қатарластар да, кішілер де бәрі майданда. Ауылда қалғаны 
бала-шаға, кәрі-құртаң, қара жұмысқа жегілген әйелдер.  

Жантемір бұдан әрі ауылда қалуды жөн көрмей, Баянауыл аудандық 
әскери коммисариатқа кіріп майданға сұранды. Майор шенді мосқал 
комиссар: – Жантемір, аман-есен келуің қайырлы болсын. Сен туралы 
ақпарат өзіңнен бұрын жеткен. Ең бастысы, ақталдың, тазасың. Келген 
себебіңді сезіп отырмын. Майданға сұранбақшысың ғой. Фашистермен 
шайқасқың келеді, ә, түсінемін. Ал мұндағы тыл майданын кім 
басқарады? Өзің сияқты жігіттер осындағы еңбекке араласса Отанға, 
соғысқа көп пайда келтірер еді. Қысқасы, саған брон жасаймыз, осында 
қал, – деп сөзін түйіндеді. 
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– Жолдас комиссар, Отан алдында адал екенімді қанқұйлы фа-
шистермен соғысып, дәлелдегім келеді. Он екі мүшем сау. Денсаулық 
бар. Әйелді, бала-шағаны ойлайтын емес, бойдақпын. Менің соғысқа 
баруым керек, – деп Жантемір айтқанынан қайтпады.  

Жантемірдің соғысқа сұрануының екі себебі бар еді. Біріншісі, 
жалпы адамзатқа қауіпті кафирдің кафирі болып отырған, иман мен 
адамгершілікті жоққа шығарушы, қанішер фашистік ағыммен күресуге 
мұсылмандық жолмен жихад қылу. Екіншісі, қалай ақтаса да, кейін 
соңына шам алып түсіп қайта түрмеге жабатын Совет үкіметінің 
зымиян саясатын жақсы түсінген Жантемір өзін ақтап алу жолы, одан 
әрі өмір сүру жолы соғысқа бару деп білді… 
 

6-дерек 
 

1943 жылдың қыркүйек айында Орта Азия әскери округі құра 
мындағы 17-қосымша полк барлаушысы Бралин Жантемір Алматы 
маңындағы әскери-оқу жаттығуларын толық меңгеріп, 1943 жылдың 
қараша айында генерал Ф. И. Толбухин басқарған 4-ші Украина майда-
нында соғыстың алғашқы жылдарында (1941-42) жау қолында қалған 
Қырым түбегін азат етуге қатысты. Жоғарғы Бас қолбасшының 
орынбасары, Совет Одағының маршалы Г. Жуковтың айтуынша, 1943 
жылы сан жағынан да, сапа жағынан Германия қару-жарағынан 
басым түсетін жаңа үлгідегі 35 мың самолёт, 24 мыңнан астам танк 
пен өздігінен жүретін артиллерия қондырғылары шығарылған екен. Бұл 
кезде Совет үкіметінің қарулы күштері қарсыластарынан солдат саны 
жағынан 1,3 есе, артиллерия бойынша 1,7 есе, самолет саны бойынша 
3,3 есе артық болған.  

Бралин Жантемір 1943 жылы қараша айында 202-гвардиялық 
жеңіл артиллерия полкінің 199 жеке жеңіл артиллерия бригадасында 
қатардағы жауынгер, барлаушы ретінде қызмет атқарды. 1943 
жылғы ақпандағы командирі майор Лебедев Виктор Михайлович, 1943 
жылдың наурызынан 1945 жылдың мамыр айына дейінгі командирі 
полковник Щеголихин Петр Александрович. 
 

 

                                                  Барлаушы  

                                          (Қырым үшін шайқас) 
 

Сталинград үшін болған соғыста қабырғасы сөгіліп, күйрей 
жеңілген дұшпан кері шегіне бастаса да, қасарып қатты қарсыласып, 
қасап қанын төгіп жатқан мезгіл. Бұл кезде Бас штаб Қырым түбегіндегі 
Севастополь, Одесса сияқты қалаларды азат ету операциясына кірісіп 
кеткен еді. 
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Орта Азия әскери округінде барлаушы болу курсынан өткен 
Жантемір 1943 жылы 20 қарашада Бас штабтың шешімімен бұрын 
Оңтүстік майдан болып аталған 4-ші Украина майданында соғысқа 
кірді. Жәкең - осы майданның құрамындағы 199 жеңіл артиллерия 
бригадасының барлаушысы.  

Қазақтың батырлар жырындағыдай, бес қаруын асынып 1943 
жылдың  қараша айында қан майданның ортасына кірген өңшең өндір 
20-25 жастағы жас жігіттермен бірге Жантемір де жаумен жағаласа 
соғысты. Пулеметші болды, неміс танкісінің оқ өтпес көбесін сөгетін, 
қабырғасын қақырататын ПТР-ді меңгерді, граната лақтыра білді, қажет 
болса түн жамылып жау шебінен «тіл» әкелді…  

Алғашқы күні-ақ полк командирі Петр Александрович Щеголихин 
барлаушылар тобын шақырып, майдан жағдайымен таныстырды.  

Командир қазіргі уақытта солтүстіктегі Ленинградтан бастап 
Қырымға дейінгі майдан шебінде өліспей беріспейтін толассыз соғыс 
жүріп, немістердің тұмсығы бұзылып, шегіне соғысып жатқанын айта 
келе Қырымды азат етудің аса маңызды екенін баса айтты. Бұл уақытта 
Украина жері азат етіліп, жаудың Днепрдегі қорғанысы бұзылыпты. 
Ендігі мақсат танкке оқ өтпейтін құрыш сауыт дайындайтын марганец 
өндіретін Никополь, Мелитополь қалаларын жаудан тазарту, сол 
арқылы Қырымдағы немістердің 17 армиясын оқшаулап, қоршауға алу. 
Сол себепті неміс командованиесінің алдағы жоспарын білу үшін 
майдан шебінен тыс шығып барлау жүргізу кезек күттірмейтін шаруа 
болып тұр екен.  

Кешкі алакөлеңкені пайдаланып, екі топ екі бағытқа барлауға 
аттанды. Никополь бағытына шыққан Жантемір тобы жау шебіне 
жақындаған кезде сәл тынысты пайдаланып, ақыл-кеңес құрды. Себебі 
күре жолға жақындағанда танктер мен машиналардың Николаев, Одесса 
қалалары маңына шоғырланып жатқандығы айқын бола бастады. 
Сондықтан бір барлаушы жау тобына мейлінше жақындап, қару-жарақ 
түрлерін санап, нақтылап, қалған екі барлаушы елу метрлік 
арақашықтықты сақтай отырып өз айналасына бақылау жасайтын болып 
келісті. Бұл 1943 жылдың қаңтар айының соңғы күндері болатын. 
Барлау сәтті өтті. Осы жолы Жантемір тобы жау дзоттары мен 
бекіністерінің, қару-жарақ көздерінің орналасу тәртібін, қашықтығын 
картаға сәтімен сызып алып, жер бауырлап, әр бұта түбін пана қылып 
Совет жағын бетке алды. Тек майдан шебінен өтерде бір жауынгер 
прожектор жарығына ілігіп қалып, нөпір оқ астында сағатқа жуық 
жатуға тура келді. Үстеріне киген 
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ақ бүркеніш халат пен біздің әскер жағынан қарша борай атылған 
қарымта оғының арқасында ажал аузынан әрең шықты. Осы алма-кезек 
атыста Жантемірдің оң иығы шым ете түскендей болған. Қалың қарды 
бірде омбылап, бірде орағытып, бірде қарға омақаса құлап өз жағының 
ұра-окобына құлаған Жантемір сыртқы киімін жылдам шешіп иығын 
сипады. Құдай сақтап, оқ жанай тиген екен. Пышақ тіліп жібергендей 
сызаттан болар болмас қан шығып тұр.  

Барлаушылардың әкелген мәліметтері мен координаталары аса 
маңызды болып шықты. Әсіресе, бұл мәліметті командирінің айтуы 
бойынша 1-ші, 2-ші Украина майданы сәтті пайдаланып, жауға 
Корсунь-Шевченковский, Кривой Рог бағытында жойқын соққы берген 
көрінеді. Соның нәтижесінде Қырым түбегіндегі немістердің ірі әскери 
күші 17-армияға қоршауда қалатын түрі бар екен.  

Полк командирі Щеголихин бір-екі күнде Днепрдің өзенінің төменгі 
жағынан солтүстіктен Перекоп мойнағы арқылы шабуыл болатынын 
хабарлап, соңғы нұсқауларын берді. Бірақ екі күннен кейін тікелей 
бағытта емес, Сиваш өзенінің оң жағалауынан Симфереполь, 
Севастополь жаққа марш бросок жасатып, бүкіл полкті шығыс жақтан, 
жау ойламаған тұстан кенеттен шабуыл жасауға қайта топтастырды.  

Аспанды бұлт жауып, қар аралас жауын жауып тұр. Жер был 
ғаныш. Әйтсе де полк артиллериялық қару-жарақтарын  арқаға, көлікке 
артып тас-түйін жүріп келеді.  

– Бір мезгіл күннің көзі ашылса ғой шіркін, киіміміз құрғар еді, – 
деді қатардағы жауынгер Сергей Иванов.   

– Киіміңді құрғатып тойға барайын деп пе едің қағытты, келесі бір 
жауынгер.   

– Қырымды жаудан босатсақ, той емей немене.  
– Фрицтер оңай бере қоймас Қырымды. Көрдіңдер ме қандай берік 

бекініс жасаған. Танк өтпес үшін үш қатар ор қазған. Әр жота, төбе 
табиғи бекініс. Бүкіл күшін біздің әскерлер шабуыл жасайды деп 
маңдай тұсқа шоғырландырыпты. Ал біз айналып өтіп, желкеден 
ұрамыз. Күннің ашылғаны бізге пайдалы емес. Мынадай бұлтты, 
тұманды күнде немістердің барлаушы самолеттері ұша алмайды. Бұл 
бомбалаудан аман қалдық деген сөз. Жігіттер көп сөзді қойып 
жылдамырақ жүрейік, – деп командир жылдам жүруге бұйрық берді.   

Діттеген жерге уақытында жеткен полк таң атып келе жатқанда 
сегізінші сәуірде бүкіл 3-ші, 4-ші Украина майданы болып тұтасып 
Қырым түбегіне шабуылын бастады. Бірмезгілде аспаннан екі  
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жүзден аса самолеттен, жүздеген танктерден, мыңдаған ауыр ату 
артиллериялары мен минометтерден, ракеталық «катюша» қондыр 
ғыларынан өлім оғын бұршақтай жаудырды. Аспан айналып жерге 
түскендей, жер көк түтіннен көрінбей аспанға айналғандай бір алапат 
гүрсіл басталды. Командирдің Отан үшін, Сталин үшін алға деген 
бұйрығы уралаған айғайға ұласты. Осы сәт бүкіл Совет әскерлері қарсы 
шабуылға көтерілді. Алға қарай әжептәуір жүгіріп әр ұрымтал тұсты, 
ағашты, жыраны, ұраны паналай отырып пулеметімен оқ жаудырған 
Жантемір неміс солдаттарымен қалай бетпе-бет келіп қалғандығын да 
аңғармады. Пулеметті уақытша қоя тұрып, Жантемір автоматын кезей 
ұстап қаруластарымен бірге қоян-қолтық ұрысқа кірісіп кетті…  

Сегізінші сәуірде Қырым үшін басталған қырғын соғыс 1944 
жылдың 12 мамырда жау бекіністерінің тас-талқан болып, 250 күн 
Қырым түбегінде үстемдік қылған жаудың 200 мыңдай әскерінің күйрей 
жеңілуімен аяқталды.  

Қан араласқан жаңбыр суын етігімен кешіп келе жатқан қазақ 
солдатын алдағы шайқастарда әлі де талай қиындықтар тұрған еді… 
 

7-дерек 
 

1944 жылы мамыр айында 199 жеке жеңіл артиллерия 
бригадасының партия комиссиясы Жантемірді Коммунистік партия 
қатарына кандидаттыққа, 1945 жылы мамыр айында КПСС мүшесіне 
қабылдады. 
 

 

Германия жерінде 
 

1945 жылдың 31 қаңтарында Совет әскерлері қиян-кескі соғыс 
жүргізе отыра Германия шекарасына жетіп, Кинитц – Гросс – Нойен-
дорф – Рефельд плацдармын басып алып, Одер өзені бойына шықты. Бұл 
шамамен Берлиннен 70 километрдей қашықтықтағы жер. Дәл осы тұстан 
Совет әскерлерін күтпеген неміс әскерлері 19 ақпан күні таңертең ауыр 
артиллерия мен минометтен Совет әскерлеріне қарай жойқын соққы 
жасады. Іле-шала немістің бомбалаушы самолеттері Совет шебіне 
бомбыларын аямай жаудырды. Содан соң немістің өгіздей өңкиген 30 -40 
жуық «Тигр», «Пантера» танктері Жантемірдің полкін үш жақтан 
қыспаққа алсын. Танктерінің соңында темір каскалары күн көзіне 
шағылысқан немістің жаяу әскерлері қарақұрттай қаптап келеді. Арт 
жатқан біздің артиллерияның дөп тигізіп, өртеп, жарып жатқанына 
қарамастан өршелене ұмтылған жаудың негізгі 
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мақсаты Совет жауынгерлерін Одерден әрі асырып тастау. Кей тұста 
шепті бұзып өтіп жатқандары да жоқ емес. Осы бір жанталас тұста 
көздеуші – Жантемір, оқтаушы- Василий екеуі дәл көздеп өңмеңдеп 
келіп қалған бір бронетранспортерді отқа орады. Оның соңынан шұбап 
келе жатқан он бес шақты неміс солдаттары орындарынан атып тұрып, 
Жантемірлерге қарай андыздады. Жантемір сасқан жоқ, пулеметінің 
жанында жатқан қаруласы Григорийдің жансыз денесін кейін ысырып, 
пулеметке қонжиды. Жантемірдің дәлдеп атқан оғынан бірнеше неміс 
солдаты жер жастанды. Бірақ немістер кері шегінетін емес. Тірі 
қалғандары тағы да шабуылды қайтадан жалғастырды. Тегеуірінді 
шабуылдан Жантемір ыға қоймады. Жақындап қалған төрт-бес неміске 
екі гранатаны жүйемелете лақтырды. Бір сәт көз жіберіп алғы шепке 
қарап еді, немістер кері шегініп барады екен. Сөйткенше болмады 
арттан уралаған дауысты естіді. Командование дер кезінде резервтегі 
әскерді ұрысқа қосыпты… 
 

8-дерек 

Наградной лист 
 

В бою 19 февраля 1945 года рядовой Бралин Жантемир в районе 
Тимменсдорф вместе со своим расчетом уничтожил 1 
бронетранспортер и 6 гитлеровцев. Когда вышли снаряды товарищ 
Бралин выдвинушись вперед с пулеметом стал расстреливать идущих в 
атаку гитлеровцев, в последствии стал забрасывать их гранатами, 
уничтожив при этом до 13 человек не отступив от занимаемого 
рубежа.  

За проявленную отвагу и мужества достоен правительственной 
награды ордена «СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ». 
 

Командир 202 Гвардейского Легкого Артиллерийского полка 

Гвардии полковник /Щеголихин/ 28.021945г. 
 

 
Бралин Жантемірді жоғарыда суреттелген ерен ерлігі үшін 1945 

жылдың 02 наурызында 202 полктің бригада командирі полковник 
Лашманов «Қызыл Жұлдыз» орденімен марапаттаған.  

1945 жылдың 16 наурызында полктың «Қызыл Жұлдыз» орденімен 
марапаталған 9 жауынгеріне бұйрық шығарылған. Ал «Қызыл Жұлдыз» 
ордені Жантемірге қашан тапсырылғанын келесі әңгімемізде жалғас 
тырамыз… 
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Берлин үшін шайқас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жерден қар кетіп, ағаштар бүр жарып, жапырағын жая бастаған 
сәуір айының ортасында фашизмнің ордасы Берлинді сол жақтан 
Украина мен оң жақтан Белоруссия майдандары қыспаққа алып, 
қабырғасын қайыстыра бастаған. Бірақ немістердің берілетін түрі жоқ. 
Бүкіл Берлиннің әр үйі, жолы, көпірі, оры, жер асты жолы, аспаны 
алынбайтын тас қамалға айналғандай Совет үкіметінің шабуылдаушы, 
бомбалаушы самолеттерінің тұмсығы көріне қалса болды, азан-қазан 
дабыл беріліп, зенит қондырғысынан оқ саулап қоя береді. Екпіндей 
келіп қала іргесіне тоқтаған Совет әскерлері тылдан келетін қосалқы 
қару-жарақ, жанар-жағармаймен жабдықталып және қосымша толығып 
алу үшін ұрысты бәсеңдетіп алғандай көрінгенімен, Совет 
командованиесі Берлин операциясына өте мұқият дайындалды. Ұрыс 
басталар алдында үлкенді, кішілі командирлер жауынгерлердің басын 
қосып, Берлинді алу операциясының жобасын түсіндіру үстінде болды.  

– Қымбатты достарым, – деді полк командирі Щеголихин Петр 
Александрович, – соғыс аяқталуға жақын. Біз өзімізді бақытты 
жандармыз айтуға құқымыз бар. Ертең фашизмнің ордасын аламыз. 
Әне, анау басы сорайып тұрған Рейхстагты көріп тұрсыңдар. 
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Әдемі ғимарат. Амал жоқ оның бүкіл қабатында жау солдаттары. 
Қиратуға тура келеді. Кім соның басына бірінші болып ту тігер екен? 
Бірақ жау беріспейді. Берлинге жеткенше қаншама қарулас 
жолдастарымыздан айрылдық. Өте өкінішті. Өзегің өртенеді, жүрегің 
қан жылайды. Амал жоқ. Отан үшін соғысуға тура келеді. Отан үшін от 
түс деген осы. Қайталап айтамын, немістер әр сүйем жер үшін айқасқа 
дайын. Сондықтан аяушылық болмасын. Жауды аяған жаралы болады. 
Өліп те кетуің мүмкін. Жау бала-шағаны да, әйелдерді де соғысуға 
үйреткен. Жас балалардан танк жойғыш «Гитлерюгенд» деген отряд 
құрған. Оларды жақыннан дәл тигізетін фауспатрондармен 
қаруландырған. Оның үстіне Берлин шаш ал десе бас алатын іріктелген 
қатігез полицейлер мен ЭСЭС солдаттарымен толықтырылған. Кез 
келген қиындыққа, қатерге дайын болыңдар, сақ болыңдар!  

Мен қазақ арасында өстім. Қазақтың жау жоқ деме, жар астында, 
бөрі жоқ деме, бөрік астында деген мақалы дәл осы кезге арналып 
айтылғандай, – деп командир Жантемірге қарады. – Жолдас Бралин, мен 
дұрыс айтып тұрмын ба? 

– Дәл солай, жолдас командир!  
Совет командованиесі Берлинге шабуылды Москва уақыты бой-

ынша таңертеңгі сағат 5-те бастады. Бір мезгілде мыңдаған артиллерия 
қондырғыларынан, минометтерден, «Катюша» снарядтарынан атылған 
оқтардан, азынай құлаған авиация бомбаларынан құлақ тұнып, жер 
шайқалды. 30 минутта созылған осындай аса қуатты артиллериялық 
соққы кезінде немістер жағы бір рет те жауап оқ жаудыра алмай 
есеңгіреп қалды. Дәл осы сәтте Берлин аспанына түрлі түсті мыңдаған 
ракеталар атылып, қараңғылықты қақ айырып, айналаны күндізгідей 
жап-жарық қылық жіберді. Оның үстіне 200 метр аралықта 
орналастырылған қуатты 140 прожектор жау көзін мүлдем қарықтырып 
тастады. Бұдан соң ішінде қазақтың қара домалақ баласы Жантемір бар 
жүз мыңдаған Совет жаяу әскерлері жауға қарай лап қойды… 
 

9-дерек 
 

На первый день было запланировано только для одной артиллерии 
миллион 197 тысяч выстрелов, фактически произведено миллион 236 
тысяч выстрелов. 2450 вагонов снарядов, то есть почти 98 тысяч 
тонн металла, обрушилось на голову врага. Оборона противника унич-
тожалась и подавлялась на глубину до 8 километров…  

«Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков. Агенство печати 
Новости. Москва, 1986 г., 231-232 стр. 
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Нағыз жанталас, қырғын соғыс Берлин ішінде басталды. Таяқ 
тастам жерге жүгіру түгілі жылжудың өзі қиямет. Әсіресе, үй, ғимарат 
көп қабатты үйлер ішіндегі, әр қабатты басып алу, фашистерден тазарту 
Совет әскерлеріне оңай болған жоқ. Мыңдаған боздақ соғыс бітер 
қарсаңда тосқауылдан атылған оқтан, көше қиылысына жаудырылған 
қаңғырған оқтан, дөп тиген снаряд оғынан қыршынынан қиылып жатты.  

Көп қабатты үйдің дәлізіндегі атыс көзін жойған Жантемір 
жауынгерлермен бірге есік, терезеден, снаряд опырған қабырға 
тесіктерінен ішке кіріп, бөлме ішіндегі фрицтерді құрта бастады. Жан 
алысып, жан беріскен бір мезет. Сәл кідірсең, әбжілдік танытпасаң, 
жауыңды бұрын атпасаң оққа ұшасың. Ұрыста тұрыс жоқ деп Жантемір 
есікті жұлқып ашып, бөлме ішіндегі жау тобына гранатасын тоғытып 
жібереді, біресе қарсы жақтан атылған оқтан сескеніп іргеге жабыса 
қалады. Атып тұрып тағы атады. Келесі бір есікті ашып қалып, 
автоматының шүріппесін баспақшы болған сол еді, арғы жақтан «найн, 
найн, киндер, киндер» – деген байбалам салған әйелдің ащы даусын 
естіп, есіктен сығалай қарап, бауырына екі баласын қысқан неміс әйелін 
көріп, оқ атпай өтіп кетті. Бір солдат: – Кто там? – деп сұрағанда, – 
Женщина с детьми, – деп жауап әрі қарай жүгірді.  

Жан беріп жан алысқан Берлин үшін шайқас 9 мамырға дейін 
толастаған жоқ. Тіпті солдаттар күн мен түнді ажырата аламайтындай, 
қашан тамақ ішіп, қашан демалатынын ұмытқандай шақ еді. Бір сәт 
дамылдап алмақ болып, беліндегі құтыдан су ішіп тыныстап отырған.  

– Где рядовой Бралин, его никто не видел? – деп өзін іздеген дауы-
сты естіді. Штаб шабарманы екен. Дауыстап: – Мен мұндамын, – деп 
белгі берді. Бірде құлаған кірпішті, бірде үйіндіні, көше қалтарысын 
пайдаланып, бұқпалап келген шабарман командирдің штабқа шақырып 
жатқанын жеткізді.   

– Біткен жерім осы екен, – деген суық ой Жантемірдің бойын су 
жыландай орап алды.   

Осыдан үш күн бұрынғы неміс әйеліне оқ атпай босатып жібергені 
ойына түсті. Партбилет те жоқ, өзің де жоқсың, құрыдың Жантемір 
деген ауыр ойды арқалап, иығы салбырап штабқа кіріп:   
– Гвардии рядовой Бралин по вашему приказанию прибыл! – деп 
командиріне әскери сәлемін жолдады.   

– Вольно, товарищ Бралин! – деген командирінің дауысы құлағына 
жағымды естілді. Командирінің жауап сәлемі Жантемірдің жүрегіне 
жан бітірді.  
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– Знаешь что ты представлен к правительственной награде ордену 
«Красной звезды».   

– Так точно, товарищ полковник!  
– Вот пришло время наградить тебя во время боя. Примечательное 

событие, не так ли?! Прежде чем его прицепить на твою грудь, 
хорошенько надо отметить, – деп командир 100 грамм спирт құйылған 
қалайы кружка ішіне орденді салып, ішіп қоюды бұйырды.   

Әкесіндей болып кеткен командирі бұйырған соң амал жоқ, 
Жантемір көзді жұмып, демін тартып алды да ащы суды бірден сіміріп 
жіберді. Енді кетпекке ыңғайланып: – Товарищ командир, разрешите 
уйти, – деп рұқсат сұраған.   

– Нет, подожди, сынок, еще важнее мероприятия тебя ожидает. 
Члены парткомиссии 199 артиллерийской бригады поручили мне  
в торжественной обстановке вручить тебе партийный билет. Ты с се-
годняшнего дня являешься членом КПСС. Поздравляю! – деп Петр 
Александрович Жантемірді құшағына алып, бетінен сүйді.   

Штабтан төбесі көкке жеткендей қуанып шыққан Жантемір құлаған 
үй, қираған танк, қаусап жатқан көп өліктердің арасымен жылжи 
отырып, бұғып отырып, жүгіріп отырып, бірде бүгіліп әрең дегенде өз 
бөлімшесін тауып алды. Тағы да зуылдаған оқ, зіркілдеген зеңбірек, 
шаң-топырақ, айғай-сүргіннің арасына кіріп кетті. Іштей Аллаға 
сыйынған Жантемірге осы қиямет ұрыста бірде бір оқ тікелей 
дарымады.   

Совет әскерінің жеңіске құштарлығы, қажыр-қайраты, ерен ерлігі, 
жауды жойғыш екпіні фашистік Германия басшыларының қарсылықсыз 
берілу туралы актісі (безоговорочная капитуляция) қабылданғанша, дәл 
айтқанда 9 мамырға дейін жалғаса берді. Фашистік Германия 
қарсылықсыз беріліп, оқ атуларын тоқтатқан 9 мамыр күні Берлин 
аспанында бейбіт түрдегі сан түрлі салюттар гүрсілі Рейхстаг маңында 
жиналған совет жауынгерлерінің «Жеңіс, жеңіс, соғыс бітті, жасасын 
Коммунистік партия, жасасын Сталин!» деген дүбірлі, думанды, 
қуанышты айқай ұрандарына ұласты.   

Совет әскерлерінің бір бөлігі үкімет шешімімен Берлинде қираған 
шаруашылықты қалпына келтіруге, халықты азық-түлікпен қамтамасыз 
етуге, бейбіт өмір орнатуға, интернациональдық борышын өтеуге кірісіп 
кетті.   

Біздің негізгі кейіпкеріміз Бралин Жантемір де неміс жеріндегі 
бейбіт өмірді қалпына келтіру үшін 1946 жылға дейін Берлинде болды. 
1946 жылы шілде айында елге оралды. Омырауындағы «Қызыл 
жұлдыз» ордені, «Берлинді алғаны үшін» медалі Жантемірдің Отан, ел 
алдында ары таза азамат екендігін паш еткендей күн көзімен 
шағылысып, қазақ жігітінің көркін айшықтай түсті.  
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ӘКЕ, СЕНІ САҒЫНДЫҚ 
 
 

(Естеліктер) 
 
 

Әке, өміріңнің жалғасымын 
 

Мен әкемнің тұңғышымын. 1951 жылы Павлодар қаласы ның 
іргесіндегі 7-ауылда дүниеге келіппін. Санап отырсам, әкем 1950 жылы 
шешеміз Гүлжәзираға 37 жасында үйленген. Неше түрлі қиындықты 
бастан өткерген.  

Әке-шешеден жетім қалған. Жазықсыз сотталған. Сұрапыл 
соғыстан аман қалып, ұрпақ таратқан.  

Әкем бізге қатал болды деп айта алмаймын. Бірақ желкілдеп өсіп 
келе жатқан жеті баласынан тәртіпті болуды, жаман ат шығар мауды, 
жақсы оқуды талап ететін. Құлыншақтарым деп еркелетіп алатын 
кездері еске түседі.  

Екібастұз қаласына 1951 жылы көшіп келіппіз. 1958 жылы № 2 
қазақ орта мектебіне 1-сыныпқа апарды. 1968 жылы мектепті бітірдім. 
Мен спортқа бейім болдым. Футболды тәп-тәуір ойна-дым, жеңіл 
атлетикамен айналыстым. Сондықтан болашақта дене тәрбиесінің 
мұғалімі болуды қаладым. Алайда әкем инженер қажет мамандық деп, 
техникалық институтқа түсуімді талап етті. Әкемнің тілін алдым.  

Әкем көп сөйлемейтін, мақтанбайтын. Өзінің ойын бүкпеле мей 
ашық айтатын. Үйдегі балалардың әрқайсының орындайтын міндеті 
бар. Біреуі пеш жағады, екіншісі отын тасиды, үшіншісі су әкеледі. Үш 
бөлмелі үйде тоғыз жан тұрдық. Екі сиыр, он шақты қой ұстадық. Мал 
жайлау, жазда малды өріске шығару, кешке жақын үйге қайыру 
балалардың негізгі міндеті. Осы жұмыстарды біз бұлжытпай орындауға 
тырыстық. Өйткені әкеміз екі рет қайталағанды ұнатпайды. Әкеміздің 
қас-қабағына қарап өстік. Содан жаман болған жоқпыз.  

7 қараша, 1 мамыр, 9 мамыр Жеңіс күндері әкем омырауына орден, 
медальдерін тағып, мерекелік іс-шараларға қатысатын. Біз 
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сырттай сүйсініп, әкемізге риза болатынбыз. Ағайындар, көршілер 
әкемді Жәке деп қатты құрметтейтін. Ақыл-кеңес сұрап келетін. Әке 
көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дегендей, біз әке тәриесін, әке 
ақылын, әке өнегесін толық сезініп өстік. Жұбайым Бәтжамал екеуміз 
Қайырболат, Жанболат, Самал атты балалары-мыздан немере сүйіп 
отырсақ, әуелі Алла, содан соң әке-шешеміздің арқасы. Осыны ешқашан 
ұмытпаймыз.  

Бралин Серік Жантемірұлы 
 
 
 

 

Самый благородный, 

добрый, гостеприимный 
 

Отец был добрым, справедливым, дипломатичным человеком. До 
конца своей жизни он заботился и думал о нас, хотя мы сами были уже 
родителями, дедушкой и бабушкой.  

Часто вспоминаю, как я с папой ходила на 9 мая в школы, ор-
ганизации, куда приглашали участников ВОВ. Когда его вызывали для 
вручения грамоты, подарков он всегда говорил: «Это моя сноха, дарите 
ей?». Все окружающие смеялись.  

Самым любимым праздником папы было 9 мая – День Победы. В 
этот день собиралась вся наша большая семья. Хотя сейчас рядом с 
нами нет его, мы продолжаем традицию собираться в нашем боль-шом 
доме, где жили дедушка с бабушкой.  

Не могу забыть те времена, когда мы жили по улице Сибирской, 204. 
Не далеко от нас жила знахарка бабушка Кольченко. К ней люди 
приезжали на лечение с разных регионов. Сидели в длинных очере-дях 
днем и ночью. Папа их приводил домой и встречал как самых дорогих 
гостей.  

Вот такой был у нас папа.  
Сноха Батжамал 
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Воспоминания о дедушке 
 

Пришло и это время – писать воспоминания о своем любимом, 
дорогом дедушке.  

Каждый из нас гордится им и считают его уникальным. Я счаст-лив 
уже потому, что Аллах дал мне такого деда.  

«Атака» – так ласково называли все внуки нашего деда. Он был 
умным, добропорядочным человеком, брал в основу совесть, спра-
ведливость, чесность.  

Помогал и поддерживал многих, согревая своим телом, уютом, 
советами. Именно с его поддержки многие стали достойными людь-ми, 
а некоторые достигли больших успехов. «Атака» очень любил жизнь, 
любил детей, друзей, родных, его любовь была безгранич-ной, хватало 
на всех.  

Своими радостями и печалями делился со всеми. Он был откры-тым 
человеком, был доступен и молодым и старшим по возрасту.  

Дедушка до конца своих дней выражал свое восхищение и ува-
жение к нашей бабушке «Апаке». Они вдвоем вырастили и воспита-ли 
семерых детей.  

Я, старший внук Каирболат, с гордостью ношу фамилию Жанте-
миров в честь своего деда. По казахским традициям меня, как перво-го 
внука отдали на воспитание дедушке и до семи лет я воспитывал-ся у 
него.  

Я помню как мы любили собираться все вместе семьями, в празд-
ники и в выходные дни. Это были незабываемые, великолепные, ра-
достные моменты. Приглашали близких, родственников, соседей, друзей 
на большой дастархан. В памяти осталось очень много те-плых 
воспоминаний. Когда я был мальчишкой он всюду брал меня собой, 
покупал мне сладости.  

Мне нравилось мерить его боевые ордена. Мне было интересно 
рассматривать старые фотографии.  

Нам остается чтить память о «Атаке», чтобы наши дети помни-ли и 
гордились своим прадедом. 

Память о нем надолго сохранится в наших сердцах.  
Первый 

внук Жантемиров Каирболат 

Серикович 
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Имя его не забудем 
 

Мой дедушка Бралин Жантемир Жулдызбаевич был добродуш-ным, 
заботливым, внимательным человеком, пользовался огром-ным 
уважением и авторитетом у всех его окружающих. Дети часто его 
навещали – они гордились им. Так же у него было много вну-ков. И он 
всегда был рад видеть нас на выходные у себя дома. Ба-бушка нас 
баловала всегда пирожками, баурсаками. С нашим при-ходом в доме 
становилось очень шумно. Бабушка была строга, не-много ворчлива, 
ругала нас, но все равно она очень радовалась тому, что мы к ним 
приехали погостить.  

А когда мы все внуки на летних каникулах приезжали к ним, 
дедушка всех нас дружно собирал и мы отправлялись в так называ-емый 
поход. Так как парикмахерская и баня находились на одной улице, мы 
все это обходили по очереди. Сперва дедушка нас приво-дил в 
парикмахерскую, где нас всех там стригли, как один, в полу-бокс. После 
чего мы шли в баню, где тщательно должны были от-мываться. Потом 
мы с ним заходили в буфет, где он покупал нам лимонад и мороженое. 
И во всем этом чувствовалась такая забота… После похода мы 
возвращались домой и были предоставлены сами себе. Мы игрались, 
шумели. И нам очень было весело в доме у де-душки.  

Шли годы, мы взрослели, разъезжались кто-куда, тем временем, 
дедушка с бабушкой состарились. Конечно много событий происхо-
дило в моей жизни, связанных с моим дедушкой и бабушкой, ведь я жил 
с ними и ухаживал до самой старости. И я с особой теплотой вспоминаю 
своего дедушку, как о уважаемом человеке с сильным ха-рактером, с 
чрезмерной заботой о своих детях и внуках, скромным и просто 
прекрасным человеком, которым мы очень гордились и гор-димся 
всегда и никогда его не забудем.  

Бралин Жанболат Серикович 
 
 
 

 

Кипяток не горячая вода 
 

Аташку все очень любили. Помню его добрым и веселым, не помню 
чтобы он был строгим к внукам. Часто баловал. Не забуду его 
фирменные сласти… хлеб с маслом и сахаром разрезанные на 
несколько частей. Это был шедевр! 
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Аташка никогда не сидел без дела, всегда находил себе занятие. Что-
то мастерить, а особенно красить. Мог красить все подряд и про одежду 
свою не забывал.  

Помню случай, он часто ходил к соседу Вите и просил его дать ему 
немного бензина, чтобы краску отмыть со словами «Витя дай бензина, а 
то Серик не дает», но при этом даже не пытался просить его у папы.  

Был случай в детстве, когда аташка решил побрить голову Бая-ну и 
помыть ее. Не забуду, как Баян кричал со словами «кипяток!». А аташка 
не понимая в чем дело со словами «Балам қайдағы кипя-ток, су ыстық 
емес» продолжал свое дело. Не на мои крики, не на Ба-яшкины, он так и 
не отреагировал. Мы уже выросли, и этот случай очень часто 
вспоминаем со смехом.  

Самал Бралина Сериковна, внучка 
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Әке өмірі – өнеге 
 

Менің әкем Жантемір Қадиша, Малиса атты апаларынан кейін дүниеге 
келген, құдайдан сұрап алған ер бала десе болады. Соңынан Паруза атты 
қарындасы туды. Ұрпақ тарататын ер бала болған соң, әке-шешесі, туған 
туыстары ерке қылып өсірген. Аталарымыз бай болған. Үйде молда ұстап, 
балаларын оқытқан. Совет үкіметі Жұлдызбай қажының бар малын 
тәркілеген. Сондықтан біздің отбасымыз кеңес үкіметінің қысымын қатты 
көрген. Әкемді соғысқа алғанда апалары Қадиша мен Малиса күні-түні дұға 
оқып, Жантемірдің тілеуін тілеп отырған екен. Апаларының өзіне деген ақ, 
адал көңілін, тілегін әкем Жантемір ақтай білді. Күйеулері соғыста қайтыс 
болған апаларының отбасына қамқор бола білді. Екібастұз қаласындағы 
Шанхай деп атап кеткен Жаңаауылдағы үйінің іргесінен Қадиша апасына 
есігі бөлек екі бөлмелі қоспақ үй салып берді. Бұл үйдің іші құтты бо-лып, 
Малиса апасы мен қарындасы Парузаға да жәйлі мекен болды. Апалары 
әкемнің атын атамай «Жалғызым» деп аса құрмет тұтып төбелеріне 
көтеретін. Әкемнің сондай бауырмал апалары Қадиша 61 жасында, Малиса 
85 жасында, Паруза 91 жасында қайтыс болды. Жандары жәннатта болғай!  

Мен Гүлнәр Жантемірқызы 1953 жылдың 18 ақпанында дүниеге 
келдім. Мектепті бітірген соң Павлодар индустриальдық инсти-тутына 
оқуға түстім. Папам маған ретін тауып ай сайын ақша жіберетін. 
Құрбыларым менің көп балалы отбасынан шыққаныма сене қоймайтын. 
Әкемнің арқасында жақсы киіндім. 1975 жылы Төре тұқымы Қанат 
Сержанұлымен тұрмыс құрдым. Құдайға шүкір, қырық жыл бірге тұрып 
жатырмыз. Мамандығы инженер-құрылысшы. Тұңғышымыз Арман 38 
жаста, Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің подполковнигі. Жұбайы Әлия – 
заңгер. Тәрбиелі отбасы-нан шыққан. Қазір Арман екеуі қызмет 
бабымен Лондонда Қазақстан елшілігінде жұмыс істейді. Екі немерем 
бар. Дарина 14-те, Альну-ра 9-да. Қызымыз Меруерт биыл КазГЮА-ны 
бітіреді. Мамандығы психолог. Өзімді бақытты сезінемін. Жолдасым 
Қанат әкем сияқты жанұясының қамын ойлайтын сезімтал, сергек, 
мейірімді жан.  

Осының бәрі әке-шеше ақылымен келген бақыт деп ойлаймын. Осы 
ретте шешем Гүлжәзираның өнегесін айтқым келеді. Өз ойым-ды 
орысша жаздым.  

Мамочка! Моя родная! Война по твоей судьбе пронеслась суро-во. 
Но ты выстояла и сумела создать с папой своё счастье, семью. Ты 
молодец! Все твои слова, пословицы, поговорки мы передаем твоим 
потомкам. Ты была строга, но справедлива, а как иначе ведь детей было 
немало. Ты хорошо воспитала своих детей. Все создали для се-мьи, 
детей и внуков. Ты выполнила свой материнский долг сполна!  

Гүлнәр Жантемірқызы 
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Мы гордимся вами дедушка! 
 

Безуловно, больше, чем его дети о своем аташке Жантемире, я 
рассказать не смогу. В большинстве своем наше с ним общение огра-
ничивались сроками моих регулярных, чаще летних, каникул на улице 
Сибирской. При этом, с учетом неразговорчивости аташки, солидной 
разницы в возрасте, а также языкового барьера полноцен-ного общения 
не выходило. Примечательно, что с внуками он разго-варивал почему-
то исключительно на казахском языке, хотя хорошо знал русский язык. 
Видимо предвидел, что это нам в будущем при-годится.  

Помимо практики родного языка, нам его внукам-пацанам, он 
прививал навыки ведения дворового хозяйства (разгрузка сена, 
комбикорма,строительство придворных помещений, уход за скотом и 
т.п.), в целом, трудолюбия и ответственности за порученное дело. 
Всегда удивляла его виртуозность работы с гвоздями, при том, что он 
никогда не выбрасывал старые и изогнутые, выравнивал их и по-вторно 
использывал. Заставлял очищать от цемента старые кирпи-чи и доски, 
хотя у гено, как у ветерана войны имелась возможность бесплатно 
заказывать себе новые строительные материалы. Все это говорит об его 
бережливом отношении к имуществу, в том числе к государственному, 
и хозяйственности.  

Насколько я себя помню, он никогда не рассказывал внукам о своем 
детстве, довоенном периоде своей жизни, трудовой деятельно-сти, 
обстоятельствах его осуждения и участии в военных действиях.  

Буквально два-три года назад, узнав о формировании Министер-
ством обороны России электронных архивов о Великой Отечествен-ной 
войне, нашел оцифрованные материалы об обстоятельствах 
совершенного Бралином Жантемиром подвига и присвоения ему 
высокой для простого солдата награды – ордена «Красной звезды». Для 
многих его детей и внуков это стало большой неожиданностью, вызвало 
неподдельную гордость и уважение за родство с настоящим героем. 
Правнучка Далила написала заметку в газету и на сайт «Бес-смертный 
полк».  

Хочу обратиться к своим младшим братьям, сестрам и их детям с 
пожеланием не забывать своих корней, гордиться своим дедушкой 
Жантемиром и бабушкой Гульжазирой, стараться быть похожими на 
них в своих действиях и поступках, не позорить честное имя сво-их 
предков. При этом, особая нагрузка ложится на его правнука и полного 
тезку – Бралина Жантемира, ученика 1-го класса гимназии г. Астаны.  

Подполковник Джармухамбетов 

Арман и его семья Алия, Дарина, и Альнура 

г. Лондон 
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Фарида – славная дочь Жантемира 
 

(Наши воспоминания о сестре) 
 

Терять всегда больно и обидно, а терпеть самого дорогого тебя 
человека – это бездно. Дорогим человеком с большим сердцем и ши-
рокой душой была и есть наша сестра Фарида. Она заразила всех своим 
оптимизмом и жизнерадостью. Её смех раздавался повсюду, у неё было 
очень много друзей, которым она помогала всегда. Её бе-корыстность 
спасала многих. А вот её мы спасти не смогли.  

Наша старшая сестра Фарида ушла из жизни по болезни в 38 лет. Но 
прожила она яркую активную жизнь. У казахов есть пого-ворка Аллах 
забирает единственного или лучшего, и мы в этом удо-стоверились. В 
своей жизни она сделала очень много добра людям. Начнем с того что 
папа звал её по имени и у него звучало не Фари-да, а Пайда. Сейчас мы 
думаем это было неспроста. Она приносила людям доход не только в 
материальном смысле, а в более масштаб-ном – это помощь чем может: 
поддержкой, душевным разговором, хлопотами. В этом отношении она 
очень была похожа на своего отца Жантемир.  

В моей памяти она то кого-то устраивала на работу, то помога-ла 
разобраться в конфликтной жизненной ситуации, то бежала к кому-то в 
больницу. И это при том, что она работала на хлебзаводе мастером, 
содержала огромный частный дом, огород, растила двоих детей. 
Сотрудники выдвинули её в депутаты. Она была депутатом городского и 
областного Совета. Начинала она свою трудовую дея-тельность 
кондитером, затем закончила заочно Кемеровский техно-логический 
техникум и пошла работать мастером на Экибастузский хлебзавод. К 
ней тянулись все, даже наши дети. Как не пойдешь к ней в выходные 
всегда такая картина: она напекла пирожков и си-дят два-три 
племянника и пьют чай, беседуют с ней. Дети делились с ней тем, что не 
говорили даже родителям. У неё было огромное сердце. Она вырастила 
сына Ерболата и дочь Акмарал. Сейчась у нее есть еще внук Альфараби, 
он чем-то похож на нее такой же актив-ный, позитивный, умный. Мы 
рассказываем ему какая у него была замечательная бабушка и думем, 
что даже не увидев её в жизни он будет помнить и знать про неё – 
достойную дочь своих родителей Жантемира и Жазу.  

Марзия и Гульзия 
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Человек с большой буквы 
 

Почти 35 лет назад пришла я в семью Бралиных, и с тех пор мы все 
вместе. Много с той поры было всякого как и в каждой семье. Но было 
что сверхестественно светлое и хорошее – это мои аташка и енешка. По 
казахскому обычаю их нельзя называть именами, и если я нечаянно 
назову их пусть меня простят, ведь так или иначе ношу я гордо 
фамилию Бралина, эта семья стала для меня родной и сейчас спустя 
годы – единственно значимой для меня.  

С младенчества я была сиротой и росла у дедушки с бабушкой, меня 
баловали и я росла без всяких обязательств. Став женой Кай-рата, в 
семье Бралиных я научилась всему, вести хозяйство, готовить, 
научилась обычаям, а самое главное терпению.  

Моя енешка учила меня терпеть, любить и жертвовать своими 
принципами ради семьи, а аташка старался облегчить мне адапти-
рование в семье. И даже в поликлинику на прием с ребенком ходила  
с моим ата. Говорят родители не тот кто родил, а тот кто воспитал, а я 
еще бы добавила, родители те, кто научили настоящей школы жизни 
сделали нас такими какие мы сейчас. Благодаря родителям все мы 
имеем крепкие семьи, дорожим нашими отношениями, и я очень люблю 
братьев и сестер своего супруга Кайрата, потому что чем старше мы 
становимся, я все больше нахожу сходства с нашими родителями.   

Очень дружны со старшим зятем Канатом и младшим зятем Са-
гындыком, потому что в трудную минуту они всегда рядом и не раз 
доказывали это. А Батжан и Айман – это особая группа, мы всегда были 
по одну сторону. Батжан стала для меня главной советчицей. Моя 
сестренка как то сказала, ты Бралиных больше любишь, чем своих 
родственников и это так, вся любовь к братьям и сестрам мо-его 
супруга, к племянникам и невесткам мне передалась от моего ата 
Жантемира. А братья как то мне сказали, что Рамзия построи-ла свою 
жизнь сама, свой мир, свое государство и у нее все хорошо, благодаря 
ее воле и усердию, на это бы я возразила так, у меня был фундамент – 
Бралин Жантемир и моя ене Жазу, главные учителя в моей жизни.   

Я всегда знала что свекры очень трепетно относятся к своим сно-
хам, но такого отношения трудно ожидать, ата нас снох чуть ли не 
боготворил. Он был рядом со мной в самые трудные периоды моей 
жизни. Я не могу сказать каким он был воином, и рассказать о под-
вигах на войне, но за то я могу сказать одно, мой ата был человеком   
с большой буквы, которого все в городе уважали за его человеческие 
качества.   

Бралина Рамзия, сноха 
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Испытываю гордость за подвиг и 

добрые дела за деда 
 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего 
народа. И гордость испытываю я за своего деда Бралина Жантемира, 
который прошел героически войну. Не было наверно ни одной семьи 
которую бы не коснулась война. С каждым годом все острее 
понимаешь, как хрупка человеческая жизнь, и от этого четко 
понимаешь, какой ценой наши деды отвоевали нам родину, не будь мой 
дед так силен духом, не было бы нас, не было бы нашей страны. Я 
помню его тихий голос, как любил он каждого из нас, внуков, какое 
большое сердце было у него, и в этом сердце было место для каждого из 
нас. Я помню вечерние чаепития с нашим дедушкой, как он старался 
всех внуков накормить, дать еще кусочек хлеба, положить еще добавки 
в тарелку, ему все казалось что мы недоедаем, мы капризничали, 
говорили «ата, не хочу», отворачива-лись, или убегали, это сейчас я 
понимаю, сказывалось его военное голодное прошлое.  

Нам было весело проводить время у атаки с апашкой, было очень 
спокойно и хорошо рядом с ним, а когда мы ложились спать, он обя-
зательно должен проверить каждого внука, подоткнуть одеяло.  

Мое первое детское воспоминание о дедушке связано с витамин-
ками, это обычный витамин С который ему выдавали в поликлини-ке, а 
он эти витамины раздавал нам детям, мы бегали вокруг него, ата еще, 
дай еще, для нас это было такое лакомство, аташка знал как мы их 
любим и приносил еще. 

А еще я помню его рассказы, но не о войне, а о жизни до войны  
и после… Сейчас я понимаю ему было тяжело вспоминать военное 
время, много горя пережили те, кто прошел этот путь. Но что мы точно 
всегда знали, так это то, что наш дед герой. Он прошел тяже-лый путь 
войны разведчиком, дошел до Берлина, и есть заметка в интернете на 
сайте Подвиг, о подвиге нашего деда Бралина Джан-темира.   

Когда дедушка умер, ко мне подошла преподаватель в институ-те 
выразив соболезнование рассказала историю о моем деде. Когда, она 
была маленькая, ей в школу не смогли купить форму для дево-чек, и она 
пошла в школу в форме для мальчиков, которая осталась от старшего 
брата, когда это увидел наш дед, он пошел и купил ей школьную форму 
для девочек. А ведь она не была даже родственни-  
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цей, просто жили по соседству. Уже взрослая женщина, повидавшая 
жизнь, рассказывала мне эту историю и голос дрожал, было видно как 
этим простым поступком дедушка сделал для нее то, о чем она будет 
помнить всю жизнь и благодарить за это.  

9 мая для нашей семьи особенный день, мы радуемся этому 
празднику, мы радуемся победе нашего деда и тех кто причастен к 
великой победе над фашизмом. Жизнь не стоит на месте, с каж-дым 
годом взрослеешь, и с каждым годом все острее понимаешь как много 
сделали для нас наши деды, чем дальше они от нас по времени, тем 
живее они в нашей памяти, и память о них заставляет сердца наши 
биться сильнее и сильнее, и слезы выступают на глазах, слезы гордости 
за ветеранов войны, и слезы жалости за тех кто по-гиб на войне.  

Бралина Маншук Кайратовна, внучка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қайрат, Мәншук, Баян, Болат, Талғат, Самал 
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Мой внук Бралин Жантемир – 

полный тезка прадеда 
 

С детства папа для меня был сильным, с твердым характером 
человек. Но в то же время добрым и заботливым. При всей своей 
занятости, он всегда уходил на работу рано и приходил поздно. Он 
уделял внимание каждому ребенку, а нас было у него семеро. Каждый из 
нас чувствовал его любовь, пусть не обижаются мои се-стры, но я с 
детства считала, что я любимая дочь. Он считал и так было в нашей 
семье, что девочек должна воспитывать и держать в строгости мать. А он 
нас баловал, но при всем при этом, его мне-ние и слово всегда было 
самым веским в любом вопросе. Он называл меня Музой. Я помню один 
случай из моего детства. В школе я хоро-шо училась и была часто 
старостой класса. Однажды по какому-то поводу мы собирали в классе 
деньги и эти деньги я потеряла. Я при-шла домой, и ничего не сказав 
маме, легла на кровать и промолчала до вечера, как она меня ни пытала и 
не спрашивала, что же случи-лось, ни одного слово не вымолвила, очень 
переживала за случив-щегося. Но когда пришел папа с работы, подсел ко 
мне, погладил по голове и задал этот же вопрос я разрыдалась и все 
рассказала ему. Он успокоил меня и сказал, что такое может случиться 
со всяким, и как говорят казахи «садақа» (милостыня), и он вернет эти 
деньги сам, хотя для нашей большой семьи каждая копейка была на 
счету. И так было не раз, когда было в жизни тяжело, он старался быть 
всег-да рядом. Я всегда думала как его одного хватает на всех нас. Ведь 
он любил и лелеял не только нас, но и всех своих внуков. Когда по вы-
ходным приходили его внуки в большой дом он каждого встречал и 
говорил: «Жазу, әкем келді, накрывай стол (он так называл маму). А 
мама говорила: «Сколько у тебя отцов?»  

У моего папы было большое сердце, в котором вмещались все мы, и 
наши дети, и там бы нашлось место и детям наших детей, если бы он 
дожил не до 90 лет, а до 200 лет.  

Еще наш папа был очень гостеприимный в широком смысле этого 
слова. Он не просто любил приглашать гостей, он помогал всем 
нуждающимся в крове и пище. У нас всегда дома могли пере-ночевать и 
пожить какое-то время его земляки или люди, которые приезжали на 
лечение к бабушке – соседке.  

Однажды, встретив случайных незнакомых людей, привел их до-

мой. Они приехали на свидание к своему сыну в колонию. Им негде 
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было остановиться. И это все потому, что он видел в жизни много 
лишений, но это не заставило его сердце и душу зачерстветь.  

Я, его дочь, вырастив с супругом Сагындыком двоих сыновей 
Бейбута и Азамата, имея внука, названного в честь моего отца Жан-
темиром, хочу чтобы они хотя бы в чем то одном были похожи на моего 
папу. И даже этого будет достаточно, чтобы стать хорошим человеком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отцу 
 

Холодного камня коснулась рукой? 
На камне – портрет, он знакомый такой! Как 
в жизни? Ты весел и взгляд озорной… Отец, 
ты всегда ведь таким был со мной! 

 
Ты в камне, цветах и, конечно, в дожде, В 
дыхании ветра, в кругах на воде. Травою 
зеленой взошел над землей… Ты рядом, ты с 
нами… ты – в жизни иной. 

 
Нам вместе так радостно было идти, 
Поддержку твою ощущала в пути. Любил 
ты восходы и запах весны, Тепло женских 
рук, что в подарок даны. Пусть прервана 
песня и прерван полет, Но добрая память в 
потомках живет.  

Бралина Марзия Жантемировна 
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Его слово Закон 
 

Мне уже 35 лет. Вспоминаю своё детство и осознаю, что для меня 
он являлся и есть эталон мужчины, отца и деда.  

Откровенно говоря, я до сих пор не встречал такого человека. Че-
ловека, который прошёл самые суровые испытания в молодости и в 
зрелые годы. И эти испытания ещё больше закалили моего Атаку, как 
настоящего Мужчину.  

Он создал большую и дружную семью. Я ни разу не видел, что-бы 
он повышал голос на своих детей, а тем более на внуков. Ему до-
статочно было сказать своё слово - и всё - это закон. Для нас внуков он 
был надёжным щитом от наказания со стороны Апаки и родите-лей. И 
каждое сказанное его слово просто и надёжно закладывалось в наши 
души и сердца.  

Именно Атака научил нас держать инструменты в руках, ухажи-вать 
за домашним скотом, а также следить за своим внешним видом. Для 
каждого из нас у него всегда находились самые добрые и ласко-вые 
слова, каждый из нас для него был главным. И каждый из нас так и 
считал , что именно он самый любимый внук. Мой Атака был 
гениальным психологом, тактиком и стратегом жизни. Он был на-
стоящим Учителем жизни. И нам его не хватает, потому что такого как 
мой Атака я ещё не встречал. Он остаётся для меня самым авто-
ритетным человеком навсегда.  

Его благодарный внук Бейбут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жиендер
і Бейбіт пен 
Азамат 
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Жүрегі рақымға, 

мейірімге толы болатын 
 

Шындығын айтсақ, қай бала болсын әке қадірін тірі кезінде терең 
сезіне қоймайтын сияқты. Өйткені, асқар таудай әкесі қасында. Көңіл – 
кең жайлау.  

Не ішейін демейді. Көбінесе, бәрін әке шешеді. Бірақ біздің от-басы 
әке, ана қадірін жастайымыздан сезіндік десем артық айтпас едім. Біз, 
Бралиндер отбасында жеті бала үйелмелі-сүйелмелі көп балалы 
отбасында өмірге келдік. Оның үстіне әкемнің апалары Қадиша, 
Малисаның балалары қоспақ үйде бір шаңырақ астын-да тәрбиеленді. 
Жастайынан қиындықты көріп өскендіктен болар, әкеміз бізді жас 
кезімізден еңбекке баулыды. Осы күні көп айты-латын ұқсату, үнемдеу, 
табыс табу, адамдармен тіл табысу дегенді әкем Жантемір бізге бала 
кезімізде дарыта біліпті. Айыр, күрек ұстауға жарап қалған кезде 
балаларын жазғы каникулда «Бірлік» совхозындағы Дүйсен 
ағатайымның үйіне қой бағуға, шөп шабуға жіберетін. Жаз айында 
Екібастұз совхозының № 3 фермасының меңгерушісі Қабиден ағаның 
ауылына барып қолғабыс қылу біздің міндетіміз болатын. Ірі құрылыс 
комбинатында жабдықтаушы қызмет атқарғандықтан есебін білетін 
әкем өзіне тиісті жеңілдікпен берілетін құрылыс материалдарын ауыл 
мұқтажына жарататын. Екібастұз совхозынан Сүлейменов Құсайын ағай 
жиі келетін. Бере-ген қолым алаған дегендей, ауыл жақтан біздің 
қаладағы үйімізге шөп, жем, қой келіп жатады. Міне, осындай алыс-
берістің, тиімді нарықтық қатынастың алғашқы түрлерін біз жас 
кезімізде көріп өстік. Қысқасы, ішіп-жейтін тамақтың, киер киімнің 
еңбекпен келетінін өз бойымыздан өткердік. Әке тапсырмасын біз 
бұлжытпай, екі айтқызбай орындауға тырысатынбыз.  

Ер балалардың ішіндегі кішісі болғандықтан ба, мені өзінің қасынан 
тастамай алып жүретін. Әкемнің қандай жұмысты бол-сын игеріп 
кететін қабілеті маған дарыды десе болады. Мен де әкем сияқты 
қолымның икемі, ебі бар адаммын деп ойлаймын. Мінезіміз де ұқсастық 
бар. Әкемді танитындар Жантемірге тартыпсың деп жа-тады. Бірақта 
менде әкем сияқты мәмілегерлік (дипломатия) жағы жетіспейтіндей 
көрінеді.  

Әкем соғыс туралы айтқанды ұнатпайтын. Бірақ мен бала кезімде 
әкемнен соғыс туралы айтуын өтінетінмін. Әкем ойланып отырып, 
соғыс кезіндегі өзі бастан өткерген, өзіне қатты әсер еткен оқиғаларды 
әсірелемей байыппен айта білетін. 
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– Балам, соғыс деген ойын емес. Бұл бүкіл адамзатқа қасірет әкелді. 
Әсіресе, біздің Совет үкіметі үлкен шығынға ұшырады, – деп бастайды 
әңгімесін. Әкемнің еркесі болғандықтан:   

– Әке, шығын деген немене? – деп сөзін бөлемін. Жауласқан  
екі жақ бір- біріне оқ жаудырады, адамға оқ тиеді. Оқ тиген солдат 
өледі. Міне, осыны қазақ өлді деп айтпай-ақ шығынға ұшырады деп те 
айта береді. Енді менің әңгімемді мұқият тыңда, балам, – дейді әкем 
маған мейірлене қарап. – 1943 жылдың қараша айында танкті жойғыш 
199 жеке жеңіл артиллериялық полкте мен зеңбіректен, пулеметтен оқ 
атып қана қойған жоқпын, сол полктің барлаушысы да болдым. Полк 
командирі неміс әскерлерінің ату ұялары, қару-жарақтары, әскер 
құрамы қай жерде шоғырланып жатқанын білу үшін үш-төрт адамды 
барлауға жібереді. Барлауға шығу өте қауіпті, әрі жауапты тапсырма. 
Бұл сенің кинодан көргеніңнен әлдеқайда күрделі. Жаныңды шүберекке 
түйіп, Алла сақтай гөр деп жау жаққа аттанасың. Жаудың қай 
деревняда, қандай қашықтықта тұр ғанын қағазға түсіріп, орналасу 
сызбасын жасайсың. Бірде осындай кезекті тапсырмадан соң майдан 
шебінен өтіп, өз жағымыздағы окопқа табан тіредік. Орысша, 
прифронтовая полоса дейді. Сәл де-малып, тағы жылжыдық. Таң әлі ата 
қоймаған елең-алаң уақыт. Бір сәт екі окоп қиылысындағы бекініс ұра 
ернеуіне сүйеніп тұрған сол-датты көрдім. Кімсің, жай тұрсың ба? – деп 
тіл қаттым. Әлгі сол-датта үн жоқ. Жанына жақындап барып, иығынан 
ұстағаным сол еді, сүйеніп тұрған солдат жерге құлады. Оқ тиіп 
әлдеқашан өліп қалған өзіміздің солдатымыз болып шықты…  

Ұмытпасам, 1943-44 жылдары 4-Украина майданы 56-шы, 18-ші 
армиялармен толықтырылып, Қырымды азат ету соғысына кірісті. 
Қырымның жері таулы-тасты. Биік жотадағы дзоттарға бекініп алған 
жауды ысырып тастау, талқандау, жою оңай шаруа емес. Қаншама 
боздақ көз алдымызда оқ тиіп қансырап жатты, қаншама адам тура 
келген оқтан тіл тартпай өліп жатты. Соның бәрін көрдік қой, балам! 
Осы сұрапыл сұмдық қырғынды еске түсіргім келмейді. Сұраған соң 
айтайын. Бір биік тау жотасында мықты бекініп алған жау біздің 
әскерлеріміздің жолын ұзақ бөгеді. Жобасы сол биік төбені бомбылауға 
бұйрық берілсе керек, төбемізден зуылдаған өткен біздің самолеттеріміз 
үш-төрт тізбекпен шүйіле бомбаларын тастап, жердің астын үстіне 
шығарған соң командирдің в атаку де-ген бұйрығымен бәріміз 
окоптарымыздан атып шығып алға ұмтыл дық. Сол сәт менімен 
қатарласып, дәл қасымда жүгіріп келе жатқан 
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солдатқа оқ тиіп мұрттай ұшты. Көрер жарығым бар екен, келесі оқ 
менің самай тұсымды сызып өтті…  

Әкем жұмысқа таң атпай кетіп, күн бата, кешкі сағат 7-8-де келеді. 
Осы аралықта үйдегі балалар шешем Гүлжазираның тікелей 
бақылауындамыз. Бізге таңғы асымызды дайындап, сабаққа жіберу, 
сабақтан келген соң, әр балаға тапсырма беру, үй жұмысына жегу, 
сабағын қадағалау анамыздың міндеті. Осының бәрін тек бір өзі 
бақылап қоймай, бізден он, сегіз, алты, төрт жас үлкен Серік, Гүлнәр, 
Фарида, Қайраттарға бір-бірімізге қолқабыс қылуды талап етеді. 
Шешемнің төркіні Ертіс бойындағы Қызылжарда. Мені жыл сай-ын 
нағшыларым Шайырғалин Қосан, Қасымкалин Тасболаттардың үйіне 
жіберіп отырады. Сондықтан болар мен нағашы жұртқа жақын болып 
өстім. Олар мені көрсе Таңатар келе жатыр деп өз руларының атымен 
атап қуанады. Осы күні ойлап отырсам, бұл да бір тәрбие екен.  

Әкеміз айналасындағы адамдарға үнемі рақымдылық таныта- тын. 
Ол рақымдылық әкеміздің өзіне жарасатын табиғи мейірім ділік деп 
білемін. Көрші үйде бүкіл Екібастұз қаласына ғана емес, көршілес 
облыстарға танымал емші Кольченко әжеміз болды. Бір күні әкем біз 
танымайтын орысты балаларымен бірге ертіп келді. Шешем Гүлжәзира: 
– Танымайтын адамдарды неге әкелесің? – деп еді. Әкем: – Адам үйінен 
қырық қадам шықса мүсәпір болып қалады. Мына, кісілер алыстағы 
Алтайдан шаршап келіп қалған жайлары бар. Кольченко апамыз 
таңертең Павлодар қаласындағы шіркеуге кеткен. Түстен кейін келеді. 
Күні бойы есіктің алдында тұр. Өздері балаларымен жүр. Дем алсын, 
шай ішсін. Алғыс, тілек адамнан қайтпаса, құдайдан қайтады. 
Балаларыма шапағаты тиеді, – деді.  

Енді бірде теміржол вокзалында қобалжып, алаңдап тұрған адаммен 
танысып, оның дәрменсіз, мүсәпір халін біліп, үйге алып келіп, жұмыс 
жағдайына көмектесті. Әлгі жолаушы Ақмола облы сының бір 
ауылынан келіпті. Баласы келеңсіз жағдайға килігіп, сотталған. 
Екібастұз зонасына қамалған. Міне, осы мүлдем таны-майтын адамға 
әкем қайырымдылық көрсетті. Баласымен жолығуға, кездесуге 
мүмкіндік туғызды. Біз әкеміздің осындай құдай жаратқан адам 
баласына деген мейірімділігін, қайырымдылығын көріп өстік. Жақсы 
істерін, сөздерін көңілге түйдік.  

Сол адам түрмеде отырған баласымен кездесу үшін жыл сайын 
біздің үйге түсетін. Ал түрмеден баласын шығарарда әкеме соқпай, 
вокзалдан кетпекші болады. Әкеміз әлдебір себеппен вокзалға барып 
қалып, өзі жақсылық жасап жүрген адамның рахметін айт- 
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пай кетіп бара жатқанын көріп, үйге келген соң: – Аға, жасаған 
жақсылығыңыз, құдайдан қайтсын десе несі кетеді екен, – деп ренжі 
гені есімнен кетпейді. Бұл маған оның жас кезінде молла оқытқан, 
үйреткен ислам қағидаларын бойына сіңіргендігінің бір айғағы сияқты 
көрінеді.  

1995 жылдары Екібастұз қаласының мұсылмандар мешітіне имам 
болған білімі мен парасаты келіскен Құлмұхаммед: – Екібас тұз 
қаласында екі адам құранды дұрыс оқиды. Бірі Сейсен молла, екіншісі – 
Жантемір ақсақал, – деген екен.  

Әкемнің құрам мақамын әуезді, мәнерлі оқи алатын себебі, 
Жұлдызбай атамыз үйінде молла ұстап, балаларын оқытқан. 1904 жылы 
Мекке-Мединаға қажылыққа барған, пірадар, әрі ауқат ты, аймағына 
сыйлы, құрметті адам болған.  

Әкем көрші хақысы, құдай ақысы дегенді жиі айтатын. Ауыл-дан 
жем келіп жатса, көршілерімен бөлісетін жомарттығы бар еді. Көршіміз 
Жарылғазинов Қадыр ақсақал қайтыс болды. Қайыркелді деген баласы 
шалғайдағы бір ауданда студенттердің құрылыс отря-дында жұмыс 
істеп жүр екен. Хабар берілсе де кешікті. Марқұмды жерлеуге қатысып 
отырған жамағат көп күттірмей мүрдені жер қойнауына беру керек 
деген шешімге келді. Әкем: – Туған баласы топырақ салуға қатысуға 
міндетті, әйтпесе обал болады, кешіксе де келеді, – деп жерлеу рәсімін 
ұйымдастырушыларды өз айтқанына көндірді.  

Бертін Қадыр ақасақалдың баласы Мұрат қайтыс болды. Қай рат 
екеуміз кешкілік марқұм Мұраттың қонақасына бардық. Төрде отырған 
дембелшең, шоқша сақалды ақсақал амандықтан соң: – Кімнің 
баласысыңдар? – деп жөн сұрады. 

– Жантемірдің деп едік, қай Жантемірдің? – деді.  
– Ата, мына Жаңаауылдағы Бралин Жантемірдің. Осыны айту-ымыз 

мұң екен, әлгі ақсақал: – Онда екеуің де төрге шығып менің қасыма 
отырыңдар, дегені.   

Әкеміз кезінде бұл адамға үй салып беруге көмек көрсетіпті. Бізбен 
әңгіме барысында ақсақал әкеміздің елге сыйлы, қайырымды, қадірлі 
азамат екендігі жайлы әсерлі естеліктер айтты. Біз іштей әке міздің 
азаматтық істеріне, жасаған жақсылықтарына риза болып, жұрт алдында 
сүйсініп, төбеміз көкке жеткендей қуандық.   

Көршілері Жүнісов Уахитпен (балалары Қуантай, Серік), Айтма 
ғанбетов Дүйсен ағамен, соғыс ардагері Төлеш Көпішевпен туыстай 
араласып тұрды.  
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Әкем қазақтың салт-дәстүрін қатты ұстанатын. Құдаларын 
қадірлей, сыйлай білетін. Құдалары Опабек пен Баян, құдағиы Дәмеш, 
Гүлнәрдің атасы Сержан құда, Тұяқан құда қашанда үйі міздің құрметті 
қонақтары болатын.  

Біздің әкеміз еліне қадірлі, қайырымды, жұртына жағымды болды. 
Өсіп, өніп келе жатқан немере, шөберелері аталары сияқты елге 
абыройлы болып, батыр аталарын мақтанышпен есе түсіріп, ата-бабадан 
қалған жақсы дәстүрдің жалғасы бола берсе екен деймін.  

Бралин Марат Жантемірұлы 
 
 
 

 

Бірлігі жарасқан отбасы 
 

Келін болып Бралиндердің босағасын аттаған күннің ертеңінде 
«күнім, ботам» деп өз қыздарындай көріп маңдайымнан сипаған атамды 
ерекше сағынышпен еске аламын. Екібастұз қалалық педагогикалық 
училищесін бітірген соң еңбек жолымды бала-лар бақшасында тәрбиеші 
болудан бастадым. Жұмысқа бару үшін таңертеңгі таңғы алтыда тұрамын. 
Бірақ атам менен бұрын тұрып газ плитаға шай қояды. Шайы отта тұрып 
қалып, қайнап кетіп плитаға төгіліп жатады. – Ата, мен өзім қоямын 
десем, жоқ сен дайын-дала бер, мен шай жасап қоямын, – деп өз 
айтқанынан қайтпайтын.  

Марат бұрыннан қалыптасқан отбасы дәстүрі бойынша алған еңбек 
ақысын әр сайын әкесінің қолына ұстатады. Бізбен бірге атамның 
Жаңаауылдағы Сибирская көшесіндегі үлкен үйінде қайынағам 
Қайраттың жанұясымен, Мәрзиямен бірге тату-тәтті тұрып жаттық. Үй 
ортақ, тамақ ортақ, ой ортақ. Сол себепті осы ортақ үйдің қазына 
басшысы әрине, атам Жантемір.  

Жас кезіміз үстімізге көйлек-көншек кигіміз келеді. Біз үшін енем 
Жазу атамнан керекті қиім сатып алуға ақша сұрайды. Сон-да атам әзіл-
шыны аралас: – Өздерің бересіңдер, өздерің аласыңдар, -деп ренжімей 
сұраған ақшасын беретін. Немересі Талғаттың атын өзі қойды. Әселдің 
атын енем Жазу атады. Бірде маған: – Ай-ман, ақшаны өздерің ұстайтын 
уақыттарың келді. Жетпей жат-са зейнетақымнан беремін, – деді. Ата 
мен келін арасындағы бұл әңгіме атам Жантемірдің әр отбасы 
мүшелерінің мінез-құлқын зерттей, бағалай білген үлкен психолог 
болған ақылды адам екенін аңғартқандай. 
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Менің әкем Опабек келгенде атамның құдасын қалай сыйла ғанын 
көрсеңіз таң қалар едіңіз. Мен әжем Дәмештің қолында тәрбиелендім. 
Сол әжем Федоровкадан келгенде құрметтеп қарсы алып, жөн-
жоралғысын беріп аттандырғаны әлі есімде.  

Жұмыстан шаршап келсем де үй ішін жинаймын, еден жуамын. 
Қабағынан байқаймын, бұл ісім атама қатты ұнайтын. Жұмысқа ерте 
кетіп кеш келемін. Шаршаймын. Сондай кезде ұйықтап жат-сам, Айман 
дем алсын, шаршап келді деп балаларды шулатпауға тырысады екен.  

Жазу енем сырқаттанып қалса, немесе бір жаққа кетсе үйдің жас 
келіні ретінде мен енемнің жеңсіз шапанын киіп алып сиыр сауа-мын. 
Осыны күтіп тұрғандай атам да жетіп келіп, сиыр маңатына үйірілген 
шыбындарды арнайы шыбығымен желпіп, сиырды ты-ныштандырып 
тұрады. Міне, осындай қамқорлығы, жанашырлығы, қолғабысы 
қатарласа жүретін үлкенге де, кішіге де аса мейірімді еді.  

Атам жыл сайын одақтық, республикалық дәрежедегі курорт, 
санаторияларға баратын. Курорттан келгенде әр адамға сыйлық алуды 
ешқашан ұмытқан.емес. Кішігірім мұндай сыйлықтардан көршілер қалыс 
қалмайтын. Мойылдыға барғанда маған спорттық костюм алып келді. 
Тағы бір сапарында немересі Талғатқа педалін басып жүретін машина 
сыйға тартты. Ал Әселге ойыншық пианино әкелді. Біз көп жылдай ата-
енеміздің қолында бірге тұрдық. «Экиба-стузуголь» өндірістік 
бірлестігінде жұмыс атқарып жүрген Маратқа үш бөлмелі пәтер берді. 
Атам бұған қатты қуанды. Басқа үйге кетіп қалады деп қимай жүргенін де 
білемін. Алайда, атам жөн-жобаны білетін адам ғой. Сондықтан бөлек 
шығармас бұрын қазақ салты бойынша үйіне туыстарын, көрші-қолаңды 
шақырып құрмалдық берді. Осылайша үлкен адамдардың батасын алып, 
бөлек отау болып шықтық. Мен осы отбасына тастай батып, судай сіңдім. 
Шүкіршілік, бүгінгі күні Екібастұз қаласындағы «Өнер» мәдениет 
орталығын басқарып отырмын. Бұған дейін жетім балалар үйінің 
директоры болдым. 2002 жылы еңбегім еленіп Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 
«Шапағат» медалімен, 2007 жылы «Екібастұзға 50 жыл» белгісімен 
марапаттал-дым. Бұл жетістікке атам Жантемірдің, енем Гүлжазираның 
еңбегі өте зор. Осы кісілердің арқасында осындай дәрежеге жеттім. Осын-
дай бірлігі, татулығы жарасқан берекелі отбасына келін болғаныма 
ризамын.  

Бралина Айман, кіші келіні 
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Жизнь аташки продолжается в потомках 

 

Не откладывайте на завтра то, что можно узнать из 
истории семьи сегодня, особенно, если эту информацию 

хранят люди преклонного возраста…  
(из книги В. С. Мартышина «Твоя 

родословная») 
 

Аташка Жантемир никогда не повышал голоса, вернее я не слы-шал, 
чтобы он ругал или кричал на нас. На Сибирской нередко со-бирались 
все его внуки, бегали, играли, прыгали, падали, но для аташки это было 
лучшее время его отдыха. Он не любил тишину, ему нравилось быть 
окруженным родными, которые ему абсолютно не мешали своим 
озорством. Мы все были на равных, он каждого из нас любил и баловал 
одинаково, конечно, отношение к старшим внукам было более строгое, 
но это было уже частью воспитания.  

Он всегда переживал за окружающих, за соседей, детей, близ-ких. 
Раз в неделю он совершал обход своих детей для того чтобы убедиться в 
том, что все у них в порядке. В нашем городе, наверное, нет человека, 
который бы не знал моего дедушку. В памяти горожан он остался 
умным, добрым и отзывчивым человеком.  

Аташка любил смотреть программу «Новости», и так смешно 
сердился, когда мама или бабушка включали кинофильм или меша-ли 
послушать важные события в мире. Он вел какие-то свои запи-си, что-то 
наподобие дневника, где синхронизировал важные даты  
– исторические, политические и экономические. Он всегда спраши-вал 
и интересовался моей учебой, радовался моим успехам в спорте, 
с интересом выслушивал проблемы.  

Я всегда приходил к ним перед поездкой на соревнования, брал 
Аташкин бата, он говорил мне:«Ты должен беречь себя сам». Во вре-мя 
соревнований, Аташка звонил моим родителям и с переживани-ем 
всегда спрашивал нет ли вестей от меня.   

В первом казахском классе я дословно перевел значение «Ата-
аналар жиналысы» (родительское собрание) и настоял, чтобы только 
Ата пошел в школу. Конечно же Ата с большой гордостью посетил 
родительское собрание, весь класс увидел моего героя, мою дедушку 
Бралина Жантемира.   

Я очень часто вспоминаю как ежегодно 9 мая наша большая се-мья 
собиралась в родительском доме, где мы отмечали день Великой 
Победы.  
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Наверное, он не любил вспоминать о военных годах, не помню, его 
рассказов о войне, но он всегда говорил: главное, чтобы не было войны. 
Война в его памяти всплывает самым страшным горестным 
воспоминанием.  

О его храбрости и героических поступках говорили его ордена и 
медали, которыми был увешан его костюм, мне больше всего запом-
нились медаль «За отвагу», и орден «Курмет», который ему вручили 
вместе с поздравлениями от Президента РК Н. А. Назарбаева.  

Независимо от наград и почестей он был очень хорошим челове-ком 
– справедливым, искренним и душевным. Вспоминая свое дет-ство, 
осознаешь, что оно было ярким, чудесным, добрым, потому что в 
памяти осталось много эпизодов, связанных с моим аташкой!  

Сегодня я вижу его лучшие черты в своих детях – Айғаным и 
Динмухамеде. Моя дочь такая же сопереживающая и чуткая, а сын 
трудолюбивый и любознательный. Жизнь моего аташки Жантемир и 
Гулжазира аже продолжается в их потомках.  

Бралин Талгат Маратович, внук 
 
 
 

 

Воспоминания об Атаке 
 

В детстве наша семья жила с Атакой и Ажекой в их большом доме 
на улице Сибирская. Я мало что помню с того времени. Помню только, 
что выходные дни и каникулы к нам приходили остальные братья и 
сестры. Мы постоянно играли во дворе и дома. Атака ру-гался если мы 
сильно хулиганили. Но это не касалось девочек. Мы всегда чувствовали 
его защиту, даже перед родителями, могли спря-таться за ним или за 
Ажекой, и даже пожаловаться им на родите-лей, забраться на их 
большие кровати, которые всегда были застеле-ны огромным 
количеством одеял и подушек.  

Во время обеда или ужина, он намазывал на хлеб масло и по-сыпал 
их сахаром, потом нарезал на кусочки, и мы игрались с ними, строили 
паровозики, а потом съедали их с удовольствием. Он всегда заботился о 
том, чтобы мы не ходили голодные, и не вставали со стола пока все не 
съедим.  

Атака всегда читал нам бата, когда проважал нас в дорогу, даже не 
дальнюю, писал нам записки-пожелания, некоторые из них со-
хранились до сих пор. Он давал нам деньги из своей пенсии, когда 
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учились в университете. Всегда целовал нас, когда мы приходили или 
уходили.  

Когда родители получили квартиру, и мы переехали в другой район 
города, Атака пешком приходил к нам вместе с нашей соба-кой 
Шариком, который всегда сопровождал Атаку в прогулках. Так по 
городу он обходил всех детей и внуков.  

Атака был очень уважаемым и почитаемым человеком в городе. Во 

время праздников дом всегда был полон гостей. Мы устраивали 

представления со сценками и танцами в честь Дня Победы и нашего 

Атаки. Мы гордились его подвигами перед отечеством, и его меда-лями 

и орденами. Вместе с тем, он никогда не рассказывал нам про военные 

годы, через что ему пришлось пройти, что пришлось пере-жить. 

Главное, что он сохранил в себе любовь к своей Родине, к семье, 

уважение к предкам, подарил свою любовь и заботу своим внукам. Не 

помню, чтобы он говорил, что любит кого-то из внуков больше или 

меньше. Все для него были одинаково дороги и любимы.  
Бралина Асель Маратовна 
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Родители в наших сердцах, в 

нашей памяти 
 

Воспоминания близкие и далекие… Сколько их связано с моим 
отцом! Близкие – потому что, кажется, дотронься до них рукой и они 
оживут, и снова будет рядом он, мой дорогой папа, сохраняю-щий 
честность и достоинство до конца своих дней, и такие далекие, 
уходящие корнями в мое милое детство, где тоже рядом он, всегда 
внимательный и заботящийся о нас. Его неисчерпаемую доброту и 
неуёмную заботу испытали, к счастью, и внуки и правнуки.  

Вся жизнь моего горячего любимого папы, Бралина Жантеми-ра 
Жулдузбаевича – это каждодневный подвиг. Подвиг Настоящего 
Мужчины: сына, брата, дяди, и отца, а позднее Аташки (так звали 
внуки). Он прошёл нелёгкий жизненный путь становления лично-сти: 
совсем молодым, без родителей, перенёс все тяготы лишений  
– тяжёлый труд, несправедливость и, наконец военные невзгоды. 

Воспоминания… Поныне ощущаю запах утренного пробужде-  
ния в школьные годы. Запах свежезаваренного, а иногда и переза-
варенного чая (и это в эпоху тотального дефицита). Это наш папа, встав 
раньше всех, готовит нам завтрак. Ох и доставалось же ему от мамы! А 
в ответ папа только посмеивался и отшучивался, а на зав-тра опять и 
снова за своё…  

А Новый год!? Особенные чувства: папа привозил огромную ёлку, 
мы её украшали. Папа натягивал нитки по периметру всего зала с 
подарками, приходили мои подруги, нам завязывали глаза платком, и мы 
ножницами отрезали подарки. Вот радости было! Так делал только мой 
папа, хотя у других папы были гораздо моло-же моего. И таких 
моментов радости, доброты и счастья было не-мало. У моего папы было 
огромное сердце, которого хватало на всех.  

Вскоре папа ушёл, через 3 года не стало мамочки. Сколько бы лет 

ни прошло, родители будут жить в наших сердцах, в нашей памяти.  
Бралина Гульзия Жантемировна 
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Ах, это счастливое, босоногое 

детство! 
 

Когда человека очень уважаешь и очень хорошо знаешь, то не 
знаешь что о нём можно сразу написать или с чего начать. Кажется 
и страниц не хватит.   

И этот человек – Жантемир аға. Он прожил очень сложную и 
трудную жизнь. Я благодарна судьбе, что он был для меня опорой.   
Я очень рано потеряла отца (его брата – Малгаждара). И братьев у меня 
не было, они умерли в младенчестве.  

Все моё детство и отрочество прошли в семье Жантемир аға. Я его 
звала Ағатай. В его большой и дружеской семье я была старший после 
его сына Серика, хотя мы были ровесниками. То тепло, от-цовская 
забота, отношение его ко мне и есть те самые ростки чело-вечества. 
Большое и доброе сердце. И мне жаль, что я при жизни не смогла его 
даже отблагодарить. Иногда я в мыслях обращаюсь к нему, иногда 
советуюсь. И я знаю, что он горд за меня. Его теплый и добрый взгляд. 
Разве этого недостаточно ребенку. Я уже состояв-шийся человек и мне 
уже в этой жизни много не надо. Я живу вос-поминаниями. И знаю, что 
будь на его месте мой отец он бы тоже был таким, я в этом уверена. 

Успешно окончив школу, получила образование, создала семью. 
У меня растет сын – Елсүйер. Мне есть что ему рассказать.  

Я была восьмым ребенком в его семье. Он работал один, но мы 
всегда были сыты и прилично одеты. И были счастливы. Он научил нас 
хорошо учиться и трудиться и сделал нас порядочными людь-ми. 
Может поэтому многие черты мужского характера его я нашла в своем 
муже – Мутане.   

Ёще с детства я поняла, что самое главное для человека семья. Когда 
училась в шестом классе в школе-интернате Ағатайым пришел на моё 
родительское собрание. Собрание было вместе с учениками. И я никогда 
не забуду как он сел за мою парту (я была отличница) и гордостью 
смотрел на остальных родителей. И в заключение сказал: «Надо 
правильно воспитывать детей». А я тем временем уплетала за обе щёки 
сладости, которые он принес и была безмерно счастлива.   

Даже в институт приходил. Я на лекции, а он возле вахтера (все ей 
рассказал обо мне естественно), в руках сетка, а в ней шужык и мясо. 
Живой, сухопарый, очень общительный, в то же время стро-гий.   

Я повела его в комнату, мы с ним попили чай, побеседовали. Как я 
рада ему была. Ведь он всегда обо мне заботился. Баловал.  
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На третьем курсе написала письмо, что хочу поехать на каникулах в 
Москву, нужны 100 рублей. На следующий день я их получила. Рахмет 
ему. Даже не задумалась, что кроме меня дома дети и не-сколько 
студентов.  

Однажды в школе меня обидел мальчик. Я иду домой, плачу, на 
улице мерзкий дождь. Ему все рассказала. А на улице темно, сля-коть. 
Ағатайым берет меня за руки и ведет по улице к этому маль-чику. Такой 
провел педсовет! Родители долго извинялись, а мальчик хлюпал носом 
плача. Зато всегда обходил меня стороной и не оби-жал больше.  

А я вновь была горда за Жантемир ағатая. Сейчас когда нет ря-дом 
мужа (умер по болезни), может посоветовалась бы, порой ведь бывает 
очень тяжело на душе, да и вообще.  

Время летит быстро. Мы его порой не ценим. Теряем близких, не 
обогрев заботой и лаской. Не помню, чтобы он просто отдыхал. Всегда 
что-то делал. Прибивал, строгал, красил, обувь чинил, уби-рался, что-то 
доставал, привозил и т. д. У него всегда были деньги. И я почему-то 
думала, что таким и должен быть мужчина. И до сих пор удивляюсь, 
когда мужчина не может что-то сделать. Когда мы купили машину и 
приехали в Екибастуз, ағатайым положил в ба-гажник большого барана. 
По дороге мой муж (он тоже вырос без отца) сказал: «А у меня таких 
родственников нет».  

Ағатайым очень любил детей. Каждый праздник мы стояли в 
ожидании одного рубля. На него можно было купить булочку и ли-
монад, фруктовый чай или кофе, какао сладкий в маленьких брике-тах 
или же большой кусок халвы. А ведь мы не просим. Это он сам нас к 
этому приучил.  

Он все решал сам. Жазу женгей поворчит, как любая женщи-на, а 
делает как он скажет. Она прежде всего очень его уважала. А ведь мы, 
как губки, все это впитывали. В старших классах Серик стал меня брать 
на вечеринки. Отца боялись. Серик уговаривал мать (Жазу), а еще надо 
было выпросить 6 рублей за двоих. Непринято было девочек на такие 
вечеринки пускать в нашей семье. Гульнара подстраховывала, так как у 
Ағатайым была привычка перед сном всех обходить, укрывать, гладить 
по головке. В такие моменты Гуль-нара вместо меня ложила в постель 
завернутое пальто и укрывала одеялом, а потом лёжа выглядывала и 
тряслась, что все обнаружит-ся. Но ничего ,прокатывало.  

Нас научили делать все. Ухаживать за скотом, чистить и мыть 
колодец, стирать, убирать и гладить, варить, сажать и убирать кар- 
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тофель, пасти скот. А летом отправляли на жайлау в совхоз Бирлик. Это 
был летний трудовой десант. И мы знали, что это надо зарабо-тать 
соғым на всю семью. Когда резали лощадь плакали и убегали на улицу. 
Так было её жаль.  

Однажды Агатайым съездил на курорт в Есентуки и всем де-тям 
привез стеклянные чернильницы. На моей была надпись: Роза! Учись, 
не ленись! За пятерки борись! До сих пор жалею, что не смог-ла 
сохранить. Один только Куантай Жунусов, кажется сохранил.  

Агатайым всегда был окружен родственниками. Всех собирал 
вокруг себя. Помогал всем. Кого-то на работу устраивал, жильем 
опеспечивал. Решал какие-то вечные проблемы. Соседские дети 
остались без родителей, он заботился о них и оберегал. Умел войти в 
любой кабинет, поставить любого на свое место, дать совет, умел 
общаться и пошутить со своими ровесниками. Его хватало на всех. 
Помню даже уголь отвозил в село одной вдове.  

Прошел всю войну. Не зачерствел душой. Был баловнем в дет-стве, 
единственным сыном у отца. А сердцем остался добрым, от-зывчивым. 
Был строг и принципиален. Пусть все это будет продол-жением в его 
внуках.  

Рауза Малгаждарқызы 
 
 
 

 

«Катюша» 

қондырғысының командирі 
 

Жұлдызбай  қажының  немерелері Бралин  
Жантемір  мен  Мақышұлы Мәлгаждар 

Павлодар облысы Баянау-ыл ауданы 
Шақшан ауылсоветінің № 14 ауылын-да 

1919 жылы дүниеге келген. Әке-шешесінен 
ерте айырылған әкем Мәлгаждар жетімдік 

пен жоқшылықтың  
зардабын көріп өсіпті. Бірақ қиындыққа 
мойымаған.  

1933 жылы Павлодар қаласындағы 
бастауыш мектепті біті-ріп, Лебяжі ау-
даны «Қызыл Қоғам» ауылында толық  
Атақты «Катюша» қондырғысының 
командирі, аға лейтенант Мақышев 
Мәлгаждар 
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емес орта мектебінеде білімін одан әрі жалғастырады. Осы мектепті 
1936 жылы ойдағыдай бітіріп, 1937 жылы Семей қаласындағы Н. К. 
Крупская атындағы мемлекеттік педагогикалық институттың 
дайындау курсына түсіп, оны үздік бітіріп шығады.  

Әкемнің қалған құжаттарды қарап отырып, оның табандылығы мен 
қайсарлығына таң қаламын.  

1939 жылы осы институттың физика-математика факультетіне 
оқуға түседі. Сол жылы әскер қатарына шақырылып, 1946 жылға дейін 
қызыл әскер қатарында болады.  

Ұлы Отан үшін болған қырғын соғыста әкем тағы да білімі мен 
біліктілігін, қажыр-қайратын көрсете білді.  

1939-1941 жылдары әкем Мәлгаждар Красноярскіде сержант 
шенінде қызмет атқарады.  

1941-1942 жылдары Омбы қаласындағы әскери артиллериялық 
училищені үздік бағамен тәмамдайды.  

1942 жылы оны Брянск майданына «Катюша» қондырғысының 
командирлігіне тағайындайды.  

1943-1944 жылдары 4-Украина майданында немере ағасы Бралин 
Жантемірмен бір майдан шебінде соғысады, бірақ екеуі бір май-данда 
соғысқандарын білмеген, бірін-бірі көрмеген. Оның үстіне менің әкем 
Мәлгаждар сол кездегі аса құпия қуатты қару «Катюша» батареясының 
командирі болғандықтан, өздерін сақ ұстаған. 

1943 жылдың 6 қарашасында ұсынылған марапаттау парағында: 
«10 и 11.10.1943 г. при производстве залпа по укрепленной высоте… 

с отметкой 110,5 тов. Макишев проявил офицерское мужество и ре-
шительность. Подготовил свою батарею точно в срок, чем обеспечил 
прорыв укрепленной полосы.  

24 и 25.10.1943 г. в условиях исключительно маневренной операции 
переезжая с одной позиции на другую тов. Макишев подготовил свою 
батарею первый раз возле деревни Лесной под сильным ружейно-пуле-
мётным огнем презирая личную смерть сумел воодушевить личный 
состав батареи на выполение боевой задачи.  

Второй раз на западной деревни Карачекрай подготовил батарею к 
залпу по станции Васильевка. При всех залпах был достигнуть 100 % 
вылет мин. Потерь в личном составе и материальной части не имеет.  

За мужество, офицерскую организованность тов. Макишев досто-
ен правительственной награды медали «За отвагу». 4 ГМД командирі 
гвардия майоры Г. Вышимирский, – деп жазылған.  

1945 жылдың 7 сәуірінде 3-ГМД командирі гвардия аға лейте-нанты 
Акивский ұсынған марапаттау парағында: 
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«Старший лейтенант Макишев М, работая командиром 5 бата-
рей… 16 марта 1945 г. показал себя как самым дисциплинированным, 
смелым, волевым командиром, умеющим организовать подчиненный 
ему личный состав на боевые подвиги.  

26 марта 1945 г. дивизия получил приказ на срочную передислока-
цию в район д.Бобо. Передислокация производилось ночью в 3-4 часа. И 
по прибытии на новые ОП в грязи засели боевые установки бате-реи. 
Гвардии старший лейтенант Макишев, не взирая на сложившиеся 
трудности, проявляя максимум сил, энергии и инициативы, четко 
руководя батарей, сумел вытащить засевшие в грязи машины и пол-
ностью подготовить батарею к ведению огня. После дачи залпа было 
подбито 2 бронетранспортера, 2 автомашины, рассеяно и частично 
уничтожено до роты пехоты, кроме того наша пехота, заняв 
траншеи противника, имела дальнейший успех в продвижении вперед. 

Достоен награждения орденом «Отечественная война ІІ степе- 
ни», – деп жазылған. Бұған қоса әкем Мәлгаждардың кеудесінде 
«Венаны алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдары 
жарқырап тұратын. Осы медальдарды тағып, түрлі мерекелерге кетіп 
бара жатқан әкемді көргенде, жауды өзім жеңгендей күйге түсетінмін. 
Бойымды мақтаныш сезімі кернейтін.  

Әкеммен бірге жүріп, бірге соғысқа қатынасқан майдандас жол-
дастары оның «Катюшадан» жасаған оқу ату мергендігіне қайран 
қалатын. Себебі, бұл от қару дәл майдан шебінде емес, соғыс жүріп 
жатқан жерден 8 километр жырақта тұрады. Сондықтан жаудың атыс 
ұясына, жау солдаттары шоғырланған окоп, траншеяларға ажал 
снарядын дөп тиігу математикалық, геометриялық дәлдікті қажет етеді 
екен.  

Ұлы Отан соғысы аяқталған соң әкемді Жапониямен болған соғысқа 
аттандырады. Бірде әкем басқарған «Катюша» қондырғысы жау 
қоршауында қалып қояды. Себебі күздің қара жаңбырында ауыр 
машинаға орналастырған миномет қондырғысы баптаққа ба-тып, дер 
кезінде от-қаруды басқа жаққа дислокация жасай алмай қалады.  

– Құпия қаруды сақтап қалу үшін күздің қара суығында бір апта 
бойы батпақ ішінде белшемізден батып тұруға тура келді, – деп әкемнің 
айтқаны әлі есімде.  

Жапондықтар орман ішіндегі баптаққа батып, мұқият маски-ровка 

жасалынған «Катюша» қондырғысын көрмеген. Осылайша әкеміз құдай 

сақтап, аман-есен өз әскерлеріне қосылған. Алайда, сол бір апталық 

қоршау әкемнің денсаулығына өмірлік сызат қалдырды. 
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Өкпесіне қатты суық тиіп, науқас болып елге қайтарылады. Білім 
саласында қызмет атқарады. Алғашында Май ауданының орыс 
мектебінде математика және физика пәнінің мұғалімі, кейін осы 
мектептің директоры қызметін атқарады.  

1948-1952 жылдары Қашыр ауданында мемлекеттік қауіпсіздік 
коимитетінің операктивтік уәкілі қызметіне тағайындалады. Осы 
лауазыммен Михайловск ауданына ауыстырады. 1955 жылы наурыз 
айында 36 жасында ауыр науқастан қайтыс болды. Соңында шешем 
Дәмежан мен 4 бала қалдық.  

Әкемнің өмірге деген құштарлығы сондай, ертеңгі күннен үміт күтіп 
Москва ауыл шаруашылығы азық-түлігі дайындайтын жоғары мектепті 
сыртан оқып бітіріпті. Аранын ашқан ажал әкемнің қол созған 
армандарына жеткізбеді. Үйдегі сақталған құжаттарда осы мектептің 
директоры Н. С. Кулецевпен хат жазысып тұрғандығы ту-ралы 
қағаздары бар.  

Әкемнің бір қасиеті өте бауырмал болатын. Ағасы Жантемірді 
қайдан болсын тауып алып, хабарласып, қатынасып тұратын. 
Жұлдызбай қажының ұрпақтары Жантемір мен Мәлгаждар аталарының 
имандылық жолындағы асыл қасиеттерін бойларына сіңіріп, елге 
танымал, абыройлы болды.  

Құс қанатындай қысқа ғұмыр кешкен әкемнің Отан алдында өз 
борышын адал орындап, халқына аянбай қызмет еткен жарқын бейнесі 
артында қалған ұрпақтарына, ағайын-туысқа үлгі болсын деген ниетпен 
осы жазған естелігімді аяқтаймын.  

Бақытжан Мәлгаждарқызы 
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Бауырмалдылығы баршаға үлгі 
 

Бүгінге дейінгі уақыт аралығында есте қалар талай оқиғалар көз 
алдымыздан тізбектеліп өтіпті. Біз Жантемір ағамыздан көп тәрбие, 
өмірлік сабақ алдық. Ол кісімен балғын күнімізден тізе қосып бірге 
жүретінбіз. Қатты құрметтеп, әс көтеріп, сыйладық.  

Біз Әйтім, Дүйсен, Қалимаш Күйеубайдың балаларымыз. Жан 
темір әкеміздің ағасының баласы.  

Ағамыздың бізге көмегі көп тиді, қолынан келген жәрдемін ая-
мады. Өз басым ағамды жеті жасымнан білемін. Ағамыз өзінің мейірімі 
мол жүрегімен, пейілінің кеңдігімен болмысы бөлек, туысқа 
жанашырлығы жағынан қайталанбас тұлға еді. Қандай туысты бол-
масын бауырына тартып, бауыр етін үзіп беруге даяр тұратын әдеті 
бірден байқалатын.  

Мен еңбекке 13 жасымнан араластым. Шопан болып, елге еңбек 
сіңіріп, түтін түтетіп шаңырақтың шаттығына жетуге талпындым. Бұған 
ағамның ақылы, бағыт, бағдары, үлгі өнегесі себеп болғанын айтқым 
келеді.  

Соғыстан кейінгі қиыншылық кезде бала болып ойнап та көрмедік. 
Барға қанағат еттік, тәуба дегенді бала жастан түсініп өстік Ал мұның 
барлығы Жантемір ағамыздың көмегі арқасында, сол кісінің пейілімен 
келген бақ дер едім. Бүгін Берік есімді ұлымыздың қызығын көріп, одан 
тараған ұрпақтың қуанышын көзбен көрудеміз. Аллаға шүкіршілік 
қыламыз.  

Ағам жылы жүректі жан еді. Ол кісі келгенде бәрі құрақ ұшып, 
құрмет танытатын. Сайып келген, оның орны қашанда төр еді. 
Жантемір ағам кез келген адаммен тіл табысып кететін. Әзіл-қалжыңға 
да қабілетті, ұтқыр болатын.  

Аға туралы көп айтуға болады Тоқ етерін айтсақ, ол кісінің 
адалдығы мен мейірімділігі, қайырымдылығы, ақыл-парасаты, қажыр-
қайраты өзгеден ерекше. Әр іске жауапкершілікпен қарап, қоғам 
алдындағы борышын терең сезіне білетін. Табанды, жігерлі еді. Халық 
қадірледі, ағайын туыс әспеттеді, жастар үлгі етті, балала-ры төбелеріне 
көтерді. Өмірде осыдан артық бақыт бар ма?!  

Ұрпақтарына ағамның бойындағы асыл қасиеттері дарысын! Бү 
гінде балалары қоғамдық өмірдің сан саласында еңбек етіп, егемен 
еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда. Олардан туған ұрпақтардың 
аталарының есіміне дақ түсірмейтініне сенімдімін. Лайым солай болғай!  

Күйеубаев Дүйсен немере інісі 
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Нағашы деген жұртым бар... 

 

Өнегелі өмірдің иесі, кешегі Ұлы Отан соғысына қатысқан, бора ған 
оқтың астында дұшпанымен жан аямай арпалысқан, соғыстың басынан 
аяғына дейін болып, ерлікпен елге оралған Бралин Жантемір 
нағашымды әрқашан мақтанышпен еске алып отырамын.  

Нағашым майданда ерен ерлік көрсетсе, бейбіт өмірде Жазу ана-
мызбен бірге ұрпағына үлгілі тәрбие берген абзал, асыл жандар. Ол 
отбасының алтын діңгегі, тірегі бола білді. Туған-туыстарына деген 
бауырмалдылығы ерекше, парасатты, ақылгөй адам еді. Адамға тік 
қараған көзінде қайсарлық, ішкі жан дүниені түсіне қоятын сезімталдық 
байқалатын.  

– Соғыста жүргенде туған жерімді, ағайын туыстарды қатты 
сағынатынмын. Аман-есен елге оралып, қарашаңырағымды иіскесем 
арманым жоқ деуші едім, – дегені әлі есімде.  

Соғыста көрсеткен ерлігі жайында мақтанбайтын. Маған көп ақыл-
кеңес беретін. Нағашым туралы көп айтуға болады. Оның өмірдегі 
кемеңгерлігіне,жомарттығына, ой-ұшқырлығына таң қалып, сондай 
болсақ деп армандайтынбыз. Тұңғыш баламыздың есімін Жанат болсын 
деп нағашым қойды.  

Нағашымның әлде бір іске, сөзге жас балаша қуанатын. Кей-де 
біреуді ренжітіп алмадым ба деп мазасызданып қалатыны да бар еді. 
Орынды сөзге тоқтап, қоштап отыратыны қалай ұмы тарсың. Тұңғыш 
немересі туғанда менің жұбайым Шолпан: – Қайырболатыңыз дүниеге 
келді, қайырлы ғұмыр берсін, өмір жасы ұзақ, бақытты болсын, дегенде, 
-Айтқаның келсін, келін. Аты айтқаныңдай Қайырболат болсын, деп 
жауап берген. Өзі тұңғыш немересін Сағындық деп қойғысы келіп отыр 
екен. Осылайша келіні Шолпанды сыйлап, жолын берді. Неткен 
кеңпейілділік!  

Нағашым тек қана отбасы, туған-туыстың тілеуін ғана емес, ел-
жұрттың, көрші-қолаңның қамын ойлаушы еді.  

Соңында қалған үрім-бұтағы өсіп, өніп, үбірлі-шүбірлі болсын! 
Оның салып кеткен үлгілі істері біздің жадымызда. Келешек ұрпақ 
ешқашан ұмытпайды.  

Жиені Қанат 
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Опора родных и близких 
 

В нашей семье всегда мужчина главный. А так как сёстры после 
войны остались вдовами с детьми, то Жантемир был единственным 
мужчиной в роду, то отношение к нему было особенное.  

Из воспоминаний нашего отца, Уалихана, его мама и тетя, то есть 
сёстры Жантемира, узнав, что война закончилась и брат скоро вернется, 
решили скопить ему денег на его встречу. Экономили во всем, 
отказывая себе и детям, продавали молоко и масло от един-ственной 
коровы.  

Когда 1946 году Жантемир приехал, сёстры на свой страх и риск 
пошли в цыганский посёлок и купили у цыган сапоги, рубашку-ко-
соворотку. На большее не хватило.  

Позднее, когда он завёл свою семью, то сёстры и их дети продол-
жали жить все вместе, одной большой семьей, помогая друг другу во 
всём. Благодаря этому удалось выжить всей семье.  

Внучка Кадиша 
апа, дочь Уалихана 
Сауле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жиен Уалиханның жанұсы 
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Соғыс ардагеріне құрмет 
 

Әбдіуәлиев Уалихан 1925 жылы Баянауыл ауданы Лекер ауы-лында 
туған 1942 жылы Павлодар облыстық әскери комиссари-атынан Ұлы 
Отан соғысына аттанған. Бралин Жантемірдің туған құдасы. Бралина 
Мәрзияның атасы. «Ерлігі үшін медалімен, «Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 25, 30, 50, 60 жылдығы» белгілерімен марапатталған. 
Жапониямен болған соғысқа қатысып, елге 1949 жылы оралған. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Әбдуәлиев Уалихан (он жақта) мен майдандас досы Кәкім 

Сурет 1946 жылы қыркүйекте, Биробиджан қаласында 
түсірілген. 

Уалихан құда Сағындықтың әкесі 
 
 
 
 
 
 
 

 

72 



Шақшан таудың 

шар болаты 
 

Мазмұны 
 
 

Өмірдерек....................................................................................................... 4 

Ата шежіресі (Қанжығалы) Қара – Жәдігер – Тоқсанбай....................... 6 
АТА ЖОЛЫ – 

АМАНАТ.................................................................................. 7 
ТАР ЖОЛ – ТАЙҒАҚ 

КЕШУ......................................................................... 16 

Сергелдең............................................................................................. 18 

Тар қапастағы тағдыр......................................................................... 21 

ЖАУЫН ЖЕҢГЕН ЖАУЫНГЕР 

................................................................... 26 

Барлаушы (Қырым үшін шайқас)....................................................... 27 

Германия жерінде................................................................................ 31 

Берлин үшін шайқас............................................................................ 33 

Отан от басынан басталады  

ӘКЕ, СЕНІ САҒЫНДЫҚ 

(Естеліктер)............................................................ 39 

Әке, өміріңнің жалғасымын............................................................... 39 

Самый благородный, добрый, гостеприимный ............................. 40 

Воспоминания о дедушке................................................................... 41 

Имя его не забудем........................................................................... 42 

Кипяток не горячая вода................................................................... 42 

Әке өмірі – өнеге............................................................................... 44 

Мы гордимся вами дедушка!............................................................. 45 

Фарида – славная дочь Жантемира  

(Наши воспоминания о сестре)........................................................ 46 

Человек с большой буквы................................................................. 47 

Испытываю гордость  

за подвиг и добрые дела за деда.................................................... 48 

Мой внук Бралин Жантемир – полный тезка прадеда  

Отцу................................................................................................. 50-51 

Его слово Закон.................................................................................. 52 

Жүрегі рақымға, мейірімге толы болатын....................................... 53 

Бірлігі жарасқан отбасы..................................................................... 57 

Жизнь аташки продолжается в потомках........................................ 59 

Воспоминания об Атаке..................................................................... 60 

Родители в наших сердцах, в нашей памяти.................................. 62 

Ах, это счастливое, босоногое детство!.......................................... 63 

«Катюша» қондырғысының командирі.............................................. 65 

Бауырмалдылығы баршаға үлгі.......................................................... 69 

Нағашы деген жұртым бар................................................................ 70 



Опора родных и близких................................................................... 71 

Соғыс ардагеріне құрмет................................................................... 72 

73   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жұмағали Қоғабай 
 
 
 
Шақшан таудың шар болаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00.04.2015 ж. басуға қол қойылды. Көлемi 

70х100/16**. 
Офсеттiк басылым. Қарiп түрi Palatino 

Linotype. Шартты баспа табағы 5,8. 
Есептiк баспа табағы 3,4. 

Таралымы 100 дана. 
 

ЖШ «Сытина Н. И.» баспаханасында 
басылған. Қазақстан Республикасы, 



140000, Павлодар қ., 29 Ноябрь к., 2, 
Тел.: 8 (7182) 61-82-12, 61-80-81 

 


