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Рақымжан Қошқарбаев және Григорий Булатов  

1944 ж. қазан айынан бастап I Белорусь майданындағы 150-Идрицк атқыштар 

дивизиясы құрамында взвод басқарып, Польша және Германия жерлеріндегі 

ұрыстарға қатынасты. 

Лейтенант Қошқарбаев Берлин операциясы кезінде асқан ерлік көрсетті.  

30-сәуірде ол жауынгер Григорий Булатов екеуі Кеңес әскерлері арасынан 

Рейхстагқа алдымен жетіп, жеңіс туын тікті. Соғыстан кейінгі жылдары Эльба 

бойындағы кеңестік оккупациялық әскер бөлімінде қызмет атқарды. 

 



Көп уақыт бойы Рейхстагқа ту тіккен кіші сержант Кантария екен деген 

пікір басым болды. Бірақ шын мәнісінде бәрі басқаша болғаны бәрімізге 

мәлім. Рейхстаг шабуылы кезінде 20-дан астам ту тігілген. Олардың ішінен 

ең алғашқылары қазақ Рақымжан Қошқарбаев және Григорий Булатов еді. 

150-ші атқыштар дивизиясының соғыс қимылдары журналына сәйкес, 30 

сәуір 1945 жылы сағат 14:25 кезінде лейтенант Қошқарбаев пен қатардағы 

жауынгер Булатов «жер бауырлап ғимараттың орталық бөлігіне келіп, бас 

кіреберістің сатысына қызыл туды орнатты». Бұл кезде рейхстаг үшін 

күрестің ең қызып жатқан кезі еді.  

Туды орнатуды Қошқарбаевтың өзі былай сипаттайды: «Комбат Давыдов 

мені терезе қасына шақырды. «Көрдің бе, -дейді, - Рейсхстагты? Керекті 

адамдарды таңда, туды тігетін боласындар». Сосын маған сырты оралған, 

ауыр салмақты матаны берді. Бұл – қара қағазға оралған ту еді. Бір топ 

барлаушылармен терезеден шықтық. Біраз уақыттан кейін бәрімізге жерге 

жата қалуға тура келді. Атыс үдей түсті. Қасымда тек бір-ақ жауынгер 

қалды. Ол Григорий Булатов болған. «Біз не істейміз, жолдас лейтенант?»,-

деп сұрай берді. Біз екеуіміз суға толы шұңқыр қасында жаттық. «Туда өз 

тегілерімізді жазып қояйық»,-деп ұсындым. Содан соң химиялық 

қарандашпен: «674 полк, 1 ботальон» сөздерін жаздық. Қасына өз 

аттарымызды қостық: «лейтенант Қошқарбаев, жауынгер Булатов». Сол 

жерде қараңғы батқанға дейін жатуға тура келді. Сосын артиллерия соққы 

жасай бастады. Осы сәтте Рейхстагқа қарай жүгірдік. Құрылысқа жеткен 

кезде мен Булатовты көтердім, оның бойы екінші қабатқа жетті. Екінші 

қабат деңгейінде туды орнаттық...». Қошқарбаевтың айтуы бойынша 

Рейхстаг алдындағы ашық 270 метрлік алаңды жер бауырлап өту үшін 7 

сағат кетті. 

 



Қазан 2019 

Балқаш қаласы - 1984 жыл. Түсті металл өңдеу зауытына саяхат...  

Қос батырдың құрметіне арналып 2 бригада арасында өткізілген 

еңбек  жарысының  барысында  Қасым Қайсеновтың  атындағы 

бригада  жеңіп шыққан еді. 

Рақымжан Қошқарбаев және Қасым Қайсенов. 
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Рақымжан Қошқарбаев жолдасының естелігі бойынша: «Ол сонда жеткен кезде, 

немістер ғимараттың жертөлесі мен жоғарғы қабаттарында болған. Рақымжан 

туды ілген кезде жауынгерлер рухтанып, «Ура!»,-деп шабуылға шықты. Осыдан 

кейін Рейхстаг құлайтыны анық болды». 

«Рейхстагтың дәл кіреберісіне Қошқарбаев пен Булатов орнатқан полктік ту жай 

ғана қызыл матаға ұқсас еді. Кейін Қызыл Әскер Рейхстагқа шабуылын үдете 

түскен сәтте осындай тулар жан-жақтан орнатыла бастады. Бірақ туды 

Қошқарбаев пен Булатов орнатқанын барлық командирлер де, маршал Жуков та 

білетін. Алайда ресми Жеңіс Туын көтеру рәсіміне олар қатыстырылмады. 

Аталған ту соғыс қималдары аяқталғаннан кейін, 2 мамыр күні тігілді. 

Басшылықтың ұйғарымы бойынша туды орнатуға Кантария мен Егоров бекітілді. 

Ал алғаш болып туды тіккендер бұл категорияға кірмей қалды»,-дейді Жанаев. 

Тарихта Егоров пен Кантария аттары алғашқы ту тігушілер болып қалды. 

Оларды таңдау астарында идеологиялық себептер болған. 

Қошқарбаевтың жасаған ерлігі туралы жазушы Борис Горбатов, танымал 

кинооператор Роман Кармен өз пікірлерін ашық білдіріп кеткен. «Шын мәнісінде 

біздің жауынгерлерді бүркіт пен қыранмен салыстыру еш керек емес. Ешқандай 

бүркіт Қошқарбаевпен тең келе алмайды. Ол менің көзімше Рейхстагқа Жеңіс 

Туын тіккен. Бұндай батырды сипаттау үшін мүлдем басқа теңеулер мен образдар, 

жаңа поэзия керек»,-деп жазып кеткен Горбатов. Ол мақаласы 18 желтоқсанда 1948 

жылы шыққан «Литературная газетада» шыққан болатын.  

Қошқарбаев пен Булатовтың ерлігін мойындағандар арасында дивизиялық 

газетаның корреспонденті Василий Субботин болған. Өз кезінде журналист осы 

жайында бірнеше рет жазған еді. Субботиннің соңғы сақталған естеліктерінің 

бірінде аталған мәселе туралы пікірі анық байқалады. «Мен осы 15 жыл ішінде 

Қошқарбаев пен Булатов істеген ерлік ұмытылып бара жатқанына қынжыламын. 

Ешкімнің аты бұлардың ерлігін жасыра алмас».  

 

 



            Рақымжан Қошқарбаев, Ғабит Мүсірепов,  

        Сырбай Мәуленов және жауынгер жолдастары 

Қараша 2019 
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Көптеген жылдар өткеннен кейін ғана қоғам тарихи әділеттілікті орнату 

бағытында мардымды қадамдар істей бастады. Бауыржан Момышұлы айтуымен 

жас қазақ журналисті Кәкімжан Қазыбаев 1958 жылы «Лениншіл жас» газетінде 

«Жас қазақтың ерлігі» атты мақала жариялады. Мақала арқылы батырлардың 

есімдерін бүкіл Кеңес Одағына танылды. 

Рақымжан Қошқарбаевқа Кеңес Одағы батыры атағы берілмеді. Бауыржан 

Момышұлы, Кәкімжан Қазыбаев, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Әбділда 

Тәжібаев секілді қоғам белсенділері Рақымжан Қошқарбаевқа Батыр атағы 

берілуіне әрекет еткен. Қонаевтың өзі Қошқарбаев пен Булатовты марапаттау 

туралы мәселені көтерген еді. Бірақ ол билік тарапынан жауапсыз қалды. Сол 

кездің өзінде Бауыржан Момышұлы ресей архивтеріне кіруге рұқсаты болатын. 

Сол арқылы Рақымжан Қошқарбаевқа Кеңес Одағы батыры атағын беру туралы 

бұйрықты іздеп тапқан. Бірақ құжатта Сталиннің қолтаңбасы болған: «Бермеу!» 

(отказать). Неге? Себебі, Рақымжан Қошқарбаевтың әкесі 1937 жылы 

репрессияланған болатын. 

Бірақ бұл әділетсіздік біздің жерлесімізді құлата алмады. Оның қызының айтуы 

бойынша, Рақымжан аға осы жағдайға байланысты ешқашан көңіл-күйін түсіріп, 

ренжіген емес. Рақымжан Қошқарбаев Алматы қаласының депутаты болып үш 

мәрте сайланған. «Жеңіс туы» және «Шабуыл» атты екі кітап жазып шыққан. 

2005 жылы Әділ Медетбаев Рақымжан Қошқарбайұлы туралы «Шабуыл» атты 

деректі фильм түсірді. Ал жақында ресейдің ресми арнасы «Россия 24» 

Қошқарбаев пен Булатовтың ерлігін мойындады. Рақымжан Қошқарбаев 1988 

жылы Алматы қаласында қайтыс болды.  

"Халық қаһарманы" атағы Р.Қошқарбаевқа 2001 жылы берілді. Батырдың 

жұлдызын тапсыру сәтіне Қошқарбаевтың жары Рахила, қызы Әлия жөне 

майдандас досы Ж.Жанасов шақырылды. Награданы тапсыру кезінде Президент 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Р.Қошқарбаевтың батырлық ерлігіне барынша 

жоғары баға берді, оның тәрбиелік және патриоттық мәнін баса атап айтты. 

 



Желтоқсан 2019 
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Қос батыр қалаға келген сапарында қалалық телестудияда болып, арнайы 

хабарға қатысып, балқаштық көрермендермен көгілдір экран арқылы жүздескен 

еді. Хабарды ұйымдастырып, жүргізген белгілі өлкетанушы Күләш Сардарбекова 



«Мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы тарихта небір зұлматты жылдар 

мен қанды қырғындарды бастан өткеріп, бүтіндей бір ұлттың жойылып 

кетуіне жол бере жаздаған қаншама сұрқия саясат пен арамза әрекеттерді 

бастан өткерді. Солардың «ат ауыздығымен су ішкен, ер етігімен су 

кешкен» ең бір қайғылы кезеңдері Ұлы Отан соғысымен байланысты.  

Гитлердің жер бетінде тек асыл текті неміс халқы ғана өмір сүруі қажет деп 

өркөкіректік пен шектен шыққан менмендікке бағытталған зұлым 

саясатының салдарынан тұтанған алапат соғысқа тек қазақ жерінен ғана 

аттанған 350 мың қазақ қайтып еліне оралмады. Олар сұрапыл соғыс 

жылдарында Отанын, туған жерін жаудан жанқиярлықпен, асқан ерлікпен 

қорғай білді.  

«Адам ешқашанда батыр болып тумайды. Айбындылық батырлық, ерлік 

аспаннан түспейді. Табандылықтың атасы танымды тәрбиеден бастау 

алды» - деп даңқты батыр Бауыржан Момышұлы айтқандай, бұл жеңіс 

оңайлықпен келген жоқ. Ер жүрек батыр аталарымыз бен апаларымыздың 

ерлігінің арқасында келді.  

  

Соғыстың  

нүктесін қойған 

 Қошқарбаевтың 

 ұрпағы 
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    Қаңтар 2020 

         
9 мамыр 1965 жыл. Арқалық қаласы. 

Рақымжан Қошқарбаев және Қасым Қайсенов 

 – қаланың құрметті азаматтары 



Қос батырдың   хат жазатын  

жекеленген  бланкасы мен  

мөрлері болған екен 

Жерлесіміз Күләш Ыбжанқызына 

Рақымжан Қошқарбаевтың 

 өз қолымен жазып 

сыйға тартқан күнделігі 
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1947 – 67 ж. Ақмола облыстық атқару комитетінде нұсқаушы, Қазақ КСР 

Министрлер Кеңесі жанындағы қоныс аударушылар жөніндегі бас басқармада 

инспекторы, 

1967 жылдан «Алматы» қонақ үйінің директоры болды. Қызыл Ту, 1-дәрежелі 

Отан соғысы ордендерімен, көптеген медальдармен марапатталған. 

1988 ж. 10 тамызда Алматы қаласында қайтыс болды. 



Серікбай Оспанов 
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Рақымжан Қошқарбаев Кеңес Одағының  

Батыры ұшқыш А.Мересьевпен бірге 



Ескерткіштер 



    Сәуір 2020 
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Дөңгелектеп  көрсетілген  жерге,  30 сәуір 1945 жылы  бірінші болып   

Жеңіс  туы тігілген жер 

1994 жыл 

Күнпарақ  

беттері 
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Мамыр 1965 жыл. Берлин қаласы. 

Шёнефельд  әуежайында  жұмыскерлермен  

кездесу кезеңі 



Ізтай Мәмбетов 



    Маусым 2020 
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1984 жылы 20 қыркүйекте Халық қаһарманы, Рейхстагқа Жеңіс  туын тұңғыш  

тіккен, жерлесіміз Рақымжан Қошқарбаев пен Халық қаһарманы Қасым Қайсенов  

Балқашқа келген. №4 училищедегі кездесу кезеңі. Р. Қошқарбаев осы училищенің 

№1  құрметті оқушысы болып саналады. Қазір бұл лицей Р. Қошқарбаев атымен 

аталады. 



Кәкімбек Салықов 

3 мамыр  

«Воин  

Родины» 

Газетінен 

 кесінді 



    Шілде 2020 
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Қалалық өлкетану мұражайындағы  кездесу сәті, қос батырмен бірге, 

Л.Скальковский, У.Юсим, Ш.Мұсаханов және В.Александрова.   Мұражаймен  

таныстыруды жүргізген өлкетанушы Сардарбек Күләш.. 



Рақымжан Қошқарбаев және Василий Субботин 

Отбасылық достарымен 



    Тамыз 2020 
Дүйсенбі 

Сейсенбі 

Сәрсенбі 

Бейсенбі 

Жұма 

Сенбі 

Жексенбі 

Мамыр 1945 жыл. Берлин қаласы.  

№5 орта мектепте неміс пионерлерімен кездесу  



Рейхстагқа ту тіккен жауынгерлер 1 мамыр мерекесі:Капитан С.А.Неустроев, 

лейтенант Р.Қошқарбаев, сержант М.Егоров және кіші сержант М.Кантария 

Мамыр 1946 жыл, Қорғаныс министрінің саяси басқармашылық (№9) 

журналынан алынған сурет 

 

 

Алматы.  28 Панфиловшылар саябағындағы ескерткіш алдында  



«Фронтовик» газетінен кескінді  17 мамыр 1945 



Қарағанды облысы,  

Балқаш қаласы, 

 Сәтбаев көшесі, 5 үй 

М. П. Русаков атындағы  

№2 санаторлық мектеп-интернат кітапханасының 

«Балауса» шағын баспасы 

Құрастырушы: Анитова С.А.  

 


