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«Азамат сыны-ерлік, 

Ерлік сыны-елдік» 

М.Әуезов 

      Батырлықта мінез секілді,өскен орта,көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Әр ел өз 

батырларымен танылады. Батыр болу үшін жас ерекшелігі маңызды емес.Тек жүрек түкпірінде 

өзін ер ретінде,қамқоршы ретінде сезінсе болғаны,оның өзі күш-жігер береді.Ата-бабаларымыз 

елін ойлап, талай ерлік істеп кетті.Елдің қамы үшін жандарын пида етуге дейін барды.Олардың 

ерліктерін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.Бұл жасаған ерліктері біздер үшін үлгі-өнеге,асыл-

мұра .Міне, қазіргі заманда да қаншама  батырларымыз,жанқияр ерліктерінің арқасында танылып 

жатыр.Біреулері жаудан қорғана,біреулері адамдарды өрттен,судан құтқарады.Сондай кісілердің 

бірі менің жерлесім. Ол Ұзынкөл  ауданының  Ішкі   істер  бөлімінің  учаскелік  полиция 

инспекторы болып жұмыс істейді. Лейтенант полициясы Қайырбек Аргингазин  бірдей   бір 

отбасын өрттен құтқару үшін,өртке оранып жатқан үйге,ойланбастан кірді. Оқиға барысы былай 

еді: он тоғызыншы  маусым  күні  полиция  қызметкері  Ұзынкөл ауданының ,Федоров ауылында 

жұмыстан үйге оралып келе жатқанда,біреулердің   көмек  сұрап  жатқанын естіді.Бұл 

Черноскутов әулетінің үйі еді.Электрлі тоғынан жарқыл шығып,аяусыз жалын үйдің көп бөлігін 

алып жатты.Қайырбек  ағай  бірден  жүгіріп  барып,қол  ұшын  созды.Ол сенек арқылы үйге 

кіруге тырысып еді,оның үстіне шифер құлады.Бұл  қиындыққа  қарамастан ,полиция қызметкері 

берілген жоқ.Аяқпен есікті теуіп,  үйдің   иесі  түтінмен уланып жатқанын көрді. Ер адам, үйде 

балалар мен әйелі бар екенін түсіндіре  алды.Қайырбек ағай көмектесуге ұмтылды.  

     Міне,осылайша Қайырбек ағай өрттен  отбасын құтқарып ,  өзінің  жараларына қарамастан 

лаулаған  өттан  балашағаны  сақтап қалды. Бұл батыр кісіден сұхбат алынатын болатын: 

   -Бұл кісінің  игі әрекеттерінің арқасында,біз аман қалдық,-дейді Игорь Черноскутов.Менің 

ұлым бес жасар Игорь,үш жасар қызым Катерина,екі жасар Татьянаның қазіргі жағдайлары 

жақсы,тек аздап шошынып қалған.  Осындай ерлердің істері жерде қалмайды. Оның ерлігі   

бағаланып   Қазақстанның Тәуелсіздік күніне орай Қостанай облысының  Ішкі  істер 



департаментінің бес полиция  қызметкері  батылдық  танытуда  мемлекеттік «Ерлігі үшін» 

марапаттау  алды. 

    Төртінші  желтоқсан күні  Қазақстан  Президенті   Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев  марапаттау 

туралы жарлыққа қол қойды.  

Марапаттау алынғандардын ішінен: 

  Жетіқара қалалық-аудандық ішкі істер бөлімінің Қайыржан Абдуллин қызметкері өткен 

жылдың қараша айында батып бара жатқан сегіз жасар баланы құтқарды. 

   Федоров аудандық Ішкі істер бөлімінің  участкелік  инспекторы  Тілектес  Әубәкіров  елу алты  

жастағы  әйелді  және  бір  жастағы  баланы оттан шығарды.  

   Ұзынкөл аудандық Ішкі істер бөлімінің учаскелік полиция инспекторы Аргингазин Қайырбек 

жанып жатқан үйден бес адамнан тұратын отбасын  құтқарды. 

Міне,осындай ер адамдардын болуына мен мақтан тұтамын.Әрбір  жасаған  игі  іс  марапатқа 

лайық.Әлі  қаншама  біздерге  белгісіз ниетті   істер  жасалады.Менің ойымша, осындай  ерліктер 

елдің  назарынан  тыс қалмайды.Себебі,  ел  қамқоршыларын  халық   білу  керек.Олардың 

ерліктерін  мәңгі  есте  сақталатындай,жүректен орын алып, халық мұрасына айналдыру қажет. 

 Туады ерлер ел үшін,  

Өлмейді ісі мәңгілік.  

Өшпейді абзал есімдер,  

Ұрпаққа жетіп мәңгілік, - деп ақын ағамыз Жұбан Молдағалиев жырлағандай, батыр ағалары-

мыздың есімдері, ерліктері жас ұрпақ санасында мәңгілік сақталатынына кәміл сенемін! 

 

 

 

 

 

 

 


