
Отбасының ғана емес, Отанының да қорғаны бола білді 

  

Жан  әке! Сіз тек қана отбасының қорғаны болған жоқсыз, Сіз 

Отанымыздың қорғаны болғансыз! Ұлы Жеңістің 75 жылдығы да 

жақындап қалды. Осы сұрапыл соғысқа біздің әкемізде қатысып, еліне 

аман-есен оралған. 

Тең келмейтін алтын да еш қолдағы, 
Өзің едің, әке, үйдің зор бағы. 

Жарық  берер а йымыздай көктегі, 

Болушы едің жанымыздың қорғаны.     
Имамбайұлы Құрмаш 1917 жылы Үлкен Нарын ауданы Үштөбе 

ауылында өмірге келді. Қазіргі кезде бұл аудан – Катонқарағай ауданы. Ал  

балалық шағы қылқан жапырақты орманды, суы мөлдір, тау бөктерінде сұлу 

жерде орналасқан Өрнек ауылында өтті.Әкеміз ерте ата-анасынан айырылып, 
Омар ағасымен әкесінің қарындасы – Зағипа апайының қолында тәрбиеленді. 

Шыңғыстай орта мектеп-интернатын ойдағыдай жақсы бітіргеннен кейін, 

Семейдің педагогикалық техникумына түсіп, 1939 жылы оны экстернмен 
аяқтап, Шыңғыстай орта мектебінің бастауыш кластарының мұғалімі болып 

орналасады.  

 Сол жылы Совет армиясының қатарына шақырылды. Әскери борышты 

орындау Ұлы Отан соғысымен жалғасты (1941-1945 жж.). Украинаның 
Казанец – Подольск облысында әскер қатарында жүргенде партия мүшелігіне 

қабылданды. 1940 жылы Бессарабия жерін румын боярларының езгісінен азат 

етудегі әскери жорықтарға қатысты. Украинаның Тернополь облысындағы 
Сборов қаласында әскери борышты атқарып жүргенде Ұлы Отан соғысы 

басталды.  

Старшина Имамбаев 1-ші, 2-ші Украин, 3-ші Белорус майдандарында А. 

Невский, А. Суворов, М. Кутузов атындағы көпорденді механикаландырылған 
жеке понтон-көпір батальон құрамында соғысты.  

Сұрапыл соғыс жүріп жатқанда, жаудың оғы автомат пен зеңбіректен 

жаңбырдай құйып, бас көтерткізбей тұрғанда, аспаннан дұшпанның 
ұшқыштары өткелді үздіксіз бомбылап тұрғанда Днепр, Днестр, Десна, Дон, 

Еділ, Висла, Одер өзендерінің жағаларын қосатын отыз тонналық понтон 

көпірін салуға батальон бөлімшесінің командирі, кейіннен взвод командирі 

Құрмаш Имамбаев батыл бұйрық беріп, әскерлердің қарсы жатқан жағаға 
жылдамдатып өтіп шығуына жағдай жасап, өз үлесін қосты. Кенигсберг 

қаласында жеңісті кездестіріп, Берлинге дейін жетті. 

Көптеген орден, медальдармен марапатталды. Дон өзенін жедел өтуді 

қамтамасыз еткені үшін «Ұлы Отан соғысының екінші дәрежелі» орденімен, 
Днепр өзенін өткендегі ерлігі үшін «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

марапатталды. Висла өзенінен өтуді қамтамасыз еткені үшін «За отвагу», Одер 

өзенін өткеннен кейін ерлігі үшін «За боевые заслуги» медалімен 
марапатталды. Сталинград, Кенигсберг (Калининград) қалаларын, сол 

аймақтарды босатуда ерлікпен, жан аямай соғысты, Германияны тізе бүктіруге 

қатысты, оған дәлел: «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 



взятие Берлина», «За победу над Германией», басқа да соғыс кезіндегі 

ерліктерін мадақтайтын медальдар мен алғыс хаттар.   

Соғыстан кейін отанға сіңірген үздік еңбегі үшін «За трудовое отличие» 
және т.б. медальдармен марапатталды. Аудан кеңесінің сессияларында, аудан 

деңгейіндегі жиындарда шаруашылық, мектеп, оқу, тәрбиеге байланысты 

келелі мәселелерді көтеретін. Ауылдастары мен мектеп ұжымы кездесуге 

шақырған кезде, әкеміз жақсы киініп, ордендері мен медальдарын тағып, 
қарастырылатын сұрақтар бойынша сөз сөйлеп, шешілмей тұрған 

мәселелердің шешімін табатын. Дауысын қатты көтеруді білмейтін, қонақ 

жайлы, жылы жүзді болатын. 
Бүгінгі біздің  барлық жетістіктеріміз – ата-анамыздың  берген тәлім-

тәрбиесі, сүйіспеншілігі, махабаттары. Қиыншылықтарға берілмей, 

барлығымызға жоғары білім алуға мүмкіншілік жасап, өмірде әрқашан  өз 

жолымызды дұрыс таңдауда бізді қолдап, дем берді. Ал ең маңыздысы –
олардың балаларына деген сүйеспеншілігі, қамқорлығы, жүрек жылылуығы, 

ата-аналық жауапкершілігі, шексіз махаббаты.  

А.Қ. Игібаева,   

педагогикалық білім беру және менеджмент кафедрасының профессоры, 

п.ғ.д. 

 

 

 



Әкемізді мақтанышпен еске аламыз 

 

Рақышов Тұрысбек Рақышұлы 1918 жылы 10 қазанда Зайсан ауданының 

Қызылту ауылдық советінде дүниеге келген.  

 
Жанұяда екі ұл болған. Әкесі Рақыш Мөржанов атақты жылқышы болыпты. Сол 

заманына сай бесжылдық білімі бар.  

1939 жылдың мамыр айынан әскер қатарына шақырылады, әскери борышын өтеп 

жүргенде соғыс басталады. 1946 жылдың сәуір айына дейін Ұлы Отан соғысына қатысқан.  

Соғыс жылдарында 53-ші атқыштар полкінде болған. Соғыста бауырлас елдер – 

Украинаны, Беларусияны азат етуге қатысады. Кенисберг, Сталинград, Германия және 

Жапония, Қиыр Шығыстағы шайқастарға қатысқан. 1944 жылы «Сталинградты қорғағаны 

үшін», 1945 жылы «Қиыр Шығысты азат еткені үшін», «Германияны жеңгені үшін», 

«Кенисбергті алғаны үшін» және т.б. медальдармен марапатталған.  

Соғыс кезінде сол аяғынан ауыр жараланған. Соғыстағы көрсеткен ерлігі үшін 

бірнеше мәрте орден-медальдармен марапатталған.  

Соғыстан оралған соң Ласты совхозында әкесінің жолын қуып жылқышы болады. 

Еңбегі жоғары бағаланып, 2-3 мәрте депутат, екі мәрте «Еңбек  Қызыл Ту» орденінің иегері, 

Ленин орденінің кавалері болған.  

Шолми Кәрімқызымен отбасын құрып, он бала тәрбиелеп өсірген, одан 33 немере, 

49 шөбересі бар. Бүгінде балалары өмірден өз орындарын тауып, әке жолын жалғауда.  

Тұрысбек Рақышов 1987 жылы құрметті демалысқа шығып, 1990 жылы 5 

қыркүйекте өмірден өтті.  

Әкеміз бен анамыз бүгінде арамызда жоқ болса да. үнемі істерін мақтанышпен еске 

алып, аруақтарына тағзым етеміз! 

Төлеубек Тұрысбекұлы Рақышов,  

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ шеберханасының меңгерушісі, магистрант, 

жауынгер-интернационалист  



                                                    Елжіреп еске аламыз 

Ұлы Жеңістің 75 жылдығы есік қағып тұр. Жеңіс күні біз үшін киелі 

мейрам. Жеңіс жалауы желбіреген күн. Жеңіс – атамыздың қан-майданда 

көрсеткен ерлігінің тамшылап жерге тамған маңдай терінің арқасы.  

Халқымызда «өлі риза болмай, тірі байымайды» деген сөз бар. Зияда 

атамыз қайтыс болғалы Хафиза апамыз өткен күніне құран бағыштап жүруші 
еді. Міне, ол кісі де бақилық болды. Енді артында қалған бала-шағасы, немере-

шөберелері сағынышпен еске алып жүреді. Осы жазған азғантай естелігімді 

атамның рухына деген сағыныш ретінде қабыл аларсыздар. 

 

  
 

Зияда Заитқалиұлы Құрманғалиев – 1925 жылы 9 қаңтарда Алматы 
облысы Сарқан ауданы Қарғалы (Тынышбай) ауылында өмірге келген. 

Зияда Құрманғалиев – адамзат жүрегіне айықпас жара салған Ұлы Отан 

соғысының жеңіспен аяқталуына үлес қосқандардың бірі. Ол – қазақтың бір 
туар ұлы Мұхамеджан Тынышпаевтың туған немересі. 

Зияда Заитқалиұлы 1941 жылы Шатырбай жетіжылдық мектебін бітіріп, 

«Искра революции» ұжымшарында еңбек жолын бастады. 1943 жылы 1 

наурызда әскер қатарына шақырылып, Солтүстік Қазақстан облысында айлық 



сержанттар дайындайтын курстан өтті. Жаратылысынан зерек жасты тани 

білген жоғары шенділер оны Ташкенттегі Ленин атындағы офицерлік 

училищеге жібереді. Осы оқу орнын бір жыл, екі айда тәмамдап, взвод 
командирі ретінде Польшаның Висла өзені түбінде алғаш соғысқа енеді. 

...Атқыштар взводының командирі лейтенант Құрманғалиев Зияда бар 

болғаны 20 жасында еді. Взводындағы жауынгердің ең жасы да, ең тәжірибесі 

азы да өзі. Ташкенттегі училищені жаңадан ғана бітіріп келген. Соған 
қарамастан ол басқарған взвод жауынгерлік тапсырманы орындауға қабілетті 

болып шықты. 

Осы қыста Висла-Одер операциясы кезінде мұның взводына Одер 
өзенінің ортасындағы аралды шабуылмен алу бұйрылған болатын. Не істеу 

керек? 

Тікелей жүзіп өту мүмкін емес. Қыс болғанымен түскен бомбадан, 

жарылған снаряд, миналардан өзеннің мұзы астан-кестен. 
Бұл шабуылды түнге қалдырды. Оған дейін өзенді жоғарылап барып, 

ағаш қиғызып, сал жасады. Түн жарымда әр салға он-оннан орналасқан взвод 

өзен ағысымен ескектерін сақтықпен қозғап аралға жетті. 
Бұл тұстан қауіп күтпеген фашистер қапы қалды. Тапсырманы 

іскерлікпен аяқтағаны үшін «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен, кейін 

Рейхстагқа шабуыл кезінде көрсеткен ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденімен 

марапатталды. Жас офицердің бұл алғашқы үлкен жеңіске қосқан өз үлесі 
болатын.  

Берлинге кіру де оңай болған жоқ. Әрбір көше, әрбір үй, тіпті әрбір адым 

жер үшін қан төгілді. Жер-көктің бәрінен оқ жауып тұр. Осындай қым-қиғаш 
шабуылдың бірінде 23 сәуірдің түнгі 12 сағат кезінде рота командирі взвод 

командирлерін шақырып алды. 

– Алда жаудың бекінісі. 

Бір взвод соны айналып өтіп жоймайынша шабуылға шығу мүмкін емес. 
– Мен барамы, – деді лейтенант Құрманғалиев. 

Айналып өту оңайға соқпады. Алғаш подвалмен біраз жылжыды, одан 

жер асты су құбырын бойлай жүріп, сыртқа шығатын жол таппады, әрі белден 
су және қараңғы. Құлаған үйлердің керегелерін паналап, бірде жоғары, бірде 

төмен түсіп жүріп, взвод ақыры бес қабат үйдің төртінші қатарына, бекіністің 

дәл тұсына жетті. Жаудың бекінісіне бірден бірнеше гранатаны бірақ 

лақтырды. Енді көшенің қарсы бетіндегі шатырдан пулемет сақылдай жөнелді. 
Сол жолы ол қатты жарияланды. Ол Польшаның Познань қаласындағы 

госпитальда есін жиды. Басынан және бүйірінен жараланған екен. Ұлы жеңісті 

госпитальда қарсы алды.  

1946 жылы майданнан жеңіспен оралған Зияда атамыз Лепсі 
педучилищесінде оқып жүрген кезде Хафиза деген жан-жарын кездестіреді. 

Екеуі отбасын құрады. Дүниеге он бала әкеледі. Олардан жетеуі тірі қалады: 3 

ұл, 4 қыз. Сол балалардан қазіргі кезде 21 немере, 54 шөбере, 2 шөпшек бар.  
1958 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институттың 

жағрафия факультетін сырттай оқып бітірді.  



Қырық жылдан астам ұстаздық етіп, жас ұрпаққа білім берді. Ол кісі 

менің әкеме де сабақ берген екен. Жас ұстаздарға өзінің мол тәжірибесін 

үйретуден жалыққан емес. Ол педагогикалық оқулардың неше мәрте 
жүлдегері. Оның «Мектептегі өндірістік бригада және оқушыларды еңбекке 

баулу» деген баяндамасы республикалық педагогикалық оқуларға ұсынылды. 

Атамыздың майдандағы жауынгерлік ордендері мен медальдарының қатарын 

«Қазақ КСР-і халыққа білім беру ісінің үздігі»  төс белгісі толтырды.  
Жауынгер, педагог және коммунист Зияда Құрманғалиев 1947-1984 

жылдар аралығында Садовое сегізжылдық, Қарғалы, Шатырбай, путь Ильича 

ұжымшарындағы орта мектептерде ұстаздық етті. Ұлы Отан соғысының 2-ші 
топтағы мүгедегі ретінде 1979 жылы құрметті демалысқа шықты. 

Майдангер ұстаз 2001 жылдың 14 маусымында дүниеден өтті.  

Зияда ата өткенін өлеңмен өрнектеп жүрген жайсаң жанды ақын. 

Майдангер қаламы, әсіресе, өзі бастан өткерген соғыс өрті туралы жазғанда 
кібіртіктеп көрген жоқ: 

Жеңіске кәрі басты иіп тұрмыз, 

Ұрпаққа бақыт әкеп биік тұрмыз. 
Кешегі тау қопарар жас денеге, 

Шапанын кәріліктің киіп тұрмыз. 

 

Көбі кетті келместің сапарына, 
Оранып жер ананың шапанына. 

Ұрпағым бар деп кетті қорғайтұғын, 

Талқандап жауды жеңіп апанында. 
 

Жеріміз көзіміздің қарашығы, 

Бейбіт күн еліміздің жарасымы. 

Барымыз, базарымыз, байлығымыз, 
Кетпесін қала менен дала сыны. 

 

Қосылсақ алдыңғы елдің қатарына, 
Ұрынбай көрші-көлең қатарына. 

Мың өліп, мың тірілген қазақ едік, 

Батырлығы жарасқан атағына. 

 
Мамыражай өткізсек күнімізді, 

Сыйласақ дінімізді, тілімізді. 

Қой үстінде бозторғай жұмыртқалап, 

Басқаға түсірмесін күнімізді, – деп толғанады ұлағатты ұстаз. Ол 
ұрпақтарына берекелі бейбіт күн тілейді. 

Зияда ата жасаған істері, адамгершілік қасиеті, кісілік келбеті ел барда, 

ұрпақ барда, шәкірттері барда ұмытылмақ емес. 
 

Т.А. Сейдельханова, 



С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Тарих» мамандығының 4-курс 

студенті     

 

«Асқар атам болды менің майдангер...»  

 

Ұрпақ мәңгі ұмытпас тірлігіңді, 

Тарихта есте қалған ерлігіңді. 

Туады ерлер ел үшін, 
Өлмейді ісі мәңгілік. 

Өшпейді абзал есімдер 

Ұрпаққа жетіп мәңгілік, – деп ақын 

атамыз Жұбан Молдағалиев айтқандай, 
батыр ағаларымыз бен апаларымыздың 

есімдері, ерліктері жас ұрпақтың санасында 

мәңгілік қалады. Ата-бабаларымыздың 
ерлігі, ата-бабамыз дегенде ойымызға бірден 

елін, жерін қорғаған батырлар, елдің мұңын 

мұңдап, жоғын жоқтап шерткен 

ақындар,елді елдікпен билеген билер, 
жыршы-жыраулар түсетіні сөзсіз-ақ. 

Біздің мынау ұлан-ғайыр даламызға 

көз тіккен адамдар қаншама... 
Солардан қорғаған да ата-бабаларымыз. Аттың жалында, атанның қомында 

жүріп, біздің қазақ даламызды шұрайлы да көрікті қалпында келесі ұрпаққа 

аманат еткен де ата-бабаларымыз болатын. 

Найзаның ұшымен, білектің күшімен, білек сыбана, тәуекелге бел буған 
ержүректі батыр бабаларымызды ешуақытта ұмытпақ емеспіз. Әкелер мен ағалар 

қолдарына қару алып, Отанды қорғауға аттанды. 

От-жалынға оранған майдан даласында олар қас дұшпанмен шайқасып, қан 
төкті. Туған жері, туған халқы, туған үйі қаhарман ұлдарына тылдағы жігерімен, 

күш-қайратымен дем берді. 

Завод станогінің жанында, егістік пен қырманда, мал фермасында, тіпті 

шахта мен кеніште де Жеңістің ұлы сәтін жақындата түскен қызу да қатал майдан 
жүріп жатты. 

Бұл майданның жауынгерлері аталар мен әжелер, аналар мен балалар еді. 

Бұл майданның жауынгерлері мылтық орнына қолдарына қайла мен күрек ұстады. 
Тыл майданы Ерлік атты рухты өздерінің өжет істерімен биікке көтерді. Отты 

майдан күркірінен ешбір тайсалмай өз Отандарын қорғау үшін қаншама жас 

майданға аттанып, Отан алдындағы азаматтық борышын өтеді. Олар қиын сында 

жас шыбықтай майыспады, қайта қайраттанып, буынын қатайтты. 
Өмірі жас азаматқа қиын сынын ұсынды. Осындай қиын сұрапыл соғыс 

жылдарында ел басына қауіп-қатер төнгенде біздің Тұғыл ауылының балық 

заводында жұмыс істеп жүрген өрімдей жас балықшы, Усабаев Асқар Ахмадиұлы 



Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ескі Тұғыл ауылында дүниеге 1923 

жылы келді. 

Усабаев Асқар соғыс басталғанда өз жасына екі жылды артық жасырын 
қосып алып, майданға аттанған. Майданға кіре салысымен қатардағы жауынгер 

пулеметшіге көмекшілікті жақсы игеріп, Ленинград, Калининград ұрыстарына 

қатысып, 1942 жылы екі рет ауыр жараланды. Қыркүйек айының бірінде барлауға 

шыққан майдангер кеудесіне оқ тиіп, Днепропетровскідегі госпитальда емделіп 
шыққанымен де ұрыс алаңынан қол үзбеді. 1943 жылдың наурыз айында 

Калининград қаласындағы сұрапыл соғыста оның тағы да басы мен бір қол, бір 

аяғына үлкен жарақат түсірді. Ұлы Отан соғысының қан төгіс шайқастарын 
басынан өткізіп, Ұлы Отан соғысының II топ мүгедегі болған ардагер туған жеріне 

1944 жылы келіп, еңбектен қол үзбей, қаншама жыл қажырлы еңбегін Зайсан 

балық заводында жалғастырды. 

Отан алдындағы көрсеткен ерлігі үшін I, II дәрежелі орденімен, қаншама 
кеуде толар медальдары, ардагер атаның сыйға алған «Таврия» автокөлігі оның 

ерен ерлігі мен ауыр жылдардағы өз Отанына шын берілген отансүйгіш қасиетінің 

бірі. Қанқұйлы фашизмді талқандап, туған елге оралған атамызды халық құрмет 
тұтып, үнемі ардақтап өтті. Біз, ұрпағы, оның ерлігі мен еңбегін ешуақытта 

ұмытпаймыз, өзімізге үлкен сабақ, үлгі-өнеге деп білеміз. Атамыздың ерлігі біздің 

тарихымызға өшпес із қалдырды. Жылдар өтер, ғасыр өтер, бірақ бейбітшілік пен 

әділеттілік үшін жасаған ерлік шежіресі ешқашан ұмытылмақ емес. Бүгінде 
арамызда жоқ болса да, басқа жандарға бейбітшілік сыйлаған атамыздың рухына 

басымызды иіп, сағына еске аламыз. Қазіргі мына өмірден шет қалмай, 

мүмкіндігімізше халықтың достығы мен рухани бірігуіне өз үлесімізді қоса 
беретінімізге сенімдіміз. 

Асқар атам болды менің майдангер, 

Ерлігі оның, аты да аңыз бүгінде. 

Шығып ауыл атынан, 
Қаhарман батыр атамыз.  

Қаhарман жылдар күнінде, 

Біздер үшін, ұрпақ үшін от кешкен, 
Ата-бабалар ерлігін, 

Шығармаймыз біз естен.  
 

 



Әлішер Талғатов, 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Психология» мамандығының 

4-курс студенті 
                                    

Атамның қасиетті портупеясы 

 

   

Жылдар өтіп, заман алға жылжыған сайын 

1941-1945 жылдардағы сұрапыл кезеңнің 
жаңғырығы көмескі тарта беретін сияқты.  

Иә, бұл – өмірдің шындық заңдылығы. 

Алайда, соғыстың аяқталғанына жетпіс 
бес жыл уақыт өтсе де мен үшін жарқын 

бейнесі ешқашан сөнбейтін аяулы адам 

бар, ол қанды қырғыннан оралмаған 

өзімнің атам – Айтықов Ақан. Ойлап 
отырсам, майдангер туысым біздің 

әулеттің негізін салып кеткен екен: Ақан, 

одан жалғыз бала – әкем Қамза туады, 
бұл кісіден төрт ұл, екі қыз тарайды, 

олар: Манарбек, Әсия, Мәнсия, 

Алтынбек, Қайырбек және мен – Ақанов 

Маратбек Қамзаұлы. Шежіре осылай 
сөйлейді. 

Ауылда туғанымнан шығар, 

жастайымнан атам туралы тек жақсы сөздер естіп өскендігім. Замандастары 

мен құрдастары ол жайлы әңгіме қозғағанда: «Қайран Ақан-ай, нағыз азамат 
еді ғой!» – деп сондай бір қимастық ыстық сезіммен естеріне алып отырытын. 

«Әкең өлсе де, оны көргендер өлмесін» демекші, ол ақсақалдар менің балалық 

шақтағы «тентектігімді» елемей, маған да Ақанның немересі ретінде ылғи 
жылы қабақ танытатын. Әлдеқашан о дүниелік болған, мінездері дарқан, 

жандары жайсаң сол қариялардың мейрімді жүздерін бүгінде қатты 

сағынамын. Енді тағдырдың  атамның пешенесіне жазған қысқа ғұмырындағы 

кейбір маңызды тұстарын баяндауға көшейін. 
Әке-шешесі және жерлестері Ақан деп еркелете атап кеткен атамның 

азан шақырып қойған есімі – Ахметжан. Ол 1907 жылы Ұлан ауданындағы 

Баяш (бұрынғы Точка) селосының маңындағы Байтеке сайында орналасқан 
ауыл-қыстауда туған. Пысық та алғыр бала болып өседі. Төңкерістің алдында 

молдадан дәріс алып, сауатын ашады. 1917 жылдан кейін оқуын ауылдық 

мектепте жалғастырады. 30-шы жылдары Өскемендегі кеңес-партия мектебін 

(совпартшкола) тәмәмдайды. Бастапқы кезде «Қызыл Тас» ауылсоветінің 
тұтынушылар кооперациясын, содан соң «Жалғыз Тал» колхозының сауда 

мекемесін, ал соғыс қарсаңында осы колхозды басқарады. Куәгерлер атама 

сипаттама бергенде: әр сөзін тиянақты етіп айтатын сабырлы, салмақты, қолы 



жомарт та берекелі, дастарханы тамақтан, үйі қонақтан арылмайтын көпшіл, 

ел арасында беделі жоғары адам болған, – деп суреттейтін. 

Ақан әскерге 1942 жылы наурыз айында шақырылады. Көп кешікпей 
үйдегілер атамнан Ақмолада (Астана) әскери дайындық курсынан өтіп 

жатқаны туралы хат алады. Сол жылдың жазында осы қалада жасақталған 29-

шы атқыштар дивизиясының (командирі полковник А.И. Колобутин) 

құрамында Сталинград майданына аттанады. Жиыны 11840 солдат пен 
офицерден, 74 зеңбірек, 258 миномет, 81 қондырғылы және 353 қол пулеметі, 

279 танк ататын қарудан тұрған, және 633 автомат пен 9976 винтовка болған 

бұл дивизия полк, батальон, рота, взвод, бригадаларға бөлінеді. Өкінішке 
қарай, Ақанның көрсетілген бөлімдер мен бөлімшелердің қайсысында 

болғандығы жөнінде менің қолымда нақты айғақ-дерек жоқ, анығы: оның 

ұрысқа аға лейтенант шенінде және саяси жетекші (политрук) дәрежесінде 

кіргендігі. 
Генерал-лейтенант В.И. Чуйков басқарған 64-ші армияның 

құрамындағы 29-шы атқыштар дивизиясы Донның шығыс жағасындағы 

Верхнерубежный хуторынан Верхнекурмоярская станциясына дейінгі 
аралыққа 1942 жылы 16 шілдеде басқалардан бұрын келіп орналасады. Келесі 

күні, яғни 17 шілдеде неміс-фашист әскері жойқын шабуылға шығады. 200 күн 

мен түнге созылған  орасан зор Сталинград шайқасы басталады. 29-шы 

дивизия алғашқылырдың бірі болып жауға қасқая қарсы тұрады. Біз 
ақмолалық әскердің соғыс қимылдарының бәрін тәпіштеп жазып жатпаймыз. 

Бұл мәселе көптомдық Қазақстан тарихында баяндалған.Тек айтарымыз, күші 

басым дұшпаннан шегіне отырып салған шайқастарында, мысалы: Ростов - 
Сталинград темір жолын қорғауда, тамыз айының басында Ақсай өзенінде 

өткен ұрыста, аталмыш айдың соңына таман Елха селосының маңындағы 

қақтығыста және Сталинград қаласының Киров ауданын жауға бермей ұстап 

қалуда асқан ерліктер танытады. 
Ол шайқастардың бел ортасында Ақанның да жүргендігі даусыз. Осы 

ретте атама қатысты естелік-әңгімелерді келтірейін. Оларды маған ертеректе 

Ұлан ауданындағы Бестерек ауылының тұрғыны Құрбанғали мен Мамай 
батыр (бұрынғы Васильевка) селосындағы Бүркітбай есімді соғыс ардагерлері 

айтып еді. 

Құрбанғали ақсақалдың сөзі. «1942 жылдың жаз айы болатын. 

Сталинградқа қарай шегініп барамыз, ерсілі -қарсылы жүріп жатқан қалың 
әскер, ешкімді ешкім танып болмайды. Қарасам, Ақан келе жатыр, қолында 

соғыс алаңының картасы бар, екеуіміз құшақтасып амандасып, бес минуттай 

сөйлесіп үлгердік. Ол маған өз әскерінің жуықта немістердің қоршауын бұзып 

шыққандығын, ендігі бара жатқан бағытын айтты, қоштасарда «ауыз ти» деп 
қияр берді». Қиярдың тамыз айында пісетінін ұмытпасақ, онда жерлестер 29-

шы дивизия Елха селосына қарай шегініп бара жатқан кезде кездесіп қалған 

болу керек деп топшылаймын. 
Бүркітбай қарияның дерегі. «Ақан екеуіміз бір бөлімде қызмет еттік. 

Мен қатардағы жауынгер, ал ол саяси жетекші болды. Сталинградқа таяу 

жерде окоп қазып, ұрысқа дайындалдық. Бір кезде қасыма Ақан келді, 



сағатына қарап, қазір шабуылға шығамыз деді. Соғыс жылдары офицерлер 

беліндегі құтысына арақ (не спирт) құйып алып жүретін. «Кел, шайқас 

алдында ішіп алайық» – деп маған да, өзіне де құйды. Шамалы уақыттан кейін 
біздің зеңбіректер атқылай бастады. Олар атуын тоқтатқан соң уралап алға 

ұмтылдық. Немістер оқты қарша боратты.  Алдыңғы жақта жүгіріп бара 

жатқан Ақанға оқ тиіп, құлады. Қасына барсам, ауыр жарақат алған екен, дереу 

санитарлық көлікке тиеп, госпитальға жөнелттік. Содан кейін Ақанды көрген 
жоқпын». Бүркітбай ақсақал бұл оқиғаның қай күні, қай елді мекеннің 

маңында болғандығын есіне түсіре алмады. 

Ақанның жұбайы Зәйне әжем мынадай әңгімені айтып отырушы еді. 
1943 жылы жазға салым біздің үйге жолдасымен госпитальда бірге жатқан, бір 

аяғы жоқ зайсандық солдат келген. Ақан сол жауынгер арқылы айлық 

жалақысынан жинап жүрген ақшасын, жазған хатын, иықтан аспалы, екі 

жағына қару асатын ілгегі бар офицерлік былғары белбеуін (портупея), 
пистолет салатын қабымен (кобура) қоса, баласы Қамзаға сәлемдеме ретінде 

беріп жіберіпті. Өзіне тапсырған аманатын орындап, қонақ болған әлгі жігіт 

бес жүз шақырымдай қашықтықтағы Зайсанға балдағымен жаяу кеткен. 
Мүгедек солдаттың берген уәдесіне  беріктігі, арының тазалығы, мінезінің 

қайсарлығы тұрғысындағы тамаша адами қасиеттерін он екі мүшесі түгел 

кісілердің көпшілігінен биік қоямын. 

Әкемнің аузынан естіген тағы бір оқиға. 1945 жылы соғыс 
аяқталғаннан кейін ауылдағы үйге ұлты өзбек азаматтан хат келіпті. Ол хат: 

«Ақан аға, алтын аға, асыл аға! Сіз елге оралдыңыз ба? Мен немістерге бір 

аяғымды беріп қайттым», – деген жолдармен басталған екен. Таза жүректен 
шыққан шағын сөйлемнің өзінен көпұлтты сарбаздардың майдан даласында 

қанмен бекітілген шынайы  интернационалдық достығының үлкен бейнесі 

аңғарылады. 

Кейде құрғақ та салқын тілмен жазылып, мұрағаттарда сақталып 
жатқан ресми материалдармен салыстырғанда, тірі куәгерлердің жанды 

естеліктері қызықтылығы жағынан әлдеқайда тартымды және әсерлі келеді. 

Ендеше, жоғарыда мазмұндалған ауызша әңгімелер Ақан атамның Сталинград 
түбінде өмір үшін емес, өлім үшін жүргізілген кескілестерде басынан кешкен 

жәйттерден, және, соғыс жағдайындағы оның шынайы болмысынан, үздік-

создық мағлұматтар болса да, ақиқат сыр шертеді. 

Атамның 1910 жылы туған Кінәзия деген қарындасы болды. Осы 
апайымның Қайдар есімді ұлы алпыс жылдан астам уақыт Москвада тұрып, 

әртүрлі салада қызмет істеді (жуықта қайтыс болды). Нағашысы туралы 

қандай да бір деректер тапқысы келген жоғарғы білімді, көкірегі ояу, ойы 

сергек сол жиені мұрағаттарға сұрау салып, көп ізденді. Қайдар ағаның 
айтуынша, госпитальдан шыққан Ақан атамды Сталинградтағы қираған 

трактор зауытын қалпына келтіру жұмысына жіберіпті, одан ары қарайғы ізі 

жоғалады. Қысқасы, хабар-ошарсыз кетеді. 
Рас, із–түссіз жоғалған менің атам ғана деуден аулақпын. 

Тарихшылардың есебінше, Ұлы Отан соғысына барлығы 1 млн. 200 мың 

қазақстандықтар қатысыпты. Оладың тең жартысы аман-есен үйлеріне 



оралып, жанұяларын қуанышқа бөлесе, қалған 600 мыңы елге қайтпаған. 

Ғылыми шығармаларда соңғыларды қаза тапқандар мен хабарсыз кеткендер 

деп жалпылама көрсете салу әдеті қалыптасқан. Ал олардың аражігін 
ажыратып, нақты неше адамның жер жастанғандығын, қанша жауынгердің 

хабарсыз кеткендігін цифрдың тілімен сөйлеткен ешкім жоқ. Сондай-ақ, 

«хабарсыз кетті» секілді оңай терминді қолдана салмай, оның мағынасын 

ашып: ол майдангерлер қайда кетті?,оларға не болып қалды?, не себептен 
жоғалды?, оған кім кінәлі?.. т.б. толып жақан сұрақтар төңірегінде жүргізілген 

ғылыми-зерттеу жұмыстар да жоқтың қасы. 

Әрине, қаза тапқандар мен хабар-ошарсыз кеткендердің туыстарына 
әкелген қасіретінің ауыртпалығы бірдей. Ұлдарынан айырылған аналардың, 

күйеулерін жоғалтқан әйелдердің, әкесіз қалған балалардың көздерінен көл 

болып аққан жасының, тартқан уайым-қайғысының көлемін ешқандай 

арифметикалық тәсілмен есептеп шығара алмайсың. Сөйтсе де, қаза 
тапқандарға қарағанда, хабарсыз кеткендердің туыстарының жүрегіне 

түсірген жарасы ешқашан жазылмайтын тәрізді. Себебі жауынгердің соғыста 

өлгенін анық білетін туыстарының көңілі, «уақыт емші» дегендей, біраз 
жылдан кейін суыйды, тырнақшаға алып айтсақ, оны «ұмытады». Керісінше, 

хабар - ошарсыз кеткен боздақтардың артында қалған ағайындары олардың не 

өлі, не тірі екендігінен беймәлім болып, өмір бойы күдерін үзбей екіұдай күй 

кешеді. Мұндай құбылыс осы жолдардың авторына таныс. Әлі есімде, Зәйне 
апамның жұбайы Ақанды күнде ауызына алып отыратындығы. Соғыс 

жылдары майданға кеткен ер азаматтарды ауыстырған әйелдердің бригадасын 

басқарып, колхоз жұмысына белсене араласқан, көктемде астық салып, жазда 
төрт түлікке жем-шөп даярлауда, күзде бидайды орып, қырманда бастыруда, 

малды қыстан аман-есен алып шығуда, жауынгерлерге жылы киім тоқып 

жіберуде, жалпы тылдағы ауыр қыруар шаруаны тындыруда осалдық 

танытпаған апам жарын ойлағанда көз жасына ерік беретін. Одан бір хабар 
болып қалар деген жалған сенімді арқалай жүріп дүниеден озды. Үміт сәулесі 

әжемнен кейін баласы Қамзаға ауысты. Еңбек жолын соғыс кезінде бастаған 

әкем 16-17 жасынан колхоздың, содан кейін совхоздың есепшісі (бухгалтер) 
болып қызмет жасады. Ол үшін 9-шы мамыр айрықша мейрам болатын. Әр 

жылы аталып өтетін жеңіс күні әкесі майданнан тіріліп келгендей қуанып, 

атаулы мерекені ерекше көтеріңкі көңілмен қарсы алатын. Ғажабы сонда, апам 

мен әкемнің ой-армандары  енді  олардың ұрпақтарына, демек біздерге көшкен 
сияқты. Бізде атамыздың қашан және қай жерде қайтыс болғаны жөніндегі 

жағымды мәліметті әлі де болса табатын шығармыз деп үміттенеміз, орыс 

мақалын қолдана жазсам: әрқашан «Надежда умирает последней». 

Ұлы Жеңістен кейінгі жылдары туған біздер бала кезімізде соғыс 
ойынын ойнап өстік. Атамның портупеясын тағынып, ағаштан жасалған 

қаруларымды асынып, пистолетімді кобураға салып алған мен шайқасқа 

сақадай сайланып баратынмын. Осы ерекшелігімді ескеріп,  «майдандас» бала 
құрбыларым мені өздерінің командирі етіп тағайындайтын. Офицер атамды 

мақтан тұтып (ойын баласына қолбасшылық міндетті атқару  да оңай шаруа 

емес), ұрыстарда шамам жеткенше «ерен» қимылдайтынмын,атама еліктеп 



жараланып та қалатынмын, ондай сәтте «қарулас» достарым мені жабыла 

көтеріп алып, санитар қыздарға апарып емдететін. Жиі қайталанып тұрған 

осындай «қанды» шайқастардың, дұрысы: алыс-жұлыстардың барысында 
әбден тозған былғары белбеуімді жыртып бітірдім. Келген жасымның қазіргі 

күнгі төбесінен қарап ойлаймын, бәлкім біреулерге қазына, байлық, асыл 

тастар қымбат шығар, бірақ, мен үшін соның бәрінен портупея артық еді ғой 

деп. Ақан атамның қолы тиген, тері мен қаны сіңген, және майданнан әдейі 
жіберген, ескерткіштік құндылығына баға жетпес сол бір қасиетті затты 

ұрпақтарым үшін сақтай алмағаныма қатты өкінемін, жүрегім сыздап 

ауырады. Қалай болғанда да, Жеңістің 75 жылдық мерейтойының қарсаңында 
Атамның аруағының алдындағы «кінәмді», түптеп келгенде, перзенттік 

парызымды осы мақала арқылы қандай да бір деңгейде ақтадым деген игілікті 

сезімді көңіліме демеу етіп, өзімді-өзім жұбатамын. 
 

Маратбек Ақанов,  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

«Қазақстан тарихы» кафедресының доценті, т.ғ.к., 

білім беру ісінің құрметті қызметкері    

 

 

 

  Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығы: «Мәңгілік полк»  

 

                      Ұландық ұланымыз Италияда жерленген екен 

 

«Егемен Қазақстан» газетінің 2010 жылғы 12-наурыз күнгі санында 

Қазақстан Республикасының Италиядағы Төтенше және өкілетті елшісі Алмаз 
Хамзаевтың Ұлы Жеңістің 65 жылдығына байланысты «Қарсыласу 

қозғалысындағы қазақстандықгар» атты мақаласы жарияланған еді. 

Мақалада 25-сәуірде Италияның Триест қаласында сол қаланы азат ету 

кезінде қаза тапқан Югославия халық-азаттық армиясының 9-корпусы 
құрамындағы «орыс батальонында» қаза тапқан 104 кеңестік жауынгерді (оның 36-

сы – қазақ) еске түсіру мақсатында ескерткіш ашылатындығы айтылып, сондағы 

құлпытаста есімдері жазылған жауынгерлердің тізімі көрсетілген екен. Сол тізімде 
біздің жерлесіміз – шығысқазақстандық Боранбаев Шаяхметтің де есімі жүр. Бұл 

майдангер жерлесіміз кім, оның соғысқа дейінгі өмірі қандай еді? 

Менің шешем Рухияның туған бауыры – Шаяхмет нағашым 1918 жылы Ұлан 

ауданының Аюды ауылында дүниеге келген. Өз әкесі – Әкімхан, Шаяхметті 
атасының інісі – обаның кеселінен есейіп қалған екі ұлынан бірдей айырылған, 

үлкен молда болған Боранбай бауырына салып, өз атына жаздырады. 

Шаяхмет Бозанбай  ауылынан жетіжылдық мектепті, одан соң Өскемендегі 
коммунистік саяси-ағарту техникумын (Халық Қаһарманы Қасым Қайсеновпен 

бірге оқыған) бітіреді. 1938-39 жылдары Самар ауданындағы Бастаушы ауылдық 
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мектебінде Конституция, география пәндерінен мұғалім болып қызмет атқарады. 

Сол аудандағы Московка мектебінен 1939 жылғы қазан айында Қызыл Армия 

катарына алыналы. 

 
Сурет №1 

 
Сурет №2 

Шаяхметтің екі апайы, екі інісі болған: Рухия, Зауақия, Шайырғазы, 

Махсұт. Қазір олардың өздері бақилық болғанымен, олардан тараған ұрпақгар 

негізінен осы Шығыс Қазақстанда тұрады. Соғыс жылдары 15-16-дағы бозбала 
Шайырғазы Нижний Тагилде ФЗО мектебін бітіріп, сондағы металлургия 

зауытында еңбек етіп, елге 1949 жылы оралған. Жарықгық, сол Шайырғазы 

ағасының деректерін кезінде көп іздестірген екен. 

– Шаяхмет ағадан ең соңғы хат Югославиядан келіп еді, – дейтін папам. 
Содан бір күні өзімнің қолыма түскен Ұлы Отан соғысы туралы жазылған «Өшпес 

даңқ» деген жинақтағы жазушы Қалмұқан Исабаевтың «Батальон командирі» деген 

әңгімесінен Боранбаев Шаяхмет деген фамилияны кездестіріп, әкеме көрсеттім, – 
дейді қазір Өскеменнің түбіндегі Ахмер ауылында мұғалім болып істейтін Гүлнар 

Шайырғазықызы.  

Содан бастап Шайырғазыдан маза кетіп, Алматыдағы жазушы Қалмұқан 

Исабаевқа телефон шалады. Ол кісі арқылы Түркменияның Мары қаласында 



тұратын Бейсен Раисовпен хабарласады. Бейсен Раисов соғыс кезінде Югославия 

халық-азаттық армиясының 9-корпусы, 18-бригадасының құрамындағы 2-екпінді 

батальонның («орыс батальоны») командирі болып, Шаяхмет Боранбаев сол 
батальонда соғысқан екен. Ақыры, 1985 жылы Шәкең Мары қаласына арнайы 

барып, Бейсен Раисовпен жолығады, әңгімелесіп, ағасы жайлы біраз жайға 

қанығады. «Орыс батальоны» негізінен фашистік концлагерьден қашып шығып, 

Югославия партизандарының құрамына кірген кеңестік жауынгерлерден 
жасакталған екен. Соғыс бастала салып олардың тұтқынға түсуін майдангер 

жазушы Қалмұқан Исабаев былайша түсіндіреді: «... Шекара мықты еді. Алайда 

1939-40 жылдары Балтық жағалауындағы республикалар мен Батыс Белоруссия, 
Батыс Украина жерлері Кеңес Одағына қосылып, шекара бұрынғы шептен әрі 

батысқа қарай 150-200 километр жылжып кетті де, неміс фашистері елімізге баса 

көктеп кіріп келген 1941 жылы Қызыл Армия жауынгерлері оларды ешқандай да 

шебі жоқ ашық далада қарсы алды. Оның үстіне әскерді жаңа қарумен жабдықтау 
шарасы да дәл осы кезге келер ме? Көптеген бөлімдерден ескі қару-жарақ 

сыпырылып алынып, жаңасы әлі қолға тимеген жағдайда жау лап қойды. Осындай 

салақтықтың салдарынан соғыстың алғашқы жылында-ақ Қызыл Армияның 4,5 
миллиондай жауынгері (көбі жараланған, қауқарсыз жағдайда) жау қолына түсіп 

қалды. Соғыс қарсаңындағы жылдары әскерге шақырылған қазақстандықгар 

түгелдей дерлік батыс шекара бойындағы бөлімдер мен заставаларға бағытталған 

болатын. Соғыстың алғашқы жылы жау қолына түскен қызыл әскерлердің ішінде 
қазақ жігіттерінің көп болуы осыдан...» (Қ. Исабаев. «Алғы шепте». А„ 2005 ж. 90-

91-6.). 

Шаяхмет фашистік лагерьден үшінші рет қашқанда ғана құтылып, 
партизандар қатарына қосылады. Осы сияқты боздақгардың қаншалықты азапты 

басынан кешкендігін ойша ғана елестетуге болады. Ерлікпен шайқасқан ұландық 

Шаяхмет Боранбаев сонау батыс қияндағы Югославияның Задлог селосы үшін 

болған қанды ұрыста 1945 жылғы 31-наурызда жау қолынан қаза табады. Соғыс 
кезіндегі Югославия халық-азаттық армиясы және партизан отрядтарының бас 

қолбасшысы, маршал Иосип Броз Титоның жарлығымен өзге де бірқатар 

жауынгерлермен бірге Шаяхмет Боранбаев Югославия мемлекетінің «Ерлігі үшін» 
орденімен марапатталған екен. 

 



 
Сурет №3 

 

– Соғыста қайтыс болғандардың наградаларының барлығы Триест 

қаласындағы мұражайда сақтаулы, – деген екен Бейсен аға сол кездесуде... 
Енді, міне, әлемдік деңгейде аталып өтілетін Ұлы Жеңістің 75 жылдығы 

қарсаңында ерлікпен шайқасқан батыр жерлесіміз жайлы нақты деректерді оқып, 

оның есімінің сонау Италиядағы ескерткішке жазылғанына көз жеткізіп, бір 
марқайып қалдық. Ер есімін өзінің туған жерінде, еңбек еткен жерінде де ұмытпай 

еске алып жүрсек, қандай ғанибет болар еді. 
Суреттерде: 1. Өскемендегі коммунистік саяси-ағарту техникумының оқушылары 

(солдан оңға қарай): Қайсенов Қасым, Өзенбаев Дахай (жатқандар); Боранбаев Шаяхмет, 

Мажренов Рахымбек, Әбішев Сүлеймен, Жаңбырбаев Бақтыбай (отырғандар). Сурет 1936 жылғы 

20-наурызда түсірілген.  

2. Шаяхмет Боранбаев – оң жақтағы, жанындағы жолдастарының аты-жөні белгісіз (сурет 

Түрікменстандағы бұрынғы «орыс батальонының» командирі Бейсен Раисовтан алынды);  

3. 2010 жылы Италияның Триест қаласындағы ескерткіштің ашылу салтанаты (сурет 

Италиядағы Қазақстан елшілігінен  алынды).  

 

Айтмұхамбет Қасымов, журналист-жазушы,  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ, орыс филологиясы  

және журналистика кафедрасының аға оқытушысы 

 

 


