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ОСТАЛАСЬ ДОБРАЯ ПАМЯТЬ 8 БЕТТЕ

Құрметті 
оқытушылар 

мен студенттер!
Сіздерді Ұлы Жеңістің 70 жылдығы ме-

рекесімен құттықтаймын! 
С. Торайғыров атыдағы Павлодар 

мемлекеттік университеті үлкенге құрмет, 
кішіге ізет етуді қашанда маңыз санаған. 
Ізгіліктің ізімен Ұлы Отан соғысына қатыс-
қан ерлеріміз бен тыл ардагерлеріміздің 
жақындарын, балалары мен немерелерін 
Жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Өйт-
кені аталарымыз соғыста Сіздер үшін 
жандарын қиды, тылдағы еңбекшілер 
Сіздердің жарқын болашақтарыңыз үшін 
терін төгіп еңбек етті.

Ұлы Отан соғысы тарих белестерін-
де қалды. Жаһанды дүр сілкіндірген 
екінші дүниежүзілік соғыстың қасіреті мен 
күттіріп келген Ұлы Жеңістің шапағы Ке-
ңестік халықтың әрқайсысының жүрегінде 
өшпестей із қалдырды. Сондықтан ара-
мызда жүрген ардагерлеріміз үшін бұл 
мереке – ерекше күн. Кеудесі қуанышқа 
толып тұрса да, жоғалтқан жақындары-
на деген сағыныш пен өксік келетіні де 
түсінікті. Олардың қатары азайғанымен, 
ержүрек батырлардың ұрпағы бұл күнді 
ерекше қадірлеуі тиіс. Сол азапты жыл-
дардағы көзсіз ерліктер Сіздердің жарқын 
болашақтарыңыз үшін, Сіздердің бейбіт 
күндеріңіз үшін жасалғанын ұмытпаңыз-
дар. Жеңісті жақындатқан батыр атала-
рымыз бен апаларымыздың ерлігін ешкім 
ешқашан ұмытпайтыны анық.

Қадірлі студенттер мен оқытушылар! 
Сіздердің бейбіт күннің жеңімпаздары 
болып жүрулеріңізге әрқашан ниеттеспін. 
Бүгінгі мереке күні Сіздерге шығармашы-
лық табыс, зор денсаулық, отбасылары-
ңызға береке-бірлік тілеймін.

Арын ӨРСАРИЕВ,
С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры с.ғ.д.
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ӘКЕМІЗ МӘҢГІ 
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ОТ ХАЛХИН-
ГОЛА ДО 
БЕРЛИНА……

ОСЫ САННАН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

5 БЕТ

6-7 БЕТТЕ

4 БЕТ 12 БЕТ

С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ГАЗЕТІС. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ГАЗЕТІ

Лапылдаған 
соғыс өрті...
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Бетті дайындаған Жанар ЕЛЕШОВА

В Павлодарском государственном университете им. 
С. Торайгырова состоялась традиционная встреча с 
тружениками тыла Великой Отечественной войны.

Обращаясь с привет-
ственным словом к участ-
никам встречи, ректор 
Павлодарского государ-
ственного университета 
им. С. Торайгырова Арын 
Орсариев подчеркнул 
важность празднования 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне для представителей 
всех поколений. Помнить 
героический подвиг вете-
ранов войны и тружени-
ков тыла – гражданский 
долг каждого казахстан-
ца. «Сегодня мы с осо-
бым чувством поздрав-
ляем наших аксакалов. 
Мы всегда помним, что 
бережное, заботливое от-

ношение к ним – это по-
вседневная обязанность 
каждого из нас», – под-
черкнул Арын Амангель-
диевич.

Ветераны рассказали 
студентам о том, как нача-
лась война, какой дух па-
триотизма был в сердцах 
людей, которые уходили 
на фронт. Почти каждая 

семья перенесла горечь 
утраты. Много было по-
гибших на полях сраже-
ний той страшной войны, 
расстрелянных, зверски 

замученных, пропавших 
без вести, умерших от 
голода… Председатель 
совета ветеранов ПГУ 
имени С.Торайгырова 
Бари Жанахутдинов, по-
здравляя ветеранов, на-
помнил о тяготах и лише-
ниях, которые пришлось 
пережить участникам 
событий тех лет. «Веч-
ной будет память о тех, 
кто погиб в сражениях… 
Старики, женщины, под-
ростки, также не жалея 

сил, трудились, прибли-
жая Победу… Это празд-
ник стойкости и мужества 
нашего народа», – сказал 
Бари Газизович.

Павлодарская об-
ласть стала крепким на-
дёжным тылом для фрон-
та. Так, на заводах и в 
рудниках, самоотвержен-
но трудились мужчины и 
женщины, чтобы отпра-
вить на фронт как можно 
больше продукции, ты-
ловики собирали тёплые 
вещи, предметы первой 
необходимости для во-
евавших на фронте. «Все 
для фронта, все для по-
беды» – этот легендарный 
призыв стал в годы войны 
главной целью и смыс-
лом жизни всех мирных 
жителей региона. Пав-
лодарское Прииртышье 
богато героями, которые 
бесстрашно сражались на 
фронтах Великой Отече-
ственной, многие из кото-
рых отдали свои жизни во 
имя светлого будущего. 
Михаил Катаев, Махмет 
Каирбаев, Канаш Камзин, 
Серикбай Муткенов – все 
они были удостоены по-
чётного звания Героя Со-
ветского Союза, их имена 
вписаны золотыми буква-
ми в историю страны.

Студенческая филар-
мония университета под-
готовила для ветеранов 
праздничный концерт. 
Песни военных лет про-
звучали в исполнении 
Нуржана Саркымбаева, 
Жамили Жумахан, Юрия 
Рыбалко, Нияза и Дани-
яра Муратовых, Насихат 
Абыкеновой и ансамбля 
«Ертіс жұлдыздары».

По случаю праздни-
ка Великой победы всем 
ветеранам были вручены 
цветы и памятные подар-
ки, а также оказана допол-
нительная материальная 
помощь.

В Павлодарском государственном 
университете имени С. Торайгыро-
ва состоялась встреча с делегаци-
ей Омского государственного уни-
верситета им. Ф.Достоевского.

В ходе встречи были обсужде-
ны вопросы реализации совмест-
ных образовательных программ, 
участия в совместных научных и 
образовательных проектах.

Ректор Павлодарского госу-
дарственного университета им. 
С. Торайгырова Арын Орсариев и 
ректор Омского государственного 
университета им. Ф.Достоевского 
Алексей Якуб подписали меморан-
дум о сотрудничестве между дву-
мя вузами по реализации совмест-
ных международных программ 
бакалавриата и магистратуры.

По словам ректора ПГУ им. С. 
Торайгырова Арына Орсариева, ре-
ализация программы двудипломного 
образования станет еще одним ша-
гом в процессе интеграции универ-
ситета в мировое образовательное 
пространство. «При этом мы делаем 
акцент на развитие совместных ис-
следований по реализации научных 
проектов для экономики соседних 
областей, а также создание про-
грамм обучения казахскому языку 
детей наших соотечественников, 
проживающих за рубежом», – под-
черкнул Арын Амангельдиевич.

По словам Алексея Якуба, су-
щественным преимуществом двуди-
пломного образования является то, 
что молодые люди могут получить 
российский диплом, большую часть 
времени находясь в своей стране. 
«Это более выгодно и менее затрат-
но для казахстанских родителей. 
Кроме этого, если в первом семе-
стре первокурсники учатся дома и 
только в следущем выезжают в Рос-
сию, то процесс адаптации к студен-
ческой жизни проходит намного лег-
че», – говорит Алексей Валерьевич.

Университеты намерены за-
ниматься совместными програм-
мами по развитию академической 
мобильности, обменом студента-
ми, преподавателями, также бу-
дут разработаны и реализованы 
образовательные программы по 
реализации совместных научных 
исследований.

Кроме этого, важным итогом 
встречи стала достигнутая догово-
ренность о работе по созданию ин-
новационных программ обучения 
казахскому языку, учебников для 
вузов и школ Омской области.

СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ-2015
С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде 
«Студенттік көктем – 2015» да-
рынды жастар фестивалі өтті.

Бұл мерекеге С. Торайғыров 
атындағы ПМУ тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік мәселелер жөнін-
дегі департаменті мен Студенттік 
филармония ұйытқы болды.

Фестиваль мақсаты студент-
тердің мәдени, рухани, интел-
лектуалды дамуына үлес қосу, 
шығармашылық қабі-
лет-қарымын ашып 
көрсету және дарын-
ды жастарға қолдау 
көрсету, дарынды 
орындаушылар мен 
ұжымдарды анықтау, 
олардың шығармашы-
лық әлеуетін іске асы-
руына жағдай жасау.

Фестиваль-
ге С. Торайғы-
ров атындағы 
ПМУ-дің бар-
лық факуль-
тетінен 67 сту-
денттер және 
Студенттік фи-
л а р м о н и я н ы ң 
шығармашылық 
ұжымдары қатысты. Студенттік 
филармонияның «Айша бибі» ха-
лықтық би студиясының, «Джем» 
заманауи би студиясының, «Ертіс 
жұлдыздары» вокалдық студиясы-
ның студенттері өз өнерлерін көр-
сетті.

Өнер додасы эстрадалық ән, 
хореография және еркін стиль но-
минациялары бойынша өткізілді. 

Барлық фестиваль 
қатысушылары дип-
ломдармен және ал-
ғыс хаттармен мара-
патталды. Студенттік 
ф и л а р м о н и я н ы ң 
директоры Айнұр 
Әзімхан «Студенттік 
көктем – 2015» фес-
тивалінің қатысушы-

ларына өз алғысын білдірді. 
«Бүгін біз оқу ордамыздың 
жүзден жүйрік, мыңнан тұл-
пар атанған дарындыларын 
жеңісімен құттықтаймыз. 
Өнерлілер сайысында бақта-
рын сынаған барша қатысу-
шыларға тек шығармашылық 
табыстар тілеймін. Дүниеде 

көктемнен асқан көркем мезгіл жоқ. 
Сіздердің жастық көктемгі шақта-
рыңыз да мағыналы, тағылымды 
да сәнді өтуіне шын тілектеспін», – 
деп жүрекжарды лебізін арнады 
жастарға Айнұр Әзімханқызы.

Фестиваль соңы гала-концерт-
ке ұласты. Концертте универси-
теттің үздік деп танылған өнерпаз-
дар өнер көрсетті.

ЕЛІНЕ ЕҢБЕГІ СІҢГЕН ЕРЕН ЕР
2015 жылғы сәуірдің 24-ші жұлдызында С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің көліктік техника және логистика 
кафедрасының профессоры, техн.ғ.д. Әбілхан Қарақаевқа «Қазақстан Ре-
спубликасына еңбегі сіңген өнертапқыш» атағы берілді.

Астана қаласындағы «Ша-
быт» шығармашылық сарайында 
«Шапағат» өнертапқыш ғалымдар 
байқауының жеңімпаздарын салта-
натты түрде марапаттау рәсіміне 
республикамыздың әр облысынан 
ғалымдар қатысты. Солардың қата-
рында С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
көліктік техника және логистика ка-
федрасының профессоры, техн.ғ.д. 
Әбілхан Қарақаев та болды. Уни-
верситетіміздің ғалымы «Қазақстан 
Республикасына еңбегі сіңген өнер-
тапқыш» атағына ие болды.

Оған бұл атақ өнертабыс са-
ласындағы көпжылдық еңбегі үшін 
және машина моторы мен қозғал-
қыштары саласында қол жеткізген 
жетістіктері үшін берілді. Әбілхан 
Қарақаевтың жасаған жобасының 
зерттеу нысаны – іштен тұтанатын 

қозғалтқыштар және жылу қозғалт-
қыштары.

Ол 1000-ға жуық ғылыми, оқу-
әдістемелік және басқа да басылым 
жұмыстары мен 3 монографияның, 
20 оқу әдістемесінің авторы. Сон-
дай-ақ, ғалым 90 авторлық куәлік-
тердің және КСРО, РФ және ҚР ин-
новациялық патенттерінің иегері.

2013 жылдың барлық өтінімі бо-
йынша өнертабыстық жұмысқа 17 
өтініш білдірген. Сол жылдың өзінде 
жұмыстарына оң жауап алып, инно-
вациялық патенттер мен авторлық 
куәліктерге ие болды. Өнертапқыш 
ғалымның 2014 жылы зор жетістігі 
ретінде республикалық өнертабыс 
«Шапағат» байқауындағы ЖОО 
ғалымдарының ұжымдық жеңісін 
атауға болады. Әбілхан Қарақаев 
байқауда «Ең белсенді өнертапқыш» 
номинациясының иегері атанды.

Ғалым Әбілхан Қосмырзаұлы: 
«Көп жылдар бойы жасаған ең-
бегім мемлекет тарапынан жоғары 
бағаланып жатқанына өте қуаныш-
тымын. Қазіргі таңда еліміз ғалым-
дарды жан-жақты қолдауда. Біздер 
жасап, ұсынған жобалар өз жемісін 
беріп, ел игілігіне қызмет етуде. 
Міне ғалымға бұдан асқан бақыт 
жоқ шығар деп санаймын», – деді.

ПГУ расширяет границы 
сотрудничества

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
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Бетті дайындаған Руфина ТОРПИЩЕВА

ЫНТЫМАҒЫ ЖАРАСҚАН ОҚУ ОРДА
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қа-
зақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында этникалық мәдениет-
тер фиставалі өтті.

Фестивальге С. Торайғыров 
атындағы ПМУ тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік мәселелер жөнін-
дегі департамент, «Бірлік» сту-
денттік Ассамблеясы мен Жастар 
ісі жөніндегі комитеті мұрындық 
болды.

Мерекеге құрметті қонақтар 
ретінде Павлодар облысы Қазақс-
тан халқы Ассамблеясының мүше-
лері келді.

Халықтар арасындағы достық-
ты ту еткен мерекені ашу салта-
натында С. Торайғыров атындағы 
ПМУ Студенттік филармонияның 

басшысы Айнұр Әзімхан ұлттар 
арасындағы достықтың қадір-қа-
сиеті ынтымақ пен бірілікте екенін 
атап өтті. «С.Торайғыров атындағы 
ПМУ қабырғасында 30-ға жуық ұлт 
өкілдері білім алып жүр. Ынтымағы 
жарасқан шаңырақ астында олар-
дың әрқайсысы бір үйдің баласын-
дай тату-тәтті өмір кешуде. Сондық-
тан көп ұлтты оқу ордамыз – біздің 
байлығымыз, мақтанышымыз», – 
деді Айнұр Әзімханқызы.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
«Бірлік» студенттік ассамблеясының 
төрағасы Рамиль Смаиловтың ай-
туынша бұл шара университетіміз-
дегі студенттік жастардың арасында 
бірлік пен достықты нығайту мұратын 
көздеген. «Бұл мейрам әр ұлттың 
арасындағы достықты берік етуге, 
бір-бірінің арасындағы бірлікті одан 
да мығым етуге ұйытқы болады деп 
есептеймін. Ал бүгінгі фестивальде 
әр ұлттың өкілі өз мәдениетінің бай 
мұрасын паш ету мүмкіндігіне ие бол-
ды», – дейді Рамиль.

Фестиваль аясында тәрбие 
және әлеуметтік жұмыс департа-
менті мен Студенттік филармо-

нияның ұйымдастыруымен ұлттық 
тағамдар көрмесі мен облыстық 
Достық үйінің шығармашылық 
ұжымдарының мерекелік концерті 
өтті. Көрермендер концерттік бағ-
дарламада украин, татар-башқұрт, 
корей, ұйғыр, қазақ, орыс ұлттары-
ның ұлттық өнеріне тәнті болды. 
Ұлттық әуезді әндер мен әсем би-
лер әр ұлт өкілін шабыттандырып, 
мақтаныш сезімін сыйлады.

«Біз фестивальдің әр студентке, 
әр оқытушыға қызықты да танымды 
болуына, көтеріңкі көңіл-күй сый-
лауға және әр ұлттың ешкім бай-
қай бермейтін керемет ерекшілігін 
көрсетуге тырыстық», – дейді С. То-
райғыров атындағы ПМУ жастар ісі 
жөніндегі комитет төрайымы Ақбота 
Сарыбай.

ЭКСПО-2017 КӨРМЕСІНЕ ВОЛОНТЕРЛАРДЫ 
ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ЭКС-
ПО-2017 көрмесіне волонтерларды даярлайтын орталық ашылды.

Волонтерлық орталық С. Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университеті «Әлеуметтік-
волонтерлық орталық» жастар 
қоғамдық бірлестігімен бірлесіп, 
Павлодар облысының жастар сая-
саты мәселелері жөніндегі басқар-
масының қолдау көрсетуімен дү-
ниеге келді.

Павлодар қаласының «Әлеу-
меттік-волонтерлық орталығы» қо-
ғамдық бірлестігі «Облыстың бар-
лық қалалары мен аудандарында 
волонтерлық жасақтардың жұмы-

сын ұйымдастыру» жобасын іске 
асырады.

Орталықтың жұмысы жастар 
арасында волонтерлық қозғалыс-
ты дамытуға, ЭКСПО – 2017 көр-
месіне волонтерлар даярлауға, 
әлеуметтік-волонтерлық орталық 
жастар қоғамдық бірлестігі мен С. 
Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ара-
сындағы ақпараттық және іскерлік 
ынтымақтастықтың кеңеюіне жан-
жақты ықпал етуге бағытталған.

Іс-шараға қатысқан С. Торайғы-

ров атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариев орталықтың ашылуы жай-
лы былай деді: «Мемлекетіміздің, 
барша қазақстандықтардың ал-
дында ЭКСПО – 2017 халықаралық 
көрменің жоғары дәрежеде өткізіп, 
ел абыройын асқақтату мұраты тұр. 
Бар жүкті мемлекеттік құрылымдар-
ға жүктеп қоймай, қоғамдық және 
жастар ұйымдары да белсене бұл 
шаруға атсалысқаны абзал».

Орталықтың ашылу салтана-
тында «Әлеуметтік-волонтерлык 
орталық» жастар қоғамдық бір-
лестігі мен С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті 
өзара ынтымақтастық туралы мемо-
рандумға қол қойды.

Шара барысында қонақтар на-
зарына волонтерларды даярлау 
орталығының жұмысы туралы бей-
неролик ұсынылды. Әлеуметтік-
волонтерлық орталық жастар 
қоғамдық бірлестігі орталық жұмы-
сының бағытын шағын тренинг кө-
мегімен таныстырды. Іс-шараның 
соңында көпшілікке оқу курстарын 
өткізу кестесі жарияланды.

СТУДЕНТЫ-ГЕОГРАФЫ ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ
Студенты Павлодарского го-
сударственного университета 
им. С.Торайгырова стали об-
ладателями Гран-при в Респу-
бликанском конкурсе научных 
проектов на соискание премии 
Фонда «Жандану әлемi» в рам-
ках II Национального Экологи-
ческого Форума молодежи.

Организаторами Форума вы-
ступили Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан 
и Фонд «Жандану әлемi», учреди-
телем которого является А. Н. На-
зарбаева. Генеральным партнёром 
Форума является Фонд Первого 
Президента Республики Казах-
стан – Лидера Нации. В научном 
мероприятии приняли участие уче-
ные эксперты Германии и Финлян-
дии.

Ежегодный Форум проводится 
с целью реализация Концепции по 
переходу РК к «зеленой экономи-
ке» в области экологического про-
свещения и формирования эко-
логической культуры и сознания 
общества; активного приобщения 
молодежи к исследовательской, 
практической и общественной ра-
боте, связанной с решением акту-
альных экологических проблем.

Во втором туре конкурса при-
няли участие более 1500 делега-
тов из 32 вузов Республики Казах-
стан, представивших на конкурс 
свои научные проекты. Всего из 
представленных в первом туре 240 
работ, во второй тур конкурса было 
отобрано 90 проектов.

Студенты Павлодарского го-
сударственного университета 
им. С. Торайгырова представи-
ли к защите 2 студенческих на-
учных проекта. Студенты первой 
группы: Сабина Абдрахманова, 
Куаныш Жаксылыков, Диас Ураз 
подготовили проект: «Зерттеудің 

жаңа әдістерін қолдану арқылы 
жергілікті жердің метеорологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу (Павло-
дар облысы мысалында)». Юных 
ученые, выступившие во второй 
группе: Алтынай Досмадиярова, 
Айзада Зинегабиденова, Дарья 
Мулявка, Илья Царегородцев рас-
смотрели тему «Оптимизация ре-
креационной нагрузки и охрана Ба-
янаульских озер». Вместе с ними 
над изучением вопроса работала 
и магистрант второго курса Ай-
гуль Ракишева. По итогам конкурса 
данная группа стала обладателем 
Гран-при и именной премии Фонда 
«Жандану әлемi».

По словам руководителя груп-
пы, к.г.н., профессора кафедры 
географии и туризма Павлодар-
ского государственного универси-
тета им. С. Торайгырова Антонины 
Царегородцевой, победа команды 
является свидетельством высо-
кого уровня подготовленности 
студентов Павлодарского госуни-
верситета. «Ребята очень хорошо 
потрудились, довольны результа-
тами своего труда. Мы были вдох-
новлены всестронней поддержкой 
руководителей нашего вуза», – го-
ворит Антонина Григорьевна.

По итогам защиты научных 
проектов всем студентам были 
вручены сертификаты участия в 
конкурсе, а победителям – Гран-
при и именная премия Республи-
канского конкурса научных проек-
тов в области экологии.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СТУДЕНТОВ-
ФИЛОЛОГОВ
Студенты Павлодарского государ-
ственного университета имени 
С. Торайгырова стали победителя-
ми Республиканской студенческой 
предметной олимпиады по русской 
филологии, проходившей в Казах-
станском филиале Московского го-
сударственного университета име-
ни М.В. Ломоносова (г. Астана).

Олимпиада знатоков русской 
филологии проходила в три тура. 
В первых двух турах предлагались 
письменные задания по русскому 
языку и литературе, третий тур 
представлял собой творческий 
конкурс, состоящий из презента-
ции команды и стилизованного 
выступления, раскрывающего сущ-
ность девиза «Простирайтесь в 
обогащении разума и в украшении 
российского слова» (М. В. Ломоно-
сов).

Студенты кафедры русской 
филологии Павлодарского госу-
ниверситета Дарья Корелина, На-
талья Пфейфер, Ирина Бабенко 
заняли первое командное место 

и первое место в творческом кон-
курсе предметной олимпиады. В 
личном зачете студентка Дарья 
Корелина заняла первое место, 
студентка Наталья Пфейфер – на 
втором месте.

По мнению научного руко-
водителя группы, к.ф.н., доцен-
та кафедры русской филологии 
Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгыро-
ва Ольги Попович, участие в та-
ком интеллектуальном конкурсе 
способствует повышению квали-
фикации студентов. «Мы очень 
признательны профессорско-пре-
подавательскому составу за по-
мощь в подготовке нашей команды 
к конкурсу», – говорит Ольга Алек-
сандровна.

Все участники олимпиады по-
лучили специальные сертификаты. 
Руководителям команд вручили 
документы, подтверждающие факт 
повышения квалификации в рамках 
научно-методических мероприятий, 
организованных ведущими специ-
алистами филологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова.

СТУДЕНЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ «БІРЛІК» ПРОВЕЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ЭТНИЧЕСКИХ СМИ
По инициативе студенческой Ассамблеи «Бірлік» в Павлодарском государственном университете прошла пре-
зентация этнических СМИ на тему «Роль этнических газет в формировании казахстанского патриотизма».

По словам председателя сту-
денческой Ассамблеи «Бірлік» Ра-
миля Смаилова, основная цель 
мероприятия – расширение знаний 
студентов о работе газет нацио-
нально-культурных центров респу-
блики, а также популяризация идей 
Ассамблеи Народа Казахстана.

Участниками презентации стали 
активисты молодежных объедине-
ний университета, а также студенты 
кафедры журналистики Павлодар-
ского госуниверситета.

Заведующая кафедрой АНК 
ПГУ имени С. Торайгырова, к.и.н., 
доцент Гульфайруз Жапекова рас-
сказала о влиянии СМИ на совре-

менную культуру общества. «Имея 
в Казахстане население с богатой 
историей сосуществования различ-
ных групп, очень важно поддержи-
вать культ многообразия на уровне 
медиа дискурса, чтобы этот вектор 
ощущался простыми людьми в по-
вседневности».

Заведующая читальным залом 
«Библиотека народа Казахстана» 
ПГУ имени С. Торайгырова Еле-
на Лиханова в своем выступлении 
рассказала участникам об истории 
создания и формирования многих 
национально-культурных газет, от-
метив, что такое разнообразие спо-
собствует развитию толерантных 

взаимоотношений между разными 
этническими, культурными группа-
ми и сообществами.

В качестве «живого примера» 
студентам были представлены 
татарские, армянские, узбекские, 
курдские, украинские азербайд-
жанские и многие другие газеты эт-
нокультурных объединений нашей 
республики.

Участники сошлись во мнении 
о необходимости поддержки и ши-
рокой популяризации идеи много-
образия и многоязычия, чтобы 
представители всех этносов в Ка-
захстане чувствовали себя комфор-
тно и равноправно.
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Әкеміз мәңгі жүректе
9-мамыр бұл – Жеңістің мейрамы. Біз отбасымызбен бұл күнді қуана қарсы 
аламыз. Әкеміздің әскери фотоларын қарап, қолжазбаларын оқимыз. Әр қара-
ған сайын алғаш реттегідей қобалжып, көзімізге жас аламыз. Әкем Бейсембаев 
Құлхан Мәскеуден бастап Берлинге дейін кескілескен майдан жолымен өткен. 

Бала кезімде оның әңгімелерін тыңдай 
отырып, оған әскери баяндамаларды жазы-
суға көмектесе жүріп, мен әкемнің айтқан 
сөздеріне терең зер салмаппын. Кейін уақыт 
өте келе, мен бұл жеңіс біз үшін өте қымбат 
екенін түсіндім. Әкем әрдайым жеңіске жұ-
мыла біріккеніміздің арқасында қол жеткіз-
генімізді айтып отыратын. Соғыс жайлы еске 
алғанды ұнатпайтын. «Бұл соғыстың болмай-
ақ қойғаны жақсы еді. Себебі соғыс жақсылық 
әкелмейді», – деп айтатын. Ол соғыс кезінде 
қатты жараланған-ды. Жүрек тұсынан қадал-
ған граната ұшқынымен өмір бойы жүріп өтті.

Әкем 1917 жылы Бастау ауылында, кедей 
шаруа отбасында туған. 1937-1941 жылдар 

аралығында Алматы қаласындағы тау-кен 
институтына оқуға түседі. 1941 жылы осы инс-
титутты бітіріп, инженер-металлург дипломын 
алады. Бірақ маусымның 22-сінде соғыс жа-
рияланып институтты енді бітірген әкем елге, 
отбасына оралудың орнына Кеңес әскері қа-
тарына шақырылады. Жас маман ретінде Ста-
лин атындағы Мәскеудегі механизация-мото-
ризация академиясына курсқа жіберіледі. 4-ші 
курсында майдан даласына аттанады. Мұнда 
бірінші Беларус майданында шайқасады. Май-
данда көрсеткен ерліктері үшін алғыс хаттар 
және медальдермен мараптталады. Оның 
майдан даласында істен шыққан танктерді 
жөндеп, қайта іске қосқан еңбегі соғыс шта-
бында жоғары бағаланып, мынадай мемле-
кеттік наградалармен марапатталды: «Қызыл 
жұлдыз» Орденімен, Ұлы Отан соғысының 
1 және 2 дәрежелі орденімен, «Варшаваны 
азат еткені үшін» медалімен, «Берлинді алға-
ны үшін» медалімен.

1947 жылдан Майқайын алтын комбина-
тында жұмыс істеді. Кейін анамды кезіктіріп, 
отбасын құрды. Анамызбен 45 жыл өмір 
сүрді. Отбасымызда жеті бала болды. Әкем 
бәрімізді бірдей жақсы көретін. Бәрімізді де 
бірінші сыныпқа өзі апарып, соңғы қоңырау-
мызға дейін өзі қатысты. Жетеумізді де уни-
верситетке түсіріп, бізбен бірге оқығандай 
күн кешті. Оның әскери жолын қуған үлкен 
әпкеміз Ұлттық қауіпсіздік комитетінде әске-

ри аудармашы қызметін атқарды. Ұлдарының 
бәрі техникалық мамандық алды. Қазір ба-
лаларынан он төрт немере, он төрт шөбере 
тарап отыр. Біз әр жыл сайын отбасымызбен 
екі үлкен мейрамда жиналамыз. Олар: жаңа 
жыл және 9-мамыр Жеңіс күні. Бұл күні біз 
Екібастұз қаласына әкеміз жерленген зиратқа 
барып құран оқимыз. Ескерткішке барып гүл 
шоқтарын қойып, жауынгерлер аруақтарына 
тағзым етеміз.

Әкем әрдайым: «Менің бақытым – 
менің балаларым» дегенді жиі айтатын. Біз 
әкеміздің көзі тірісінде айтулы күндер қарса-
ңында дөңгелек үстел басына жиналғанда, 
әкем бәріміздің істеген істерімізге баға беріп, 
мақтайтын немесе сынайтын.

Әкем балажан адам еді. Мектепке оқу-
шылармен кездесуге жиі барып тұратын. Ол 
«Сендердің жеңістерін – оқу» дейтін. Соны-
мен бірге саяси пікірталастарды ұйымдасты-
рып тұратын. Көп оқығанды жақсы көретін. 
Біздің үйде газетті жыртуға, пешке тастауға 
болмайтын. Газеттің басына мақала не жа-
йында жазылғанын жазып қоятын. Содан соң 
кім қандай мақаланы оқуы тиіс екеніне ұсы-
ныс жасап, әр мақаланың тұсына әрқайсы-
мыздың есімімізді жазып қоятын. Әкеміздің 
мұндай газеттері үйімізде әлі сақтаулы. Сту-
дент кезімде әкеммен жиі хат алысатынмын. 
Қазір ойлап қарасам, ол үйде отырса да, 
менің сабағымның қалай оқытылып жатқанын 

ойлап, алаңдаған екен. Хатпен бірге зейнета-
қысынан ақша да салып жіберетін.

Әкем соғыстағы жеңіс тыл ардагер-
лерінсіз мүмкін емес дейтін. Анамыз да тыл 
ардагері. Ол аналарың сияқты адамдар арқа-
сында жеңіске жеттік дегенді аузынан таста-
майтын.

Отбасымыз өте тату еді. Әкем көп ұрыс-
пайтын. Ол бір рет айтатын және сол айтқан-
ды орындамасақ, әкем: «Біз дос болмаймыз» 
деуші еді. Әкемізбен осы бір достық қарым-
қатынасты жоғалтпау үшін бәрін жасайтын-
быз. Әкемізбен бірге өткен әрбір сәт біздің 
жүрегімізде мәңгі сақталып қала бермек.

Мәдениет СҮЛЕЙМЕНОВ

Материнская доля Жупиш-әже
С каждой минутой, с каждой секундой все дальше и дальше от нас 
уходит время военной поры. Но все глубже и глубже оседает в нас 
боль от потери близких, все больше кровоточат раны терзаний и 
потерь. С этим обжигающим дотла чувством в сердце и душе про-
жить не всем под силу. Моя прабабушка Жупиш сумела продышать 
с тяжелым бременем больше полвека.

Война безжалостно отобрала у 
нее все: женское счастье, радость, 
юность, детей и мужа.

В канун нового 1942 года праба-
бушка проводила своего мужа Хамзу 
на фронт и осталась с 13 детьми на 
руках и надеждой, что ее муж обя-
зательно вернется. Прадед, как и 
все отцы, братья сражался во имя 
победы и мира на земле. Получив 
тяжелое ранение 14 апреля 1943, он 
погиб смертью храбрых, защищая 
советский народ от безжалостных 
фашистов, не щадивших ни стари-
ков, ни детей, ни женщин, не знав-
ших цену миру – главному богатству 
человечества. Волей и кровью мил-
лионов до¬быта победа над силь-
ным врагом. Нет границ и предела 
величия их подвига во имя Родины, 
как нет границ величию трудового 
подвига советского народа.

«Все для фронта, все для побе-
ды!» – этот лозунг стал главным с 
первых дней войны для людей, заме-
нивших ушедших на фронт рабочих. 

Подростки и женщины стали главной 
кузницей на трудовом фронте.

Моя прабабушка Жупиш днем и 
ночью трудилась на посевных пло-
щадях: вспахивая, сажая и убирая 
пшеницу. «Каждый из нас трудился в 
полную силу, желая накормить и об-
уть наших защитников, которые сра-
жались за мирное небо. Мы хотели 
придать нашим героям силы и доне-
сти все нашу любовь и веру в них, и 
тем самым поскорее приблизить час 
победы», – с грустью, но не со слезой 
тяжело произносила эти слова моя 
прабабушка. Сколько я ее помню, 
она никогда не проливала слезинки и 
всегда старалась скрыть от всех тот 
гноившийся внутри шрам войны.

Прабабушка всегда была очень 
строгой, дисциплинированной и 
мало разговорчивой. Такой ее за-
ново вылепила война. Одному богу 
известно, как она смогла пережить 
потерю мужа и одиннадцати детей?

Разве есть для матери большее 
горе, чем горе от потери детей? Раз-

ве мать должна хоронить своих де-
тей? Я помню, как малышей одного 
за другим из моих рук вырывала  
война, я помню как соратники  
войны – голод, холод, болезни – уво-
дили их от меня навсегда.

Однажды мне захотелось про-
сто заснуть и не проснуться, но тог-
да я вспомнила, что у меня еще есть 
дети, которых надо растить, есть 
люди, которые жертвуют своей жиз-
нью на поле боя во имя всех нас, и, 
стиснув зубы, я снова и снова труди-
лась в тылу, – продолжала свою речь 
прабабушка.

Особенно счастливым временем 
было для нас лето. В ту пору, со-
зревали ягоды, можно было ловить 
рыбу и из верхнего слоя капусты, 
картошки, морковки заготовить на 
зиму салаты. Тяжелым было военное 
время, мы не могли позволить себе 
роскошь нынешнего времени, для 
нас было счастьем кусочек хлеба, 
который мы готовили из муки, клея, 
лекарств, опилок.

После войны прабабушка Жупиш 
стала управляющей кирпичного за-
вода, вырастила и воспитала двоих 
оставшихся в живых детей, в том 
числе моего дедушку Серика, отца 
моего папы.

С самых малых лет я знала и гор-
дилась тем, что во мне течет кровь 
героев, кровь титановой женщины.

Айгуль Кульмаганбетова, 
гр. Жур-302

Воевали 
наши деды
Оба моих дедушек воевали 
на Великой Отечествен-
ной войне.

Один дедушка – Хамитов 
Кинаят Мухамедьярович, 21 
февраля 1917 года рождения, 
воевал на Брянском направ-

лении. Служил рядовым, в 
1943 году был ранен, подо-
рвался на мине, ему ампути-
ровали правую руку. Был де-
мобилизован.

Другой дедушка Бейсеба-
ев Жумабек родился 20 мая 
1920 года в селе Кызыл Ту 
Качирского района Павлодар-
ской области.

В начале войны закончил 
ускоренные офицерские кур-
сы и получил звание млад-
шего лейтенанта. После их 
окончания попал команди-
ром взвода на Калининский 
фронт, оборонявший Москву. 
Участвовал в боях под Вязь-
мой, Ржевом и Смоленском, 
где был три раза ранен.

17 апреля 1944 г. коман-
дир взвода 5-й стрелковой 
роты 1136-го стрелкового 
полка 338-й стрелковой ди-
визии Жумабек Бейсебаев 

награжден орденом Красной 
Звезды. В составе 3 Бело-
русского фронта освобождал 
Белоруссию.

Рассказывать о войне он 
не любил. Но знаю, что однаж-
ды они бежали в атаку, и ря-
дом с ним разорвался снаряд. 
Его полностью засыпало зем-
лей. Только кто-то из послед-
них солдат, бежавших в атаку, 
заметил, что земля шевелит-
ся. Землю раскопали, он был 
жив, но получил тяжелое ра-
нение в правую ногу, которую 
впоследствии ампутировали.

После этого тяжелого ра-
нения под Витебском он был 
демобилизован. Был пред-
ставлен ко второму ордену 
Красной Звезды, однако его 
так и не получил.

С.Д. Аубакирова, 
докторант кафедры 

психологии и педагогики
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Қаéғы мен қасірет
Соғыс… Бұл – қайғы мен қасірет. Бұл – әрбір үйге, 
әрбір отбасының тағдырына қайғы әкелген сұм та-
жал. Әр отбасыдан майданға әке мен бала, әже мен 
ата, аға мен қарындастары аттанған еді. Мың-
даған адамдар ауыр күндерді басынан кешіп, сол бір 
қиындыққа төзіп, жеңіспен оралды. Адамзат бала-
сының тарихындағы ең ауыр майдандарының бірін-
де жеңе білді. Майдан даласында Отаны үшін отқа 
түскен ерен ерлер әлі де болсын арамызда жүр. Бас-
тарына қайғы, жандарына жара салған бұл соғыс-
та сансыз адам мерт болды, көбісін өмір бақи мүге-
дек қылды.

Бұл соғыс біздің отбасымызды да айналып өтпеді. Менің 
арғы атам – Қайдар Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1941 жылы 
22 маусымда Қызыл Жұлдыз (қазіргі Ертіс ауданы, Беловодск 
ауылы) ауылына соғыс жайлы суық хабар келіп жетті. Ал бір-
екі күннен соң атама әскери комитеттен майданға аттануы 
жайлы қағаз келді. Сөйтіп, арғы атам жары – Тасия және ұлы – 
Қадылбекпен қоштасып, соғысқа кете барды.

Атам Қиыр Шығысқа шақыртылды. Ал 1941-1942 жылдары 
соғыс кезіндегі ең ірі шайқастардың бірі – Мәскеу үшін шайқас-
қа да қатысты. Мәскеу түбіндегі майданда атам опат болды. 
Атамның қайтыс болғаны жайлы қаралы қайғы әжемді қайыс-
тырды. Бірақ соған қарамастан менің әжем – Тасия барлық 
қиындықтар мен ауырпалықтарды көтере біліп, өзі балалары 
мен немерелерін тәрбиелеп өсірді.

Өкінішке қарай, мен арғы атам мен әжемді көрмедім. Бірақ 
жақын туыстарымның айтуынша, олар өте қайратты әрі мықты 
адамдар болған деседі. Ұрпағы бейбіт өмірде өмір кешуі үшін, 
жер бетін жалмаған фашизммен аянбай күрескен. Мен оларды 
мақтан тұтамын.

Биылғы жылы Ұлы Жеңістің 70-жылдығын атап өткелі тұр-
мыз. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер мен тылда ең-
бек еткендердің ерен ерліктерін мәңгілік есте сақтау – бүгінгі 
ұрпақтың парызы. Әлемді фашизмнен азат етіп, Отанымыздың 
тәуелсіздігін сақтап қалған бабаларымызды бәріміз мақтан тұ-
туымыз керек. Бүгінгі Ұлы Жеңісті бағалай отырып, батыр ба-
балардың рухына тағзым етуге міндеттіміз.

Болашақта соғыс болмасын деп тілеймін. Аналар ұлдарын 
ешқашан жоқтамасын. Әлемде тек қана бейбіт өмір, достық 
пен келісім болсын!

Дана Қайдарова, 
Жур-302 тобы

Менің атам – áатыр
Ұлы Отан соғысындағы жеңіс алауының жанғаны-
на 70 жыл толады. Ата бабаларымыз жеңіске қол 
жеткізу үшін көп қиындықтарды көрген. 1418 күн 
бүкіл адамзат фашизимнен құтқару үшін өтті. Бұл 
соғыс қана емес, жан қиналысының азапты жолда-
ры болатын.

Біз соғысты көрген жоқпыз, бірақ бұл туралы білуді мін-
деттіміз. Біз өз Отанын қорғауға аттанған батырлар туралы 
ұмытпауымыз керек. Олар өз Отаны алдында міндеттерін 
орындады. Батырлықтық бақ-беделі көтерілген шақ болатын.

Мен ұлы атамның ерлігіне таң қаламын. Өз Отанын қор-
ғаған рота командир Айтбаев Матен Нұрғалиұлы 1915 жылы 
4 сәуірде Ресей Федерациясының Омбы облысында Южный 
ауылында туған. Атам сол кездің жастарына көп тарала қойма-
ған спортпен айналысқан. 1935 жылы әжем Алмаға үйленеді. 
Ұлы Отан соғысы басталғанда атам біріншілердің қатарында 
майданға аттанады. Үйінде кішкене баласы мен әйелі жолын 
тосып қала береді. Соғыс бар қиындық қана емес, қиянат, азап, 
тозақ оты десе де болғандай. Менің атам және басқа балалар-
дың аталары да бар қиындыққа шыдапты. Мен барлық ата-
ларды мақтан тұтамын! Олар жақсылықтық, ізіліктің жеңетінін 
дәлелдеді. Атам тек фашистерді жойған жоқ. Фашизммен бір-
ге адамзатқа қарсылықты тоқтатқан ерлер қатарында болды. 
Атамда «Қызыл Жұлдыз», «Жеңіс» орденьдері бар. 1945 жылы 
9 мамырда соғыс аяқталып, бейбіт өмір үшін күрескендер 
жеңіс тойын тойлады.

1972 жылы атам қатты ауырып қайтыс болды. Атамның 
дүниеден ертерек кетуіне соғыс әсер еткені сөзсіз. Бірақ атам 
бізге жақсы, бақытты өмір сыйлап кетті. Мен өз атаммен мақ-
танамын!

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмақ емес! Соғыс – күйре-
туші күш! Дәл солай! Барды жоқ ететін, тауды жер ететін. Жер 
бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап жұтатын тажал. Сол 
қанды кезеңді еске түсіріп, елестететін газет-журнал матерал-
дары немесе радиотелехабарлар, кинолар аталар ерлігін мақ-
таныш тұта бізге жеткізді.

Карина Закарина

ÏÀМßÒÜ Î ВÎÉÍÅ
Мой прадедушка Сулейменов Алибай Нурахметович, дедуш-
ка моего папы и прапрадедушка (его же) Каркинбаев Нурах-
мет Сулейменович воевали в Великую Отечественную войну. 
По данным архивного отдела Военно-медицинского музея МО 
СССР, Каркинбаев Нурахмет Сулейменович был тяжело ра-
нен 20 июня 1942 г. и умер от полученных ран 24 июня 1942 г. 
Захоронен в Ленинградской, ныне Новгородской области, Чу-
довского района. 

Мой дядя, его правнук, съез-
дил туда и увидел его имя, вы-
сеченное на мемориале памяти, 
привез горсть земли прадедушке, 
который сказал, что теперь его 
отец воскрес. Потому что до 1985г. 
он числился в списке пропавших 
без вести. От него осталось при-
сланное с фронта одно письмо. 
Воевал прапрадедушка Каркин-
баев Нурахмет Сулейменович в 
составе 5 роты 2 батальона, 944 
стрелкового полка, 24 стрелковой 
бригады, которым командовал ге-
нерал И.В. Галанин. Погиб прапра-
дедушка Каркинбаев Нурахмет Су-
лейменович, защищая колыбель 
революции – г. Ленинград.

Прадедушка Сулейменов Али-
бай Нурахметович защищал Ро-
дину в составе 171 стрелкового 
полка, 1 московской дивизии и 245 
стрелкового полка 84 карачаевской 
дивизии 11 гвардеевской армии, 
командующий генерал-лейтенант 
Галицкий Кузьма Никитович. Он 
был дважды ранен, отмечен Пра-
вительственными наградами: ор-
деном «Красная Нева», медалями: 
«За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией» и 
благодарностями Верховного Глав-
нокомандующего.

Прадедушку Сулейменова 
Алибая Нурахметовича по оконча-
нии войны направили в Москву, в 
школу военных переводчиков, но 
он вынужден был вернуться до-
мой, где его ждали престарелые 
бабушка с дедушкой, мать с 4 де-
тишками, которых надо было под-
держивать и поднимать.

Но я думаю, что бабушка (урож-
денная Сулейменова), мама моего 
папы, воплотила частично, его не 
состоявшуюся профессию. Она 
профессор вуза, преподает ряд 
дисциплин студентам, которые вы-
брали специализацию «Перевод-
ческое дело». Ее основная специ-
ализация немецкий язык, который 
она изучала в Алма-Ате.

В победном 1945г. прадедуш-
ка вернулся домой в Омскую об-
ласть; опять учительствовал, 
работал в Большереченском 
райкоме партии, затем работал в 
управлении МГБ на транспорте в г. 
Омске, затем в Талды-Курганской 
обл., Алакульского района в КГБ. 
С 1967г. в Управлении КГБ по Пав-
лодарской обл. Ушел в отставку. 
В 2008г. прадедушки, полковника 
Сулейменова Алибая Нурахмето-
вича не стало. Остались его имя в 
книге «Солдаты войны», изданной 

в г. Омске, в честь 50-летия Побе-
ды над фашистской Германии, и 
мы, его благодарные потомки. Мы 
живем, получаем знания, образо-
вание, благодаря подвигу наших 
дедов. И мы должны оправдать 
их жертвы. Я сожалею, что была 
маленькой, когда прадедушка был 
жив, сейчас я бы столько узнала от 
него и о войне, и о своих корнях, 
и обо всем прочем. Папа говорит, 
что его дед Алибай Нурахметович 
очень много знал и умел. То, что 
я здесь написала, я взяла из его 
воспоминаний, написанных соб-
ственноручно его рукой и которые 
он нам, своим детям, оставил. Там 
есть такие слова: «без знаний о 
прошлом, не может быть знаний о 
будущем». Я пишу и радуюсь, что 
я что-то знаю о своих предках, ко-
торыми очень горжусь с полным 
правом.

Бибижан Омарова

Îт Õалõин-гола 
до Áерлина……
Великая Отечественная война затронула 
почти каждую семью. Все могут гордо рас-
сказывать про дедушек фронтовиков и бабу-
шек работниц тыла. Я не исключение. Мой 
прадедушка Габдулхак Дюсупович Ибрагимов, 
1918 года рождения, участник Великой От-
ечественной войны. Его судьба была сложна, 
биография очень богата, жизнь стала непро-
должительной, но плодотворной.

В раннем возрасте 
мой прадед стал сиротой 
и с трех лет воспитывал-
ся в детском доме города 
Семипалатинск, его отец 
был высокопоставлен-
ным работником уездной 
администрации, облада-
телем георгиевского кре-
ста, а мать учила детей 
читать.

В 1938 году призвал-
ся в ряды советской ар-
мии, служил на Дальнем 
Востоке. Сопровожда-
лось служба непростой 
обстановкой на советско-
японской границе. Уча-
ствовал в боях на Хал-
хин-голе, за что получил 
одну из первых медалей

В сорок первом году 
попал в начало Вели-
кой Отечественной во-
йны, на тот момент был 
командиром миномет-
чиков. По пути к победе 
мой прадед побывал в 
Белоруссии,Украине в 
Польше, а, не доходя до 

Берлина, получил тяже-
лое ранение и встретил 
день Великой Победы в 
госпитале. До 1946 года 
оставался в рядах совет-
ской армии и возглавлял 
отряд по борьбе с дивер-
сантами и предателями. 
Вернувшись домой, дли-
тельное время работал в 
Народном комиссариате 
внутренних дел (НКВД) 
на руководящих должно-
стях, был активистом на-
родного движения по лик-
видации безграмотности 
населения. Женился, вы-
растил четверых детей, 
имел огромный рабочий 
стаж и не дожил до пен-
сии всего один день.

К большому сожа-
лению, он был немного-
словен, не любил рас-
сказывать про войну. 
Единственное, что часто 
говорил своим детям, 
«Самое страшное это во-
йна, кровь, смерть близ-
ких друзей, много слез и 

горя. Дети, берегите мир 
и спокойствие, в любой 
ситуации будьте порядоч-
ными людьми. Знайте, 
Родина – это наше нача-
ло, помните, как мое по-
коление защищало ваше 
будущее, мы вырвали мир 
из лап фашистов, это не 
мы пришли к ним домой, 
а они. В годы войны мы 
дали достойный отпор».

Таких историй сотни, 
молодежь должна со-
хранить каждую фото-
графию, каждую аудио-
запись с тех страшных 
времен. Как от каждого 
кирпича зависит здание, 
так и от каждого воспо-

минания зависит история 
Великой победы. Мой 
прадед – один из тех, с 
кого можно брать пример 
мужества, достоинства 
и отваги. Пройдя две во-
йны, увидев настоящие 
ужасы кровопролитных 
боев, сполна почувство-
вав горечь утраты близ-
ких товарищей, остался 
человеком добрым, от-
зывчивым и справед-
ливым. Имя Габудлхака 
Ибрагимова навеки оста-
нется в истории Защитни-
ков Отечества.

Рамиль Смаилов,
гр. Жур-202
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С. Торайғыров атындағы ПМУ журанлистика кафедрасында білім алып жүрген 
студент – Диас Исиннің атасы Шайдахмет Серғазыұлы туралы естелік.

Соғыс басталған күннің 
ертеңінде – 1941 жылғы 23 
маусымда Совет Одағы Жо-
ғарғы Кеңесі Президиумы-
ның Указымен төрт эскери 
округтерге 1905-1918 жыл-
дары туғандарды әскерге 
шақыру жөнінде мобилиза-
циялық жоспар жарияланды. 
Үш әскери округ бұл жос-
парға кірмеді, олар: Қиыр 
Шығыс, Забайкалье және 
Орта Азия – округтері еді. 
Егерде алдыңғы екі округтің 
жоспарға кірмегені түсінікті 
болса (Жапониямен шекара-
лас округтер), ал Орта Азия 
«среднеазиатский» округтің: 
онда Қазақстан, Өзбекс-
тан, Қырғызстан, Тәжікстан, 
Түрікменстан – кірмеуі өте 
күмәнді болды. Қазақтарды, 
өзбектерді, кырғыздарды, 
тәжіктерді, түрікмендерді 
военкоматтар соғысқа бару-
ға қабылдамай, кейін қайта-
рып жатты. Халық арасында 
мұндай іс наразылык туғыза 
бастады. Әсіресе, қала жас-
тары Отан қорғауға деген 
ыстық патриоттық сезімдері-
мен санаспағандығы үшін 
ірі калаларда, өндіріс орын-
дарында, көпшілік институт-
тарда кенеттен ұйымдас-
тырылған митингілер өткізе 
бастады. Сөз сөйлеушілер 
Сталиннің төңірегінде жүр-
ген топас генералдардың 
мұндай сорақы шешімдерін 
“Орта Азия халыктарына 
сенімсіздік жасап отыр” деп 
кінәлады. Шымкенттің қор-
ғасын зауытында (комсомол 
хатшысы Николай Поляков) 
болған митингіде Сталиннің 
атына үндеу жолдап, онда 
Қазақстанды мобжоспар-
ға кіргізуді, қазақ жастарын 
армияға шақыруды, Отанын 
қорғауға шек коймауды та-
лап етті. Осы митингіге ка-
тысып, сөз сойлегендердің 
бірі – Серғазин Шайдахмет 
еді. Осындай митингтер 

Қарағанды шахтерлерінің, 
Өскемен металлургтерінің, 
көптеген институттарда, 
совхоз, колхоз жастары ара-
сында өткені мәлім болды. 
Орталыққа, обкомдарға, гор-
комдарға, военкоматтарға 
жүздеген, мыңдаған телег-
раммалар, хаттар, үндеулер 
түсті, күн асқан сайын халык-
тың талабы, наразылығы кү-
шейе берді. Ақыры, төрт ай 
өткен соң 1941 жылы 13 кара-
шада Совет Үкіметі алғашқы 
саясатын өзгертуге мәжбүр 
болды, Орта Азия мемлекет-
терінде ұлттық әскери кұра-
малар құруға рұқсат берілді: 
Өзбекстанда – екі кавалерия 
дивизиясы және екі ұлттык 
атқыштар бригадасы, Қыр-
ғызстанда – үш кавалерия 
дивизиясы, Тәжікстанда – екі 
ұлттык атқыштар бригадасы, 
Түрікменстанда – екі кава-
лерия дивизиясы, Қазақс-
танда – үш кавалерия диви-
зиясы және 100-ші, 101-ші 
атқыштар бригадасы кұрыл-
ды. “Бұл – ұлт саясатының 
үлкен жеңісі” деп бағалан-
ды. Осы әскери Кұрамалар 
Республикалық Үкіметтің 
қаулысымен кұрылды, әс-
кери жауапты қызметке та-
ғайындалатын адамдар Ор-
талық партия комитетінің 
бюросында бекітілді. Егер-
де Алматыда жасақталған 
100-ұлттық атқыштар брига-
дасының командирі етіп Ва-
силий Шевцовті, комиссары 
етіп Сақтаған Байышевті та-
ғайындаса, Актөбеде кұрыл-
ған 101-ші ұлттық атқыштар 
бригадасының командирі 
болып полковник Севасть-
ян Яковленко, комиссары – 
Нури Алиев, саяси бөлімнің 
бастығы – Нұгман Оразалин, 
комсомолдарды басқаратын 
жетекшісі Серғазин Шайдах-
мет тағайындалды.

Содан көп ұзамай, брига-
да эшелонмен батыска қарай 

бет алды. Жол бойы қираған, 
өртенген қалалар, поселке-
лер, тірі жан жок, сұрапыл 
соғыстың іздерін көргенде, 
жауынгерлердің ыза-кегі лау-
лады. Эшелон Ржев қала-
сының түбіндегі Погорелое 
городищесіне келіп тоқтады. 
Бұл станция да түгел өртеніп 
кеткен, бір сау үй жок, көп 
үйлердің пештерінің мұржа-
сынан басқа көзге түсер еш 
нәрсе болмады. Солдаттар 
вагондарынан түсер-түспес-

тен, немістердің самолеттері 
бомбалай бастады, станция-
ның солтүстігіндегі қалың 
орманға рота-рота болып, 
жауынгерлер сіңіп кетті. Бірлі-
жарым жарақаттанғандары 
да болды. Осы бетпен 101-ші 
ұлттық атқыштар бригадасы 

неміс фашистерімен соғыс-
қа кірісіп кетті. Ең алғашқы 
ұрыстар Зайцево, Букарево, 
Мишуково қамалдарын бұзу 
үшін, одан соң Селижарово, 
Великие Луки, Белоруссия-
ның Бураково, Тарасово, Лю-
тиково деген мекендерін азат 
ету шайқастарында, әсіресе 
Белоруссияның Межно-Не-
щедро көлдерінің төңірегін-
дегі фашистермен бетпе-бет 
қиян-кескі сұрапыл қантөгіс 
шайқастарда қазақтар кере-
мет қаһармандык ерлік көр-
сетті, талай боздақтар шейіт 
болып, оққа ұшты.

Ең ауыр шайқас Мишу-
ковоны босатуда болды. Фа-
шистер оны үлкен қамалға 
айналдырған екен, көптеген 
дзот пен дот, жеңіл танк-
тердің өзін жерге кіргізіп, 
төңірегі қорғаныс қамалға 
қолайлы поселок төбенің 
үстінде, айналасы түгел жа-
зық. Ржев пен Великие Луки 
арасындағы ең үлкен стан-
ция, фашистер үшін страте-
гиялық маңызы үлкен пункт 
екен. Бригаданың бірінші 
батальоны (командирі капи-
тан Бекішев) және төртінші 
батальон (командирі капитан 
Еловский) төрт күн бойы ша-
буылда алға қозғала алмай, 

немістердің пулемет пен ав-
томаттарының оғынан бас-
тарын көтере алмай, қатты 
қиналды, шығын да аз болған 
жоқ. Комбриг С. Яковлев ко-
мандармнан сегіз Т-34 танкін 
сұрап алып, біздің автомат-
шыларды десантқа отырғы-
зып, түнде кенеттен шабуыл 
жасауға шешім қабылдады. 
Серғазин Шайдахмет авто-
матшылар батальонының 
комиссары болатын. Бірінші 
ротаның командирі Тимур 
Табынбаев еңгезердей сұлу 
қазақ, өлеңді де айтушы еді, 
домбыра да тартушы еді, 
қазақша-орысша сөзге ше-
бер азамат еді. Тапсырманы 
орындайтын сол Тимур бол-
ды. Түн ішінде автоматшы-
ларды дайындап, ақ халат 
киіндіріп, көздері мен қолда-
рындағы автоматтан басқа-
ның бәрі аппақ, түнгі екіде 
әрбір танкіге 8-10 адамнан 
бөліп, басты танкіде Тимурдің 
өзі отыратын болды. Таң ал-
дында сағат төртте кенеттен 
шабуылға шықты, бірінші 
және төртінші атқыштар бри-
гадалары, біздің танк десан-
тымыз жаудың қорғанысына 
жеткен кезде көтерілмекші, 
барлығы жоспар бойынша 
өтті. Мишуковоны алды, қы-
рылған фашистердің саны 
өте көп болды, тірі калғанда-
ры қашып құтылды, өкінішке 
орай, біздің шығынымыз да 
аз болған жоқ: рота командирі 
Тимур Табынбаев және он 
төрт автоматшы оққа ұшты, 
көптеген солдаттар жарақат-
танды. Командованиенің бұй-
рығы осындай ауыр да орны 
толмайтын шығынмен орын-
далды. Бірақ Мишуковоны 
алған соң, батысқа қарай жол 
ашылды, көптеген поселке-
лер фашистерден азат етілді.

«Мишуково түбінде біз 
үлкен рухани жеңіске ие бол-
дық. Біріншіден, қазақтар 
немістермен бетпе-бет со-
ғысты; екіншіден, немістердің 
камалын бүздық, көптеген 
немістерді қырғынға ұшы-
раттық, олардың қашқанын 
көзімізбен көрдік; үшіншіден, 
немістерден қазақтардың 
ерлігі, әскери қабілеті артық 
екеніне көзіміз жетті. Сөйтіп 
Мишуково шайкасы біздің 
ұлттык бригадамыз үшін үл-
кен жеңіс болып бағалан-
ды», – деп айтушы еді Шай-
дахмет Серғазин.

Мишуково камалын алған 
соң, Серғазин Шайдахметке 
әскери шен – капитан атағы 
берілді, автоматшы барлау-
шылар батальонының ко-
мандирі етіп тағайындалды, 
«Қызыл жұлдыз» орденімен 
марапатталды.

101-ші дербес ұлттық 
атқыштар бригадасының 
құрамында үш жылдай бол-
ғанында талай қантөгіс 
шайқастардың куәсі болған 
Шайдахметтің қазақ сол-
даттарының ерлігі жөнінде 
айтары көп-ақ, соның бірі – 
Белоруссия жерінде Межно-
Нещедро көлінің маңындағы 
оқиға. Бұл екі көлдің батыс 
жағында немістер, ал шы-
ғыс жағында Серғазиннің 
батальоны қарама-қарсы 
тұрды. Бірінші Прибалтика 
майданы шабуылға шығу-
ға дайындалып жатқан кез 
болатын. Командованиенің 
барлық батальондарға «тіл» 
алу жөнінде берген тапсыр-
масын ешкім орындай алмай, 
қиналып жатқан кез еді. Бір 
күні Комдив Серғазинді өзіне 
шақырып алып: – «Сен, Шай-
дахмет, жақсы соғысып келе 
жатқан офицерсің, неге өзің 
сенімді бір топ барлаушы-
ларыңды алып, бақытыңды 
сынап көрмейсің…» – деп, 
көпшік қойып айтқан ақылын 
бұйрық ретінде қабылдап, 
батальонға келіп, алты бар-
лаушыны іріктеп алып, өзі 
жетінші болып, немістердің 
тылына шығуга дайындалды. 
Іріктелген жауынгерлермен 
кездесіп, ақылдасып, ақыры 
таң алдында жаудың шебінен 
өтпекші болды, қай жерден 
өтетіні, әрбір жауынгердің 
не істейтіні анықталды. Сол 
түні борасын болды. Шеп-
тен өткен барлаушылардың 
ізін басып қалатын борасын 
керек-ақ еді. Жоспарланған-
дай шептен аман-есен өтті. 
Үш тәулікте тапсырманы 
орындау қажет, бірақ тірідей 
немісті ұстау оңай ма, сапар 
бесінші күнге созылды, әлі 
қолдарында олжалары жоқ, 
топ қайтуға бет алды.

«Немістердің алдыңғы 
шептегі траншеясына жақын-
дап қалғанда, алға ілгерірек 
кетіп қалған, кіп-кішкентай, 
өте өжет, қара домалақ қа-
зақтың баласы Қабылбек 
Шакиров барыстай секіріп, 
бір адамның басына тап бер-

Лапылдаған 
соғыс өрті...
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гендей болды, біздің екі сол-
дат тез оның қасына жетіп 
барып, қолға түскен немістің 
үнін шығармай аузын байлап, 
қолына кісен салды. Қара-
сақ, унтер-офицер екен, ол 
жалғыз жүрмеуі мүмкін деп 
кідірдік, болжағанымыздай, 
бір солдат унтер-офицерді 
жалғыз қалдырып кеткен 
жеріне оралып келе жатқан-
да, оны да қолға түсірдік. 
Ендігі мақсат – шу шығармай 
қайту. Дереу екі фашисті же-
тектеп, көл үстімен ең жақын 
траншеямызға қарай тарт-
тық, өз солдаттарымыз бес 
күндей көздері төрт болып 
бізді күткен екен, олардың 
«тез-тез» деген дауыстарын 
естігенімізде, қуаныштары-
мызда шек болған жоқ. Сон-
шама болмай, немістер сезіп 
қойып, оқтың астына алды, 
жаудың снарядтары оң жа-
ғымызда да, сол жағымызда 
да, мұздың үстінде де жа-
рылып жатыр, біздің жақ та 
дайын отыр екен, немістерге 
оқ жаудырды. Фашистердің 
снарядынан біздің бір жауын-
геріміз жеңіл жарақаттан-
ды, немістің солдаты ауыр 
жарақаттанды, калғанымыз 
аман-есен өз траншеямыз-
ға жеттік. Бригаданың офи-
церлері бізді күтуде екен, 
сапар бес күнге созылса да, 
күдер үзбеген екен, барлы-
ғымызды машинаға салып 
алып, штабқа әкетті. Айтқан 
алғыста, қуанышта шек жоқ. 
Әкелген унтер-офицеріміз 
кұнды мәлімет берді. Бар-
лаушылардың ерлігі жоға-
ры бағаланды. Еңгезердей 
немістің унтер-офицері мен 
кішкентай Қабылбекті сурет-
ке түсірдік, армия газетіне 
жарияланды. Суретті көрген 
Қабылбектің достары: «Сен 
мына дәуді ұстап әкелді де-
генге кім сенеді, сірә, мына 
фриц сені, аяп берілген ғой» 
деген әзілдеріне Қабылбек: – 
«Жоқ фашистер мені де, сені 
де, ешкімді де аямайды. Дәу 
фрицті бағындырған құді-
рет – ол қазақтың рухы, ба-
баларымның аруағы. Қазақ-
тың фашистен күшті екенін 
көріңдер, сүйсініңдер, мақта-
ныңдар», – деуші еді, «мен 
қазақпын, қазақтың рухын 
кадірлеңдер» деп айтушы 
еді, маркұм», – деп еске ала-
ды Ш. Серғазин.

Соғыстың ең ауыр жыл-
дарында өзінің қандас, отан-
дас жауынгерлерімен бірге 
болғанын Шайдахмет мақ-
тан етеді. Осы бригаданың 
құрамында жүріп, ол екі рет 
ауыр жарақаттанды. Бірінші 
ауыр жарақаттан жазылып, 
басқа жерге бармай, өзінің 
осы ұлттық бригадасына қай-
тып келді, бұл – оның ұлттық 
сезімінің жоғары екенін дә-
лелдейді.

1944 жылдың шілде 
айында Мемлекеттік Қорға-
ныс Комитеті (ГКО) қаулы-
сымен Совет армиясының 
құрамындағы 159-шы атқыш-
тар бригадасы, 82-ші кавале-
рия дивизиясы таратылды. 
Оларды соғыстың жаңа та-
лабына сай құрылған меха-
никаландырылған атқыштар 
дивизияларына қосты, сонда 
Алматыда жасақталған 100-
ші, Актобеде жасақталған 
101-ші дербес ұлт бригада-
лары таратылып кете бар-
ды. Ол уақытта Шайдахмет 
екінші рет ауыр жарақатта-
нып, госпитальда жатқан 
еді. Жарақаттан жазылған 
соң, оны 56-шы сібірлік гвар-
диялық 258-ші полк коман-
дирінің орынбасары етіп та-
ғайындады.

Генерал Стученконың 
әдеті – корпусқа келген жаңа 
офицерлерді өзі кабылдай-
ды екен. Сол тәртіп бойынша 
Шайдахметті өзіне шақыр-
ды. Генерал бойшаң, шымыр 
денелі, келбетті адам екен. 
Үстіндегі генерал формасы 
өзіне ерекше сипат беріп түр-
ғандай көрінді. Бірінші берген 
сұрағы:

– Жасың нешеде, майор 
жолдас? – болды.

– Соғыста жасты сұра-
майды ғой, жолдас генерал, – 
дедім. Бетіме бажырайып бір 
қарады да:

– Кеудеңдегі ордендерді 
не үшін алдың? – деді. Бе-
зеріп тұрып қалдым, үнде-
медім. Біраз уақыттан соң:

– Сіз қай ұлттың азаматы-
сыз? –деп сұрады.

– Мен қазақпын, Қазақс-
таннанмын.

– Сен бара жатқан ди-
визия Александр Матросов-
тың дивизиясы деп аталады. 
Дивизия командирі жуырда 
маған Жаман Абишев деген 
қазақтың ерлігін жыр етіп айт-

ты, сірә, қазақтар ер мінезді 
жандар ғой деп ойладым.

«Не айтар екен» деп сы-
нағандай, бетіме тесірейіп 
қарап отырды.

– Бес Франция сиятын 
ұлан байтак жерге ие бол-
ған қазақ бабаларым ер мі-
незді болмаса, батырлары 
болмаса, сондай жерге ие 
бола алар ма еді. Қазақтар-
ды дұрыс түсініпсіз, жолдас 
генерал, – дедім. Даусым 
нық шықты. Генералдан 
сескеніп тұрғандай мінез 
көрсетпедім. Сонда гене-
рал орнынан тұрып, қасыма 
келіп, иығыма колын салып 
тұрып: – «Жолдас майор, 
соғыс үлкен сын ғой, сіз әлі 
тым жас екенсіз, өзіңізді сақ-
тай біліңіз, біздің бригада-
мыздың Гвардейский деген 
аты бар, сізді жақсы гвар-
деец болады деп сенемін, 
жолыңыз болсын», – деді. 
Генерал мұндай жылы сөзді 
айтады деп күтпегендіктен 
бе, бірінші сұрағына берген 
жауабым дөрекілеу болды, 
содан ұялғандығымнан ба, 
не генералдың сырт пішіні 
қызықтырғандай әсер етті 
ме, әйтеуір генералдың жа-
ңағы жылы сөзі мені керемет 
тебірентті. Коридорға шық-
қан соң, кабырғаға сүйеніп, 
көп ойландым.

– Генералдан шығып, 56-
шы дивизияга, өз полкіме 
келдім. Полктің командирі 
болып бір ай бұрын ғана 
гвардия майоры Иван Кри-
вошеенко бекітілген екен, 
менен екі-ақ жас үлкен, ук-
раиндық, сөйлескенде орыс-
ша мен украин тілін аралас-
тырып сөйлейтін адам екен. 
Оған мен «украинша ешнәр-
се түсінбеймін, орысша сөй-
лесетін болайық» деп басын 
ашып алдым. Бір-бірімізді 
жақсы түсініп, кейін дос бо-
лып кеттік. Мен келгенде, 
дивизия Екінші Прибалти-
ка майданының резервін-
де екен, – деп еске алады 
Шайдахмет Серғазин.

Полк Псковтан аса 
алыс емес, Новор-
жевтің оңтүстік- шы-
ғыс жағындагы 
тоғайдың ішінде 
о р н а л а с қ а н 
екен. Да-
й ы н д ы қ 
үстінде, 

үлкен шабуылға дайындалып 
жатқанын әрбір солдаттың 
іс-қимылы мен көңіл-күйінен-
ақ білініп түр. Негізгі мақсат – 
Ленинградтың қоршауын 
бұзғаннан кейін, Латвияның 
астанасы Риганы алу, Бал-
тық теңізіне шығу, Курлян-
диядагы Гитлердің 33-ші ди-
визиясын қамап ұстап тұру, 
фашистерді құрту. Бұл мақ-
сатқа жету үшін алдымен Ве-
ликая өзенін фашистерден 
босатып, әрі өтуін өзімізге 
алу, «Опочка» қамалын бұзу, 
Резекне, Мадона қалаларын 
алу қажет болды.

1944 жылы 13 қазан 
айында Латвия астанасы 
Рига фашистерден азат 
етілді. Осы операцияда 1077 
офицер мен солдат мемле-
кет наградаларымен мара-
патталды. Генерал Андрей 
Еременко Совет Одағының 
маршалы деген жогарғы әс-
кери шен, атақка ие болды.

Бұл үлкен операцияға қа-
тысқан әрбір офицердің, сол-
даттың қаһармандық ерлік 
істерін айтып жату мүмкін 
емес. Совет жауынгерлерінің 
Отанына, халқына деген 
сүйіспеншілігі, олардың пат-
риоттық сезімі жоғары бола-
тын. Осы 56-шы дивизияда 
бірге соғысқан журналист 
жазушы Гавриил Умрихин 
өзінің «В сражениях сибиря-
ки-алтайцы» деген көлемді 
кітабында 56-шы дивизия 
жауынгерлерінің ерлігін жа-
зып, үлкен мұра калдырды. 
Автор гвардия майоры Сер-
ғазин Шайдахметтің осы ди-
визияға келгенінен бастап 
соғыс аяқталғанша, қара-
мағындағы батальондар-
ды ұрыстарға өзі басқарып 
апарғандығын, фашистердің 
қарсы шабуылдарына қалай 
тойтарыс бергенін, талай 
қантөгіс шайқастарда Шай-
дахметтің қалыптасқан офи-
цер дәрежесінде көптеген 
жеңістердің иегері болған-
дығын жақсы баяндаған. 
1945 жылы 6 ақпанда полк 
командирі досы Криво-
шеенко қатты жараланып, 
госпитальға кеткенде, гене-
рал Стученконың бұйрығы-
мен полк командирінің мін-
детін Серғазин қабылдады. 
Ол осы полкте 1945 жылы 9 
мамырда Жеңіс күнін де қар-
сы алды.

Шайдахмет Серғазиннің 
естелігінен үзінді: «18 мамыр-
да, мені корпус командирі ша-
кырады деген хабар алдым. 
Корпустың штабына барсам, 
өзімнің жақсы досым, өз ди-
визиямның штаб офицері, ле-
нинградтық, полковник Павел 
Рукавишников карсы алды: 
«Генерал сені күтіп отыр. 
Бар», – деді. «Неге шақырып-
ты!» деген сұрағыма: «Генерал 
өзі айтады», – деді. Генерал 
А.Т. Стученко өзі қабылдады:

– Жолдас майор Серга-
зин, – деп сөзін бастады, – 
маусымның 24 күні, Москва-
да Жеңіс шеруі өтетін болды, 
сізді сол парадка қатысушы-
лар қатарына қостық, оған 
қалай қарайсыз? – деп, өткір 
көзімен маған тесіле қарады. 
Генералмен бірінші кездес-
кенім әлі есімде, бірдеңені 
бүлдіріп алмайын деген ой 
сақ ете түсті, тез: «Неге мені, 
менен басқа да іріктеп алу-
ға тұратын офицерлер бар 
емес пе…», – дей бергенім-

де, сөзімді бұзып: «Жоқ, сізді 
іріктедік, мен сізді көптен бі-
лемін, соғыста жақсы ерлік 
көрсеттіңіз. Дайындалуы-
ңызга бір күн уақыт беремін, 
20 мамырда Ригаға барасыз, 
дивизия командирі біледі, ди-
визиядан төрт адам барады. 
Сіздерді машинамен Ригаға 
апарады, сонда кездескен-
ше», – деп сөзді шорт қайыр-
ды. Мен рахметімді айтып 
шығып кеттім. Бірақ «сонда 
кездескенше» деген сөзін 
түсінбедім, сөйтсем, генерал 
А.Т. Стученко Ленинград май-
данынан парадка қатысатын 
қүрама полктің командирі 
болып бекітілген екен. Рига-
да екі жұма, одан Москвада 
шеруге дайындық өткіздік. 
Парадқа екі-үш күн қалған-
да, жаңадан енгізген «парад 
формасын» берді. Жеңіс па-
рады 24 маусымда өтті».

«Қазақтың қаһарман 
перзенті« кітабынан 

алынды
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Áерлинге 
жеткен 
áатыр ата
Ұлы Отан соғысы баршамыз-
ды жұдырықтай жұмылдырды, 
өйткені бұл – барша халықтың 
басына түскен қасірет. Бұл соғыс 
әрқайсымыздың жақын адам-
дарымызды арамыздан жұлып 
әкетіп, жанымзға жара, жү-
регімізге өшпес ауыр із қалдыр-
ды. Бүгінгі жастар Ұлы Отан 
соғысын 9 мамыр күні ғана еске 
алады, ал майданға қатысқан 
жауынгер қарттар бұл соғысты 
мәңгілік жүрегінде сақтамақ.

Менің арғы атам Ибраһим Әділға-
зов Ұлы Отан соғысына қатысқан адам. 
Мен ол туралы әжемнің айтуынан аздап 
білемін. Әжем де жауынгер атамыздың 
соғыста шайқасқаны жайлы көп біл-
мейтін. Себебі атам майдан өмірінің 
ауырпалығы мен қиыншылығы, оның қа-
рулас жолдастары мен өзінің майданда 
басынан кешкені туралы айтқанды ұна-
та бермейтін. Басынан кешкен осы бір 
ауыр жылдарды ол жүрек тебіренісімен 
айтатын.

Атам Ибраһим майданға 1941 жылы 
27 маусымда аттанды. Бірнеше рет беті-
нен, сол жақ қолынан, аяғынан ауыр жа-
рақаттар алды. Әжем атамның ауыр бір 
шайқас кезінде танк астында қалып, тірі 
қалғанын көзіне жас ала отырып еске 
алады. Атам танк астында қалып ауыр 
жарақат алса да, қатарға оралған.

Атамда бірнеше мемлекеттік награ-
далар бар. Ол Берлинге дейін жетіп, ту 
тіккен. 1945 жылы тамыз айында туған 
жеріне келіп, ұжымшарда түрлі қызмет-
тер атқарған. 1972 жылы 70 жасында 
қайтыс болады. Өмірінде бейнетті көп 
көрген атам үш бала тәрбиелеп өсірді: 
үлкен қызы 1940 жылғы, ортаншы қызы 
менің әжем 1946 жылғы, ұлы 1950 жыл-
ғы. Балаларынан 16 немере, 26 шөбере, 
5 немене тарап отыр.

Елінің азаттығын аман сақтап қал-
ған аталарымызды мақтан тұтамыз. 
Құрметті достар, жауынгер аталарымыз 
аманат етіп қалдырған бүгінгі бейбіт 
күнімізді көздің қарашығындай сақта-
йық.

Жеңісті сыйлаған аталарымызға 
мың алғыс!

Асель Кабышева,
Жур-202 тобы

ÅØÊІМ ÄÅ ҰМÛÒÛËМÀÉÄÛ, 
ÅØÍӘÐÑÅ ÄÅ ҰМÛÒ ҚÀËМÀÉÄÛ!
Соғыс. Бұл не деген қорқынышты сөз! 1941 жылдан бастап 1945 жылға дейін 
Кеңес Одағы фашизммен тайсалмай күресті. Соғыс қанша адамды жоқ 
қылды, қанша адам сүйіктілерін сүйе алмады, еңбек етіп және өз балалары-
ның болашағын жасай алмады. 

1942 жылдың көктемі. Славгородта 
(Алтай өңірі) майданға жолдау үшін ерікті 
қыздар қабылданып жатыр. Галина Нико-
лаевна 1924 жылы 1 ақпанда дүниеге кел-
ген. Кішкентай балалар үйінің қызы басқала-
рымен қатар медбике оқыту курстарын өтіп 
жүр. Ол тігінші болуды армандаған еді. Бірақ 
көкейтесті арманы орындалмайтын болды…

Осылайша Суворов және Кутузов ор-
дендерінің, Қызыл Ту орденнің иегері, ат-
қыштар дивизиясының 244 медсанбаттың 
медбикесі Галина Николаевна Капаевна-
ның жауынгерлік жолы басталды. Егер кар-
та-сызбаны қарайтын болсақ, – Осылайша 
мүмкін бе? – деген сұрақ туындайтын бо-
лады. Мейірбикелер жаяу жүріп өткен бір-
неше ғана қаланы атап өтемін: Смоленск, 
Витебск, Новосокольники, Великие Луки, 
Вязьма, Брянск, Киев, Ровно, Варшава, 
Познань, Франкфурт.

Мұны елестету мүмкін емес әрі қорқы-
нышты. Жаныңда жарылып жатқан жауын-
герлік снарядтар, жау самолеттерінің 
гуілін елестету зәреңді ұшырады. Он сегіз 
жасыңда қайтыс болу! Осындай өлімді қа-
лай түсінуге болады! Бірақ олар алға жүре 
берді, олар жеңске деген сеніммен жүре 
берді. Және олар оны қазіргі таңда өмір 
сүріп жатқан бізге сыйлады. Галина Ни-
колаевнаның фотоальбомының беттерін 
аша отырып, жас және батыл келбеттерге 
қарай отырып, оларға бас игің келеді.

Фашизмді Магдебургдың жанында то-
лығымен жеңдік. Ал қандай қуаныш бол-
ғанын айтсаңыз! күлкі және жас… тек қана 
қуаныш жасы. Сөзбен жеткізе алмайсың. 
Жеңіс! Қырық бесінші жылдың жеңімпаз 
мамыры. Қуанышында шек жоқ! Соғыс 
жылдарының фотоальбом беттерін ашып 
отырмын. Кез-келген фотосурет батыл 
және жігерлі адамдар туралы тарих бо-

лып табылады. Фотосуретте Галина Нико-
лаевна және сол жағында З.П. Ерёмина – 
жауынгерлік құрбысы.

Айналада соғыс, ал олар қысқа дема-
лыс минуттарында өз майдандастарына 
концерттік нөмірлер қойғандарына сену 
қиын. Әрқайсысында жауынгерлік және 

соғыстан кейінгі марапаттары көп. Гали-
на Николаевнаның көптеген марапаттары 
бар: Қызыл Жұлдыз Ордені, екі 2 деңгейлі 
Отандық соғыс ордені – ең қымбат мара-
паттар. Жауынгерлік еңбегі үшін 11 медалі 
бар.

Ешкім де ұмытылмайды, Ешнәрсе де 
ұмыт қалмайды! Жеңістің 50-жылдығына 

1981 жылы оған оның 312-ші 
дивизиясының жауынгерлік 
достарымен бірге Мәскеу-
дегі парадқа қатысуға шақыру 
келді.

Галина Николаевна ғажап 
адам, өр және қатаң мінезді 
көңілді әйел, ақ көңіл және кең-
пейілді адамдар, өмірге деген 
махаббатқа толы. Соғыстан 
кейінгі жылдарда Галина Нико-
лаевна тұрмыс құрды, Лебяжі 
ауданы, Майқарағай ауылында 
тұрды. Көп жылдар бойы Гали-
на Николаевна бала-бақшада 
тәрбиеші болып қызмет ете 

отырып, біздің мемлекетіміздің болашағы 
үшін үлкен үлесін қосты. Ол бақытты өмір 
кешті. Галина Николаевна Капаеваның 
тоғыз баласы бар. Ана бақыты деген осы 
емес пе! Он немере, жеті шөбере. Осын-
дай бай әже. Ол 2004 жылғы 21 шілдеде 
қайтыс болды, Май ауданында жерленді.

70 жыл – адам өміріне тең мерзім. 
Жеңіс күнінен бері қанша жыл өтті. 9 ма-
мыр. Міне біздің ардагерлеріміз ордендер 
мен медальдерінің ауырлығын көтеріп 
еңселерін көтеріп аяқтарымен жыбырлап 
келеді. Біз ата-бабаларымыздың осы со-
ғыстағы жасаған батырлығын есте сақ-
таймыз, біз олардың ерліктері мен жеңіске 
деген талпыныстарын бағалаймыз, біз өз 
ұрпақтарына жеңіс сыйлағандарды еске 
аламыз.! Галина Николаевна Капаеваның 
марапаттары, ордендері, медальдары, 
фотосуреттері, газет үзінділері мұражайда 
орналасқан. Материалдар мен фотосурет-
тер ұсынғаны үшін галина Николаевнаның 
туыстары мен Потанин атындағы мұражай 
қызметкерлеріне алғыс айтамын.

Мадина Герасимова, 
Жур-302 тобы

Îсталасü доáрая памятü
Пятнадцать лет назад, в мае 2000 года, в Качирах (ныне с. Теренколь) состоялось торжественное мероприятие по по-
воду присвоения одной из центральных улиц имени Аубакира Ибраева. И когда наступил момент открытия памятной 
доски, право сделать это доверили мне, пятилетнему внуку.

Я помню большее скопление народа, вы-
ступления ветеранов и красные гвоздики, 
которые принесли благодарные земляки к по-
стаменту с именем моего дедушки.

Тогда я еще ничего не знал о нем. Только 
позже, по рассказам отца, понял, что он про-
жил содержательную и достойную жизнь.

Родился в ауле Кызыл-тан в бедной се-
мье. Пережил голод начала тридцатых годов. 
В 1939 году был призван в Красную Армию. 
Сначала служил на Дальнем Востоке у озера 
Ханка. 19 июня 1941 года их часть прибыла на 
западную границу, под город Львов. А через 
три дня началась война.

Несколько месяцев отступления, без-
надежная переправа через Днепр, выход из 
окружения, гибель боевых товарищей – в пол-
ной мере познал Аубакир Ибраев нелегкую 
солдатскую долю.

Уже под Москвой, у города Клин состоя-
лось переформирование остатков различных 
частей. На построении командир неожиданно 

приказал: «Казаки, казахи, киргизы – выйти из 
строя!» Так дед попал в кавалерийский кор-
пус генерала Доватора.

В составе кавалерийской группы Аубакир 
Ибраев принял участие в легендарном пара-
де 7 ноября 1941 года, когда войска сразу с 
Красной площади уходили на передовую.

… Бои шли на подступах к Москве и здесь 
гвардейцы-кавалеристы, как и их соседи – 
знаменитая дивизия Панфилова, покрыли 
себя неувядаемой славой.

Затем – в начале декабря – контрнасту-
пление, гитлеровцы были отброшены подаль-
ше от Москвы, а кавалерия гнала и гнала их 
еще десятки километров, сея панику и ужас в 
рядах фашистов.

Войну мой дедушка закончил у польского 
города Гдыня, после стремительного рейда к 
Балтийскому морю. А до этого были долгие 
версты войны – Белоруссия, Варшава, «кё-
нигсберский котел».

После Победы Аубакир Ибраев служил 

еще два года. Только в 1947 году вернулся до-
мой.

Началась мирная жизнь, которая вмести-
ла в себя все, чем жила страна в те годы. Вос-
становление разрушенного хозяйства, под-
нятие целины, битвы за урожай – об этом мы 
знаем только по рассказам старших.

Аубакир Ибраев работал на разных участ-
ках, позже стал партийным работником. В 
конце 50-х – начале 60-х годов, после окон-
чания партшколы был первым секретарем 
Успенского, затем Баянаульского райкомов 
партии. В 1963 году вернулся на малую роди-
ну – был избран первым секретарем Качир-
ского райкома партии. И здесь он проработал 
почти восемнадцать лет, до выхода на пен-
сию. Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового Красного знаме-
ни, Дружбы народов и многими медалями.
Умер в 1982 году. Похоронен в Кызыл-тане.

… Качирцы до сих помнят и чтят Аубакира 
Ибраева. На своих традиционных встречах 

они с добротой и благодарностью говорят о 
моем дедушке, делятся самыми сокровенны-
ми воспоминаниями. Говорят, пока живет па-
мять – жив человек. Память людская – это и 
есть, наверное, самая лучшая награда за до-
стойно прожитую жизнь.

Ратмир Аубакир,
гр. Жур-302
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ÁІÇÃÅ ÁÅÉМӘËІМ 
ÑÎҒÛÑ
Мен өз мақаламды ғүлама ғалым Әли Апшеро-
нидің «Соғыс бір адамды жақсы жағына өзгертіп 
шыңдаса, келесі біреуіне орасан апат әкеліп, бұ-
рынғыдан да мінезін жаман етіп жібереді» деген 
сөзінен бастағым келіп отыр. Соғыс тек қана 
жан аямай майдан алаңында жүрген ерлерді ғана 
емес, сонымен қатар оларға тылда көмегін ая-
май берген, адамдықты ұран еткен жандардың 
жан дүниесін де ашып көрсетті. Екінші дүние-
жүзілік соғыс кезінде тылда майдандағылармен 
тең тер төккен адамдар көп жағдайда көлеңкеде 
қалып қойып жататыны ащы да болса шындық.

Ал енді оқиғаны әжемнің айтуымен жалғастырсам: 
«Бұл соғыс төбеден жай түскендей кенеттен басталып 
кетті. Азанда таңғы сағат төрттер шамасында дауыс зо-
райтқышы арқылы «соғыс, Германия» деген еміс-еміс сөз-
дер естілді. Ол кезде менің әкем Көпес Әужанов Ақмола 
қаласының паравоз депосында машинист болып қызмет 
ететін. Отанымыздың бүкіл күші мен мүмкіндіктерінің бәрі 
жаумен, фашистік Германиямен күресуге бағытталды. 
Менің әкеме Ақмоладан Мәскеуге астық тасу мемлекеттік 
міндеті жүктелді. Астық тасу өте оңай шаруа емес еді. Жол 
жөнекей жаудың снаряды түскен вагондарды ағыту үшін 
қайта-қайта тоқтауға тура келетін. Бірде әкем кезекті са-
парында Мәскеуге жақындаған кезде рельстердің үстінде 
үйіліп жатқан кісі мәйіттеріне кезігеді. Бұл қандай адам 
үшін болса да жантүршігерлік көрініс еді. Себебі ешбір 
адамның өліммен бетпе-бет келуге жүрегі дауалай қоймас. 
Енді қазір мен өз әкемді нағыз батырға телимін, себебі ол 
қаншама балалар мен аналарды астық астына жасырып, 
балалардың айқайы мен жылауы естілмесін деп параовоз-
дың дауысын қатты шығарып, Мәскеуден елге алып келген. 
Егерде әкемнің адам тасып жүргенін біреу-міреу біліп қал-
са онда оны абақтыға жауып немесе одан да ауыр жазаға 
тартар еді. Дегенмен әкем Мәскеуден Ақмолаға дейінгі үш 
тәулікке созылып жатқан жолда әрбір аман сақтап қалған 
жан үшін Құдайға шүкірлік ететін.

Бірде кеште Мәскеу қаласында оның отарбасының қасы-
на сыпайы киінген орта жастағы ер адам келеді. Сөйтсе ол 
Мәскеу қаласының темір жол институтының ректоры екен. Ол 
әкеме үйіндегі балаларының аш екенін айтып, бәлкім соғыс 
аяғына дейін жетпей олардың өліп қалуы да мүмкін деп мұ-
ңын шағады. Әкем оны жақсы түсінді. Өйткені, оның бар дү-
ниесін соның жолында қиюға әзір жалғыз қызы яғни, мен бар 
едім. Менің әкем ол кісіге айнала толған күзет болғандықтан, 
бүгін көмектесе алмайтынын, кейінірек тағы оралуын өтінді. 
Ер адам алғысын айтып кетіп қалды. Келесі күні олар ке-
зедсіп, әкем оған вагоннан бір қап астық алып берді. Ал өз ке-
зегінде бейтаныс жан болашақта алғысын білдіру үшін өзінің 
мекен-жайы мен телефонын жазып қалдырып кетті. Кейінрек 
соғыс бітіп, әкем сол баяғы ер адаммен қатынасын үзген жоқ. 
1955 жылы біз ол кісілерге қонаққа да бардық. Әкемді көр-
генде әлгі аға көзіне жас алды. Ол балаларына: «Балалар 
біз осы кісінің арқасында тірі қалдық, мен сол үшін оған риза-
мын», деді. Сол себептен де ол балаларына өмірдегі әр игілік 
үшін ризашылық білдіру керектігін айтты. Бұл кездесу біздің 
санамызда көпке дейін жаңғырып тұрды».

Соғыс бізді адамның ұлтына, мәртебесіне қарап бөліп-
жарудың қажет емес екендігін анық түсіндіріп берді. Ешқа-
шан кімнің саған көмек қолын созып, кімнің арқасында тірі 
қалатыныңды білмейсің.

Əсем Кашенова,
Жур-202 тобы

Îтан үшін от кешкен
Соғыс мен үшін қорқынышты сөз. Соғыс адамзат баласына тек қана қайғы-қасірет әкеледі. 
Айтжан әжемнің соғыс жайлы әңгімелерін тыңдап өскеннен соң, бұл соғыста көп зардап ше-
гетін ана мен бала екеніне көзім жетті. Оның айтуынша, арғы атам Жолтан Сағындықов 
1941 жылы майданға шақырылған. 

Атам Ақмола облысынан жинал-
ған еріктілермен бірге оқу-жаттығу 
жұмыстарынан өтеді. Сөйтіп қайна-
ған қан майданға аттанды. Сталинг-
рад түбінде қатардағы жауынгер 
ретінде шайқасты. Бірде шегініп, 
бірде алға басып кескілескен ұрыс-
тар жүргізді. 1943 жылы Сталинг-
радты азат ету шайқасында атам 
қатты жараланды. Снаряд жары-
лысы сол қолын иық түбінен жұлып 
алды. Содан Челябинск қаласын-
дағы әскери госпиталінде емделді. 
Мұнда оған үш рет ота жасалды. 

Соғыс уақыты болғандықтан, қатар-
дағы әрбір адамның, жауынгердің 
фашизмге қарсы күрес жүргізуі 
маңызды еді. Сол себепті де атам 
жаралы болғанына қарамастан, 
қайта жабдықталған танк шығара-
тын трактор зауытына жұмыс істеу-
ге сұранды. Зауытта алдымен төрт 
сағат, кейін 8-10 сағат жұмыс істеді: 
станоктарда танктың түрлі бөлшек-
терін жасады. Кейін тағы да екі рет 
ота жасалса да, ол жұмысына қайта 
оралды. Мұнда 1946 жылдың жазы-
на дейін еңбек етті. Ал әжем Ақмо-

ла облысының Бестөбе кенішінде 
жұмыс істеді. Жер астындағы жұ-
мыс ауыр әрі жер асты суық болды. 
Әжем бір ауысымда 14 сағат жұ-
мыс істеді: 8 сағат ауысым уақыты 
болса, 6 сағат жеңіс үшін болатын. 
Шахтаның шыға берісінде бір тілім 
қара нан беретін. Ал оны үйде екі 
қарт аналар күтіп отыратын: бірі – 
анасы, екіншісі – енесі. Екеуі де 
науқас, қамқорсыз қалған жандар. 
Оларға көз қырын салып, күтетін 
әжемнің ұлы 10 жасар Қайыр. Кейін 
ашыққан ер адамдар шахтаның 

шыға берісінде еңбекпен тапқан 
қара нанды әжемнен тартып алатын 
болған соң, ол өзімен бірге ұлын да 
алып жүретін болған. Мұндай сұм-
дық 1946 жылға дейін созылды. Тек 
осы жылдың жазында атам госпи-
тальден оралды. Әжем отбасымен 
қуана қарсы алып, көздеріне жас 
алды. Бұл – қуаныштың, жеңістің 
көз жасы еді.

Сағындықов Жолтан «Ерлік іс-
тері үшін», «Сталинградтты азат ет-
кені үшін», «1941-1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысындағы Германияны 
жеңгені үшін» медальдерімен мара-
патталған. Соғыстан соң атам жа-
рақатына байланысты жұмыс істей 
алмады. 1969 жылы атам дүниден 
озды.

Ал әжем соғыстан соң шахтада 
жұмыс істеді, кейін ауылда жаңа 
үйлер мен ауруханалар салынып, 
сонда сылақшы болды. Жасы келіп 
зейнеткерлікке шықты. Өмірінің 
барлық ауырпалықтарына қара-
мастан, әжем ұзақ ғұмыр жасап 79 
жасында дүние салды. Мен айтып 
отырған тек бір отбасының басы-
нан өткен оқиға. Мұндай отбасылар 
қаншама? Ал мерт болған мил-
лиондаған адамдардың отбасы-
лары ше? Ойласа адам санасына 
сыймайды.

Ешқашан соғыс болмасын деп 
тілейік, достар!

Дархан Смағұлов, 
Мж-101 тобы

Моя партизанка
Дмитриева Екатерина Филипповна, ветеран, 
участник Великой Отечественной войны, роди-
лась в 1924 году, в Амурской области, Александров-
ском районе, с. Высокое, в многодетной рабоче-
крестьянской семье.

В 1941 году её отец Фи-
липп Аксентьевич был при-
зван в ряды вооружённых 
сил и погиб в 1943 году в 
боях под г. Смоленск. В 
1941 году Екатерина Фи-
липповна проходила об-
учение на курсах работ-
ников железной дороги 
станция Бешпек, Киргизия.

В 1942 году по при-
казу о формировании во-
енно – эксплуатационного 
отделения, была призвана 
в ряды вооруженных сил 
СССР. В 1942 году был 
сформирован эшелон Ал-
ма-Ата – Москва – Заполя-
рье, с конечной станцией 
г. Кандалакши.

Так как железная дорога 
представляла собой наибо-
лее важный стратегический 
объект всего Заполярья, 
каждый день железнодо-
рожные составы подверга-
лись вражеским обстрелам, 
диверсиям, минированиям 
дорог, землянок.

В 1943-1944 гг. открыл-
ся второй фронт, и именно 
эта ветка железной доро-
ги, которую обслуживала 
Дмитриева Е.Ф., должна 
была обеспечивать пере-
воз и сохранность военных 
грузов.

К этому времени, 
вследствие жестоких атак 
противника, составы ваго-
нов были непригодны для 
перевозки и сохранности 
грузов. Но так как ремонт 
вагонов проходил на линии 
фронта, был сформирован 
партизанский отряд для 
обеспечения материалами 
и дальнейшей эксплуата-
цией составов, в котором 
служила Екатерина Филип-
повна. Основная задача 
данного отряда была: обе-
спечить безопасный путь 
прохождения советских 
войск к рубежам врага. И 
в этих нечеловеческих ус-
ловиях заполярья, сложно 
проходимой болотистой 

местности 18- и 20-летние 
полуголодные девчонки и 
мальчишки с обморожен-
ными руками и ногами, под 
обстрелами выносили на 
себе деревянные балки, 
брусья, пиломатериалы 
для ремонта железнодо-
рожных выгонов.

И только в октябре 
1945 г., когда уже в течение 
полугода весь мир празд-
новал победу над фашиз-
мом, Дмитриева Е.Ф. была 
демобилизована в г. Ток-
мак, где получила комсо-
мольский билет и была 
награждена медалью за 
«Победу над Германией».

В ноябре 1945 г. Екате-
рина Филипповна поступи-
ла на службу Токмакской 
железной дороги.

В 1960 году Екатерина 
Филипповна переезжает 
в г. Каратау, Казахстан, 
где работает сотрудником 
обогатительной фабрики 
горно-химической про-
мышленности. 10 лет про-
работала в цехе в особо тя-
жёлых условиях вредного 
производства при выработ-
ке фосфора. В 1972 году 
вышла на пенсию. Имеет 
многочисленные награды.

После кончины мужа, 
Дмитриева Василия Михай-
ловича, участника Великой 
Отечественной Войны, пе-
реехала в г. Павлодар.

И.М. Макарихина, 
старший преподаватель 

кафедры иностранных 
языков

Èстория одного героя
Мой прадед Иван Антонович Шевченко – участ-
ник Великой Отечественной войны. Награжден 
медалями за оборону Ленинграда, за Победу над 
Германией, за боевые заслуги, за доблестный труд 
в ВОВ и это еще не все его заслуги.

Иван Антонович родил-
ся в Пензенской области в 
1904году. С раннего возраста 
работал простым рабочим. 
Затем переехал в Павлодар-
скую Область и встретил там 
мою прабабушку- Анастасию 
Ивановну. В 1928 году они 
поженились.

Во время голода они 
переехали в Омск, где мой 
прадед устроился рабо-
тать поваром.

На фронт он был при-
зван по мобилизации Ом-
ским РВД в августе 1941 
в 176 стрелковый полк 
поваром. На протяжении 

всей войны он до-
блестно нес свою 
службу, за что 
многократно был 
представлен к бо-
евым наградам. 
По словам моего 
дедушки, Иван 
Антонович был 
«Настоящим геро-
ем, но он никогда 

этого не показывал. Он 
был одним из тех людей, 
кто не выставлял своих 
наград на показ и считал, 
что воевать нужно не за 
медали, а за Родину». На 
протяжении 4-х лет суро-
вой войны моя прабабуш-
ка ждала его с четырьмя 
детьми и дождалась. В 
июле 1945 его демоби-
лизовали Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 23.06.1945. 
Всю свою послевоенную 
жизнь он проработал по-

варом. Вторая Мировая 
война оставила след на 
его характере. У него был 
суровый нрав за что его 
уважали.

В 1981г. он ушел из 
жизни, но память о нем 
хранил мой дед, передал 
своим дочерям, и теперь 
моя мама передала мне 
память о моем прадедуш-
ке – Иване Антоновиче 
Шевченко.

Ринат Абдулкаюмов,
гр. Жур-202
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Ñоғысты көрген áалалар
Соғыс басталғанда менің әжем Қымбат Исенова бар болғаны 
үш жаста еді. Олардың отбасында бес бала болды. Әкесі со-
ғыста шайқасып, екі рет жараланды. Соғыстан соң Куйбы-
шев (қазіргі Ақтоғай) ауданында ұжымшар төрағасы болды. 
Әрине, әжем соғыс жылдарын есіне түсіре алмайды, бірақ со-
ғыстан кейінгі жылдарды жақсы біледі. Сол жылдары ол сегіз 
жаста болатын.

Соғыс әр отбасында өз ізін 
қалдырды. Көптеген адамдар май-
дан даласында мәңгілікке қалды. 
Соғыс жылдарында мыңдаған ұл 
балалар қолдарына қару алып, 
анталаған ажалдан тайсалмай өз 
Отанын қорғауға аттанды. Кескілес-
кен шайқаста кез келген сәтте ажал 
құшатыныңды сезіну қандай екен? 
Бірақ жас балалар мұндай сезімге 
берілмей, жауынгерлермен бірдей 
шайқасты.

Қираған үйлер мен жарылыс-
тар бұл – фашистер басып алған 
территорияда өскен балалардың 
балалық шағындағы көріністер. Ал 
тылда өскен балаларға соғыс май-
даннан келген хаттар мен «қара қа-
ғазымен» есте қалды. Сол жылдары 
көптеген балалар әкелерінен, ана-
ларынан және басқа жақын туыста-
рынан айырылды.

Соғыс кезінде еліміздегі бар-
лық адамдар кедейшілік пен жоқ-

шылықта өмір сүрді. Көбінің үйлері 
снарядтар мен бомбалардың жа-
рылысынан қирап, тек үйінділері 
қалған еді. Балалар сол кезде 
ойыншық не екенін білмеуші еді. 
Қыздар қуыршақтарын көздің қа-
рашығындай сақтады, ал ұл ба-
лалар винтовканың гильзасымен 
және жарылмай қалған снаряд-
тармен ойнаған еді. Бірақ мұндай 
ойындардың соны қайғылы аяқта-
латын. Бірақ осы қиыншылықтарға 
қарамастан әжем Павлодар қала-
сындағы Абай атындағы мектепті 
бітірді. Қазір Павлодар қаласында 
тұрады. Он баласы, жиырма неме-
ресі мен он жеті шөбересі бар.

Адина Исенова,
 Жур-202 тобы

Ñалиé Владимир Ãригорüеви÷
Родился 28 июля 1926 

года в городе Славянске 
(Украина). В ряды Советской 
Армии пошел добровольно 
в 17 лет в 1943 году. Воевал 
на третьем Белорусском 
фронте. Был трижды ранен. 
Участвовал в боях при взя-
тии Кенигсберга (Калинин-
град).

Был награжден медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», за «Доблесть и 
отвагу», за «Боевые заслуги» в 
Великой отечественной войне.

В 1949 году окончил воен-
ное училище в г. Калининграде. 
Служил в Белоруссии (г. Лида), 
в Германии (г. Иена), Туркмения 

(г. Кушка), в Казахстане (Сары-
Озек), затем был переведен на 
военную кафедру в Павлодар-
ский Индустриальный институт. 
После выхода в запас работал 
начальником второго отдела 
Павлодарского индустриально-
го института.

Звание полковника получил 
в 1976 году.

ß помнþ, я горжусü
К 70-летию Победы мне бы 
хотелось поделиться исто-
рией, очень близкой сердцу, 
историей мужества и геро-
изма, историей родного бра-
та моего дедушки (аташки) 
Торегельды Султанбекова. В 
этом году он празднует не 
только юбилей великой Побе-
ды, но и свое 90-летие.

Будучи старшим сыном в семье 
Торегельды-ата, приписав себе 
2 года в паспорте, в 16 лет добро-
вольцем отправился защищать Ро-
дину. Он воевал в 216 стрелковой дивизии и был 
самым молодым среди солдат, когда их батальон 
направили для освобождения Балтийска. Днями и 
ночами, в мороз и зной, он с товарищами защи-
щал свой народ. Тогда дивизия попала в крайне 
тяжелое положение, их осадили фашистские во-
йска. Многие пали на поле боя, но собрав все уси-
лия, они сумели устоять.

Переживая все трудности войны, советские 
солдаты, не жалея своих жизней, гнали фашист-
скую армию прочь от родной земли. Победную 
весну 1945 года Торегельды-ата встретил за ты-
сячи километров от родного дома в Литве.

Ветеран рассказывает, что новость о капиту-
ляции немецкой армии достигла их в Вильнюсе. 
На родину он вернулся в 1949 году. Вместе с сот-
нями тысяч советских граждан он помогал вос-
станавливать страну от послевоенной разрухи. 
Дома же его ждали бабушка и младший брат, ко-
торые все эти годы неустанно трудились на благо 
фронта.

На фото со своими бабушкой, тетей и млад-
шим братишкой после войны.

После войны Торегельды-ата более 40 лет 
проработал учителем истории в школе, где каж-
дый раз рассказывал ученикам то, что знает не-
понаслышке, то, какой ценой нам досталась Ве-
ликая Победа.

Сегодня у Торегельды Султанбекова – ве-
терана войны 3 сына, одна дочь, 9 внуков и 8 
правнуков. Самый младший из них пока не по-
нимает, что значат медали на груди дедушки.

Завтра, когда ребенок вырастет, он 
осознает, что его дед был героем, боролся 
за свободу и благодаря ему, мы живем под 
мирным, голубым небом Независимого госу-
дарства.

P.S. Я горжусь своим дедушкой и счи-
таю, что молодое поколение, должно пом-
нить о наших предках, уважать их и никогда 
не забывать, через какие муки они прошли, 
делая все для защиты Родины.

Меруерт Шукуева, 
гр. Жур-202

ларынан және басқа жақын туыста-
рынан айырылды.

Соғыс кезінде еліміздегі бар-
лық адамдар кедейшілік пен жоқ-

Áаáалар ерлігін 
ұмытпаéық
Жеңіс күні – ең маңызды мейрамдардың бірі. Себебі бұл күн 
еліміздің әрбір тұрғыны үшін қасиетті. Бұл мейрам барша-
мызды, ұлттар мен халықтардың басын біріктіретін зор 
қуаныш.

Өкінішке қарай Ұлы Отан соғы-
сының ардагерлерінің қатары жыл 
санап сиреп келеді. Болашақта 
біздің балаларымыз олардың жаса-
ған ерліктерін біздің айтуымыздан, 
тарих сабағынан ғана біле алады.

Ұлы Отан соғысы ардагерінің 
бірі – Хафиз Төлеуқасымов. Ол Семей 
облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауы-
лында көп балалы отбасында туған. 
17 жасында Өзбекстанның Термес 
қаласына оқуға барады. Сол жақтан 
1942 жылы майданға шақырылған.

Соғысты Новгород қаласынан 
бастаған. Олардың батальоны өте 
тату, ынтымағы берік болатын. Нов-
городты азат ету кезінде жарақат 
алған қарулас досын құтқара жүріп, 
үш рет жарақат алады. Сөйтіп Ле-
нинград қаласындағы госпитальге 
жіберіледі. Мұнда оның денесінен 

екі қорғасын оқ алынып, үшінші оқ 
өкпесінде қалып қояды. Бірақ ол 
майдан даласына қайта оралып, 
Отан үшін күресін жалғастырады.

Соғыстан соң «Қызыл жұлдыз», 
«Сталин ордені», «Жеңіс үшін», 
«Невский ордені» медальдерімен 
марапатталған. 1947 жылға дейін 
Герамнияда болып, еліне оралған 
соң оқушыларға тарих пәнінен са-
бақ берген. Мектепте жұмыс істей 
жүріп, сүйікті жарын жолықтырған. 
Олар екі ұлды тәрбиелеп өсірді.

Хафиз ата мәнді де мағыналы 
ғұмыр кешіп, өмірінің соңына дейін 
балалары мен немерелерінің қызы-
ғына бөленді. 2000 жылы мәңгілікке 
көз жұмды.

Мадина  Махметжанова,
Жур-302 тобы

нями тысяч советских граждан он помогал вос-
станавливать страну от послевоенной разрухи. 
Дома же его ждали бабушка и младший брат, ко-
торые все эти годы неустанно трудились на благо 
фронта.

шим братишкой после войны.

проработал учителем истории в школе, где каж-
дый раз рассказывал ученикам то, что знает не-
понаслышке, то, какой ценой нам досталась Ве-
ликая Победа.
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ЖÅҢІÑ ЖÎËÛ
Соғыс. Ол туралы біз не білеміз? Ешнәрсе білмейміз. 
Ол туралы сұм уақыттың сүрлеуімен жүріп өткен 
ардагерлерімізден артық кім біледі. Бұл соғыста 
қаншама жас, қаншама қан төгілді, қаншама жандар 
құрбан болды. Кім үшін? Соғыс пен аштық болмайтын 
бейбіт заманда өмір сүріп жатқан біздер үшін ғой.

Әкемнің әкесі Сыдықов Әнуар Сыдықұлы 1922 жылы Ташкент-
те бидай піскен уақытта дүниеге келген. Ол кісі жастайынан ата-
анасынан айырылып, балалар үйінде тәрбиеленген. 17 жасында 
атам сол кезде көп жастың арманы болған техникалық коледжге 
оқуға түседі. Оқуын аяқтамай жатып соғыс басталып кетті. 1941 
жылы атамды бір айлық әскери дайындықтан өткізіп, бірден май-
дан алаңына аттандырады.

Атамды алдыңғы шептегі жаяау әскер қатарына алады. Ол 
кісі бір әңгімесінде: «Жас жеткіншек балалар шайқас алаңына 
елімді қорғаймын деп ерекше қуанышпен бара жатты. Көбісі жа-
уды қарудан атып жеңе саламыз деп ойлады. Олар шын мәнінде 
соғыстың не екенін түсінбеді. Олар майданға жетпестен жол 
жөнекей неміс әуе шабуылдаушыларының тойтарысынан кейн-ақ 
бұл істің шындығында қорқынышты екенін түсінді. Бұл оқиғадан 
кейін жартысынан да азы ғана тірі қалды. Сол кездегі жастардың 
көзіндегі қорқыныш пен үрей әлі есімде». Атам бұл әуе шабулда-
рынан аман қалды.

Әкемнің «пульметтен атқан қандай екен» деген сауалына 
атам былайша жауап беретін: «Бұл деген кинодағы көрсеткен 
пулеметшілердің атысына мүлдем ұқсамайды. Шын мәнінде ол 
қорқынышты сәт. Жаудың оғы жаныңнан өте шыққанда үрейіңді 
алады».

Бір жылдан кейін атамның жүргізушілік куәлігі барын білгенде, 
оны көлік жүргізушісі етіп тағайыныдайды. Сол жылдары 
техниканың аздығынан жүргізушілік куәліктері бар адамдар да 
аз болатын. Ол кісі майданға қажетті бұйымдарды, солдаттарды, 
басшылар мен танымал тұлғаларды тасыған.

1943 жылы атам Курсктық дуга шайқасына қатысады. Атам 
үшін бұл ұрыс қанды шайқас ретінде есінде қалады. Бұл ұрыста көп 
жанның өмірі қиылды, өте көп техника талқандалды. Бақытқа орай 
біздің аталарымыз осы ұрыста жеңіске жетті. Осы шайқас кезінде 
Сталиннің еш қиындыққа қарамастан майданға қажетті бұйымдарды 
жеткізіңдер деген бұйрығы шығады. Бұл тікелей бұйрықты өміріңді 
құрбан етсең де қалайда орындау керек болатын. Миллиондаған 
халықтың тағдыры сенің іс-әрекетіңе байланысты екенін солдат-
тар жақсы түсінді. Атамның айтуынша жүк толы он көлік келе жатты. 
Жау да тыным тапай көліктерге оқты жаудыртуда. Жалынды оттың 
ішінен сол күні атам аман жеткен жалғыз көлік еді.

Бірде ұн тиеп алған атамның жолында әл-қуаты әлсіреген 
бір қария кезігеді. Ол өзінің отбасы аштан қиналып жатқанын ай-
тып, бір қап ұн сұрайды. Басында атам бұл ісі үшін трибуналға 
кететінін айтып, қартқа көмектесе алмайтындығын жеткізеді. 
Кейін атам ол кісінің балаларының мүшкіл жағдайын көріп, бір қап 
ұн тастап кетеді. Қария қолындағы бар қазынасы – алтын сағатын 
атама ұстатыпы.

Біздің әскер жеңіске жетті. Жеңістің қуанышты үні жер жаһанға 
жария болды. Ұлы Жеңісті бір табан жақындатқан менің атам бол-
са сұрапыл соғыс жайында әңгіме айтуды ұнатпайтын. Өйткені 
ол өткен жол, ол көрген сәттер оның жанын күйініш пен өксікке 
толтыратын. Біз соғыс туралы білгіміз келіп, артынан қалмай 
сұрастырғанда ғана атам үзік-үзік оқиғалардан сыр шертетін еді. 
Бір сәттері үнсіз қалатын. Ол кісі: «Мен еліме аман келдім. Мені 
періштем қорғап жүрді», – дейтін. Соғыс деген жалмауыздың 
отты ауызынан аман қалған атам жаумен атысып жатып, оқты 
жауын астымен жүріп бара жатып өліп кетуі әбден мүмкін еді. 
Оның қасындағы жолдастары көз алдында мерт болып жатты. 
Ия, атамды періштесі қорғап жүргені анық. Соғыс талай жанды, 
жас жеткіншекті, әйелдер мен бейкүнә балаларды жұтты, жалма-
ды. Осыншама құрбандықтардың қажеті бар ма еді? Жоқ, соғыс 
ешкімге жақсылық әкелемеді. Әсіресе, бүкіл жерді, тыныш жақан 
халықтар мен адамдардың өмірін иеленгісі келгендерді, осы 
соғысты бастағандарды да бұл соғыс еш абыройға жеткізбеді.

Сәкен Садықов,
Жур-101 тобы

Моé дед - героé
Этот год юбилейный. Прошло 70 лет со дня Великой Победы. Каждый из нас должен помнить, 
какой ценой было завоевано счастье. Храбрые и мужественные молодые люди не жалея сил 
полностью отдавали себя войне.

Проходят года, и память об 
этом растворятся во времени. 
Нам нельзя забывать, что в да-
лёких сороковых на фронт ушли 
более миллиона казахстанских 
солдат, свыше 46 тысяч из них 
были призваны из Павлодарской 
области, в их числе был, и мой 
дед Василий Анатольевич Глу-
шак, чье имя известно далеко за 
пределами Прииртышья. Я гордо 
могу сказать: Мой дед- Герой. Его 
подвиги навсегда останутся в па-
мяти не только нашей семьи, но и 
всего народа.

Василий Антонович родился 
в 1926 году на Украине в Сумской 
области. В 15 лет он переехал в 
Казахстан, а в уже в 18 лет в 1944 
году был призван на фронт.

В годы войны он служил связи-
стом 146 стрелковой Островской 

дивизии Прибалтийского фронта. 
Получил травму на территории 
Эстонии. Вернулся в строй и при 
подступлении к г. Риге, яростно 
сражавшись и не отступая ни на 
шаг, мой дед получает тяжёлое 
ранение. С поля боя его вынесла 
молодая медсестра, думая, что он 
уже не выживет. За этот бой он и 
получил свою первую награду – ме-
даль за отвагу. После успешного 
лечения он как настоящий солдат 
вернулся в строй.

Эстония, Рига – он проложил 
немалый путь к победе, хоть и был 
призван мальчишкой. Он стойко 
сражался за Родину. До Победы 
оставалось не много, но он вновь 
был сильно ранен и демобилизо-
ван в родное село. Здесь он встре-
тил любовь всей своей жизни свою 
будущую жену – Клавдию Семе-

новну, с которой прожил до конца 
своих дней. Они вместе воспитали 
троих замечательных детей. Но 
это не все его достижения. В по-
слевоенные годы он переехал в 
Экибастуз, где работал в милиции 
и прожил всю оставшуюся жизнь. 
Но след войны остался, фронтовые 
раны дали о себе знать, и, к сожа-
лению его не стало.

У него было много наград, но 
самая важная, это мир на земле, 
который они нам подарили. Я гор-
жусь своим дедом. И наша главная 
задача, молодого поколения, не 
забывать подвиги своих дедов. А 
также стать достойной сменой, ко-
торая сможет защитить Родину в 
трудный час.

Виктория Фомовская,
гр. Жур-202

Макариõин Миõаил Ñазонови÷
Родился 21 февраля 1916 года в 

городе Павлодаре. В ряды Советской 
Армии был призван в 1939 году на 
Финскую войну. В 1941 году закончил 
Ленинградское Краснознамённое Во-
енно-Инженерное училище имени 
тов. Жданова А.А. Воевал на Ленин-
градском фронте – командиром от-
дельной саперно-подрывной роты.

Был награжден медалями за 
«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», ор-
деном «Красной звезды»,медалями 
за «Доблесть и отвагу», за «Боевые 
заслуги» в Великой отечественной 
войне.

После войны служил в г. Тей-
ково, г. Иваново. В 1953 году окон-
чил в г. Москве Военно-Инженер-
ную Краснознамённую Академию 
имени В.В. Куйбышева. Был по-

слан служить в Таджикистан (г. 
Душанбе),затем был переведен в г. 
Павлодар, где был первым началь-
ником военной кафедры Павлодар-
ского Индустриального института.

Звание – полковник получил в 
1955 году.

И.М. Макарихина, 
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков
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АТАМНЫҢ ЕРЛІГІМЕН 
МАҚТАНАМЫН

Жыл өткен сайын соғыстың жаңғырығы алыстан шығады. Дегенмен, 
адамзаттың басынан өткен соғысқа уақыт билік ете алмайды. Зұлым уақыт 

адамзат тарихында және адам жүрегінде өшпестей өз ізін қалдырды. Жиырма миллион 
соғыста қаза болғандар, жантүршігерлік сан емес пе? Қаншама шаңырақ ұлдарынан, бауыр-

ларынан, әкелері мен аталарынан айырылды. Қаншама жас төгілді, қанша қан төгілді, не үшін? Біз үшін, 
біздің жарқын болашақ үшін! Біз «соғыс» атты азалы да азапты уақытты басынан кешкен жандардың 
ерлігі мен есімдерін ұмытпаймыз. Менің отбасымды да сұм соғыс айналып өтпеді. Менің екі аталарым, 
немере ағайынды Назар мен Рақымжан осы соғыста жаумен арпалысып, Отанымызды қорғады.

Аталарым соғыстан 
аман келгеннен кейін Еу-
ропа туралы көп қызықты 
әіңгімелер айтып береді 
екен. Әсіресе Рақымжан 
атам олардың қалалары 
мен адамдары, тағамда-
ры, тұрмыстары мен му-
зейлері жөнінде күнұзақ 
баяндап отыратын. Алай-
да олардың Отанымыз-
дың әрбір алақандай жері 
үшін жаумен шайқасқаны, 
Брлинді алғандығы тура-
лы сауалдарға жауаптан 
қашып, әңгімені басқа 
жақа бұрып әкететін еді. 
Соғыс аяқталғаннан кейін 
соғыстың отында жүр-
ген ерлеріміз ешқашан 
бұл жөнінде сөз етпейтін, 
қоғам мен ардагерлер 
клубтары алдында да бұл 
тақырыпта баяндама оқы-
майтын, жалпы майдан-
ның шындықтарын көп-
ке жария етпей, Отанын 
қорғау үшін жанын қиған 
азаматтарға құрмет көр-
сетуді бәрінен маңызды 
санайтын. Олар үшін жай 
ғана әңгімелеп берудің өзі 
қиынға түсетінін мен енді 
түсіндім. Ол кісілер өз-
дерінің осы бір өмір үзігін 
ұмытқысы келетіндей 
көрінетін маған. Ал Назар 
атам Твардовскийдің жыр 
шумақтарын жиі еске ала-
тын.

Назар атам Кеңестік 
әскердің Берлинді алу 
кезінде ауыр жараланды. 
Қираған үйлердің бірін-
де тығылып жатқанда оқ 
жаудырып отырған жау пу-
леметшісінің бірнеше оғы 
тиеді. Атам жау оғынан 
аман қалды, бірақ оның 
жанында келе жатқан 
жолдастары мерт болды. 
Сол күнгі оқтардың кесірі-
нен оның сол жақ денесі 
оң жағынан қысқа болып 
қалды. Сол себепті, атам 
өмірінің соңына дейін ақ-
саңдап жүрді. Ол жолдас-
тары арасынан өзі ғана 
аман қалғаны үшін күнәлі 
сезінетіндей. Сондықтан 
да атам соғыс туралы әңгі-
ме айтудан қашқақтайтын, 
тіпті Ұлы Отан соғысы ар-
дагерлері құрметіне ар-
налған кездесулерге де 
баруды ұнатпайтын. Ол 
өмірінің соңына дейін еш 

құрмет іздемей, қарапа-
йым күн кешті. Тынымсыз 
еңбек етті, немерелерін 
тәрбиелеп, адал өмір 
сүрді. Кейбір күндері шы-
лым тартып отырып жа-
нарынан жас төгіліп кете 
беретін. Мұндай сәттері 
оны отбасы кеудесіндегі 
күйінішімен жалғыз қал-
дыратын. Өйткні ол тәка-
пар жан еді, өзегін өртеген 
өкінішін де өзі жеңуге тал-
пынды.

Ал Рақымжан Қош-
қарбаев атамның болмы-
сы мүлдем басқаша еді. 
Ол – көңілді, әзілқой адам 
болатын. Атам соғыс ту-
ралы айтқанда, тыңдаған-
дардың ішек-сілесі қатып 
жататын. Ол кісінің айтқан 
бір әңгімесі есімде жатта-
лып қалыпты. Берлинді 
алуға үш күн қалғанда 
атам екі досымен Па-
рижді көріп қайтуды ұйға-
рады. Атам былай дейді: 
«Жолдастарыммен қанен 
қаперсіз жатқан едік. Бір 
жолдасым: «Осы біздің 
аяғымыз бүкіл Еуропаны 
басып өтті. Алайда дұрыс-
тап ешнәрсе көре алма-
дық. Ал Париж қол созым 
жерде тұр. Өмір бойы Па-
рижді көру арманым еді, 
барып қайтайық. Кім мені-
мен бірге», – деді досым. 
Бару, бармау туралы көп 
айтысып жатпадық». Тіпті 
«Парижді көріп өлуге де 
болады» деген қанатты 
сөз пайда болды достар 
арасында. Шын мәнінде 
олар қашып кетіп, Парижді 
бір күн аралап қайтып 
келіпті. Командирінен сөз 
естіп, трибуналға кету ту-
ралы да айтыпты. Кейін 
командирдің ашуы басы-
лып, бастапқы ойынан 
бас тартыпты. Бірақ олар 
жазасыз қалмапты. Атам-
ның айтуынша ол сол күні 
ешқашан соншалықты көп 
картоп аршымапты.

Кеңестік дәуірде білім 
алғандар тарих оқулығы 
арқылы Рейхстагқа Жеңіс 
Туын тіккен кіші сержант 
Кантария мен сержант 
Егорв деп біледі. Ал шын-
дығында бұл оқиға басқа-
ша өрбіген. Ұрыс кезінде 
Рейхстагқа 20 ту ілінген. 
Бірақ ең алғашқы Жеңіс 

Туын Рейхстагқа менің 
атам Рақымжан Қошқар-
баев пен оның әскерлес 
досы Григорий Булатов 
тіккен. Атамның бұл ерлігі 
барша Қазақстанға таны-
мал.

1945 жылдың 30 сәуір 
күні фашизмге қарсы ше-
шуші шайқас болды. Ол уа-
қытқа дейін кеңестік әске-
ри күш Рейхстагты қоршап 
алған болатын. Ал негізгі 
мақсатты нысанаға екі жүз 
шақырымдай қалған еді: 
корольдік аумақ, канал, 
қоршалған бекініс. Бұл ай-
мақтың бәрі фашистердің 
қорғанындағы отты жалын-
да орналасқан болатын.

150-ші атқыштар диви-
зиясының ұрыс қозғалыс-
тары журналындағы жаз-
баға сәйкес 1945 жылдың 
30 сәуір күні сағат 14.25-те 
лейтенат Қошқарбаев пен 
қатардағы Булатов «ғима-
раттың орталық жағына 
еңбектеп келіп, негізгі кіре 
берістің теппешегіне қы-
зыл туды ілді» делінген.

Атам Рейхстагқа ілінген 
алғашқы қызыл ту туралы 
былай дейді: «Комбат Да-
выдов мені терезеге қарай 
әкелді. «Рейхстагты көріп 
тұрсың ба? Қажетті адам-
дарды іріктеп ал, туды ті-
гуді қолыңа ал», – деді да 
қолыма ауыр қара қағазға 

оралған ораманы ұстатты. 
Барлаушылар тобымен 
мен терезеден секіріп шы-
ғып кеттім. Кейін бәріміз 
жата кеттік. Жан-жағымыз 
оққа оранды. Жанымда 
жалғыз ғана серігім қалып-
ты. Ол Григорий Булатов 
еді. Ол «Лейтенант жолдас 
біз не істемекпіз?», – деп 
сұрады. «Туға екеуміздің 
аты-жөнімізді жазып қоя-
йық», – деп ұсыныс тас-
тадым. Содан қалтамнан 
тапқан химиялық қаран-
дашпен жатқан жерімізде 
«674 полк, 1 б-н, Л-т Қош-
қарбаев, кр-ц Булатов» деп 
жазып қойдық. Біз осы жер-
де кеш батқанға дейін жа-
тық. Содан кейін біз бірінші 
оқ атылғанда-ақ Рейхстаг-
қа жетіп бардық. Мен Бу-
латовты көтеріп, оның ая-
ғынан ұстап тұрдым, екінші 
қабаттық биіктікте біз туы-
мызды бекіттік…».

Атамның айтуынша 260 
ашық кеңістікте Григорий 
Булатов екеуі бірге жеті са-
ғат бойы еңбектеп жүрген. 
Бұл ендігі бәріне ақиқат 
оқиға ғой. Соғыстан кейін 
атам партиялық жиын-
дарға қатысп, соғыстан 
қайтпаған қазақстандық 
отбасыларға көмектесті, 
өміріне риза болды. Атам 
тек бір ғана нәрсеге налый-
тын. Бауыржан Момышұлы 

және Қазақстанның басқа 
да белгілі қайраткерлерінің 
Булатов пен менің атамды 
марапатқа ұсыну туралы 
сұрауына Сталиннің «Жоқ» 
деген жауабының астарын-
да не жатқанын ол түсін-
бей-ақ кетті. Соғыстан соң 
атам Григорий Булатовпен 
жақсы қарым-қатынаста 
болды. Өмірінің соңында 
Булатов ішімдікке салы-
нып, өз пәтерінде қайтыс 
болыпты. Атам ол үшін қат-
ты қайғырып жүрді. Атам 
соғыстан кейінгі өмірін Ал-
матыда партиялық жұмыс 
атқарып, адал еңбек етіп 
күн кешті, сонда қайтыс 
болды. Атамның ерлігін біз 
отбасы ұмытпайтындай, 
тарих та ұмытпайтыны 
сөзсіз.

Мен Ұлы Жеңіске үлес-
терін қосқан, біздің және 
басқалардың да Отанына 
бейбіт өмір сыйлағыны 
үшін аталарыммен мақта-
намын. Үлы Жеңісті сый-
лаған жандардың ерліктері 
мен есімдерін ұмытпайық, 
ағайын! Өйткені біз қазіргі 
таңда олар үшін осыны 
ғана жасай аламыз. Біз 
үшін өмірін берген жиырма 
миллион солдаттардың да 
ерлігі мәңгі ұмытылмасын!

Ажар Бопышева,
Мж-101 тобы

Сергею Васильевичу 
Фомовскому 
посвящается…

Отчий дом
Я рассказать вам всем хочу
Про жизнь свою.
Как воевал солдатом я,
В смертельном том бою.
Как взрывы бомб и свисты пуль,
Над нами пронеслись.
И как фашистов целый мрак,
За нами вслед неслись.
Там было страшно на войне,
Огонь и порох пуль.
Из ночи в ночи, изо дня в день
Сменяли мы патруль.
И рядом бойкий паренек
Со мной всегда он был.
Буханку хлеба, ночной покой
Я с ним всегда делил.
В опасный бой и в трудный час
Мы были вместе, ведь у нас 

была одна мечта.
Домой вернуться, где нас ждут
С любовью встретят и примут.
Там мать оставил я свою, жену 

и всю свою родню…
Лежишь ты в поле, полный мрак,
Там свист сирен и бродит враг.
А душу греет лишь одно,
Что дом есть отчий, там тепло…
За Родину мы с другом бились,
Но дом свой отчий не забыли.
Его хранить, его беречь,
Для нас, для всех, большая честь.
И много лет прошло с тех пор,
Но боль в душе не угасает.
А в сердце до сих пор 

играет мелодия моя:
«Мы победим, мы не сдадимся,
И в дом свой отчий возвратимся!»
Сказал старик…
И грустно стало ребятне в тот миг.
Он им всю жизнь рассказал,
Про голод, смерти, про привал
Про дом свой отчий, про семью,
И про любимую свою.
Долгим разговор их был,
Он и про друга не забыл…
И внуки слушали про деда
Запоминали все победы.
«Когда мы вырастим большими
Мы тоже защитим страну».

Виктория Фомовская, 
гр. Жур-202


