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Өмірбаян 

 Марал Зейнел-Ғабиқызы Оспанова 1951 жылы 23 шілдеде Солтүстік 

Қазақстан облысы, Пресновский ауданы (қазіргі Шалақын ауданы) Солтүстік 

Қазақстан облысы, Ортақкөл ауылында қазақ жазушы-прозаик Зейнелдің 

отбасында дүниеге келген. Ғаби Иманбаев, КСРО Жазушылар одағының 

мүшесі, туған жер, замандастары туралы көптеген әңгімелер мен 

хикаялардан тұратын 17 кітап жазған.С детства увлекалась пением, много 

читала книг, любила литературу. 

 Марал Зейнел-Ғабиқызы 47 жыл Отан игілігі үшін еңбек етсе, оның 40 жылы 

дәрігерлік қызметпен айналысты. Ол өзінің біліктілігін үнемі арттырып 

отырды, еңбек жолында 10 рет біліктілікті арттыру курстарында оқыды: 

клиникалық кардиология, терапияның өзекті мәселелері, рационалды 

тамақтану және диетология, фтизиатрия, және т.б. 

 Оның 40 жылдық дәрігерлік қызметі атап өтіліп, 2015 жылы «Денсаулық 

сақтау ісіне қосылған әлемі үшін» төсбелгісімен марапатталған, Астана 

медицина университеті жанынан құрылған «Алтын қор» қорында. 

 Негізгі мамандығымен қатар шығармашылықпен айналысады, өлең, 

мақалалар жазады. Шығармаларын «Солтүстік Қазақстан», «Көкшетау», 

«Солтүстік Қазақстан», «Егемен Қазақстан», «Маяк», «Қызылжар және 

Қызылжарлықтар», «Ана тілі», «СК апталығы» газеттерінен оқуға болады. 

 2002 жылы «Қылым» ғылыми баспа орталығы Алматыдан «Қызылжарым» 

атты тұңғыш жыр жинағын басып шығарды, оқырмандар жылы қабылдады. 

 2003 жылы Петропавлда Мағжан Жұмабаевтың 110 жылдығына Марал 

Зейнел-Ғабиқызының өлеңдері енген жергілікті ақын-жазушылардың жинағы 

жарық көрді. 

 2004 жылы Солтүстік Қазақстан облысы әйелдерінің «Бысешектер-

Ақшақарлар» атты жыр жинағы жарық көрді, оған Марал Зейнел-

Ғабиқызының екі тілде: қазақ және орыс тілдерінде өлеңдері енген. Сол жылы 

жазушы Зейнел-Ғаби Иманбаевтың 80 жылдық мерейтойына орай «Қалам 

Қадірін ұстаған бледи» атты естелік кітабы жарық көрді, оған әкесі туралы 

өлеңдері енді. 

 2006 жылы Петропавл қаласында «Сырлы сезім» атты екінші жыр жинағы 

жарық көрді. Сол жылы оның лирикалық өлеңдері еліміздің бас әдеби газеті 

«Қазақ әдебиеті» бетінде жарияланды. 2006 жылы жазушы Әлібек Ғалеевтің 

«Өмір арнасы-Ұрпақ жағасы» кітабы жарық көрді, оған Марал Зейнел-

Ғабиқызының мақаласы енді. 



 Жазушы Таңат Сүгірбаев 2008 жылы туған жер, ауыл туралы «Ауылым аты-

Баян» атты кітабында қуғын-сүргінге ұшыраған жерлестері Марал Зейнел-

Ғабиқызы туралы өлеңдері мен мақаласын жариялады. 

 Марал Оспанованың 2011 жылы жазушы, әкесі Зейнел-Ғаби Иманбаев 

туралы естеліктер жинағы «Жақсынық аты үшпес», 2013 жылы «Солтүстік 

Қазақстан» баспасынан балаларға арналған «Балаларға арналқан қызыкер 

ғұлама» атты әңгімелер жинағы жарық көрді. " 

 2014 жылы «Солтүстік Қазақстан» баспасынан «Қоқыр дүптері» деген атпен 

ата-ананың өлеңдері мен естеліктер жинағын шығарды. 

 Марал Зейнел-Ғабиқызы – Қазақстан Журналистер одағының мүшесі. Туған 

өлке туралы, табиғаттың әсемдігі туралы, махаббат туралы, жалпы адамзат 

туралы, сонымен қатар әртүрлі аурулардың алдын алу туралы мақалалар, 

өлеңдер жазады. 

 Үйленген. Жұбайы - Абай Бейсембайұлы - дәрігер-хирург, Петропавл 

қаласындағы бірінші қалалық аурухананың хирургия бөлімінде жұмыс істейді. 

Ұлдары Айбар мен Айдын отау құрып, немерелері Асылхан, Айдос, Ердар, 

Асылжан өсіп келеді.Келіндері Гүлмира мен Көгершін де есепші болып жұмыс 

істейді. 

 Марал Зейнел-Ғабиқызы қалалық мәдениет бөлімі ұдайы өткізетін атаулы 

даталарға арналған түрлі қоғамдық іс-шараларға үнемі қатысып отырады. 


