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Əлем тарихында 1939 жылы 1 қыркүйекте гитлершіл Германия 
Поль ша ға тұтқиылдан шабуыл жасап, Екінші дүниежүзілік соғыстың 
өр тін тұтатты. Содан бері 70 жыл өтсе де, адамзат өзінің тарихындағы 
осынау қасіретті дəуірге қайта-қайта назар аударуда. Соғыстың қар-
са ңын да ғы жағдайға, оның басталуы мен аяқталуына, халықаралық 
қа ты нас тар дың соғыстан кейінгі дамуына байланысты көптеген жайт-
тар ға қайтадан ой жіберуде. Тарихтың жекелеген беттерін тү сі ну ден, 
оларды субъективті түрде қабылдаудан, ақтаңдақтардың орын алуынан 
ту ған талас-тартыстар жалғасып жатыр.

Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына ғана емес, сонымен қа-
тар оның барысына антигитлерлік коалицияға қатысушылардың он да-
ғы ынтымақтастығының ерекшеліктеріне, Ұлы Отан соғысының шай-
қас алаңдарындағы жеңістер мен жеңілістерге, кеңестік ко ман до ва ние-
нің біліктілігін болашақта əлі де талай рет қайта қарау қажет. Көп те-
ген нəрселер қайта бағалауды жəне жаңа көзқарастарды талап етуде. 
Өйт ке ні бізде тарих тым сыңаржақ жəне бұрмаланып жазылып келді. 
Мысалы, 1939 жылғы шарт туралы бізде ұзақ уақыт бойы айтуға бол-
майтын еді [1]. 

Ұлы Отан соғысы қарсаңында 1939 жылы Ақмола облысы қай та құ-
ра лып, Ақмола қаласы облыстық əкімшілік орталық болып бел гі лен ді. 
Дəл осы Ақмолада əскери дивизиялар жасақталған.
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Соғыс басталғанда Ақмола қаласында əскери құрамалардан – 310, 
387, 29-атқыштар жəне 106-атты əскер дивизиялары құрылды. Олар 
Ақ мо ла, Қарағанды жəне Қостанай облыстарынан алынған адамдардан 
жа сақ тал ды. Ақмола қаласынан шақырылған 14 723 сарбаз осы жəне 
бас қа да құрамалар сапында Отанымыздың бостандығы мен тə уел сіз-
ді гі үшін жан аямай шайқасты. Олардың жартысы – 7 414 майдангер 
ер лік пен қаза тапты.

Майданда көрсеткен ерліктері үшін көптеген ақмолалық майдан-
гер ордендермен жəне медальдармен марапатталды. Атап айтқанда, 
41 адам ға ең жоғарғы награда – Кеңес Одағының Батыры атағы бе ріл-
ді, 7-уі «Даңқ» орденінің толық иегері болды. Олардың ішінде Ке ңес 
Ода ғы ның Батыры атағына екі мəрте ие болған ұшқыш генерал-майор 
Тал ғат Бегилдинов, Кеңес Одағының Батыры, егемен еліміздің тұң ғыш 
Қор ға ныс министрі армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов, Ақан Құр-
ма нов, Əлмұхан Сембинов, Виктор Малышев, Юрий Малахов, Алек-
сей Петров, Михайл Сальников, «Халық Қаһарманы» Рейхстагқа же ңіс 
туын тіккендердің бірі Рақымжан Қошқарбаев жəне басқалар бар.

Соғыс басталған 1941 жылдың 25 шілдесінде Ақмолада жа сақ тал-
ған 310-атқыштар дивизиясы сол жылдың қыркүйегінде Ленинград 
майданында фашистерге қарсы ұрысқа кіріседі. Аталмыш ди ви зия-
ның жауынгерлері əйгілі «Өмір жолын» құруды қамтамасыз етті. Сон-
да Ладога көлінің мұзы арқылы Ленинградқа азық-түлік пен жүк та-
сы ған жауынгерлер – жүргізушілердің жартысы біздің жерлестеріміз 
болатын. Дивизия Новгород, Ленинград жəне Псков облыстарын, 
Польшаны басқыншылардан азат етті, жаудың Шығыс Померан, Бер-
лин əс ке ри тобын талқандауға қатысты, Эльбаға дейін барды. Соғыс 
жылдарында дивизияның қаһармандығы құрметіне алты рет Мəскеуде 
салют берілді. Даңқты генерал Сағадат Нұрмағамбетов осы дивизия 
құ ра мын да шайқасқан.

Ақмолада жасақталған 387-атқыштар дивизиясы 1941 жылдың қа-
ра ша айында Батыс майдан құрамында ұрысқа қатысты. 1942 жыл-
дың жел тоқ са нын да Сталинград түбінде кескілескен майданда болды. 
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1944 жылы Қырым үшін шайқаста Прекоп қаласын азат еткені үшін 
ақ мо ла лық құрамға «Прекоп дивизиясы» деген құрметті атақ берілді.

Ақмолалық 29-атқыштар дивизиясы Сталинград үшін шай қас та ғы 
ерлігі үшін 72-гвардиялық дивизия болып аталды. Оның 31 жа уын ге рі 
мен командиріне ең жоғарғы марапат – Кеңес Одағының Батыры ата ғы 
берілді.

Ақмола жерінде сондай-ақ, 106-атты əскерлер дивизиясы, 54-марш-
тық автомобиль батальоны жасақталды. Осы облыстан майданға алын-
ған жауынгерлер басқа да əскери құрамалар мен бөлімшелер құ ра мын-
да болып, барлық жерде де табандылықпен қорғай алатын на ғыз, ер жү-
рек жауынгерлер ретінде таныла білді [2].

Осы жоғарыда аталған ақмолалық əскери дивизиялардың соғысқа 
қа ты суы жəне ондағы ерліктері туралы нақты деректер Мəскеу қа ла сы-
ның жанындағы Подольскіде Ұлы Отан соғысының тарихына қа тыс ты 
мұрағат құжаттарында жинақталған. Ол мұрағат қор ла ры ның іші нен 
Астана қалалық мұрағатына жеткізілген бірқатар құ жат тар дың кө шір-
ме ле рі бар. Бұл құжаттар жоғарыда аттары аталған ақ мо ла лық əс ке ри 
құ ра ма лардың соғысқа қатысқандағы ұрыстарынан, ерліктері мен əс-
ке ри іс-қимылдарын айғақтай түседі.

Енді, осы ақмолалық əскери құрамалардың соғыстағы жорық жол-
дары мен ерліктеріне қатысты мұрағат деректеріне назар аударсақ. 

Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 29-шы атқыштар дивизиясы 
1941 жылы Ақмолада жасақталғаны туралы мəліметті нақтылай тү-
се тін мұрағат деректері бар екен. Оған назар аударсақ, жа уын гер лер-
дің қандай əскери іс-қимылдарға қатысқаны, жеңістерге жеткені жəне 
жорық жолдары баяндалған. Бұл əскери дивизия 1941 жылы И.В. Ста-
лин нің бұйрығымен құрылып, 1942 жылдың сəуір айында 1-ші ре зерв-
тік армия деп саналған. Дивизия құрамына кіргендер: 106, 128, 299 
ат қыш тар полкі, 77-ші артиллериялық полк, арнайы танкке қарсы ат-
қыш тар дивизиясы жəне жеке саперлер батальоны.

Əскери дивизияның жеке құрамасы Ақмола, Қарағанды жəне Сол-
түс тік Қазақстан облыстарынан əскерге шақырылған азаматтардан 



115

құ ра лып аттанғанда, оларға кейінірек Украина жəне Белоруссия жер-
ле рі нен жауынгерлер қосылған. Олар əскери өнерді меңгеруге талпы-
нып, майданға аттануға дайын тұрған, жалындаған жігерлі жастардан 
құ рал ған. Осылайша, жауынгерлердің əскери жаттығулары да қыс тың 
қа қа ған суығында басталды. Олардың əрқайсысы тактика жат ты ғуы, 
ұзақ қа созылған жол сапардағы сап түзеп жүру сияқты да йын дық тар 
жасаудан бастады. Қиын жəне ауыр жол, əскери жаттығулардан еш кім 
ша ғым дан ба ған. Өйткені соғыс бұдан да қиын түсетіні белгілі еді. Сон-
дық тан əркім оны жақсы түсінді.

Əскери құрама жауынгерлері шайқасуға барғанда, 1942 жылы 3 та-
мызда Дон өзенінен неміс-фашист басқыншылары шайқаса отырып, 
көп те ген шығындармен Котельниково қаласын алып, солтүстік-шы-
ғыс қа қарай жылжыған. Дəл осы тұста əскери дивизия коман ди рі нің 
бұй ры ғы мен Ақсай өзенінде қорғаныс амалдарын ұйымдастырып, 
6 тамызда қарсылас жаққа шайқас бастады. Бұл жерде ұрысқа қа тыс-
қан дар 128-атқыштар полкі мен 106-атқыштар полкі болды.

Шайқаста жау жағынан жүздеген танктер мен ұшақтар ат тан ды рыл-
ған. Соңынан шеру тартқан неміс солдаттары бірінен ке йін бірі шай-
қа су ға бетпе-бет келген. Бірақ кеңестік əскер өзінің та бан ды лы ғы мен 
қар сы тұрды. Екі жақтың шайқасы кезінде немістер жа ғы нан 1200 сол-
дат жəне офицерлерінің көзі жойылып, көптеген танк те рі тал қан дал-
ды. Шайқас болған 7–10 тамыз күндері неміс əскерінің жекелеген құ-
ра ма ла ры нан бір жарым батальон жаяу əскері талқандалған. Ал не міс-
тер ден тұтқынға түскендер саны – 960 адам болған.

Осы шайқас ары қарай қалған əскери құрамалар арасында жал ға-
сып, 29 тамызда немістер өз əскери топтарының күшін біріктіріп, танк 
жəне ұшақтармен қоршауды бұзып шығуға ұмтылып, Котельниково 
қа ла сы ның маңында ұрыстарды бастаған. Нəтижесінде, неміс əс ке рі 
қор шау ды бұзып, 29-шы атқыштар дивизиясын шеңбер тəрізді қор-
шау ға алған. Бұл жерден кеңестік əскери дивизия 31 тамызда құ ты-
лып шық қан. Ал неміс əскері Сталинградқа келіп жеткен. Дəл осы сəт-
те 29-шы əскери дивизия жауынгерлері 1942 жылдың 2 қыр кү йе гін де 
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Ста лин град тың оңтүстік жағын қорғаныс жасауға бекінген. Осы жерде 
жау əскері тоқтатылған [3].

Осы 72-ші атқыштар дивизиясының Сталинградты қорғауға қа ты-
суы 1942 жылдың 1 қыркүйегінде Сталинград майданын ашу туралы 
бұйрықпен тұспа-тұс келді. Онда жау əскерін Еділ (Волга) өзенінен өт-
кіз беу, қаланы қорғау тапсырылған. Ол бүкіл халықтың талабы са нал-
ған. Ал əскери кеңес барлық жауынгерлерден, командирлерден, саяси 
бас қар ма адамдары мен басқа да қорғаушылардан табандылықпен қор-
ғау ды сұраған. Дəл осы жерде немістер Сталинградты жаулап алып, 
Мəс кеу ге өтуді мақсат еткен.

Шайқас басталардың алдында неміс əскері Кеңес əскерлеріне пси-
хо ло гия лық жағынан үрей туғызу үшін бастарындағы каскаларын ше-
шіп, тұс-тұстан шеру тартып шабуылға шыққан. Бірақ олардан Кеңес 
əс ке рі қорыққан жоқ, керісінше табандылықпен қарсы тұрып, лейте-
нант Каляданың ротасы немістердің үш мəрте шабуылына қарсы тұр-
ды. Қақтығыста немістер жағынан 300 солдат пен офицер қаза тапқан.

Сондай ерлік көрсеткендердің қатарында политрук Рязановтың 
автомат асынған 10 жауынгері де болды. Олар немістердің тегеурінді 
шабуылына қарсы тұрып, бір батальон жау əскерімен шайқаса отырып, 
қор шау ды бұзып шыққан.

Шайқасқа қатысқандардың арасында мергендердің де құрамалары 
бол ған. Мəселен, 99-шы атқыштар полкінен кіші политрук Савченко 
көптеген немістердің көзін жойды. Ол кейбір күндері 12 жау сол да ты-
ның көзін жойған. Ал мерген кіші лейтенант Иванов 71, мерген Мишин 
20 немісті атып түсірген. Осылар сияқты т.б. мергендер де өз үлес те рін 
қос қан. Сөйтіп, барлығы өздерінің Отан алдындағы борыштарын адал 
ат қа ру ға тырысқан.

Ақмолада құрылған 310-шы атқыштар дивизиясының жауынгері 
ре тін де соғысқа аттанған Қаматай Темірбекұлы Тоқабаев қазіргі күнде 
тірі жүрген ардагер. Майданға жауынгер 1942 жылдың тамызында ат-
танып, бірінші шайқасын Ленинград қоршауынан бастаған, содан ке-
йін гі ле рі – Сталинград шайқасы, Кавказ айқасы, Курск доғасы, Левобе-



режье, Австрия жерлеріндегі соғыстарға қатысқан. Майдан біт кен соң, 
Германия жерінде Шентау қаласында жасырынған жау қал дық та рын 
құр та ды [4]. 

Жалпы қорытындылай келгенде, Ақмола жерінде құрылып, май-
дан ға аттанған əскери дивизиялар майданда түрлі жерлерде шай қас-
тар ға қатысып, Кеңес Одағының əр республикаларынан келген жауын-
герлермен бірге ерліктер көрсетіп, жараланғандары, тіпті тең жартысы 
со ғыс тан қайтпай қалғандары да болды. Осы Екінші дүниежүзілік со-
ғыс қа қатысып, өмірлерін қиған жандардың бар алға қойған мақ са ты 
келешек жас ұрпақтың бақытты да бейбіт өмір сүруіне жағдай жасау 
болатын. Сондықтан қазіргі жас ұрпақ соғыс жылдарында жанын 
қиып, Отан қорғау жолында қаза тапқан аға буынның рухына тағ зым 
етіп, əрқашан естерінде сақтауы тиіс.
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