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Біздің заманның батырлары 

Аман қалған шабуылдан жүздеген,  

Батыр халық екенбіз ғой біз деген. 

....Тарих қойнауына тереңінен үңілсек , тәуелсіздік жолындағы қазақ халқы көрген ауыр 

қасірет , талай – талай бастан кешірген қиындықтар көз алдымызғы келе бастайды.   

Кешегі тәуелсізідік жолында құрбан болған батыр бабаларымыздың ерлігіне терең түпте 

жатқан тарихтың өзі куә. Ары айпай – ақ мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы 

желтоқсан құрбандарын еске алмай кету мүмкін емес.  Кешегі хан Абылай мен Кенесары, 

Амангелділердің жалғасы  Ербол, Ләззат, Сәбиралардың  өшпес рухы мен бейнесі 

мәңгілік біздің жадымызда сақтаулы. 

Тәуелсіздік – тарихтағы қасіреттің синонимі , бүгінгі таңдағы қасиеттің символы.  Қазіргі 

заманның өзінде де ел қорғап жүрген батыр ерлер мен жауынгерлер баршылық.  

ХХІ ғасырдың батырлары деп біз бүгінгі күннің , яғни бейбіт елдің жауынгерлерін 

айтамыз.  

Бүгінгі күні елімізде түрлі оқыс жағдайлар тіркелуде. Соның ішінде ең ауыры, жанымызға 

үлкен жара салғаны сонау Қараханидтер дәуірінен бастап қаланған дініміз Исламның  жан 

– жаққа жұлмаланып , қорлануы. Небір уахабизм өкілдерінің дінімізді басқаша 

насихаттауы.   Соның әсерінен елімізде небір лаңкестің әреккеттердің болуы.  Террорлар 

көбейіп , ел тыныштығының  бұзылуы.   

Әр адамның өмір жолы оның тағдыры екені анық...  Менің шығармама арқау 

болғалы отырған – кешегі күні Ақтөбе қаласында болған қанды қол террорлар әрекетінен 

қаза тапқан бүгінгі күннің батыры жайлы.  

Жалпы бұл оқиғаны Ішкі істер министрлігі  Ұлттық гвардияның қару – жарақ бөліміне 

жасалған шабуыл, терроризм екендігін мәлім еткен болатын. Әрине осындай жағдайдың 

біздің елімізде болғаны көңілімізге қаяу түсіргенін жасыра алмаймыз.  Бейбіт күнде 

елімізде Ақтөбе қаласында 33 жастағы әскери бөлімнің қызметкері Мерхан Тәжібаев 

қызметтік міндетін орындау үстінде қаза тапты.  Сонымен қатар біршама осы әскери 

бөлімнің қызметкерлері көз жұмды.  

Сол күні Мерхан Тәжібаев содырлардан қару – жарақ қоймасын аман сақтап қалып , сол 

жерде өзін жан тәсілім етті.  Ол осы әскери бөлімнің қару –жарақ қоймасына содырларды 



кіргізбей , ешбір қару – жараққа қол салдырмады. Соның арқасында еліміз тыныш 

күндеріне қайта оралды.  

Оның осы ерлігі болмағанда , содырлар қару – жарақты алып шыққанда сол күні қандай 

жағдай болатынын кім білсін?!.. 

Иә, дегенмен марқұмның жарқын бейнесі біздің , халқының , келер ұрпақтың жадында 

мәңгі сақтаулы болады. Себебі ол – бейбіт еліміздің, бейбіт күннің батыры болып қала 

береді... 

Сондай –ақ, осындай ағымдағы қанды оқиға Алматы қаласында болған еді.Бұл оқиға елдің 

қабырғасын тіптен қайыстырды. Бұл күні өз міндеттерін адал атқарды.Олар өздерінің адал 

міндеттерін өтеу алдында жан тапсырды. 

Сол күні, яғни жиырмасыншы шілде күні жұрт Балуан Шолақ сарайы түгілі көше бойына 

сыймай қалды. Күллі қазақтың қабырғасын қайыстырған қаралы жиындар Жамбыл мен 

Алматы облыстарында да өтті.Кіші сержант Мақсат Сәлімбаев туған жері Қарақастек 

ауылында жерленсе,Бауыржан Нұрмаханбетов өзі туып – өскен Қордай ауданында қара 

жер қойнына тапсырылды. 

Қаза болған батырлармен қоштасуды борышы санағандарда шек жоқ. Таң атысымен 

Балуан Шолақ сарайына ағылған халықтың көптігі сонша,көше бойына сыймай 

қалды.Қару кезеген қаніпезерден құтқарамын деп кеудесін оққа төсеген ұлдардың табыты 

төрге қойылды.Көк ту көрпесі боп жамылып,хас батырларға лайық құрмет көрсетілді. 

Ел басына қауіп төнгенде қара басын ойламаған Аян Ғалиев пен Ғани Нұрмаханбетовпен 

қоштасуға күш құрылымындардың бірі қалмай келген.Ғалиевтің 11 жасар қызыда соңғы 

мәрте әкесінің қасында болуды қалапты.Бір күнде жесір мен жетім атанған аналы – 

балалы екеуі көз жасына ерік беріп,жүздеген адамның жұбатуы да олардың көз жасын 

тыйғыза алмады. 

Міне бейбіт күннің нағыз батырлары !  Тағзым сендерге мың мәрте!  Рухты бейне,мәңгілік 

жаса! 

Осындай террорлар қолынан қаза тапқан бүгінгі күннің батырларының жарқын 

бейнесі мен ерлік істері ешқашан жадымыздан өшпесін.  

Еліміздің тәуелсіздігі,ата-бабамыздың асқақ арманынан туындаған, бүгінгі ұрпақ қол 

жеткізген ұлы жеңіс. 

Бүгінгі Қазақстан – әлемдік аренада өз орнын ойып алған,Азия мен Еуропаны 

мойындата білген өжет елдің мекені.Біздің елдің ұрпақтары әлем мойындаған алпауыт 

елдің азаматтары.Сондықтан,бейбіт күннің батырлары, осы күннің жауынгерлері асқақ 

бейне,рухты тұлға болсын демекпін!Келер күн елімізге тек бейбіт күнді нәсіп еткей! 

Себебі, тәуелсіздік пен бейбіт күн-бізге тәңірден келген тәтті сый! 



Ендеше жасай бер,бүгінгі күннің батырлары,аман бол өр де биік тау тұлғалы 

батырларым! 

 

 

 

 


