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Жалпақ жұртыңды, иісі алашыңды құрметтеу,
алдымен өзің туған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, 

адамдарын ардақтаудан басталады.
Н.Ә.Назарбаев

Уважение своего народа начинается с познания истории, 
природы и почитания людей родного края

Н.А.Назарбаев

Respect for your nation begins with 
the knowledge of the history, 

the nature of their native land and honoring people
N.A.Nazarbayev



Құрметті оқырмандар!

Біздің халқымыз еңсесін тіктеп, 
елдігін, ерлігін жоғалтпай, биіктен 
биікке өрлеуден талмай келе 
жатқан батыл да, батыр халық. 
Небір зұлматта, ең қиын кезеңнің 
өзінде туған жері мен елін, өзінің 
төл мәдениеті мен әдебиетін, інжу-
маржандарын, салт-дәстүрін, әдет-
ғұрпын сақтай отырып, бүгінгі 
ұрпаққа жеткізді. 

Тарихтың көне қойнауында 
биік мұратты ту етіп, өркениет пен 
ізгіліктің, мәдениет пен өнердің 
дамуына ықпал еткен халықтың 
қалың ортасынан шыққан тарихи 
тұлғаларға арайлы Ақтөбе жері кен-
де болған емес.

Сізге ұсынылып отырған «Ақтөбе 
аймағының тарихи тұлғалары» атты 
кітап Қазақ елінің, бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстан Республикасының ажыра-
майтын бөлшегі — Ақтөбе аймағында 
туып-өскен, танымал тарихи 
тұлғалармен таныстырады. 

Бүкіл қазақ халқының бірнеше 
ұрпағына ерліктің өнегесі болған 
Қарақыпшақ Қобыландының сүйегі 
жерленген, Тайбурылдың тұяғының 
ізі өшпеген жерде жалпыхалықтық 
деңгейде ұлықталып отыр. 

Халқымыздың бірлігі мен 
тұтастығын сақтауға, әділдіктен 
таймаған айыр тілді Әйтекедей, өз 
заманында «дала Нострадамусы» 
атанған Тілеуұлы Мөңкедей билерді, 
ел тағдыры талқыға түскенде арыс - 
тандай айбатымен, айбынды қай-
ратымен, әскери сұңғылалығымен 
қол бастаған Әбілқайыр баһадүр хан, 
Бөкенбай Қараұлы, Есет Көкіұлы, 
Есет Көтібарұлы сияқты көптеген 
батырлардың жалғасы аяулы Әлия 
Молдағұлованы берген.

Нұрпейіс пен Шернияздай жырау, 
Әбубәкірдей шайыр, тұтас бір күй 
мектебін қалыптастырған Қазанғап 
шыққан өңірде кешегі тоталитарлық 
кеңестік кезеңде өмірлері құрбан 
болса да Ұ.Құлымбетов, Т.Жүргенов, 
Т.Жаманмұрыновтай мемлекет қай-

раткерлері, Қ.Жұбанов, Т.Шона нов 
сияқты ғалымдар өшпес із қалдырды. 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 
еңбектегі ерлігімен Ш.Берсеев үлес 
қосты. Кейінгі кезеңде В.Пацаев 
ғарыш көгінде қалықтап, А.Жұбанов, 
Ғ.Жұбанова, Р.Жаманова, Н. Тапалова 
өнер туын биікке көтерді. 

«Өткенді білмей келешек жоқ». 
Сондықтан да үстіміздегі жылы 
Қазақ хандығының 550 жылдығы, 
Жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 
20 жылдығы сынды ұлттық мере-
келер қарсаңында, Ақтөбе өңірінің 
өзіндік орны, тағылымды тарихы 
бар қасиетті мекен ақиық ерлері 
мен небір дүлдүлдерді өсірген. 
Асыл азаматтарымыздың деректі 
ғұмырнамаларымен жете танысты-
ру, насихаттау біздің міндетіміз деп 
санаймыз. 

Архимед Бегежанұлы  
Мухамбетов

Ақтөбе облысының әкімі



Дорогие читатели !

Наш народ, доблестный и незави-
симый, неустанно стремится к новым 
вершинам. Несмотря на невзгоды и 
тяжелые испытания, он с гордостью 
преодолел их, сохранил и донес до по-
томков свою землю и страну, литера-
туру и культуру, национальные тради-
ции и обычаи.

В мудрых словах «Историю пишет 
народ» заложен глубокий смысл. 
В истоках истории немало героев и 
исторических личностей, вышедших 
из народной гущи, которые своими 
делами и поступками способствовали 
развитию цивилизации, культуры и 
искусства.

Представляемая книга «Историче-
ские личности Актюбинской земли» 
познакомит вас с известными истори-
ческими деятелями, родившимися на 
Актюбинской земле, которая являет-
ся неотделимой частью независимого 
Казахстана.

Земля, где остались следы Тайбу-
рыла, в которой похоронен ставший 
примером героизма для всех поколе-
ний казахского народа Каракыпчак 
Кобланды, почитается на всенародном 
уровне.

Для сохранения единства и целост-
ности народа самой природой были 
посланы такие выдающиеся личности 
как мудрый и справедливый Айтеке би, 
названный в свое время «Нострадаму-
сом степи» Монке би Тлеу улы, когда 
страна была под угрозой, на ее защи-
ту под знамена полководца Абулхаира 
Бахадур хана встали батыры Бокенбай 
Караулы, Есет Кокиулы, Есет Котибару-
лы, их продолжение — дорогая нашим 
сердцам — Алия Молдагулова.

Народные акыны Нурпейис, Шерни-
яз и Абубакир, основатель школы кюй-
ши Казангап, вчерашние жертвы тота-
литарного режима государственные 
деятели У. Кулымбетов, Т.Жургенов, 
Т.Жаманмурынов, ученые К.Жубанов, 
Т.Шонанов оставили неизгладимый 

след в истории страны. Трудовой 
подвиг на благо Победы совершил 
Ш.Берсеев. В последующие годы кос-
монавт В.Пацаев, композиторы Ахмет 
и Газиза Жубановы, оперная певица 
Роза Жаманова, первая профессио-
нальная балерина Н. Тапалова внесли 
свой вклад в развитие культуры и ста-
новление страны.

«Не познав прошлого, не построишь 
будущего». В этом году Республика 
Казахстан будет отмечать 550-летие 
Казахского ханства, 70-летие Победы, 
20-летие Конституции, поэтому мы 
считаем своим долгом, познакомить 
вас со страницами жизни этих заме-
чательных личностей Актюбинского 
края, расположенного на западе не-
объятных просторов Казахстана и 
являющегося одним из исторических 
мест, где родилось много известных 
людей.

Архимед Бегежанович Мухамбетов,  
Аким Актюбинской области

Dear Readers!

Our people, valiant and independent, 
set their minds on reaching new heights 
constantly. They have overcome all the 
misfortunes and challenges they came 
across, and managed to preserve their 
land, country, literature and culture, na-
tional traditions and customs to their de-
scendants.

There is a wise saying «History is writ-
ten by people» and it has a deep meaning. 
The history is originated by a number of 
heroes and historical figures who came 
from among ordinary people with their 
deeds and actions contributing to the de-
velopment of civilization, culture and art.

The famous historical figures, born on 
the land of Aktobe region, are presented 
in the book «Famous Historical Figures of 
Aktobe Region» which is an integral part 
of Independent Kazakhstan.

This is the land where Taiburyl left its 

tracks, where Karakypchak Koblandy was 
buried, having set an example of heroism 
for all generations of Kazakh people, and 
being worshiped at a national level.

With the aim of preserving the unity 
and integrity of the people, the nature 
gave us such prominent figures as wise 
and fair Aiteke bi, Monk bi Tleuuly called 
at his time «Nostradamus of the steppe», 
and when the country was in danger Bo-
kenbay Karauly, Yesset Kokiuly and Yes-
set Kotibaruli stood up, ready to protect it 
under the command of Abulkhayr Bakha-
dur Khan, their path was continued by, 
dear to our hearts, Aliya Moldagulova.

National akyns Nurpeyis, Sherniyaz 
and Abubakir, a founder of the school, ky-
ui performer Kazangap, the victims of the 
totalitarian regime, outstanding states-
men U. Kulymbetov, T. Zhurgenov, the 
scientists K. Zhubanov, T. Shonanov, T. 
Zhamanmurynov left ineradicable traces 
in the history of the country. Sh. Bersiyev 

performed a heroic deed to the benefit of 
the Victory. In the following years, a cos-
monaut V.Patsayev, composers Akhmet 
Zhubanov and Gaziza Zhubanova, an op-
era singer Rosa Zhamanova, the first pro-
fessional ballet dancer N. Tapalova made 
a significant contribution to the develop-
ment of culture and the country.

«Without knowing the past and one 
cannot build the future». This year the 
Republic of Kazakhstan will celebrate the 
550th Anniversary of the Kazakh Khan-
ate, the 70th Anniversary of Victory Day, 
the 20th Anniversary of the Constitution, 
so we consider it our duty to acquaint 
you with the lives of those great person-
alities of Aktobe region, located on the 
vast western expanses of Kazakhstan 
and found to be one of the historic sites, 
where many famous people were born.

Arkhimed B. Mukhambetov,
Akim of Aktobe Region
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