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Кеңес Одағының Батыры Қ.Сұрағановқа көше атауы берілсе құп 

  

Осы батыр аталарының ерліктерін бүгінгі ұрпақ мақтан тұтып, олардың есімдері қазақ халқының 

тарихында мәңгілік сақталып қалуы бізге аманат. Мәселен, 31 жыл ғана өмір сүрген Серікбай 

Мүткеновтің есімі туған ауылына, өзі оқыған мектебіне, Украинадағы Ризина мен Ақтоғай ауылы 

және Павлодар қаласындағы көшелерге берілген. Мүткенов ауылында, Павлодар қаласындағы 

Жеңіс алаңында оның бюсті бар. Батыр оқыған қазіргі Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық 

колледж ғимаратының сыртқы қабырғасына ескерткіш тақта орнатылған.  

Павлодар мен Ақсу қалаларында және Ақсу қалалық әкімдігіне қарасты Жолқұдық ауылында 

небары 25 жасында өмірден озған Қанаш Қамзиннің есімімен аталатын көшелер бар. Павлодар 

қаласындағы Жеңіс алаңында оның бюсті қойылған, Жолқұдық ауылындағы мектеп ғимаратында 

мемориалдық тақта орнатылған. 

 Құдайберген Сұрағановқа арналып әзірге ол оқыған қазіргі Бейсен Ахметов атындағы 

педагогикалық колледждің сыртқы қабырғасына мемориалдық тақта ғана орнатылған.  

Махмет Қайырбаевтың есімі Павлодар қаласындағы бір көшеге және осындағы балалар мен 

жастардың спорт мектебіне берілген. Сонымен бірге, Павлодар қаласындағы Жеңіс алаңына оның 

бюсті қойылған, ол тұрған үйде мемориалдық тақта бар. М.Қайырбаевтың көптеген неміс 

солдаттарын жер жастандырған, оның басқаруында болған зеңбірек те Павлодар қаласындағы 

музейге қойылған. 

 Енді есімі кейінгі кезде ұмытылып бара жатқан, аузымызға алмай жүрген Құдайберген Сұрағанов 

жайында аз-маз әңгіме қозғасақ деймін. Құдайберген Мағзұмұлы 1921 жылы Качир ауданы 

Сұлуағаш ауылында дүниеге келген. Ол 1940 жылы Павлодар педагогика училищесін (қазіргі 

Бейсен Ахметов атындағы педколледж) бітірген. Соғысқа дейін Павлодар ауданындағы Жаңа-Ауыл 

мектебінде мұғалім болып қызмет істеді. 1940 жылы әскер қатарына алынып, Шығыс Сібірде 

Манчжурия шекарасына жақын орналасқан «Таңсыбұлақ» деген жердегі 185-ші артиллерия 

полкінің оқу батареясына қабылданды.  

1941 жылдың желтоқсан айында Қ.Сұрағанов оқу батареясы артиллерия взводы командирінің 

офицерлік емтихандарын шұғыл «5» деген бағаға тапсырып, Иркутск қаласына артиллериялық 

взводтың командирінің стажері етіп жіберіледі.  

1942 жылдың көктемінде Қ.Сұрағанов сайыпқыран жауынгерлер қатарында әскери техникамен 

Батысқа қарай поезбен жол тартып, Дондағы Ростов облысының Котляров темір жол станциясына 

жетеді. Осында 229-ыншы атқыштар дивизиясы құрамындағы 811-інші атқыштар полкінің 2-нші 

дивизионы қатарында Дон өзені бойында алғаш рет соғысқа қатысты. Содан кейін Волга-Дон, 

Сталинград (қазіргі Волгоград) бағыттарында болған шайқастардың бел ортасында болады.  

1942 жылдың 8-інші тамызында Сталинград қаласын қорғаудың екінші айында лейтенант 

Қ.Сұрағанов коммунистер партиясына қабылданады. Сталинградты қорғау үшін болған 

ұрыстардың бірінде ол басқарған артиллериялық взвод жаудың 7 танкісін жойып жібереді. Осы 

ерліктері үшін взвод құрамы майдан газетінде дәріптеліп, жауынгерлер тегіс мемлекет 

наградасына ұсынылады. Сондағы тағы бір қиян-кескі шайқаста взвод командирі Сұрағанов 

қабырғасынан ауыр жарақат алып, әскери медициналық сараптама оны елге қайтаруға шешім 

қабылдайды. Сонда батыр: «Мен өз аяғыммен жүре аламын, бір қабырға болмаса, бүкіл денем сау, 

команда беруге шамам жетеді. Сондықтан мені елге жіберіп, әуре қылмай, госпитальда аз күн 

емделгесін, кешіктірмей майданға жіберіңдер», - деп, бас дәрігерге қарсы қарап, қайсарланып 

тұрып алады.  

1945 жылы Одер өзенінен өту кезінде жасаған таңғажайып ерлігі үшін аға лейтенант Сұрағанов 

Кеңес Одағының батыры атағына ұсынылды. Бұл ерлік былай болған еді: Неміс әскери 

құрамаларының өзеннің арғы бетінде орнығу ретін анықтап, олардың қорғаныс шебін бұзу үшін 

Құдайберген өзімен бірге екі барлаушы мен байланысшыны алып жүреді. Қайықпен қараңғы түнде 

дамылсыз атылған оқ астында Одердің арғы жағасына шығады. Өзеннің немістер бекінген тұсына 

өткен Сұрағанов өзінің құрамасымен байланысқа шығып, жау әскері бекінген жердің координатын 

хабарлайды. Содан кейін атысты бастаған Кеңес Одағы әскерінің гаубицалары жау бекінісін 

нысанаға алып, фашистерді көп шығынға ұшыратады. 
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Кейін 142-нші артиллериялық бригаданың 8-інші батарея взводын басқарған (1-інші Беларусь 

майданы, 33-інші армия) аға лейтенант Сұрағанов Волгадан Шпрееге дейінгі соғыс жолдарынан 

жүріп отырып, аман-есен елге жеңіспен оралды. Қ.Сұрағанов 5 орденмен және бірнеше медальмен 

марапатталған. 

 Елге қайтіп келген соң Алматыдағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түсіп, оны 1950 жылы 

бітіріп шығады. Сондағы аспирантурада оқып, диссертация қорғап, педагогика ғылымдарының 

кандидаты деген ғылыми дәреже алады. Аталған институтта оқытушы, педагогика кафедрасының 

меңгерушісі болып жұмыс істеді. Кейін Алматы қыздар педагогикалық институтына ауысып, мұнда 

41 жыл үздіксіз ұстаздық етіп, мыңдаған жасқа математика пәнінен дәріс берді. 

 Батыр 87 жасқа қараған шағында Алматы қаласында өмірден өтті. Отан үшін кеудесін оққа төсеген 

қаһарман жерлесіміздің артында Гүлмира есімді қызы мен Серік есімді ұлы қалды. Қазірде 

бұлардан да ұрпақ тарап отыр. 

 Сөз соңында айтарымыз: Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай Павлодар қаласындағы Кутузов 

көшесін «Құдайберген Сұрағанов көшесі» деп өзгертудің жөні келіп тұрған сияқты. Осы ұсынысқа 

Павлодар облысының жұртшылығы, Качир ауданындағы батырдың жерлестері мен ағайын-

туысқандары қолдау білдірсе, құба-құп болар еді. 

  

  

Серік ЖАҚСЫБАЕВ, 

Екібастұз қаласының Құрметті азаматы, 

КСРО Журналистер одағының мүшесі, 

профессор. 


