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Бұл «Естеліктер жинағын» шығарғанда бір кездері 
аңызға айналған, ұйқыдағы түбекті оятқан КЭ 
«МНГР»-дің аты өшпеуін, кейінгі ұрпаққа жетуін 
мақсат еттік.  ГЕОЛОГ-БАРЛАУШЫЛАР жайлы 
жазылған шығармалар көп емес. Олардың ішінде 
бұқаралық «Мұнайшы» қоры мұрындық болып 
шыққан кітаптар бар, бірақ олардың дені өте әрідегі 
тарихты суреттейді, экспедицияның бастауында тұрған 
ардагер ағаларымыздың өмірлерін баяндайды. Ал КЭ 
«МНГР»-дің соңғы дәуірі, соңғы буын еңбек еткен 
мезгілді жазған кітаптар жоқтың қасы.Сол 
олқылықтың орнын толтыру үшін осы естеліктерде 
біздің ҚАРА ШАҢЫРАҚТЫҢ атағы шығып дәуірлеп 
тұрған кезді тілге тиек еттік, соңғы буынның тарихынан 
сыр шерттік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарих сыр шертеді... 

Ұлы Октябрь Революциясының 60 жылдығы атындағы Еңбек Қызыл Ту 
орденді «Маңғыстау мұнайгаз барлау»(МНГР) тресі бүгінгі күнге дейін 
Маңғыстау түбегіндегі мұнай-газ өндіріліп жатырған Жетібай, Өзен, 
Қарамандыбас, Тасболат, Асар, Шығыс Жетібай, Теңге, Доңға, Еспелісай, 
Қансу, Аламұрын, Қаражанбас, Қаламқас, Солтүстік Бозащы, Арман, 
Қаратұрын, Жалғызтөбе, Өлі Қолтық маңындағы Комсомол, Өлі 
Қолтық, Каспий бойы ойпатындағы Елемес, Шығыс Сазтөбе, Бекболат, 
Нысанов, Солтүстік Үстірт етегіндегі Қарақұдық, Арыстанов тағы сол 
сияқты үлкенді-кішілі алаңдардан мұнай-газ кенорындарын ашқан, 
еңбегімен аңызға айналған мекеме. Мұнда еңбек еткен  геолог-
барлаушыларының есімдері «Қазақстан Мұнай Энциклопедиясына» енген. 
100-ден астам барлау алаңдарында бұрғылау жүргізіп, оның 50-ден 
астамынан мұнай-газ көздерін тауып, бүгінгі Маңғыстауды еліміздің 
басты мұнайлы, газды өлкесіне айналдырған бұл ұжымды кезінде 
бұрынғы Кеңестер Одағы түгел білді десек, артық айтқандық болмас. 
Маңғыстау түбегінің түгелге жуық мұнай-газ кенорындарын ашқан, ел 
игілігіне пайдалануға берген біздің  трест «МНГР». Трестің геолог-
барлаушылары Маңғыстау түбегінде мұнай мен газдың мол қорын 
тапқаннан кейін ғана осы өңір адам танымастай өзгерді.  

  Трест «МНГР»-де Кеңестер Одағының және ҚазКСР-дың ең жоғарғы 
мемлекеттік марапаттарына ие болған геолог-барлаушылардың аздаған 
легін атап өтпеске болмайды. Олар: Лениндік сыйлықтың лауреаттары 
Х.Ж.Өзбекғалиев, В.П.Токарев. Социалистік Еңбек Ерлері С.Рысқалиев, 
Т.Қадыров. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаттары В.В.Нечаев, 
Б.Қосмағамбетов. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаттары 
С.Салманов, Ж.Байболов. Бұлардан басқа әр жылдары отандық жоғары 
дәрежелі марапаттарға ие болған геолог-барлаушылардың саны жүздеп 
саналады. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



Алғы сөз 

1957 жылы «Қазақстанмұнай»бірлестігі, КСРО Мұнай Министрлігінің 
бұйрығы бойынша, 8 сәуірде өз бұйрығын шығарып, 
«Маңғыстаумұнайгазбарлау» тресін құрды. Ол Форт-Шевченко қаласында 
орналасты. Алғашқы трест басқарушысы болып О.А.Бердіғожин, бас 
инженері Б.Есенғалиев, бас геологі В.П.Токарев тағайындалды. 

  Трестің құрамына сол кезде Маңғыстауда жұмыс жасап жатырған 
структуралық іздестіру партиясы(Қ.Мырзағалиев, В.Козмодемьянский), 
картировкалық партия(П.Корсун), топографиялық партия (В.Солодов), терең 
бұрғылау конторы Есенов З.К., Хисметов А., Телишев А.Д.,), автокөлік 
конторы (Өтенов С., Данков Л.), құрылыс құрастыру конторы (П.Сим., 
П.Цепов), жұмысшыларды жабдықтау бөлімі (Б.К.Бисенов) енді. 

  1958 ж. «Маңғыстаумұнайгазбарлау» тресі Қазақ ССР Геология және 
Кенқорғау министрлігінің Батыс Қазақстан геологиялық басқармасының 
құрамына енді. Трестің басқарушысы болып Х.Ж.Өзбекғалиев, бас инженері 
А.Хисметов, бас геологі В.П.Токарев тағайындалды. 

  Сол жылы К.И. Бураков бригадасы Түбіжікте, П.Шамрай бригадасы 
Қызанда(Разведка бастығы Үсенов Д., Тажиев Х.) бұрғылауды бастап кетті ... 

 Міне, осылайша трест «МНГР»-дің даңқты эпопеясы басталған болатын.  

 ... Трест «МНГР»-дің геолог-барлаушылары осы өңірден мұнай-газ барлауды 
бастағанға дейін, мұнай-газ кенорындарын ашқанға дейін, заманымыздың 
заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаев «Ұйқыдағы арудың оянуы» атты 
кітабында атап өткендей бұл өңірдің экономикасы дәстүрлі мал 
шаруашылығы мен балық шаруашылығына ғана негізделген артта қалған 
өлке болатын. Трест «МНГР»-дің геолог-барлаушылары Маңғыстау 
түбегінде мұнай мен газдың мол қорын тапқаннан кейін ғана осы өңір адам 
танымастай өзгерді. Бұрындары бірен-саран ғана жастар ауылшаруашылық, 
оқу-ағарту, денсаулық сақтау салаларына байланысты жоғары білім алатын 
болса, ендігі жерде түбектің жастарының негізгі бөлігі өндіріс саласына, 
оның ішінде мұнай өндіру саласының мамандығын игеруге ұмтылды. Геолог-
барлаушылардың ұзақ жылдарғы жанқиярлық еңбегінің арқасында табылған 
мұнай мен газ байлығы түбектіңжастарының білімге деген, оның ішінде 
техникалық білімге деген құштарлығын оятты. Түбекті адам танымастай 
өзгертті. Яғни, Маңғыстау түбегінің заманауи тарихын мұнай-газ табылғанға 
дейін және табылғаннан кейін деп қарастыруға да болатын шығар. Сол 
заманнан бері өткен 61 жылда түбектің қаншама жастары техникалық білім 



алып өндірісті алға сүйрейтін жоғары деңгейдегі басшылар сапына көтерілді, 
солардың көпшілігі еңбек жолын КЭ «МНГР» мекемесінде бастады. Қазіргі 
кезде қазақ елінің мұнай мен газ байлығы еселеп артуына өз үлестерін қосып 
жүрген қаншама жоғары санатты мамандар осы Маңғыстау өңірінен, КЭ 
«МНГР» мекемесінің тапқан байлығының арқасында, соның түрткі болуына 
байланысты оқыды, қалыптасты, мамандығына байланысты өсті, шыңдалды 
десеңші?! Ал оның бер жағында, КЭ «МНГР» мекемесінде бұрғышылардың 
өмірін зерттеу үшін бұрғылау қондырғысында қарапайым жұмысшы болып 
еңбек еткен қазақ халқына аттары жақсы таныс арқалы, ақиық ақындар, 
жазушылар болғанын, олар көптеген жырларын, еңбектерін бұрғышыларға 
арнағанын да атап өтпесек болмайды. 

Осы қалың ұйқыда жатқан түбектіоятқан, түбектің гүлдену ғасырының 
бастауында тұрған КЭ «МНГР» мекемесінің геолог-барлаушылары, солардың 
тапқан мұнай-газы. Исі қазақ атын мақтанышпен атайтын Әбіш Кекілбаев 
сынды ғұлама халық жазушысы осыны көрді, білді және өзінің туған өлкесін 
әлемге танытқан, қойнауындағы байлығын тауып берген геолог-
барлаушыларға ризашылық сезіммен осы кітабын жазды. Ә.Кекілбаев осы 
кітабында атап өткендей «... асыл қазына жиған алтын сандықтың қақпағы 
айқара ашылды. Ұйқыдағы ару оянды». Сол асыл қазына жиылған алтын 
сандықтың қақпағын айқара ашқан, ұйқыдағы аруды оятқан КІМДЕР деген 
сауалға жауап, ол – трест «МНГР». Трест «МНГР» Маңғыстаудың жаңа 
тарихының бастауында тұрған мекеме екенін, оның ардагерлері қандай 
құрметке де болса лайықты екенін қазіргі кезде біреу білсе, біреу білмейді. 
Кейбір мұнай-газ өндіруші ірі мекемелердің жас басшылары, шетелдік 
инвесторлар осы жайтты, мұнайлы Маңғыстаудың тарихын естерінен 
шығарып алған тәрізді. Әйтпесе, Маңғыстау түбегін ұйқысынан оятқан, 
Маңғыстау мұнайшылары өндірістік бірлестігінің дүниеге келуіне себеп 
болған, қала берді 1973 жылы құрамында Маңғыстау, Бейнеу, Түпқараған, 
Ералиев, Мұнайлы аудандары, Форт-Шевченко,  Ақтау, Жаңа Өзен сияқты 
қалалары бар Маңғыстау облысының құрылуына негіз болған геолог-
барлаушылардың Қара Шаңырағы трест «МНГР» екенін көруге болар еді 
ғой. 

 «Геолог-барлаушы» ұғымы «мұнайшы» мен «мұнайшы-геолог» ұғымынан 
кеңірек ауқымды қамтитын ұғым, мамандық, өндірістің бір үлкен саласы. 
Шатастыруға болмайтын ұғым. Маңғыстауда Менделеев таблицасындағы 
көпшілік элементтер бар(ең бастысы, мұнай мен газ) деп ауыз толтырып айту 
үшін, сол элементтерді іздестіріп табатын «Геолог-барлаушылар» екенін 
түсінетін де сана керек-ау ... . 



 Маңғыстауда мұнай мен газ табылмаған жағдайда осы өңірдің қазіргі күйі 
қандай болар еді деп көзіңе елестетудің өзі ...  

Бәкөн әл-Сағыз 

Ақтау 

Тамыз 2018 

 

...  

 

Енді геолог-барлаушылардың Естеліктеріне жол берейік. 

 

 

 

 



 

Б.Бисенғалиев 

Ардагер геолог-барлаушы 

    «Құрмет» орденінің иегері, ҚР Энергетика және минералды ресурстар 
министрлігінің «Құрмет грамотасы», «ІХ бес жылдықтың социалистік 
жарыстың жеңімпазы» төсбелгісі, «Қазақстан мұнайына 100 
жыл»,«Маңғыстау мұнай-газ барлау» кешенді экспедициясына 50 жыл», 
«Маңғыстау мұнайының 50 жылдығы», «Еңбек ардагері», «Қарақия 
ауданына 45 жыл» төсбелгілері сияқты отан наградаларымен, ақшалай-заттай 
сыйлықтармен, аудандық әкімшіліктің алғыс хаттарымен марапатталды. 
Басшылық қызметке тағайындалғанға дейін ұзақ жылдар бойы қоғамдық 
жұмыс ретінде ұжымдық кәсіподақ ұйымына жетекшілік  жасады. Қоғамдық 
жұмысты да абыройлы атқарғанының дәлеліндей сол кездегі Кеңес 
Одағының Орталық Кәсіподақ комитетінің(ВЦСПС)бірнеше дүркін, 
республикамыздың, облысымыздың  Құрмет грамоталарына, Алғыс 
хаттарына, сыйлықтарына ие болды.  Есімі «Ел ардақтылары-Бұрғышылар» 
жинағына, «Незабываемое: страницы истории Мангистау» 
энциклопедиясына, «Олар алғашқылардың бірі болды. Они были первыми» 
деген кітапқа енген. 
  Туған ауылын мәңгілік есте қалдыру жобасының жетекшісі, идея авторы, 
«Сағыз мұнай өндіру кәсіпшілігі» энциклопедиялық жинағының, 
«Студенттік естеліктер» кітабының авторы. 
  Ұл-қыз тәрбиелеп өсіріп, олардан немере-жиен сүйіп отырған абыройлы 
ардагер. 
 

 

 



 
Тәлімгерлерім 

    1974 жылдың октябрь айында ЖНРЭ(Жетібайская нефтеразведочная 
экспедиция) мекемесіне келіп орналастым. Халықтың аузында осылайша 
орыс тіліндегі сөздердің қысқартылған түрі айтылады, басқаша айтсаң 
түсінбей қалуы да мүмкін. Сондықтан мен де солай жаза беремін. ЖНРЭ 
Маңғыстау мұнайын алғаш ашқан мекеме, ол КЭ «МНГР» мекемесінің бір 
құрамдас бөлігі. Басшымыз Қазиев Қуан деген орта бойлы, қараторы өңді 
адам екен. Аманжол-12 деген, Бейнеу ауылының қасындағы Владимир 
Тапаевич Ильясов басқаратын терең бұрғылау бригадасына жіберді. 
Сонымен менің нағыз геолог-барлаушылық өмірім басталды. Осы сәттен 
бастап, демалысқа шыққанша тапжылмастан осы мекемеде жұмыс жасадым. 

Мен келген ЖНРЭ ұжымында атақты, өз ісінің шеберлері көп екен. Осындай 
ұжымға тап болғаныма әлі күнге АЛЛАМА мың шүкіршілік айтамын. 
Бұрғышылар Көбейсін Апақаев, Халипа Ильмұханбетов, Айтжан Жақашев, 
Андрей Лысый, Қаржау Димағанбетов, Николай Белобородов ... Бұлардың 
барлығы да көптеген жоғарғы отан наградаларына ие жандар. Ал бұрғылау 
қондырғысының басшылары Базарбай Қосмағанбетов СССР-дың 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Маңғыстауда ең бірінші болып 5000 
метр тереңдікке бұрғы бойлатқан бұрғылау шебері, Сүйеген Салманов Қазақ 
ССР-ның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, СССР Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты. Бұлардан басқа Тоқтағанов Қаржау,  Бозбаев Ғалымжан(артынан 
екеуіміз көп жылдар бір бригадада жұмыс жасадық, мені еңбекке үйреткен 
ұстазым), Жапаров Берікхан, Төлешов Дауылбек, Қожаев Пәуеден, Владимир 
Тапаевич Ильясов(алғашқы жұмыс жасап бастаған бригадамның басшысы), 
Бесқалиев Меңдібай сияқты мықты бұрғылау басшылары көп еді. Бәрі де 
бірінен бірі өткен «көкжал бөрілер» болатын. Үйренемін деген адамға, 
боламын деген жасқа өнеге болатын істері жетерлік. В. Ильясов пен 
Ғ.Бозбаевтардың тек бұрғылау саласында емес басқа «энциклопедиялық» 
білімдері де таңқаларлықтай терең еді, білмейтін «дүниесі» жоқ болатын, 
екеуі дос та болатын. Екеуімен де ұзақ жылдар жұмыстас болдым, іні 
болдым, үйрендім. Жұмысты да, басқаны да. Тек үйрене білу, ала білу керек. 
Ал сол кезде жас та болса өз білімдерімен көзге іліне бастаған геологтар 
Диханов Сыдиық(геология жөніндегі орынбасар), Жолдасбаев 
Есенқұл(Қуантқан деп те атайды) аға геолог, инженерлер Тұқымов 
Кенжеғұл(ЖНРЭ басшысының технология жөніндегі орынбасары), Өрбісінов 
Мұқанбет аға инженер-технолог, бас механик Тастаев Жалғас сияқты менің 
алдымда бірнеше жыл бұрын оқуларын аяқтап келген жас мамандар, сол 



кездің өзінде өздерін жақсы қырынан көрсетіп үлгеріп, жоғары лауазымды 
жұмыстарды атқарып еңбек етуде еді. 

  Біздер, 1974-ші жылы оқу бітіріп, жолдамамен КЭ «МНГР» мекемесіне 
келген жастар біршама көп едік. Бұған дейін бұл мекемеге тап біздер сияқты 
бірден көп жас маман келмеген екен. Келсе де тап біздердей көп емес, бірлі 
жарым, әрі кеткенде төрт-бесеуден аса қоймас. Ал біздер Шотаев Мәлік, 
Әлімгереев Мақсолат, Ноғаев Қамбар(марқұм), Тілегенов Жетібай, Қойсарин 
Қомшабай(марқұм), Жақыпов Қамидолла, Оңғарбаев Нахим, Тұрсынбеков 
Абай, Өтепов Жұматай(марқұм), Демесінов Тәңірберген, Жалғасов Балғабай, 
Ғалиев Бағытжан, Лева Ким және мен(ешкімді ұмытпаған сияқтымын, бірер 
жігітті жазбай кетсем кешірер, қаншама жылдар өтті арада) сияқты кешегі 
күнгі студенттер бір тобымызбен келіп бұрғылау жұмысына қойып кеткенбіз. 
Осы аттары аталған менімен бірге келген жігіттердің біразы бұрғылау 
саласында айтарлықтай жетістіктерге жетті, жақсы маман атанып өндіріс 
басқарды. 

 Осылайша өмір өтіп жатты, мен бұрғылау саласында геолог-барлаушылық 
өмірімді жалғастыра бердім. Мен үйренетін дүние өте көп болатын, оларды 
үйрететін жақсы адамдар да,  жақсы мамандар да айналамда көп болды. 
Барлығының бас жағында тұрған, бұрғылаушы барлаушы болудың қыр-
сырын өздерінің жұмыс жасау тәсілдерімен үйреткен, тәлім берген 
тәлімгерлерім   В.Т.Ильясов пен Ғ.Бозбаев болатын. Екеуіне де өте ризамын. 
Владимир Тапаевич Ильясов(анасы орыс, әкесі қазақ) орысша сөйлейтін, 
бойы орташа, қалың қара көзәйнек киетін, мығым денелі, өте көп оқитын 
орыстілді жігіт. Балалық шағынан гимнастикамен айналысқан, жақсы 
бұрғышы болған қайратты адам. Көп дайындалып жатпастан тұрған орнынан 
секіріп басынан теріс айналып түсіп сальто жасай алатын, денесін тік 
ұстайтын. «Ақсүйектігі» басым, аңшылыққа құмар, нешетүрлі аңшы 
мылтықтарын жинайды. Бұрғылау қондырғысына көп келмейді, жұмыстың 
барлығын бригадаға өзі жинақтаған тәжірибелі бұрғышылары арқылы 
басқарады. Бригадасы көбіне әр жақтан жиналған «киікқұлақтардан» тұрады. 
К. Рокоссовскийдің штраф.батальоны сияқты. «Киікқұлақтардың» барлығы 
бірдей оны құдайындай сыйлайды, ауызынан шыққан сөзін қалт еткізбей 
орындайды. Бұрғылау қондырғысының басшысы болғанға дейін жұмыс 
сатыларының барлығынан өткен өте білікті маман. Бұрғылауда болып 
тұратын апаттардың, күрделі жағдайлардың барлығын да өте сауатты түрде 
саралайды, өзі «тормозда» тұрып басқарады. Скважинадағы күрделі 
жұмыстар жөніндегі инженер (аварийный инженер) болып та жұмыс жасады. 
Орыстарға бүйрегі бұрыңқырайды, соларды қасына көп жинайды. Екеуміз 



көп жылдар бойы жақсы сыйластық, мені үнемі еркелетіп, жанына жақын 
ұстап «Боречка» деп атайтын, менің атымды толық атағанын естіген емеспін. 
Қондырғыға келетін болса қолына аппақ жұмысшы қолғабын киіп, таза 
киімдерімен, аппақ каскамен «шықиып» кіретін, ұзақ болмастан жағдаймен 
танысып болғасын жататын вагонына кетіп қалатын. Ал Ғалымжан Қағазұлы 
Бозбаев бұған қарама-қарсы мінездегі адам. Майлық-сулығы бірдей бесаспап 
маман. Ұзын бойлы, кең жауырынды, тіке сөйлейтін, қара жұмыстың барлық 
түрінен қашпайтын өте жұмыскер адам, еңбексүйгіштігі керемет. Өте білікті 
бұрғышы(шапшаң қимылдап, айналасындағыларды жұмысқа үйіріп) болып 
вахта басқара алатын, білікті басшы болып бригада басқара алатын қабілеті 
күшті, инженер болып құжаттармен де жұмыс жасайтын бесаспап маман 
болды. Ғалекең бұрғышы болып «тормозда» тұрып жұмыс жасағанда 
айналадағы өмір қайнап, бұрқылдап-сарқылдап, от шашып жататын, 
сыртынан бақылап қарап тұрудың өзі бір тамаша болатын.  Өзінің лауазым 
дәрежесіне қарап жатпастан қандайма лас жұмыстарға бел шешіп, білек 
сыбанып кіріп кететін керемет қасиеті бар болатын. Бір жерде қолын 
қусырып байыз тауып жұмыссыз отырғанын көрген емеспін. 
Қарамағындағыларды да, жұмыс барысында араласқан басқа мамандарды да 
біліктілігімен, жұмысты бүге-шігесіне дейін білетіндігімен де ығыстырып, 
ықтырып тұратын. Ғалекең де мені жасымның кішілігіне қарамастан 
«Бисаха» деп атаумен кетті, атымды тікелей атағанын естімеппін. В. 
Ильясовтың бригадасында бұрғышы көмекшісі, бұрғышы болып жұмыс 
жасадым, содан кейін, экспедиция басшылығы бригада басқаруға шамамның 
келетінін байқаған болар, қақаған қыстың кезінде Қарақұдық №20 деген 
ұңғыны бұрғылап жатырған бригадаға, Ғалекеңнің бригадасына бұрғылау 
шебері болып келдім. Ғалекең біздің бригаданың басшысы, мен 
көмекшісімін. Екі бригадада болғанымда да жақсы тәжірибе жинақтадым, 
геолог-барлаушылық алдағы өмірімнің азығы болатындай мектептен өттім, 
тамаша мектеп болды, жұмысты қалай жасау керек екенін үйрендім.  Бұл екі 
басшы жігіттермен, екі ұстазыммен өте жақсы дос болдым, бірақ екеуін де 
ағамдай сыйладым. Бұлардан басқа сол кезде Сыдиық Диханов, Есенқұл 
Жолдасбаев деген өте тамаша геологтар үйретіп еді: «Өндірісте өз көзіңмен 
көріп, өз қолыңмен өлшеп, жазып алмай болмайды, жұмыс барысында 
біреулердің айтқандарына сенбе, ұятқа қаласың» деп. Бұл қазақтар айтатын 
«Естіген-өтірік, көрген-шын» деген белгілі қағида ғой, осы қағиданың 
дұрыстығына талай мәрте көз жеткіздім, және осы қағиданы санама сіңірген 
екі азаматқа ризашылығымды сан рет айтқанмын. Солардың осы 
принциптеріне жоғарыда аттары аталған екі ағаларымнан үйренген: «Судың 
да сұрауы болады, ауызыңнан шыққан тапсырмаңның артында міндетті түрде 



сұрауы болатынын айналаңдағы жұмыстастарыңа ұқтыр» деген принципті де 
қосып алдым. Осы екі қағидатты бұлжытпай орындауға, әр істе басшылыққа 
алуға тырыстым. Өте күшті принциптер екеніне ұзақ жылдар бойы көзім 
жетті. Бұл жазғандарым менің өндірістегі өмірімнің басы ғана. Тағы бір 
үйренгенім: Қарапайым жұмысшының(бұрғылау саласында тіпті 
ауыр)еңбегінің ауыр екендігі, тапқан табысының маңдай терімен суарылып 
табылатындығы еді(өзім сол сатылардың барлығынан өттім де ғой). Жақсы 
басшы болу дегенің қарапайым жұмысшыны сыйлаудан басталады, сонымен 
аяқталады екен.  Қазіргі кезде өкінішке орай, В.Т.Ильясовтан басқа жоғарыда 
аттарын атаған ағаларым (Ғ.Бозбаев, С.Диханов, Е.Жолдасбаев) біреуі ерте, 
біреуі кеш өмірден өтті. Жарықтықтардың жатқан жерлері жайлы, имандары 
саламат болғай. Шіркін, қандай тамаша азаматтар еді!!! Осы «Тәлімгерлерім» 
деген жазбамда аттары аталған азаматтардан басқа да көптеген ағаларымнан 
сабақ алдым, үйрендім, олардың барлығын осы қысқа жазбамда тізбектеп 
жазуға бола қоймас деген оймен көрсетпедім. Ондай ағаларым менің 
өмірімде баршылық ... 

... 

Түнгі вахтада 

  Институтты аяқтап, тұрақты жұмысқа тұрған кезім. Алғашқы қыс кезінде, 
енді ғана жұмысқа тұрған кезім ғой, көп болса 3-4 ай жасаған шығармын, бір 
өлімнен қалғаным бар. Вахтада адам жетіспейді, мен верховоймын, қатты 
боран борап тұрғанына бірнеше күн болған. Долотоны ауыстыру үшін 
құбырларды көтеру керек, жаңа долото бұрап қайта түсіріп қазуымыз керек. 
Аз адаммен жұмыс жасап жатырғанымыз бір бұл вахта емес, әбден үйреніп 
алдық. Бірақ ауа райының мынандай болып тұрғанында жұмыс жасау тіпті 
қиын екенін бәріміз жақсы білеміз, оның үстіне 6 дюймдық ауыр УБТ-ларды 
мынандай құтырынған желде «палецқа» қойып, қайта шығару дегенің 
жоғарыдағы жалғыз верховойға өте қиын. Бұны бұрғышы да сезеді, бірақ 
маған ештеңе демейді, себебі қолынан келетін көмегі жоқ, басы артық адам 
жоқ. Бұрғышыдан басқа ротордың үстінде бір адам, оған моторшы 
көмектеседі, жоғарыда жалғыз менмін. Мен 37 метр биіктікте тұрсам, екінші 
верховой 25 метр биіктікте(ортадағы люлькада) тұрып көмектесуі керек, 
осындай қиын жағдайда кейде жоғарыға үшінші адам да шығып ауыр УБТ-
ларды тартып алуға, қайта шығаруға, элеваторға ілуге маған көмекке келетіні 
болатын. Бірақ ол вахтадағы адамдар толық болғанда ғой, ал бүгін ондай 
мүмкіндік жоқ. Бұрғылау қондырғысын адам жоқ екен деп тұрғызып қоюға 
да болады, бірақ олай істеу үшін бұрғышы өзі таза адам болуы керек. Ал 



біздің «ішкішбай» бұрғышының өзінің «артқы жағы үнемі боққа» былғанады 
да жүреді, кінәсі көп, қондырғы басшысына барып айтуға дәрмені жоқ, бірақ 
қарамағындағы біздерге құдайдай. Екінші жағынан жоспарды да орындау 
керек, жоспар орындалса ақшаң жақсы болады, сыйақы болады дегендей 
ғой(салт басты, сабау қамшылы маған ақшаның құны «беш тиын»). Не де 
болса құдайға сыйынып көтеруді бастап кеттік. Жоғарыға қарай 
баспалдақтармен көтерілген сайын құтырынып соққан жел күшейіп, мені 
жұлып әкетуге тырысатын сияқты. Бойыңды тіке ұстап баспалдақпен 
көтерілу мүмкін емес, төрттағандап жатып алып еңбектеп, баспалдақтардан 
айырылып қалмауға тырысып, қайтадан төмен түсуге арланып, намысқа 
тырысып тістенумен келе жатырмын. Біздің вахтадағы 4 (толық вахта 7 адам 
ғой) адамның арасындағы жалғыз қазақпын, қалғандары бұрғышы-осетин, 
моторист- шешен, помбур- чуваш (барлығы да тәжірибелі), сондықтан да 
олар «қазақ қорқақ» деп күлмесін деп тырысқаным да бар. Ең бастысы, 
жалындап тұрған жаспын ғой. 37 метр биіктікке шыққанша көресімді көріп 
шықтым. Түнгі вахта. Жоғарыда жел өте күшті, қарлы боран ұрып тұр, бет 
қаратпайды, оснастканың ызылдаған, уілдеген дауысы да жаман, қондырғы 
шайқалып тұрған сияқты әсер береді. Қорқынышты болғанда сұмдық. Неге 
ғана шықтым  екен деп ішім қылпылдап тұр, шықпауыма да болатын еді, 
мені зорлап ешкім(мынандай күшті желде ереже бойынша жұмыс 
тоқтатылуы да керек) жұмыс жасатпайтын да еді.  Болар іс болды. Өзімді 
өзім қайрап жұмыс жасауға ұмтылдым. Суық болғанда әлемет, жоғарыға 
еңбектеп шыққанымша қойны-қонышыма суық кіріп, қар тығылып болыпты. 
Көтеру басталды. Палецке әрбір свечаны байлап, күшпен тартып алып 
жатырмын. Байланған свечалар бір-біріне соғылып, тарсылдап, жіптерді үзіп 
шашылып кететіндей болып зәремді алады. Көтерудің аяғына таман қатты 
тоңдым, әбден ит сілікпем шығып шаршадым. Жұмыстың ең ауыры енді 
келді, бірнеше свеча 6 дюймдік ауыр УБТ-ларды көтеріп, оларды палецке 
қойып, долотоны ауыстырғаннан кейін оларды біртіндеп палецтен шығарып 
элеваторға ілуім керек. Осыған дейін жанталасып жұмыс жасағанымның 
барлығы осының қасында еріккеннің ермегі сияқты, жеңіл ғана шаруа болып 
саналады. Жай құбырлардан құрастырылған свечаларды палецке жинап, 
қайта шығару дегенің де оңай шаруа емес. Отандық заводтарда жасалынған 
құбырлардың стандартқа сай ұзындықта болғанын көрген емеспін, біреуі 
екіншісінен ұзындықтары жөнінен көп қысқа, не көп ұзын болып тұрады, 
тіпті де біркелкі деңгейде болмайды. Материалдары осал, вермишель лапша 
сияқты ирелеңдеп, қиралаңдап бұратылып, садақша иіліп ырқыңа көнбей 
зықыңды шығарады. Ұзындықтары әртүрлі болғандықтан свечаларды 
элеватордан шығарып алу мен элеваторға ілу дегенің өте-мөте қауіпті 



операция. Верховой жұмыс жасайтын люлька, ол кезде, тұрақты бір биіктікке 
орнатылған. Верховой қауіпсіздік белбеуін тағып(төмен құлап кетпеу үшін) 
жұмыс жасауы керек те, кеудесінен төмен люлькадан асылып(салмағың ауып 
кетіп құламау үшін) жұмыс жасамауы керек. Бұл ереже бойынша. Ал 
бұлардың барлығын орындасаң ешқандай жұмыс болмайды, жұмыс жасау 
мүмкін емес. Әртүрлі ұзындықтағы свечалармен жұмыс кезінде(күнде 
осылайша деген сөз) қауіпсіздік белбеуі тағылмайды(ол тек комиссия 
тексергенде ғана көрсету үшін ілулі тұрады), верховойдың бойы қысқа болса 
аяқтарының астына биіктеу шпал ағаш қойылады, сонда ғана ол еркін 
қимылдап белуарына дейін люлькадан асылып шығып биіктегі элеваторға 
жететін болады, олай жасағанда да жетпейтін кездері қолына ұзын крючок 
алып соның көмегімен элеваторды ашып, жабады. Өте қауіпті, бірақ барлық 
верховойлар осылайша жұмыс жасайды, басқаша тәсіл жоқ. Осындай 
биіктікте ешқандай қорықпастан емін еркін, палецтің бойымен, керек кезінде 
мұнараның диагональдарымен де(қауіпсіздік белбеуін тақпастан) циркачтар 
сияқты жүре беретін жүрек жұтқандар да көп болатын. Солардың біреуі де 
сол биіктіктен құлап жазым болды дегенді естімедім.  Көп жылдар өткесін 
ПЛУ(передвижная люлька верхового), АУС(автоматическая установка 
свечей), МСП(механизм спуска и подъема) дегендер шықты. Біздің отандық 
нашар құбырлардың орнына жапондық құбырлар да келді, бірақ бәрі де 
кейінірек болған. Жапондық құбырлар дегенің керемет дүниелер екен, 
материалы мықты, майыса қоймайды, ұзындықтары бірдей қылып қолмен 
кескендей. Палецке қойғанда барлық муфталары суреттегі сияқты бірдей 
деңгейде тұрады, қарауға көз керек. Бірақ олардың барлығы менің верховой 
болған кезімде болған жоқ, верховой болып қызығын мен көре алмадым. Мен 
жазып отырған қатты қиналып жасап жатырған көтеру, түсіру кезінде 
ондайлар жөнінде ойламақ түгіл, естіген де, өмірде ондайлар болады екен 
деп үш ұйықтасам да түсіме кірмейтін шығар. Сонымен, жазып жатырған 
қысқы боранды түнгі арпалысқа қайта оралайық. УБТ деген ауыр 
пәлекеттерді әупірімдеп жүріп, бұрғышы қармақтың күшін пайдаға асырып, 
палецке қойып болдық. Долото ауыстырылды. Енді түсіруді бастау керек. 
Ызғырық бораннан, қар аралас жаңбыр сияқты түсініксіз «бірдеңеден» бүкіл 
денем дірілдеп, қатып қалдым, аяқтарым да, қолдарым да илікпейді, ағаш 
сияқты қақайып қалды.  Верховой палатасының барлық жабындылары ескі 
болатын, бұрында да жыртық жері көп болатын, енді мына бораннан сау-
тамтығы қалмады. Боранның өтінде, тығылатын ық таба алмай, кіретін тесік 
жоқ мен қалшылдаудамын. Едендегі темір астауға от жағып қойғанмын, отқа 
солярка құйып қоямын, қара түтіні қолқаны қабады, оттың үстіне түсіп 
кетсең де бәрібір сияқты көп жылуы жоқ, отқа  ұстап тұрған жерің сәл 



жылуы мүмкін, бірақ қалған жерлеріңнің барлығын қарлы үскірік боран 
жалмап жеп бара жатыр. Оның үстіне палатаның тұсында жанып тұрған 
жалғыз шам бар еді, бір мезгілде ол да сөніп қалды, сәл де болса көңілге 
демеу болып тұрған. Енді тіпті жаман күйде қалдым, елсізде жалғыз 
қалғандай күйдемін, ызғырған, ішін тартып ұлып соққан әлемет боран көңіл-
күйімді әбден түсіріп болды. Шыдай алмайтын сияқтымын. Кронблок жақта 
бір шам, менен төмендеу палатаның тұсында бір шам қалды. Бұрғышы ендігі 
кезде мені көрмейтін болды, бос талевый блок пен элеваторды қандай тұсқа, 
қандай деңгейге  алып келіп тоқтатынымды бұрғышыға қалай білдіретінімді 
білмеймін. Жарық барда, элеватор өзіме ыңғайлы жерге келгенде бұрғышыға 
қолымды бұлғап(верховойлардың барлығының шартты белгілері) белгі 
беретін едім, ал енді қалай болатыны белгісіз, ол мені көрмейді. Тәжірибелі 
бұрғышылар лебедкадағы оралып жатырған талевый қанаттың деңгейіне 
қарап элеватордың қай тұсқа жеткенін біледі, бірақ бұл тек жалпы жобасы 
ғана. Ал мынандай құтырынған боранда, свечалардың ұзындықтары әртүрлі 
болған жағдайда(кейбір свечалардың ұзындықтары верховойдың 
люлькасының еденінің деңгейіне әрең жетіп жатырса, енді біреулері адам 
бойы жетпейтіндей биікте), оның үстіне верховой жалғыз адам болса, 
элеваторға ілетіні өте ауыр УБТ-лар болса, жарық жоқ болса қалай жұмыс 
жасауға болады? Негізінде мен осы кезге дейін әбден тәжірибе жинақтаған 
«опытный» верховой болатынмын, институтта жүргенде жазғы 
тәжірибелерде бұрғылау қондырғыларының верховойы болып, осында 
жұмысқа тұрғалы да верховой болып жасап жүргенмін. Әккі верховойлар 
сияқты мен де ауа райы жақсы кездерде талевый блокты тоқтатпастан, 
тұсыма келе бергенде свечаларды лақтырып іліп жіберіп, элеваторды сарт 
еткізіп жауып жіберіп талевый блок еш кідірместен жүре беретін. Бұл да 
үлкен өнер еді, көп машықтануды қажет ететін. Әрине, әрбір свечаны қолыңа 
ыңғайлап ұстап тұрып(ұзындық ерекшеліктерін дәл есептеп) білегіңмен 
элеватордың ашық тұрған есігіне қарай қағып жіберуің керек те көз ілеспес 
жылдамдықпен элеватордың есігін жауып үлгеруің  керек. Мен бір де бір рет 
свечаларды құлатып көрген жоқпын. Бұлардың барлығы да ашық-жарықта 
көңіл күйіңмен құштарланып жұмыс жасап тұрғанда ғой. Ал менің мына 
жағдайымды ешкімнің басына бермесін, өте аянышты күйде едім. Бұрғышым 
да өте әккі пәле ғой, менің де, өзінің де жағдайын ойлап элеваторға іліп маған 
бір факель(дайын, тек оты жағылмаған), сырты қалың киізбен қапталған үш 
литрлік банкаға құйылған ыссы шай беріп жіберіпті. Факельді жағып, 
таль.блок тұсыма келгенде бұлғап белгі беретін болдым, ыссы шайды ішіп 
ішімді жылытқандай болдым. Әй, еш көмегі тимеген сияқты, қанша уақыт 
боранмен алысып қалтыраған бойыма пайдасы болмады. 1-2 УБТ-ларды 



бірдеме қылып әупірімдеп ілгендей болдым(осыларды ілгенше қаншама азап 
шеккенімді тек өзім білемін), енді келесі УБТ свечаны(өте ұзын) элеваторға  
ілуге әрекеттендім, свечаны ұстап тұрған жуан арқан ылғалданып, сіресіп 
қатып қалған, қолымдағы қолғаптарымның да илікпей мұз болып қатып, 
ішіндегі қолдарымның қызыл шиқандай болып домбығып ісіп, дегеніме 
көнбейтін болғанына қанша уақыт болғанын ұмыттым. Есі дертім тек осы 
свечаны іліп құтылу, келесі свечалар жай құбырлар, осыдан құтылсам 
болғаны қалғандарымен бірдеңе қылып жағаласуға болатын сияқты, тек 
«боғыммен бірге қатып» қалмасам болғаны. Осы свечаны палецке қою да өте 
қиын болған, енді міне қайта ілу де қиямет қайым болайын деп тұр. Көтерген 
кезде сәл де болса әлім, күшім болса, қазір боранмен, қатты суықпен 
арпалысамын деп денемде ешқандай күш қалмағанын сеземін, бірақ өлсем де 
бірдеңе қылып ілуім керек. Элеватор келді, патрубокке ілу үшін өте биікке 
жеткізіп тоқтаттым таль.блокты, жайлап саумалап қолымдағы арқанды 
босата бастадым, свеча элеватордың есігіне кіргенінше босатуым керек, өзім 
бүкіл денеммен люлькадан шығып та кеттім, сәл қателік жасасам, аяғым 
тайып кетсе, сүрінсем болғаны тұрған биіктігімнен төмен қарай ұшамын. 
Оны ойлауға мұрша жоқ, бар ойым элеватормен соған бағытталған свечада. 
Саумалап жіберіп тұрған арқанымның арасына(свечамен екі араға) 
қолғабыммен бірге қолым да қыстырылғанын байқадым, жанымды шығарып 
езіп бара жатыр, ауыр салмақ мені өзімен бірге люлькадан суырып алып 
мұнараның ортасына қарай ілестіріп алып бара жатыр. Ауыр свечаны кейін 
тартатындай менде күш те жоқ, сәл де болса күш алып аяқтарымды тірейтін 
люлька да менен алыстап бара жатырған сияқты. Жаным көзіме көрінді, 
мұрнымның ұшына келді. «Осымен біттім, өлген жерім осы екен» деген ой 
басымды, миымды жарып өтті. Көретін жарығым әлі таусыла қоймаған екен. 
Қолғабымнан қолымның қалай суырылып кеткенін өзім де білмеймін(әлі 
күнге мен үшін жұмбақ, АЛЛАМ сақтап тұр ғой), қолым шыққан бойда 
свечаны ұстап тұрған арқанға жабысып сәл кейін шегінуге талпындым, сол 
кезде ышқына соққан жел таль.блокты да, элеваторға кіріп үлгерген ауыр 
свечаны да, жандәрменкүн ажалмен арпалысып жатырған мені де кейін қарай 
қатты күшпен итеріп жіберді. Аяғымның ұшы люльканың еденіне тиюі мұң 
екен тап мұрынымның алдына келіп қалған(сәл болғанда люльканы да 
жаншып кететіндей болып) свечаны көріп, осы мүмкіндікті пайдаланып, 
элеваторды екінші қолымдағы ұзын крючокпен жауып үлгердім. Факельді 
бұлғап қалдым, свеча ілген элеватор жоғары көтеріле берді. Мен люльканың 
еденінде аяқ-қолдарымнан жан кетіп, бүкіл денем қалшылдап, әрі тоңып, әрі 
қорқып жатыр едім. Көздерімнен парлап аққан көз жасым құлағыма 
құйылып, беттеріме жағылып мұз болып қатып жатыр. Қорқыныш жасы ма, 



әлде алайын деп келген ажалдан аман қалғаныма қуаныш жасы ма, кім 
білсін, ол уақытта оны айырып жатуға шамам жоқ еді. Бір қолымдағы қолғап 
кетті төменге қарай.  Ойпырмай, қалай аман қалғаныма өзім әлі де таң 
қаламын, содан кейін қалай жұмысымды жалғастырып жасай бердім, неге 
бәрін тастап, қолымды бір сілтеп төмен түсіп кетпедім, жалпы, мен неге 
бұрғылаудан кетіп қалмадым?! Түкке түсінсем бұйырмасын, әлі де 
түсінбеймін. Бұрғышым төменге түскен қолғабымды алып, элеваторға іліп 
өзіме жіберді. Құбырларды түсіру әрмен қарай жалғасты, түк болмағандай. 
Таң ата құбырларды жіберіп болдық, забойға жетіп қалдық. Сол түн ең ұзақ 
түн болды, таң атып болмады, бұрғылау құбырлары түсіріліп болмады. Бұл 
түні жай құбырлардан құралған свечаларды жіберу де өте қиын болды. 
Тартып тұрған салмағы жоқ, бос таль.блокты ұйытқып соққан қатты жел 
шайқап бұлғаңдатып, біресе кейін кетірсе, енді бірде верховойдың 
люлькасын жаншып жіберердей болып жапсыра түседі, кейде люльканы 
астыңғы жағынан іліп кететіндей болып астына кіріп кетеді, көтеріліп келе 
жатырғанда. Ондай қатты шайқалып тұрған элеваторға свечаны ілу де бір 
азап, бірақ ыңғайын тауып өзіңе қарай келе жатырған тұсын ұстап үлгеріп 
қалсаң пайдасы да бар. Әйтеуір, манағы азапқа қарағанда сәл тақылдау, 
жеңілдеу екені рас. Қауіптілігі жағынан одан еш кем емес екенін кім 
білмейді, қай кезде де өте сақ болу керек. Бұл бір шеті де, шегі де жоқ азапты 
түн болды. Мен үшін. Жоғарыдан қалай түскенімді өзім де білмеймін. 
Қалайша «ағаш» болып қарысып қалған аяқтарымды, қолдарымды еркіме 
көндіре алдым, білмеймін. Менің бұндай «ерлігіме» ешкім көңіл де аударған 
жоқ, мені аяп мүсіркеген де жан болмады, мені мақтап ең болмағанда 
«ағаштан жасалған орден» де ешкім бермеді. Тым құрығанда күндізгі 
вахтаның, бізді ауыстырып жатырған, жігіттері де «Ойпырмай, мынандай 
қатты боранда аз адаммен қалай СПО(спуско-подъемные операции) 
жасадыңдар?» деп те таңдана қоймады, сірә, өздері осындай ауыр жұмыстан 
осы жолы оңай құтылып кеткендеріне іштей қуанып та тұрған шығар, 
олардың да вахтасының жетісіп тұрғандары шамалы еді. Не үшін, кім үшін 
осылайша жан беріп, жан алып азаптанып, басымды өлімге тігіп өзімді 
қинағаныма әлі таң қаламын. Жылап жатқан балам жоқ, үйленбеген, өмірімді 
жаңа бастаған жас жігітпін. Жастық жалын, бойдағы ыстық қан қаратпай тұр 
ғой. Азарт, ақкөздік шығар. Жалған намысқа тырысушылық қой. Кімге 
пайда, кімге зиян?! Төмен түскен соң бұрғышы бір темекі берді, екеулеп 
отырып тарттық, ол байғұс менің қалай қиналғанымды анық біледі, талайды 
көрген «шырақ» қой, бұл оның маған көрсеткен өзінше құрметі еді. Жұмыс 
жасап жүргенде, жұмысты қойғанша, темекі тартқан едім. Сонымен сол түнгі 
вахта  аяқталды. Жуынатын вагондағы айнаға қарағанда өзімді танымай 



қалдым, ұсқынсыз, бүкіл беті қара қою бояуға ысталған, тек көздері мен 
тістері жылтыраған бір құбыжық маған қарап тұрды. Жоғарыда сәл де болса 
жылыну үшін темір астаудағы жанып тұрған оттағы солярканың қара 
түтініне әбден ысталған екенмін. Содан бір жеті бойы қақырынғанда 
өкпемнен, іш құрылысымнан қою қара қақырықтар түсіп жүрді. Қалай екенін 
кім білген, мен сол тоңғанымнан ешқандай ауырған жоқпын, тіпті түшкірген 
де, сәл де болса қызулағаным да жоқ. Міне қызық. Сонда тоңбағаным ба?! 
Қалай болғаны?! Қалшылдап тоңғанда өлуге қалған жоқпын ба? Дене 
мүшелерімнің қайда екенін көпке дейін сезе алмағаным қайда? Ал мен 
болсам түк болмағандай сол күні түнгі вахтаға шығып бара жаттым. Сол 
боран тағы 2-3 күн соқты, вагондар үйілген қардан көрінбей қалды. 
Вагондардың арасын қосатын терең траншеялар қаздық.   
Міне осылайша геолог-барлаушылық өмірім басталған еді. «Басы қатты 
болса ...???» Қайран жастық шағым десейші!!!  Ештеңені ойлатпайтын, 
сескенбейтін, қайран жастық!!!  Тура 23 жаста екенмін сол кезде... 

... 
Тобанаяқ 

Институттан соң тұрақты жұмыс жасауға мен тап болған бұрғылау 
бригадасының мүшелері ылғи «киікқұлақтардан» тұрады екен. Үстірттің 
үстінде жұмыс жасаймыз. Барлығымен де жақсы қарым қатынаста болдым, 
оларды мен сыйладым, олар мені сыйлады. Бұлардың кейбіреулерімен «ер 
шекіспей бекіспейді» дегендей «жақсылап әңгімелестік» те басында, 
артынан жақсы жолдас болдық. Енді осы адамдар жұмысқа бірде жақсы 
шықса, бірде шықпай қалады, шықса да демалыс кезінде үздіксіз ішілген 
«ащы судан» кейін ештеңеге әлі келмейтін «тірі өлік» күйінде бірнеше күн 
жүреді. Солардың кесірінен 7 адам жасайтын вахтада, 4-5 адам жасайтын 
кездеріміз жиі болатын. Сондай бір вахта кезінде, мен «верховой» болып 
жоғарыда жалғыз өзім арпалысып жүргенмін, астында, ротордың үстінде 
армиядан жаңадан келген жас жігіт пен ештеңеге әлі келмейтін манағыдай 
«тірі өлік» бұрғышы көмекшісі жұмыс жасап жатырған. Инструменттерді 
көтеріп болып қалдық, енді өте ауыр алты дюймдік УБТ-ларды көтере 
бастағанбыз. Алғашқы қырық метрге жақын бір УБТ свечаны палецке қоя 
алмай, күшім жетпей тырмысып жатырғанымда астыңғы жақтан қатты 
шыңғырған дауыс жетті құлағыма. Төмен қарасам бұрғышы мен тағы бір 
адам ротордың жанында құлап жатырған адамның үстіне еңкейіп бірдеңелер 
жасап жатыр екен. Бұрғышыға мен трубаларды соғып(өзіміздің келісілген 
белгіміз)  белгі бердім, ол маған бәрін таста да төмен түс деген белгі берді. 
Жұмыс жөніне қалды, тоқтады. Шауып төмен түссем, манағы жас жігіттің 



аяғына байқамай ауыр УБТ-ны(утяжеленные бурильные трубы) қойып 
қалыпты. Оның ниппель жағы өте өткір ғой, және өте үлкен салмағы да бар. 
Жігіттің үлкен башпайынан бастап бір аяғының барлық саусақтарын кирза 
етігінің тұмсығымен қосып қиып түсіпті, жігіттің есі жоқ талып жатыр. 
Вахта толық болса, вахта мүшелері дәрежелеріне сай өз орындарында 
жұмыс жасаса, бұндай келеңсіз ауыр, қайғылы оқиғалар болмас та еді ғой. 
Әттең, әттең ... Сөйтіп ешқандай тәжірибесі жоқ жас жергілікті қазақ жігіт  
«тобанаяқ» болып шыға келді. Бірінші вахтасы еді байғұстың. Еңбек тәртібі, 
қауіпсіздік ережелері сақталмаған жерде осындай келеңсіздіктер болып 
тұрады. Бұл да болса менің алдағы өндірістік өміріме бір сабақ болып еді. 
Бұл жазда болған оқиға болатын. Көретіндерімнің «көкесі» әлі алда екенін 
мен ол кезде болжай да алмаппын ғой. 

Сол бригадада бұрғышының бірінші көмекшісі болып жүргенімде адам 
өлімін де көрдім. Алдында ғана өзім вахтамды тапсырып, ол күлімдеп жүріп 
қабылдап алған орыс азаматы, бірнеше сағаттан соң құбырларды көтеру 
кезінде УМК деген ауыр кілт соғып сол бойда жан тапсырды. Күндізгі 
вахта(мен күндізде едім), түнгі вахта болып өлген жанның мүрдесін 
брезентке салып вагонға алып келіп түні бойы күзеттік. 
Басқа бригадада жүргенімде жас моторшы жігіттің оң қолының алақанын 
саусақтарымен бірге, білегіне жалғасқан буынынан жұмыс жасап тұрған 
дизельдің венитялаторы қиып түсті. Мен сол маңайда жүргенмін сол кезде.  
Ұзақ жылдарға созылған барлаушылық өмірімде бұлардан да басқа да талай 
жайттар болды ғой, олардың барлығын тізбектеп жазып жатпаймын. 
Жазғандарым менің барлаушылықты бастаған шақтағы, алғашқы 
жылдардағы, өзіме қатты сабақ болған келеңсіздіктер ғой. Мен осы 
оқиғалардан «Техника қауіпсіздігі ережелерінің әр бабы адам қанымен 
жазылған» деген тәмсілдің бекер айтылмағанына көзімнің алдында болған 
жайттарды көру арқылы көз жеткіздім. Түсіндім. Алдағы өміріме үлкен ащы 
сабақ алдым. 

... 

Тоңу 

Тағы бірде, келесі қыста, тағы бір рет қатты тоңдым. Ол кезде мен 
бұрғышымын. Бригаданың негізгі бөлігі келесі алаңға(құрастырылып дайын 
тұрған қондырғыны іске қосу үшін) көшіп кетті. Ара қашықтық өте алыс, 
100-120 шақырымдай бар. Менің вахтамды(5 адам) мына қазылып, шегендеп 
болған ұңғыдағы қалған жұмыстарды аяқтап тастау үшін қалдырып кетті. 
Поселок көшті, бізге жалғыз, шамалылау вагон қалдырды, аздап тамақ(сухой 



паек, тушенка, нан, шай, темекі сияқтылар) қалдырылды. Дизельдерге 
солярка да аз, бірақ жететіндей жобада қалды. Бізге қалған жұмыс: палецте 
қалған свечаларды бөлшектеп лақтыру, мостағы стеллажға жинау, чандарды 
ерітінді қалдықтарынан тазалап, қондырғыны демонтажға дайындау. 
Рацияны алып кетті, 4-5 күнде жұмысты бітірсек бізді де көшіріп алып кетуге 
келетін болды. Палецте қалған свечалар аз еді, оншақты сияқты. Жерде қар 
бар, аяз онша қатты емес, жел жоқ. Сықырлап тұрған нағыз қыс. Дизельдер 
жасап тұр, жарық, жылу бар, тамақ бар. Уақытпен санаспай жұмыс жасап 
жатырмыз, өзіміз үшін, тездетіп бригадамызға қосылу үшін. Жұмысты да 
еңсеріп тастадық, палецтегі свечаларды бұзып, лақтырып, жинап болдық, 
тазалық та аяқталып қалды. Бір күні түнде қатты аяз соқты, жаяу борасын 
басталды. Қырсыққанда қымыран іриді, күндіз, бәріміздің көзімізді 
бақырайтып тұрып электростанциямыз сөніп қалды. Ештеңе жасай алмадық, 
жалғыз У1-Д6 деген 100 квт.қуатқа арналған нашарлау дүние еді. Артынан 
байқадық, қазанның түбінде қалған аз солярка(өзі жазға арналған солярка 
болғасын не болсын) қоюланып қатып қалыпты. Қоймалжың бірдеңе, желе 
сияқты. «Ауруының» неден болғанын тапқанымызбен, оны енді қыздыра 
қоятын аккумуляторларымыздың жағдайы өте нашар, күші жетпейтін болып 
шықты. Сонымен, бригадамыздан хабар жоқ, тамақ та тауысылып жатыр, 
жол да жай көліктер жүруге жарамайтындай болып бұзыла бастады, қар 
борап бастады, аяз күшейе берді. Үрпиісіп қалдық. Үмітіміз, көшіп кеткен 
бригадамыздан тез көмек келуі, жолға қарап телміреміз. Күндіз 
қондырғының ішіндегі ықтасынға от жағып жылынамыз, әңгіме айтып, ыссы 
шай қайнатып ішеміз. Тамақ таусылды. Қиындық түнге қарай басталады. 
Түнімен қондырғыдағы ықтасында оттың жанында отыра алмаймыз, вагонға 
келіп, бүктүсіп, қалың матрастарға оранып жатамыз. Аш адам тоңғақ. Түнге 
қарай аяз да сықырлай түседі. Осылайша екі күн, екі түн шыдадық. Жаяу 
кетіп қалуға болмайды, қорқынышты. Айналада жақын маңда ел жоқ, боран 
болса мынау, қасқырлар және бар, түнімен ұлып шығады. Ең соңғы түн ең 
ұзақ түн болды. Таң атып болмады. Қалшылдап тоңғанымыздан селкілдеп 
кеттік, бұйығып жата береміз, тұруға дәрмен жоқ, тұратын зауқымыз да жоқ. 
Вагонымыздың тап қасына келіп қатты газ беріп машинаның «дүрр» еткен 
даусын да естімеппіз ғой. Ызғырған жел мен вагонды тынымсыз сабалап 
ұрып қатты соққан қардың дауысынан айыра алмаппыз, мүмкін, аштықтан 
бұратылып, суықтан тоңып ұйқылы-ояу, мең-зең күйде болған да шығармыз. 
Бірнеше жерге батып, түнімен қар күреп, таң ата әрең жеткен, біздің 
құтқарушыларымыз екен. Жолға шыққандарына екі күн болыпты. Осылайша 
аштық пен суық құрсауынан құтылдық. Тамақ іштік, нан жедік, ыстық шай 
ішіп жан шақырдық, темекі тарттық. Бәрі сол бойда болмағанмен, аз уақыт 



өте(бригадамызға қосылғаннан кейін) ұмытылды. Бұл түн де мен үшін ең 
ұзақ, таң атып болмаған азапты түн болып еді.  

Біздің бала кезімізде ауылдың үлкендері, денемізді ауыртып алып 
жыламсырағанымызды көргенде: «Әй, жігіт емессің бе, нешауа десең дым да 
етпейді, сол бойда жазылып кетеді» деп жұбататын. Сол айтқандай мен де 
«нешауа» деп жіберіп, артынан бәрін де тез ұмытып кететінмін.  

Біздің ауылдың сиқырлы «нешауа» деген сөзі көп қиыншылықтарда 
көмектесті ғой. Біздердің бұрғылау жұмыстарын жүргізетін аймақтарымыз 
Үстірттің үстінде(Бейнеу, Боранқұл, Самның құмдары, Төңірекшың, Өлі  
Қолтық, Сазтөбе, Елемес... жақта) қырда болатын. Ол жақтың қысы қарлы, 
боранды болып келетін қашанғы әдеті, Маңғыстаудың ойының, теңіз 
жағалауының жылы, қарсыз, борансыз болып келетін қысындай емес. 
Табиғаты қатал, қысы да, жазы да. Жоғарыда жазған өзімнің басымнан өткен,          
геолог-барлаушылық өмірімнің ең бас жағында болған, кейбір қиындықтар 
мені сынау үшін жіберілген қиындықтар еді. Соларды басымнан өткізіп, 
барлаушылардың қиындыққа толы далалық  өмірінен бас тартпай 
жұмысымды жалғастыра бергеніме, өзімнің бойымнан сондай күш 
табылғанына  өзіме өзім риза боламын. 

... 

Қасқырлар эскорты 

 

  Сексенінші жылдардың аяқ жағы болуы керек, (ол кезде қаржы үнемдеу 
үшін тікұшақ, жай ұшақтардан бас тартып, адамдарды, жүктерді поезбен, 
машинамен тасуға көшкенбіз), наурыз мейрамы тойланып жатырған күні мен 
Ералиевтен бірнеше көлікке әртүрлі жүктер тиеген колоннаны бастап жолға 
шықтым. Колоннадағы көліктердің көпшілігі «ведущий»(УРАЛ, КРАЗ  
«лапчатый»). Сол жылы көктем жай шықты, қар әлі толық ери қоймаған. 



Жетібайға жеткенімізде қылаулап қар жауып бастады, ауылдың халқы 
ойларында ештеңе жоқ тігілген киіз үйлердің жанында қазандарын асып, 
әндерін айтып, билерін билеп жатыр. Жауған қарға қарайтын емес, бәрі 
көңілді, себебі, сол кездері алғаш рет Наурыз мейрамы еліміз бойынша 
мереке деп жарияланып тойлана бастаған кез ғой. Біздің бет алған 
бағытымыз қырдың үстіндегі(Үстірттің үстіне көтеріліп) Еліқожа-Уәлі, 
Арыстанов, Қарақұдық алаңдарындағы бұрғылау бригадаларына бару. Көп 
уақыттан бері сұратқан қажетті заттары жеткізілмей(жол жоқ, тоң түсіп 
кеткен, арасында қар аралас жаңбыр да жауып жерді езіп жіберген) жұмыс 
тоқтап қалуға жақындаған еді. Еліқожа-Уәлі деген Сайөтестің маңындағы 
бұрғылау алаңындағы терең бұрғылайтын бригадасынан бастағым келді жүк 
жеткізуді. Кейбір көліктеріміз балшыққа батып жүре алмады, тоң түсіп 
кетіпті. Жер ми болып жатыр. Солярка тиелген УРАЛ көлігін қасымызға 
алып, қалған көліктерді №7 разъездің басында қалдырып, өзім «лапчатый» 
КРАЗ-ға отырып жүріп кеттік. Біраз жүргесін УРАЛ-ымыз да батып қалды, 
енді КРАЗ-бен жалғыз жүретін болып шештік. Қондырғыға жетсек болды, 
батқан машиналарға трактор жіберіп сүйретіп аламыз ғой. Қондырғы 
бұлдырап алыстан көріне бастаған кезде ойпаттау жердегі жұмсақ жерге 
мақтаулы, соған сеніп келе жатырған «лапчатый» КРАЗ-ымыз да бауырлап 
барып отырып қалды. Мезгіл түске жақын еді, алдында түнде №7 разъезге 
қонып таңғы қатқақпен шыққан түріміз ғой. Не де болса мен жаяу 
қондырғыға баратын болып шештім, барғасын трактор жіберемін. Шофер 
машинасының қасында қалды, астын қазып қарап, шөп төсеп әртүрлі 
амалдарын жасап көрмекші. Уақыт өткізбей жолға шықтым. Аяғымда 
геологиялық етік, үстімде геологиялық күрте, оның сыртынан жел 
өткізбейтін сары геологиялық плащ. Басқа ештеңе алмай, тек шешен 
Сүлейман жасап берген қанжарымды белдігіме іліп алдым. Қанжар десе 
қанжар еді, машинаның рессорынан жасалған ұзындығы біршама бар, 
екіжүзді, қолға ұстауға өте ыңғайлы әдемі сүйек сабы, былғары қыны бар, 
салмақты, расымен де суық қару. Далаға шыққанымда үнемі сөмкемнің 
түбінде жатады, үйге тастап көрген жоқпын. Жүріп келемін, машина ойда 
қалды. Төбеге шығып қарасам қондырғымыз алыста сияқты көрінді. Не де 
болса жүрмесем болмайды, қалай қайтып барамын машинаға. Кім көмек 
шақырады. Ұзақ жүрдім, шаршадым, ыссыладым. Жер жұмсақ, аяқтарымды 
алып жүру қиындады, қардың астында қалған былтырғы шөптер де қалың 
екен, олар да жүруімді бәсеңдетіп қиыншылық туғызуда. Бір қырдың басына 
шыққасын қалың шөптің үстіне шалқамнан жата кетіп біраз демалдым, 
аяқтарымды жоғары көтеріп қойып(құмырсқаның ескі илеуіне) демалттым, 
тұрып отырып енді темекі тартуға ыңғайлана бергенімде көзім едәуір жерде 



шоқиып отырған екі итке түсіп кетті. Ойымда түк жоқ: «Буровойдағы иттер 
шығар, енді жақындап қалдым да ғой» деген оймен асықпай темекімді 
тұтаттым. Темекі тартып отырып байыптап қарасам, олар мен отырған 
жерден едәуір алыста отырған еді, ит дегенім қасқырларға ұқсайтын сияқты. 
Шошып кеттім: «Ендігі жетпегені елсіз далада қасқырларға таланып өлуім 
екен ғой» деген жаман ой миымды тесіп өтті. Қасқырлар қозғалмай отыр, 
екеуінің арасы алшақтау. Қорыққанымды байқатпауға тырысып олар шабуыл 
жасаса әлімнің келгенінше қарсы алуға дайындық жасай бастадым. Үлкен 
қанжарымды белдігімнен шығарып жалаң күйінде оң қолыма ұстадым, оны 
сыртынан белбеуіммен қолыма жақсылап бекітіп байладым(егер 
арпалысатын жағдай бола қалса қолымнан түсіп қалмасын деп). 
Қасқырлардың оттан қорқатыны белгілі, сондықтан мойнымдағы 
орауышымды, қол орамалымды, қолғаптарымды ескі жусанның жуандау 
бұтақшасына(жұлып алып) факель сияқты қылып орадым, оны сол қолыма 
ұстадым. Қол орамалымның шетін зажигалкамның жалынын тигізген бойда 
тұтанатындай қылып шошайтып қойдым. Бұларды қолдана аламын ба, әлде 
қасқырлар шапқанда шашылып қала ма, білмеймін, әйтеуір қолымдағы бар 
заттармен дайындығым жасалды. Екеуі асығар емес, сол күйінде әлі отыр. 
Бұлар қашан маған шабуыл жасайды деп күтіп отыра беруге болмайды, 
сәлден кейін күн де кешкіре бастайды, онда менің жағдайым тіпті қиындап 
кетеді. Жайлап, абайлап басып, көз қырымнан оларды шығарып алмайтындай 
болып қондырғыны бетке алып жылжи беруім керек. Жүруді бастадым, олар 
біраз уақыт орындарынан қозғалмай отырды да менің соңымнан асықпай 
ілесе бастады. Осылайша екі қасқырдың эскортымен қондырғыға да жеттім. 
Мені байқаған қондырғы басындағылар маған қарсы трактор жіберді. Келдім. 
Қондырғы басында жұмыс жасап жатырған жұмысшылардың кейбіреулері 
менің келе жатырғанымды алыстан байқапты: «Бір қарайған адам келе 
жатты, артына ерткен екі иті бар, сірә, малшылар болар» деп ойлап қойыпты. 
Келгесін маған да өздерінің көргендерін айтты ғой. Қалған КРАЗ 
машинасына трактор жібердік. Оны орнынан тартып шығарып алғасын 
трактор екеуі қондырғыға келді. Екі қасқыр тоқ болған ғой, немесе бұрғылау 
қондырғысының даусынан да, артымда қалған дәу машинадан да секем алды 
ма, кім білсін, мені жәукемдеп тастап, тістеріне басып талғажау қылуға 
асықпағандарына қарағанда. КРАЗ көлігінің шофері ол қасқырлардың менің 
соңыма батқан машинадан шыққан бойымда ілескенін айтты. Ол бәрін көріп 
тұрып маған айта алмай діңкесі құрыпты. Мен ол қасқырларды қондырғыға 
жақындап қалғанда, жарты жолдан асқасын байқадым ғой. Қаншама уақыт 
олар маған еріп жүрген десеңші? КРАЗ-дың шоферінің айтуынша мен 15 
шақырымдай жаяу жүріппін. 4-5 сағаттай жүрдім, соның бәрінде екі қасқыр 



эскортым болыпты, оның соңғы 1,5 сағатын оларды көзіммен көріп, ішімнен 
қатты қорқып өтіппін.   Ойым қондырғыға тезірек жету болып айналама көп 
алаңдамай жүре беріппін ғой, елсіз далада қасқыр кездесуі мүмкін екен деп 
ойыма да алмаппын. Құдайым тағы да бір сақтады. Екі қасқырға мені 
жәукемдеп тастау дегенің түк те емес қой, алаңсыз шалқамнан жатып 
демалып, аспанға қарап(ойымда түк жоқ) жатқанымда да шаруамды бітіре 
салулары қиын емес еді. АЛЛА ТАҒАЛАМ үнемі менің жағымда болып, 
қаншама рет сақтады десейші.  

... 

Кузя 

 

 «Бейнеу -1» деген ұңғыны қазып жатырған кезіміз, бригада басшысы В. 
Ильясов аңға шығып келгенінде қанатынан жарақаттанған дала бүркітінің 
балапанын алып келіп біздерге бағуға берді. Бригада болып балапанды 
бағымға алдық, күтімін жасадық. Атын «Кузя» деп қойдық. Қолға тым жақсы 
үйренді, үлкен болып өсті. Әдейілеп Кузяға деп далаға тұзақ, қақпан құрып 
сарышұнақ тышқандарды, жыландарды, торғайларды тірілей ұстап әкеліп 
жүрдік. Қанша айтқанмен жыртқыш құс қой, жыртқыштығын ұмытпасын 
деген оймен. Біздің көзімізше оларға тимейді, ойнайды, сәл көзің тайып кетсе 
талқандарын шығарып жәукемдеп тастайтын. Еттерін сүйектерімен қоса 
қылғытып жұтып жіберіп, артынан саңғып тастайтын, қақалмайтын. Әр күні 
күндізгі вахтаны қондырғыға дейін еріп, ұшып, алып баратын, жұмыс 
біткенше қондырғының алдындағы жүк түсіретін кранның төбесіне қонақтап, 
бәрін бақылап отыратын. Бұрғылау қондырғысындағы тарсыл-гүрсіл, қатты 
қысыммен шыққан ауаның пыш-пышы, дизельдердің ышқына шыққан 
дауыстарынан ол қорықпайтын болып алды. Уақыт өте келе бір кездегі 
сарыауыз, шиқылдап тамақ сұрай беретін балапан енді шаңқылдап 



шақыратын, кранның үстіндегі орнын тастап, далаға ұшып кетіп, аң аулап 
қарнын тойдырып болып, күндізгі вахта аяқталар кезде кранның үстіне келіп 
қонып, вахта мүшелерімен бірге поселокке ұшып келетін бүркітке айналды. 
Кузямыз ірі денелі, қанаттары үлкен, топшысы қатайған, сирақтары 
білемдей, тырнақтары қуатты әрі өткір, қауырсындары қатты, өткір имек 
тұмсығы бар дала бүркіті болып шыға келді. Көз жанарлары да өткір, жалт-
жұлт етіп қарағанда тесіп жіберетіндей. Күндізгі вахта аяқталатын мезгілді 
қалай білетіні Кузяның тек өзіне ғана аян. Ешқашан кешігіп көрген емес. 
Өзінің атын білетін, атын атасаң жанарлары жарқ етіп дауыс шыққан жаққа 
жалт қарайтын. «Бейнеу-1»ден «Бегеш-2»-ге көшкенде біздің көшті аспаннан 
«сопровождать» етіп барды. Бір кездері мен «Қарақұдыққа» ауысып кеттім де 
Кузяның тағдырының артынан не болғанын білмеймін. 

... 

Киіктер 

 

«Мыңсуалмас» деген алаңдағы ұңғыны қазу кезінде(Төңірекшыңның маңы) 
мен сол ұңғыда жұмыс бабымен май айының бас жағында болып едім. Бір 
күні Ақтөбе облысы жағынан егінге түскен киіктерді қуған екен, қондырғы 
басына мыңдаған киіктердің көші келіп жетті. Айнала толған киіктер, үйдің 
малы сияқты аяққа оратылып, вахталық вагондардың ортасына кіріп, 
қондырғыға баратын жолдардың бәрін бітеп, киіктерден аяқ алып жүру 
мүмкін емес болып кетті. Барлығы буаз киіктер екен, көпшілігі жеткен 
жерлерінде туып, лақтап жатты. Бұндайды бұрын соңды көрген емеспіз. 
Лақтары туылған бойда шауып кетеді екен, қатты жүгіреді. Айналадағы 
малшылардың қуған иттеріне жеткізбейді де, бірақ жаңа туғандықтан әлсіз, 
ұзаққа шаба алмай иттердің ауыздарына түсіп жатты байғұстар. Барымызша 
қорғадық. Қанша мың екенін білмедім, көз жететін жерде ашық жер 
болмады, толған киіктердің көші, шеті-шегі жоқ көш болды. 



Жұмысшылардың кейбіреулері лақтарын ұстап алып қолдан сүт 
беріп(диэлектрический қолғаптардың саусақтарын кесіп алып емізік жасап, 
шөлмекке сүт құйып) тамақтандырғылары келіп әлектеніп көрді. Түк 
шықпаған сияқты. Бірнеше күнге созылды осындай ұлы көш. 
Менің бұл жазғаныма кейбіреулер сене қоймауы да мүмкін, түсінемін ондай 
сенбестіктеріне. Мен осы естеліктерімді бастап жаза бастаған кезде, ең 
басында айтқанмын, ешқандай әсірелеу болмайды, тек қана шындықты, өз 
көзіммен көргендерімді ғана жазамын деп. Сол заманда еліміздің кең 
даласында 1,2 миллион бастан асатын киіктер болған екен. Жөн-жосықсыз 
құртудың нәтижесінде қазіргі кезде елімізде 100 мыңға жетер жетпес қана 
киіктер қалыпты. Нашар экология бар, аспаннан жауып тұрған гептиль 
деген у бар, мұнайға ілесіп шыққан улы ілеспе газ бар, қытайға асырып 
жатырған киіктердің мүйізіне деген үлкен сұраныс бар ..., осылардың 
барлығы жиналып келгенде киіктердің санын күрт азайтты. Сондықтан да 
менің осы жазғаныма сенудің өзі қиындау ...  

 
  ... Мыңсуалмас скважинасының арғы жағында, бір қойнауда, көптеген 
баллистикалық ракеталардың қаңқаларын әскерилер тап-тұйнақтай етіп 
жинап қойған терең сай «қойма» бар. Ол «қоймада» не жоқ десеңші, өте көп 
материалдар жинақталған, ылғи қаңқалар, трубкалар ... Қай полигоннан 
атылғаны бізге беймәлім осы алып ракеталарды аспаннан атып түсіргенде 
осы маңдағы ашық жерге қаңқалары құлайды. Қай жердегі полигоннан атып 
түсіретінін білмедім. Ракеталар құларда әскерилер келіп біздердің 
жұмысымызды тоқтатып, бригаданы біраз уақытқа жұмыссыз қалдыратын, 
малшыларды да сол маңнан алысыраққа қуып жіберетін. Ракета құлап 
болғасын әскерилер едәуір аймаққа шашылып кеткен қаңқаларын 
жинастырып, өздеріне қажетті бір аппаратты тауып алғасын кетіп қалатын 
еді. Малшыларға ракета құлаған аймаққа мал жаймауын тапсыратын, 
дұрысы ол жерге жоламаңдар деп ескертетін. Ракеталар өте үлкен көлемде 
сияқты, диаметрі шамамен 1,5-2 метрдің жобасындай көрінді маған. Мен 
әлдебір шаруалармен дала кезіп жүріп(дала кезіп айналаны зерттейтін 
қашанғы әдетім) сол жасырын «қойманың», біздің скважинадан біраз 



қашықтықтағы тау қойнауындағы терең сайда, үстінен түсіп көргенмін. Таң 
қалғанмын. Керемет қалың қаңылтырлар бар, жуанды-жіңішкелі тат 
баспайтын(нержавейка) трубкалар бар десеңші. Кейбіреулерін бұрғылау 
қондырғысына да алып келіп пайдаландық та. Олардың улы екенін ол кезде 
кім білген. Гептильмен ұшатын баллистикалық ракеталар екен ғой оларың. 
Білмеген у ішеді деген осы. 

... 

Алапат 

«Ащытайпақ-2» деген ұңғыны қазу кезінде қара күзде қатты қара суық 
болды, төпелеп жауған суық ақ жаңбырға қиялай соққан қатты жел 
қосылды. Ұзақ болмаған, бір тәулікке жетер-жетпес уақытқа созылған 
тәрізді, есімде толық жоқ. Есімде қалғаны, совхоздың ұсақ 
малының(қойлардың) өте көп қырылғаны. Айналадағы жайлаудан 
қыстақтарына толық көшіп үлгермеген малшылардың барлығының малдары 
отарларымен қырылды, суыққа шыдай алмай, қатты желге ығып, ырық 
бермей, қайырғанға көнбей қырылды. Суық жаңбыр тоқтағанда айнала 
толған қырылып жатқан қойлар болды. Ұшпадан ұшып өлгендері қаншама. 
Совхоздардың малшылары таяқтарын ұстап қалды. Бұл кезде осындай 
әлемет суық ұрады, суық жаңбыр жауады деп ешкім күтпеген еді. Бейнеудің 
теміржолына жайдақ вагондар қойып қырылған малдарды К-700 
тракторларына бірнеше тіркемелер жалғап, оларды өлген малға толтырып 
тиеп, Бейнеуден Шевченконың ет комбинатына тасыды ғой(колбаса жасауға 
шығар). Бұл оқиға жайында газеттер жазды, облыстық, аудандық деңгейдегі 
басшылар да өз естеліктерінде жазған болатын. Бұндайды да алғаш рет, 
соңғы рет көргенім еді. Өте қорқынышты күн болды. Жаңбыр басталғанда 
күн түнергені соншалық айналада ештеңе көрінбей түн түскендей болды, 
әлем тапырық бір құбылыс басталып кетті. Қондырғыдағы барлық жұмысты 
сол бойда тоқтаттық. Бұрғышы барлаушылар қай кезде де өздері жұмыс 
жасап жатқан маңдағы малшылардан көмектерін аяп көрген емес, бұл жолы 
да көмектескенбіз. Бізге көрші бірнеше, әртүрлі қашықтықта орналасқан 
шыңырау құдықтардың маңайындағы мал ауылдар, отарлар бар болатын, 
тығыз байланысып тұратынбыз. Мына оқиғадан соң әлгі малшыларға 
қараудың өзі қиын шаруа болды, байғұстардың ұзақ жылдарғы еңбектері бір 
сәтте жоқ болды.  

... 

Красотка 



 

Келесі жылғы көктемде сол «Ащытайпақта» қызыл қаздар (фламинголар) 
түнде қондырғыны ұстап тұратын темір арқандарға(ветровоя 
оттяжкалар)соғылып көп құлады. Қалай шатасқандарын білмеймін, 
бұрғылау ерітінділерін төгетін амбарлардағы мұнай араласқан батпақ су 
түнгі мезгілде жалтырап жатқасын су екен деп қонып, қайта ұша алмай, 
қанаттарын мұнайға былғап, көп фламинго отырды. Оттяжкаларға 
соғылғандары қанаттары сынып ұша алмады. Әдемі құстар екен ғой. 
Тобымен ұшқан кездерінде төменнен қарағаныңда аспанда қызыл қанаттары 
аспанды жауып тұратын еді, тамаша көрініс болады. Бұрғылау 
жұмысшылары бір құсқа да қиянат жасамады, қанаттарын 
емдеді(сынғандарын), мұнайға түскендерін жуындырып тазалады. Көпшілігі 
аз уақыттардан кейін ұшып кетті. Бір фламинго көпке дейін ұша алмай 
біздің далалық поселкемізде, асхананың қасындағы ауыз су құйылған 
қазанның айналасында жүрді. Бригада болып оған Красотка деген ат 
қойдық. Бұрғышылар оған шомылатын қауыз да жасап берді. Жалпы 
алғанда, бұрғышы барлаушылар дегеніңіз бір қарағанда дөкірлеу, даланың 
бұйырғын шөбі сияқты көп күтім тілемейтін, қатал өмірге бейімделген 
қатты жандар болып көрінгенімен, жан-жануарларға мейірбан, көмекке зәру 
мақұлықтардың қай-қайсысына да көмектескіш халық. Барлығы бірдей 
жүректері жұмсақ, нәзік жанды деуге келе қоймас та, бірақ мейірімді екені 
сөзсіз. Бұрғышы барлаушылардың арасында тамаша жандар жеткілікті, 
жүректері нәзік ақындар да, тамаша әңгімешілер де баршылық. 
Бригадамыздың бұрғышылары да қызыл қаздарға барынша көмектесті.  



 
Біздің Красоткамыз, поселоктің сәнін келтіріп тұрған фламингомыз 

адамдардан қорықпайтын болды, бұрғылау алаңындағы иттермен де 
достасып алды. Демалыс сағаттарында жұмыстан бос бұрғышылардың 
әңгімесі осы құс жайында болатын, ауыр жұмыстан шаршап келген 
жандарға жақсы ермек табылды. Әдемі құстың поселоктің ортасында еркін 
сайраңдап, талтаң-талтаң басып жүргеніне, таранғанына қарап отырудың өзі 
бір демалыс еді. Красотка бұрғышылардың өзін жақсы көретінін, өзінің бұл 
ортада сүйікті екенін сезетін тәрізді, сондықтан да поселоктің ортасында 
жүргенде өте маңғаз, әсіресе беседкада бұрғышылар әңгіме айтып шай ішіп 
отырғанда, олардың өзіне қарап, өзі жайлы әңгіме айтылып жатқанын 
сезгендей кербездіктен аяқтарын тіпті баса алмай қалушы еді. Бұл 
жалғанның нағыз қожайыны өзі сияқты. Әдемілік, сұлулық қай кезде де 
адамдарға оң әсерін тигізбей қоймайды екен. Әр бригада да болатындай, 
біздің бригаданың да өз тентектері бар еді (жұрттан қаламыз ба?). Осы 
Красотка пайда болғалы сол «суға сигендер» де түзеле бастағандай болды, 
Красотканың күтімін жасап, соның жүріс-тұрысын қызықтап, әңгіме қылып 
дегендей. Красотка біздің бригаданың ғана мақтанышы, көз қуанышы емес, 
айналадағы көрші малшы қауымдардың да арнайы ат сабылтып келіп 
қызықтайтын Сұлуына айналды. Малшылар тіпті балаларын да алып келіп 
жүрді. Күзге қарай, мен демалыста болғанда Красоткамыз бізді тастап ұшып 
кетті. Ол кеткеннен кейін біраз уақыт бәріміз де жетімсіреп қалдық, 
бригадамыздың ең басты бір мүшесінен айырылғандай күйде жабырқап 
жүрдік. Бұрғышылар шай ішкенде әңгімелері Красотка жайында болатын. 
Көпке дейін ұмыта алмадық. «Красота спасет мир» деп бекер айтылмаған 
екен. 

Бұл оқиғадан көп жыл кейін тікұшақпен Комсомол шығанағының үстінен 
ұшып бара жатқанда, теңіз жағасына ұшып келе жатырған өте көп 
фламинголардың тобын көргенмін. Тікұшағымыз олардан жоғары ұшты да, 
олар сәл төмендеу ұшып келе жатты. Бұл да бір өте тамаша көрініс болды. 



Кереметтей әдемі құстар ғой. «Құдай шебер» деп неге айтты дейсің, 
осыншама әсемдікті жаратқаны үшін де шығар ... 

 

... 

Сүйкімділер 

  Бұл жағдай ертеректе Шағырлы-Шөмішті деген алаңда болған еді. Қазіргі 
кезде ол алаң өңіріміздегі газ өндіріліп жатырған ірі кенорындарының бірі. 

  Біздің  мекеме 1979 жылы Шағырлы Шөмішті алаңында, Маңғыстауда 
алғаш рет, тереңдігі 5000 метрлік ұңғыны межелі тереңдікке жеткізіп қазып 
шыққан болатын. Осынау үлкен тереңдіктегі ұңғыны қазып шыққан атақты 
Қосмағамбетов Базарбай басшылық жасайтын бұрғылау бригадасы. Осы 
жерде жұмыс жасайын деп жатқан алаңның тарихына сәл тоқтала кетейін. 
Тоқталуымның себебі, осындай қызықты оқиғаларды жазумен қатар, өзіміз 
жұмыс жасаған кездің тарихын көрсету ғой негізгі мақсатым. 

  Біз қазатын ұңғының маңында, сол алаңда, 600 метр тереңдікке ертеректе 
қазылған бірнеш ұңғылар болды. Жобалауымша, оларды СолтүстікҮстірт 
мұнайгазбарлау экспедициясы(Үстірт поселкесінде орналасқан), не болмаса 
ОңтүстікЕмбімұнайгазбарлау экспедициясы(Құлсарыда орналасқан) қазған 
сияқты. Болашақта жұмыс жасайтын алаңды зерттеп, ертеректе қазылған 
ұңғыларды да тексеріп шыққанмын. Консервацияға қойылған бұл 
ұңғылардың басында темір қалақшаға сваркамен, әр ұңғыға қатысты 
қысқаша деректер жазылған «тақтайшалары»  болды. КЭ «МНГР» де, жоғары 
да жазған екі экспедиция да (СҮМНРЭ, ОЕМНРЭ) сол кездерде 
«Гурьевмұнайгазгеология» Бірлестігінің құрамында болғандықтан жұмыс 
жасайтын алаңдарымыз аралас-құралас бола беретін. Маңайымыздағы 
ертеректе қазылып болған әлгі ұңғылардың задвижкаларын ашсаң газ 
шығып, от тигізсең лаулап жанатын еді. Міне сол алаңнан біздер 5000 метр 
тереңдікке бұрғылауды қолға алдық. Негізгі ұңғы өткен қыста қазылып 



басталған болатын да, қыс әлемет қарлы, боранды болып бұрғылау 
қондырғысын іске қосу, қазуды бастау жұмыстары қатты қиыншылықтармен 
жүргізіліп, біраз машақатқа ұрынғанбыз. Бұрғылауға қажетті ертінді 
дайындайтын техникалық суымыз тұщы болып, қатты аязда әлсін-әлі қатып 
қалып, қазу жұмыстарына көп кедергі келтірді. Сондықтан сол қыста суға тұз 
қосып тұздап, аязға қатырмайтын әдіске көшуді жөн санадық. Өте көп 
мөлшердегі техникалық суды тұздауға қажетті тұзды 120 шақырым 
қашықтықта орналасқан Бейнеудегі базадан тасып әлек-шәлегіміз шыққаны 
тағы бар. Қар қалың болып, тұз таситын сүйретпе жалғаған қуатты К-700 
көліктері, жүрдек Краз, Урал машиналары жүре алмай, оларға қолдан 
жасалған түрен сүйреткен тракторлармен қарды күреп жол салып, біраз 
қиындық көргеніміз әлі есімде. Тұщы сумен үлкен тереңдікке жобаланған 
күрделі конструкциялы ұңғыны межелі тереңдікке жеткізе алмайтынымызды 
осындай қиыншылықтар көрсетті. Сондықтан, күн жылына негізгі ұңғыны 
қазуды тоқтата тұрып, негізгі ұңғының жанынан, осы қондырғының күшімен 
1200 метр тереңдікте болатын табиғи минералды суды шығаратын жеңіл 
ұңғы қазып алуды жоспарладық. Бұндай жұмыстармен айналысқан бұрғылау 
мамандары біледі, ол үшін бұрғылау қондырғысының артқы екі аяғының 
астына қисық «тумба»(мұнара құралдаушылар оларды «подушка» дейді) 
қойып, бұрғылау мұнарасын алға қарай сәл еңкейтеді. Роторды да сәйкесінше 
сәл алға қарай жылжытады ... осындай техникалық әртүрлі «құйтырқылары» 
көп шаруамен қатар әжептәуір технологиялық әдістері тағы бар бұндай 
ұңғыны қазудың.  Мен технолог-инженер ретінде осы жұмыстардың басы-
қасында жүрмін. Мұнараны қисайттық, роторды да ығыстырдық, ендігі 
шаруа қисық «переводниктің» көмегімен жанамалап, негізгі ұңғыдан басқа 
бағытқа бағытталған, ұңғы қазу керек. Қазір көктемнің жайма шуақ мезгілі, 
тамаша уақыт. Бұрғылау шебері аяқ астынан ауырып қалды да, жұмыс енді 
бастала бергенде менің соның да орнына жұмыс жасауыма тура келді. 
Қондырғы басшысы Қосмағамбетов Базарбай ағамыз кезекті еңбек 
демалысында болатын. Мына жұмыстың барлық жауапкершілігі менің 
мойнымда, әрі бұрғылау шеберімін, әрі жауапты инженермін. Көрмеген 
құқайымыз емес, жұмысты бастап кеттік. Ұңғыны қисық «переводникпен» 
жоспар бойынша  белгілеген тереңдікке жеткенше қисайту жұмыстары сәтті 
шықты. Су шығару үшін жаңа басталған ұңғы өзіміз дәлдеген бағытқа қарай 
дұрыс шыққанын каротаж арқылы көріп, негізгі ұңғыға әсері болмайтындай 
қашықтыққа кеткенімізді есептеп шығарып, көңіліміз орнына келгесін 
жұмыс бірқалыпты ырғаққа түсті. Ендігі қалған жұмыс бұрғышылардың 
күнделікті үйреншікті жұмысы болғандықтан менің жұмысым жеңілдеді. 
Көптен бері демалмастан жүргендіктен, ендігі кезде мен өзіміз жұмыс жасап 



жатқан Шағырлы-Шөмішті деген алаңмен, оның айналасындағы ойлы-қырлы 
даламен, табиғатпен танысуды бастап кеттім. Ұңғыны қазу үшін техникалық 
суды жақын маңдағы еріген қар, жауған жаңбырдан қатқақ жерге жиналған 
көлшіктерден аламыз. Ондай көлшіктер қондырғыдан біраз қашықтықта, 
шамамен 7-8 шақырым жерде. Су таситын, суды көлшіктерден өзі соратын, 
су жаңа КАМАЗ көлігімен Бекбосын деген шофер жігіт бар. Күніне бірнеше 
рейс су тасылады. Бұрғылау жұмыстарына көз салып қарап қоямын да, 
арасында Бекбосынның қасына отырып табиғатқа шығып, даланы аралап 
келемін. Сондай бір шыққанымда су алатын жерімізге жетпестен, өзіме 
ұнаған бір қырдың басына келгенде машинадан түсіп қалдым. Бекбосын 
суын алып келгенше айналаға қарап, көкмайса шөптер қалың шыққан даланы 
аралап, ауасын жұтып біраз қыдырғым келді. Дала дегенің сол шақта өте бір 
керемет күйге енген еді, күн жарқырап тұр, айнала көз жетер жерге дейін 
қалың, әртүрлі қыр гүлдері аралас шыққан көк шөп, бидайық, мортық дегенің 
қалы кілемдей ұйысып тұр ... , суреттеуге тілім жетпейді. Қыстағы қалың 
қардың суы қойсын ба шөп шығармай, әрі бірер күн бұрын көктемнің ақ 
жаңбыры селдетіп жауып өткен болатын. Оның үстіне бұл жердің өзі 
құмақтау екен. Жаңа шыққан жусанның иісі мұрныңды жарады, ауа қандай 
таза, кеудеңді керіп, сіміріп жұта бергің келеді. Біршама жүргеннен соң, бір 
төбешіктің үстіне отырып тыныстадым, балалығым есіме түсіп кетіп жерге 
бірнеше рет аунап, шалқамнан түсіп көк аспанға қарап біраз жаттым. Рахат 
қой. Айнала тып-тыныш, тіпті құстардың да дыбысы естілмейді. Бір шөкім де 
бұлт жоқ, тап-таза көк аспанда артына ақ тұман із қалдырып, күміс қанаттары 
күнге шағылысып, өте биікте реактивті самолет ұшып бара жатты. Самолетке 
қарап жатып: «Самолеттің ішіндегі ұшып бара жатырған жолаушылар біле 
ме екен, солар ұшсын деп біздердің ұшарға қарға болмайтын иен далада 
мұнай іздеп ұңғы қазып жатқанымызды, қыстай әртүрлі қиындықтардан 
соншама азап шеккенімізді. Әй, қайдам ... .» деп қиялға беріліп жатқан едім. 
Бір мезгілде құлағыма әлдебір шиқылдағанға ұқсайтын дыбыстар келе 
бастады. Жақын маңнан шығатын тәрізді. Оқыс дыбыс шығармауға 
тырысып, жатқан күйімде басымды сәл бұрып, көзімнің қиығымен дыбыс 
шыққан жаққа көз салдым. Мәссаған, көзіме белгісіз аңның кішкене 
күшіктерінің күншуақта асыр салып ойнап жүргені түспесі бар ма. Іні сол 
маңда сияқты көрінді. Олар мені көрмеген, сезбеген тәрізді. Олардың 
ойындарына қарап біраз жаттым. Асыр салып, бірімен бірі жұлқыласып, 
секіріп, домалап ... ойнағандары-ақ керемет. Бұлар қандай аңның балалары 
екенін айыра алмай әлекпін. Арамыз біршама қашық, шамамен 100 метрдің 
айналасы. Көзім үйренгесін, басымды дұрыстап бұрып қарағасын байқадым, 
бұл түлкінің күшіктері екен. Аналары күнге қыздырынып ұйқылы-ояу, 



олардан сәл бөлектеу жерде жатырғанын байқадым. Түлкінің өзін көрмей 
тұрғанда, бұлар қарсақтың, не болмаса әлдебір ірі тышқанның балалары ма 
деп ойлап жатқанмын. Себебі, ойнап жүрген балалар өте кішкентай еді. 
Ойындары қызық, тура ауылдағы қозы-лақтардың тәлтіректеп жүріп 
ойнағандарына ұқсайды. Олардың осындай тамаша ойындарын Бекбосынның 
Камазының дауысы бұзды да жіберді. Олар сол бойда індеріне кіріп жоқ 
болды. Мен ен даланы қыдырып жүріп су таситын жолдан едәуір қашықтап 
кеткен екенмін. Төбенің басында тұрып Бекбосынға қолдарыммен ымдап, 
машинаңды тастап, өзің жаяу маған кел дедім. Айқайлаған жоқпын, 
машинаның гүрілінен мені естімейтін шығар деп, бір жағынан мынандай 
мүлгіген табиғаттың тыныштығын да бұзғым келмеді, түлкілерді де 
шошытпайын дедім. Бекбосын мені түсінді, көлігін жолға тастап өзі 
жаяулатып мен тұрған жерге келді. Оған не көргенімді айттым, екеулеп 
жүріп түлкінің інін таптық. Іздеудің қажеті болмады, оңай табылды. Сол 
бойда түлкілерге тимеуге келістік те, қондырғы басына келгесін, шай ішіп 
отырып түлкінің балаларын ініне су құйып шығарайық, қондырғы басына 
алып келіп бағайық деп шештік.  

 

 Келесі күні екеуміз дайындалып келіп, түлкінің інінің айналасын түгел қарап 
шықтық, алысырақта көрінген бірер іннің ауыздарын құммен жақсылап 
көмдік, ойымыз біз көрген іннің ауызынан басқа да далаға шығатын тесіктері 
бар болар деген қауіп қой. Содан соң Камаздың су соратын шлангісін іннің 
ауызына тығып қойып, інге біртіндеп су жібере бастадық. Әлсін-әлі су 
жібереміз, ін суға толғандай болғанда шлангіні іннен алып түлкілердің 



шығуын күтеміз. Түлкілер суға тұншығып інінде өліп қалмасын, ағып жатқан 
суға қарсы жүре алмай қалмасын деп жасаған әдістеріміз ғой. Су інге сіңіп 
кетіп жатты. Осылайша бірнеше мәрте қайталағасын барып іннің аузынан 
бірінші күшік көрінді. Суға тұншығып, сүмірейіп, су-су болып бірінен соң 
бірі далаға шыққан кішкене ғана күшіктерге қараудың өзі аянышты еді. 
Қанша жерден аяғанмен оларды бір бірлеп желкесінен қысып алып, 
қолымыздағы қапқа салып қондырғы басына алып келдік. Түрлеріне қарап, 
туғандарына көп болмаған-ау деп шамаладық. Алғанымыз 4-5 күшік сияқты, 
енелері болмады. Сірә, балаларына тамақ әкелуге, тышқан қағуға, аң аулауға 
кеткен тәрізді. Түлкінің өзі сол бойда, біз кеткенше маңайдан көрінбеді. Суға 
малшынып іннен шыққан түлкінің балаларының сықпыттары жоқ, судан 
шыққан суырдай дегендей, жүндері жабысып, көздерін аша алмай, дұрыстап 
демалуға ауа жетпей ... өте аянышты, сықпытсыз күйде қапшыққа салып 
алғанбыз, ал қоштасарда ... .   

Қондырғы мен түлкінің інінің арасы біраз қашық болатын, 5-6 шақырымнан 
асатын қашықтық. Күшіктерге бұрғылау шебері тұратын тұрғын вагонның 
(культбудка деп аталады) қасынан үлкендеу тор шарбақ жасап соның ішіне 
жібердік. Су болған жүндері жабысып ұсқындары кетіп, өздері қайда тап 
болғандарын білмей «жүндері жығылып», тамақ, су татпай біраз жатты. 
Тәбеттері тартпады. Стресс. Бұрғышы жігіттер асханадан алдырып тамақтың 
түрін қойды тордың ішіне, сүттің де түр-түрін берді, сгущенка керек пе, 
қаймағы бар, қою, сұйық дегендей. Тірі тышқандарды да қашып кетпесін деп 
жіппен байлап тордың ішіне жіберді. Сол күні  ештеңеге қарамай жатып 
алды, барлығы да, зауықтары болмады. Бір күн өткесін күнге кептіріліп, 
жүндері жылтырап шыға келді. Құлпырып кетті. Күн өткен сайын әдемілене 
түсті. Өте сүйкімді, өте әдемі күшіктер өсіп келе жатты. Алып келген күннен 
бастап түні бойы аналары біздің вагонның айналасынан шықпайтын болды, 
жақындауға қорқады, күшіктеріне дыбыс береді, күндіз көрінбейді. Алғашқы 
кезде күшіктер адамдарды көрсе тыпыр етпей жата қалып, қозғалмауға 
тырысатын. Тамаққа да жоламайды, даладан жұмысшылардың ұстап әкелген 
тышқандары үстеріне мініп асыр салып ойнайды, олар бәріне шыдап жата 
береді. Адамдарды көргілері келмейтінін байқағасын, біз оларды алыстан, 
вагонның ішінде тұрып, терезесінен бақылайтын, олардың бір бірімен, 
тышқандармен ойнағанын тамашалайтын әдіс тауып алдық. Тамаша көрініс. 
Адам жоқ кезін байқаса болды жатқан жерлерінен атып тұрып ойнай 
бастайды, тамаққа да тәбеттері керемет, ал тышқан байғұстардың күндері күн 
болмай қалады. Байғұстарды қақпақылдап, волейбол ойнағандай, ойнайды, 
ойындары қанған бойда жәукемдеп тастайды. Жанды мақұлықтардың( адам 



да, аң да, мал да) барлығының да төлдері сәби шағында сүйкімді болатыны 
сияқты бұл күшіктер де өте сүйкімді, тым әдемі болып өсіп келе жатты. 
Бүйірлері бұлтиып, жүндері жылтырап жұнтиып, қарауға көз керек 
мақұлықтар бола қалды аз уақыттың ішінде. Бүкіл бригада болып бауыр 
басып қалдық әлгілерге. Бастапқы кезде барлығы да бірдей болып 
көрінгенімен, көзіміз үйрене келе олардың әрбіреуінің ерекшеліктерін байқай 
бастадық. Бұрғышы жігіттер, аспаз, лаборант, үй сыпырушы қыздар олардың 
өз ерекшеліктеріне байланысты әрқайсысына ат та қойып үлгерді. Әр 
күшікке аттар дәл қойылғанын байқау тіпті де қиын емес, оларды сырттай 
бақылап отырсаң болғаны, қойылған атына сәйкес келетін іс-қимылдарын 
бірден көресің. Бұл бригада мүшелері үшін тамаша зоопарк болды. Жігіттер 
кешке қарай тамақтарын ішіп алғасын кейбіреулері теннис, волейбол, нарды 
ойнайды, ал көпшілігі «зоопаркке» келеді. Тамашалайды. Зоопаркке келу 
тегін емес, қолыңда тәтті тамағың, болмаса тірі тышқаның болуы керек. 
Тордың ішіндегі бірер күн өмір әдемі күшіктерді адамдардың қолынан тамақ 
алуға үйретті. Ендігі кезде олар торға жақындаған адамдардан қашпайтын, 
керісінше олардан тәтті тамақ дәмететін, оларға еркелейтін, әртүрлі ойындар 
көрсететін дәрежеге жетті. Бұл бригададағы «зоопарк» жайындағы хабар, 
қондырғы басына күнделікті бірнеше АН-2, МИ-8 ұшақтарымен жүк, тамақ, 
адамдар келіп жататындықтан айналаға тез тарады. Әсіресе ұшқыштар 
сүйкімді күшіктерге қарауға құмар болды. Қондырғы басына жүк алып 
келген ұшқыштар, жүктерін түсіріп болғасын, асханадан тамақтарын ішіп 
алып, үйлерінен әдейі күшіктер үшін ала келген тәттілерін тордағы 
түлкішіктерге беріп, олардың ойындарын қызықтап біраз уақыт отыратын 
тордың жанында. Самолет, вертолеттердің ұшқыштары соншама қиылып 
сұраса да мен біреуін де оларға бермедім. 



 

Осылайша жүргенде менің ауылға, демалысқа кететін мезгілім де келді. 
Зуылдап жиырма шақты күн де өтіп кетіпті, соңғы оншақты күні сүйкімді 
күшіктерді тамашалаумен өткендіктен, қалайша зуу ете түскенін байқамай 
қалыппын. Осы оншақты күнде күшіктер әбден оңалды, өңдері кірді, 
адамдарға үйренді, тіпті әр күшіктің бауыр басқан дос адамдары да пайда 
болды. Олардың әдемілігінде, сүйкімділігінде, қылықтарының, 
ойындарының тәттілігінде сөз жоқ еді. Бұрғышылардың ауылда тұратын 
кейбіреулері үйлеріне алып кетуге сұраса да бермедім, бір бірінен айырғым 
келмеді. Ертең ауылға ұшамын деген күні Бекбосын екеуміз күшіктерді 
баяғы өздері туған індерінің қасына апарып, еркін далаға жібердік. Қаптан 
шығарып қоя бергенде олар қайда барарларын білмей аңырып тұрып қалды. 
Сәлден соң шөптерді иіскелеп індеріне қарай, ойнаған төбелеріне қарай 
жорта жөнелді. Табиғаттың заңы керемет қой, осы оншақты күннің ішінде 
олар баяғы мүсәпір халдерін ұмытып, кәдімгідей есейіп, жүндері жылтырап, 
көрерге көз керек сұлуларға айналған еді. Бұрғышылар да, Бекбосын екеуміз 
де оларды қимай-қимай қоштастық. Әбден бауыр басып қалыппыз. Біз 
оларды індерінен сәл қашықтау жерден босатқанбыз. Енелерін тапты ма, 
таппады ма ... белгісіз. Олардың табиғатпен танысуына кедергі болмайық деп 
біз қондырғы басына кетіп қалдық. Ертеңіне ауылға ұштым.  

 Бұрғышылардың жүрегін жаулаған сүйкімді күшіктердің одан кейінгі 
тағдырының не болғанын білмеймін. Күшіктердің өздері де маған «хабар 
бермеді», мен де бұл қондырғыға содан соң ұзақ уақыт келе алмадым. 



Қасқырларға, аңшыларға тап болмаса, жем болмаса, қазіргі кезде олардың 
нешінші ұрпақтары жер басып жүргенін кім білсін. Мүмкін, олар Бекбосын 
екеумізге өкпелі де шығар, қанша дегенмен туған аналарынан айырдық, еркін 
өмір сүретін үйреншікті табиғи ортасынан, дағдысынан аз уақытқа болса да 
айырдық емес пе. Қаншама жерден тамағын тоқ қылдық, кең торға 
орналастырып(алтын торға) бақтық, алдына не бір тәтті, дәмді тағамдарды 
үйіп қойдық дегенмен, түз тағысына қажетті бостандығы болмады ғой біз 
қамаған «алтын торда». Жақсы жасаған бір жеріміз, оларды сұрағандарға 
таратып жібермедік, аздаған күндерден соң аңсаған бостандығын сыйладық. 
Аздаған өкпесі болса ... . 

... 

Сиқырлы әуен 

 

Тағы да сол әйгілі «Ащытайпақта», келесі жылғы жаз кезінде, әлдебір 
жағдайлармен(ұңғыны қазып болғанбыз) жұмыста ұзақ уақытқа тұрыс 
болды, каротаж отрядын күткен сияқтымыз. Бірнеше күн бойы тазалық 
жұмыстары, басқадай профилактикалық жөндеу, майлау жұмыстары да 
нобайлап қалды. Күндізгі мезгілде барлық дизельдерді тоқтатып 
тастаймыз(жағармай үнемдеу үшін, құлақтың тыныштығын да ойлап). 
Күндізгі мезгілде айналада «құлаққа ұрған танадай» өлі тыныштық орнайды. 
Қатты тарсылға үйреніп қалған біздерге өте ерсі тыныштық. Сондай бір күні, 
ауа райы деген өте тамаша болып тұрды, вагонымда кітап оқып отыр едім, 
бір сызылып шыққан тамаша әуен естілді. Магнитофонның даусына 
ұқсамайды, төбеден құйылып тұрған өте таза сиқырлы әуен. Біршама уақыт 
тыңдап отырдым. Қайдан шыққан әуен екенін білмек болып далаға шықтым. 
Сол бойда әуен тиыла қалды. Аз уақыт күтіп тұрып, әуен қайталанбағасын 
ішке қайта кіргенім сол еді сиқырлы әуен басталып қоя берді. Тағы шықтым, 
ол да тиылды, ішке кірсем қайта басталады. Бірнеше рет осылайша мен 
далаға шыққанда тоқтап қалатынын байқағасын, мен іштен шықпай біраз 
отырдым. Тыңдадым. Құлақтың құрышын қандыратын сиқырлы саз 



космостан құйылып тұрғандай әсерде отырдым. Шығыстың әуендері де, 
батыстың классикалық әуендері де(менің музыкалық сауатымның жеткен 
жеріне шейін жобалағандарым) төгіліп жатты жоғарыдан(космостан). 
Осынау сиқырлы сазды біраз тыңдағасын қондырғыға қарай баратын 
болдым, себебі, әуеннің шығатын жері сол жақта еді, қондырғы жақтан 
естіліп тұрды. Келсем жұмысшылар әңгіме дүкен құрып жайбарақат отыр, 
түскі астан кейінгі уақыт қой. Ешқандай тапсырмам болмағасын олар да 
менен көп қысыла қоймады. Қастарына келіп отырдым, әуен баяғыда 
тиылған, мен қондырғыға қарай жүре бастағанда-ақ. Санап қарасам вахтаның 
арасында бір әзербайжан жігіт көрінбейтін сияқты. Жуас, биязы, әдеміше 
келген жігіт болатын, вахтаға келгенде танысқан едім. Түркіменстаннан 
келген екен. Бұрғышы менің неге келгенімді сезіп маған кронблок жақты 
иегімен ымдап көрсетті. Мен де үнсіз ұқтым. Жас жігітпін, қондырғының 
басына шығу дегенің мен үшін түк емес, қара жұмысқа әбден «піскен» 
адаммын ғой. 53 метр биіктікке, кронблокқа көтерілдім. Кронблоктан 
көрінетін айналадағы көрініс тамаша, жанарың ешқандай кедергіге тірелмей 
аспан мен жердің қабысқан көкжиегіне дейін көрінетіндей жазық дала. Аз 
демалып, айналама тамашалап қарап болғасын, іздеп келген адамыма 
қарадым. Мен келгесін ол да отырған орнынан тұрып, мен ұрса ма екен деп 
қобалжып тұр екен. Мән-жайды түсіндіруді сұрадым. Ұялып, қысылып 
тұрып түсіндірді. Флейтада ойнайтын өнері бар музыкант жігіт екен. Қаражат 
табу үшін осындай ауыр қара жұмысқа тұрыпты. Флейтасын көрсетті. 
Ойнауын сұрадым. Еш қысылмастан, тіпті, өңі кіріп құбылып тұрып ойнай 
бастады. Тамылжып төгілген әуен дегенің тамаша, айтарға сөз жоқ, тек 
тыңдау керек. Біраз әуенді тамылжытып ойнап берді. Екеуіміз қондырғының 
ұшар басында біраз отырдық, мен тыңдадым, ол жан-тәнімен беріліп ойнады. 
Тамаша концерт болды. Бұндайды мен бұған дейін естімеппін де, көрмеппін 
де. Мен музыкалық аспаптардың(тіпті домбырада да, айтуға ұят, «құлағымды 
түйе табанымен жаншыған шығар») біреуінде ойнай алмайтын адаммын, 
бірақ домбыраны сүйіп тыңдаймын. Орыстың баянын, татарлардың 
гармонын жақсы көремін, сүйіп тыңдаймын. Саксофонды да жақсы көремін, 
саксофонда ойналған «Блюздерді» тыңдай беруге бармын. Ал мынандай 
аспап бар екенін естігенім болмаса көзім көрмепті, назар аударып 
қарамаппын, әуенін тыңдамаппын да осыған дейін. Таң қалдым. Қарапайым 
жұмысшы жігіттен осындай нәзік өнер шығады деп ойламаппын. Аспабының 
өзі өте әдемі екен, салатын қорабы да әдемі жасалыпты. 



 

Талант деген керемет сыйы ғой Алланың пендесіне берген. «...Керегенің 
басында оймақ тұрар, кедейшілік жігітке қой бақтырар ...» деген ән 
жолдарындағыдай мына өнер иесінің осындай қара жұмыста жүріп 
бойындағы өнерін жоғалтып алмасына кім кепіл? Салалы, икемді, нәзік 
саусақтары біздің қара күшті қажет ететін қара жұмыстан нәзік сыбызғыда 
ойнауға жарамай қалатыны сөзсіз. Қайран қу тіршілік ... 

  Мен бұндай тағдырға көп таң қала қоймадым. Себебі мен осыған дейін 
жұмыс жасаған бұрғылау бригадасында қилы-қилы тағдырлардың иелерімен 
жұмыстас болғанмын. Қандай керемет адамдар десеңші, ал олардың 
пешенесіне жазылған тағдырлары қандай ауыр десеңші ... Құдай шебер!!! 

Ал енді осы адамдардың кейбіреулерінің тағдырларына қысқаша тоқтала 
кетейін. Бір моторшы бір кездері талантты жақсы музыкант болған, үлкен 
қалалардың оркестрлерін басқарған. Отгулда болғанда үздіксіз ішкен «ащы 
судан» кейін кейде жұмысқа келгенде «белая горячка» болып «қуып»,  
бұрғылау қондырғысының барлық дизельдеріне барынша газ беріп 
ышқынтып қойып, соларды дирижировать етеді, сау кезінде әр дизельдің 
ақауын даусынан таниды, барлығын дауыстарына қарап бір ырғақпен жұмыс 
жасатады. Бұндай шеберлік көп моторшылардың қолдарынан келе бермейді, 
«слухы» өте күшті. Ал енді біреуі соғысқа қатысқан, танктер полкының 
майоры, ол да дизельдерді дыбысына қарап айыратын білгір, лақап аты 
«майор». Біреуі сауда теңіз флотында, артынан қиыр шығыста балық аулау 
флотында ұзақ жылдар капитан болған, жапон, корей елдерінде жиі болған, 
басқа да шет елдерде болған, лақап аты «секач». Тағы біреуі көп жылдар 
үлкен шахтаның басшысы болған инженер маман, лақап аты «кувалда. 
Ресторанның шеф повары болған адам да болды арамызда, циркте ұзақ 
жылдар жасаған циркач та болды, талай рет қондырғының аяқтарына биіктеу 
жерден тросты тартып қойып соның үстімен жүрген де еді, ротордың 
бірнеше шарларын қолына алып түсірместен қақпақылдайтын, ойын 
карталарымен әртүрлі фокустар да көрсететін, қақпақылдайтындарын, ойын 



карталарымен жасайтын фокустарының кейбіреулерін маған да үйреткен, 
оларды әлі де жасай аламын, ұмытқан жоқпын.  Бұлардың барлығы да өте 
сауатты, жоғары білімді адамдар, тек тағдыр тәлкегіне түсіп «ащы суға» 
салынып, жанұяларынан айырылып, темір тордың арғы жағына да барып, 
өмірдің ми батпағына әбден батқандар, өмірдің ащысын да, тұщысын да өз 
бастарынан өткергендер. Өмірге өкпелері қара қазандайлары да, бәріне 
мойын ұсынып көнгендері де жетерлік. Өздері ұзақ жылдар Шевченкодағы 
зоналарда «отырып», шыққаннан кейін туғандарына көрінуге арланып, 
(осындай күйлерін көрсеткісі келмей, әлде басқадай да себептермен), біздің 
мекемеге жұмысқа тұрып алады, туыстарына қайда жүргендерін айтпайды, 
олар көбіне бұларды өлдіге жориды, қайдан іздестіретіндерін білмейді. 
Кейбіреулерінің өте үлкен лауазымды қызметтегі балалары, туыстары бар 
екенін мен бір күндері білдім, жазатайым жағдайда қайтыс болғандарын 
жерлеу үшін құжаттарының арасынан баяғыда жазылған хаттары арқылы 
телеграмма салып әлеуетті туыстарын, балаларын да тапқан жағдайларым 
болған. Олар ешқашан қаншалықты үлкен қателік жасағандарын, өмір 
жолдары қай кезден бастап қисайғанын айтқан емес. Көңілді отырыстарда 
айтатын әңгімелері өте қызық, сауатты, әдемі сөйлейді, бірақ жеке өміріне 
қанша ішсе де жолатпайды. Өмір деген осындай, бірде бетін берсе, енді бірде 
к ... көрсетеді, пендесін қай жерде сүріндіретіні, басына қандай сынақ 
салатыны тек Құдай шебердің ғана құзырында .  

... 

Теңеу 

Мыңсуалмас алаңындағы бір бұрғылау қондырғысының басында жұмыста 
жүргенмін. Мезгіл жаз айы. Айналада қырға, жайлауға шыққан мал ауылдар 
баршылық. Жаз малшы қауым үшін рахат шақ қой! Шопандар малдарын 
өріске жайып жіберіп біздерге қонаққа келеді, әңгіме айтамыз, шай ішеміз, 
түскі асқа асханаға апарып өздері ұнататын «қызыл супымен» сыйлаймыз. 
Малшылардың көпшілігі біздердің асханаларымыздан тамақтанғанды 
жақсы көреді, тамақтың түрі көп(борщ, щи, котлеттер, піскен тауықтар, 
беляши, пирожкидің түрі, шай, компот, квас ...), ұнағандарын алып беріп 
дәм татқызамыз. Шайға тістейтін тәттілер де көп. Квас ішкенді ұнататындар 
көп, шай құйған термостарына құйып алып та кетеді үйлеріне. Сондай бір 
күні қондырғыны асықпай аралап келе жатыр едім, көзім далалықта атына 
бір қырындап отырып алып, қолындағы қамшысына сүйеніп бұрғылау 
қондырғысына бар ынтасымен қарап тұрған көрші малшыны байқадым. 
Қондырғыда  долото ауыстыру үшін бұрғылау құбырларын көтеру енді ғана 



басталған еді. Тереңдік үлкен болатын, сондықтан әзірге жай 
жылдамдықпен өте ауыр салмақты ыңырана, күшеніп көтеріп жатырған. Әрі 
дизельдер де бойларын қыздырып ала алмай, сондықтан оларға қатты газ 
бермей, баппен басталып жатырған жұмыс қой. Дизельдердің бойлары 
қызып, әбден баптарына келген кезде бұрғышы да ышқынтып газ беріп 
олардың бойындағы барлық күшін сарқып пайдаланып қалады. Бәйгіге 
шапқан аттар сияқты ғой, тері шығып, бойы бусана бере қамшы басатындай. 
Бұрғылау қондырғысы да сол сияқты. Мен жайлап аттың үстіндегі жігіт 
ағасына келдім, амандастық. Күнде хабар алысып отырған адамдармыз ғой. 
Нені қызықтап тұрғанын сұрадым. Көрмей жүрген қондырғысы емес, күнде 
көріп жүргені, қалай жұмыс жасайтынын ол да бес саусағындай біледі. 
Кейде біздердің не жасап жатырғанымызды біз айтпай-ақ өздері айтып 
отыратын көршілер ғой. Содан, шабан жігіт маған қарап: «Ойпырмай, мына 
бұраубай дегенің барып тұрған адам ғой, аумаған адам ғой, барлық 
қимылдары, барлық мүшелері адамнан аумайды екен ғой. Бұрын қалай 
байқамағанбыз?» деп қарап тұр. Мен түсіндіруін сұрағанымша ол өзі бастап 
айта жөнелді. Айтып отырса дәл солай екен. Мен де бұған дейін қалай 
байқамағаныма таң қалдым. Ауылдың малшысының аңғарымпаздығына да 
таңданып қалдым. Ауыл адамының, соның ішінде малшы адамның көп 
дүниені біздерден бөлекше аңғаратынын, жете зер салып біз байқамайтын 
құбылыстарды байқап қалатынын сезетін едім. Ал мынаны айтқанда, өзім 
қарап көргенде тіпті таң қалдым. Оның байқауынша әңгіме былай екен: 
Жоғарыдан салбырап адамның екі қолдары сияқты «қолдар»(талевый 
блокка ілінген екі штроп пен элеватор) төмен түседі, содан жерден ауыр 
жүкті қолдарымен қысып ұстап(ұңғыдағы құбырларды элеваторға іліп 
алып)алып жоғары қарай ышқына, ыңырана көтереді(дизельдердің 
дауыстары басында солай ышқынып, ыңыранып шығады), әбден жоғары 
көтеріп болған кезде «уф-ф-ф» деп ышқынып барып іштегі демін 
шығарады(дизельдердің қуатын редукторлар, жылдамдық қорабы арқылы 
жүк көтеретін лебедкаға беру үшін ШПМ деген 8 атм.қысыммен 
толтырылған ауа толы резина муфталардан шыққан ауаның ысқырып 
шыққан даусы ғой). Содан тағы да төмен қарай келесі жүкті көтеруге түсе 
береді. Ауыр жүкті көтеріп ыңыранып қиналғаны да, «уфілеп» демалғаны 
да аумаған адам деді. Бірінші рет көріп тұрғандай, жұмыс жасап жатырған 
қондырғыма басқаша көзбен(малшының айтқан көзімен)зер салып қарай 
бастадым. Дәл солай екен ғой. Қалайша теңеуді дәл тапқан десейші?! 
Қайран қалмасқа болмайды. «Ойпырмай» дегенімді білмей де қалдым. 
Содан кейін бұрғылау қондырғыларына басқаша көзбен қарайтын болдым. 
Үнемі бұрғылау қондырғысын адамдарға теңеп, соның бойынан адамдарға 



ұқсастықтарды іздеп, тауып жүретін болдым. Адамның бойындағы ең бір 
қасиетті дүние адамның қаны ғой, қаны дұрыс болса, сапалы болса, адам да 
мықты болады. Ал қаны жаман, қан құрамы бұзылған адамдар нашар 
болады, аурушаң болады. Қанның өз құрамы бар. Ал бұрғылау 
қондырғысының да өзіндік қаны бар, ол ұңғыны қазуға қажетті бұрғылау 
ертіндісі. Бұрғылау ертіндісі болмаса ұңғы қазылмайды, қазылған тау 
жыныстары жердің бетіне шығарылмайды, ұңғының жары(стенка ствола 
скважины) жақсылап штукатурланып майланбайды, долотоның 
шарошкалары жақсылап айналып тұрулары үшін жуылмайды, 
салқындатылып тұрмайды, жердің астында үлкен қысыммен жасырынған 
әртүрлі тау жыныстары, сұйықтықтар өздеріне сәйкес келетін қарсы қысым 
күшін көрмей қазылған ұңғының бойымен далаға атып шығып фонтандар 
бола берер еді ... Адамның өмір сүруі үшін қан қандай керек болса, 
қандайма ұңғыларды сапалы түрде қазып шығу үшін сапалы бұрғылау 
ертінділері де соншама қажет. Бұрғылау ертінділерінің де әр ұңғығыға, әр 
тереңдікке, ұңғыдағы кездесетін тау жыныстарының ерекшеліктеріне ... 
тағы сол сияқты көптеген талаптарға сай келетін толып жатырған 
құрамдары, параметрлері болады. Орысша жазып бірнеше параметрлерін 
көрсеткім келеді: удельный весь, вязкость, водоотдача, статическое 
напряжение сдвига, толщина корки, содержание нефти, температура ... бұл 
аталғандары тек күнделікті қазу кезінде сағат сайын өлшеп, қадағалап 
отыратын параметрлері. Осылардың біреуі ұңғы қазу үшін жасақталған 
технологиялық құжаттағыдан сәл ауытқыса ұңғыны сапалы қазып шығу 
қиынға соғады. Қысқартып айтқанда, адамның қанынан айырмашылығы 
жоқ. Бұл жөнінде ұзақ әңгімелеуге болар еді, бірақ әңгімеміздің негізгі 
тақырыбынан ауытқымайық. Бұрғылау ертіндісінің біздің мекеме бойынша, 
артынан бүкіл еліміз бойынша білгір маманы менің досым Байзақов Марат 
Қорқытұлы. Техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы 
минералдар ресурстары  Академиясының мүше-корреспонденті, ұзақ 
жылдар Атыраудағы ірі ғылыми институтты басқарған, көптеген ғылыми 
еңбектердің, монографиялардың авторы,  бұрғылау саласында шетелдік, 
отандық компанияларды басқарған, еңбегі ерен азамат. Бұл азамат та өзін 
КЭ «МНГР»ден шыққан түлекпін деп мақтана алады. Мен осы білікті 
азаматтан бұрғылау ертіндісінің ұңғы бұрғылаудағы ерекше маңызы барын, 
ертіндіге зор жауапкершілікпен қарау керек екендігін үйрендім, көп сабақ 
алдым. Мені оқытып жүргенін өзі байқамаған да болуы мүмкін, ол заманда 
екеуміз де жаспыз ғой, бірақ мен осы маманның қасында жолдас бола жүріп 
ертінді жөніндегі түсініктерімнің аясын кеңейттім, өзім онша ұната 
қоймайтын химия пәнін қайталап, мән беріп қарап шығуыма да тура келді. 



Міне, осылайша адамдар мен бұрғылау қондырғысын салыстырып қарап 
отырып менің түйген пікірім осындай болды. Басқа да көптеген ұқсастықтар 
бар ғой(дизельдер, насостар, манифольдтар, компрессорлар, ауа түтікшелері 
...), қондырғының әр механизмін адамның ағзаларына ұқсатып қарауға 
болады, тек дұрыс салыстыра біліп, ұқсастықтарды көре білу керек, малшы 
жігіттің көзі, санасы сияқты аңғарымпаз көз, сана керек. Бұрғылау 
мамандары біледі, бұрғылау жүріп жатқанда таль.блокқа ілінген 
штропалардың вертлюгке соғып сыңғырлаған дыбыс шығаратынын. Тап 
осы дыбыс бұрғылау маманы үшін әлемдегі ең бір тамаша әуен десе де 
болады. Осынау сиқырлы сыбдырды билеп басып келе жатқан қазақ 
қыздарының шолпысының сыңғырына теңеуге әбден болар еді. Бұрғылау 
учаскесінің басында жүрген маманға штропалардың вертлюгке бір қалыпты 
соғып сыңғырлаған даусын әдемі мелодия тыңдағандай болып тыңдап 
жатып ұйқыға кетіп, таң ала кеуімде сол дыбысты естіп ұйқыдан оянудан 
артық не бар дейсің. Өте қуатты дизельдердің(әр дизельде 500-700 аттың 
күші бар, ал бұрғылау қондырғысында солардың 7-уі тұрады) бірқалыпты 
уілдеп, бойындағы барлық қуатын іске қосып, ауыр салмақты құбырларды 
ышқына тартып жұмыс жасап жатырғанын көріп, сезіп тұру да бір рахат 
қой, шіркін. 

... 

«Ғарыштағы» түйісу 

(космическая стыковка) 

  «Сазтөбе» алаңындағы кезекті ұңғыны қазу үшін бұрғылау қондырғысын 
тасып жатырмыз. Ең қиыны ауыр мұнараны тартып ұңғы қазылатын жерге 
дәлдеп қою. Бұны «точкаға» қою дейді. Ауытқуға болмайды, дәлдік, 
шеберлік керек. Мұнара ауыр(Уралмаш-3Д), Сазтөбенің жері өте нашар, 
баланың еңбегіндей былқылдап жатады, жазда да, қыста да. Жазда кеппейді, 
қыста қатпайды, сорлы, тұзды жер. Көктем, күзде әбден ми батпаққа 
айналады. Біздің мұнара тартып келе жатырған уақытымыз жаздың 
шырқырап тұрған шілдесі. Бұрғышылар бригадасы көшіп келуге дайындық 
жасай бастадық. Мұнара құралдаушылар мұнараны тартып келе жатыр. Сол 
жылы Сазтөбеде маса дегенің буып тұрды, далада жұмыс жасап жүргеніңде 
масалардың ортасын тұманды жарғандай болып жарып жүруге тура келетін. 
Өте ірі, қара масалар еді, қазақтар айтатын «түйедей», жұмыс жасағаныңнан 
масамен арпалысқаның көп, аузыңа, мұрныңа тобымен кіріп, шағып есіңді 
кетіреді. Мұнара тарту өте ауыр болды, қаншама тракторлар істен шығып, 
оңдалып қайта қосылып жатты десейші. Мұнараны алыстан тартып келе 



жатыр еді, Тасымнан болуы керек. Тасым құрғақтағы алаң, Сазтөбеден көп 
алыстағы алаң. Сазтөбенің жеріне келе мұнараны көтеріп тұрған шынжыр 
табанды «тележкалар» сына бастады, тракторларға жалғанған жас баланың 
білегіндей жуан болат қанаттар(32 мм.талевый қанаттар) шарық жіптердей 
болып үзіліп жатты. Үлкен, шамадан тыс күшке шыдамай шартылдап үзіліп 
кете беретін. Мұнараны тартып келе жатырған бригаданы басқарып жүрген 
мұндай құқайдың талайын көрген тәжірибелі маман, мұнара 
құрастырушылар басқармасының басшысы Лазарь Ідірісов ағамыз. 
Шаршамайтын, жұмысқа өте қатты берілген адам. Осындай қиыншылық 
болатынын біліп әдейі өзі келіп жұмысты басқаруды қолына алған. 
Ләкеңнің өзі келмесе де бригададағы жігіттері, прорабтары өте мықты 
мамандар еді. Мұнара өлдім, талдым дегенде «точкаға» тұрды. Бір трактор 
Сазтөбеден 15-20 шақырымдай жерде, жолай сынып қалыпты. Оған алаңдап 
тұруға уақыт болмай қалған тракторлармен ілдалдалап жеткен бойлары ғой 
мұнарашылардың. Ал ол тракторсыз болмайды, әр трактордың өз орны, 
атқаратын жұмысы бар, әрі тағы біреуі істен шықса орнын ауыстыратын 
ештеңе жоқ болып қалады. Тағы бір қауіп, елсіз далада қалған тракторды 
тонап кетуі, керек бөлшектерін түсіріп алушы да табылуы мүмкін ғой. 
Сондықтан Ләкең түнге қарай, кешкі тамақ ішіп алғасын, бір тракторды 
қасына тағы адам қосып далада қалған тракторды сүйретіп келуге жіберді. 
Сүйретіп келгесін бұзылған жерін осы жерден оңдауға болады деп шешті. 
Трактор кеткеннен кейін біраз уақытта күн де батты, қараңғылық түсті. 
Түнімен тракторлар келмеді. Таң атқасын машина жіберіп тракторшыларды 
алдырдық. Қызықтың көкесі енді болды. «Тоқал ешкі мүйіз сұраймын деп 
құлағынан айырылды» дегеннің кері келді. Өзіміз трактор жеткізе алмай 
жанталасып жатқанымызда, көмекке кеткен трактор ай далада 
тұрған(бұзылып қалған) тракторға бетпе бет соғылыпты. Бұндайды біреу 
бізге айтса өмірі сенбес едік: «Қалайша елсіз даладағы екі трактор тас 
қараңғы түн ішінде бетпе бет соғысуы мүмкін? Бұнда бір шикілік бар 
шығар, бір қателігін, шалалығын жабу үшін ойлап тапқан дәлелі шығар. Ол 
кең дала ғой, қаланың ішіндегі тар асфальт жол емес қой» дер едік. Ауылда 
жүріп естісек солай ойларымыз, сенбесіміз анық. Ал мына жерде өздеріміз, 
осы өндіріске тікелей жауапты басшылар, төрт көзіміз түгел жүрміз, 
көзіміздің алдында болған оқиға. Кімнің алдында ақталуға дәлел іздейсің, 
өзіңнің алдыңда ма?! Артынан машинаға мініп барып қарап тексердік. Дәл 
тракторшылардың айтқанындай болған екен. Олардың айтуынша, мұнара 
сүйреткен ізбенен жүріп келе жатқанда түнгі қараңғы болып кетеді, 
тракторда бір ғана фар жасайтын болып шығады(негізінен бұл тракторлар 
тек күндіз ғана жұмыс жасайды, әрі көбі ескі, далалықта жүрген күтімі жоқ 



техникалар ғой, бір фары жанғанына да шүкіршілік). Бір фардың 
жарығымен келе жатқандарында әлдебір себеппен ол да сөніп қалады. Енді 
не істеу керек, далада тұра беруге болмас деп ойлап(барлығы да талай 
қиыншылықтардан өткен әккілер ғой) қолда бар заттардан факель жасап 
алады, факельді екінші тракторшы трактордың тұмсық жағында ұстап 
отырып жолды жарық қылуға тырысады. Осылайша соқыраңдап келе 
жатырғандарында алдарында тұрған тракторға қалай соғысқандарын білмей 
де қалады. Факельдің жарығы тек қана жүріп келе жатырған трактордың 
табанын ғана көрсетуге жараса керек. Болары болды, бояуы сіңді. Адам 
аман болғасын болды ғой деп шүкіршілік еттік. Арпалысып жүріп 
қондырғыны да құралдауды жолға қойып, бұрғышылардың поселогін 
көшіріп әкеліп, оларға механизмдерді жөндеу, бұрғылауға дайындау 
жұмыстарына жағдай туғызып, Ләкең ағамыз екеуміз жүк тиелген 
күркілдеген Краз машинасына мініп, жолшыбай Арыстанов алаңында жүріп 
жатқан мұнара құралдау, бұрғылау бригадаларының жұмысын байқап 
ауылға келдік. Ол кезде қазіргідей асфальт жол жоқ, қырдың қара жолы, күн 
шыжып тұр дегендей ... Жаспыз ба, әлде осындай өмірге үйреніп кеткенбіз 
бе, 500-600 шақырымдық далалық жолды жүк машинасының кабинасында 
күн-түн демей жүре беру біз үшін әдеттегі жағдай болатын. Бір жағынан, 
Ләкең сияқты ағамызға серік болып бірге жүру дегенің де бір ғанибет еді. 
Аңқаулау, көргені көп әңгімешіл адам ғой, тарихты, әсіресе өз руының 
шежіресін терең білетін жан, мұқият зерттеп, шежіре білетін қарияларды 
қай жерде болмасын іздеп барып, әңгімелерін жадына сақтап, қалың қызыл 
дәптеріне(біздер әзілдеп осы дәптерін «Ләкеңнің киіз кітабы» деуші едік) 
түртіп алып жүргенінің талай куәсі болғанмын. Ол кісімен жұмыстас болу 
да бір рахат еді. Келіспейтін, таласатын(жұмыс жайында) кездеріміз 
болатын, бірақ олар біздің достығымызға кері әсерін еш тигізбейтін. Айдың 
қортындысын талқылайтын жиналыста бұл оқиғаның тарихын естіген 
басшымыз Ғиззат Өтешұлы Балмұқанбетов(марқұм, жаны жаннатта болғыр, 
осындай жерде ұтымды сөз тапқыш қуақылығы бар еді): «Ойпырмай, 
естімеген елде көп деген, бұларыңды басқа жұрт естімесін, Маңғыстаудың 
кең сахарасында, түнде Ләкеңнің екі тракторы далаға сыймай соғысып 
қалыпты десе біздерге ел күлер, күлкіге қалармыз. Менің білуім бойынша, 
космосқа ұшырылған америкалық корабль мен советтік корабльдер ғылыми 
терең есептеулердің, әбден жеріне жеткізе жасалған жаттығулардан кейін, 
жердегі ғалымдардың басқаруымен, қатаң бақылауымен әрең дегенде бір-
бірімен «стыковка» жасалатын еді, сендердікі олардан да асып кеткен 
сияқты ғой» деп бәрімізді күлдіріп еді. Енді біздерге күлуге де болады, бәрі 



де ойдағыдай, бәрі де өз орындарына келген болатын. Ал Сазтөбеде сол 
сәтте жылауға шақ қалғанбыз. 
 

... 
 

Ақ сумка 
 

«Жіңішке Кебір» деген алаңдағы ұңғының басында Марат (Байзақов) 
екеуміз «поглощениемен» жағаласып жатырғанымызға біраз күн болды. 
Еш нәтиже шықпай, еңбегіміз еш кетіп жатыр. Бізге дейін де көптеген 
мамандар ұңғының басында болып әрекеттенген, жоспарлар құрып 
жұмыстар жүргізілген. Сондай бір жоспарды біз екеуміз де орындап 
жатырмыз, жоғары жақтан бекітілген жоспар ғой, біздер тек соны 
жақсылап орындаушылармыз. Арасында ұңғыдағы нақты жағдайға 
байланысты жоспарға өзгерістер де енгіземіз. Марат КЭ «МНГР» 
мекемесінен келген ертіндінің білгірі, технология бөлімінің инженері, 
білікті маман(жоспардың авторларының біреуі), мен жұмыстың 
техникалық жағына жауап беремін. Біздің қондырғыға ауыз су таситын 
Бейнеу автокөлік мекемесінің су жаңа ЗИЛ-130, үстінде қазаны бар 
машинасы келіп тұратын, қызмет көрсететін. Анда-санда, суға тапсырыс 
берген кезімізде ғана. Шофердің үйі Опорныйда, қондырғымызға 
жақын. Машинасы жаңа болғасын, жүргізушісі жақсы, адал еңбеккер 
болғандықтан оны сыйлап, жақын тартып жүретінбіз. Жасыратыны жоқ, 
бірталай уақыт та өтті ғой ол заманнан бері, осындай жақсы 
жүргізушілерге арасында көмектесетініміз шындық, шаруа жағдайын 
айтып келсе «справкаларын»(жасалмаған жұмыстарына) беріп те 
жібереміз. Бірақ олар да қиын кездерде көмектерін аяған емес, 
уақыттарымен санаспай, күн демей, түн демей жұмыс жасап 
көмектесетін. Осылайша бір бірлерімізбен сыйласатын едік. Бұл 
жүргізуші де сондай жақсы адамдардың қатарынан болатын, жасы 
біздерден үлкен, орта бойлы, шаруасына мығым адам, атын ұмытыппын. 
Сол жүргізуші бір күні қондырғы басына келіп суын құйды, 
вагонымызға келіп амандық саулық сұрастық. Вагонда Марат екеуміз 
ғана екенін көргеннен кейін шығып кетіп машинасының кабинасынан 
үлкендеу ақ сумканы алып келді. Біз түсінбей отырмыз. Ол: «Мынау 
жеңгелеріңнің беріп жіберген сәлемдемесі еді, жақында үлкен ұлымыз 
әскер қатарына аттанды, соған «жолы болсын» деп шығарып салып той 
жасадық. Менің осы жаққа жүретінімді естіп жеңгелерің екеуіңе арнайы 
сәлем айтып тойдан сарқыт салып жіберді» деді. Ол шал екеуіміздің 



қондырғы басында ұзақ мезгіл жатқанымызды білетін. Машинасымен 
арасында қырға шығарып, көрші малшылардың ауылдарына да алып 
барып жүретін. Содан ақ сумканы ашып қарасақ іші толған 
тамақ(үйітілген қойдың піскен еті, бауырсақ, қазы, қарта, колбаса, 
кәмпит, пешени ...), сумканың бір жағында бөлек қағазға оралған 
шөлмектердің сыңғырлаған даусы да естіледі. Шамасы көптеу сияқты. 
Шыдамсызданып, «бұндайды» көрмегелі көп болып еді десіп, орауын 
жазып жіберсек бір шиша армянның жақсы коньягы(біздер өзара 
«жылқының майы» дейміз), екі шиша өзіміз жақсы көретін, сол кезде 
табыла қоймайтын, ұзын мойын «Столичная» дегендерің біздерді 
мазақтап тұрғандай сыңғырлап дауыс шығарды. Бұндай «байлықты» 
қалай ұзақ ұстап тұруға болады, үлкен күнә болады ғой. « Ұрыста тұрыс 
жоқ» дегендей столды жайнатып жасап та жібердік. Сол күндері 
бұрғылау қондырғысы әлдебір хим.реагенттерді күтіп тұрып қалған еді, 
біздер де зерігіп отырғанбыз. «Құланның қасуына мылтықтың басуы» 
дөп келді. Жүргізуші шал «ащы суды» аузына алмайтын адам, тек Марат 
екеуміз ғана жәукемдейтін болдық мына «байлықты». Бірнеше жақсы 
тост айттық, баласына ақ жол тіледік, жеңгемізге де рахметті үйіп-төгіп 
жатырмыз, шалды да біраз мақтадық, жақсы отырыс болды. Таңға дейін 
созылды... Шалмен қимай қоштасып ауылына таңертең шығарып 
салдық. Ақ сумканы алып кетті. Біраз күндер өткесін су таситын шал 
тағы келді. Мен қондырғы басында жүргенмін, Марат вагонда еді. Шал 
вагонға кіріп шықты да машинасының кабинасынан мен танитын ақ 
сумканы алып вагонға қайта кірді. Мен де вагонға қарай жүре бергенімді 
байқамай да қалдым, ақ сумканың көрінуі тек жақсылыққа болатынын 
мен білемін ғой. Келсем шал мен Марат менің ақ сумканы көріп 
қондырғыдан асығыс келе жатырғанымды терезеден көріп маған күліп 
тұр екен. Амандасып болғасын шал айтты: «Мынау жеңгелеріңнің беріп 
жіберген сәлемдемесі, баламыздан жақында бірінші рет хат алдық. 
Соның қуанышын сендермен бөлісейін деп жеңгелерің беріп жіберді. 
Бала әлі баратын жеріне жете қоймапты, жолдағы бір қаладан хатты 
салып жіберген екен» деді. Бұл жолғы ақ сумканың ішіндегілері 
өткендегідей көп емес екен. Екі шиша жай «ащы сулар», тіске басатын 
оғұршық, помидор, жуа, бауырсақ сияқтылар екен. Мәз болып қалдық. 
Шал кетті ауылына, ақ сумканы ішіндегілерін алып қалып өзіне беріп 
жібердік. Қумыз ғой, баласы тағы хат жазса жеңгеміз сумка таба алмай 
қалмасын деген ой ғой. Бір жағынан ақ сумкаға әбден үйреніп қалдық та, 
ол ақ сумка шалдың қолында көрінсе жақсылықтың нышаны екені 
белгілі, бір жақсылық хабар бар екені айтпаса да түсінікті ғой. Сонымен 



біздер сол қондырғының басында шалдың баласынан сол хат келгеннен 
кейін де ұзақ болдық, жұмыс бітпейтіндей, ащы ішектей созылып кетті. 
Марат екеуіміз шаршағанда шалдың келетін жолына қарап қоямыз, 
ештеңе айтпаймыз, бірақ жолға қараймыз. Екеуміз де білеміз, іштей нені 
күтіп жүргенімізді. Бір күні Мәкең бұдан әрі шыдай алмаған шығар, 
темекі тартып отырғанымызда бір күрсініп қойып: «Ойпырмай, шалдың 
мына баласы нағыз жалқау бала екен ғой, тым болмаса, жүгермек бізді 
аямаса да ата-анасын аямай ма, үйіне неге хат жазбай қалды екен? Аман 
болса болар еді? Мен болсам күнде хат жазатын едім» деп қарап отыр. 
Екеуміз де шерімізді тарқатып мәз болып біраз күліп алдық. Баладан хат 
келсе жеңгеміздің ақ сумкасы да шалдың қолында жарқырап бізге қарай 
жол тартады ғой, әрине, іші бос болмайды, біздер күтіп жүрген 
«дүниелер» болады да ғой. Көп ұзамай екеуміз де ауылдарымызға 
қайттық. Содан кейін ол шалмен кездесе де қоймаған сияқтымыз. Бірақ, 
тек Мәкең екеуміз ғана түсінетін «Ақ сумка қайда екен?», «Баласы 
түспегір де хат жазбай кетті ғой» дейтін сөз тіркестері қалды арамызда. 
Кездесе қалсақ осы сөздерді айтып бір мәз болып күлетін едік. Көпшілік 
жұрт түсіне қоймайды, кейбір жақын жолдастарымыз бұның сырын 
біледі, бізбен бірге күледі. Мәкең досым болса қазіргі күні мұсылмандық 
парызын өтеп келіп Марат Қажы атанды, ғылыми еңбектерінен басқа 
әкесі алдындағы балалық парызын өтеп, ұрпағына өнеге боларлықтай  
кітабын шығарған жазушы, немерелерінің ақылшы атасы, еліне сыйлы 
азамат. 
Ол бала армиясынан баяғыда келіп қазыр жігіт ағасы да болған шығар. 
Әкесі мен жеңгеміз қайда екен, аман ба екен? 
«Ақ сумка» қайда е-к-е-е-е-е-н? 
 

... 
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«Жіңішке Кебір-Хайрулла» деген алаңдағы ұңғыларда ертінді жоғарыға 
шықпай жер қыртысындағы апандарға жұтылып кететін жағдайға тап 
болдық. «Поглощение» деп аталатын апаттың бір түрі. Көп арпалысып 
ештеңе шықпағасын ұңғыларды тастап бригадалары басқа алаңдарға 
көшіп кетті. Ал кейбір жұмыстарды «Қараой» алаңындағы бригаданың 
вагондарына орналасқан қосалқы бригада күнделікті қатынап  жасайтын 
болды. Басшысы Н.Г.Евтушенко деген ардагер бұрғылау шебері. Өзі 
аңшы, аң аулау десе ішіп отырған асын ұмытатын адам. Жақсы шал, 
әңгімешіл шал, әсіресе, аңшылық жайындағы әңгімелер десе жанып 
түсетін адам. Тамақты ұмытып күні-түні айта беруге бар. Екеуміз көп 
жолдас болдық. Талай әңгімелерін тыңдадым. Көпшілік айтқандарына 
толық сене бермейтін едім, бәрімізге белгілі, аңшылар мен 
балықшылардың мақтаншақтығы ғой деп.  Бұрғылау алаңдарына 
жұмысқа келгенде үнемі мылтығын ала келуді ұмытпайды, сәл қолы қалт 
етсе машинаға(кез келген, аяқ артуға жарайтын көлікке) міне салып 
далаға шығады, киік қуады, қарақұйрық атады, Мыңсуалмас, Қарақұдық 
алаңдары жақтағы ұшпалардан архар іздейді, қоян, түлкі ... аулайды. Құр 
қол ешқашан да келмейді. Мен осы Қараой, Жіңішке Кебір ұңғыларының 
жұмысын қадағалау, жұмыс барысын көзіммен көру үшін орталық 
Елеместен осы бұрғылау қондырғысының басына келгенмін. Жіңішке 
Кебірде жұмыс жасайтын бригаданың негізгі орналасқан жері Қараойдың 
басы, вахта күнде Жіңішке Кебірге барып тұрады. Жұмыстың ыңғайына 
қарай. Опорный елді мекеніне жақын. Қаройда жұмыс жасап жатқан 
бұрғылау бригадасының басшысы Бозбаев Қадіржан деген құрдасым, 
досым. Қараойдан Жіңішке Кебірге баратын жол тақтайдай тегіс тұзды 



сордың кеуіп кеткен табанымен жүреді. Асфальттан артық, зулама жол. 
Вахтаны УРАЛ вахтовкамен ауыстырамыз, былайынша шаруаға мінетін 
көлігіміз ЗИЛ-130 ағаш астаулы көнелеу машина, шофері Нурик(қазақша 
атын ешкім атамайды, Нұралы деген Ералиевтің жігіті) деген толық 
денелі, орташа бойлы елгезек жігіт. Бір күні вахтовкамен вахтаны 
ауыстырып болып Жіңішке Кебірден Қараойға демалтуға алып келе 
жатырғанында Григорьевич(Николай Григорьевич Евтушенконы 
барлығымыз осылай атаймыз) жалпақ сордың үстімен бөлтіріктерін ертіп 
бара жатырған қаншық қасқырды көріп қалады. Вахта тасыған 
көлікпен(іші толы адам, түнгі вахтадан шаршап шыққан) қууға болмайды 
ғой, амалсыздан діңкесі құрып келе жатырған оған сол сордың бойында 
әлдебір шаруамен Жіңішке Кебірге бара жатқан Нурик кездесе қалады. 
Жаны шығып, не істерін білмей, аңшылық делебесі қозып, көздері жанып 
отырған Григорьевичке де дәл тап болған, құдайы аспаннан бере 
салғандай болыпты. Шал жандәрменкүн Нурикті тоқтатып, вахтаны 
демалысқа қоя беріп, өзі Нуриктің қасына отырып алады, еш нәрсе 
түсіндіріп жатпастан тез жүруді бұйырады. Нуриктің артынан маған 
айтуынша шалдың дегбірі кетіп, тыпыршып, көздері жанып тұр екен. 
Тездетіп қасқырлар жүріп бара жатқан тұсқа жеткенде олардың көп 
алысқа ұзамағандығын, бөлтіріктерінің жай жүретіндігінің кесірінен 
сордың келесі жағасындағы жарқабаққа, оның арғы жағындағы қалың 
өскен бұйырғын, жусан сияқты қатты, биік өскен шөптерге жете алмай 
жанталасып жүгіргендерін көреді. Ол жағаға жетсе болды Григорьевичке 
олар құйрықтарын да ұстатпай кетеді, машина жүруге болмайтын жаға, 
тік жарқабаққа шыға да алмайсың. Ал мыналар жалпақ, тақтайдай тегіс, 
аппақ тұзды сордың үстінде не істерін білмей жанталасуда. 
Григорьевичтің мылтығы қондырғы басында қалған, қолында ешқандай 
қаруы жоқ. Тек Нуриктің машинасының моторын бұрап қыздыратын 
қисық «ручкасын» қолына қысып ұстап алыпты, көздері, барлық есі дерті 
қасқырларда көрінеді. Нурик: «Мен бұндай азарт аңшыны бұрын соңды 
көрмеппін» дейді. Шалдың не істемек ойы бар екенін білмей Нурик 
машинасын қасқырлардың тап қасына алып барыпты. Шал машина 
тоқтаған бойда секіріп  түсіп қасқырларға қарай жүгіре жөнеліпті де, бара 
сала шеттеу жерде жүрген бір бөлтірікті желкесінен қысып алып жоғары 
көтеріпті, жетіп келген қаншықты «ручкасымен» жасқап жіберіп, дәлдеп 
ұруына қаншық шалға жақындамай, шалың келесі бөлтірікке қарай 
жүгіріпті. Нуриктің бұндай «концерттен» зәресі зәр түбіне кетіп, 
кабинадан шықпай қорқып отырыпты. Екі бөлтірікті желкелерінен 
салбыратып ұстап алып Григорьевич машинаның кабинасына, өзі 



отыратын жерге лақтырып тастап, қайта қасқырға қарай жүгіріпті. 
Бөлтіріктерден қасқырдың иісі аңқып шығып кабинаны алып кетіпті, 
Нурик бөлтіріктерден де қорқып тырп ете алмай отырдым дейді. 
Сонымен шалың осылайша қимылдап қаншықтың барлық бөлтіріктерін, 
ең соңғысын ауызына тістеп алған жерінен, азуынан жұлып алып, 
машинаның кабинасына тоғытыпты. Қаншықтың өзін де «ручкасымен» 
ұрып алғысы келген ниетінен нәтиже шықпапты, тістері ақсиып 
ызаланған қаншық бірнеше рет шалдың өзіне жармасыпты. «Григорьевич 
өте тәжірибелі, әрі мықты айлакер аңшы екен» деп Нуриктің аузының 
суы құрыды шалдың осы ерлігін неше рет қайталап айтса да. Сонымен 
кабина толған бөлтіріктерді қапшыққа салып шал Қараойға да жетті. 
Келген вахтадан Григорьевичтің қайда қалғанын естіп тағатсыздана күтіп 
отыр едім, артынан барайын десем көлік болмай менің де шыдамым 
таусылған еді. Келді, қапшық толы тыпырлап жатырған бөлтіріктердің 
исін сезген бойда қондырғы басындағы көп иттер жымдай болды, 
барлығы да жоқ болып кетті. Қайда тығылғандарын білмеймін, біреуінің 
дыбысы шықпады. Темір-терсек бөлшектер жинайтын қоймаға(темір 
қазаннан жасалынған будка) бөлтіріктерді қамап, есігін кілттеп тастадық. 
Шалың әңгімені боратты, былай да сілтеді, олай да сілтеді дейсің. Қалай 
айтамын десе де, қалай мақтанамын десе де оған бір ауыз қарсы сөз 
айтатын адам жоқ болатын ішімізде. Нуриктің таңдануында шек жоқ, 
есінен танып қала жаздаған екен байғұс бала. Бұның барлығын тыңдап 
болғанша, бөлтіріктерді шал ұстап алып келгенше түс те қайтып болған, 
кеш түсе бастап еді. Сол сәтте рациядан Григорьевичтің анасына уақыт 
болды деген хабар жетті. Ол Опорныйға поезға отыруға кетті, кеткенге 
дейін бірнеше бөлтіріктерді сұраған адамдарға(көрші ауылдың 
малшылары естіп келіп еді, соларға да) таратып беріп үлгерді, біреуін 
сойып, терісін, тұмсығын, табандарын «Бұрғышы» деген лақап аты бар 
Опорныйда тұратын шопырға берді. «Бұрғышы» оларды балалардың қой 
ауруына ем болады деп Григорьевичтен сұрап алды. «Сол түні түнімен 
қондырғының айналасында қасқыр ұлыды, вахтаның жігіттері зәресі 
қалмай қорықты. Түнде қондырғыдан вагондарға қарай ешкім жалғыз 
аттамайтын болды. Шал кетті, пәлесіне біз қалдық», - деп есімізге аламыз  
Қадіржан екеуміз артынан. Ендігі жерде айналадағы ауылдардың 
малдарын қыру басталды, қаншық қасқыр аямай қырды. Қараойдан 
Жіңішке Кебірге бара жатырған жолда Волганың суын Жаңа Өзенге 
тасымалдайтын жуан құбырдың үстінен өтетінбіз. Сол құбырдың 
бойында бір тесік болатын(әдейі тескен бе, әлде басқаша ма, кім білсін), 
сол тесіктен қатты қысыммен атқылаған су үлкен аумаққа жайылып, 



көлшік болып жататын. Сол көлшіктен аймақтағы малдардың барлығы су 
ішетін. Енді сол суаттан қасқыр тартып кетіп жараланған малдар көп 
көрінетін болды. Сан етін ойып алған, қаны шығып, терісі жалбырап 
тұрған тайлақтарды, тайларды, сиырларды талай көрдім. Далада теңкиіп 
жатырған малдардың өлекселері де жиі кездесетін болды. Бұрғылау 
қондырғысының басындағы иттердің көздері жойылды, қасқыр жойды. 
Міне, аңшы шалдың аңшылық азартының елге тигізген пайдасы. Жасаған 
ерлігі шынында да көзсіз ерлік, жай адам жасай алмайтын ерлік. Біреуден 
естісем сенбес едім, ал ... Далада бетпе бет кездесіп қалғаныңда өзіңді 
қорғау үшін қасқырмен амалсыздан арпалысу бір басқа ғой. Ал қасқырға 
өзің барып тиісіп, қолыңда қаруың да жоқ болса, оның үстіне 
бөлтіріктеріне шабуыл жасап қаншық қасқырға тиісу дегенің адам 
сенбейтіндей көзсіз ерлік қой. Қазақтар бұндайды «Ақкөздік» дейді. Сол 
күні Григорьевичтің анасының дүниеден озуы да тегіннен тегін емес-ау, 
қаншықтың қарғысы да бар болар-ау деп ойлаймын артынан. Аңшы 
шалдың ойланбай жасаған ақкөздік «ерлігі» айналадағы бейбіт елге 
осындай шығын әкелді, жазығы жоқ совхоздың, жекеменшіктің ірілі-
уақты малдары құрбан болды, иелері шығынға ұшырады. Шалдың ақкөз 
«ерлігі» өте қымбатқа түсті. Бұрғылау алаңына ілуде бір келетін осы 
шалдың бойын билеген аңшылықтың бір сәттік желігі тұрғын халыққа 
орасан зиян әкелді. Тағы бір айта кететін жағдай, Григорьевичке 
көмектескен шопыр Нурик те жылдар өте келе далада қоян аулап 
жүргенінде қайғылы қазаға ұшырады(бұны да қасқырдың қарғысы демей 
гөр). 
 Бұл оқиғаға еш қатысы жоқ, басқа бір алыс алаңдарда, бұдан ертелеу де, 
бұның соңынан көп уақыт өткесін де біздің бұрғылау қондырғыларында 
құтырған қасқырлар жұмысшыларға шапқан оқиғалар болды да(ол қызық 
әңгімелерді Е.В.Герасименко жазды).  
   Бөлтіріктерінен айырылған ана осылайша кегін алды. 

... 

Дос қарттарым 

    1980 жылдардың бас жағында біздің экспедиция Елемес, Айыршағыл, 
Тасым, Нысанов, Қараой, Сазтөбе сияқты жаңа структураларды зерттеуге 
шыға бастады. Осы алаңдарға біздер Өлі Қолтықтан, Николаев, Терешкова, 
Комсомольская, Аралды ... сияқты алаңдарда жұмыстарын аяқтаған бұрғылау  
бригадаларын көшіріп әкеле бастадық. Жаңа структуралардың бұрғылау 
жұмыстары біздердің бұрынғы кездері қазып  жүрген скважиналарымыздан 
әлдеқайда қиын болып шықты, қазатын скважиналарымыздың жер 



қыртысының геологиялық құрылымы өте күрделі, тереңдіктері де үлкен, оған 
қажетті технологиялық әдістеріміз де, скважиналардың конструкциялары да 
соған сәйкес өте күрделі еді. Барлау, бұрғылау жұмыстарын жүргізу 
барысында  көпшілік техникалық, технологиялық жаңа бағыттарды 
барлығымызда бірінші рет көріп тұрған едік те, солардың барлығын да 
біздерге жұмысты жүргізу барысында  үйренуге тура келді, жастар да, 
баяғыдан талай қиыншылықтарды көріп келе жатырған «кәрі тарландар» да. 
Әңгіме, басымыздан өткізген қиыншылықтарда емес, басымыздан талай 
қызықтар да, қиыншылықтар да біршама өтті ғой сол замандарда, ондай 
қиыншылықтарсыз геолог-барлаушы бұрғылаушылардың өмірі өмір бола ма? 
Әңгіме,  сол кездерде Елемес алаңының тап ортасынан өндірісті басқаруға 
ыңғайлы қылып салған орталық поселокті салу барысында танысқан 
әңгімешіл жаңа досым турасында болып тұр. Алдағы уақытта бұрғылау 
бригадаларының көпшілігі сол маңға шоғырланатын болғандықтан сол 
жерден орталық басқару алаңын ашпақ болған едік. Сол кездерде мен жұмыс 
барысында көптеген жаңа адамдармен таныстым, өзіміздің бұрғылау 
бригадаларының барлық адамдарын мен онсыз да жақсы білемін, жаңадан 
танысып жүргендерім поселокты салу барысында жұмыс жасаған, салып 
болғаннан кейін де қоян-қолтық тығыз жұмыс жасасқан әртүрлі мамандық 
иелері еді, құрылысшылар, жүргізушілер ...  Өзіміздің экспедицияның 
көптеген әңгімешіл адамдарын жақсы білемін, олардың барлығымен де 
жұмыс басында қолымыз босай қалғандай болса шай ішіп отырып талай 
әңгімелердің басын қайырдық қой, ауылға келгенде де кездесе қалсақ қызық 
әңгімелерге қарық болатын едік. Олардың ішінде жастары да, шалдары да 
бар болатын. Ендігі кездестіргендерім Бейнеу ауданының адамдары, 
тұрғылықты тұрғындар да, Қарақалпақ елінен көшіп келгендері  де бар 
болатын арасында. Солардың біреуі менің бұрғылау алаңдарын аралап 
жүргенде мініп жүретін көлігімнің жүргізушісі еді, жаңа ГАЗ-66, жол 
таңдамайтын жүрдек машинасының жүргізушісі, Қарақалпақстаннан көшіп 
келген, жігіт ағасы жасындағы, бойы ортадан сәл қысқалау, мінезі 
«қырсықтау» қыңыр шал болатын. Екеуміздің де мінездеріміз «келісіп-ақ» 
кетті, біразға дейін тіл табыса алмай, шәлкем-шалыс келіп қалып жүрдік. 
«Басы қатты болғанымен арты жақсы болып» кетті, екеуміз өте жақсы дос 
болып кеттік. Қырсық шалғанда сол досымның аты есімнен шығып 
кетіп(сірә, көптен аузыма алмағаннан шығар деп ойлаймын), қазір атын есіме 
түсіре алмай дал болып отырмын. Ойпырмай, ол досымның тірі екенін де 
білмеймін, тірі шығар деп ойлап қойдым, ырым бойынша(атын ұмытқан 
адам) ұзақ ғұмыр сүретін болар. Жақсы адам еді, ғұмыры ұзақ болғаны 
жақсы. Бейнеудегі үйінде де бірнеше рет  қонақ болғанмын, жеңгейдің 



қолынан шай ішіп, балаларының басынан сипап дегендей. Ол да Ералиевтегі 
біздің үйде қонақ болған, әңгіме айтқанбыз. Сол кездердегі  менің негізгі 
жұмысым үнемі ат үстінде жүру болды, күн демей, түн демей бұрғылау 
қондырғыларынан «жайсыз» хабар жетсе болғаны көлікке аяқ артып кетіп 
бара жатырғаның. Сондай жүрістерде қасымдағы сенімді серігім көбіне 
өзімнің әңгімешіл «қырсық» шалым болады, кейде басқа да көліктермен 
жүре береміз ғой, бірақ көбіне екеуміз жүреміз. Екеуміз әбден сыралғы 
болып алдық, тіпті, бұрғылау қондырғысына керек жарақтардың көпшілігін 
ол «қырсық» шал менің қасымда жүріп үйреніп, аттарын жаттап, керек десең, 
размерлерін қалай өлшеу керектігіне дейін, қай уақытта қандай инструмент 
керек екендігіне дейін біліп алды. Кей кездерде өзімнің қолым тимегенде, 
қасымда жұмсай қоятындай ыңғайлы адамның реті болмағандай жағдайларда 
мен ол «қырсықты» жұмсай беретін едім, қажет затымның атын жазып, 
суретін салып, қандай жеріндегі размері қандай болатынын көрсетіп, 
жобамен қай жерлерде жатуы мүмкін екенін меңзеп жіберсем болғаны, 
тапсырманың тап өзім жасағандай тыңғылықты орындалатынына сенімді 
болатын едім. Кейбір оқыған жас жігіттердің шала-шарпы, атүсті 
жасағанындай емес еді, тапсырылған жұмысқа өте тиянақты болатын.  Өте 
зерек адам еді. Ондай шалдардың қалай жұмыс жасайтынын мен жақсы 
білемін, себебі, Сапаров Сапығали, Төлпеков Алберген, Станислав 
Григорьевич Любинский, Сапаров Иден, Сәуірбаев Оразбек (барлығы да 
бақилық болып кетті, жандары жұмақта болғырлар, бұлардан да басқа 
бұрғышы, моторшы, жөндеуші, механик жақсы шалдар көп) деген 
кереметтермен(өз ісінің «профессорлары» ғой марқұмдар) ұзақ жылдар бойы 
жұмыстас болған едім. Әртүрлі ұлттың өкілдері, орыс, қазақ, еврей, татар, 
украин ... Осындай «профессорлармен» ұзақ  жылдар бойы әзілдеріміз 
жарасып, талай әңгімелерін тыңдай жүріп , көп нәрселерді үйрендім.  

 Сәуірбаев Оразбек деген қартым ақын, жыршы, термеші еді. Суырып салып 
қоя беретін еді де, термелерді төгілткенде аузымды ашып, көзімді жұмып 
тыңдаушы едім де, қарапайым бұрғышының бойында осыншама таланттың 
тығылып жатқанына таң қалатынмын. 

  Сапаров Сапығали бұрғышы болған, мотоциклмен аң қуып жүріп құлап оң 
қолын шынтағынан жоғалтқан. Орта бойлы, мығым денелі, әлемет күштің 
иесі. Жазғанда сол қолымен қисайтып жазады, үш аяқты мотоцикл айдайды, 
басқару тетіктерін сол қолына, аяқтарына ыңғайлап өзі жасап алған. Қолынан 
келмейтін нәрсесі жоқ. Дырау жігіттердің әлі келмей жатқан жүктің бір 
шетіне сол қолын тығып жіберіп «әуп» дегенде манағы орнынан қозғалмай 
тұрған жүк «ұшып» жүре беретін еді. Кеңкілдеп күлгені Фантомастың 



күлкісінен аумайды, сүйікті сөзі «Өй, маймұрын» (бұны біреуге ренжігенде 
айтатын). «Көрсетпей сұрап алдым» дегені нені білдіретінін сезіп отырған 
боларсыздар, жымқырып кеттім дегені ғой.  

  Төлпеков Алберген кезінде Түркіменстан елінде Орталық комитетте жоғары 
лауазымды қызмет атқарған азамат. Тілі майда, дипломат адам. Қарапайым, 
әңгімешіл, көпшіл, ұйымдастыру қабілеті керемет. 

  Станислав Григорьевич Любинский соғысқа дейін Ресейде одақтық маңызы 
бар үлкен заводты басқарған. Бәкене бойлы, асықпай сөйлейтін, майда тілді 
керемет жан. Адамды баурап алудың хас шебері. Кез келген шаруаның, 
тентектің ыңғайын табатын «сиқыры» бар. Ешкімнің ырқына көнбейтін «суға 
сигендер» Григоричтің(барлығымыз құрметпен осылай атаймыз) алдында 
құрдай жорғалап кетеді, не бәлесінің барын кім білген. Талай мәрте қасында 
болып оның тентектермен қалай сөйлесетінін, ырқына көндіретінін зерттеп 
қарадым. Еш құпиясы жоқ, біз айтатын сөздерді ол да айтады, бірақ 
эффектісі біздердікінен басқаша. «Боречка, я в твои годы обедал в Москве, а 
ужинал в Ленинграде. В лучших ресторанах, ежедневно» дейтін маған. 
Сенемін, әрбір сөзіне сенемін. Қасиеті күшті жан. 

  Сапаров Иден Қарақалпақстанда жоғары лауазымды қызметтер атқарған, 
сауатты жан. Тілі удай ащы, кіммен қалай сөйлесуді білетін жан. Құлағының 
мүкісі болғандықтан есту аппаратын тағады.    

Міне осындай қарттардың жанында жүрдім, мектебінен өттім, өміріме сабақ 
алдым. Бұлардың барлығы да қарапайым жұмысшы адамдар еді. Әртүрлі 
себептермен біздің ұжымға тап болғандар.  

  Осы дос қарттарымның қасында жүріп байқағаным, әңгімені жақсылап айту 
дегенің де бір өнер екен. Әңгіменің майын тамызып жақсылап айту бар да, 
сол әдемі айтылған әңгімені ықылас қойып жақсылап тыңдау да бар. 
«Тыңдаушысы жоқ  сөз жетім» дегендей, дұрыс көңіл қойып тыңдайтын 
адамдардың да неше түрі болады. Тек сол бойда зер салып тыңдағанымен, 
айтылған әңгімені сол жерден бір қадам аттап шыққасын-ақ ұмыта 
салатындар да болады, құймақұлақ, естігендерін жадында сақтап алып, 
артынан ол әңгімені түрлендіріп, құлпыртып, әдемілеп қайта айтатындар да 
болады. Кейде, қаншама жерден қызықты әңгіме айтылса да дұрыс құлақ 
қоймайтындар да, әңгіменің шырқын бұзып бірнеше рет бөліп, дәмін 
кетіретіндер де табылып жатады. Әңгімені жақсылап айтып тұрмын деп 
ойлап айналасындағы тыңдаушыларымен шаруасы болмастан, алды-артына 
қарамай езетін «көкезулер» де табылады. Әңгімені жақсы айту мен әңгімені 



жақсы тыңдау деген де адамдардың барлығына бірдей  беріле бермейтін 
үлкен өнер дер едім. Әңгімені жақсы айта алмайтын адамдардың бәрі бірдей 
жаман адам болуы мүмкін емес, олай ойлау үлкен қателік болар еді, ал жақсы 
әңгімені дұрыс тыңдай алмайтын адамнан жақсы адам шыға қоюы екіталай, 
менің өзімнің ішкі ойым осыған саяды. Менің осы жасқа жеткенге дейін 
өмірден  бір байқағаным, әңгімені жақсы айтатын адамдар өте зерек болады 
да, қай саладағы жұмыс болмасын тез игеріп кете береді екен және әңгімесі 
қандай әдемі болса жасаған жұмысы да сондай әдемі, тыңғылықты болады. 
Ал менің жоғарыда аттары аталған дос қарттарым керемет әңгімешіл 
адамдар, өмірден көргендері де, санасына түйгендері де мол ұлағатты 
қарттар. Олардың әрқайсысына арнап, олар айтқан әңгімелерін мысалға 
келтіріп көлемді дүниелер жазуға болар да еді. Олардың әрбіреуінің ешкімге 
ұқсамайтын, тек өздеріне ғана тән мінез-құлықтары, сөз ұйқастары, жиі 
айтатын мақал-мәтелдері ... баршылық, олардың барлығы да жадымда сайрап 
тұр. Ұзақ жылдар бірге жүргендіктен олар менің туғандарымдай болып 
кеткелі қашан. Уақыты келсе жаза да жатармыз.  

... 

Салыстыру 

Сөйтіп жүргенімізде жайлап жылжып тоқсаныншы жылдар басталды. Бүкіл 
еліміздің басына түскен ауыртпалықтар біздің мекемені де айналып өтпеді. 
Экономикалық құлдырау басталды. Ең соңында құрамында көптеген 
басқармалары бар, қызметкерлерінің саны 3500-нан асатын, атағы Кеңестер 
Одағына кеңінен жайылған КЭ «МНГР» мекемесінің бар болғаны 100 шақты 
адам қарауылдары ғана бар, ешкімге қажеті жоқ, ешқандай қауқары жоқ құр 
сүлдесі ғана қалған еді. Барлық бұрғылау қондырғылары тұрған-тұрған 
жерлерінде, кейбіреулері барлық құрал-жабдықтарымен бірге түгелдей 
жабдықталған күйлерінде елсіз далада тұрып қалды. Басында қарауылдар 
ғана қалдырылды. Осындай азғантай ғана қарауылдарға да еңбек ақыларын 
төлеуге қаражат табылмады. Жұмыссыздық басталды. Барлық білікті 
мамандар еліміздің барлық аймақтарына жұмыс іздеп тарап кетті. Есімізді 
жинап, қолымыздан келгенінше қандай да болса жұмыс тауып тығырықтан 
шығудың жолдарын іздестіре бастадық. Бірден болмағанмен аз-аздап 
қимылдай бергесін тіземізден тұрып тіктеле бастадық. «Жүрген аяққа 
жөргем ілінеді» дегендей ғой. Өзіміздің саламызға сай емес қара 
жұмыстардан да қашпадық, қаражаты бар мекемелердің кез келген 
тапсырыстарын қабылдап сапалы қызмет көрсетуге тырыстық. Нәтижесінде 
далада қалған қондырғыларымызды бөлшектеп, тасымалдап, іске 



жарамдыларын сұрыптап орталыққа жинастырып та алдық. Өз саламыз 
бойынша жұмысқа тапсырыс алу үшін кейбір қондырғыларымызды(әуелі 
жеңіл, шағын қондырғыларды), нарықтың заңдылықтарына сәйкес құралдап, 
әдемілеп сырлап, майлап-сайлап дайындай бастадық. Өз саламыз бойынша 
жұмыс беретін инвесторлар іздей бастадық. Таптық, жұмысымызды 
бастадық. Еңсемізді тіктеп алдық. Баяғы күйімізге келмегенмен, бірнеше 
бригадаларды құрастырып жұмыс жасайтын жағдайға жеттік. Бұл күйімізге 
жеткенімізше көптеген қиындықтарды жеңуге тура келді. Ендігі айтатыным, 
біздер шетелдік мамандарды құдайдай көретін едік қой, олармен тығыз 
түрде жұмыстас болғанға дейін. Техникалары керемет, қолдарында 
компьютер, офистерінің өзі жай адамды таң қалдыратындай әдемі. Алатын 
еңбекақыларын айтудың қажеті жоқ. Ал тығыз араласып жұмыс жасап 
жүрген кезде көргенімізде қорқатындай, олардың алдында басымызды иіп 
тұра қалатындай ештеңе де жоқ екенін көрдік, білдік. Тек сыртының 
жылтырағанынан қорқасоқтайды екенбіз. Біздің мамандар олардан 
біліктілігі, білімі жағынан еш кем соқпайды, кейде тіпті артық та екен. 
Инженерлеріміздің білімі нағыз білім екен, кемі жоқ екен. Қарапайым 
бұрғышыларымыздың өзі тамаша білікті екен. Шетелдіктер компьютері 
болмаса ештеңе де жасай алмаса, тек техникаларына, соның күшіне сеніп 
қалған болса, біздің бұрғышыларымыз аса үлкен тереңдіктегі, қазу кезінде 
де, басқаша(апаттық) жағдайда да болып жатырған процесстерді қолымен, 
жүрегімен, барлық болмысымен сезіп, біліп тұратын еді. Бір қызығы, 
олардың сезімталдығы шетелдіктердің компьютерлерінен артық екені талай 
рет іс жүзінде дәлелденді де. Тастай қарңғы бөлмеде отырып ине сабақтай 
алатындай шеберлік танытып өте терең ұңғының түбінде сынып қалған, 
ашылып қалған құбырларды бір біріне жалғап(үлкен каверналарға қарамай), 
барлығын қолымен ұстап, көзімен көріп тұрғандай қылып жасайтын шебер 
мамандар көп болатын, ешқандай компьютерсіз, бәрін жүрегімен, көкірек 
көзімен сезетін. Әрине, шетелдіктермен араласа жүріп біздің елдің(СССР) 
олардан қаншама уақытқа қалып қойғанын көріп қапаландық та. Олар көп 
алға кеткен екен ғой, техникалары өте күшті дамып кеткен екен. Біздердің 
үлкен тереңдіктерге қазатын бұрғылау қондырғыларымыз өте ауыр, ондаған 
тракторлармен сүйреп, жерді бүлдіріп әрең көшіретін болсақ, олардың тап 
сондай тереңдікке(тіпті одан да тереңге) қазуға шамасы жететін 
қондырғылары өз аяқтарымен, өз күштерімен жеңіл жиналып, жеңіл көшіп 
жүре береді. Басқаруы да өте оңай, балалардың ойыншақтары сияқты 
«джойстикпен» басқарылады, барлық процесстерді компьютермен 
басқарады. Біздердің апталап жасайтын күрделі жұмыстарымызды олар еш 
күш салмай аз уақытта(санаулы сағаттарда) атқара салады. Қолдың қара 



күшін қажет ететін жұмыстарды қатты жеңілдеткен, барлығына да шағын 
автоматты түрде, кішкене ғана моторлар орнатылған механизмдер 
ойластырылып қойған, қол жұмысының барлығына соларды қолданады. 
Вахталарында адам саны өте көп, жүк тиеу-түсіру(әртүрлі құбырлар, 
цемент, хим.реагент ...) дегендерді вахта мүшелерінен бөлек жұмысшылар 
арнаулы техникалармен(погрузчик, крандар ...) түсіреді, жер қазу(әртүрлі 
шұңқырлар, жыралар ...) үшін де пайдаланатын қолға ұстап жүре беретіндей 
жеңіл, кішкене моторы бар «ямобурлар» қолданады. Ал асханасындағы 
тамақтары нағыз мейрамханалардағыдай және қанша жеймін десең де 
шектеу жоқ, жұмыс киімдерін,  жататын орындарын айтпасам да болады. 
Қай техниканы болмасын алып қарасаң, моторлары, дизельдері 
«идеальный» жағдайда болады, бір жерінен май, су тамғанын көрмейсің, тек 
уақыты болғанда, бекітілген регламентпен майын, суын ауыстырады, оған 
дейін тек сыртынан көзбен бақылап тұру ғана керек, бар болғаны осы. Май, 
суын да жауапты механик келіп ауыстырады, қатардағы моторшының 
шаруасы болмайды. Тәртіп солай, барлық бөгде жұмыстарды сервистік 
компаниялар атқарады. Сырт көзге су жаңа дүние сияқты болып көрінетін 
әлгі «дүниелерінің» көпшілігінің жұмыс істегендеріне, заводтан 
шыққандарына 15-20 жыл болғандар. Жылтырап тұр, жарқырап тұр. Таң 
қаласың.  Жұмысқа шықпай қалу дегенің атымен жоқ. Жұмысшыларға 
барлық жағдай жасалып, соған сәйкес жұмыс сұралады. Сәл қателігің үшін 
жұмыстан айырыласың. Керемет ғажап емес пе?! Салыстыруға келмейді. 
Тек адал жұмыс жасау керек.  Ал біздерде болса әлі сол баяғы аталарымыз 
тастап кеткен нән ауыр куәл, нән ауыр лом(буровиктердің еркелетіп қойған 
атауы «карандаш»), үлкен «цепной» кілт, нән күректермен күніміз 
басталады, соларды қолыңнан түсірместен вахтаң аяқталады. Күрек 
болғанда қандай жалпақ «совковый»(біздің Сағызда ондай күректерді 
«шөмпли» дейтін еді, неге олай атағанын білмеймін, ал буровиктер оны 
«ударная комсомольская» деп атайды), әрең көтересің. Барлық жұмыс 
ломның, куәлдің күшімен жасалады, оларсыз ештеңе бітпейді, олар жоқ 
болса біздің буровиктердің «қолдары кесіліп» қалады. Бұлардан басқа, 
вахтада адам саны жетіспеушілікке әбден үйренгенбіз, сол аз адамдардың 
өзі негізгі жұмысына қоса бұрғылау қондырғысына келген барлық 
жүктерді(ондаған тонна цементтерді, хим.реаганттерді, әртүрлі құбырларды 
...) қолдарымен түсіреді, жинайды, тиейді. Сонда бір «қыңқ» деп реніш 
білдірмейді де, осылай болуы «заңды» құбылыс сияқты қабылданады. 
Қаншама жақсы жабдықталды дегенмен, біздердің далалық тұрмыстарымыз 
өте қарапайым еді, шетелдіктермен салыстыруға да ұят. Біздің 
қондырғылардағы дизельдер, моторлар дегендеріңді(басқа барлық 



механизмдер де сондай) ауызға алуға ұят. Біздің ауылдың кемпірлерінің 
немерелерін еркелетіп айтатындары болушы еді: «Құдай берді құрмалап, 
шуда жіппен шырмалап» деп, тап сол айтқандай барлық бөлшектерден 
майы, суы сорғалап ағып тұрған, қаншама күтіп баптағаныңмен болмайтын 
осындай дүниелерді сыммен, жіңішке троспен, кендір жіптермен шандып 
байлап қойып(құрмалап, шуда жіппен шырмалап) жұмыс жасата беретін. 
Моторшылардың қолдарынан май, су таситын шелектері түскенін көрген 
емеспін. Сондай техникаларды, механизмдерді бабына келтіріп жұмыс 
жасататын, қолдарынан келгенінше таза қылып ұстап тұтатын біздің 
механиктеріміз, моторшыларымыз керемет мамандар ғой. Қандай күрделі 
техникаларды, дизельдерді, механизмдерді болмасын «жіліктеп» шашып 
тастап, қайта жинап іске қоса беретін алтын қолды, алтын басты, баға 
жетпес мамандар болатын. Біздің мекемеден қаншама бесаспап мамандар 
шықты десейші, өте жақсы моторшы бола тұра, өте шебер бұрғышы да бола 
білген, бірнеше мамандықты қатар меңгерген жігіттер көп болатын. Ал 
бұрғышыларымыз ешқандай компьютерсіз де өте үлкен тереңдікте қазып 
жатырған долотоның  шарошкасының жасамай тұрғанын(заклинить етіп) 
сезе қоятын, долотолардың заводта көрсетілген мерзімді уақытынан да көп 
жұмыс жасатып, өте қолайлы режимін тауып пайдаланып барын сығып 
алатын еді. Әбден тозығы жетіп, әрең-әрең ілініп-салынып шыққан 
долотоларды көріп бұрғышының өте тиімді режимді тапқан асқан 
шеберлігіне таң қалатынбыз. Ағып тұрған майдың, ертіндінің арасында 
белсенді жұмыс жасап, вахтаның аяғында киімдеріне шаң жұқтырмай 
шығатын таза, ұқыпты жұмысшы(бұрғышы, моторшы, көмекші бұрғышы 
...)мамандар да көп болатын. Қондырғының барлық механизмдерін, 
техникаларын өзінің үйінің мүлігінен артық күтіп баптайтын да мамандар 
бар болатын. Шетелдіктер тек компьютеріне, әртүрлі 
инструкцияларға(инструкцияларсыз ештеңе де жасамайды, әрі бір бабын да 
аттап өтіп келесі бабына кіріспейді) сенсе, біздің мамандар өз жүректеріне, 
өздерінің маңдай терімен жинаған өмірлік тәжірибесіне сенетін. Шетелдік 
мамандар тек өз саласын ғана білетін басқада шаруасы жоқ болса, біздің 
мамандар бұрғылау қондырғысына қатысты барлық саладан хабарлары бар 
мамандар болатын, еш қиналмастан бір-бірін алмастыра беруге болатын еді.  
Қай елдің мамандарға деген талабы дұрыс екеніне мен түсіне алмадым. Бір 
жағынан алып қарасаң, шетелдіктердікі дұрыс та сияқты(себебі, өзім көзім 
көріп отырғандай бәрі жарқырап, жылтырап жұмыс жасап тұр ғой), ал 
екінші жағынан біздің өміріміз үйреткендей елсіздегі жалғыз автономно 
тұрған қондырғыда еш жақтан көмек болмай жалғыз қалғанда біздің 
әмбебап мамандарымызсыз өте қиын жағдайда қалатын болармыз. Біздің 



мамандардың, жұмысшылардың қиналған кезде, тығырыққа тірелген кезде 
ойлап таппайтындары жоқ қой. Қандай қиындықтардан да алып 
шығатынына сенімді болатын едік. Мамандарымыз тамаша, ал 
техникаларымыз, қондырғыларымыз, технологияларымыз көп артта қалған 
екен. КСРО басшылығы әскери күшімізді, космосты «любой ценой» алға 
шығарамыз, әлемге түгелдей социализм орнатамыз, капиталистерден озып 
кетеміз деп жүріп басқа жағынан оңбай ұтылған екен. Шамалауымша, 
бұлайша халықтың «бұзылуы», бойкүйездікке салынуы, техника мен 
технология жағынан шаң қауып қалуымыз «дорогой Л.И.Брежневтің» 
басқаруы заманында мықтап орын алды. Нарықтың заңы қатал заң, 
жұмысшы адам баяғы кеңестік кездегідей көп «еркелей» алмайды, нарық 
ешқандай «еркелікті» көтермейді. Кеңес заманында жұмысшы адамды 
жақтайтын, олардың құқығын қорғайтын заңдар көп болды, партия, 
кәсіподақ ұйымдары басшыларды тырп еткізбейтін. Оның жақсы 
жақтарымен қатар «жаман» жақтары да болатын. «Ауырдың үстімен, 
жеңілдің астымен» жүріп, өзінің «құқықтарын» басқаша жағдайларға 
пайдаланатындардың(қит етсе шағымданып шыға келетіндердің, жұмысқа 
әрең шығып, дұрыс еңбек етпей, тек сегіз сағат уақытты бірдеңе қылып 
өткізіп, қоғам мүлкіне «жаудың малына» қарағандай қарап) кесірі 
басқаларға(тәртіпті, адал жұмыс жасайтындарға) кері әсер ететін. Нарық 
заңы билікке келуімен ондай «еркетотайлардың» күндері біткен. 
Шетелдіктер мен біздің елімізді салыстырғанда мен, әрине, тек техникалық 
саланы ғана алдым мысал ретінде, ал мәдениет, білім, адамшылық 
болмысымыз ... жақтарынан біз әлдеқайда алдамыз, оған сөз жоқ. Сонымен 
қатар менің кеңес заманында бойыма сіңген түсініктеріме де өзгерістер ене 
бастады. Бізді кеңес заманында: «Біздің елде барлығы да халық үшін, 
қарапайым жұмыс адамының игілігі үшін жасалып жатыр, ал капиталистік 
қоғамда қарапайым жұмыс адамына ешқандай жеңілдік жоқ, оларды тек 
аяусыз қанайды» деп оқытқан, санамыз да тап солай қалыптасқан еді. Ал 
енді мен нені көріп тұрмын? Ол кезде имандай сенгендерімнің барлығы да 
теріске шығып бара жатырған сияқты ма, қалай? Менің көзіме «проклятый 
капиталистер» қарапайым жұмысшының барлық жағдайын жасап қойғандай 
болды, жұмысшылар ешқандай қиналмай, көп күш жұмсамай өнімді еңбек 
ететіндей болып көрінді. Есесіне, әбден мақталған, санамызға сіңген 
кеңестік жүйе тек «жоспар орындау үшін, қандай бағамен болса да жоспар 
орындалуы керек» дегенге келіп тірелетін сияқты болды. Капиталистер 
барлығын адам үшін жасаса, кеңестіктер алдыңғы орынға 
жоспарды(өндірісті), содан кейін ғана адамды қойған сияқты болып көріне 
берді маған. Бұндай жағдай тек өндірісте ғана емес, ауыл шаруашылығында 



да тап солай екенін талай мәрте көргенмін, куә болғанмын. Ерте көктемде, 
уақ малдар жаппай төлдейтін кезде, совхоздың шопандарының түрін, 
жағдайын көрсең, жаның түршігеді. Қыс әлі толықтай кетіп болған жоқ, 
СЖК дегенмен бір мезгілде жаппай қолдан ұрықтандырылған қаракүл 
қойлар(малшылар оларды қара қой дейді) шетінен жаппай төлдеп жатады. 
Сол кезде малшылар күні-түні, шаруаға жарайтын бала-шағасымен мал 
қорада жүреді, қыстауларында от жағылмаған, жас балалар суықтан тоңып, 
бір біріне жабысып бір бөлмеде тығылып отырады. Малшының да, әйелінің 
де балаларға қарауға шамалары да, уақыттары да жоқ. Себебі, олардан ең 
бірінші сұралатын мәселе: қанша қозы алдың, қара қой аман ба, басы түгел 
ме? Кеңестік дәуірдегі барлық саладағы жағдай осындай еді(оның ішінде 
біздің қазекем қашанда «мал-жан аман ба?», -деп малды бірінші сұрайды 
ғой). 

   Шетелдіктер еш асықпай, барлық жағдайын жасап барып жұмысқа кіріссе, 
біздің елде шала-шарпы дайындалып, асығып-үсігіп(жау қуып келе 
жатырғандай) жасалатын еді әрбір іс. Қанша мәрте ұятқа да қалып жаттық та 
ғой. Өзім жұмыс жасаған бұрғылау саласы да бұл «аурудан» құтыла алмаған 
еді. Талай мәрте бұрғылау қондырғысын жартылай құралдап, құралдау 
жұмыстары аяқталмастан қазып бастап кетіп жүрдік қой. Жоспар орындау 
керек(жылдық, айлық, тоқсандық, «бәленінші» мерекеге тарту жасау ...), 
рапорттау керек, бесжылдықтарды тезірек, мезгілінен бұрын аяқтау керек ... 
Осылайша өзіміздің қолдарымызбен жасалған «қиыншылықтарды»  
«ерлікпен жеңіп» жүрдік қой. Науқаншылдық, асыра сілтеушілік басым 
болатын, көзбояушылықтар(әйгілі приписка) да көп болатын. Аяғы неге 
алып келгенін енді көріп, салыстырып қарап, қандай деңгейге дейін төмен 
кетіп, әлемнің озық ойлы елдерінен қаншама жылдарға кейін қалып 
қойғанымызды бағамдадым.  Енді міне, басымызға түскесін(басқа түссе 
баспақшыл дегендей)  нарықтың қатал, ешкімді аямайтын заңдылықтарына 
да әбден үйрендік. Тоқсаныншы жылдардың ортасында, нарықтық 
экономика басталған шақта, өзімізді буырқанып жатырған ашық теңізге 
лақтырып тастаған көзін ашпаған «соқыр» күшіктей сезініп едік, суда 
жүзуді де білмейтін соқыр(көздерін әлі ашып үлгермеген) күшіктердей 
түртінектеп жүріп, басымызды тауға да, тасқа соғып жүріп бәрін үйрендік. 
Ненің жақсы, ненің жаман екенін білдік. Осылайша түртінектеп жүріп 
ардагер ағаларымыздың тастап кеткен аманатын, ҚАРА ШАҢЫРАҚ 
КЭ»МНГР»-ді құлатқан жоқпыз. 

... 



Нарық 

  Нарық кеңес заманында қадыры кете бастаған адал еңбек заңдылықтарына 
да өз өзгерістерін батыл енгізді. Тәртіп тез орнады. Социализм кезінде адал 
еңбек етуді мұрат етпеген, қалай болса солай жұмыс уақытын өткізіп, белгілі 
бір мөлшердегі жалақысын алып үйренген «салпақбайларды»(үкіметтің 
мойынына мініп алған масылдарды) тезге салды. Естерін жиғызды. Бұл үшін 
нарыққа  алғыс айтуға болады. Еңбек еткен адамның қарыны тоятынын 
ұрмай, соқпай, мылжың насихаттау жүргізіп жатпастан тез үйретті. Екінші 
жағынан, нарық заманында барлық мүлік жекенің қарамағында 
болатындықтан, әрбір «сынық шегенің» құны болатынын үйретті. Социализм 
заманында ортақ дүниенің(социалистическая собственность), қоғам мүлкінің 
бағасын білмейтін, қадірлемейтін адамдар енді қолындағы барды ұқыпты 
пайдалануға ұмтылды. Кеңес заманында жұмыс жасап тұрған қондырғыға, 
қолындағы жұмыс жасап, жанұясын бағатын қаражат тауып отырған  құрал-
саймандарына «байдың малы-жаудың малы» деп қарайтындарға өте керемет 
сабақ болды. Бір мысал, сол замандарда байтақ даламыздың барлық жерінен 
кездестіретін, тіпті олардан «көз сүрінетін» шашылып жатырған 
«металлоломдардан»(кей жерлерде тау-тау болып үйіліп жататын) тез арада 
тазарып шыға келдік. Ондай «қоқыстың» да құны бар екенін ұққан халық 
жаяу-жалпылап жүріп те тасып бүкіл елімізді тез тазартты(ондаған жылдар 
бойына ешкімнің қолы тимеген «байлықтар» еді, кеңес заманында арнайы 
техника бөліп бергенде айлап, жылдап жасалынбайтын жұмыс еді). Ендігі 
кезде көшеден қисық сым да таба алмайтын болдық. Дүниенің құнын тез 
ұқтырды. Міне, бұл сабағы үшін де нарыққа алғыс айтуға тұрады.  Әрине, 
халықтың барлығы осындайлардан құралды деп отырғаным жоқ, бірақ, 
ашығын айтуымыз керек «иждивенческое настроение» көпшілік адамдарда 
болғаны рас. Оны ешкім жоққа шығара қоймас. Сондай адамдарға нарық 
дегенің «өте салқын душ» болды, тез сергітті олардың санасын. Жұмыста 
тәртіп тез орнады(осы екі фактор нәтижесін тез көрсетті), жұмысшы адам өз 
орыны үшін жақсы, тәртіпті, адал еңбегімен ғана басқалармен таласа 
алатындығын сезді. Оның орнына таласатын жұмысшылардың саны көп 
екенін білетін болды. Сондықтан да, жұмысты жақсы жасап, қолындағы 
жұмысқа қажетті құрал-жабдықтарды ұқыпты, мұқият ұстайтын болды(сол 
жабдықтардың көмегімен жанұясын асырап отырғанын жақсы түсінді). Міне, 
нарық деген пәлекетің осындай екен. Нарықтың тұсында адамдармен жұмыс 
жасау оңайлау сияқты болып көрінгенімен оның басқа да келеңсіз жақтары 
бар екенін мен жазғым келмейді, көп жазылып жүрген жайттар ғой. Нарық 
кезіндегі адамдардың жауапкершілігі арта түссе, жұмысты ұйымдастырып, 



басқарып жүрген басшылардың жауапкершілігі еселеп артқанын мен 
жазбасам да түсінікті шығар. Әр сөзіңе, әр басқан қадамыңа, құжаттарға 
қойған қолыңа жауап беретінің белгілі болса, нарықтың заманында ол 
істеріңнің құны еселеп артады екен. Социализм заманында сенің қателігіңе 
өзіңнің басыңмен жауап беретін болсаң, нарықтың заңы өте қатты, ешқандай 
қателіктеріңді кешірмейді, сен басқарып отырған ұжым ұзақ уақыт бойы 
жұмыссыз қалуы мүмкін, қарамағыңдағы халық сенің кесіріңнен күн көретін 
қаражатсыз қалуы мүмкін. Ендігі жерде өзіңнің жағымды имиджіңді 
қайтадан қалпына келтіру дегенің көп күш жұмсауды талап етеді, жұмысқа 
қабілеттілігіңді дәлелдегенше қанша уақыт өтетінін бір құдайдың өзі біледі. 
Сондықтан үнемі сақадай сай күйіңде көріну біршама ауыр жұмыс.  Бұл 
нарық. 

... 

Қилы заман көріністері 

КЭ «МНГР»-дың ең соңғы басшысы Ғиззат Өтешұлы Балмұханбетов болды. 
Тәуелсіздік алғаннан бері КЭ «МНГР» мекемесінің атауы заман талабына сай 
бірнеше рет өзгерді. Өндірістік Геологиялық Бірлестік 
«МаңғыстауНефтеГазГеология» деп те, Мемлекеттік Холдингалық Компания 
«Жарқын»(Геология министрлігі тарқатылғаннан кейін) деп те, 
«Маңғыстаугеология» Акционерлік Қоғамы(1996 жылы мемлекет иелігіндегі 
акциялар пакетімен құрылды, 1999 жылы мемлекет иелігіндегі акцияларды 
ЖШС «БК Аксай» иеленді)  деп те аталды. Осылайша атауын өзгертіп, сол 
тұстағы экономикалық саясатқа бейімдеп шаруашылық есеп жүргізу 
тәсілдерін енгізген осы Ғиззекең еді. Жатқан жері жұмақ болғыр азамат еді, 
өмірден ерте озды. Жоғарыда жазған құлдыраудың кезінде басын тауға да, 
тасқа да соғып жүріп, тыным таппай жұмыстанып  ардагерлердің 
аманатындай болған мекемені құлатпай, жоғалтып жібермей ұстап қалды. 
Бұл сол тұста өте керемет ерлік еді. Қаншама өндіріс көздері жабылып, ірі 
мекемелер із-түзсіз жойылып кетіп, халқы жұмыссыз қалып қаңғырып, 
тентіреп кетіп жатты. Ғиззекең ең соңғы басшы болды деп бекер жазған 
жоқпын, себебі, ол азамат қай кезде де барлық басшылықты өз қолында ұстап 
тұрды, өзі басқарды, мекеменің экономикалық саясатын уысында ұстап, 
дербестігін қамтамасыз етіп отырды,  сондықтан да ол азамат КЭ «МНГР» 
мекемесінің соңғы басшысы болып қала береді. Ғиззекең Хәлел 
Жағыпарович Өзбекқалиевтан кейін халыққа жасаған көптеген 
жақсылықтарымен есте қалған басшы. Хәлекеңнің тәрбиесін көрген, 
сарқытын ішкен, сол басшының бастап кеткен ісін жалғастырып, сол 



басшының ұйымдастырып кеткен Қара Шаңырағын кешегі аумалы төкпелі 
заманда құлатпай ұстап қалған азамат. Ер азамат, жақсы басшы халықтың 
есінде халыққа жаққан істерімен қалатын болса, онда осы аттары аталған екі 
басшы да халықтың жадында мәңгі қалады деп ойлаймын. Халекеңнің еңбегі 
осы ұжымды бастап ұйымдастырып, бүкіл кең байтақ елімізге танытатындай 
атақ, дәрежелерге жеткізсе, Ғиззекеңнің еңбегі сол істі сол дәрежесінде ұстап 
тұрып, аманатқа қиянат жасамай ауыр кезеңде сыннан сүріндірмей алып 
өтуінде. Мекемеге басшылық жасаған барлық кезінде өндірістің жағдайын 
қарамағындағы жұмысшы халықтың жағдайымен тең ұстап отырды. 
Жұрттың бәріне белгілі, ешкім де жоққа шығара алмайтын шындық бұл. Екі 
азаматтың да топырақтары торқа болып, жандары жаннатта болғай!  

2018 жылы Халел Жағыпарұлы Өзбекқалиев тірі болғанда 90 жасын тойлар 
еді де, оның шәкірті марқұм Ғиззат Өтешұлы Балмұқанбетов биыл 70 жасын 
тойлар еді. Жатқан жерлері жарық, имандары саламат болғай 
жарықтықтардың. Бұл тек жалғыз менің отбасымның дұға-тілегі емес, 
мыңдаған геолог-барлаушылардың отбасыларының дұға-тілегі.  

Тоқсаныншы жылдардағы қиыншылығы мол заманды біздер өрлеу үстінде, 
даму үстінде қарсы алғанбыз. КЭ «МНГР» мекемесіне сексенінші жылдардан 
бастап жаңа техникалар келе бастады, технологияға көптеген жаңалықтар 
енді. Біздер жұмыс жасайтын алаңдарға жақын орналасқан атақты Теңіз 
мұнай кенішіне келіп жатырған шетелдіктермен(бұрғылау саласына қызмет 
көрсететін сервистік компаниялар), ресейлік бұрғылау бригадаларымен 
араласа бастадық, біздер де оларға қарап бой түзей бастадық, үйрендік. 
Қазатын скважиналарымыздың тереңдіктері ұлғайды(5000-5250 метрге 
дейін), жер қойнауының геологиялық түзілімі де өте күрделі(тұз қабатының 
астына өту керек болды), соған сәйкес ұңғының конструкциялары да, қазу 
технологиясы да, оған қажетті құрал жабдықтар да, бұрғылау қондырғылары 
да қатты өзгеріске ұшырады. Өте қауіпті «сероводород» газы бар қабаттарға, 
өте күшті қабат қысымы(АВПД-аномально высокое пластовое давление, 800-
900 атмосфераға дейін баратын) бар жер қойнауларына бұрғы бойлаттық. 
Көп нәрселерді үйрендік, көрдік, қолымызбен жасадық. Бәрі де қолымыздан 
келетінін іс жүзінде дәлелдедік, біліктілігіміз артты. Орыстар айтатындай: 
«Не только боги горшки обжигают», «Не так страшен черт как его малюют» 
дегендей. Өзіміздің қазақтар айтады ғой: «Көз-қорқақ, қол-батыр» дегендей, 
біздер де ешкімнен кем болған жоқпыз, үлкен тереңдіктерді, күрделі 
технологияларды тез игеріп алдық. Көптеген технологиялық күрделі 
ұңғыларды шапшаң да, сапалы қазып шықтық. Қаншама керемет, өз ісінің 
білгірі мамандар, инженерлер өсіп шықты десеңші біздің мекеменің 



қабырғасында, өндіріс орындарында ... КЭ «МНГР» сол кезде әбден кемеліне 
келіп, толысып, қандай да болмасын геологиялық күрделі мәселелерді шеше 
алатындай(мамандары да, техникасы да, технологиясы да жоғары деңгейде) 
жағдайға жетіп еді-ау ... Маңғыстау өңірінде біздің мекеме ғана ең алғаш рет 
5000 метр тереңдікке бұрғы бойлатқан және де алғаш рет 5000 метрден астам 
тереңдікті қазу технологиясын жетік меңгеріп, өте күрделі тұзасты 
қабаттарын зерттеп, техника-технологиялық регламенттерді жүзеге асырған. 
Біз өте бай тәжірибе жинақтап едік, қандай кадрларды дайындап шығарып 
едік десеңші ...  

  Тоқсаныншы жылдардағы қиыншылық кезінде бір кездегі, жоғарыда 
жазғанымдай, гүрлеп тұрған КЭ «МНГР» құлдырап төмен кетті. Біздің 
мекеменің базалық поселкесі болған, гүлденуіне Х.Ж.Өзбекқалиевтың еңбегі 
өлшеусіз сіңген Ералиев ауылыныңда күйі біздің мекемемен бірге, бүкіл 
еліміздің басына түскен ауыртпашылықтарға сай күрт төмен кетті. Жаппай 
жұмыссыздық орын алды. Халық босып кетті. Біздің мекеменің құрамындағы 
оншақты ірі басқармалардың көпшілігінің тек қаңқайып орындары қалды, 
аттары да жойылды. Ауылымыздың атын сол жердің тарихи атауына сай 
өзгертіп Құрық деп атадық. Ендігі жерде Ералиев ауданының орнына 
Қарақия ауданы, ауданның орталығы, біздің базалық поселкеміз Ералиев 
поселкесінің орнына Құрық селосы пайда болды. Бір кездегі халқы көп 
ауылдың мәзі кетті, халқының саны күрт азайды, үйлер қаңырап бос қалды. 
Есік, терезелері жоқ үңірейіп тұрған үйлер көбейді (сол кездегі 
Шешенстандағы соғыста қираған қалаларды көр де, біздің Құрықты көр, еш 
айырмасы жоқ). Аудан әкімдері де жиі ауысты, бір ай, бір жеті жұмыс 
жасамай қашып кеткендер де болды. Ауылымыздың мүшкіл хәлін 
Алматыдан республикалық «Хабар» арнасы да бірнеше рет хабарлап жатты. 
Ауданның қазынасына түсетін салықтың үлкен бөлігін біздің мекеме құйып 
тұрған болса, енді одан күй кеткесін не жорық. Поселкенің ішіндегі көптеген 
ауылдар жоқ болып кетті(Гидропартия ауылы, Приморская ауылы, Қазақ 
ауылдар ...), олардың жұртын тазалап, тегістеуді біздер мойнымызға алдық, 
өзіміздің күйіміз өте нашар, адам аярлықтай болса да. Тас-талқан болып 
жатырған ауылдардың иесіз жұртына жайбарақат қарау мүмкін емес еді. 
Жоғарыда жазған, бір кездегі гүлдеп тұрған поселкеміздегі біздің мекемеге 
қарасты көптеген нысандар(профилактория, уч.комбинат, жұмысшылар 
аэропорты, автокөлік мекемесінің-АТК-1, АТК-2, СМУ, ВМК орны 
...)жұмыстарын тоқтатты, артынан орындары тазаланып, бұрын ештеңе 
болмағандай жоқ болып кетті. Халық қатты күйзелді, ішерге ас жоқ, 
балаларының мектепке киетін киімдері жоқ жанұялар шыға бастады. 



Маңғыстаудың үлкен қалаларының ірі мекемелері Құрық халқына жылу 
жинап, мүжәлсіз жанұяларға таратып та жатты. Облыстық телеарна күн 
сайын жар салып Құрыққа көмек беруді ұйымдастырып жатты. Жұмыссыз 
қалған, басқа жақтарға көшіп кетуге шамалары жоқ барлаушы бұрғышы 
жанұяларының келетін жері Құрықтағы НГРЭ(Мұнайгазбарлау 
экспедициясы) мекемесі болды. Өзіміздің жағдайымыз да мәз болмаса да 
келген адамдармен жылы сөйлесіп жағдайды барымызша түсіндіруге 
тырыстық. Кейбір, біздің құр уәделерімізден әбден жалыққандар, 
шарасыздықтан ашынғандар тілдерін тигізіп те кетіп жатты. Бірақ, бәрі 
бірдей олардай емес. Олардың жағдайын біз жақсы түсіндік, бірақ қолдан 
келер еш қайран жоқ, өзіміз де айлап жалақы алмай, үйдегі жанұяларымыз да 
аш отыр еді. Еңбекақысыз демалыста болсақ та жұмысқа шығып болашақта 
жұмыс жасауға қажеті болатын қондырғы жабдықтарын оңдап, жөндеп, 
пайдаға жарайтындай қылып қолымыздан келгенінше дайындап жаттық. 
Көптеген жұмысшы жігіттер біздерге қосылып еңбекақы алмастан(болашақта 
жұмыс бола қалса бригада құрамына ілігу үшін)келіп көмектесіп жүрді. Сәл 
қозғалыс бола бастағанда осы жігіттер жұмысқа алынды да. Патриоттар ғой. 
Сол кездегі жұмысшылардың жағдайын, жай-күйін, жанұяларының 
тығырыққа тірелгендерін көргенде жанымды қоярға жер таппайтын едім. 
Олармен сөйлесу өте қиын болатын. Үнемі өтірік айтып отырғандай, оларды 
алдап отырған адамдай күй кешетінмін. Бірте-бірте жағдай түзеле бастады, 
жігіттердің бетіне қан жүгіре бастады, тұрмыстары да түзелді. Сөйтіп ұлы 
көшке ілігіп те кеттік қой. Бәрі де Ғиззат Өтешұлының тынымсыз 
жұмыстануының арқасы еді. Өзімнің сол қиын-қыстау кезеңде сол азаматқа 
сәл де болса қол ұшымды беріп, ауыр жүгін жеңілдетуге қолқабыс 
жасағаныма, жанында болғаныма дән ризамын. Екінші жағынан, сол ауыр 
сәтте Құрықтағы халықпен бірге болып, олардың барлық жағдайын өз 
көзіммен көріп, қолымнан келгенінше оларға демеу болуға тырысқаныма да 
риза боламын. «Аштықта жеген құйқаның дәмі аузыңнан кетпейді» демей ме, 
сол кездегі бірге жұмыс жасаған жігіттердің, олардың жанұяларының 
барлығымен де жақсы қарым-қатынастамын. Сол жылдары бір байқағаным, 
әлі де көз алдымда, «Жұт жеті ағайынды» деген рас екен, бірнеше жыл бойы 
жаңбыр жаумады, жер өте қуаң болды. Көктем кезінде бусанып көктеудің 
орнына жердің бұрқырап шаңы борап жататын. Ақтау мен Құрықтың 
арасындағы малы сыймай жататын жерлерден жайылып жүрген мал көрудің 
өзі арман болды. Бір жылдары осы жерлерге көптеген малшылар жайғасып, 
бірнеше отарлар жаз жайлауға келіп, жылқы, түйе, қой дегендерің 
жарылардай семіз болып қоң жинағанын көзім көрді ғой. Ал қазір қырда да, 
далада да мал көрінбей кетті. Өте сирек бірер жылқыны көріп қалсаң 



қабырғалары ырсиып, қарындары қабысып құлап қалмай әрең сүйретіліп 
келе жатырғанын көріп, тулақ болған түрінен шошитын едім. Бірнеше жыл 
осылай халықты да, мал-жанды да қысып-қысып алғаннан кейін табиғат та 
түзеле бастады. Қар да жауды, жаңбыр да болды, жер де көктеді, біртіндеп 
малдар да пайда бола бастады, шыр жинала бастады, малға да, жанға да. 
Осылайша біздер кеңестік социализм заманынан капиталистік нарыққа қарай 
өткенбіз. Ұмытылмайтындай сабақ алып өткен едік-ау. 

... 

 

 

Геологоразведка 

  Негізінен, мұнай мен газ байлығын халық қажетіне жарату үшін оны әуелі 
іздеп табу керек екені баршаға белгілі болар. Үйдегі ауыз судың шүмегінің 
тиегін ағытып жіберсең болғаны аға беретіні сияқты оңай дүние емес.... Бұл 
байлықты халық игілігіне ұсынғанша мынандай бірнеше тараптан тұратын 
жұмыстар жасалуы қажет. Бірінші кезекте, мұнай мен газдың жасырынған 
алаңын(месторождение) іздеп табу керек. Бұның өзі де бірнеше кезектен 
тұратын күрделі жұмыстар: геодезиялық іздестіру(бұған аэрокосмостық 
іздестіру де кіреді), барлау-бұрғылау жұмыстары, геологиялық анықтау 
жұмыстары, геофизикалық жұмыстар, байлық қорының көлемін анықтау 
жұмыстары. Екінші кезекте, барлаушылардың тауып берген, көлемін 
анықтап берген алаңын ұңғылар қазып игеру, мұнай мен газды өндіру, 
құрамын тазартып тасымалдаушыларға тапсыру. Үшінші кезекте, өндірілген 
мұнай мен газды мұнай өңдейтін заводтарға тасымалдау. Төртінші кезекте, 
мұнай мен газды өңдеп, бірнеше түрлі өнімдер шығару. Бесінші кезекте, 
дайын мұнай мен газ өнімдерін нарыққа шығарып сатып пайдаға асыру. Міне 
осы атап көрсетілген бірнеше кезектердің барлығы да жеке министрліктер 
болып жұмыс жасады. Осылардың ішіндегі ең азабы көбі, жұмысы да, 
жұмысшыларының тұрмысының ауырлығы да жағынан ең бір қиын саласы-
геологиялық іздестіру, барлау-бұрғылау саласы(геологоразведка, 
разведочное бурение). Геологиялық іздестіру, барлама бұрғылау дегеніңіз 
соғыс кезіндегі әскери барлаушылар сияқты, тың жерлерді игерушілер 
сияқты үнемі алдыңғы шепте жүретін адамдар. Барлық қиындық осылардың 
мойындарына түседі. Қалған салалардың жұмысшыларының да, 
жұмыстарының да барлығы әбден орныққан, барлық жағдайларын жасап 
алған жағдайларда болады. Қаншама алаңдарды қазғанда, қаншама мыңдаған 



шақырым болатын тереңдіктерді игергенде жұмысың аздап та болса нәтиже 
берсе жақсы, көпшілік жағдайларда ондаған жылдар бойы азаптанып еткен 
еңбектерің зая кетіп(көңіл көншітерліктей, ауыз толтырып айтатындай 
нәтижесі шамалы) жататыны шындық. Бірақ ойламаған жерден байлықтың 
көзін ашып қуанышқа кенелетін кездер де болады, ондай қуаныштардың 
куәсіндей болып  мұнай мен газды беріп тұрған, еліміздің байлығын 
арттырып тұрған мұнай мен газдың алаңдары(месторождениелері). Бір 
қызығы, мұнай мен газ байлығының барлығына жуығы апаттық жағдайларда, 
«күтпеген»(әрине, соны іздеп жүргеніңмен) жерден ашылып жататыны 
шындық. Қаншама «открытый фонтандар» болды, қаншама мұнаралар 
жердің астына(грифондардың кесірінен) түсіп кетті, қаншама мұнаралар 
өртеніп кетті, қаншама адамдардың тағдырларын «сындырды», бүлдірді 
десеңші, мұнай мен газдың жақсы қоры бар алаңды ашқанша?  Сондай 
алаңды ашқан бойда баяғыдан бергі төгілген маңдай терің, көрген азаптарың, 
қиыншылықтарың, шыққан шығындарыңның барлығы да ақталып шыға 
келеді ғой. Сондай алаңды ашу үшін қаншама жылдар бойы еңбектенсең де, 
қаншама шығын шығарсаң да артық емес. Және бір қасиеті, ол алаңдар сенің 
сәл осалдық көрсеткен тұсыңды аңдып тұрып «соғады» ғой. Бисенғали 
атамның айтқан «киелі мұнайы» осы мұнай ғой. Киесі болмаса осылайша 
азаптар ма еді?! Кеңес заманында мұнай мен газды геологиялық іздестіру 
саласына арнайы министрлік жұмыс жасады(біздің елде тәуелсіздік алған 
жылдары геология министрлігі қаржы тапшылығынан таратылып жіберілді), 
сатылған мұнай мен газдың есебінен 8%(пайыз мөлшерінен жаңылысуым 
мүмкін) бөлініп қаржыландырылды, геологтар күні мереке ретінде тойланды, 
арнайы ғылыми институттар жұмыс жасады ... Осы шығындардың 
барлығының есесі жақсы қоры бар алаңдар ашылған жағдайда ақталып 
тұрды, алға қарай ұмтылыс болды. Бұрғылау дегеніңіз, негізінен, екі түрлі 
болады. Біріншісі, геологиялық іздестіру(геологоразведочное)-бұл ең ауыры, 
қиыны. Тыңға түрен салғанмен бірдей. Ешқандай зерттелмеген тың алаңға 
бұрғы салып, егер мұнай табылған жағдайда сол алаңды қалай қазу жөніндегі 
барлық технологиялық мәліметтерді, алаңның барлық ерекшеліктерін зерттеп 
қалдыру керек. Екіншісі, мұнай табылған алаңды мұнай өндіретін ұңғылар 
санын көбейту үшін бұрғыланатын бұрғылау жұмыстары. Бұл бұрғылау 
біріншіге қарағанда көп жеңіл бұрғылау түрі. Бұны - эксплуатационное 
бурение дейді. Бұның жеңілдігі - бұрғылау алаңы геологиялық іздестіру 
бұрғылауы кезінде технологиялық, геологиялық тұрғыдан әбден 
зерттелгендігінде, дайын технологиямен қазылуында, ешқандай қосалқы 
геологиялық зерттеулерсіз мұнай табылған қабатқа дейін еш кедергісіз 
қазылуында. Сондықтан, бұрғылаудың осы екі түрін бірдей бұрғылау деп 



салыстырып қарауға болмайды. Сырт көзге барлық жұмыс түрлері бірдей 
болып көрінгенімен, қазылу технологиясы мен геологиялық күрделіліктері 
жер мен көктей. Сақтық шаралары да, қауіптілік жөнінен де, бір ұңғыны қазу 
кезіндегі атқарылатын жұмыс көлемдері жөнінде де ерекшеліктер өте көп 
болады. Сондықтан да, «Геологоразведчик» болу - мақтаныш! 
Геологоразведчик болу  - алдыңғы шептің жауынгері болу деген сөз! 

... 

Халқы қадірлеген Қуекең 

  1974 жылы күзде Алматыдағы В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық 
институтының мұнай факультетін «Мұнай-газ алаңдарын терең бұрғылау» 
мамандығы бойынша бітіріп, жолдамамен «Маңғыстау мұнай-газ барлау» 
Кешенді Экспедициясына жұмысқа келдім. Кешенді экспедиция басшылығы 
Х.Өзбекқалиев пен Х.Тажиев екеуі қатар отырып мені қабылдап, әңгімелесіп 
болғаннан кейін, Ералиев поселкесіне, №1 Аймақтық инженерлік- 
технологиялық қызметке «4-ші дәрежелі бұрғышы көмекшісі болып 
қабылдансын» деген жолдамама бұрыштама соғып шығарып салды. 

  Ералиев поселкесі - жаңадан ашылған Ералиев ауданының орталығы. №1 
Аймақтық инженерлік-технологиялық қызмет дегені бұрынғы 
«Жетібаймұнайгазбарлау экспедициясының» әлі толықтай өзгеріп бола 
қоймаған, әрі Жетібайдан Ералиевке көшіп бола қоймаған ізбасары екен. Сол 
кезден бастап мен өзімнің еңбек жолымда «бұрғышы-барлаушы» болудың ең 
төменгі сатысына алғашқы қадамымды жасадым. Сол кездегі кеңес 
үкіметінің қандай да бір саланың мамандарын дайындайтын саясаты солай 
еді. Алған жоғарғы біліміңді жинап қойып, қарапайым қара жұмыстың 
ыстық-суығынан өтіп, қолымен ұстап, көзімен көріп, керек болса, иіскеп-
тістеп қарап, әбден пісіп жетілгенде барып, өзіңнің қабілет-біліміңді 
көрсеткенде ғана келесі сатыға көтеретін еді. Шыңдалу мектебі, керек десең, 
болашақта жоғары сатыларға барғаныңда ненің не екенін ешкімнің 
айтуынсыз-ақ көз алдыңа оп-оңай елестете алатындай, қандайма жұмыстың 
қыр-сырын кітаптан емес, өмірдің өзінен үйренетін мектеп. Ұстаздарың 
тәжірибелі қарапайым жұмысшыдан бастап, тап сол мектептен бір кездері 
сен сияқты болып өтіп, алған білімін өмір шындығымен суарып, толысып 
жетілген мамандар. Әрі бұл мектептен өткен кезде жұмысшы халықтың 
еңбегін, тапқан табысының қандай маңдай терімен табылатындығын біліп 
шығасың. Қазіргі заманға керек-ақ мектеп. Әттең, олай болмай тұр ғой. 
Дипломы бар жастар жұмыссыз сенделуде. Ал кейбір «өмір мектебінен» 
өтпеген шикі өкпелер өндірісті, елді басқаруда. Келеңсіздік. Бір кем дүние ... 



  Мен сол күні «өмір мектебінен» өту үшін Қазиев Қуан басқаратын №1 
АИТҚ(аймақтық инженерлік-технологиялық қызмет, орысшасы РИТС- 
районная инженерно- технологическая служба) мекемесіне келдім. Шевченко 
қаласы мен жаңа құрылған Ералиев ауданының орталығы Ералиев 
поселкесінің арасында асфальт жол жоқ ол кезде, шаңы бұрқыраған 
борпылдақ ұлпа құм жол, 74 шақырым қашықтықты жүріп өткенше 
автобустың іші шаңнан көрінбей қалады. Алдында ғана 4-ші курстан кейін, 
диплом жұмысына материал жинастыру үшін тәжірибеден өтіп, Волгоград 
облысындағы Коробково кенорнында 3-4 айдай бұрғылау мекемесінде 
жұмыс жасағаным бар еді. Ол жердің табиғаты өте әдемі, көк майса шалғын, 
айнала орман, ағып жатқан өзен(большая Медведица, малая Медведица), 
жайқалған егін. Бұрғылау қондырғысы орманның ортасында, қондырғыға 
дейін асфальт жол. Орыстың орманы мен туған жеріміздің шаң араласқан, 
топырақ суырған дауылды желін салыстырғым да келмейді, өз 
табиғатымыздың жанымызға жақын екені белгілі ғой. 

  Жатақханаға орналасып, жұмыс жасайтын бұрғылау бригадасын анықтап 
алып, жұмыс киімдерімді түгендеп, бұрғылау алаңына, Аманжол №12 
бұрғылау қондырғысына ұшып кетуге дайындалдым. Жұмысқа орналаса 
жүріп, Ералиев поселкесін  түгелдей аралап шықтым. Маған бірден ұнады. 
Ақшаңқан, өте таза, шағын ғана поселке екен. Ең бастысы өте жылы теңіз 
жағалауы бар. Ашық теңіз емес. Тайыз қойнауға жайылған теңіз суы тез 
жылитын көрінеді, әрі тұщылау да екен. Теңіз жағалауында ойда 
орналасқандықтан Жетібай жақтан келгенде дәл төбесінен түскеніңше көзге 
көрінбейтіндей болып «тығылып» тұрған, қаншама жауын жауса да аяғыңа 
балшық жұқпайтын, жері қиыршық тас ауыл екен. Нағыз курорт болатын 
жер. Осы жерде барлық саналы ғұмырымның 22 жылы өтетінін мен ол кезде 
сезбеппін. Төрт баламның кіндік қаны осы жерде тамып, балалық шақтары 
осындай әдемі ауылда өтетінін кім болжап, кім білген?! Артынан 
Маңғыстаудың ойы-қырын түгелге жуық аралағанымда тап осы Ералиевтей 
таза, әдемі жерді кездестірмедім. Әрине, Фетисов, Ақсу, Кендірлімен 
салыстыруға болмас. 

  Сол сәттен бастап 22 жыл өмірім сол ауылда өтті. Қиындықтар да, 
қуаныштар да көп болды. Осы жылдарда жоғары оқу орнын менен ілгері, 
менен кейін бітіріп келген басқа жігіттер сияқты мен де «өмір мектебінен» 
өттім. Көп айырмашылығы жоқ, тек бір айырмашылығы, мен өзімді жақсы 
ұжымға, жақсы ұстаздардың қолына тап болдым деп әлі күнге дейін 
ризашылық сезіммен еске аламын. Әрине, өмірге енді қадам басқан жас 
маманның болашақта қандай адам, қандай маман болып шығуы көбінесе 



өндірісте қандай ұжымға, қандай басшыға, қандай ұстазға тап болуына 
тікелей байланысты. Алғашқы қадамың қалған өміріңнің бастауы, 
анықтаушысы. 

   Институтта мамандығың бойынша Қазақстан бұрғылау саласының 
«корифейі», қатаң талапты ғалым Әмен Сәбитұлы Аманқұловтың шәкірті 
болып, одан кейін өндірісте талабы одан кем соқпайтын, өз ісінің шебері, 
білгірі Қазиев Қуан сияқты басшы басқаратын ұжымға тап болу өмірдің жас 
маманға жасаған қымбат сыйы сияқты. Ұстаздарым жөнінен мені құдай 
қолдады. Мектепте де білімді ұстаздар оқытқан болатын. 

  Осы күнгі Қазақстан мұнай өнеркәсібінің басы-қасында жүрген көптеген 
алғыр, білікті басшылар, азаматтар, соның ішінде барлау-бұрғылау, 
геологиялық іздестіру саласының мамандарының көпшілігі өздерін 
мақтанышпен «Қазиев Қуанның мектебінен өткен, соның шекпенінен 
шыққан шәкірттеріміз» деп айтады. 

    Маған тағдырым оң көзімен қарап 360 әулиелі киелі Маңғыстаудың ең 
әдемі жерінде орналасқан, қарт Каспийдің жағасындағы аппақ поселок-
Ералиевке тап болдым. Атағы бүкіл Кеңес Одағына әйгілі кешенді 
экспедицияның бөлімі, Маңғыстау мұнайын алғаш ашушы 
«Жетібаймұнайгазбарлау экспедициясына» жұмысқа орналастым. Бұдан 
артық не сый керек жас маманға?! 

  Жұмыс бабы солай болып, орайы оңынан келгендіктен киелі Маңғыстаудың 
шежіреге толы, әулиелерге толы кең байтақ жерін емін-еркін 33 жыл аралап, 
көптеген әулиелердің басына тәу еттім.  

  Мен бұл ұжымға келгенде бұрынғы экспедиция ықшамдалып,тек қана 
өндірістік саладағы мәселелерді ұйымдастырып шешетін атқарушы орталық 
есебінде қайта құрылған екен. Ұжымның басшысы Қазиев Қуан, бұрғылау 
технологиясы жөніндегі орынбасары Тұқымов Кенжеғұл, шаруашылық 
жөніндегі орынбасары Любинский Станислав Григорьевич, бас механик 
Тастаев Жалғас, кадр жөніндегі инспектор Хаиров Нұржан, бас геолог 
Диханов Сыдиық, аға инженер технолог Өрбісінов Мұқанбет, аға геолог 
Жолдасбаев Есенқұл(Қуантқан), Сүлейменова Ақборық, Орақов Құдайберді, 
еңбекақы бөлімінің бастығы Көшенов Үмбетқали, инспекторлар Сариев 
Қылышнияз, Көкібаева Райхан, бұрғылау алаңдарына жүк жіберу, оларды 
дайындау, бұрғылау қондырғыларынан келетін жүктерді қарсы алып 
қабылдау қоймасының қоймашысы Сапаров Сапығали бар екен де, ал терең 
бұрғылау бригадаларын Қосмағанбетов Базарбай, Салманов Сүйеген, 



Ильясов Владимир Тапаевич, Жапаров Берікхан, Төлешов Дауылбек, Бозбаев 
Ғалымжандар басқарады екен. Цехтық партия ұйымына Азанбаев Қайып 
ағамыз жетекшілік етеді. 

  Жұмысшылар демалысқа келгенде №4 жатақханада жатады. Жатақхананың 
ішкі тәртібі, жауапты адамдары, керек-жарақпен жабдықталуы толықтай 
ұжымның қарамағында болды. Осы жерде айта кететін мәселе, жатақхананың 
іш-сырты мұнтаздай таза, ішкі тәртібі мықты екен. Төсек орындары 
мезгілімен ауыстырылып, тазалық сақталып, газет-журналдар уақытымен 
қызыл бұрышта жиналып, тігіліп, шахмат, дойбы сияқты спорттық 
құралдармен қамтылған. Кезекші әйелдердің айтқандары мүлтіксіз 
орындалатын. Қылтың-сылтың бейсәубет жүріс, ішімдік ішіп қисаңдап, 
төбелесіп жатқан жатақхана тұрғындарын көрмейтінбіз. Жатақханада 
жататын жұмысшылардың көбі жан-жақтан жиналған орыс, татар, кавказ 
және тағы басқа ұлт өкілдері болатын. Жұмыс күші жетіспейтіндіктен 
көпшілігі Шевченко қаласындағы түзету мекемелерінде ұзақ жылдар 
жазаларын өтеп шыққан әр елдің «қошқарлары», мүйіздері қарағайдай 
«тентектері» болатын. Қуекең өзі бастап инженер-техник қызметкерлермен 
график бойынша кезектесіп тексеріп, жұмысшылармен әңгімелесіп, сөйлесіп 
отыратын. Бұл да ұжымның Қуекең орнатқан ішкі тәртібінің бір көрінісі. Әр 
елден, әр халықтан шыққан талай тентектер Қуекеңді өздерінің туған 
әкелеріндей сыйлайтын. Тіпті қорықты. «Қорықпай сыйлағаның құрысын» 
дегендей ащы шындықты көрсететін сөздің көрінісі еді бұл. Қуекең осы 
ұжымды құрметті еңбек демалысына шыққанға дейін басқарды. Зейнетке 
шыққаннан кейін де өзінің бай тәжірибесін жастарға үйретіп, бірнеше жыл 
аға инженер-технолог, ауысым бастығы қызметтерінде жасады. Өзінің баптап 
өсірген, үлкен жолға салған шәкірттерінің аяқ алысын бағамдап, байқап 
қарап, өмірінің негізгі арқауы болған, туған баласындай болып кеткен, киелі 
Маңғыстау топырағында Түбіжік деген жерде өз қолымен ұйымдастырған, 
барлық саналы ғұмырын арнаған еңбек ұжымын кімдердің қолына тапсырып 
тұрғанын, ұжымның ертеңіне алаңдаушылықпен қарап, біраз уақыт 
қимастықпен байқастап, сын көзбен қарап жүрді. Шәкірттерінің өзінің ісін 
кәсіби шеберлікпен, өзінің ойындағыдай алға алып бара жатқандығына 
сенімді болғаннан кейін, «Сырт көз сыншы» дегендей, өзінің сынынан 
өткенін көргеннен кейін көп айналмастан құрметті еңбек демалысына 
шықты.   

Қуекең басқарған ұжымның барлаушыларының бригадалары, бұрғылау 
қондырғылары басқа ұжымдарға қарағанда шашыраңқы, Маңғыстау 
түбегінің о шеті мен бұ шетіне дейін аралары өте алшақ жерлерде, көбіне әлі 



ешкім зерттей қоймаған тың алаңдарға бұрғы салып, жердің геологиялық 
қыртысын зерттеп, ғылымға пайдалы құнды мәліметтерді өте терең 
ұңғыларды қазу арқылы табатын. Тек мұнай мен газды іздестіру бір бөлек 
шаруа болса, ал әлі зерттелмеген тың аймақтарға бұрғы салып ғылыми 
тұрғыдағы мәні бар терең ұңғыларды қазу, өте дәлдікпен жобадан 
ауытқымай, сол жұмысты ойдағыдай сапалы атқарып шығу, технологиялық, 
геологиялық тұрғыдан қарағанда өте үлкен жауапкершілікті талап ететін бір 
бөлек шаруа еді. Әлі зерттелмеген алаңдардағы терең ұңғымаларды(3500-
4500 метр) қазудың өзіндік қиыншылықтары бастан асады. Жердің 
қойнауына бойлаған сайын әртүрлі күтпеген жағдайлар, апатты жағдайлар, 
сәт сайын күтіп тұрады. Мысалы, ойламаған жерден су, газ, мұнай қатты 
қысыммен атып кетуі мүмкін, жер қойнауының температурасы, қысымы өте 
жоғары болып шығуы да мүмкін. Кей жағдайларда геофизикалық зерттеу 
жұмыстарын сапалы деңгейде жүргізе алмауы мүмкін. Жер қойнауының 
қыртыстарының көлбеулігі үлкен болуы, өте қатты жыныстардан құралуы да 
мүмкін. Кейде үлкен тереңдіктерде апан шұңқырлар да кездесіп қалып 
жатады. Ғылыми қажеттілікке байланысты ұңғымалардың да түрі көп 
болады: параметрлік, іздестіру, барлау ... деген тәрізді. Осындай әр 
ұңғыманы қазып шығуға қажетті өзіндік талаптары болады. Тек қана мұнай 
мен газды өндіру үшін әбден зерттелген алаңдарда ұңғыларды қазу, әрі ол 
ұңғылардың тереңдіктері аса үлкен болмаса көп қиындық тудырмайтыны 
анық.  Сондықтан, бұл ұжымның көтерген жүгі екі есе ауыр және де сол 
кездердегі ең терең ұңғыларды қазу, мәлімет жинау көпшілік ұжымдардың 
қолынан келе бермейтін шаруа еді. Айта кететін бір жайт, Қуекең басқарған 
ұжымның тарлан барлаушысы Қосмағанбетов Базарбайдың бұрғылау 
бригадасы 1979 жылы Маңғыстау түбегінде ең бірінші болып Шөмішті 
алаңындағы ұңғыны 5000 метр тереңдікке жеткізді. Бұған дейін 5000 метр 
тереңдік бағындырылмаған еді. Бұл мысал да Қуекеңнің іскер басшы 
екендігінің бір дәлелі емес пе?!  

  Зерттелмеген тың алаңдарға терең бұрғылау қондырғысын жүздеген 
шақырым қашықтыққа жолсыз кең даламен алып барып, көшіріп-
қондырудың, құралдарды, керек жарақтарды жеткізіп беріп, ұңғыны бастап 
қазудың өзі-ақ бір таңға жыр қылып айтатындай өте қиын шаруа. 
Жұмысшылардың елсіз даладағы жағдайын жасау, ұйымдастыру өте күрделі 
мәселе. Бұның барлығы тек айтуға ғана оңай. Ал қыстың қақаған боранында, 
жаздың аптап ыстығында болса ше? Ал кейде қысы-жазы бір қатпайтын 
Терешкова, Гагарин, Николаев, Өлі Қолтық, Аралды, Комсомол ... сияқты 
шеті жоқ сорлы жер болса, бір машина жүкті екі трактормен он, он бес 



шақырымға созылған былқылдаған сордың үстімен бұрғылау қондырғысына 
сүйреп жеткізетін, тек вертолет қана арнайы жасалған тақтай алаңға қона 
алатын бұрғылау алаңдарындағы жұмысты мүлтіксіз ұйымдастыру, 
жұмыстың ырғағын қалыпты жағдайда ұстап тұру кімнің, қандай басшының 
қолынан келер еді? Осындай ауыр жүгі бар ұжымға басшы қылып Қуекеңді 
тағайындағанда бірлестіктің басшылары ол кісінің ұйымдастырушылық 
қабілетіне, өте зор жауапкершілігіне, табандылығына, әрі қарапайым 
жұмысшы(ішінде әр жерлерден жиналған әр түрлі мінездері бар 
«контингенттер» де баршылық) халықпен қоян-қолтық араласып жүріп тіл 
табысатын қарапайым адами қасиетіне, мол тәжірибесіне, геологиялық, 
техникалық біліктілігіне, қала берді Қуекеңнің жеке басының тәртіптілігіне, 
қара қылды қақ жарып ақты-ақ, қараны-қара дейтін жалтақтығы жоқтығына 
қараған да болулары керек. 

  Орталықтан қашық емес, көпшілік бригадалары бір маңға шоғырланған 
ұжымды басқару бір басқа да, ал бір бригадасы Түркіменстанмен шекаралас 
жерде, енді біреуі Қарақалпақ елінің шекарасында, ал біреулері Атырау, 
Ақтөбе облыстарының шекараларында елсіз қиянда қадау-қадау болып 
жапан далада автономды түрде жұмыс жасап, үкімет пен партияның 
тапсырмасын мүлтіксіз орындау жолында еңбектеніп, табиғаттың қолайсыз 
мезгілдерінде, көктемгі-күзгі жаңбырлы-жауынды жолсыздықтарда  
солардың жұмыс ырғағына сәл де болса қылау келтірмей ұйымдастырып, 
адаммен, тамақпен,сумен, өндіріске керекті ұшы-қиыры жеткізбейтін ірілі-
уақты әртүрлі құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, келеңсіздіктерге жол 
бермей абыроймен ұзақ жылдар бойы басқару көп басшының қолынан келе 
бермейтін шаруа. Геологиялық, технологиялық бағдарламалардың 
орындалуын мұқият қадағалап отырудың сыртында шаруашылық 
ұйымдастыру жұмыстарын, адамдармен тікелей сөйлесіп мәселелерін шешу, 
көптеген қоғамдық жұмыстарға араласу, тұрған поселкенің әрбір маңызды 
шаруаларына(қысқа дайындық: жылу құбырларын жылма жыл біртіндеп 
ауыстыру, жұмысшы жанұяларын көмірмен қамтамасыз етіп үйлеріне түсіріп 
беру, қыста картоп, жеміспен қаматамасыз етіп вагондардан қоймаларға 
түсіріп беру ...)көмек беру, партия-кәсіподақ органдарының әртүрлі 
тапсырмаларын орындау, саяси науқандарға қатысу, оларға адам бөлу - міне 
осылардың барлығы жиналып келіп бір адамнан іскерлікті талап ететін 
бітпейтін шаруалар болатын. Жоспарлы экономикамен жұмыс жасаған 
социализм дәуірінде әрбір ұжымға айлық, тоқсандық, жылдық, бесжылдық 
жоспарлар белгіленеді. Сол жоспардың үдесінен шығу-міндет, асыра 
орындау-абырой. Бұрғылау-барлау жұмыстары тынымсыз, тұрысқа жол 



бермей, тәулігіне 24 сағат бойы, айына 720-744 сағат бойы жұмыс жасайтын 
өндіріс түрі. Әрбір ұжым, бригада басшылары әр айдың аяғында 744 
сағаттың әрбір сағатына жауап береді, шыққан шығынға да, жоспардың 
орындалуына да. Сол қортынды жиналыста кімнің кім екені көрінеді. Әрбір 
бұрғылау бригадасының бос тұрысқа жол беріп, артық шығын шығарып, 
жоспарды орындамаған себептері айқындалады: ұжым басшысының 
ұйымдастыра алмағандығынан ба, әлде бригада мүшелерінің ішкі 
жауапсыздығынан ба?  Осыдан-ақ Қуекеңнің ұзақ жылдар бойы осындай 
күрделі өндірісті қалай басқарып келгенін көруге болады. Жұмысқа осал 
болсаң, басқару қабілетің жеткіліксіз болса, жиі-жиі жоспардың үдесінен 
шыға алмасаң, мұндай басшының басынан ешкім де сипай қоймайды. 
Бірлестік басшылығы да, жоғары партия органдары да. Демек, Қуекеңнің 
қызметіне бірлестік басшылары да, жоғарғы партия ұйымдары да разы 
болғаны ғой. Сол кездері Қуекеңнің орнын басуға лайықты жоғарғы оқу 
орындарын бітірген, білімді, өндірісте тәжірибе жинақтап үлгерген жас 
мамандар өсіп жетілген еді. Сол жас мамандардың біреуін Қуекеңнің орнына 
тағайындай қоюға да болатын еді, егерде Қуекеңнің тарапынан әлсіздік 
байқалған жағдайда, бірақ олай болмады, Қуекең жұмысын өте жақсы білді, 
жүргізді. Әрине, осы жерде айта кету керек, жас мамандарды біліктілігіне, 
қарым-қабілетіне қарап батыл түрде әртүрлі деңгейдегі лауазымды 
жұмыстарға тап басып, дәл қоя білуі де Қуекеңнің көп жақсы қасиеттерінің, 
көрегендігінің  бірі еді. Сол жасаған батыл қадамдары өзінің жемісін берді 
де. Тұқымов Кенжеғұл, Жапаров Берікхан, Өрбісінов Мұқанбеттер өте 
сауатты, ұйымдастырушылық қабілеттері зор инженер-технологтар, өндіріс 
басшылары болса, Диханов Сыдиық, Жолдасбаев Есенқұл(Қуантқан) жеті 
қабат жердің астындағыны білетін өте сауатты геологтар еді де, Бозбаев 
Ғалымжан, Ильясов Владимир Тапаевич, Герасименко Евгений Васильевич, 
Шотаев Мәлік, Төлешов Дауылбек, Әлімгереев Мақсолат, Жақсымбетов 
Сұлтан-Уәйіс, Бозбаев Қадыржан, Шұғаев Серік, Қазиев Жұмағалилар 
жастықтарына қарамай бұрғылау бригадаларының білікті басшылары болды. 
Бұрғылау қондырғысы күрделі, сан қырлы механизм болса, олардың 
мүлтіксіз жұмыс жасауын қалыптастыратын, қадағалайтын білікті 
механиктер Тастаев Жалғас пен Есқалиев Мұратәлі еді. Бұл аталған 
мамандардың барлығы да өңкей жастар, жаңа-жаңа өмірге араласып, 
институтта алған білімдерін өмірде сынап қарап жүргендер еді. 
Жастықтарына қарамай осыншама ауыр жүкті иықтарымен көтеріп, күн-түн 
демей, уақытпен санаспай  Қуекеңнің жанынан табыла білді, басшыларының 
ауыр жүгін жеңілдетуге, өздеріне көрсетілген сенімді абыроймен ақтап 
шығуға жан-тәндерімен атсалысты. Абыройлы еңбек, ізденімпаздық, 



сауаттылық - осы қасиеттері қазіргі заманда аталған жігіттерді абырой 
биігіне көтерді. Бәрі де басшы орындарда жұмыс жасайтын, Қазақстан 
мұнайының білікті мамандары. Мен бұл жерде әдейі түрде тек жастарды ғана 
бөліп алып жазып отырмын, ал олардың артында қара нардың жүгін 
көтерген, қаншама қиындықтарда Қуекеңмен бірге сынақтан өткен бұрғылау-
барлау өнерінің хас шеберлері Қосмағанбетов Базарбай, Салманов Сүйеген, 
Азанбаев Қайып, Бесқалиев Меңдібай, Павлов Николай Васильевич сынды 
тарландар тұрған еді.  

  Өзіндік дәстүрі бар, осы атап көрсетілгендей атақты, берері мол аға буын 
өкілдері бар ұжымда жас мамандар желкілдеп өсіп келе жатты. «Арбаның 
алдыңғы дөңгелегі қайда барса, соңғысы да сонда баратынын» дәлелдеп 
өңшең білікті, тәрбиелі, ағаларымен әзілдері жарасқан жігіттер өсіп шықты. 
Соның барлығының басы-қасында қадағалап Қуекең тұрды. Жастардың аты 
жас, қаншама жауапты жұмыстарды атқарып жүрсе де кей кездері «тәртіп 
бұзып», еркелік көрсетіп қалып Қуекеңнің «кәріне» ұшырап қалатындары 
болып тұрады. Ондайда Қуекеңнің сүйікті, қанатты сөзі: «өңкей детсад» деп 
ұрсып-ұрсып алатын. Сол «балабақшадан»тәрбиеленіп шыққан азаматтардың 
көпшілігі қазір сол кездегі Қуекеңнің жасынан жастары асып кетсе де, 
Қуекеңнің сол «детсадын» сағына еске алып отырады. Бір бірімен кездескен 
жерде міндетті түрде сол кездерді естеріне түсіріп, балалық-шалалықтарына 
күліп қояды, сағынады сол шақтарын. Қуекеңнің жүзі суық, қатал болып 
көрінгенімен қазымыр, кекшіл емес еді. Ол кісінің адамға баға бергендегі 
өлшемі: «Адамның тапсырылған жұмысқа деген жауапкершілігі, жұмысқа 
деген адалдығы, еңбекқорлығы» бірінші орында тұратын. Себебі, өзі сондай 
болғандықтан қалған адамдарды да сол тұрғыдан бағалайтын. Өзінің осы 
талабынан шыққан адамына кешірімі мол болды, қандайма «тентектігіне» де 
кешіріммен қарап, ұрысқан, ұялтқан кейіп көрсетумен шектелетін. Қуекеңнің 
ойынша «Адал, жақсы, ынты-шынтысымен беріліп жұмыс жасайтын адам 
былайғы өмірде де жаман адам болуы мүмкін емес». 

  Қуекең айтыпты деген қанатты сөздер көп-ақ. Оларды сол кездерде ол 
кісімен жұмыстас болған адамдар әлі күнге естеріне алып айтып жүреді. 
Сондай әңгімелердің кейбіреулеріне тоқталып өтейін. Себебі, Қуекеңнің 
аузынан шыққан құнды, ащы, сол сәттегі құбылыстың дәлме дәл бағасын 
беретін «афоризмдер» жеткілікті. Бұл да болса Қуекеңнің ойының 
ұшқырлығын, шапшаңдығын, нені болса да тап басып, дәл бағалайтын сөздік 
қорының молдығын көрсетсе керек.  



  Сол кездері бұрғылау қондырғыларына(өткен ғасырдың сексенінші 
жылдары)жүк тасымалдаудың шырқау шегіне жетіп, геологиялық іздестіру, 
барлау жұмыстары өзінің жемісін беріп барлаушылардың дәуірлеп тұрған 
шағы еді. Жаңа алаңдарға шығып, үлкен тереңдіктерді бағындыра бастаған 
кезіміз. Елемес, Сазтөбе, Айыршағыл алаңдарында 5000-5250 метр 
тереңдіктерді, өте жоғары қабат қысымы(АВПД-аномально высокое 
пластовое давление)- 700-800 атмосфераға дейін жететін, қауіпті газ 
«сероводороды» өте көп мөлшерде кездесетін жерлерді бұрғылап зерттеуді 
енді-енді бастаған кезіміз еді. Атырау облысындағы атағы әлемге жайылған 
Теңіз мұнай мен газ кенішімен көршілес алаңдардамыз, сол кенішпен пара-
пар алаңдар ғой. Біздің бірлестіктің қарамағындағы өзінің автокөлік мекемесі 
жүк тасуды үлгере алмай, Ералиевтегі, Жетібайдағы, Бейнеудегі автөкөлік 
мекемелерінен он бес-жиырмалап көлік жалдап жүк таситынбыз, темір 
жолмен вагондап Бейнеуге, Ералиевке тасылып жатырған жүктердің есебі 
жоқ көп болатын. Ал Ералиевтегі жұмысшы әуежайынан күніне 2-3 Ми-8 
тікұшағы, 7-8 Ан-2 ұшақтары бұрғылау алаңдарына ұшатын, бұлардың 
кейбіреулері жақын маңдағы қондырғыларға(Қаламқас, Қаражанбас, Түбіжік, 
Кетік сияқты) күніне 2-3 реттен барып адам, тамақ, ірілі-уақты бұрғылау 
қондырғыларының бөлшектерін, химреагенттерді, қашаулар, тіпті, машина 
бара алмайтын алаңдарға тікұшақтар арнайы ыдысқа іліп алып көтеріп 
ауамен ішетін суды, жанар-жағар майларды, химреагент, қажет болғанда 
тіпті құбырларды да тасымалдай беретін. Соның өзінде үлгере алмай 
әуежайдың басы айқай-шу қарбалас болатын да жататын. Ал ауа райы 
қолайсыз, тұман, жаңбыр, қарлы боран, қатты жел бола қалғандай болса онда 
манағы тікұшақтар, ұшақтар ауаға ұша алмай, ауаның ашылуын күтіп, кейде 
бірнеше күн тұрып қалатын. Жүктер жиналып қалып, елсіз даладағы 
қондырғылардағы адамдар апталап ауыса алмай, тамақтары таусылып 
қиыншылық көретін. Сондай бір сәттерде Қуекең әбден іші күйіп, 
ұшқыштардың мынандай шарасыз күйлеріне ызаланып, әуежайдың 
диспетчері орыс халқының өкіліне бүкіл ұшқыштар жиналып тұрған 
бөлмеде(ұшқыштардың барлығы орыстар еді) қатты ұрсып 
шарасыздықтарын беттеріне басып былай деген екен(түсінікті болу үшін, сол 
кезде айтылғандай орысша жазайын): «Во время войны бабы-летчики ночью, 
сквозь зенитные огни врага летали в тыл немцев и бомбили их военные 
объекты, они не ждали хорошей погоды как вы, мужики. А вы в мирное 
время не можете летать, довели советскую авиацию «до ручки», вот 
пожалуйста, полубуйтесь на «советскую авиацию»,-деген ғой. Жоғарыдан 
рұқсат болмаса ұшқыштар не жасай алады, олардың кінәлары жоқ болса да 
орынды айтылған ащы шындыққа көніп бастары салбырап үндей алмай 



отырып қалыпты. Содан бері жігіттердің арасында «Вот, пожалуйста, 
советская авиация» деген Қуекеңнің сөзі қалды, кейде орынды жерлерінде 
жиі айтылып та жүрді. 

  Қуекеңнің тағы бір қызық қасиеті, ертедегі сейіс-атбегілер сияқты жақсы 
арғымақты, сәйгүлікті көре қалса көздерін ала алмай қарап қалатын, Қуекең 
де жүрген жерінде қапсағай денелі, қолдары ұзын, қуатты жігіттерді көре 
қалса: «Ойпырмай, мына жігіт қандай жұмыс жасайды екен, бұрғышы, 
бұрғышы көмекшісі, «верховой» болуға таптырмайтын жігіт екен»,-деп 
сұрастыра бастайтын. Ал манағы жігіт денесіне сай келмейтін іспен 
айналысып жүрген болса едәуір ренжіп, қоңылтақсып қалатын, ал ойынан 
шыққандай болса кәдімгідей көтеріліп қалатын. Өзіне тетелес жігіттер 
Қуекеңді әзілдеп, өз бетіне кетіп бара жатырған алпамсадай ірі денелі 
жігіттерді көрсетіп: «Қуеке, мына жігіт бұрғышы болуға сұранып-ақ тұрған 
жоқ па?»,- деп бір күліп алатын. Ондай әзілдерге шалың қысылмайтын да. 
Жап-жас жоғары оқу орындарын бітіріп келген кейбір жігіттердің 
геологиялық барлау мекемелерінің жұмысының ауырлығына шыдамай, 
партия, комсомол, кәсіподақ сияқты ұйымдарға жұмысқа ауысып, салқын 
кабинетте қағаз жазып, күн шыжып тұрған ыстықта шолақ жең ақ көйлекті 
тамағына дейін қылғындырып ілгектеп, галстук тағып, быршып терлеп, 
қылғынып жүргендерін көріп, әрі қолтықтарына бүйірі шыққан папка 
қыстырып, адамсып, амандасқанда ерлерше «Ассалаумағалейкум» деудің 
орнына мәдениеті қысып бара жатырғандай «Сәлеметсіз бе?» дегендерін 
көргенде сәлемдерін алар алмас болып бұрылып кететін. Әлгілердің 
бұрғылау қондырғысының жұмыстарына шыдамай, қашып, көлеңкелі салқын 
кабинеттерді сағалап кеткендеріне, енді кісімсіп қалғандарына қатты қарны 
ашып қалатын. Тепсе темір үзетін қайратты жас жігіттердің жылы орын іздеп 
осы бастан бұзылғандарына ренжитін. Ол кісінің ойы, жас адам өндірісте, 
қайнаған қиын жұмыстарда шыңдалуы керек. Қонаққа шақырған жерлерге, 
тойларға дәл шақырған уақытында бару ол кісі үшін бұзылмайтын заң еді. 
Өзінен басқа қалған қонақтардың 1,5-2 сағат кешігіп келетінін біле тұра, 
өзінің уақытын соларды күтумен өткізетінін білсе де, бұлжымас бұл әдеті - 
қонаққа шақырған үйдің иесіне жасаған өзінің құрметі болатын. Және бұл 
әдеттің, заңның бұзылғанын ешкім көрген де, естіген де емес. Сондай тәртіп, 
жеке басының әдеті «балабақшаның»(детсадтың) тәрбиеленушілеріне үлгі 
болатын, Қуекеңді сыйлап, сол кісіден үлгі алып қарамағындағы жастар да 
кешікпей баруға тырысатын. Реті келіп тұрса, бетің бар, жүзің бар демей, 
ұнатпаған адамының көңіліне қарамай уытты ащы сөздермен айызын 
қандырып сыбап алатын. Сыпайылап сөйлеп, ызылып-сызылып тұрған 



адамдарды көп ұната бермейтін. Не болса да мәймөңкелемей турасын 
айтқанды ұнататын, өзі де солай сөйлейтін. Сөзінде тұрмай өтірік айтатын 
адамдар, жылмаңдап бір орында тұрмай, өзінің қателігін басқа адамға 
аударып жіберу ниетімен қалайда жауапкершіліктен құтылып кетудің 
жолдарын ыңғайлап тұратын адамдарға айтатын «Как шарик на стекле» 
дейтін теңеу сөзі бар еді. Қандай дәл теңеу?! Тағы «Чего греха таить» деген 
сөз тіркесін жиі айтушы еді. 

  Белгілі бір іс бітпей қамырша созылып кеткенін көргенде, шыдамы 
таусылып, сол істі басқарып жүрген адамға: «Әй, жігітім, мынауың қыз 
Данайдың қырғынындай болды ғой, қашан бітеді бұл ісің?» дейтін. Ертеде 
Жылыой елінде Таз руының бір сұлу қызы үшін ұзаққа созылған қырғын 
болған екен. Махаббат хикаясы ғой, Маңғыстаудағы Ақбөбек пен Қайыптың 
хикаясындай. Жылыойда бұл хикаяны әлі де болса келістіріп айтатын 
адамдар бар дейді. «Қыз Данайдың қырғыны» деген сөз тіркесі солардан 
қалған. 

  Өндірісте бригадалармен байланыс рация арқылы болады. Күніне 
белгіленген уақытта үш мезгіл орталықпен(Ералиевтегі басшылықпен) 
байланысып барлық бригада басшылары ақпар береді. Рация дегенің телефон 
сияқты емес, барлық бригада басшылары радиоэфирде(келісілген толқында) 
бірін бірі естіп отырады. Қуекеңнің өзі байланысқа шығып керекті 
бригаданың басшысымен жұмыс бабында сөйлесетін кезінде барлық бригада 
басшылары тыныштық сақтап эфирден тек Қуекеңнің сол мезетте тауып 
айтатын ұтқыр афоризмдерін күтіп тыңдап отырады. Себебі, тап сондай 
«қызықты әңгімелер» әрқайсысының да басында болған, алда әлі де талай 
болатынын олар білетін. Екінші жағынан, Қуекеңе деген құрметтері, 
сыйлағандары еді. Бірде, жылдың аяқталуына санаулы күндер қалғанда 
айлық жоспар, жылдық жоспардың орындалуы қақаған қыстың боранында 
жаңадан бастап қазылатын ұңғының уақытында жұмысқа қосылуына 
байланысты болатын болды. Үстіртте қар қалың жауған еді сол айда. Қарлы 
боран апталап борады. Бейнеуден бұрғылау қондырғысына көптеген жүктер 
жеткізілмей, елсіз далада, қардың астында қалды. Станислав Григорьевич 
Любинский(Қуекеңнің орынбасары) сол колоннаны, жүктер тиелген 
оншақты машиналарды бастап, К-700 тракторына түрен тіркеп алып жолдағы 
оппа қарды бірнеше күн бойы аршып жол салып бара жатты. Жұмыс ауа 
райының қолайсыздығына байланысты тиісті жобада жүрмей, 
жоспарлардың(айлық, тоқсандық, жылдық) орындалуы қыл үстінде тұрған 
сәт еді. Қондырғы басындағы бұрғылау шеберінің Қуекеңмен байланысқа 
шыққан сайын айтатын уәжі біреу ғана: «Қуеке, тұщы су темір 



құбырлардың(манифольдтың) бойына мұз болып қатып қалмасын деп 
жоғарғы қысымдағы ауамен үріп жатырмыз(продувание остатков воды из 
манифольдной системы)». Нағыз керекті жүктер қондырғы басына 
жеткізілмей Бейнеудің жолында жатыр, бұрғылау шеберінің күнделікті 
айтатыны «үріп жатырмыз». Шегінетін жер қалмай әбден шаршаған 
Қуекең(айдың да, жылдың да соңғы күні болатын) рацияның трубкасын 
лақтырып тастап: «Енді ит болып үріп кетсең де бәрібір» деген екен. Себебі, 
ай да, жыл да аяқталып еді. 

  Тағы бірде, бұрғылау қондырғысының басшысы, орыс ұлтының өкілі, 
рациямен Қуекеңе скважинаға лом түсіріп алдық деп хабарлады. Эфирде 
тыңдап отырған жан-жақтағы бұрғылау қондырғыларының басшылары бұны 
естігенде сілтідей тынып қалды. Күтіп отырғандары бұндай жайсыз хабарға 
Қуекеңнің айтатын ұтқыр сөзі еді. Скважинаға лом(темір) түсіріп алу дегенің 
апаттық(ауыр апаттардың түріне жатады) жағдай, бұл дегенің ондай 
бұрғылау қондырғысы ұзақ уақыт апаттық жұмыстармен айналысып, 
қарайған шығын әкеледі деген сөз ғой. Сонда Қуекең еш кідірместен: Қанша 
лом түсіріп жібердіңдер демесі бар ма. Құдды вахтаның адамдары қолдарына 
ұстаған ломдарын кезек пе кезек скважинаға лақтыруға асығып кіріскендей. 
Бұндай сұрақты күтпеген бұрғылау басшысы сасып қалып, бір лом, 
қондырғыдағы бары да жалғыз лом болатын деп қарап тұр. Ол байғұс Қуекең  
мынандай апаттық жағдай үшін өзін жерден алып, жерге салып ұрсатын 
шығар деп күтіп отыр ғой. Радиоэфирде мынандай тегін «концертті» тыңдап 
отырған басқа бұрғылау шеберлері де Қуекеңнің мынандай ұтқыр сөзін 
естігенде не дерлерін білмей қалып еді. Артынан талай рет әлгі «жалғыз 
ломы бар» бұрғылау шеберін күлкіге айналдырғанбыз.  

  Себебін кім білсін, өмір бойы мәдениет саласында еңбек еткен бір еврей 
азаматы зейнетке шығар алдында бұрғылау бригадасына жұмысқа ауысып 
кірді. Сірә, көп ақшамен зейнетке шығуды ойлаған болуы керек. Сөйлеген 
сөздері өте сыпайы, адам ұялатындай инабатты-ақ, «Сіз, біз» деп сызылып 
тұрғаны. Сол адам еңбек ететін бригадаға Қуекең барып жиналыс өткізіп, 
тәртіп бұзғандарды жанын көздеріне көрсетіп шыжғырып, ащы сөздерді 
аямастан оларды қуырады ғой. Мен де сол жиналыста болғанмын, жұмыс 
бабымен сол маңда болғасын басшы мені де қатыстырған. Жиналыс 
аяқталғасын манағы «өте мәдениетті адам» маған келіп: «Бастықтың 
жұмысшылармен олай сөйлесуі дұрыс емес, қатты айтпау керек, адамға 
жылы сөйлеп, жайлап түсіндірсе түсінбейтін адам болмайды, бәрі де 
түсінеді»,- деді. Мен оған сол жерде ештеңе де демедім. Себебі, оған айт не, 
айтпа не, бәрібір, ол әлі біздің ортаны біліп үлгермеген сияқты болып көрінді 



маған. Қандай ортаға тап болғанын әлі сезініп үлгере қоймаған адамның түрі 
екенін байқағанмын. Күлдім де қойдым. Бұл орта оның өмір бойы еңбек 
еткен ортасынан бөлектеу орта екенін түсінуіне уақыт керек қой. Содан 
жарты жылдай уақыт өткесін манағы адаммен Ералиевтің көшесінде 
кездейсоқ кездесіп қалдым. Ол адам танымастай өзгеріпті. Аузынан шыққан 
сөздерінің көпшілігі өзіміздің ортада айтылатын қарапайым сөздер, арасында 
уытты ащылары да жеткілікті. Нағыз бұрғышылардың ортасының, нағыз 
еркектердің сөздері. Бұрынғы кездегі адам ұялатындай сыпайылық жоқ, 
ашық-жарқын, емін-еркін сөйлеп тұр. Маған, амандасар амандаспастан: 
«Бұрында Қуекең біздің бригадаға келгенде өте жақсы айтты, мен ол кезде 
дұрыс түсінбеппін, сіздердің орталарыңда бұрғышы барлаушылар осылайша 
тіке сөйлемесе түсіне қоймайды екен. Мен артынан түсіндім, менің тілім де 
сендерге ұқсап келе жатыр, үйреніп қалдым. Баяғы айтқаныма қазір 
ұяламын»,- деп қарап тұр. Мен бұл жолы да оған ештеңе деген жоқпын. Не 
дейін, ішімнен күлдім де қойдым. Әр мамандықтың өз ортасына ғана 
түсінікті тілі, өз ортасы болатынын манағы адам қартайған шағында енді 
түсінгендей болды.   

 Кей-кейде, өмірде, өндірісте орын алған келеңсіздіктерді көргенде жаны 
ауырып, шыдай алмай «Машқара»(масқара емес, әдейі машқара дейтін), 
«Катастрофа» деген сөздерімен де өз ойын жеткізетіні болушы еді. Бұл сөз 
тіркестерін де тұстастары, замандастары жақсы білетін, анда-санда 
Қуекеңнің көзі жоқта қайталап айтып жүретін. Кейбір әзілдері жарасқан 
құрдастары көзінше де айта беретін. Оларға Қуекең өкпелемек түгіл, мән 
беріп көңіл де бөле қоймайтын. 

  Бір жылы көктем кезінде Үстірттің үстіндегі бір терең бұрғылау 
қондырғысын іске қоспақшы болдық. Айдың аяғы жақын. Жоспардың, 
ұжымға тапсырылған айлық жоспардың тағдыры осы қондырғының 
жоспарланған уақытында іске қосылуына тікелей байланысты. Жер адам аяқ 
алып жүргісіз ми батпақ. Жақын маңда су көзі жоқ. Ұңғыны бастап қазу үшін 
көп су қажет, жүздеген текшеметр техникалық су керек. Су таситын көліктер 
ілгері бір қадам да жасай алмай батып тұрғандары мынау. Бұрғылау 
қондырғысы жұмыс жасауға болатындай жағдайға келіп құрастырылып 
болып қалды. Санаулы күнде су табылмаса қондырғы іске қосылғанымен 
ұңғыны қазу мүмкін емес. Осы қондырғының іске қосылуына жауапты 
инженер мен едім. Инженерлік жұмысқа ауысқаныма да көп болмаған. Әрі 
осындай жауапты жұмысқа бірінші рет тап болып тұрмын. Күні-түні ұйқы 
жоқ. Бітпейтін, бас-аяғы көрінбейтін айқай-шуы көп жұмыс. Қырсыққанда 
айналада  су көзі жоқ, әрі көліктер де орындарынан қозғала алмай тұр. 



«Жоспарды менің кесірімнен орындай алмайтын болдық-ау, енді не бетіммен 
көрінемін елге, Қуекеңе? Алғашқы маңызы бар тапсырманы қалай 
орындамауға болады? Ұяттың көкесі болатын болды ғой», - деп жаным 
тызылдап жүр. Күнде рациямен байланысқа шығып Қуекең де жанымызды 
қысуда.  Істейтін ешқандай амалымыз болмай тұр. Менде зәреден зәре жоқ. 
Бізбен сөйлесе-сөйлесе әбден шыдай алмағасын бір күні Қуекеңнің өзі 
тікұшақпен ұшып келді. Маған сенбейтіні түрінен де көрініп-ақ тұр. Мен ол 
кісіге жолағым келмейді. Бұрындары жақын жүріп әңгімелесіп көрмеген 
адамым. Сұсы қатты, атағынан ат үріккендей. Содан Қуекең жағдайды өз 
көзімен көріп, менің жұмысты біршама дұрыс ұйымдастырғаныма көзі жетіп, 
су мәселесі жөніндегі мәліметтерімнің де дұрыстығына сенді. Бірақ сену 
басқа да, жоспарды орындау басқа ғой. Енді Қуекең де қинала бастады. 
Тығырықтан шығатын еш амал жоқ сияқты. Бір мезгілде, Қуекең келген 
күннің ертеңіне түс ауа көктемгі аспан түнеріп тұрды да жаңбыр нөсерлетіп 
құйды дейсің. Әлемет жауын болды. Екі күн толастамастан қатты жауды. 
Айналадағы жыра, ойпат, шұқанақ, орлар түгел суға толды. Қатты қарғын 
жүрді. Сондағы Қуекеңнің қуанғанын көрсең ғой. Балаша мәз болды. Күні-
түні ұйықтамай қондырғының барлық ыдыстарын, ең соңғы бүйірі майысқан 
жаман шелекке дейін өз қолымен суға толтырды. ЦА-320(цементтеу 
агрегаты) агрегатының насосымен жырадағы суларды сорып алып айдап 
қондырғының ыдыстарын толтырды. Айналадағы жерлерді қарап келіп, осы 
жауынның суы тұрған тұрандардың толықтығын көріп, жобасын байқады. 
Осы қондырғымен су ұңғысын 1200 метр тереңдікке жеткізу үшін 
жетерліктей су бар екенін болжады. Сол тереңдіктен негізгі ұңғыны қазуға 
қажетті техникалық су алуымыз керек. Барлық мәселе аяқ астынан оңай 
шешіле қалғанына Қуекең қатты көңілденді. Көңілі жайланды, мені вагонына 
шайға шақырды. Себебі, ол кісі келгелі мен вагонға жоламай, үнемі 
қондырғы басында, жұмысшылармен бірге жүрген болатынмын. Өзімді 
осындай жағдайға тап болғанымызға кінәлі сезініп жүр едім, әрі Қуекеңнің 
жұрт айтқан кәрінен де қорқып, қашқалақтаған түрім ғой. Қысыла-қысыла 
шайға келдім. Қуекең көңілді, жасы мосқалдау бұрғылау шеберімен екеуі 
әңгіме айтып, терлеп-тепшіп шайды көп ішті. Артынан да байқағаным, 
Қуекең шайқор екен. Көңілденген кезде әңгімешіл де екен. Осындай 
жағдайда Қуекеңмен жұмыс барысында, қондырғы басында алғаш рет 
кездесіп едім. Жұрт айтқандай қатал болып көрінбеді сол мезетте. Әрине, 
бәрі оңынан шешілгесін де болар.  Жұмыстың ыңғайына көңілі толып, 
жоспардың орындалатынына  көзі жеткеннен кейін басқа қондырғыларды 
аралауға ұшып кетті. Міне, осындай кісінің арқасында менің алғашқы 
жауапты жұмысым оңынан оралып, инженерлік қадамым сәтті басталды. 



Алда талай, бұдан да асқан қиындықтар болды ғой, бірақ осы алғашқы 
қиналғаным есімде қалып қойыпты. Ал сол кезде Қуекең өзі қондырғы 
басына ұшып келмей, өз көзімен жағдайды көрмей-ақ, бастықпын деп 
кеңсесінде отырып алып мені жерден алып, жерге салып ұрысса не болар еді? 
Жоспардың орындалмауына мені кінәлі қылып қойса не айтар едім? «Су жоқ, 
жер балшық болды»,- деп менің, жас инженердің ақталғанына кім сене қояр 
еді? Талайды көрген «кәрі тарландар» мені күлкіге айналдырар еді ғой. Мен 
сонда қандай жағдайда болар едім, мүмкін қолды бір сілтеп жұмысты тастап 
кетіп те қалар ма едім? Кім білген? Әңгіме жоспардың орындалғанында да 
емес, әңгіме менің жұмысты дұрыс ұйымдастыра білгендігімді дер кезінде өз 
көзімен көріп, маған(жас маманның алғашқы қадамына) сүйеу болғанында 
болып тұрған сияқты.   

   Халқы шын ықыласымен құрметтеген, жақсы көрген қарапайым да, қадірлі 
Қуекең кезінде беделді де, өрелі азамат болды. Әлі де сол қалпында елдің 
есінде қала береді. Айтқан сөздері ел аузында аңыз тектес әңгімелер болып 
қалды. Осындай ұлағатты қасиеттерімен Қуан Қазиев ұмытылмайды деп 
ойлаймын. 

  Мен де осы естелігімді «детсадтағы» күндерімді еске алып, ескерткіш 
ретінде жазып отырмын. Қуекеңнің қасында көптеген жылдар бойы «қосшы 
бала» болдым, әкелік тәлім-тәрбиесін алдым. «Детсадтың» 
тәрбиеленушілерінің бірі болдым. Талай мәрте Қуекеңнің жүйкесін 
жұқартып балалық-шалалықтар жасадық. Барлығы да артта қалды. Өкіл 
баласындай болдым. Туған әкемдей сыйлап арқа тұттым. Азғантай да болса 
жетістіктерге жетсем, соның ішінде Қуекеңнің, ол басқарған ұжымның, сол 
ұжымдағы ағаларымның еңбектері бар екендігін айтқым келеді. 

  Мен бұл естелігімде тек қана Қуекең басқарған ұжым, КЭ «МНГР» 
мекемесінің бір бөлімшесі № 1 АИТҚ-ның(ЖНРЭ) адамдарын ғана жаздым. 
Ал негізінен КЭ «МНГР»-дің өзі тұтастай көптеген ірі бөлімшелері бар үлкен 
ұжым - Қара шаңырақ қой, ол жөнінде, оның майталмандары жөнінде талай 
шығармалар жазылады деп ойлаймын. Мысалы, №1 АИТҚ-ның(ЖНРЭ) 
«ағайыны» №2 АИТҚ(КНРЭ-Карагинская нефтеразведочная экспедиция) да 
терең бұрғылау-барлаумен айналысады. Бозащы түбегіндегі Қаламқас, 
Қаражанбас ... сияқты көптеген мұнай кенорындарын ашып берген осы 
ұжым. 

  Жоғарыда есіме алған көптеген ағаларым ілгерілі кейінді Қуекеңнің 
артынан о дүниелік болып кетті. Олардың қатарында Қосмағанбетов 
Базарбай, Салманов Сүйеген, Жолдасбаев Есенқұл(Қуантқан), Диханов 



Сыдиық, Бозбаев Ғалымжан, Бесқалиев Меңдібай, Көшенов Үмбетқали, 
Сариев Қылышнияз, Хаиров Нұржан, Сапаров Сапығалилар бар. 
Барлығының да топырақтары торқа болып, жатқан жерлері жайлы болсын, 
имандары жолдас болсын! 

    Кезінде кейбір жігіттер маған: «Сенің мінезің, сөйлеген сөздерің Қазиевтан 
аумайды»,-дейтін. «Жақсыдан үйрен ...» деген емес пе, ұқсас болсам несі бар, 
қасында ұзақ жылдар болғанымның әсері де бар болар, мүмкін екеумізді 
мінездеріміздің ұқсастығы себеп болып бірге жүруге, иықтасып бірге жұмыс 
жасауға құдайдың өзі нәсіп еткен де шығар. Ұқсастықтарымызды байқағасын 
да ол кісі мені өзіне жақын ұстаған шығар, кім білсін. Қуекең бақилық 
сапарына аттанарда қасына мені шақырып алып, үлкен ұлы Жұмағалиға 
айтып еді: «Бисенбайды өзіңнің ағаң деп біл, туған ағаңдай қылып сыйласып 
жүр»,- деп, әкеміздің соңғы тілегіне сай Жұмағали ініммен сыйласып келе 
жатырмыз. Жігіттердің айтқан ұқсастығына мен мақтанбасам, қинала 
қоймаспын. Расында да жұмыста жүргенде де, былай өмірде де ол кісінің 
көпшілік қасиеттерін өзіме бағдар қылып алғаным жасырын емес. Орыстар 
айтатын: «С кем поведешься, с того наберешься» дегендей ғой. 

Қуекеңнің өмірбаянынан үзінді келтіре кетейін: 03.01.1929 жылы 
Доссорда мұнайшы жанұясында дүниеге келген, әкесі Сәрсен, соғыста 1943 
жылы қаза тапқан, анасы Қамила 1988 жылы қайтыс болған. Өзі 1943 жылы 
еңбекке араласқан, 1958 жылы қаңтарда Маңғыстауға, «МНГР» тресіне 
келген. Мінездемесінде: «Бірбеткей, бір рет қана сөйлейтін, алған бетінен 
қайтпайтын, алдына қойған мақсаттарына жетпей қоймайтын, 
талапшыл, еңбекқор азамат» деп жазылған. 

  Қуекеңнің атына берілген мақтау, құрмет грамоталары өте көп. Олардан 
басқа марапаттары: «Жер қойнауы барлауының үздігі», «9-шы бесжылдық 
екпіндісі» төс белгілері, «Ұлы отан соғысы жылдарындағы ерен еңбегі үшін», 
«В.И.Лениннің туғанына 100 жыл», «Еңбек ардагері» төс белгілері, «Құрмет 
белгісі» ордені, «Ұлы Отан соғысы ардагері», «Қажырлы еңбегі үшін» 
медальдары,  «КЭ «МНГР» және «Атыраумұнайгазгеология» бірлестіктерінің 
құрметті еңбек ардагері» атағы, Құрық селосынан, Жетібай кентінен 
Қуекеңнің атына көшелер берілді. Еңбегі еленді, марапатсыз қалған емес, 
бірақ ... 

  21.101996 жылы Қазиев Қуан Сәрсенұлы бұл дүниеден озды. Бейіті Ақтау 
қаласының маңындағы Ақшұқыр ауылындағы әйгілі «Қошқарата» 
қорымында. 



... 

Мен - бұрғышымын 

Ұстаздарым 

   Бисенғалиевтар әулетінің табаны Атырау өңірінің Қызылқоға, Қарабау, 
Тайсойған жерлеріндегі Қаракөл елдімекені. Ол жерде арғы аталарымыздың 
сүйегі жатыр. Бұл - Қазақ мұнайының аталары болып саналатын 
марқасқаларды өмірге әкелген өңір. Негізінен мал шаруашылығымен 
айналысқанымен, жастары революциядан бұрын табыс іздеп Доссордағы 
ағылшындар жаңа бастап игеріп жатқан мұнай кенішіне келіп жұмысқа 
тұрған, оқыған, жаңа кәсіпті игеріп көтерілген, мұнай өндірісінің зор 
болашағы бар екенін сол кездің өзінде-ақ сезе білген. Ұрпақтарын сол 
кәсіпке баулыған, оқытқан. Біздің әулет те сол алдыңғы көштен қалмай 1938 
жылы Сағыз мұнай кәсіпшілігіне көшіп келеді. Бұл Ақтөбе облысынан 
бастау алатын Сағыз өзенінің ең аяғында, үлкен сорларға(Бесбөлектің 
сорларына) келіп құйып суы тартылатын жерінде, Мақат пен Доссордың 
ортасында орналасқан мұнайшылар ауылы. Ауылымыздың аты ауызекі тілде 
«промсыл Сағыз» деп аталатын «Сағыз мұнай өндіру кәсіпшілігі». Біздің 
әулеттің мұнай тарихына қадам басуына ұйытқы болған Тапырыш көкем 
екен. Ол 1939 жылы Гурьевтегі мұнай техникумының  бұрғылау бөлімін «өте 
жақсы» деген бағамен аяқтап, жолдамамен Сағызға мұнай ұңғыларын қазу 
үшін жіберілген жас маман еді. Тапырыш көкемнен Бисенғалиевтардың 
мұнайшылар династиясы бастауын алды. Өкінішке қарай Тапырыш көкемді 
1940 жылы армия қатарына шақырып, арты Ұлы Отан соғысына ұласты. 
Тапырыш көкем сол сұрапыл соғыстан оралмады, Польша жерінде 
тұтқындар лагерінде опат болды. Біздің әулеттің ең бірінші бұрғылау маманы 
Тапырыш көкем, содан кейін менмін. Әрине, әулетімізде мұнайшылар көп 
қой, алған білімі бойынша кәсіби түрде мұнай ұңғымаларын бұрғылаумен 
шұғылданған Тапырыш көкем, содан кейін мен, біздерден кейін осы 
мамандықты жалғастырғандар, біздің әулеттің бұрғылау мамандары 
жеткілікті. Менің анам Балжан 1939 жылы 16 жасынан жұмысқа тұрған 
атақты мұнайшы маман, алғашқылардың бірі болып соғыс кезінде 
америкалық дизель-генераторды(сол заманның ең озық техникасы, америка 
елінің «ленд-лизинг» бағдарламасы бойынша біздің елге көмекке берілген) 
меңгерген жоғары дәрежелі машинист, оның алдында мұнай өндіруші 
оператор болған. Көптеген үкімет наградаларына ие, көпшілігі соғыс 
кезіндегі табысты еңбегі  үшін берілген. Көп шәкірт тәрбиелеген, шәкірттері 
соңғы кезге дейін анамды естеріне алып әңгімелеп отыратын. Ал Сағыз 



мұнай кәсіпшілігіне соғыстың нағыз қызып тұрған шағында, 16 жасында, 
1944 жылы үйренуші стажер болып орналасып, ең соңғы таратылатын 
уақытына дейін еңбек еткен, сол мекеменің ең соңғы басшысы менің 
Құлымғара ақкөкем. Ұжымның комсомол, кәсіподақ, партия ұйымдарына 
жетекшілік жасап, керек кезінде аздаған уақыт ауылдық кеңеске де 
төрағалық жасап, сол мұнай кәсіпшілігінің, жұмысшы халықтың барлық 
жағдайынан хабардар болды, қолынан келгенінше жақсы басшылық жасады, 
халықтың мақтауына ие болған басшы болды.  Әулетіміздің басы Бисенғали 
атам. Руы Ысық, оның Жақсыбайы, оның Қодаш бөлімінен. Конфискацияға 
дейін дәулетті болған. Мұсылманның бес парызын қаза қылмаған, діни 
білімді, арабша еркін жаза да, оқи да алатын. Молдалығы да болды, қасиетті 
Құранды үнемі оқып, көшіріп жазып отыратын. Латынша, жәдидше, орысша 
да оқи да, жаза да алатын сауатты адам. Балаларының барлығына дерлік 
білім алуларына жағдай жасап оқытқан. 1969 жылы 9 наурыз күні 92 
жасында дүниеден озды, бейіті Сағыз ауылының сыртындағы қорымда.  

  Сәби кезімнен, көзімді ашқалы, көргенім мұнай өндіретін 
қондырғылар(станок- качалкалар)болатын. Туған ауылым қарт Ембінің Ұлы 
Отан соғысының алдында ғана ашылған мұнай кеніштерінің бірі еді. Мұнайы 
жоғары сапалы, көгілдір түсті, өте сұйық. Тайыз тереңдіктен шығады. Сол 
кездегі кейбір айтушылардың айтқандарына қарағанда соғыс кезінде 
ешқандай өңдеп жатпай-ақ самолеттерге мұнайды тікелей құйып ұша берген 
дейді, мүмкін, шын да болар. Бұндай әңгімелерді мен есейген кезде де 
көптеген ардагер мұнайшылардан талай мәрте естігенмін, олардың 
мақтаншақтық жасап жалған айтулары мүмкін емес. Еліміздің абыройын 
асқақтатқан көптеген атақты мұнайшылар шыққан ауыл еді, 1987 жылы 
мұнай қорының азаюына байланысты елді мекеніміз жабылды, бірақ мұнай 
өндірісі тоқталған жоқ, вахталық әдіспен мұнайын өндіріп алу 2015 жылға 
дейін жалғасты. Құлағымызға да, санамызға да бала кезімізден сіңіп қалған 
әңгімелердің көпшілігі, тіпті барлығы десек те болады, тек мұнайшылар, 
олардың жеткен жетістіктері мен сіңірген еңбектері, абырой-атақтары, 
өндірістің жағдайы жайында болатын. Марқұм менің Бисенғали атам үнемі 
айтып отырушы еді: «Мұнайдың ИЕСІ болады, ол - АЛЛАМЫЗ, және де 
мұнайдың КИЕСІ де болады, шимұрындар да мұнай шыққан жерде көп 
болады» деп. Білетін де болар, атам білмеген нәрсесін айтпайтын адам ғой.  
Ауыл жастарына үлгі болған, ерен еңбектерімен еліне адал қызмет жасаған 
біздің ауылдың мұнайшылар династияларын атап өтпесем болмас, көпшілігі 
отанымыздың ең жоғарғы наградаларын бірнеше мәрте иеленген, арттарынан 
ұрпақтары даңқты істерін жалғастырғандар: Есмағанбетов Досқали, 



Жұмабаев Мерген, Кенжеғалиев Сағынғали, Долдановтар,  Алиев Сүйеу мен 
Құлжан, Жамауов Орынғали мен Қыдырбай, Бағыт Ботағариев, Мұқанғалиев 
Қабдол, Есберген мен Қадыр Қайырлиевтар, Қаби Оразғалиев, Сабуғалиев 
Қажымұрат, Құрманқұлов Қойшекен,  Жаңаберген Матайбаев, Атағозиев-
Бисенғалиевтар, Атшыбаевтар ... . Бұл әулеттердің барлығының да 
арттарынан өрген ұрпақтары қазір Қазақстан мұнайының мақтаныштары. Бір 
қызығы біздің ауылдан бір де бір «Еңбек Ері» шықпағанымен, еңбектегі 
жетістіктері үшін берілетін «Ленин» орденінен бастап отанымыздың  жоғары 
наградаларының барлығын да алған мұнайшылар көп болатын.  

    Бастарын бір иіп, бір көтеріп, жерге сәлем етіп, тағзым етіп тұрған адамдай 
ұдайы жұмыс жасап тұратын кішкене станок-качалкалардың үстіне мініп 
ойнап өстік балалық шағымызда. Әрине, қозы-лақтарды қырға шығарып 
жайып жүріп, қырдың үстіндегі қызғалдақтарды теруге шыққанда, Сағыз 
өзенінің тұзды суына шомылуға барғанда, операторлар көрмей тұрған кезді 
аңдып тұрып мініп алатын едік. Ауылымыздың іргесіндегі «Северный» деген 
учаскеде көбіне кішігірім жеңіл СКН-2, СКН-3 деген тайыз тереңдіктен 
мұнай шығаруға жарайтындай станок-качалкалар болатын. Қазіргі 
кездегілермен салыстырғанда баланың ойыншығы сияқты. Ауылға жыл 
сайын барғанымда сол «ойыншықтардың» әлі күнге дейін, иіліп-бүгіліп 
елімізге адал қызмет жасап тұрғанын көріп қуанып қаламын. Біздің балалық 
шақтың әткеншегі еді олар, қазіргі балалардың «качелиі» сияқты. Сондай 
ортада өскен балалардың басқа мамандықты таңдай қоюы екіталай нәрсе, 
ішінара болмаса. Біздің ауылдың көпшілік баласы, жастары елімізге әйгілі, 
атақты мұнайшылар болып шықты, жоғары білім алды. Барлығы дерлік 
мұнайшылар династиясын жалғастырған өкілдер еді. Қаншама Кеңестер 
Одағының жоғары наградаларын иеленген майталмандар шыққан ауыл еді, 
менің Сағызым. Менің өмірім де олардан басқаша болуы мүмкін емес еді. 
«Егіншінің баласы арық қазып ойнайды» демей ме? 

Шағын ауыл болғандықтан ба, әлде біздің ауылдың бағына тап болған 
мұғалімдер сондай болды ма, қайдан білейін, бір білетінім бізді оқытқан 
мұғалімдерден білім алған жастардың осал болғанын көрмедім. 
Мұғалімдеріміздің абыройлары, халық алдындағы беделі өте жоғары 
болатын, ауылдың үлкен-кішісі түгелдей алдарында тік тұрып сыйлайтын.  



 

Сағыз. 4 класс оқушылары, солдан оңға қарай мен, Әлиев 
Мейрамбай(марқұм), Қошанов Бердібай ағай(класс жетекші), Сабуғалиев 

Мақсым, Аманғалиев Сатыбалды(марқұм). 

 

Алматы. 1972ж. КазПТИ, мұнай факультетінің әртүрлі курста оқитын 
Сағыздық жастар. Ортада Сағыздағы мектеп директорымыз Муса 

Көшербаев. 

Сағыз ауылы мен Қошқар ауылындағы мектеп-интернаттағы 
мұғалімдерімнің, о дүниелік болғандарының аруақтарына басымды иіп 



тағзым етіп есіме алғым келіп отыр: Көшербаев Муса, Қошанов Бердібай, 
Жиде Түлкібаева апай, Қапиза Төреханова апай, Бәлкен апай, Қаншайым 
апай, Таишев Кенже, Дүйсешев Сәрсен, Кейкішев Досан ... , қазіргі кезде 
ортамызда жүрген Өтебаева Ағия апай, Сейітов Камалилер еді біздерге 
сапалы білім берген ұстаздарымыз. Олардан білім алған ауылымыздың 
жастарының талаптанғандары, тұрмыстық  жағдайлары келгендері, сол 
кездегі Кеңестер Одағының түкпір-түкпірінен(Москва, Ленинград, Ивано-
Франковск, Баку, Уфа, Алматы, Грозный, Гурьев ...) іздеп жүріп жоғары 
білім алды, барлығына жуығы, әрине, мұнайшы болып шықты. Қазіргі 
заманда сол балалардың өздері, одан кейінгі әулеттері еліміздің түкпір-
түкпірінде мұнай саласында абыройлы еңбек етіп, көпшілігі басшы 
орындарда, мұнай өндіретін басқармаларды, компанияларды басқаруда. 

 Есімді білгелі бері, Алматыға оқуға кеткенше, біздің ауылда жаңадан мұнай 
ұңғылары бұрғыланған емес. Сондықтан да мен бұрғылау қондырғысының 
жұмыс жасап тұрған «тірілей» түрін көрген емеспін. Ауылымыздың шет 
жағында, жалпақ сордың арғы шетінде, бір төбенің басында «Разведка ауыл» 
дегеннің көшіп кеткен жұрты болатыны есімде. Сол жұрттан «ара дөңгелек» 
тауып алуға болатын еді де, балалар сол көшіп кеткен ауылдың орнына 
сондай бір нәрселерді іздеу үшін ғана баратынбыз. Сол маңда ағаштан 
жасалған бұрғылау мұнарасы бар болатын, тек біреуі ғана қалыпты. Төбесіне 
дейін шығатын қалың ағаштан қиып жасалынған баспалдақтары да болатын. 
Тек мұнараның қаңқасынан басқа ешқандай жабдықтарын, дүниелерін 
қалдырмаған. Сондай бір мұнара Қошқар елді мекенінде де тұрған. Бір 
замандарда тап осындай мұнаралардың темірден жасалынған, бұлардан 
әлдеқайда үлкен, қуатты түрімен жұмыс жасаймын деген ой үш ұйықтасам да 
түсіме кірмепті. Есімді білгелі жоғары оқу орындарында білім алып келген 
біздің ауылдың жастарының барлығы да мұнай іздеуші емес, мұнай өндіруші 
инженерлер болатын, немесе геолог, немесе механик, әйтеуір, іштерінде бір 
адам бұрғылау инженері болыпты дегенді естімеппін. Алматыда оқып 
жүргенімде ауылға келгенде баяғы ағаш мұнараға басқаша көзбен қарап, ол 
мұнарамен қалайша жұмыс жасағандарын ауылдың ардагер қарт 
мұнайшыларынан талай рет сұрастырғанмын да. Ертеректе ағаш мұнараны 
атан түйелермен сүйреп жүріп бір орыннан екінші орынға алып барады екен. 
Азапты жұмыс қой. 

   Менің бұрғылау саласының оқуына түсуім ойда жоқ жерден болды. 
Құлымғара ақкөкемнің берген кеңесі бойынша мен институттың құжат 
қабылдайтын бөліміне барлық құжаттарымды мұнай өндіру мамандығы 
бойынша оқуға тапсырдым. Ақкөкем ауылдан шығарда қатты тапсырған еді: 



«Қарағым, мұнай өндіруші инженер болуың керек, немесе геолог бол. Ал 
бұрғылаушы, барлаушы(геологоразведчик) дегендерге жолама, олардың 
көрген күндері күн емес, өмірлері өмір емес, ылғи дала кезіп қаңғумен 
жүреді, сақал-шаштары өскен, көбіне орыстар осы жұмысты жасап жүреді» 
деп. Ақкөкемнің ақылынан асып қайда барамын, тап солайша тапсырдым 
құжаттарымды. Ауылдан сол жолы біраз балалар келгенбіз, барлығы да 
сондай ақылмен шыққандар ғой үйлерінен. Көпшілігіміз тапсырған 
құжаттарымызға сәйкес оқуларымызға түстік. Мен де солармен бірдеймін. 
Бәріміз бір группаға тап болдық. Қуанышта шек жоқ. Бір айдай оқығаннан 
кейін бұрғылау мамандарын дайындайтын группаға адам аз түскен болып 
шықты да, негізінде ол группаға ер балалар қабылдануы тиіс болса, әлдебір 
себептермен қыздар да қабылданыпты. Енді сол бұрғылау мамандарын 
дайындайтын группаға түскен қыздарды мұнай өндірушілерді дайындайтын 
және геология бөліміне ауыстырып, орындарына біздерді жіберді. Біздің 
группадан біраз баланы сол қыздардың орындарына ауыстырып жіберді. 
Ішінде мен де бармын. Біздің ауылдың барлық баласы бір группада, өздерінің 
таңдаған мамандықтары бойынша оқуда да, ал мен болсам, біздің ауылдан 
жалғыз өзім бұрғылау мамандығы бойынша оқитын болып шықтым. Бұл 
оқуды оқымаймын деп айтуға шамам жоқ, орысша сауатым да өте нашар 
болып діңкем құрыды. Деканатқа барып жағдайымды айтып көріп едім, 
ешкім құлақтарына қыстырғысы да келмеді. Ішімнен ақкөкемнің айтқан 
болашақта күтіп тұрған қаңғыған өмірді де ойлап қоямын, қолдан келетін 
дәрмен жоқ еді. Сөйтіп жүргенде жаңа группадағы балалармен де достасып 
үлгердім, бойым біртіндеп үйреніп те қалды. Маңғыстаудан келген ересек 
жігіттер, біраз уақыт бұрғылау алаңдарында жұмыс жасап тәжірибе 
жинақтаған сақа жігіттер(оқуға бұрғылау мекемелерінен өндірістік 
жолдамамен келген, өмір көрген) менің жаман ойымның барлығын жоққа 
шығарды. Оларға мен сабақ жөнінен көмектесемін, көбісі өндірістен келген, 
мектеп бағдарламасынан қарайып қалғандар еді, ал олар маған бұрғылаудың 
қызықты тұстарын әңгімелейді. Не керек, мен енді оқуымды ауыстырмайтын 
болып шештім, тағдырыма жазылғаны осы болса көріп алайын деген ой 
келді. Бұрғылауда да мен сияқты ет пен сүйектен жаратылған адамдар 
жасайтын шығар, менің олардан нем кем деген ойға әбден бекіндім. Бір 
білгіштердің айтулары бойынша, ең бастысы қолыңда дипломың болса 
болғаны, мұнайдың айналасындағы қай салада да жұмыс жасап кетуге 
болады деп те жұбатты мені. Сонымен мен бұрғылау саласының маманы 
болу үшін оқитын болдым, геолог-барлаушылық өмірге алғашқы 
қадамым осылайша кенеттен, ойда жоқ жерден жасалды. Бұл шешіміме 
өкінген кезім болған емес. Алайда ақкөкемнің айтқандары түгелдей дұрыс 



болмады деп те айта алмаймын, себебі, артынан жұмысқа тұрғаннан кейін, 
өндірістік тәжірибе жинақтау кезінде бұрғылау бригадаларында жұмыс 
жасағанда талай рет байқадым да ғой, айтқандарының кейбір тұстары 
шындыққа да жақын екенін өз көзіммен талай рет көрдім де. Ақкөкем 
суреттеген заман мен мен көрген уақыттың арасында бірталай уақыт өтсе де 
барлаушы бұрғылаушылардың өмірінде көп өзгеріс бола қоймапты. Әрине, 
цивилизация оларға да келген, бірақ сәл кештеу сияқты болып көрінді маған 
ол кезде. 

  Ең алғашқы рет жұмыс жасап тұрған бұрғылау қондырғысын екінші 
курстан кейін жазғы «ознакомительная практикада» Жаңа Өзен қаласындағы, 
сол кезде Н. Ә. Марабаев басқаратын «Бұрғылау Жұмыстары 
Басқармасына»(УБР) келгенде көрдім. Өте қорқынышты болып көрінді 
маған. Бұндайды бұрын көрмеппін, төбеңнен төмен қарай құлап келе 
жатырған сом темірлер, құлақты жаратындай тарсыл-гүрсіл, ешкім ешкімді 
естіп, түсініп болмайтындай бір әлемге кіріп кетіп, шығатын тесік таба алмай 
қиналдым. Бұл көргенім «БУ-75Э» деген электр қуатымен жасайтын, шуы 
онша көп емес шағын ғана(үлкен тереңдіктерге қазуға арналмаған) бұрғылау 
қондырғысы екенін артынан білдім ғой, оқуымды бітіргеннен кейін тұрақты 
жұмыс орныма орналасқаннан кейін. Осының өзі де мені бірталай қорқытып 
тастап еді. Ал нағыз үлкен қондырғыларды, қуат көзі өте қуатты бірнеше 
дизельдер(қуаты 450-700 аттың күші бар 7-8 дизельдері бар, 250-300 тонна 
салмақ көтере алатын қуатты, қуатына сай өте үлкен бұрғылау 
қондырғылары) болатын, өте үлкен тереңдіктерге қазуға шамасы еркін 
жететін «Уралмаш-3Д» қондырғыларының тарсыл-гүрсілін, мен ол кезде 
білмейтін де едім. Сондай қуатты қондырғының ішінде еркін жүріп жұмыс 
жасайсың, сондай алып қондырғыны бір кездерде ұршықша үйіріп 
басқарасың десе мен сол кезде сенбес те едім. Бірақ, тап солай болып шығып, 
мен саналы өмірімді сондай қуатты қондырғылармен жұмыс жасауға 
арнағаным өмір шындығы екенін мен қазір жақсы білемін. Ол заманға 
жеткенге дейін әлі көп уақыт бар еді, оған жеткенше мен бұндай тарсылға да, 
шуға да әбден үйреніп болған болатынмын. Бәріне де уақыт керек.  

  Сонымен, үшінші курстан бастап негізгі мамандығымыз бойынша сабақтар 
басталды. «Бұрғылау» кафедрасының жетекшісі  Әмин Сәбитович 
Аманқұлов, техника ғылымдарының кандидаты. Бойы аласа, басы үлкен, 
қасқабас, маңдайы кере қарыс, шашы бұйралау. Қаталдау мінезі бар. 
Асықпай жәй сөйлеп, сабақты жақсы түсіндіреді. Бастапқыда лекция оқыды, 
артынан семинарлық сабақтарды да қоса оқытты. Атыраудың Жылыойында, 
кәрі Ембінің мұнайын барлауға, бұрғылауға көп үлес қосқан, өндірісте 



бұрғышы, шебер, инженер болып тікелей қолмен жұмыс жасаған, ғылым мен 
тәжірибені ұштастырып жүрген бірден бір маман ғалым, өз ісінің шебері. 
Арамыздағы өндірісте жұмыс жасап келген бұрғышы жігіттермен өндіріс 
жөніндегі әңгімелері жарасып қалатын, оларды барынша қолдап, кей кездері 
кеңшілік жасап, үнемі қолдау көрсетіп жүретін. Біз сияқты «бесіктен белі» 
енді шыққан, бұрғылаудың иісі мұрындарына да бармайтын «сарыауыз 
балапандарға» қатал болатын, қатты сұрап, көп қылтың-сылтыңға жібере 
қоймайтын. Ол кісіні басқа мұғалімдердей алдаусыратып кетуге ешкімнің 
дәті бара қоймайтын. Өндірісте шыңдалып қалған нағыз «Көкжал» болатын, 
бұрғылау саласында, өндірісте талай «көкжалдармен» арпалысқан, өмірдің 
ыстық-суығынан өткен, осы саланың баға жетпес маманы, тәжірибелі 
«Ғалым-КОРИФЕЙІ» болатын марқұм ұстазымыз. Қазіргі кездегі, сол 
замандағы да, Қазақстан мұнайын табуға, еселеп көбейтуге үлесін қосып 
жүрген бұрғылау саласының инженер мамандарының көпшілігі өздерін осы 
ҰСТАЗДЫҢ тәлімін алған шәкірттеріміз деп мақтанышпен айтып жүреді. 
Елімізде бұрғылау саласында сапалы білім беріп көп шәкірт дайындаған 
Әмин Сәбитович Аманқұловтай практик-ғалым жоқ шығар. Еліміздің 
бұрғылау саласының АТАСЫ десе де жарасар еді. Есте сақтау қабілеті өте 
таңқаларлықтай еді. Ұстазымызға байланысты кейбір жағдайларды жазып 
қоюды жөн санадым. Кейбір көңілді кездерінде біздермен әзілдесіп күлуге де 
«кет әрі» емес болатын. Бір күні, семинар сабақтары енді ғана бастала 
бастаған кез, практикалық семинар сабағы болатын лабораторияға біздің 
группаның студенттері жиналып сабақтың басталуын күтіп отыра бастадық. 
Лабораторияда сөрелерге орналастырылған, еденде де тұрған көптеген 
бұрғылау саласындағы әртүрлі жағдайларға, жұмыстарға арналған(ішінде 
апаттық жағдайларда қолданылатын түрлі құрал-саймандар, долото- 
қашаулар) құралдар көп болатын. Көпшілігін танымаймыз да, көрмеген 
дүниелер. Солардың бірі ұңғыда қалып қойған темірлерді алып шығуға 
арналған қуатты магнит болатын, оның қасында кішкене ғана, әдемі 
ойыншық сияқты, долото(диаметрі өте кішкентай ұңғыларды қазуға 
арналған, немесе пайдалану құбырының ішінде жұмыс жасауға арналған) 
тұрды. Ойымда ешқандай бөтен ой жоқ, жай ғана әуесқойлықпен әлгі 
долотоны магнитке сәл жақындатуым мүмкін екен, магниттің қуатының 
күштілігі сонша, бостау ұстап тұрған қолымдағы долотоны магнит өзіне 
қарай қалай жұлып алғанын байқамай да қалдым. Өте күшті магнит екен, 
солай болуы да керек екенін өндіріске келгенде түсіндім ғой, іс жүзінде 
пайдаланып жүргенімде. Сондай күші болмаса, үлкен тереңдікте жатырған 
ауыр салмақты металл сынықтарын, қалдықтарды ұстап, одан кейін жолай 
түсіріп алмай жоғары алып шыға алмас еді ғой. Содан мен әлгі долотоны 



магниттің қақпанынан тартып шығара алмай біраз әуреге түстім, 
маңдайымнан тер шүмектеді, қатты қиналдым. Жасаған әрекеттерімнен еш 
пайда болмады. Әуреленіп жүріп айналамда не болып жатырғанымен де, 
уақытпен де шаруам болмапты ғой. Ұстаз келмей тұрғанда тезірек шығарып 
алмақ болып жанталастым, ұятқа қалғым келмеген түрім еді. Бірақ 
үлгермеппін, сабақтың уақыты болып, лабораторияға ұстазымыз кіріп, Әмин 
Сәбитовичтің  менің артымда тұрып үнсіз бақылағанына бірталай уақыт 
болыпты, бір мезгілде: «Ойпырмай, қара адамның қызарғаны қызық болады 
екен ғой, қазақтар айтушы еді «Қараның қаны шыққанша, сарының жаны 
шығады» деп, терлепсің ғой» деген дауысты естігенде барып мен есімді 
жиып айналама қарасам, студенттердің барлығы орындарында отыр, ұстаз 
менің артымда тұр, барлығы менің жанталасыма үнсіз қарап, тамашалаған 
сияқты, бұл «концерттің» қаншаға созылғанын кім білсін. Артынан 
жолдастарымның айтулары бойынша ұстаз лабораторияға жай басып, өзінің 
күнделікті әдетімен, кіреді де, менің шұқшиып арпалысып жатырғанымды 
байқап, қалған студенттерге саусағын еріндеріне тигізіп, үндемеңдер деген 
белгі беріп, менің артыма келіп байқап тұрыпты. Марқұм ұстазымыздың сол 
тұрысы әлі көз алдымда, өзінің басы қазандай болып, ақ маңдайы жарқырап, 
тәлтиіп тұратын әдеті болатын еді. Бұл жолы да тап солай тұр екен. Қандай 
күш пайда болғанын қайдан білейін, әлгіге дейін қолыма дұрыс ілінбей, 
шарошкалары шыр айналып уысыма ұстатпай тұрған долотом ілезде босап 
шыға келді. Абыройым бар екен, ұятқа қалмаған сияқтымын. Ұстаз бұл 
оқиғаға аса көп мән беріп мені қинамады, сол сабақты магнитті бұрғылауда 
не үшін, қалай пайдалану керектігі жөніне арнады. Сол заманда мектептің 
математика сабақтарында, жоғарғы класстарда, логарифмикалық линейканы 
пайдаланып әртүрлі қиындықтағы есептерді шығаруды үйрететін. 
Логарифмикалық линейканы пайдалана білу дегеніңіз қазіргі кездегі 
компьютерді пайдалана білу деген сияқты озық ойдың өресі сияқты болатын. 
Әмин Сәбитович біздерге сабақтары басталған бойда бірден ескертті: «Маған 
қағазға жазып есеп шығаратын «бумажный инженерлер» керек емес, бәрің де 
логарифмикалық линейканы пайдаланатын болыңдар» деп. Абырой болғанда 
мен бұл сынаққа жақсы дайын болатынмын, бұны ұстазымыз да байқаған 
сияқты. Төртінші курстан кейін диплом жұмысына дайындық үшін қажетті 
материалдар жинақтауға арналған «преддипломная практика» деген 
өндірістік тәжірибеге, үш ай өндірісте жұмыс жасауға, баратын болдық. 
Оның алдында студенттерді бұрғылау жөнінде сабақ беретін мұғалімдер 
бөліп-бөліп алып, олардың әр қайсысына қандай материал жинастыру 
керектігі жөнінде ақыл кеңес беріп, қорғайтын диплом жұмысының 
тақырыбын айтады, сол тақырыпқа байланысты өндірістік тәжірибеден 



өтетін өндіріс ошағына жолдама береді. Мені Әмин Сәбитович өзінің 
қарамағына алыпты. Бұл дегенің өте мақтанарлық жай, ол кісі көп 
студенттерді өзінің қарамағына ала бермейді, санаулы ғана балаларды таңдап 
алады екен. Көп бала да ала бермейтін көрінеді. Сондай таңдау маған 
бұйырды. Ол кісі мені өзіне шақырып алып дипломымның тақырыбын 
түсіндірді. Сол кезде енді ғана өндіріске жаңа еніп жатырған «Турбобуры на 
шаровых опорах марки А9Ш, А6Ш» жаңа техника болатын. Бұндай техника 
әзірге Қазақстанның бұрғылау басқармаларына келе қоймаған, пайдаланғаны 
жөнінде ешқандай материалдар жоқ еді. Сондықтан, қасымдағы жолдасым 
Қуаныш Бисенқұлов екеумізді, РСФСР-дағы Волгоград облысы Коробково 
қаласындағы бұрғылау басқармасына жолдамамен жіберді. Өндірістік 
тәжірибеден өтіп, дипломыма қажетті(екінші жағынан ұстазымыздың өзінің 
де сол жаңа техникаға қызығушылығы бар екенін жасырмады бізден) 
материалдар жинау үшін аттанып кеттік. Бұл маған артылған үлкен сенім еді. 
Материалдарды жақсылап жинастырып келдік, ұстаз риза болды, диплом да 
жақсы жазылды, қорғалды. Өзі менің диплом жұмысыма жетекшілік жасады. 
Диплом жұмысын ойдағыдай жазып, сызып, қажетті ғалымдарға рецензия 
жазғызып алып бәрі дайын болған кезінде менің диплом жұмысымды 
қорғайтын мезгілімді көп кейінге қойып қойыпты. Диплом жұмысым дайын, 
ешқандай басқа жұмысым жоқ, бос уақытым өте көп. Сондықтан қасымдағы 
жолдастарымның дипломды қалай қорғайтындарын тамашалаймын, соларға 
жанкүйер боламын, қорғап болғаннан кейінгі «жуу» үшін жасалатын 
дастархандарына көмектесемін. Әрине,«жууға» да бір кісідей ат салысамын. 
Жолдастарымның қалай қорғайтындарына қатыса-қатыса әбден әккі болып 
алдым, барлық қойылатын сұрақтарды жатқа білетін болдым. Артынан 
ойласам, ұстазым мені, мүмкін, осындай дайындық үшін де артына қойған 
болар, қорғаған жігіттерді қарап үйренсін деген де болар. Кім білген?! 
Айтайын деген ойым бұл жөнінде емес, күнде қорғауға қатысып жүріп 
қорғап шыққан жігіттерді ұстазымыз әдейі келіп құттықтап, қолдарын 
қысып, ақ жол тілеп кетеді. Сәл ерте қорғаған жігіттер бар, сол күні қорғап 
шыққан жігіттер бар, солардың арасында әлі кезегім келмеген мен де 
бармын, ұстазға қолымды ұсынсам ол кісі менің қолымды алмайды, ауызекі 
амандасады да қояды. «Мен әлі бұрғылау инженері болмаған жігіттерге қол 
бермеймін» деп қыстырып қоятынын ұмытқан жоқпын. Әзілі ғой. Мен 
қорғап болған бойда сол аудиторияның ішінде орнынан тұрып келіп 
қолымды алып құттықтады: «Енді инженер болдың, қолыңды қысуыма 
болады» деді. Диплом қолға тигесін жолдамамен киелі Маңғыстау еліне 
қарай жол тарттым. Бұл 1974 жылдың жазы еді. Содан кейін ұзақ уақыт  
Алматыға қарай жолым түспепті. 2001 жылы октябрь айында Алматыда 



жылда өтетін «Мұнай өндірісінің жетістіктері» көрмесіне Ғиззат Өтешұлы 
Балмұқанбетов, Сағымбай Қызылұлы үшеуміз қатыстық. Көрме жұмысының 
арасында уақыт тауып өзіміз оқыған институтымызға бардық. Қазіргі кезде 
Қ.И.Сәтбаев атындағы Ұлттық Техникалық Университет. Мұнай 
институтының бұрғылау кафедрасына бас сұқтық. Алдында Алматыға жиі 
барып тұратын жігіттерден естігенмін, ұстазымыз зейнетке шыққасын аз 
уақыт демалыста болыпты, бірақ университет басшылығы ол ғалымның өз 
саласында баға жетпес маман екенін ескеріп жұмысын жалғастыруын 
сұрапты, кафедра басшылығына тағайындапты. «Бұрғылау» кафедрасына 
келіп есік қағып ішке кірдік. Отырған жастау оқытушылардың арасынан 
Әмин Сәбитович асықпай баппен тұрып бізге келді де: «О-о, барлаушылар, 
амансындар ма, қайдан жүрсіңдер?» деп қолымызды қысып, жылы қарсы 
алып амандасты. Біздерді таныды. Ғиззат Өтешұлын ол біледі ғой, жиі 
араласып тұратын сияқты. Ал біздер Ғиззекең сияқты жиі келмейміз, бар 
уақытымыз жұмыста өтеді дегендей. Таң қалмасқа амал жоқ. Біздер оқу 
бітіріп кеткелі бері қаншама су ақты, қаншама жылдар өтті арада, қаншама 
студенттер өтті ұстазымыздың алдынан десейші! 

 

Әмин Сәбитович, Ғиззат Өтешұлы, мен. Алматы. КазПТИ «Бұрғылау» 
кафедрасы. Қазан 2001ж. 

 Есте ұстау қабілеті тамаша екенін баяғыда жақсы білетінбіз, бірақ одан бері 
ол кісі қартайды ғой, жасы ұлғайды, жасарып келе жатқан жоқ. Ол кезде біз 
жас жігітпіз, ал қазір жасы елуден асқан, өмірдің ыстық-суығынан өткен, 
бұрғылау басында шыңдалған жігіт ағасымыз. Жақсы әңгіме дүкен құрдық, 
біраз нәрсенің басын шалдық. Бізді ертіп бұрғылау лабораториясында 
семинар сабағында отырған үшінші ме, әлде, төртінші ме, курстың 



студенттерінің алдына алып барды, бізді таныстырды. Кафедраның ішінде 
дастархан жайғызып шай берді. Марқұмның жаны жаннатта болғыр, керемет 
адам еді ғой. Айтайын дегенім, сондай керемет ұстаздың алдынан сабақ 
алған бұрғылау инженерлеріміз біздер. Кездейсоқтық па, әлде менің 
маңдайыма жазылған тағдырым солай ма, білмеймін, әйтеуір бір білетінім, 
осындай керемет ұстаздың алдына алып барған бірінші курстағы 
группамның, мамандығымның өзімнің еркімнен тыс, кенеттен, ойда жоқ 
жерден ауысып кетуіне  мен өте ризамын. Егерде мен өзім құжаттарымды о 
баста тапсырған мамандығым бойынша оқи бергенімде бұл ұстазыммен 
кездеспес те едім ғой, алдағы өмірімде де талай жақсы адамдармен кездеспес 
едім, жұмыстас болмас едім, олардан тәлім-тәрбие алмас та едім. Тағдырым 
ғой мені сол жолға салған. Ризамын. Университеттен шығып өзім жатқан №7 
жатақхананың төртінші қабатындағы №85 бөлмеге, өз бөлмеме бардым, 
орналасқан жас жігіттермен сөйлестім. Бұл бөлмеде біздер бес бала жатып 
оқығанбыз, бітіргенше бірге болдық: Бисенқұлов Қуаныш(Гурьев, 
Сарықамыстан келген, екеуміз Волгоградта бірге жұмыс жасадық, 
домбырашы, күйші жігіт), Сәлімгерей(Қалау) Нысанов(Гурьевтің өзінен 
келген қаланың баласы, гитарамен сүйемелдеп жақсы ән салады, жақсы сурет 
салады, ағылшынша жақсы оқи алады, ауылынан ылғи кептірілген балық 
келеді ), Бақытжан Ғалиев(Семей, Аягөз, Шары жақтан келген, балуан, лақап 
аттары, тұмсығының сұлбасына қарай қойылған, «Ломидзе, Мкртчян»), 
Қомшабай Қойсарин, Маңғыстау, Тұщықұдықтан келген, әкесі Адай уезінің 
ревкомының мүшесі болған ветеринар Сарғожаев Қойсары. Қомшабай 
екеуміз КЭ «МНГР»-ға бірге орналастық, келіншегі Құмарды бірге алып 
қаштық, футболшы, ауылынан ылғи сүрленген ет, қатырылған қызыл 
қуырдақ келетін, қазір арамызда жоқ, марқұм болды. Бірінші курста маған 
жатақхана берілмегендіктен мен бір жылдай пәтер жалдап жаттым, бірнеше 
рет Алматының әр қиырынан ақысы арзан пәтерлер тауып, ауыстырып 
жүргенім бар болатын. Орысша білмейтін ауылдың баласына пәтер иелері 
орыстармен бірге тұру қиын болды, сабақ кеш аяқталатын кездері қаланың 
бір шетіндегі пәтеріңе жетудің өзі қиын болатын, талай қаланың 
тентектерінен таяқ та жедім ғой. Бірақ бұл өмір маған жақсы сабақ болды, 
ысылдым, ширадым, пістім. Бұл маңызды емес, маңыздысы ұстазымды 
соншама жылдар өткеннен кейін аман-сау күйінде көріп, амандасқаным, 
әңгімелескенім, оның бізді танығаны, жылы қарсы алғаны. Тап осындай 
оқиға тағы да бір рет болып еді менің өмірімде. Өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарының ортасында мен жолым түсіп туған ауылымның орнына бардым, 
аталарымның басына дұға оқыдым. Ауылым сірә да жоқ. Интернатымды 
көрейін, болса өзіме сабақ берген мұғалімдеріме сәлем беріп қайтайын деп 



Қошқар ауылына да бардым. Интернатым тұр, жағдайы кеткен, халыққа 
тұрғын үй қылып беріпті. Қазір интернат емес екен. 

 

Қошқардағы осы интернат үйінде 1966-69ж.ж.оқыдым. 2008 жылғы күйі 
осындай. Сол жақтағы подъезде ер балалар, оң жағында қыз балалар 

орналасқан еді. 

Мектебіме барсам оның да оңып тұрғаны шамалы, шөгіп кетіпті. Бірақ іші 
мұнтаздай таза, тыныш, балалар сабақта отыр екен. Қарт мұғалімдер жоқ, 
ылғи жастар. Сол кездің өзі өте нашар уақыт еді ғой, елдің еңсесі түсіп 
кеткен заман болатын. Сұрастырсам, бұрынғы мұғалімдерден ауылда 
қалғаны(көпшілігі басқа жерлерге көшіп кеткен, кейбіреулері «иті жоқ 
ауылға» да кетіп қалған) тек Таишев Кенже ағай екен. Үйіне барсам ол кісі 
жоқ, ауылдық кеңеске әлдебір құжат алу үшін кетіпті. Балаларын мазаламай 
өзім іздеп баратын болдым сол кеңеске. Танитын, өзім интернатта оқыған 
ауыл ғой. Ауылдық кеңеске бардым, дәлізбен келе жатырмын, қай бөлмеде 
отырғанын да білмеймін, сұрастырып көрейін десем дәлізде  ешкім 
көрінбейді. Бір мезгілде бір бөлмеден таныс дауыстың гүрілдеп шыққаны 
естілді. Тани қойдым. Африкадағы саваннада арыстанның гүрілдеп, күркіреп 
шығатын дауысын теледидардан талай естігенмін, тап сол арыстанның 
гүрілінен аумайды-ау, аумайды. Тіпті өте қуатты трактордың гүріліндей десе 
де болады. Талай естіген, шырт ұйқымыздан оятып, жылы төсегімізден 
жұлып алатын гүріл еді ғой бұл гүріл. Жарықтық баяғыша гүрілдеуде екен-
ау. Гүрілдеген дауыстың иесін әзірге көрген жоқпын, тек дәлізден естіп 
қуанып тұрғаным ғой. Таныс дауыс шыққан бөлмеге кірдім, іште үш адам 
отыр. Бәрін де шырамытамын, жыға тани алмай тұрмын. Бірақ ішінде мен 
іздеген Кенже ағайым жоқ сияқты. Бір мезгілде алдымда отырған 
құртақандай мыжырайған қарт адам, денесіне сай келмейтін гүрілдеген маған 
таныс дауыспен: «О-о, Бисенғалиев, амансың ба, қайдан жүрсің біздің елде?» 



деп орнынан тұрып келе жатты. Таң қалмасқа амал жоқ. Құшағымды жайып 
барып құшақтап амандастым. Құрттай ғана шал болыпты, баяғы бәріміз, 
интернаттың тентектері қорқатын құдыретті Кенже Таишев ағай. Мәз болып 
қуанып сол жерде бірталай әңгіме айтылды. Басқа жағы қызықты емес, үйіне 
шақырып қонақасы жеуімді өтінді. Мен уақытымның жоқтығын айтып 
кешірім сұрадым. Өзін іздеп келгеніме қатты қуанды, айналасындағыларға 
мақтанышпен қарап қоқиланды. Біздер интернатта болғанда ол ағай күндізгі 
мектептегі сабағынан басқа интернатта тәрбиеші де болатын. Мектептегі 
беделді мұғалімдердің көпшілігі интернаттың тентектеріне көз қырын салып 
тәрбиелейтін. Қорықпайтын адамын сыйламайтын әр ауылдың тентектері 
жиналған интернатты осындай қатал адамдар болмаса басқалар басқара 
алмайтын да еді. Кенже ағай көп жыл мектеп директоры болған адам, біздер 
интернатқа оқуға келердің алдында сәл бір келеңсіздік үшін орнынан түскен 
екен. Сол ағайымыз таңертең ерте интернаттың сыртқы есігінен кіре бере: 
«Әй, Қазанбас, Маздың шопыры, Құмар, қайдасыңдар, тұрдыңдар ма 
ұйқыдан?» деп жорта гүрілдей кіретін. Қазанбас дегенің біздің класстағы 
Сабырғали, Маздың шопыры дегенің төменгі класстағы ірі қара бала 
Кенжебайлардың лақап аттары. Бұлар ағайдың «любимчиктері», әдейі 
соларға тиісіп, қажап ойнап жүретін әдеті. Қораға арыстан кіріп кеткендей 
болып бәріміз де жылы көрпенің астынан атып тұрып бірінші қабаттағы 
жуынатын жерге қарай шаба жөнелеміз. Ағайдың қолында міндетті түрде бір 
орам газет болады, сол бүктелген орама газетпен жолында кездескен біздерді 
құйрығымыздан тартып жібереді. Ұйқың шайдай ашылады. Талай 
тентектерді тезге салған газет орамдары ғой, ағайымыздың қолында ол 
орамдар үлкен қару болып шыға келетін. Ағайдың бір қолы шынтақ тұсынан 
шығып па, әлде сынып па, белгісіз, қисық болып біткен. Газет орамы үнемі 
сол қисық біткен қолда болады, сол қисық қолдан біз қатты сақтанатынбыз. 
Тентектік жасап алдына жауап беру үшін келіп тұрғаныңда сол қисық 
қолдың қалай жылдам газет орамын сілтеп қалғанын байқамай қалатын едік. 
Нағыз боксерлердің «боковой удары», ешқандай қорғанып үлгере алмайсың. 
Ондай кезде газет орамы қомақтылау, салмақтылау, тығыз оралған болып 
шығады. Ал жай күндері босаңдау, салмағы жоқ жай орам ғана болатын, тек 
өзінің әдеті бойынша сілтеле салатын. Еркелете сілтенетін. Мен интернаттың 
«интернат кеңесінің» төрағасымын, көпшілік жағдай менен сұралады(ішкі 
тәртіп, тазалық, кезекшілік ...). Газет орамасының жеңіл, ауыр екенін менен 
жақсы білетін бала жоқ, маған қарай талай сілтенген «боковойлар» ғой. 
Ағайымның дауысының баяғыдай күркіреп тұрғанына бір қуансам, сол қиын 
заманда(тоқсаныншы жылдардың ортасы деген біздің елге өте ауыр тиген 
жылдар еді ғой, бәріміз де басымыздан өткіздік қой ол заманды) ағайымның 



«тышқаншылап»(арыстаннан күш кетсе тышқаншылап кетеді деген бар ғой), 
әңгімелері ұсақталып,  тұрмыстың қиындығын біреулерден көріп, ауыл-үйдің 
арасындағы ұсақ әңгімелерге бой алдырып, күйкі тіршіліктің шылауында,  
кетпегенін, баяғы өзім қорқып та, сыйлап та жүретін биіктіктен көрінгеніне 
тағы қуандым. Әңгімесі салиқалы, дауысы қандай ірі, қуатты шықса, айтқан 
ойлары да соған сай еді. Міне, таңқаларлық зерде деп осыны айту керек, есте 
сақтау қабілеті тым ерекше ғой. Таң қалдым. Мен оқу бітіріп кеткелі 
қаншама су ақты, қаншама уақыт өтті, оның алдынан мен сияқты қаншама 
ауылдың тентектері өтті?! 1969 жыл қайда, тоқсаныншы жылдардың ортасы 
қайда?!  

  Міне, осындай екі ҰСТАЗЫММЕН ұзақ уақыт өткеннен кейінгі 
кездесулерімді есіме алдым. Осындай ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗДАРЫМ 
болғанына мақтанамын!!!  Әрине, бұл жерде мен өзіме Сағыз аулындағы жеті 
жылдық мектепте бастап білім берген, оқуға үйреткен, білім алуымның 
бастауында тұрған, оқу білімге құштарлығымды оятқан алғашқы аяулы 
ұстаздарымды жазған жоқпын, олардың менің өмірімдегі алатын орындары 
өте жоғары, олар: Көшербаев Муса ағай, Қошанов Бердібай ағай, Түлкібаева 
Жиде апай, Төреханова Қапиза апай.  

Міне, сонымен қолымда «Бұрғылау инженері» деген дипломыммен, өндіріске 
берілген жолдамам бар мен киелі, 360әулиелі, елінде Бекет Ата секілді күллі 
мұсылман әлемінің ПІРІ мәңгілік тыныштық тапқан Маңғыстау еліне сапар 
шектім. АЛЛАМА сыйынып, Бисенғали атамның аруағы қорғай гөр деп 
тартып кеттім. Жолдамам Маңғыстау мұнайының қара шаңырағы аталатын 
КЭ «МНГР» мекемесіне берілген. Бүкіл ел осылайша атайды, тек солай 
айтсаң ғана түсінеді. Дұрысында бұл орысша атауы: Комплексная 
Экспедиция «Мангышлакнефтегазразведка». Қазір де солай. Бірақ соңғы 
атауы «Маңғыстаугеология» Акционерлік Қоғамы. КЭ «МНГР» мен соңғы 
атауының арасында көптеген басқа атаулар да болды, заманның, нарықтың 
талабына сай түрлі өзгерістер болды ғой, атаулар да сол өзгерістерге сай 
таңдалды. Бірақ ежелгі ел, Маңғыстаудың байырғы елі ол мекемені баяғы 
атымен атауын қоймайды, солай айтсаң ғана түсіне қояды.  

  1974 жылдың октябрь айында келіп орналастым. КЭ «МНГР»дің құрамында 
екі терең бұрғылау экспедициясы және басқа да көптеген 
басқармалары(мұнара құрастыру, ұңғыларды сынау, ұңғыларды бекіту, 
автотранспорт, ауыр техникалар, құрылыс, жұмысшыларды жабдықтау 
бөлімі, өндірісті жабдықтау базасы, бірнеше елді мекендердегі ірі жүк 
қабылдау, сақтау базалары  геологиялық іздестіру партиясы ...) бар өте үлкен 



ұжым екен. Өндірісті жабдықтау-қамту базасы(БПО) құрамындағы 
механикалық цехтың өзі кішігірім завод сияқты(сол замандағы жаңа 
қондырғылармен жабдықталған) еді, бұл мекеме артынан УПТОиК болып 
аталды(бір жылдары мен осы мекемеге де басшылық жасағанмын).  
Бұлардың барлығы да өз міндеттерін атқарып тұрғандарымен, ең басты 
мекемелер болып есептелетіні екі терең бұрғылау экспедициялары екен. 
Қалғандары солардың қажеттіліктерін өтеу үшін, солардың дұрыс жұмыс 
ырғағын қалыптастыру үшін керекті басқармалар екен. Екі экспедицияның 
атаулары: Жетібай Мұнай Барлау Экспедициясы(халық ЖНРЭ деп қысқаша 
атайды) - орналасқан жері Жетібай ауылы, Қарақия Мұнай Барлау 
Экспедициясы(халық арасында КНРЭ деген атауымен белгілі) - орналасқан 
жері Ералиев (қазіргі Құрық) ауылы.  Көп тоқтала қоймағанмен, КЭ «МНГР» 
мекемесінің Маңғыстау халқы үшін алатын орны ерекше мекеме екенін 
айтпасқа болмайды. Маңғыстаудың ойының қойнауындағы мұнай мен газ 
сияқты құнды байлығын тапқан осы мекеме, оның ішінде ЖНРЭ 
экспедициясы. 

   КЭ «МНГР»-дің атақтарын жазып жатпаймын, барлығы да талай 
басылымдарда көп жазылған. Х.Ж.Өзбекқалиев басқарған ұжымда Кеңестер 
Одағының сол кездегі барлық жоғары атақтарын иеленген атақтарынан ат 
үркетін керемет мамандар жұмыс жасап жүрген. Х.Тажиев-бас инженер, 
Ж.Сәлімгереев-транспорт жөніндегі орынбасар, В.П.Токарев-бас геолог, 
В.В.Нечаев-геология бөлімінің басшысы, Х.Өтебалиев-бас технолог, 
Қ.Үмбеталина-бұрғылау ертіндісі жөніндегі инженер, Н.М.Петров-өндірістік 
бөлімнің басшысы. Бұлар осы үлкен ұжымның басында тұрған басшы, 
білікті, өндірісті бес саусағындай білетін мамандар еді. Геологиялық барлау 
ісінің жілігін шағып майын ішкен «ғұламалар» ғой. Бұлардың барлығы 
жөнінде де көптеген материалдар жазылды, кітаптар жарық көрді, әлі талай 
әңгімелер айтылатын болады. Бұлардың жасаған ерліктері біздерге өнеге, 
қандай ерлік еңбек жасағандарын айтып жеткізуге менің тіл байлығым 
жетіңкіремейді. Өзім осы салада еңбек етуге саналы ғұмырымды арнаған 
адам болғаннан кейін, кейбір қиындықтарды(олардың басынан кешірген 
қиындықтарының ширегіне де тұрмайтын) өзім де көргеннен кейін олардың 
ерлікке толы рухына басымды иіп тағзым етемін. Халық арасында КЭ 
«МНГР» атауымен белгілі бұл мекеме 1957 жылы Форт-Шевченко қаласында  
құрылған деп есептеледі. Құрылған кезінде Трест 
«МаңғышлақМұнайГазБарлау» деп аталды, 1966 жылы Еңбек  Қызыл Ту 
Ордені берілді, ал 1973 жылы КЭ «МНГР» атауына ие болды, атын өзгертті. 
1977 жылы «Октябрь Революциясының 60 жылдығы» құрметті атағы берілді 



де, біздің мекеменің ресми атауы «Октябрь Революциясының 60 жылдығы» 
атындағы Еңбек Қызыл Ту орденді КЭ «МНГР» болды. Екі адам Социалистік 
Еңбек Ері атағын иеленген, екі адам СССР-дың мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, үш адам Лениндік сыйлықтың лауреаты, екі адам Қазақ ССР-ның 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, өте көп адамдар әртүрлі отандық жоғары 
наградаларды иеленген, Қазақ ССР-ның «Алтын Кітабына» аты жазылған 
ұжым ғой біздің ұжым. 50-ден астам мұнай мен газ кеніштерін, алаңдарын 
ашқан ұжым. Сол заманда Ембінің мұнайын ашқан, сол өлкеде еңбек етіп 
жатырған геолог-барлаушы мамандар, бұрғылау бригадалары, кейде түгелдей 
бұрғылау конторларымен(Мақаттағы, Құлсарыдағы) бірге Маңғыстауға 
көшіріліп, КЭ «МНГР»дың негізін құраған екі мұнай барлау экспедициясын 
жасақтаған. КЭ «МНГР»-дың  50 жылдық мерейтойы 2007 жылы  Ақтау 
қаласы мен Құрық селосында кең көлемде аталып, тойланып өтті. 
Қазақстанның өңірлеріне тарап кеткен көптеген ардагер геолог-барлаушылар 
тойға жиналды, жылы сөздерін айтып, естеліктерімен бөлісті. Ескі таныстар 
кездесіп бір кереметтей қуаныш болды. Құрықтағы теңіз жағалауында көп 
ағаш үйлер тігіліп қонақасы берілді, концерт қойылды, марапаттаулар болды. 

«Маңғыстаугеология» Акционерлік Қоғамының(КЭ «МНГР») 50 
жылдығын 18-20 май аралығында 2007 жылы Ақтау, Құрық жерлерінде 
тойлағанда түскен суреттерді беріп отырмын: 

 

                      Ақтау. «Жетісу» мейрамханасы. Той дастарханы. 

 Хайрошев Қажымұрат(МО Төтенше Жағдайлар басқармасының басшысы) , 
мен, Қазиев Жұмағали(«Ақберен» фонтанға қарсы қызметінің басшысы). 



 

                     Ақтау. «Жетісу» мейрамханасы. Той дастарханы. 

 Өтепқалиев Талап, Ізбасаров Айтбай, Шұғаев Серік, Хайрошев Қажымұрат, 
мен, Қазиев Жұмағали, Ермек. 

 

Ермек екеуміз. Ақтау. «Жетісу». Той дастарханы. 



 

                       Ақтау. «Жетісу» мейрамханасы. Той дастарханы. 

  Өтебаев Болат Қабиұлы(сексенінші жылдарда КЭ «МНГР» мекемесінің 
басшысы болған) екеуміз. 



 

Ақтау. «Жетісу» мейрамханасы. Той қонақтары. 

Айгүл Қосанова, Ермек, Ғанипа Садықова. 

 

 



 

Құрықтағы теңіз жағасына тігілген ұлттық киіз үйдегі дастархан басында. 

Төлеуғалиев Мантық(марқұм), Аманжаров Нұрсапа, Сариев Базарбай, мен, 
Салманов Сүйеген(марқұм), Күмісқалиев Есен. 

 

 

  Құрықтағы теңіз жағалауында ашық аспан астындағы салтанатты жиын 
кезінде. 

        Рысаев Мударис, Ідірісов Лазарь, мен, Аманжаров Нұрсапа. 



 

Мұнай-газ барлау экспедициясының мамандары(өзімнің ұжымым)мені күтіп 
алғанда. 

 

  Ақтау қаласындағы «Жетісу» мейрамханасындағы той дастарханынан 
көрініс. Ұжымдастарым. 



 

Облыстық жер қойнауын қорғау мекемесінің басшысы Орақов Құдайбердінің 
маған «Алғыс хат» табыстап тұрған сәті. Ақтау қаласы, «Жетісу» 
мейрамханасы. 

 

 

                            Құрық. Теңіз жағалауы. Той дастарханы. 

                 Аманжаров Нұрсапа, мен, Салманов Сүйеген(марқұм). 



Мен жұмысқа орналасқан ЖНРЭ дегенің Маңғыстау мұнайын алғаш ашқан, 
Жетібай алаңындағы атақты №6 скважинадан мұнай фонтанын(5 шілдеде 
1961 жылы) атқызған, бүкіл елімізге Маңғыстауда мұнай бар екенін 
дәлелдеген мекеме. Жетібайдан кейін де талай мұнай кенорындарын ашқан, 
зерттеп, барлап жатырған үлкен бұрғылау басқармасы, терең бұрғылаумен 
айналысатын, бұрғылау қондырғылары, бригадалары бүкіл Маңғыстау 
өңірінің барлық түкпірінде жұмыс жасап жатырған мекеме. Үстірттің үстінде 
де, Ақтөбе облысының, Гурьев облысының, Түркімен елінің, Қарақалпақ 
елінің шекара аймақтарында да орналасып қазып жатырған бригадалар бар 
екен. Мен келген кезде ЖНРЭ Жетібайдан Ералиев поселкесіне, жаңадан 
ғана ашылған Ералиев (қазіргі Қарақия ауданы) ауданының орталығына, 
көшіп жатыр екен. Ералиевке (қазіргі Құрық) баруыма тура келді. Басшымыз 
Қазиев Қуан деген орта бойлы, мінезі қаталдау адам екен. Аманжол-12 деген, 
Бейнеу ауылының қасындағы Владимир Тапаевич Ильясов басқаратын терең 
бұрғылау бригадасына жіберді. Сонымен менің нағыз геолог-барлаушылық 
өмірім басталды. Осы сәттен бастап мен 2006 жылы демалысқа(инсульт алып 
денсаулығым жарамай қалғанша) шыққанша тапжылмастан бір мекемеде 
жұмыс жасадым.  

  Жұмысқа алғаш барғанымда байқағаным, бұл ұжымда жұмыс жасау менің 
осыған дейінгі жұмыс жасаған бұрғылау қондырғыларына, ұжымдарына 
қарағанда ерекше екен. Вахталық әдіспен, бір жеті сайын ауысатын жұмыс. 
Екі вахта он екі сағаттан(күндізгі, түнгі вахталар) ауысып жасайды. 
Ералиевтен, Жетібайдан АН-2 самолетімен, не болмаса МИ-8 вертолетімен 
жұмыс жасайтын бұрғылау қондырғысына алып барып вахта алмастырады. 
Бір жұма бұрғылау алаңында боласың, бір жұма ауылда демаласың. Біздің 
экспедицияның көпшілік жұмысшылары негізінен Жетібай кентінде 
тұрғандықтан ұшақтар вахтаның адамдарының жартысын Ералиевтен 
отырғызып алып, жартысын Жетібайдан алып кету үшін Жетібайдағы 
алаңға(қолдан жасалған аэропорт) қонады, ондағы диспетчер вахтаның 
адамдарын ұшаққа отырғызуға дайындап тұрады. Көп іркілместен, 
адамдарын алған ұшақтар, ары қарай ұша береді. Бұрғылау алаңдары 300-600 
шақырымдай қашықтықта орналасқандықтан көбіне 1,5-2 сағаттай ауада 
ұшатынымыз болады, самолеттің шайқалғанын(качка, воздушная ямалар) 
көтере алмай талай адамдар еденде домалап, құсып жатады, алаңға құр 
сүлдерлері әрең жететіндері де баршылық. Кейде ауада ұшып-ұшып 
бұрғылау алаңын таба алмай(қалың тұманнан), қатты желден алаңға қона 
алмай ауылға қайтып келетін кездерімізде манағыдай байғұстарға қатты 
обал, оларды жерге көтеріп түсіріп, ауада демалтып алып қана аяқтарынан 



жүруге жарайтындай жағдайға келтіруге болады. Құдай қарасқанда менде 
ондай «ауру» болмады, ауада қанша ұшсақ та маған бәрібір. Кейбір кездері 
бір жеті бойы бұрғылау алаңын таба алмай, күнде Ералиевтен таңертең ұшып 
шығып кешке қарай, күн бата, қайтып келіп жүрдік, сонда да қиналған 
жоқпын. Бұл да болса АЛЛАНЫҢ маған қарасқаны шығар, осындай өмірге 
мені дайындағаны шығар. Ұшақпен ұшуға байланысты талай қызықты 
оқиғалар басымыздан өтті ғой, ұшып келе жатырғанда ұшағымыз бұзылып 
елсіз далаға қонған кездеріміз де болды. АН-2 ұшағы өте керемет жасалған 
ұшақ қой, ауада бұзылғандай болса «планировать» етіп, қалықтап барып 
тегістеу алаңға қона салады. Өте жеңіл, бұрғылау алаңына келіп бұзылып 
қалған ұшақтардың аяқтарына қатты соққан жел төңкеріп тастамасын деп 
бұрғылау құбырын байлап, малды шідерлегендей, матап тастайтынбыз. 
Ұшқыштармен келісіп ауада олардың орындарына отырып ұшақтарды 
басқарып та көрдік. МИ-8 тікұшағын тек бортына жүк тиеп қана қоймай, 
астына іліп алып жүк таситын көлікке де айналдырып пайдаландық. Ми-8 
тікұшақтарын(тракторлардың өзі жүре алмайтын батпақты алаңдарда) 
трактордың, автокранның орнына да пайдаландық қой. Тек ұшақтарды ғана 
емес, армиялық «вездеходтардың» да(баллистикалық үлкен ракеталарды 
алып жүретін өте үлкен «тягачтардың») да түрлі маркаларына мініп, соларға 
жүк тиеп тасып, колонналарды «сопровождать» етіп талай  пайдаланғанбыз. 
Тікұшақтар(МИ-4) мен үлкен «вездеход тягачтарды» күнделікті «алып кел, 
барып кел» сияқты шаруаларға мінетін кездеріміз де болды. Көрмегенді 
көрдік, естімегенді естідік. Кейбір адамдардың өңі түгіл түсіне де кірмейтін 
жағдайларды басымыздан өткердік. Геолог-барлаушылық өміріме дән 
ризамын. 

  Өндіріс жайында аздап жазайын. Ақкөкемнің айтқандарының барлығы тап 
сол бойында алдымнан шықпағанымен, көпшілік айтқандары дұрыс екеніне 
көзім жетті. Экспедицияда жұмыс жасайтындардың басым бөлігі жан-жақтан 
жиналған(көпшілігі жазаларын Шевченко қаласында өтеп шығып, осы маңда 
жұмысқа орналасып қалып қойғандар), жанұялары жоқ, жатақханада 
тұратындар екен. Әртүрлі ұлт өкілдері, кавказдықтар басымдау, орыстар да 
біршама көп. Көпшілігі «киікқұлақтар», мінездері шатақ. Бұрғылау 
қондырғылары өте үлкен. Ендігі кезде уақытша болса да, институтта 
оқығандарымды жинап қоя тұруыма, нағыз қара жұмысты үйренуге тура 
келді. Бала кезімнен «ақсаусақ» емес едім, өндірістік ауылда тұрғанменен 
қолымызда ұстаған азын-аулақ малымыз болды, түйелеріміз, уақ 
жандықтарымыз деген сияқты. Солардың барлығының күнделікті күтімі, жем 
шөбі, суаруы ауыл балаларының міндеті, мойындарындағы шаруасы ғой. 



Мен де солай өсіп, шаруа жасауға жастайымнан пісіп қалғанмын. Бірақ бес 
жыл оқимын деп жүргенде ол күйімнен айрылып қалған сияқтымын, әлсіз 
екенімді бірден сездім. Бұрғылаудың жұмысына әбден піскен өзім 
құралпылас жұмысшы жігіттердің жасаған жұмыстарына шыдай алатын 
емеспін. Институтта аш құрсақ болып дұрыс тамақтанбағандықтан да болар. 
Куәлді қатты соға алмаймын, жуан ломдармен(біздің ауылда сүймен дейді) 
құлаштап жерді оя алмаймын, ауыр жүктерді көтере де алмаймын. 
Тростарды(болат арқандарды) жақсылап байлай алмаймын(ауылда «қазық 
бау шалып» байлағаннан басқа үйретпепті) ... Ой, не керек, білмейтіндерім 
өте көп екен, әлім жетпейтіндері одан да көп. Осы сияқтылардың барлығын 
үйрену үшін оқығандарымды уақытша ұмыта тұруға тура келді. Бірақ 
соншама «қара жаяу» да емеспін, бұған дейін өндірістік тәжірибеден өткенде 
жинақтаған тәжірибелерім де пайдаға асып жатырғаны жасырын емес. Көп 
уақыт өтпей-ақ ысыла бастадым, ауыр куәлға да, жуан ломға да күшім жете 
бастады, қалай пайдалану тәсілдерін де меңгере бастадым, 
тростардың(жуандарын да, жіңішкелерін де) жақсылап байлап, түрлі әдіспен 
өре де алатын болдым. Күнделікті көріп, пайдаланып жүрген 
құралдарымыздың біз оқығаннан басқа да лақап аттарын(көпшілігі 
тұрпайылау) біліп алдым. Нағыз өмір енді басталды, бұған дейінгілердің 
барлығы да тек осы өмірге дайындық қана екенін білдім. Қазатын 
ұңғыларымыз жердің қойнауындағы күрделі қабаттарды қазып өтіп, 
үлкен(3500-4500 метр) тереңдіктерді зерттеуге, сол терең қабаттарда 
жатырған пластардан(бұған дейін зерттелмеген) мұнай мен газ қорларын 
іздестіру үшін қазылады екен. Бұған дейін менің жұмыс жасаған 
жерлерімдегі қазылатын ұңғылар терең емес(1800-2500 метрдей ғана), әрі 
жер қыртысы мұқият зерттелген, мұнай мен газды өндіру үшін ғана 
қазылатын ұңғылар еді. Олардың қазылуы технологиялық тұрғыдан да, 
геологиялық тұрғыдан алғанда да өте оңай болатын, әлдеқалай бір көлденең 
келеңсіздіктер кездесе қалмаса. Ал мына ұңғылардың қазылу технологиясы 
да, геологиясы да өте күрделі еді. Ешкім алдын ала зерттемеген алаңдарға 
тыңнан бұрғы салып, жер қыртысын зерттеу дегенің өте салмақты 
жауапкершілік болатын. Қазу барысында, ұңғыны әрбір метр тереңдеткен 
сайын кез келген қатерлерге дайын болуың керек, геологиялық зерттеу 
жұмыстары да(каротаж, керн алу, қабаттарды сынау-ИПГ жасау ...) өте көп, 
күрделілігімен ерекшеленеді. Геологиялық тұрғыда күрделі, зерттелмеген 
жер қыртыстарын өту және бұндай жаңа алаңдарды қазу технологиясы 
нақтыланбаған жағдайда әртүрлі (ауыр, жеңіл) апаттардың келеңсіздіктердің 
жиі орын алып жатуы заңды құбылыс, қаншама болдырмаймын дегенмен де 
болып тұратыны белгілі. Сондай апаттармен, келеңсіздіктермен жағаласа 



жүріп тәжірибе жинақтайсың ғой. Мен де тап осы мектептен, өмір 
мектебінен өте бастадым. Қиыншылықтар көп болды. Қиыр шетте, маңайда 
жүздеген шақырым жерде ешқандай елді мекен жоқ қиянда бір бұрғылау 
қондырғысы жұмыс жасап тұрады. Автономиялы түрде. ЖНРЭ 
экспедициясының бұрғылау қондырғылары осылайша жеке-дара тұрып 
жұмыс жасайтын, бір қондырғымен екінші қондырғының арасы өте алшақ 
болатын, кей кездері ғана араларында оншақты шақырым ғана болатын 
бұрғылау бригадалары іргелес орналасатыны да болады, бірақ бұл ұзаққа 
созыла қоймайды. Бригадалар үлкен тереңдіктерге қазады деп айттым ғой, 
соған сәйкес қондырғылардың жабдықтары да(буровое оборудование) өте 
салмақты, ауыр, тұрпаттары үлкен болатын. Қаншама қуатты дизельдер 
болатынын жоғарыда жаздым, соған сәйкес ол дизельдердің қуатын 
пайдаланатын жабдықтар да аса зор болып келеді. Мен жастайымнан 
техникаға әуес болып өстім, алтыншы класстан бастап мотоцикл(Ковровец) 
айдадым, машина, трактор да айдап үйрендім. Электр тогының да қыр-сырын 
ерте меңгердім. Әрі институтта қосымша оқып комбайнер-тракторшы, 
шоферлық мамандықтарды да алдым ғой. Сағызда жүргенімде 8-ші класстан 
кейін, жазғы үш ай каникулда мұнай өндірісінде оператордың көмекшісі 
болып жұмыс та жасап көргенім бар. Солардың барлығы бұрғылау 
бригадасында қара жұмыс жасап(бұрғышының көмекшісі, бұрғышы, 
бұрғылау шебері) жүргенімде өзінің пайдасын тигізді. Мен бұрғышы 
көмекшісі болып алғаш келген бұрғылау қондырғысының басшысы, шебері 
менің сондайға әуес екенімді біліп, тракторға, машинаға қатысты шаруаларға 
мені жұмсайтын болды. Тракторшы немесе шофер ауылға демалысқа кеткен 
кездерде мен оларды жоқтатпай техникаларында жұмыс жасай беремін, керек 
жабдықтарды сүйреймін, тартамын, тиеймін, тасимын ... әйтеуір тыным 
көрмеймін. Өзімнің негізгі жұмысымды да ұмытпаймын. Дәнекерлеуді 
де(сварка) тым жақсы меңгеріп қалдым. Бұл үйренгендерім біраз жылдар 
өткеннен соң(қатардағы инженерден бастап басшы болып жұмыс жасаған 
кездерімде де) да пайдасын тигізіп жүрді, қандайма жұмыс болса да 
дәрежеме қарамастан ауызша айтқаннан гөрі қолыммен жасауға тырысып 
кіріп кететін едім. Қиындықсыз жұмыс бола ма, менің жұмыс жасаған 
өмірімде де қиындықтар көп болды. Бірақ ол қиыншылықтарды біздің 
алдыңғы буын ағаларымыздың өміріндегі қиыншылықтармен 
салыстыруға(тұрмыстағы да, өндірістегі де) болмайтындай еді. Қиналған 
кездерім де болды, бірақ бәрі де уақытша қиыншылықтар еді. 

  Міне, мен осылайша барлама бұрғылауға келген болатынмын.  

 



... 

Бұрғылаудағы ащы сабақтар 

Шыңдалу мектебі 

  Бұрғылау шебері қылып Шотаев Мәлік екеумізді бірге, бір бұйрықпен  
тағайындады. 1974 жылы КазПТИ-ді бұрғылау мамандығы бойынша 
тәмәмдап, КЭ «МНГР» мекемесіне жолдамамен, алдыңғы жылдармен 
салыстырғанда, біршама көп бала келгенбіз. Олардың барлығының аты-
жөндерін тізбектеп алдыңғы жазбамда көрсеткен едім. Тағайындаларға дейін 
бұрғышылық жұмыстың қыр-сырына қаныға түсуді, қасымдағы бұрыннан 
бері жұмыс жасап келе жатқан кәнігі, тәжірибелі жұмысшылардан үйрене 
түсуді алдыма мақсат қылып қойып алып, бар ынта-жігерімді салып жұмыс 
жасап жүргенмін. Содан 1976 жылдың қақаған қысында, желтоқсан айында 
Қарақұдық-20 деген ұңғыны қазып жатырған Бозбаев Ғалымжанның 
бригадасына бұрғылау шебері қылып тағайындады. Мен келгенше осы 
бригадада бұрғылау шебері болып жұмыс жасап жүрген Халидуллин Лесбай 
деген ағамызды мен бұрғышы болып жұмыс жасап келген Бегеш-2 деген 
бұрғылау қондырғысына қондырғы бастығы қылып жоғарылатып ауыстырып 
жіберді.  

   1976 жылдың қараша айында Бегеш-2 қондырғысында Сидоров деген 
бұрғышы көмекшісін УМК деп аталатын ауыр бұрғылау кілті соғып мерт 
қылды да, сол қондырғының басшысы В.Т.Ильясов пен бұрғылау шебері 
Мұқанбет Өрбісіновты орындарынан түсірген болатын. Жазатайым, техника 
қауіпсіздігін сақтамағандықтан болған оқиға ғой. Бір жазбамда жазғанмын, 
Сидоров марқұм мерт болған ауысымның құрамында мен де жұмыс жасап 
жатқанмын. Мен күндізгі вахтада болып, Сидоров түнгі вахтаға шыққан. 
Түнгі вахтаның бұрғышысы Серік Атшыбаев деген, жақында ғана біздің 
мекемеге Шевченко қаласындағы МУРБ мекемесінен ауысып келген жас 
жігіт. Менің туыс ағайыным, менен 2-3 жас үлкендігі бар ағам. УМК деген 
ауыр кілт, бұрғышы роторды қатты айналдырып қалғанда кілттің айналу 
радиусында тұрған Сидоровтың белінен соққан. Қондырғыдан келген суық 
хабарды ести сала, күндізгі вахтаның демалып жатқан жігіттерінің барлығы 
түгелдей қондырғы басына жиналдық. В.Т.Ильясов демалыста болғандықтан, 
оның көмекшісі бұрғылау шебері Мұқанбет Өрбісінов жұмыста болатын. 
Бұрғылау қондырғысына келсек Мұқанбет сол жерде екен, қатты қобалжулы. 
Оқиға болған жерге ешкімді жолатпай, Ералиевтегі РИТС-1 басшыларына 
рация арқылы хабарлапты. Сидоровтың мерт болғаны анықталғаннан кейін, 
басшылардың рұқсатымен оның денесін таза брезентке салып алып 



культбудканың(мастер жататын вагон, бір жағы культбудка) бір жағына 
орналастырдық. Біреумізде де ұйқы болмады, түнімен күзетте болдық. Мен 
көбінесе Мұқанбеттің жанына, қолдау көрсетіп, жиналған қазақ жігіттердің 
арасында болдым. Осы оқиғаға себепші болған Серік ағамды қолдап, 
көмегімді беріп, жанашырлық танытып жүргенім онсыз да белгілі ғой. Содан 
кейінгі оқиғалар өз реттерімен, біріне бірі жалғасып кете берді. Сол түні суық 
хабар жеткен бойда, РИТС-1 мекемесінің басшысы Қуан Қаиевтың өндіріс 
жөніндегі орынбасары(технологияға, техника қауіпсіздігіне жауапты) 
Тұқымов Кенжеғұл ағамыз Газ-66 жүрдек көлігімен асығыс жолға шыққан. 
Суыт жүріп таң қылаң бере ол да жетті қондырғы басына. Осындайда 
жасалатын тексеру амалдары толықтай аяқталғаннан соң, Кенжеғұл ағамыз 
мініп келген көлікке Сидоровтың денесін тиеп Ералиевке жөнелттік.  
Біраздан соң Лесбай ағамызды В.Т.Ильясовтың орнына тағайындады да, 
М.Өрбісіновтың орнына РИТС-2 мекемесінде бұрғышы болып жүрген, 
бәріміз бірге оқу бітіріп келген Мәлік Шотаевты бұрғылау шебері қылып 
тағайындады. Институтта да ГН-69-4 группасында бірге оқығанбыз 
М.Шотаевпен, екеумізді бірге тағайындаған осы кезден бастап жұбымыз 
жазылмастан әлі бірге келе жатырмыз. Бір жазбамда атап көрсеткенімдей, 
М.Шотаев ұзақ жылдар комсомол-жастар бригадасын басқарып, өңірлік, 
республикалық, салалық жарыстардың жеңімпазы атанды. Көптеген жылдар 
бойы екеуміз тізе қоса жұмыс жасап, иық тіресе еңбек етіп Мұнайгазбарлау 
экспедициясына да басшылық жасадық.  

  Негізгі тақырыбыма ойысайын, 1977 жылдың күзіне қарай біздің бригада 
Қарақұдық-20 ұңғысын қазып бітіріп, Бейнеу кентінен 60 шақырымдай 
қашықтықта орналасқан Ащытайпақ деген жаңа алаңдағы №2 ұңғыны қазуға 
көшіп келдік. Қондырғы басшысы Ғалымжан ағамыз екеуміз бір-бір 
вахтаның жігіттерін қасымызға алып екіге бөлініп жұмысты ұйымдастырдық. 
Ғалекең бір вахтамен жаңа алаңдағы қондырғыны іске қосуға дайындау үшін 
Ащытайпақ алаңына кетті де, мен ескі алаңдағы(Қарақұдық-20) қондырғы 
құралдарын, тұрғын вагон-поселокті, бұрғылау құбырларын жүк 
көліктерімен көшіруге қалдым. Көштің ең соңғы көлігімен жаңа алаңға мен 
де келдім. Қарақұдық алаңынан көп қашықтықта жатқан Ащытайпақ деген 
алаңға аяқ бастым. Тап осы алаңда, осы ұңғыны қазу барысында бұрғылау 
саласы мамандығына қажетті, алдағы өміріме пайдалы талай ащы сабақ 
алатын шыңдалу мектебіне келгенімді ол кезде сезбедім де. Жұмыстың аты 
жұмыс, көшіп-қонған жаңа бұрғылау қондырғысын іске қосу қашанда оңай 
шаруа емес. Таңның атысы, күннің батысы тыным көрместен шабасың да 
жүресің. Осылайша жүргенімде Ғалекең аяқ астынан сырқаттанып қалды да 



шұғыл түрде ауылға ұшып кетті. Дұрысында менің демалысқа шығатын 
кезегім болатын, бірақ амалсыздан бұрғылау басында қалуыма тура келді. Ол 
кезде жаспыз ғой, шаршау дегенді білмейміз, сәл тынығып алсаң болғаны 
шауып жүре бересің. Артынан ойлап қарасам, осы ұңғыны қазу барысындағы 
барлық келеңсіздіктердің, сәтсіздіктердің басы осыдан басталған сияқты 
болады да тұрады. Ол заманда қазіргідей қан шығарып, бір мал садақа беріп 
жіберуді, білгенімізше аруахтарға арнап дұға оқытуды да білмейміз, нағыз 
коммунистік, атеистік эпоха. Мен ол кезде партия қатарына өте қойған 
жоқпын, әрі ондай ескілікті ырым-жырымға(сол кезде тап осылай ойладық 
қой) көңіл аудара қоймайтын жаспын да, бірақ заман солай болды ғой, менен 
үлкендер де ол кезде садақа беру дегеннің не екеніне көп көңіл аудара 
қоймайтын еді. Санамызға кірмейтін дүние еді. 20 шақты күндей Қарақұдық 
алаңындағы қазып бітірген ұңғымызды аяқтаумен, соңғы жағынан көші-
қонмен жүріп келіп, енді мына жаңа қондырғыдағы қарбалас шаруаға да 
шапқылауым керек болды. Жаңа қондырғыда қондырғыны құралдау 
жұмыстары әлі аяқтала қоймаған, құрастырушы монтажшылармен 
бұрғышылар қатар жұмыс жасаудамыз. Бірақ әні-міне дегенше бұрғылауды 
бастау керектігін жоғары жақтағы басшылар рациямен байланысқа шыққан 
сайын дігерлеп қақсауда. Метр проходка жетпейтін заман ғой, оның үстіне 
жаңа қосылған қондырғыдан метр қомақты мөлшерде алынатыны тағы бар.  

Мысал үшін айтып кетейін, сол заманда үштен бірі құралданып болмаған 
қондырғыдан, айдың аяғындағы 4-5 күнде кем дегенде 500-800  метр 
проходка(кейде 1000-1500 м) алынатындығына талай куә болғанбыз, өзіміз 
де солай жасағанбыз. Әккі болғанымыз соншалық, 50 метр тереңдікке, сазға 
отырғызатын кондуктор дегенді цементін айдап болып, үстінен ұрып 
«башмагын» сазға тығып жіберіп, ОЗЦ(ожидание затвердения цемента) 
дегенді күтпестен ары қарай қаза беретінбіз. Бұл да өзінше сол заманның 
ноухауы. Қысылтаяң кезде, монтажшыларға айтып, қадағалап отырып 
таль.блок көтеретін, бірінші насосты іске қоса алатын жағдай жасап алып 
қазып бастай беретінбіз, қалған дүниелер «по ходу» жасала жатады деп. 
Жан беріп, жан алып жанталасатын небір «қызық» заман өтті ғой. 

  Ащытайпағыма қайтып оралайын. Құралдау жұмыстары қарқынды жүріп 
жатыр, бұрғышылар да тыңғылықты орналасып алып өз істерімізді бастап 
кеттік. Қырсық ә дегеннен, күтпеген жерден орын алды. Тапа тал түсте, 
құралдаушылардың тракторы бір механизмді сүйретіп келе жатып, 
тракторшысы байқамай оттегі толтырылған оншақты баллонның үстіне 
шығып кетті. Ол баллондарды Ералиевтен самолетпен алып келіп, жаңа ғана 
осы жерге түсіріп қойған болатын. Барлық баллондарда жоғары 



қысыммен(120-150 атм.) толтырылған оттегі газы. Бұны көрген жұмыс жасап 
жатқан сол маңайдағы монтажшылар да, бұрғышылар да бастарын 
қолдарымен қорғалап жерге екпеттерінен, тұмсықтарын шаңға тығып жата-
жата қалысты. Қимылсыз қалдық. Жатқандардың біреуі өзіммін. Толған 
тракторлармен тапталған борпылдақ құмға бетімізді тығып үнсіз жатырмыз. 
Құдай сақтағанда жарылыс болмады. Қайда, қандай қауіпті нәрсенің үстіне 
мініп кеткенін алтыншы түйсігімен сезген тракторшы біртіндеп тракторын 
кері жүргізіп, мысықтабандап біраз жерге шығарып барып тракторынан 
түсті. Оттегі баллондарының үстін таптап шыққанын көргенде тракторшы 
әзербайжан байғұста тіпті ес қалмады. Байқасақ, баллондар жұмсақ құмдауыт 
жерге батып кеткен екен де, барлығының да вентильдерінде мықтап 
жабылған қақпақтары болыпты. Нағыз қате болайын десе аяқ астында ғой, 
трактор шынжыр табанымен, бар салмағымен бір баллонның қақпағы 
жабылған вентилін басып қалса не болар еді, вентилі қақпағымен қоса 
мынандай күшке, салмаққа шыдамай сынады, оттегі далаға шығады, 
жарылыс болады ... . Арғы жағын өзің ойлай бер. Қалай дегенде де өте 
қауіпті сәтті басымыздан өткізгеніміз шындық. Бір қызығы, сол әзербайжан 
арамыздағы намаз оқитын жалғыз адам болатын. Қаншама жерден жұмыс 
қызу жүріп жатса да әлгі әзербайжан, біздер оны молла дейтінбіз, намаз 
уақыты келгенде тракторын тоқтатып, дәретін алып, шөпті жерге барып 
намазын оқып алатын еді. Монтажшылардың прорабы мен бригадирі оның 
бұндай қылығына әбден үйренген, ештеңе демейтін, ұрыспайтын. 
Басшылары оған әбден мойынсұнған болып шыққан тәрізді. Қалған жұрт 
соның намаз оқитынына күлетін. Сол бойда оған ешкім мән бермеді ғой, 
аман қалғанымызға мәз болыппыз. Ал дұрысында, біздердің барлығымызды 
аман сақтап қалған сол тракторшы әзербайжанның Құдайға жасаған 
құлшылығы екен-ау!!! Қазір ғой соны түсініп отырғаным. Оттегі 
толтырылған әлгі оншақты баллон жарылғанда тракторшыдан да, 
монтаждалып жатқан бұрғылау қондырғысынан да, айналадағы жұмыс жасап 
жатқан жұмысшылардан да түк қалмайтын еді. Құдай бар екен, бізді сақтады 
ғой!!! Ал сол бойда байғұс тракторшыға айтпағанымыз жоқ, жұмыстан қуып 
жіберуге трактор жетіспейтіндігі себеп болып аман қалды. Тракторшы 
әзербайжанның аты-жөні - Әлиакбаров Аллахберді. Мүмкін оның аты мен 
фамилиясын ауыстырып отырған да болармын, бірақ осындай тектері есімде 
қалыпты. Есімде қалатын себебі, қондырғыны құралдап болғаннан кейін, 
монтажшылар біздің бригадаға осы тракторды, тракторшысымен бірге 
оперативный трактор қылып тастап кеткен болатын. Бірнеше ай бойы екеуміз 
жұмыстас болдық, жасаған жұмыстары үшін айдың аяғында 
«справкасына»(путевкасына)жасаған сағаттарын көрсетіп қол қоятын едім. 



Негізінде жақсы, ақкөңіл, ниеті таза адам, бірақ алаңғасарлау. Жастайынан 
діндар әкесі Аллахбердіні дінге бағыттаған, құран оқуды, намазға жығылуды 
үйреткен. Бұл әзербайжан аз уақыт бірге жұмыстас болғанның өзінде бізді 
талай күлкілі жағдайға қарқ қылған. Сөйлеген сөздері қызық-ақ, акценті 
масқара, орысшаны белден емес, кеудесінен басып емес, жаншып сөйлегенде 
бір сөзіне де түсінбей қаласың. Бала тәрізді сенгіш адам.  

Осы жерде тақырыбымнан сәл ауытқып, осы әзербайжан тракторшымен 
болған бір қызықты жағдайды жазайын. Қондырғы жақын арада ғана іске 
қосылған, қазу  жұмыстары бірқалыпты жүріп жатыр. Қондырғы басына 
әлдебір шаруалармен РИТС-1 мекемесінің бас механигі Тастаев Жалғас келе 
қалды. Қандай шаруамен келгенін ұмытыппын. Бір күні кешке қарай 6-7 
шақырым қашықтықта орналасқан Ащытайпақ-1 ұңғысын қазып жатқан 
Базарбай Қосмағанбетов басқаратын бұрғылау бригадасының бұрғылау 
шебері Демесінов Тәңірбергеннен рация арқылы трактормен көмектесуді 
сұраған хабар келді. Тәңірберген екеуміз институтта бірге оқып, бірге 
бітіріп осы мекемеге жұмысқа тұрғанбыз. Жаймашуақ күз мезгілі, ол 
уақытта кеш ұзаққа созылады ғой, күн әлі жарық болғасын әзербайжан 
тракторшыға Жалғас екеуміз қалай баратынын, қай жолмен баратынын 
тәптіштеп(тракторшының жаңғалақ екенін білеміз ғой) түсіндіріп тұрып 
тапсырмасын бердік. Жолға салып жібердік. Біздің қондырғыдан бір қыр 
асқанда келесі қондырғының төбесі көрініп тұрады, адасып кетуді ойлау да 
ұят. Жазық дала ғой, орман-тоғай емес, көз алдыңда биік мұнара қол бұлғап 
тұрады, екі қондырғының арасында күнде қатынап тұрған машина жол да 
сайрап жатыр. Трактор кетті деп Тәңірбергенге хабарлап, қуантып 
қойдық. Кеш болғасын, бұның енді қажеті бола қоймас деп рацияны өшіріп 
тастадық. Бірер сағаттан соң қараңғылық түсті. Жіберген тракторымыз 
жеткен болар деген оймен ол жайын ұмытып та үлгергенбіз. Біраз 
уақыттан соң вагонда отырған біздерге тырылдаған дауыс еміс-еміс 
естілген сияқты болады да, сәлден соң жоғалып кетеді. Осы жағдай 
әлденеше рет қайталанды. Бірде жоғалып кетеді, енді біраздан соң 
қайталанады. Бұл не болды екен деп далаға шығып айналаны мұқият сүзіп 
қарадық та. Көзге ештеңе шалына қоймады. Осылайша түннің бір уағы 
болғасын қондырғы басын бір шолып келіп демалуға жатпақшы болып 
жинала бергенімде, есікті ашып әзербайжан тракторшым келді. Жалғас 
екеуміздің ойымызда түк жоқ, мынау көрші қондырғының басындағы 
жұмысты бітіріп тастап қайтып келген екен деп ойлап үлгергенімізше 
болған жоқ, тракторшы: «Здрасьте, ви миня визивали, вот и я приехали. 
Шту надо сдилать?»,-деді. Мынау не деп тұр деп Жалғас маған 



қарайды(сірә, мынаны сен түсінесің ғой дегені шығар), мен түк түсінбей 
Жалғасқа бір, тракторшыға бір қараймын. Бақсам бақа екен деген болды, 
бұл жаңғалақ бізді танымай, біз түгіл өзі бірнеше айдан бері тұратын, 
жұмыс жасайтын қондырғыны, поселокті танымай, өзін Ащытайпақ-1-ге 
келдім деп тұр екен ғой. Не қылған Қожанасыр адам десеңші?!!! Манадан 
бері бірде естіліп, бірде жоғалып кететін тырылдаған дауыс осының 
тракторының дауысы екен. Біздің қондырғыны шыр айналып, бірде 
алыстап, бірде жақындап жүре берген ғой. Жарық барында, миына 
тәптіштеп тұрып «құйып», тіке жолға салып жібергеннің өзінде шырқ 
айналып бізге қайта келуін көргенде, онда да күнде көріп жүрген Жалғас 
екеумізді танымай «здрасьте» деп бар білетін орысшасын шығындап 
амандасуына күлмегенде қайда күлуге болады?!!! Күнде бізді ол жұмыс 
киіммен көріп, енді вагонның ішінде таза, жеңіл киіммен отырғандықтан 
танымай қалған болар деп мен ол байғұсты түсінуге тырыстым. Молла 
тракторшының даланы шыр айналып жүріп, көрші буровойдың орнына 
өзіміздің буровойға тап болғаны бригада жігіттеріне біраз уақыт ақкөңіл 
әзербайжан байғұсты келекелеп  күлуге себеп болды. Жігіттердің бір де 
біреуі тракторшының қалайша адасқан жұмбағын шеше алмады. Тек бір, 
қондырғымызға жақын орналасқан көрші, үлкендеу қазақ малшы былай деп 
шындыққа жақын жорамал айтты: «Мен сол кеште малды өрістен жайлап 
айдап үйге келе жатқанмын. Түн болып қалған шақ. Екі қондырғының дәл 
ортасында сендердің тракторларыңның тұрғанын шамалап байқадым. 
Арамыз онша қашық емес болатын. Трактордың осы тұрысы маған 
ұнамады, трактордың тұмсығы екі қондырғыға да емес, басқа жаққа қарап 
тұр екен. Трактордың жанында, сәл  қашықтау жерде бір адам еңкейіп-
тоңқайып бірдеме жасап жатқандай көрінді. Мен көмекке барайын ба деп 
ойлағанымша болған жоқ, ол адам тракторына мініп алды да сендер жаққа 
қарай жүріп кетті. Малшының жобалауынша,  әзербайжан жолға 
шыққанда күн кешкіріп бара жатты, тракторы шамалы болғандықтан 
жай жүреді де, орта жолға жете бергенде түн түседі. Намаздың мезгілі 
келеді. Намазын қаза қылмайтын молла әзербайжан, тракторын жүріп келе 
жатырған бағытынан бұрып құбылаға қаратып тоқтайды, түсіп намазын 
оқиды. Намазын бітіргесін қараса екі жақта да буровойлардың оттары 
жарқырап көрінеді. Жаңғалақ байғұс қай жақтан қай жаққа келе 
жатырғанын шатастырады да, өзіне дұрыс көрінген бағытты бетке алып 
тартып кетеді. Кең жазық қазақтың ұшы қиыры жоқ даласында ешқандай 
көз тірейтін ориентир де жоқ қой. Бағыты дұрыс емес екенін байқамайды 
да, тракторының қай бағыттан келген ізіне де қарамайды ғой аңқау, 



жаңғалақ байғұс. Осылайша ол өзі шыққан буровойға қайтып келеді. Қазіргі 
кезде мен де осы вариант дұрыс-ау деп ойлап қоямын.     

Осындай Қожанасыр адамдармен де жұмыстас болғанбыз. 

   Бірнеше айдан соң ол трактордың орнына ДТ-75 «Алтаец» деген жаңа, 
кішірек трактор келді, тракторисі Харченко Федор деген хохол, біздің 
бригаданың  асханасының аспазының күйеуі. Сонымен бұл оқиға сол алаңда 
орын алған, маған ащы сабақ болған қырсықтықтың тек басы еді. Сөйтіп 
жүргенде айдың аяғы жақындап қалғандықтан(августің аяғы болса керек), 
монтаж аяқталмастан бұрғылауды бастап кеттік. Монтажшылармен қатар 
жұмыс жасап жатырмыз. Бұрғылау қондырғысын іске қосуға басшылық 
жасап жүрген РИТС-1-дің басшысының өндіріс жөніндегі орынбасары 
Кенжеғұл Тұқымов ағамыз. Бұрғылау басталып, кондуктор түсірілгесін ол 
кісі басқа алаңдардағы қауырт шаруаларға жетекшілік жасауға кетіп қалды да 
мен жалғыз қалдым. Вахта ауысатын күні Ералиевтен самолетпен ұшып 
келген екі вахта адамдардың нобайы ішкен, мас күйінде екен. Әдетім 
бойынша вахтаны самолеттен күтіп алуға ұшу алаңына барсам, вахтаның 
ішінде сауы шамалы екен, сол бойда оларды түгелімен Ералиевке кері 
қайтарып жібердім. Шаршап жүргендіктен де болар, өзімді ұстай алмай 
қалған сияқтымын. Қызықтың көкесі енді басталды, самолет келген вахтаны 
алып кері ұшып кеткеннен соң, бұрғылау басында жұмыста жүрген, түнгі 
вахтадан шығып ұйықтап жатқан екі вахтаның адамдары түгелдей жуынып-
шайынып, буынып-түйініп ауылға кетуге жиналып отырғандар ғой. Шаршап 
жүргендер, демалысты күтіп. Менің келіп тұрған вахтаны түгелімен кері 
қайтарғанымды көргендер жұмысқа шықпаймыз, шаршадық, келген вахтаны 
қайтармауың керек еді деп ылаң салды. Инструмент забойда, қазып 
жатырмыз, вахта шықпаса бұрғылау тоқтайды, жоспар орындалмайды, ең 
жаманы забойдағы инструмент «ұсталып» қалады. Бұрғышылар маған бойкот 
жариялап тұр. Қызбалық жасағанымды түсініп-ақ тұрмын, бірақ мыналардың 
айтқандарына көнгім де келмейді. Басындырмауым керек. Ертеңгі самолет 
келетін уақытқа дейін бірдеңе қылып қалайда шыдауым керек, басшылар 
вахтаны дұрыстап жіберетіні сөзсіз, тек ауа райы бұзылып кетпесе болғаны 
деп іштей бекініп тұрмын. Әртүрлі ұлттан құралғандар ғой ол кездегі 
бригадамыз. Арасынан өзім іштартатын бірнеше адамдарды жинап 
алдым(арасында орыс та, қазақ та, лезгин де ... бар)да қазуды жалғастыра 
бердім. Қалған, маған қыр көрсетіп тұрған қырсықтарға жалынбадым. 
Күндізгі вахтада тормозға өзім тұрамын да, түнгі вахтаға жақсы бір көмекші 
бұрғышыны тормозға қоюды ойластырдым. Себебі, күндіз мен үшін шаруа 
өте көп, ең болмағанда қондырғыға жүк әкелген әртүрлі көліктердің 



құжаттарына қол қоятын да өзіммін ғой, оның үстіне монтажшыларды да 
қадағалауым керек дегендей. Бірақ ол ойым іске аспады да, сол күні түнгі 
вахтада тағы да өзім бұрғышы болуыма тура келді. Долото тозған тәрізді 
сыңай танытып бұрғылау нашарлай бастады да, түнге қарай инструментті 
көтеру керек болды. Тамақтарын ішіп алып шалжайып поселкеде жатқан 
бригаданың адамдарымен сөйлесіп көріп едім, арасынан бірер адам ғана 
жұмысқа шығуға келісті. Қалғандарына жалынбадым. Мені өздерінше 
«сындырып» алмақ болды, олардың ойынша мен «молодой 
борзыймын»(кейбіреулерінің осылай дегендерін құлағым шалған). Көрерміз 
кімнің борзый екенін, уақыт көрсете жатар! Бар адаммен тормозға өзім тұрып 
көтеруді бастап кеттік. Тереңдік көп емес, тездетіп көтеріп, долотоны 
ауыстырып, түсіруді бастай берген кезде электростанция сөнді де қалды. 
Жарық жоқ. Монтажшылар екінші станцияны әлі құралдап іске қоспаған 
болатын. Әупірімдеп жүріп факельдің жарығымен инструментті түсіріп, 
забойға жеттік, қазуды бастадық. Сол түні түні бойы тормозда тұрдым, 
жарықсыз буровойды көмекші бұрғышыға сеніп тастап кетуге жүрегім 
дауаламады. Таңертең рациямен байланысқа шықсам бастығымның дауысы 
жер жарып жатыр екен, менің айтқан уәждеріме құлақ асар емес. Айқай 
болғанда сұрама, самолеттің ары-бері ұшқан шығынын менен ұстайтын 
сияқты. Әрі-бері айтып ақталып көрдім де, болмағасын рацияны сөндіріп 
тастап сол жерде ұйқыға жаттым. Тамақ та ішкен жоқпын, шешінген де 
жоқпын. Түске таман вахта келді ұшып, басқа адам болмағандықтан 
Станислав Григорьевич Любинский деген бастықтың шаруашылық жөніндегі 
орынбасары вахтамен бірге ұшып келіп жиналыс өткізді. Менің мәселемді 
«майшаммен» қарауды бастық өзіне қалдырыпты. Сонымен жұмыс ырғағы 
бір қалыпқа түскендей болды. Қазу жақсы жүріп жатты, ауа райы да жақсы, 
жаймашуақ күз ғой. Біраздан соң күн ерте суыта бастады, жаңбыр шелектеп 
құйды. Қиындықтар басталды. Ауылға бармағаныма, демалысқа шықпай 
бұрғылау басында шапқылап, күндіз-түні тыным көрмей жүргеніме қырық 
күннен асты. «Жыламаған балаға емшек бермейді» дегендей бірнеше рет 
демалыс жөнінде сұрастырғаныма ешкім назар аудармаған. Басшылардың 
мынаған обал болды-ау, демалыс берейік дейтін түрлері көрінбейді. Әбден 
шаршағасын, бір күні «бүгін буровойды тастап демалысқа кетемін, қабылдап 
алатын адамдарыңды шұғыл жіберіңдер» деп рациямен радиограмма 
жібердім басшыларға. Жаңбыр құйып тұр, айнала езілген балшық, 
қондырғының маңы ми батпақ. Буровойда көлік жоқ, мен кетемін дегенмен 
ешқайда шыға да алмаймын ғой. Кешке қарай Бейнеудегі базадан превентор 
тиеген жүрдек машина келе қалды буровойыма. Превенторды привышечный 
8КПБ-3 деген кранмен түсіріп алыңдар деп бұрғышыға тапсырма беріп, өзім 



жолға жиналуға вагоныма келдім. Мені ауыстыратын бір инженер бүгін 
поезға мінеді деген хабарды алдында естігенмін. Сондықтан ол инженердің 
келгенін күтпестен осы жүрдек машинамен Бейнеуге жетіп алуды 
ойластырдым. Жиналып жатқанымда буровой жақтан қатты гүрсілдеген 
жағымсыз дауыс келді құлағыма. Буровой алаңында жүрген әр бұрғылау 
шеберінің барлық түйсігі, сезімі, құлағы қашанда буровой жақта болатыны 
белгілі, ол ұйықтап жатсын, ояу жүрсін, бәрібір. Вагонның буровой жаққа 
қарап тұрған терезесінен көз салсам, селдетіп қатты жауып тұрған 
жаңбырдан анық көре алмасам да, привышечный кранның стреласын байқай 
алмадым, көзіме түспеді. Жанұшыра атып далаға шықтым, буровойға 
жандәрменкүн шауып келсем, кранның стреласы да, оған ілінген превентор 
да қондырғының алдында жатыр екен. Стрела бұратылып майысқан. 
Превенторды кранның басқару тетігінде тұрып түсіріп жатырған 
бұрғышының бірінші көмекшісі, тәжірибелі маман, көздері жәутеңдеп 
кранның төрт аяғының астынан шығып келе жатты. Қатты жаңбырдан 
кранның басқару тетігіне су кеткен, қысқа тұйықталу орын алған, кран 
басқаруға бағынбай, көтеріп тұрған превентор желдің ұйытқытуымен екпін 
алып стреланың ұшына қарай зымырап барып тосқауылға соққан, бұндай 
жойқын инерцияға шыдамай стрела опырылып, тұғырына бекітілген жуан 
болттарды сымша қиып барып құлаған. Ең бастысы, адам аман! Машинаның 
астауына мініп превенторды троспен кранның ілмешегіне ілген адам құйып 
тұрған жаңбырдан қашып жерге түсіп кеткен де, пультте тұрған адам 
кранның төрт аяғының астына жасырынып үлгеріпті. Адам аман болғасын 
болды деп, буровойға келген превентор осындай жолмен болса да түсірілді 
ғой деп мен жолымнан қалмауға бекіндім де машинаға отырып Бейнеу 
қайдасың деп тартып кеттім. Ойымша, басшылардан осы жолы алатын 
«сыйым» жеткілікті тәрізді, қанша күнәм бар екенін басшылар өзі біледі, 
сондықтан біреуі аз болар, біреуі көп болар, барлығына бір жауап берермін 
деп шештім. «Семь бед, один ответ». Әрі кеткенде бұрғышылыққа түсіріп 
тастар, оны да көріп алдым деген шешіммен жолға шықтым. Жұмысқа 
шыжыған жазда келген едім, үстімде таза бір шолақ жең көйлектен басқа 
жылы киім де жоқ, тек жұмысқа киетін буровойдағы спецовкалардан басқа. 
Осы күз қатты салқынымен ерте келді, сәл алға кетіп айтсам, бір айдан соң 
буровойыма келгенде осындай қатты, суық жаңбырдан совхоздың малының 
отарлап қырылғанын көріп едім, оларды бір жазбамда бөлек көрсеткенмін. 
Жүрдек машина дегенмен мидай езілген жолда көресімді көріп, әлденеше рет 
машинаның астын қазып, балшық-балшық күйіммен шопырдың үйіне таң ата 
әзер жеттік. Шопырдың аты-жөнін ұмытыппын, жақсы таныс адам болатын. 



Жуынып-шайынып, сәл тынығып, тамақтанып әл жинап алғасын поезға 
отырып Мақаттың қасындағы Сағыз деген туған ауылыма тартып кеттім.  

  Міне, бұл жазғаным да осы буровойдағы тағы бір кесапат еді. Әлде де 
қаншасы мені күтіп тұрғаны сол кезде белгісіз болғанымен, қазір соларды 
тізбектеп тұрып жазатын жағдайдамын. Көпшілігі әлі күнге дейін есімде, көз 
алдымда, санама өшпестей болып сіңіп қалыпты ол кесапаттар. Тіпті әр 
оқиғаның кейіпкерлеріне дейін білемін.  

  Ауылға барып тынығып, шаршағаным басылғасын Ералиевке келдім. 
Басшылар басымнан сипаған жоқ, түсініктеме жазудан рекорд жасадым. 
Қырық күннің үстінде далада, үй көрмей жұмыс жасаған еңбегім босқа кетті, 
сыйақылардың барлығын кесіп тастапты, қатаң сөгіс жариялапты, бірақ 
орнымнан алмапты. Ол кезде мен үшін ақшаның құны жоқ еді, қай кезде де 
ақшақұмар, атаққұмар, лауазымқұмар болған емеспін, жас кезімде тіпті де. 
Ренішімді тудырғаны, басшылардың қырық күннен аса, күн-түн деместен, 
шаршағаныма қарамастан жасаған еңбегіме алғыс айтпаса да, бір ауыз жылы 
сөз айтуға жарамағандары еді. Бір қызығы, мен басшыларға қанша жерден 
еңбегімді бағаламады деп өкпелесем де, үйреніп қалған ұжымымды тастап 
кетейін деген ойым болмапты. Осы ұжымда бар болғаны 2-3 жылдай ғана 
жасасам да әбден бауыр басып қалыппын, өзімнің үйімдей, адамдарын 
туғандарымдай көріп кетіппін. Қазір ғой, өзім де сол ұжымға басшы болып 
жасағаннан кейін, басшыларымның сол кездегі қылықтарын түсініп 
отырғаным. Олар менің сол жасаған еңбегімді естерінде ұстап, менің 
қоржыныма «актив» қылып салып қойған екен ғой. Ұжымда еңбек етіп 
жүрген жастардың «көздерінде жылты барларын» байқап, көз қырларын 
салып жүру басшы атақтың барлығында бар қасиет. Ойлап отырсам, олар да 
мені сондай «көздерінің жылты барларға» қосып қойған сияқты. Ал 
жазалағандары ширатып алайын, қателерін түсінсін дегені деп ойлап 
отырмын. 

... 

  Қырсық айналдырған Ащытайпағыма қайтып келдім.  

Су-өмір. Сулы жер-нулы жер. Айналаға қарасаңыз суы мол жерлердің 
гүлдеп, құлпырып тұрғанын байқайсыз, ал суы тапшы жерлердің қуарып 
жатқанын да көресіз. Жерге де, адамға да су мол болғаны жақсы. Ал 
бұрғылау үшін де судың алатын орны ерекше. Суы мол бұрғылау 
қондырғысының бұрғылау ертіндісі сапалы да, көлемі, технологиялық 
ережеге сай қазылып жатқан ұңғының көлемінен үш есеге артық болады. 



Қалай болғанда да, техникалық судың мол болғанына ештеңе жетпейді. Ал 
Ащытайпақтағы біз қазған ұңғы дәл осы жағынан қатты ақсаған болатын.  
Бұрғылау қондырғысын техникалық сумен қамтамасыз ету үшін 
ГПП(геологопоисковая партия) қазып берген су алатын ұңғы болды. Гумаров 
Кемал деген өте тәуір ағамыз қазып су шығарып берген болатын. Өте тайыз 
ұңғы, суы тұщы, өнімі шамалы. Фонтан емес, суы сәл ғана жылымшылап 
ұңғыдан сыртқа шығады, сондықтан качалкамен, ШГН(штанговоглубинный 
насос) деген ұңғыға түсірілетін насоспен өндіреміз. Ұңғы құмығып қала 
береді, су бермей қалатын кезі жиі болғасын, кейде күн сайын су ұңғысын 
жөндейміз. Су ұңғының басына мосы сияқты қылып бұрғылау құбырларынан 
«тренога» жасап қондырдық та, трактормен НКТ құбырларын, штангаларды, 
ШГН насосты көтеріп түсіреміз де жатамыз. ШГН насостың бірнешеуі бар, 
біреуі ұңғыда жұмыс жасап тұрғанда қалғандарының клапандарын құмынан, 
балшығынан тазартып, дұрыс жұмыс жасайтындай қылып «регулировка» 
жасап дайындап қоямыз. Бұндай қосалқы жұмыстарға қарастырылған 
вахтада басы артық адам болмағандықтан, көбіне бұл жұмыстарды мен 
жасаймын, қасыма тракторшыны, көмекші моторшыны, кейде жөндеушіні, 
қолы бостау жүрген кез келген адамды(тіпті оперативті машинаның 
шопырын да жегемін) аламын. Штангаларды, НКТ құбырларды көтеріп 
түсіреміз, насосын ауыстырамыз. Кейде ұңғының өзін де долото түсіріп, 
құлап қалған, құмыққан тұстарын «шаблонировать» етіп, жуып, тазалап, 
кеңейтіп дегендей қосалқы шаруалар атқаратынымыз тағы бар. Тракторшы 
демалысқа кеткенде орнына өзім отырамын. ДТ-75 «Алтаец» деген 
Барнаулдан шыққан қызыл, кішкене ғана әдемі, жаңа трактор болды. Ауыр 
жұмыс жасауға күші шамалы, жүрісі де қызық, шоқырақтай ма, секіре ме, 
біртүрлі, басқа тракторлардан бөлекше жаратылған техника(шынжыр 
табандарының арасы тарлау). Су ұңғысының қасына, шананың үстіне 
орнатылған 5 кубтық қазанды сүйреп әкеліп, ұңғыдан өндірілетін суға 
жалғап қоямыз. Қазанға су толған бойда оны сүйретіп бұрғылау 
қондырғысына алып келіп, суын чандарға құйып, босаған қазанды қайтадан 
су ұңғысына апарып қоямыз. Бұрғылау қондырғысын осылайша техникалық 
сумен қамтамасыз ету дегеннің әлегі ұшан теңіз. Арнайы адам күшін, 
техника қажет ететін, уақыт алатын, біздің «бағымызға» тап болған бөлекше 
шаруа болды. Жаздың кезінде де қиындығы бастан асады, ал қарлы, боранды 
қыста, жаңбырлы, желді күзде тіпті әлек боламыз. Ұңғының өнімі жақсы 
болып, суы минералды болып(аязда қатпайтын) тұрса бұларға көнер едің, ал 
мынаның суы тұщы, сәл аязға қата бастайды, әрі өнімі өте аз. Бұрғылау 
қондырғысына қарағанда менің біраз уақытым осы ұңғының шаруасына 
кететін болды. Міне бұл да болса Ащытпайпақтың бір кесепат ерекшелігі еді. 



Осы тұщы судың кесірінен қондырғымыз қыста екі рет өртенген де. Мен қыс 
мезгілінде демалысқа кеткенде(бұл буровойдың ерекшелігін білмейтін 
инженерлер мені ауыстырғанда) бұрғылау ертіндісі қатып қалып(приемный 
чандар, насостардың всастары, манифольд, гряз.шланг ...), оны жібітеміз деп 
әр жерлерге от жаққанда байқамай қалып қондырғының біраз бөлігін өрт 
шалған болатын. Минералды ащы су болса бұлай болмас еді ғой. Бұрғылау 
ертіндісіне қосатын хим.реагенттерді дайындайтын, ертіндіні сұйылтатын 
техникалық суымыз мардымсыз болғандықтан, бұрғылау ертіндісінің сапасы 
да айта қаларлықтай болмады, шламы көп, көлемі де жеткіліксіз ... . 
Бұрғылау ертіндісі дегеніңіз бұрғылау үшін маңызы өте жоғары дүние ғой, 
адамның бойындағы қан іспеттес. Бұрғылау ертіндісі нашар деген сөз, 
ұңғының сапасы болмайды, аяқ астынан авария орын алуы мүмкін дегенмен 
бірдей. Талай рет авария да болды, ертіндіге қатысы бары да, басқалай 
себепті де, олардың кейбіреулерін кейінірек жазармын. Бұл жазғаным біздің 
«бағымызға» қарай тап болған техникалық суға қатысты кесапат болатын. 

... 

  Қазу жұмыстары тым тәуір жүріп жатты, техникалық колонна түсіретін 
тереңдікке де жақындап келе жатырмыз. Техникалық колонна ауыр колонна 
ғой, ал біздің оснастка 4*5 болатын. Бір күні жұмыстың ретіне байланысты 
оснасткамызды 5*6-ға ауыстырып алуды қолға алдық. Вахтадағы бұрғышы 
Шахарбаев Қазақбай деген тәжірибелі, көпті көрген, бұрындары бұрғылау 
шебері болып та біраз жыл жұмыс жасаған әккі тарлан болатын. Бір 
қарағанда көп қиындығы жоқ, тек қана бір тін қанатты тальблок пен 
кронблоктан схема бойынша өткізе салу сияқты көрінеді сырт көзге. Кірісіп 
кеттік. Жіңішке, 12,5 мм.троспен өткізетін бір тінімізді кронблок пен 
тальблок арқылы өткізіп алдық, енді осы жіңішке тростың ұшына 32 
мм.талевый қанатты жалғап, сабақты ине сияқты жүргізе қоюы ғана қалды. 
Мен ротордың үстінде жұмыс барысын бақылап тұрмын. Бәрі ойдағыдай 
жүруде. Бұрғышы да, мен де, өте тәжірибелі бұрғышының бірінші көмекшісі 
де жіңішке трос пен жуан талевый қанаттың бір біріне мықты, өте сапалы 
жалғанғанын көрдік, қолымызбен ұстап көргенбіз. Лебедкамен жайлап 
айналдыра бастадық. Екі тростың жалғанған жері жоғары жаққа барды, ол 
жерде де бір адам кронблоктың роликтерінен жалғанған жердің кідіріссіз 
өтуін қадағалап, бізге белгі беріп, өз участогіне жауап беріп қадағалауда. Бір 
сәтте түкке түсінбестей оқиға орын алды. Ротордың үстіне, дәл менің 
етігімнің тұмсығын тіреп жуан талевый қанат жыланша ирелеңдеп жата 
қалды. Жоғарыдан қалайша суылдап түскенін сезбей де қалдық. Жұртта зәре 
жоқ. Мен де қалшиып қалыппын. Қыбыр етуге болмай қалды. Бұрғышы 



Қазекең менен де жаман қорыққан, боп-боз болып, қолдары қарысып 
тормоздан айырылмай қалған. Трос болсын, жуан талевый қанат болсын 
оларды неше түрлі әдістермен өруді, әдемілеп байластыруды бәріміз де 
жақсы білеміз, басқа жерден ши шықса да тап осы жерде біз ешкімге есемізді 
жібермейтініміз анық болатын. Өзімізге мықты сенімді едік. Болмады. 
«Мақтаған қыз тойда бүлдіреді» дегеннің нақ өзі болды да шықты. Қалай 
екені белгісіз, жалғаған жеріміздегі ұштарын байластырған пеньковый 
қанаттарымыз тарқатылып үзіліп, трос пен қанаттың түйіндеген жерлері 
жазылып кетіпті. Мистика!!! Басқа ештеңе деуге келмейді. Біздер бұдан да 
ауыр күштерге төтеп бере алатын байламдар жасап жүрген жандармыз ғой. 
Өз басым осы қанат, трос байлауда ешкімге есе жібере қоймаспын деп толық 
айта аламын, талай жерде, неше түрлі байламдар жасап жүрген жанмын. Бұл 
да болса осы Ащытайпақтың және бір кесапаты сияқты. Осылайша бір 
өлімнен қалғанмын. Жоғарыдан зуылдап құлаған ауыр, жуан қанаттың сәл 
бір ұшы ғана ұрып өтсе болғаны, сол бойда жанды тапсырамын ғой иесіне. 
Сәл демалып, оқсатып темекімізді тартып алып оснасткамызды орнына 
келтірдік. Еш қиындықсыз, тап алдыңғы реттегідей жалғастырдық, жаңадан 
ештеңе ойлап тапқан жоқпыз. Қызық, таңдануға болмайды, содан соң 
жұмысымыз өз ретімен жүріп кете берді, яғни қазуды жалғастыра бердік. Сол 
кезде де, қазір де мен сол түйіннің қалайша тарқатылып кеткенін айта 
алмаймын, мен үшін шешілмеген жұмбақ болып қала береді. Ащытайпақтың 
жұмбағы..... 

... 

  Сол жылы қыста қар қалың болды, аяз да қытымыр болып біраз қиғылық 
салды. Тұщы судың азабын көрудей-ақ көрдік, тартудай-ақ тарттық. Дизельді 
буровойларда жұмыс жасаған бұрғышылар біледі, моторшылар өз вахтасы 
аяқталар мезгіл тақағанда, келесі вахтаның жұмыс жасауына қажетті 
дизтопливоны ГСМ(горючесмазочный материал) қазандары орналасқан, 
қондырғыдан алшақтау жердегі, жоғарыдағы «расходной» қазанға 
толғанынша айдап кетеді, солай вахтасын тапсырады. Бұл бізге дейін 
қалыптасқан дәстүр. Жоғары қысымды ауа жіберу арқылы жоғарыға 
айдалады, оны түсіндіріп жазудың қажеті шамалы, осындай қондырғыда 
жұмыс жасаған адам біледі қалай жасалатынын. Әңгіме басқада, бұларды тек 
кіріспе ретінде, мәселенің түп-төркіні түсінікті болуы үшін жазып отырмын. 
Біздің мекемеде қалыптасқан жылдағы әдет бойынша, осы қысты да біздің 
буровойлар жаздық дизтопливомен қарсы алды және жұмыс жасап 
жатырмыз. Жаздық дизтопливо сәл аяз болса болғаны қоюлана қалады, 
ақпайды, дизельдердің фильтрлері парафин тәрізді қоюланған дизтопливомен 



бітеледі ... . Әрине, бұрғышылар осындай жағдайда қазандардан қондырғыға 
дейін тартылған дизтопливо келетін құбырлардың бойына бірнеше жерден 
ұдайы от алаулар жағып, жылытылған дизтопливомен дизельдерді 
қамтамасыз етеді. Бұл өте қауіпті, бірақ жұмыс жасағың келсе солай 
жасауыңа тура келеді. Амалсыздан осындай әдіске жүгінеміз. Басқадай жолы 
жоқ. Аяз қатты қысқан кездері мұндай от алаулар күні-түні жағылады. 
Жанып жатқан ол от алауларды да бақылайтын, отын тамызып тұратын бір 
адам керек. Бертін келе қысқы дизтопливо болмаған жағдайда(заводтарға 
берген сұранысың дер кезінде орындала қоймаған жылдары), басшылық 
жазғы дизтопливоға шамалап керосин қосу(керосинді дизтопливоның 
көлемінің 10-15% қосу арқылы) арқылы қату температурасын бәсеңдетуді 
енгізген болатын. Бірақ осы қыста ондай әдіс өмірге келе қоймаған еді де, 
біздер өз білгенімізше қиындықты жеңіп жүргенбіз. Қыс бойы 
бұрғышылардың қолынан факель түспейтініне бәрінің еті де, көзі де үйреніп 
кеткелі не заман. Ащытайпақта біраз күннен бері қатты аяз, айнала аппақ қар, 
аяқ бассаң сықырлап қоя береді. Тым жақсы қазып жатырмыз, долото жаңа, 
бұрғының жүрісі де жақсы, механизмдер де бір қалыпты жұмыс жасап тұр. 
Ұңғының тереңдігі 3500 метрден әлдеқашан асып кеткен. Осындай бір 
ырғақты жұмысқа көңіліміз толып, барлығымыз да көңілдіміз. Күндізгі 
вахтаның моторшысы Зейнепқали Хасанов түнгі вахтаға сменін тапсыруға 
дайындалып жоғары қазанға дизтопливо айдап келді. Түнгі вахтаның 
моторшысы Забиров Ислам(біздер Славик дейміз), тәжірибелі, көзін ашқалы 
буровойда келе жатқан жігіт, балалар үйінің түлегі. Вахталар ауысты, қазу 
жалғасуда. Қыста қараңғылық ерте түседі ғой. Мен де тамағымды ішіп алып, 
вагоныма жайғасып, жеңілденіп, жұмыс киімдерімді шешіп, қолыма 
кітабымды енді ала бергенімде жарық өшті де қалды. Терезеден қондырғыға 
қарасам онда да жарық жоқ, айнала меңіреу, өлі тыныштық. Қазу кезінде 
жұмыс жасап тұрғанда естілетін, құлаққа жағымды,  дизельдердің, 
механизмдердің бірқалыпты гуілі тоқтаған, естілмейді. Қондырғының ішінде 
де, айналада да қолында факель ұстап шауып жүрген бұрғышылар көзіме 
түседі. Тездетіп киініп алып қондырғыға келдім. Ешкім ештеңе түсінбей дал, 
барлық дизель бір сәтте өшкен. Түнгі вахтаның бұрғышысы Бозбаев 
Ғалымжан. Бұрғылауда болған бір авариядан кейін оны бұрғышылыққа 
төмендеткен болатын. Ғалекеңнің орнына қондырғы басшысы болып, 
Қарақұдық алаңында көрші буровойдағы Салманов Сүйегеннің бұрғылау 
шебері Евгений Васильевич Герасименко тағайындалды. Мен енді осы 
Е.В.Герасименкомен жұмыстаспын, ол жақында демалысқа шыққасын, мен 
қондырғы басында жұмыстамын. Мына жағдай кенеттен, аяқ астынан 
болғаннан соң Ғалекең тіпті инструментті сәл де болса забойдан көтеріп те 



үлгермеген, долотоға қанша нагрузка беріп қазып тұрса, инструмент тап сол 
күйінде қалған. Бұлайша қондырғының барлық дизельдері бірінен соң бірі 
сөніп қалуының себебін іздестіре бастадық. Дизтопливо құбыр бойында 
қондырғыға жетпей қатып қалуы мүмкін емес, қазандар мен қондырғы 
арасындағы дизтопливо жүретін құбырды бойлай екі жерде үлкен аумақты 
алып жатырған от алау сол күйінде жанып тұр, ал күндізгі вахтаның 
моторшысы(Зейнепқалиды жатқан жерінен тұрғызып алып келгенбіз) 
жоғарғы қазанды толтырып дизтопливо айдап қойғанын ант-су ішкендей 
болып дәлелдеуде. Қондырғының механигі Отарбаев Бағытжан деген білікті, 
білімді жігіт еді. Гурьевтегі мұнай техникумын бітірген, Доссордың тумасы. 
Бағытжанды біздер буровойда да, ауылда да Борис Данилыч дейтінбіз. Бір 
кемшілігі, ішімдікке әуес, осы осалдығы ақыры түбіне жетті. Үйленбестен 
кетті. Жас шамасы Ғалекең құралпылас. Орысша, қазақша ағып тұр, сөздері 
өте сауатты. Негізінде әкесі тәуір адам, елінде үлкен беделге ие болған, 
жоғары лауазымды қызметтер атқарған адам деп еститінмін. Борис Данилыч 
бастап моторшылар барлық дизельдердің топливный насостарын(ТНВД) 
тексеріп қарағанда олардың барлығы да ауа сорған болып шықты. Демек 
дизельдер дизтопливо жетпегендіктен өшкен. Шелекке жылытылған, сұйық 
дизтопливо құйып алып, дизельдің дәл үстіне іліп қойып, топливный насосқа 
бірден шелектен дизтопливо беріп қыздырып қарайық деп талаптанып едік, 
бола қоймады. Алғашқы талаптанғанымыз енді ғана сөнген қуаты 200 
квт.болатын польшалық WOLA-H дизельді электростанция болды. 
Аккумуляторлардың оған әлі келмегесін, не де болса тездетіп жоғарғы бір 
дизельді қыздырып, забойда қимылсыз қалған инструментті көтеру еді. 
Жоғарыдағылар отандық В2-450 деген дизельдер болатын. Ойымызша, 
отандық дизель польшалыққа қарағанда оңай қызуы керек еді. Бұл да бола 
қоймады. Осылайша жүргенімізде ескі аккумуляторлар әбден «отырып» 
қалды. Электростанцияны да, жоғарғы блоктан бір дизельді де қыздыра 
алмай қалдық. Қондырғымызда жеңілдеу, отандық У1-Д6 деген дизельмен, 
100 квт.қуаты бар екінші электростанциямыз да бар, бірақ оны мынандай қыс 
кезінде көп жұмысқа қоспаймыз. Қыс кезінде польшалық дизельді 
эл.станцияны профилактикалық күтімге(майларын, фильтрлерін ауыстырып 
...) қойғанда ғана отандық эл.станциямызды аз уақытқа қосатынымыз бар. 
Дәл қазір У1-Д6-тің «головкасын» ауыстыру үшін бөлшектеп тастаған 
болатын. Аккумуляторлардан қайран кеткесін басымыз салбырап қалды. Иен 
далада жалғыз буровой, айнала аппақ қалың қар жамылған меңіреу, ұшы-
қиыры көрінбейтін дала. Аяз болса мынау, нағыз шұнақ аяз. Сағат сайын 
күшеюде. Бір жақсысы жел жоқ, ауа тымық. Аспан кереметтей таза, 
жұлдыздар самсап, ай жарқырап тұр. Күндізгі вахта да, түнгі вахта да түгелге 



жуық қондырғы басында. Топырламай поселокке, вагондарыңа барыңдар 
дегенге құлақ аспауда. Бәрі де қолдарынан келгенше көмек бергісі келеді, 
барлығы жабылып мына тығырықтан шығудың амалын табудың қамында. 
Расыменде, егер алда-жалда бір амалы табылмаса жағдайымыз өте мүшкіл. 
Рацияға шығып орталыққа хабарлай да алмайсың, тоқ жоқ, аккумулятор 
«отырған». Ертең самолет бұл жаққа келе ме, келмей ме белгісіз. Қызықтың 
көкесі алда. Аспазшы, техничка, лаборантка қыздар да бар поселок басында, 
олар қалай шыдайды мына аязға? О баста ортамыздан бірер адамды 
поселокке жұмсап, жылыту батареяларындағы сулардың қатып қалмауын 
қадағалауды, оларды қолда бар матрас, көрпе, қалың киімдермен орап, 
бойындағы бар жылуын мейлінше ұзақ сақтап тұруға тапсырма бердік. 
Вахтаның жұмыс киімдерін кептіретін, адамдардың жуынып-шайынатын 
вагон-сушилькадағы батареяларды қондырғы басындағы «пожарный 
щиттерде» тұрған «кошмалармен» орауды тапсырдық. Мына жұмыс қаншаға 
созылатынын кім білген, мүмкін оңынан орала қалса батареялардағы 
суларымыздан айырылып қалмайық деген ой ғой. Ал тіпті ұзаққа созылып, 
батареялардағы сулар кілегейлене бастаса, онда амалсыздан суларды ағызып, 
батареяларды мұз жарып кетуден сақтаудан басқа амал қалмайды. Бірақ 
бізден рұхсатсыз су жіберілмейді деп қатаң ескерттік. Ғалекең, Борис 
Данилыч үшеуміз, қасымызға Забиров Исламды алып, аккумуляторлардан 
пайда болмағасын, ендігі жерде мына тығырықтан шығудың жолын 
ойластырдық. Кейде, инструмент жоғарыда болғанда, воздухосборникте ауа 
болғанда, трансмиссиядағы ШПМ-дарды қосып, инструментті ұңғыға үлкен 
жылдамдықпен түсіріп, дизельді осындай әдіспен «сүйретіп» қыздыруға да 
болатын. Ондай әдісті қолдануға қазір болмай қалды, инструмент забойда 
«под нагрузкой» тұр.  Бір мезгілде Борис Данилыч, отандық дизельді қатты 
қысыммен сығымдалған ауа жіберіп қыздырып қарау мүмкіншілігі қалғанын 
айтты. Оны Славик те қолдады. Славик негізінде көп сөйлемейді, сөйлесе де 
үні шықпайды, мұрнының астынан міңгір-сіңгір ете салады. Қандай маңызды 
мәселе жайында да өз пікірін осылайша естілер-естілмес қылып жеткізеді. 
Оның аузынан шыққан жартымсыз сөздерді тап қасында тұрған адамның да 
ести қоюы екіталай. Бірақ механизмді терең білетін маман. Екі білгірдің 
айтқандарына қосылмауға амал қайсы? Шегінетін басқа жер қалмай тұр емес 
пе. Буровойда бұрғылау насостарының компенсаторларына үлкен қысыммен 
ауа айдалады. Ондай үлкен қысымды ауаны оттегінің баллоны тәрізді, бірақ 
қара түске боялған баллонға кішкене ғана АК-2-150 деген компрессор 
айдайды. Осы мәселе қондырғының жөндеушісінің құзырындағы жұмыс 
болып есептеледі. Жақсы жөндеушінің компрессоры да кез келген уақытта 
жұмысқа дайын, баллоны да толтырулы болады. Біздің қондырғының 



жөндеушісі Исхаков Найл деген татар жігіт болатын, Жетібайда тұрады, 
әйелі сондағы АТП-да диспетчер. Найлдың әйелінің АТП-да диспетчер 
екенін білетін себебім, экспедиция басшылығына келгеннен соң осы 
мекемеден машиналар жалдап, жұмыс бабымен жиі қатынасып едім, сонда 
кездесіп, қызметтес болғанбыз. Найл өз ісіне мығым. Айтқандай-ақ баллон 
150 атм.қысымдағы ауамен дайын тұр екен. Польшалық эл.станцияның 
дизелі бұндай қыздыруға арналмағандықтан, ал жеңіл У1-Д6 дизелі әлі 
жиналу үстінде, дайын болмағандықтан, не де болса жоғарыдағы №1 В2-450 
дизелін қыздырып, забойда қаншама уақыттан бері қозғалыссыз тұрған 
инструментті қозғап қарауды жөн деп шештік. Бұрғылау кенеттен 
тоқтағаннан соң, бар қолымыздан келетінін жасап, ара-арасында 
инструментті төмен қарай сәл-пәл түсіріп(разгрузка жасап) тұрғанбыз, 
инструмент  ұңғының стволына жабысып қалғандай болса, аздап та болса 
орнын ауыстырсын деген ниетпен. Дизель қызғанмен, трансмиссияны 
сығымдалған ауа толтыру арқылы дизельдің қозғалыс күшін басқа 
механизмдерге(лебедкаға, компрессорға, насостарға ...) беретін 
ШПМ(шиннопневматическая муфта) дегенге қажетті 8 атм.қысымы бар, 
үлкен көлемдегі сығымдалған ауа воздухосборникте жоқ болып шықты. Ұзақ 
уақыттан бері компрессор толтырып тұрмағандықтан, кезінде 
воздухосборникке жинақталған ауа ұшып кеткен. Ендігі амал, дизельді 
трансмиссиямен қосатын ШПМ-500 деген муфтамен, трансмиссияны КСМ-5 
деген компрессормен қосатын ШПМ-300 деген муфтаны троспен мықтап 
байлап, еріксіз, дизельдің жетегіне еріп, дизельмен бірге айналатын қылу 
ғана қалды. Солай жасадық. Параллельно жігіттер дизельді қыздыруға 
дайындап, бойын жылыту үшін радиаторына қайнаған ыссы су құйып, 
картердегі майын жылыту үшін астына астаушаға салып от қойып, 
фильтрлерін факельмен жылытып, дизельдің үстіне жылытылған, сұйық 
дизтопливоны шелекке толтырып іліп, оны топливный насосқа шлангімен 
жалғап ... бәрін дайын қылып қойды. Мына жақтан 150 атм.қысымы бар 
баллонды Борис Данилычпен Славик екеуі керек жеріне жоғары қысымға 
шыдамды трубкамен жалғап та үлгерді. Енді шешуші сәт те келіп жетті. 
Жұрт тып-тыныш бола қалды, тек факельдердің шытырлап жанған дауысы 
ғана естілетін тыныштық орнады. Баллонның вентилін ашар алдында Борис 
Данилыч бізге қарап ақсиып күлді, бет-аузының барлығы күйе-күйе, май-
май, тек тістері ғана ақсияды. Біз де ыржиған кейіп таныттық. Біздің де 
сықпытымыздың келісіп тұрмағаны белгілі. Борис Данилыч сол иығынан 
асыра бір түкіріп жіберіп вентильді ашты, дизель біртіндеп айнала бастады, 
бірақ Борис Данилыч топливный насостағы жиналып қалған ауаны түгел 
шығарып болғанша вентильді түгел аша қоймады. Ауа шығаратын тетіктен 



толықтай дизтопливо шығатын болған кезде ғана ол тетікті бітеп тастап, 
баллонның вентилін толық ашып жіберді. Дизель компрессормен қоса айнала 
бастады да, бір мезгілде күркілдей жөнелді, қара түтінді әр жерінен атқытып 
барып, бірер қақалып алып қыза жөнелмесі бар ма. Мәссаған, қуаныштың 
көкесі осы екен ғой!!! Өліп жатқан тылсым дүниеге жан біткендей болды. 
Барлығымыз қуанып жатырмыз, көптен бері үнсіз, дымдарын шығармай, 
іштерінен тынып, не болып кетер екен деп тұрғандар бір бірімізден темекі 
сұрап, құнжыңдасып, қауқылдасып керемет болдық та қалдық. Өмірде 
бұндай да қуаныштың түрі болады екен-ау!!!Бұл дизель бір шама жұмыс 
жасап, жетегіне троспен байланған компрессор қажетті ауаны 
воздухосборниике айдап болғасын, Ғалекең лебедканы қосып, бірінші 
жыдамдықпен асықпай, біртіндеп инструменттің ұңғыдағы өз салмағын алуға 
кірісті. Бәріміздің көзіміз инструменттің салмағын көрсететін ГИВ-
6(гидравлический индикатор веса) деген приборда. Инструмент біртіндеп 
көтеріліп келеді, өз салмағын алды. Енді ары қарай көтеріле ме, әлде 
«затяжка» бастала ма, мәселе осында. Әзірге, өз салмағын алғанша моторға 
күш түспеген еді, сонысынан да үміттеніп тұрған жайымыз бар. Ғалекең 
абайлап жоғары көтеруді бастады. Мәссаған, қызықтың барлығы осында 
болып шыққанын көрмейсің бе. Инструмент біз күткендей «ұсталмаған» 
екен, аздаған іліп қалып тұратын «затяжкалар» болды, ротормен қағып-қағып 
қалып, әлсін-әлі «расхаживать» етіп ондай жеңіл-желпі «затяжкаларды» 
жойған болдық. Бірақ көп көтермеуге тырыстық та, циркуляция шығарып, 
аздап жуудың қамын жасадық. Насостың қалған клапандарын алып тастап, 
бір клапанмен жайлап қана(давление қатты көтерілмесін деп) жуып қарадық. 
Әрине қиыншылықпен, бірақ біз күткендей қиыншылық емес, циркуляция да 
көрінді. Көрінгесін болды ғой, қалғаны «дело техники» дегендей. Біршама 
ұңғыны жуып болғасын, инструментті біраз жерге дейін көтеріп, қайта 
түсіріп қарадық, «затяжка да, посадка да» жоқ. Міне қызық!!! Борис 
Данилычтың ақылымен инструментті жоғарырақ көтеріп қойып, жоғарыдағы 
қалған дизельдерді қыздыруды қолға алдық. Әрі, трансмиссияға байланған 
компрессорды да босату керек. Біз мына жақта жүргенде моторшылар екінші 
дизельді де қыздыруға дайын қылған екен. Ендігі жерде екінші дизельді 
муфтаға ауа айдап қосу арқылы жетекпен(буксирмен) қыздырдық. Екінші 
жасап тұрғанда біріншісін өшіріп, трансмиссияны, компрессорды байлаған 
тростарды шештік. Үшіншісін де тап осы жолмен қыздырып алдық. 
Компрессор жасап тұр, керекті қысымдағы ауа воздухосборникте жеткілікті, 
жоғарғы блок түгелдей жұмысқа дайын. Бірақ бұлардың барлығы да әзірге 
дизельдің төбесіне ілінген шелектегі дизтопливомен қыздырылып, біреуінен 
басқасы тоқтатылып қойылған болатын. Ғалекең екеуміз ақылдасып, не де 



болса барлық дизельдер іске қосылған бойда оншақты свеча көтеріп алып, 
скважинаны насостар іске қосылғасын жақсылап жуып, әбден бір 
ыңғайланғасын төмен қарай асықпай түсіріп, керек жерінде стволды 
«проработка» жасап, артынан ары қарай қазуды жалғастыратын болып 
шештік. Техникалық судың тапшылығынан бұрғылау ертіндісінің сапасы 
көңіл көншітпей, мынандай жағдайда забойда қалған инструментіміз 
«прихват» болған болар, сапасы шамалы ертінді қазылған тау 
жыныстарын(шламды) қайдан ұстап тұрсын, долото, УБТ дегендердің үстіне 
шлам отырып, циркуляция шығара алмайтын болармыз, ауыр авариялық 
жағдай орын алатын болар деп іштей уайымдап жүргеніміз бекер болып 
шықты.  Сонымен ұңғының жағдайы қуантатындай болғасын, біздерге қанат 
біткендей болды. Қуанышта шек жоқ. Енді басқа жұмыстарға ерекше 
құлшыныспен кірісіп кеттік. Мына жақта Славик бастаған, Найл қостаған 
моторшылар У1-Д6 дизелін жинастырып болып, май-суын құйып, бойын 
жылытып, дизтопливо толы шелегін іліп қыздыруға дайын қылып болып 
жатыр екен. Борис Данилычтан баллондағы ауа қысымы қанша қалды, 
жоғарғы дизельді қыздыруға көп шығындалды ма деп сұрағанымда, ол 
«саспа, әлі де біраз бар» деген. Инструмент бос болып, «ұсталып» қалды ма 
деген қорқыныштан арылғасын, енді эл.станцияның тілеуін тілейтін болдық. 
Бұл құрымағырың дұрыс жиналды ма екен, зажигание ауысып кетпеді ме 
екен, дұрыс қойылды ма екен, ... екен, ... екен ... деген сұрақтар көп көкейде. 
«Головка» дұрыс жиналмаса, баллондағы өзі аз қалған жоғары қысымды 
ауаны босқа құртамыз-ау деген уайым жеп барады. Қазіргідей қақаған қыста 
біз үшін ең бірінші қажеттісі электростанцияның қызып кетуі екені түсінікті 
ғой. Осындай тағдыршешті сәтті барлығымыз тағатсыздана күтудеміз.  
Қызық болғанда, Борис Данилыч бұл жерде тағы бір «өнер» шығарды. У1-
Д6-ті қыздыруға баллон жалғамай, «отырып» қалған аккумуляторларды 
жалғап жатыр. Бәрі дайын болған бойда дизельдің стартерін басып қалып 
«гүрр» еткізді. Түк болмағандай дизель қызып ала жөнелді. Мәссаған, бұған 
қалай қуанбассың?!!! Сәлден соң жарық та жанды, поселекке де жарық 
берілді. Польшалық қуатты эл.станция мен үлкен В2-450 дизеліне күші 
жетпеген аккумуляторларды о баста Борис Данилыч аяп, зорламаған, қуатын 
артына сақтап қалған екен. Қондырғыдағы әр механизмге өзінің жауап 
беретінін толық сезінетін, қарамағындағы дүниелерінің қандай жағдайда, 
қандай қауқары барын болжап, алдағы жұмыстарды ойластырып отыратын 
маманның ісі ғой. Артынан, оңашада, аздап екеуара «ащылап» отырғанда 
өзінен осы жағын сұрағанымда, ол: «Ең соңғы мүмкіндіктің У1-Д6 дизелінде 
болатынын о баста сездім, іштей соған дайындалдым, Славикті бірден сол 
дизельді тездетіп жинастыруға қойдым, аккумуляторлардың да шамасын 



байқағасын, оларды ең соңғы «соғысқа» сақтауға тырыстым»,-деп еді. 
Бұндай маманнан айналмассың ба?! 

 Воздухосборникке ауа жеткілікті көлемде жиналысымен бірер жігітті 
жоғарғы қазанға дизтопливо айдауға жібергенбіз. Біршама уақыттан соң 
жоғарғы қазаннан қондырғыдағы дизельдерге құбыр арқылы дизтопливо да 
жетті. Дизтопливо жинақталған қазандар маңында жұмыстанып жатқан 
жігіттерге буровойдағы қарбаластардың арасында барып, қондырғыға 
дизтопливо неліктен келмей қалғанын тексеріп те едім. Байқасам бақа екен 
деген ғой, барлық гәп Зейнепқали ағамыздың жауапсыздығында екен. 
Сұрастырсам, дизтопливо жиналған жоғарыдағы қазанды тексеріп қарауға 
бір жігіт өрмелеп биікке шығады. Өте жоғары, баспалдағы жоқ қазанға 
мынандай аязда өрмелеп шығу дегенің де үлкен ерлікті, ептілікті, қарайған 
күшті қажет ететін қауіпті іс. Бір жақсысы лүп еткен жел жоқ, тымық ауа, 
сықырлаған аяз. Жоғарыға шыққан жігіт қазанның бос екенін, қазанның 
ортасынан келетін қатып тұрған көбіктен басқа ештеңе көрінбейтінін байқап, 
қолындағы багормен көбікті тесіп жібергенде темір багордың қазанның 
түбіне тақылдап тигенін естігесін, багорды суырып алғанда багорға 
дизтопливо жұққан еш белгі болмайды. Демек, күндізгі моторшы қазанның 
ортасына қатқан көбікке тиіп шашыраған дизтопливоның шашырандысын 
көріп қазанды толтырдым деп ойлаған. Бұл қазан әдеттегіден неге тез тола 
қалды деген сезік болмаған. Не деуге болады бұндай жауапсыздыққа. 
Бағытжан Отарбаев(Борис Данилыч), Забиров Ислам(Славик), Найл сияқты 
өз ісіне мығым, білікті де білгір мамандар болмағанда дизельдер қызбай, 
халық қақаған аязда үсіп, ұңғыдағы инструмент «ұсталып» ... әй, несін 
айтасың ... . Бір адамның шалалығы қандай қасіретке әкелетінін, екінші 
жағынан жаздық дизтопливо да өз үлесін қосқанын көрмейсің бе? 

  Сол күні мен буровойдан шыққанда күн тас төбеде жарқырап тұр екен. 
Қанша уақыт арпалысқанымызды байқамаппыз да ғой, қызу, қарбалас жұмыс 
үстінде уақыт зымырап өтіпті. Қатты шаршағанымды енді сездім. Аспаздар 
барын салып, аз уақытта қолдарынан келгенін, дайындаған «праздничный 
завтрак па, обед пе» ыстық тамағымды ішіп алып, вагоныма келіп құладым. 
Вагон әлі жыли қоймағандықтан киімімді шешпестен жата кетіп ұйқыға 
кірістім. Қондырғыдан шыққан бойда поселокті аралап шыққанмын, бәрі де 
орнында, ештеңе бүлінбеген, жарылмаған, тек әлі жылына қоймаған. 
Шүкіршілік дедім. Бұл күні орталықпен байланысқа шыққан жоқпын, 
аманшылық болса, ертеңгі байланыста эл.станция бұзылып қалды деп сылтау 
айтармын деп ойладым көзім ұйқыға кетіп бара жатып. Бұлай шаршауымның 
жөні де бар, мен тек жұмысты ойлап емес, жұмыстан бөлек, санаңды жегідей 



жеген қарамағыңдағы жолдастарыңа, жұмысшыларға деген жауапкершілік те 
бар ғой. Бұл да Ащытайпақ дегеннің бір кесапаты еді. Бір жағынан қорқытты, 
екінші жағынан қолдады, айдан анық болатын авария(прихват) болмай 
қалды. Әшейінде инструментті сәл уақытқа қимылсыз қалдырғандай болсаң 
болғаны, «прихват» дегенің, «потеря циркуляции» дегенің көп күткізбестен 
жабыса қалатын еді-ау. Ал мына жолы олардың бірі де болмады, ең бастысы 
бұрғылау ертіндісінің сапасы нашар бола тұра. Түсінемін, забойда «под 
нагрузкой» қалғанның да пайдасы тиген болар, бірақ ... . Жұмбақ па? Әрине 
жұмбақ. Бұл тағы да Ащытайпақтың тылсым жұмбағы болды мен үшін.  

  Таңертең вахтасын күндізгі бұрғышыға тапсырып болғасын, вахталық 
журналға өз вахтасында жасалған жұмысты(әртүрлі ойдан шығарылған 
жұмыстар ғой, шындықты көрсетпей) жазып отырып, Ғалекең маған кешегі 
тәулік бойы жазылған ГИВ-6 приборының диаграммасын берді де «Бисаха, 
мына диаграмманы жоғалтпа, өзіңде ұста, суточный рапортқа тіркеме, 
ешкімге көрсетпе. Мынандай ғажап түннен ескерткіш болсын»,-деген. 
Ғалекеңнің айтқанындай қылдым, әлі күнге өзімнің үйдегі жеке архивімде 
сақтаулы. Анда-санда сол диаграмманы қолыма алып қарасам, сол күнгі 
жасалған жұмыстардың барлығы көз алдыма елестей қояды. Адамның 
жүрегін кардиограммаға түсіргендегі синусойдалар сияқты сызылған қисық 
сызықтар қанша уақыт қазғанымызды, қанша уақыт қозғалыссыз, «под 
нагрузкой» тұрғанымызды дәл жазып қойған. Оның сыртқы бетінде менің 
өзім үшін қолмен жазған түсініктемем(қалайша дизельдермен 
арпалысқанымыз, сол түні не болғаны) де бар. Ғалекең айтқандай, 
басымыздан талай ғажап түндер өтті ғой, бұл түн де солардың қатарына өз 
ерекшелігімен осылайша қосылды. Сол күнгі суточный рапортқа басқа 
жұмыстарды жазып көрсеткенім түсінікті болар. Қаздық, ертінді 
дайындадық, баптадық, жөндеу жұмыстарымен айналыстық деген тәрізді 
«өтіріктерді» жазғаным есімде. Суточный рапорттың қасында ГИВ-6 
приборының диаграмассы болмағасын не жазсаң да өз еркіңде.    

Бір қызығы, осы арпалыста, қатты шұнақ аязда жұмыс жасаған жандардың 
бір де біреуі салқын тиіп ауырмақ түгіл, түшкірген де жоқ қой.  

  Өздерің байқаған боларсыңдар, жоғарыда мен екі татар жігіт жайында 
жаздым, ал бұл бригадада олардан басқа тағы бірнеше татарлар жұмыс 
жасайтын. Бұрғышы Хисамутдинов Бадреддин(көбіне орысша Боря дейді, 
лақап аты Чушма), машинист Халидуллин Ғарифолла(Гриша дейміз), 
бұрғышы көмекшісі Галиуллин Ильдар дегендер осы бригаданың басқа 
ауысымында жұмыс жасайды.  



... 

  Осы қыста, мына оқиғадан сәл кейінірек, осы қазу барысында тағы бір 
келеңсіздік орын алды. Қыс әлі жалғасуда, қар қалың, аяз сәл бәсеңсігенімен, 
әлі де күшінен қайта қоймаған. Бірақ ауа жақсы, шыңылтыр аяз, жел жоқ, 
айнала көз жетер жерге дейін аппақ болып көз қарықтырады. Бір күннен асты 
ұңғыда каротаж жұмыстары жүріп жатыр. БКЗ. Ақырғы емес, аралық БКЗ.  
Каротаж приборлары забойға дейін кідіріссіз барып, геофизиктердің жұмысы 
бірқалыпты жүруде. Каротаж отрядының құрамында Қошқарда  мектепте 
бірге оқыған(бір класс төмен) Сәтқали Құлжығаров деген жерлесім де бар 
екен, олардың жұмысының жағдайын білу үшін(приборлардың жүрісі қалай, 
қандай приборды жазды, ұңғының жағдайы қалай ...) каротаж лебедкасына 
жиі барып тұрамын. Геофизик инженер Сәтқалимен де әңгімелесемін. 
Білімді, өз жұмысын тым-тәуір меңгерген геофизик екені сөздерінен көрініп 
тұр. Мектепте жүргенде де жақсы оқыған, Қошқардағы кітапты көп оқитын 
оқушылардың бірі болатын. Ал біздің РИТС-1 мекемесінің атынан осы 
геологиялық(геофизикалық та ғой)жұмысты бақылауға басшымыздың 
геология саласы бойынша орынбасары Сыдих Диханов ағамыз арнайы 
келген. Түнге қарай геофизиктер өз жұмыстарын толықтай аяқтап, 
приборларын жинастырып ауылдарына шығып кетті. Мен түнгі вахтаға, 
каротаж жасалатын мезгілге әдейі сәйкестендіріп жоспарланған, 
механизмдерге жасалатын әртүрлі профилактикалық, күрделі жөндеу 
жұмыстарын аяқтаған бойда, инструментті қазуға түсіруге тапсырма беріп 
вагоныма келдім. Сәкең екеуміз шай ішіп алып, жайланып отырып каротаж 
материалдарын талдауға, зерделеуге, оқуға кірістік. Сәкең ағамыз бұл 
жөнінен өте мұқият адам, қолына әртүрлі түсті карандаштарын алып алып 
графиктерге шұқшияды дейсің. Өз ісінің білгірі еді біздің Сәкең. Оның 
қолында геофизиктердің приборлары жазған графиктер сайрап, сөйлеп қоя 
беретін. Ұңғының забойындағы температура қандай, ствол түзу қазылып бара 
жатыр ма, қисық кеткен жері қанша градусқа қисық, қандай тереңдіктерде 
қандай тау жыныстары орналасқан, қай тереңдікте ұңғы қанша мм-ге 
тарылған, немесе кеңіген, қай тереңдікте апан үңгірлер бар, алдыңғы 
түсірілген колоннаның «башмағы» орнында тұр ма ... , ой несін айтасың, 
Сәкең соларды қызық, шым-шытырық оқиғалы роман оқығандай қылып 
талдайтын. Оның қасында жүріп біз де ондай графиктерді біршама оқи 
алатын болып қалғанбыз. Осылайша отырғанда, түннің бір уағы болғанын 
сезбей де қалыппыз. Ұйықтар алдында қондырғыны бір шолып шығатын 
әдетім бойынша енді киінейін деп жинала бергенімде, вагонға көмекші 
бұрғышы жүгіріп келе «қондырғыда өрт» деп айқайлады да кері шауып ала 



жөнелді. Тездетіп қолыма ілінген киімді кие салып, Сәкеңе: «Тездетіп 
поселокке бар, күндізгі вахтаны оятып буровойға алып кел»,-дей сала 
буровойға қарай жанталаса шаптым. Көріп келе жатырмын, насосный 
сарайдың выхлоп жақ қапталын оттың сумаңдаған жалындары жалмап 
жатыр. Сарай биік, әрі осы қапталы ұзын болатын. Сарайды қаптаған 
«прорезиненное бурукрытие»(қазақтар брезент дейді) қалың болатын, енді 
солар отқа лапылдап жанып жатыр. Сарайдың каркасы НКТ құбырларынан 
тұрғызылғанымен, олардың арасын жиі-жиі жалпақ қайың тақтайлармен 
обрешетка жасап, оларға брезентті жіңішке рейкалармен қаққан ғой. Осы 
материалдардың барлығы да тез жанатын дүниелер, оның үстіне бұларға 
ұңғы қазыла бастағаннан бері майлар да шашыраған, сіңген, факельдердің, 
әртүрлі себеппен жағылған оттардың күйелері де қалың жұққан, қысқаша 
айтқанда өртенуге әбден дайын тұрғандар. Түнгі вахтаның бұрғышысы Титов 
Александр деген тәжірибелі, жақсы маман еді, моторшысы Ильясов Сәбит 
деген білікті маман, бұрғышының бірінші көмекшісі Харченко 
Инокентий(барлығымыз Кеша дейміз) деген пысық, алғыр, тығыншықтай 
шағын денелі спортшы жігіт. Вахтаның адамдарының біреулері шелектеп су 
шашуда, кейбіреулері қолдары жеткен жерлердің брезенттерін, ағаштарын 
багорлармен, балталармен, сүйменмен, пышақтарымен жыртып, жұлып, 
кесіп алып тастауда. Бұрғылау насосы арқылы техникалық су шашып(тіпті 
бұрғылау ертіндісін болса да шашып) өртпен күресуге болмай тұр. 
Дизельдері қызып, дайын тұрған №1 насостың втулкаларын, клапандарын, 
поршень-штоктарын ауыстырып бастап, әлі толықтай жинастырылып бола 
қоймаған, ал №2 насостың дизельдері әлі қызбаған. Бұрғышылар №1 насосты 
жинастырып болып, инструментті түсіріп жатқанда №2 насостың дизелін 
қыздырамын деген жоспармен моторшы Сәбит жұмыстанып жатқан ғой. 
Өрттің шығу себебі де осында жатқанын артынан Сәбиттен, №1 насосты 
жинастырып жатқан жігіттерден, тексеру барысында естігенмін. Осылайша 
насостардан қайыр жоқ болғасын, тілсіз жаумен тек қана адам күшімен 
күресу ғана қалғаны белгілі болды. Әзірге, өрттің жағдайына қайта оралайын. 
Сарайға жеткенше жүгірген күйімде, басымда әлденеше варианттар қайнап, 
пісіп, бұл өртке қай жағынан тиісерімді ойлап келген болатынмын. Өртке 
жеткен бойда жолыма жақын тұрған Кеша мен тағы бір жігітке менімен бірге 
сарайдың төбесіне шығуды айқайлап жеткізіп, өзім бірден сарайдың чандар 
тұрған жағындағы аласалау жерден жоғарыға өрмелей жөнелдім. Сәбитке тез 
электр тоғын рубильниктен айыруды, электростанцияны әзірге өшірмеуді 
тапсырдым, әйтпесе сарайдың қабырғасының жоғарғы жағымен жүріп 
жатқан кабельдер өртенуде, оларға су шашып жүрген, кабельдерді ұстап 
алған адамдар тоққа түсуі мүмкін ғой. Ойым, жоғары қарай лаулап 



шапшыған оттың жолындағы, төбеге жабылған брезенттер мен ағаштарды 
жоғалту, өрттің кеңге жайылып кетпеуіне, жолындағы жанатын 
материалдарды жою арқылы тосқауыл қою, сонда от тек қабырғаны ғана 
жалмай алады. Әйтпесе сарайдың төбесіне от жетсе болғаны, жанған брезент 
пен ағаштар сарайдағы дизельдерге, насостарға, олардың ременьдеріне ... , 
барлығына түседі де өрт үлкен аумақты жалмай бастайды. Сарайдың арғы 
жағында, іргесіне тиіп тұрған бірнеше мұнай, әртүрлі сұйық химреагенттер 
жинастырылған 50 кубтық қазандар да жатыр, олардың сараймен екі 
ортасында задвижкаларынан аққан мұнай араласқан сулар, ертінділер де бар, 
бұл маңға от жеткендей болса болғаны, лаулай жөнелуге дайын. Сарайдың 
еденінің асты да мұнай, дизельдерден аққан май араласқан суларға кілкіп 
жататын жаз кезінде, қазір олар қатып жатқан болар. Оларға от тигендей 
болса, ештеңені құтқарып үлгере алмаймыз. Қазіргі басты қауіп төбеде, бетін 
аулақ қылсын, егер төбеге от шығатындай болса құрығанымыз деген ой 
миымды тесіп бара жатты. Онда бүкіл қондырғыдан айырыламыз деген сөз. 
Осындай жаман ой денемді де, санамды да қалтыратып жіберді. Қарап тұрып 
өлуге болмайды, күресіп, жанталасып өлу керек. Жанұшырып, маймылша 
өрмелеп төбеге де шықтық, менің қолымда үлкен, өткір селебе пышағым бар, 
буровойда болғанда үнемі жанымнан тастамаймын, жұмыс шалбарымның 
белдігінде, қынында жүреді. Жігіттер балта ала шығыпты. Біз шыққанша 
оттың тілі де жалмаңдап төбені жалай бастады, төбені жапқан ағаштардың 
кейбіреулері сытырлап жануда, көпшілік брезенттер ысып, буланып қыза 
бастаған. Төменнен, қабырғаны жалмап келе жатқан оттың жалыны 
жоғарыда жүрген біздерді жақындатар емес, бет қаратпайды. Барынша 
лаулап жанған отқа жақындауға тырысып, жалма-жан жыртуға, айыруға, 
кесуге, балталауға кірісіп кеттік. «От-тілсіз жау» деген өте дәл айтылған 
теңеу екенін сонда ғана анық сездім. Үнсіз жалмап жеп жатыр, жоғары 
өрмелеп ұмтылуда. Лаулаған оттан шегіне, шегіне біз сарайдың орта тұсына 
да жақындап қалғандай болып көрінді маған. Бірақ ештеңеге мән беріп 
қарауға, мойын бұруға уақыт жоқ еді. Қанша алысқанымызды білмеймін, 
төменге, сарайдың ішіндегі механизмдерге түскен жанған тақтайлар мен 
брезенттерді, біздің лақтырып жатқан шала жанғандарымен қоса төмендегі 
күндізгі вахтаның жігіттері сүйреп алып кетіп жатырды. Төбеде жүрген 
біздердің аяғымыз басып жүрген тақтайлар шала күйген, кез келген уақытта 
сынып кетуге әзір еді де, біздер солармен бірге төмен құлауымыз әбден 
мүмкін еді. Қабырғадағы тақтайлар мен брезенттердің нобайы өртеніп кетті, 
жігіттердің жыртып, жұлып алып үлгергендері шамалы. Сарайдың төбесінің 
үштен біріндегі тақтайлар мен брезенттер жұлынған, өрт шалған, жартылай 
күйген ... . Осылайша тілсіз жауды тоқтатқан болдық. Әупірімдеп жерге 



түстік. Сарайға қарау қорқынышты. Ал сарайдың төбесіне, біз жүрген 
жерлерге қарау одан да қорқынышты. Қалай ғана сол төбеде жүргенбіз, жай 
жүрмей, арпалысып отпен алысып, күшке салып қалың брезенттерді жыртып, 
жұлып, ағаштарды сындырып ... жұмыс жасадық-ау. Аяғымыздың астында, 
төменде самсаған темірлер, механизмдер(дизельдер, компрессор, насостар, 
жұмыстарын тастай сала өрт сөндіруге кірісіп кеткен бұрғышылардың 
әртүрлі шашылып жатқан саймандары). Аяғымыз басып жүрген шала жанған 
ағаштар сынып кеткендей болса біздер төмен қарай ұшамыз ғой. Төмендегі 
жайраған темірлердің үстіне осындай биіктен құлап түссең аман қалмасың 
белгілі, оның жолы әрмен, ия өлесің, ия қатты мертігіп мүгедек болатының 
айдан анық. Солығымызды басып, өртті тоқтаттық па, жоқ па деп, көзімізге 
сене алмай, темекіні сорғылап, тыныс алып тұрмыз. Қасымда тұрған 
Кешадан: «Как мы не провалились с такой высоты?»,-десем, ол: «Я тоже об 
этом думаю, сейчась только мне страшно смотреть на крышу сарая»,-деп 
жауап берді. Күндізгі, түнгі вахта түгел осында. Тіпті әйелдер де асханадағы 
бар ыдыстарды(кастрөлдер, шелектер, тіпті үлкен ожаулар) алып келіп 
шелектеп, кастрөлдеп жігіттерге су тасып көмектесіпті. Жігіттер су шашып, 
кейбіреулері қар аралас топырақ шашып, әйтеуір барлығы жандарын салып 
арпалысыпты тілсіз жаумен. Айнала соғыстан кейінгі алаң сияқты, 
шашылған шала күйген ағаштар, өрт шалған, түгел өртенген брезенттердің 
қалдықтары. Құдай қарасқанда, лүп еткен жел болмады ғой. Қалайша, 
осындай баға жетпес қолдау көрсеткен Құдайға шүкіршілік айтпассың!!! 
Сәлден соң жігіттермен бірге айналаны жинастырдық, бірнеше жерде үлкен-
үлкен өрттен шыққан үйінділер пайда болды. Осылайша арпалыспен 
жүргенде қысқы таң да ағараңдай бастапты. Айналадағы аппақ қардың 
көпшілігін күйе басыпты. Ендігі мәселе, сарайдың өртенген жеріне ағаш, 
брезент қайдан табамыз, өртеніп кеткен кабельдердің, светильниктердің 
орнын қалай жетістіреміз? Мынандай ашық күйінде дизельдерді қыздыруға, 
жұмыс жасатуға болмайды. Дизельдердің жұмыс жасайтын температурасын 
көтере алмаймыз, күн аяз, қазір жел жоқ болғанымен, ертең не болатыны 
белгісіз. Үстірттің азынаған ызғырық желі аяқ астынан жын сияқты көтеріле 
қалмасына кім кепіл. Ашық, ызғырық жерде жұмыс жасау жігіттерге де 
қиын,  салқын күйінде күш түсіріп жұмыс жасатып дизельдерді де істен 
шығаруымыз мүмкін. Сондықтан қалайда сарайдың ашық қалған жерін 
жабуымыз керек, қазуды тоқтатпауымыз керек. «Отан бізден метр проходка 
сұрап жатыр, мұнай табуымыз керек» деген жалған, пафосты сөздер 
айтпағанмен, жұмыс жасауымыз керектігі айқын. Біреу бізге қашан 
сарайымызды бүтіндеп, жұмыс жасайтын жағдай жасап береді деп күтуді 
ойламасақ та болады. Оған уақыт та жоқ, бұлайша соза берсек, чандардағы 



ертінділер де қата бастайды, ал бұл дегеніңіз өте ауыр жағдайға әкелері 
сөзсіз. Өзіміз бүлдірген екенбіз, енді өзіміз осы жағдайды қалпына 
келтіруіміз керек. Мүмкіндігінше орталық сезбейтіндей қылып, жымын 
білдірмей жіберуге тырысуымыз керек. Қондырғы басында басы артық ағаш 
та, брезент те, керек десең, шеге де жоқ қой. Ойластырып отырып, 
қондырғыны айналып шығып тапқаным, химреагент жинайтын сарайдан 
біраз материал алуға болады екен, мұнараның 25 м биіктікте тұрған, екінші 
верховой жұмыс жасайтын люлька орналасқан палатадан да біраз материал 
түсіруге болатыны көрінді. Қондырғы басына келетін цемент, бентонит сазы 
сияқтыларды жауып қоямыз деп пайдаланып жүрген біршама брезенттеріміз 
де бар, осыларды дұрыстап жинастырсақ сарай жабылып та қалатындай. Таң 
әлдеқашан атқан еді, күндізге жұмысқа шығатын вахтаны жуынып-шайынып, 
ыстық тамақ ішіп, сәл де болса демалып алып, вахтаға асықпай, түске таман 
шығарсыңдар деп поселокке жібердім. Олар түні бойы көз ілместен өртпен 
арпалысты, әрі өткен күні вахтада болып, тәулік бойы демалмаған болатын. 
Диханов Сыдиық ағама: «Сіз орталықпен байланысқа шығыңыз, таңғы 
берілетін ақпаратты беріңіз. Каротаж жұмыстары созылып жатыр, 
геофизиктердің бірер приборлары істен шығып, оңдап, қайтадан жазуда. 
Ұңғының жағдайы жақсы, приборлар забойға дейін жақсы барып тұр дерсіз. 
Мені қондырғыда шаруаларымен жүр дей салыңыз. Ал мен сарайды тездетіп 
қалпына келтіру жұмыстарына басшылық жасайын, жігіттерге көмектесейін. 
Кешке дейін инструментті ұңғыға түсіруге жағдай жасауымыз керек»,-деп 
культбудкаға жібердім. Кірісіп кеттік. Оңай болған жоқ, бірақ екпінді 
еңбектенгеннің, жігіттердің жұмыла қимылдағанының арқасында кешкі 
вахтамен инструментті түсіруді бастап та кеттік. Сарай жабылды. Қалған 
жұмыстар өз реттерімен жүре береді ғой. Шаршағанымыз, тоңғанымыз 
өзімізге олжа. Төменгі верховой палатасын көп жалаңаштамауға тырыстық, 
тек керегін ғана алдық. Көпшілік жерлерді, әсіресе химреагент сарайын 
бөшкелердің қаңылтырларымен де жаптық. Ол кезде қондырғыға польшалық 
дизельдерге құюға арналған арнайы М10Г; М8Г деген жағар майларды көк, 
әдемі импортный бөшкелермен әкелетін еді. Майдан босаған бөшкелерін кері 
тапсыруымыз керек қой, бірақ дәл есебін есептеп отырған жан 
болмағандықтан босаған бөшкелер қондырғы басында, тапсырылмай 
жиналып қалатын. Бірер күннен соң автогенмен сол бөшкелерді жарып, 
қаңылтырларын балғамен төске салып тегістеп жіберіп тым жақсы 
химреагент сарайын жасап алдық. Әртүрлі текстропный ременьдерді рейка 
ретінде пайдаланып брезенттерді сарайдың қабырғасына, төбесіне жаптық. 
Қолда бар осындай материалдарды пайдаланып аяқ астынан орын алған 
қиындықтан шыққанбыз.  



  Енді осы өрт қалай шыққанын тексеру барысында анықталған жайды 
жазайын. Бұрғышылар №1 насосты жинастырып жатырғанда, моторшы 
Сәбит №2 насостың дизельдерін қыздыруға дайындауға кіріседі. Сарайдың 
қабырғасына жақын тұрған шеткі дизельдің картеріндегі майды қыздыру 
үшін астына факель(неге әдеттегідей астауша қоймады?) қояды да, 
радиаторға ыстық су құю үшін екі шелегін алып даладағы водомаслогрейкаға 
жүгіріп кетеді. Ол асығып жүріп, бұрыла бергенде аяғымен факельді қағып 
қалып, ол факельдің сарайдың қабырғасына қарай құлап кеткенін көрмейді 
де, сезбейді де. Май сіңіп, өртенуге дайын тұрған брезент пен ағаштар сол 
бойда гулей жөнеледі. Ал Сәбит болса шелектерін водомаслогрейканың 
қасына тастай салып, ГСМ қазандары мен қондырғы арасындағы дизтопливо 
жүретін құбырлардың бойына екі жерде үлкен қылып жағылған от 
алаулардың біреуінің сөнуге қалғанын көреді де, соларға отын тамызуға 
жүгіреді. От алауларға отын тамызып жүргенінде сарайдың қабырғасындағы 
алаулаған өртті көріп кері жүгіреді. Насосты оңдап жатырған жігіттер де 
өртті Сәбитпен бір мезгілде байқайды. Бұл кезде өрт әбден күшіне енген 
болатын. Қалғаны белгілі ғой, жоғарыда жазғанымдай әрекеттің арқасында 
аман қалдық. Осы жерде айта кетуім керек, мен осы өрт үшін Сәбитті 
ешқашан жазғырған емеспін. Сәбит Астраханьдағы мореходный училищені 
судовой моторист мамандығы бойынша жақсы бағамен аяқтаған, біраз жыл 
Волгада жүзетін шағын кемелерде моторист болып жұмыс жасаған. Өте 
сауатты, білікті, көзі ашық жігіт. Қателік кімде болмайды, бәріміз де 
бірдейміз ғой. Бұл жерде де кінәнің бір ұшы жазғы дизтопливомен қақаған 
қыста жұмыс жасауға мәжбүр қылған орталық басшылықта да сияқты.  

  Осы жерде келесі жазда  Сәбит осы қондырғының басында польшалық 
дизельдің вентиляторына бір қолын алақанымен бірге туратып алды. 
Мүгедек болып қалды. Сәбит сол күні күндізгі вахтада жұмыста болатын, 
мен де сол кезде буровойды аралап, қазу жұмысын қадағалап жүргенмін. 
Сәбит польшалық дизельге профилактикалық күтім жасап жатқан еді. 
Жоғарыда жазғанымдай, Сәбит білікті маман. Қалай екенін қайдан білейін, 
жазым болайын десе аяқ астынан ғой, сол сәтте оның біліктілігі пайдаға 
аспады. Польшалық дизельердің бір ерекшелігі, олардың вентиляторлары 
ауаны дизель беттен(ішкі беттен), радиаторға қарай(сыртқа қарай) 
айдайды. Қысты күндері жұмыс жасап тұрған польшалық дизельдің 
радиаторының алдына тұра қалсаң әжептәуір жылынып алуға болады, 
дизельден шыққан ыссы ауаны, радиатордың ыстығымен қосып алдына 
қарай айдап, радиатордың алдын ыссы қылып қояды. Қысты күндері тоңған 
жігіттер осылай қарай жүгіретіні бар. Ал отандық дизельдерде керісінше, 



вентиляторлары сырттан ішке қарай айдайды. Бұларды әккі, тәжірибелі 
моторшы Сәбит түгіл, қондырғыда аз уақыт та болса жұмыс жасаған 
моторшының көмекшісі де біледі. Тағы бір анықтап көрсете кететін 
польшалық дизельдің ерекшелігі, оның қуатында, польшалық дизельдерде 700 
аттың күші бар, ал отандық дизельдерде 450-500 аттың күші болады. 
Демек, польшалық дизельдің вентиляторы да қаттырақ айналады, соған 
сәйкесінше ауаны сору күші де қуаттырақ болады деген сөз ғой. Сәбит 
польшалық дизельдің вентиляторының қорғаныс торын алып тастап, сол 
маңға жақын жердегі әлдебір тетіктерін(сірә, май жүретін шләнгісін) 
ауыстырған. Қорғаныс торы жұмыс жасауға кедергі болған. Қорғаныс 
торды салмай тұрып, әлгіде ауыстырған тетігін жұмыс кезінде қарап көру 
үшін(май жібере ме, жібермей ме деп) дизельді қысқа уақытқа ғана 
жұмысқа қосады. Қырсыққанда әлгі тетік май жібере бастайды. Дизельді 
тоқтатуға ерінген Сәбит(шайтан түртіп тұр ғой), дизель жұмыс жасап 
тұрған кезде әлгі тетікті қатайтайын деп сол маңға қолын сұғады, қолына 
ұстаған кілті де бар. Вентилятордың қорғаныш торы жоқ.  Ал бұл 
дизельдің вентиляторы болса өте қатты күшпен ауаны сыртқа қарай 
айдайды ғой, Сәбиттің әлгі тетікке қарай ыңғайлап соза берген кілт 
ұстаған қолын қатты жылдамдықпен айналып тұрған вентилятор орасан 
күшпен сорып ала жөнеледі де, вентилятормен турап тастайды. Қолына 
ұстаған кілті радиаторды бүлдіреді. Сәбиттің шыңғырған даусына сол 
маңда жүрген біршама адам жиналдық. Мен де бармын солардың арасында. 
Сол жерде не көргенімді жазбаймын. Аға моторшы Ильясов Сәбит өз ісінің 
шебері, әрі таза жұмыс жасайтын маман болатын. Бұлай болады деп кім 
ойлаған. Техника қауіпсіздігін сәл сәтке болса да естен шығарудың қандай 
қайғылы жағдайға алып келетінін көрдің бе? Тағдыры ғой.        

  Бірақ, бұл өрттің жағдайы орталыққа жетпей қалған жоқ. Өрттен кейін 
барлығы өз орындарына келгеннен соң, КЭ «МНГР»-дің бір инженері әлдебір 
шаруалармен біздің қондырғы басына келген, қондырғыны аралап жүріп 
химреагент сарайының басқаша түрге айналғанын(көк қаңылтырлармен 
қапталғанын), шлам амбарларының ішіне жасырылған өртенген ағаштар мен 
брезенттердің қиқымдарын көреді, насос сарайының да төбелерінің, 
сарайдағы механизмдердің от шарпыған, күйелеш-күйелеш болған, ыстан 
баттасып(қанша жусақ та жуық арада кетпеген) тұрғанын байқайды, 
жұмысшылармен әңгімелесе жүріп бірдеңелерді біледі. Ауылға келгесін 
РИТС-1 басшылығына бәрін хабарлайды. Бұл да маған плюс емес еді. 
Қондырғыны өрттен құтқарып қалдың деп ешкім басымнан сипай 



қоймағанын, ағаштан жасалған болса да ордень бере қоймағанын сезіп 
отырған боларсыңдар.          

... 

  Техникалық колонды түсіріп, цементтеп, превенторды орнатып алып, ары 
қарай қазу жұмыстарын жалғастырып жатырған кезіміз. Жаздың жаймашуақ 
әдемі кезі. Қондырғы бірқалыпты ырғақпен жұмыс жасауда, күндізгі 
вахтаның бұрғышысы Строев деген өте сақ, тәжірибелі маман. Техникалық 
орта білімі бар, бір кездерде техника қауіпсіздігі жөніндегі инженер де болып 
қызмет жасаған адам. Жөнсіз қателіктер жібере қоймайтын, қандайма істе 
болмасын әр қадамын сақтықпен жасайтын адам. Түс мезгілі. Бұрғылау 
жүріп жатыр, қолайсыз жағдай бола қалатындай еш белгі жоқ. Вахтаның 
жігіттері кезектесіп тамақтанып болғасын, қондырғыны тағы да бір айналып 
шығып мен де тамақтануға келдім. Тамақтанып отырғанымда буровойдан 
көңіліме қона қоймайтын дыбыстар келе бастады. Әдетте, буровойда 
жасалып жатқан әр процесстің өзіне тән дыбыстары болады. Қалыпты 
жағдайдағы қазып жатқандағы дыбыстар, инструментті көтеріп-түсіріп 
жатқандағы дыбыстардың өз ерекшеліктері болады, олар бұрғылаудан 
хабары бар маманның санасына әбден сіңген, құлағына жағымды болып 
қалған. Ал осындай бір қалыпты процесстер жүріп жатқан мезгілде құлағыңа 
сәл басқашалау дыбыс келе қалса болғаны, санаң міндетті түрде дабыл қаға 
жөнеледі, құлағыңды елең еткізеді. Өзіңнің еркіңнен тыс сана сезімің, 
құлағың сол жағымсыз дыбысты бақылауға алады. Менің де құлағыма 
буровойдан қалыпты жағдайда бола қоймайтын, әлсін-әлі ШПМ-дарды 
қосып-айырып, қатты қысымды ауа шығарып «пыш-пыштаған» дыбыстар 
келе бастады. Бұндай дыбыс жақсылықтың белгісі емес. Тамағымды іше 
отырып бұл қаншаға созылар екен деп тыңдаймын келіп. Қоятын түрі 
көрінбегесін ішіп отырған тамағымды тастап далаға шықтым, буровойға көз 
салдым. Құлағым да, санам да алдамаған екен. Тездетіп буровойға жеттім. 
Бұрғышы қазып жатырған құбырдың ұзындығын аяқтағаннан соң, квадратты 
көтеріп, оны АКБ-3М(автоматический ключ буровой) деген кілттің 
көмегімен ашады, квадратты шурфқа салады да, келесі құбырды АКБ-3М 
кілтінің көмегімен жалғайды, жалғанған құбырды ұңғыға түсіреді де ПКР-
560(пневматические клинья ротора) дегенге отырғызады. Бұрғылау 
құбырлары отандық, материалы осал(«Д» маркалы металл), әрі көптен бері 
жұмыс жасап келе жатырғандықтан ПКР-ге отыратын тұстары тозған, 
клиндерге дұрыс отыра қоймайды. Бұрғышы өзіне қажетті биіктікке 
құбырдың муфтасын отырғызу үшін клиндерді әртүрлі жағдайға келтіріп 
роторды сәл бұрады, құбырды сәл көтеріп алып отырғызып қарайды. 



Осылайша әлектеніп жатырғанында құбыр жоғары да көтерілмей, төмен де 
түспей, бір орында қақайып тұрып қалады. «Прихват» болғандағы сияқты, 
ешқандай әрекетке көнбейді. «Прихват» болуы мүмкін де емес, қазір ғана 
инструмент қозғалып тұрды, әрі қазып болғанына да көп уақыт бола қойған 
жоқ қой. Менің естігенім бұрғышының осылайша әлектеніп, аяқ астынан не 
болып қала қойғанын түсіне алмай «пыш-пыштатып» жатқаны екен. Мен 
қондырғыға кіре бұрғышының ұңғыдағы инструментпен жасаған барлық 
қимыл қозғалыстарын қалт жібермей жазып тұрған ГИВ-6 приборының 
диаграммасына үңілдім. Диаграммада бұрғышы тарапынан ешқандай 
оғаштық көрсетілмеген. Бұрғышы мен бұрғышының бірінші көмекшісінен 
сұрасам олар да мардымды түсінік бере алмады. Бұрғышы сәлден соң, маған 
көрсетейін деген оймен,  инструментті сәл «разгрузка» жасап отырғызды да, 
енді сәл-пәл көтеріп, инструменттің өз салмағын алуға тырыса бергенінде 
күтпеген жағдай орын алмасы бар ма. Клиньдерді толық ашып та 
үлгерместен, құбырдың ұңғыдан шығып тұрған жоғарғы жағы, муфтасымен 
бірге(ұзындығы шамамен 70-80 см.) орасан күшпен үзіліп кетті де, 
элеватордан ұшып шығып, крюкоблоктың шүйдесіне соғып, подсвечниктің 
үстінде, бұрғышының қасында ГИВ-6 приборына қарап тұрған менің дәл 
бетімнің алдынан зуылдап өтіп(атиллерияның снаряды сияқты), менің артқы 
жағымдағы еденге барып соғылды. Тіпті ол «снарядтың» лебі бетімді 
шарпып өткендей де сияқты. Ойпырмай, ә!!! Қондырғының едені 7 
мм.қалыңдығы бар меттал листерден төселген ғой. Сол жерде тұрған 
барлығымыз қимылсыз, тұрған жерімізде қаттық та қалдық. Үн шығарып 
үлгере алмадық. Не болғанын түсіне алмай абдырадық. Сәлден соң ес 
жинадық, бір-бірімізге қарадық. Бұрғышы Строев өлген адам сияқты құп-қу 
болып кеткен. Менің де келісіп тұрғаным шамалы болар сырт қараған адамға. 
Бір қызығы, мен қорқып та үлгере алмаған тәріздімін. Құбырдың қалың 
металл еденге соғылған жерінде жаңа туған ай сияқты ойық жырық пайда 
болыпты. Қалың металлды айшық тәрізді формада тесіп, құбыр муфтасы 
еденге қиялай соғылып, өткір жағымен жыртып жіберген. Есімізді 
жинағасын ұңғыдан шығып тұрған құбырды көре алмадық. Ойымыз, 
инструмент ұңғының ішіне, төмен қарай «ұшқан» екен деген еді. Дұрысында 
солай болуы да керек қой. Роторға жақындап төмен қарасақ, муфтасы үзілген 
құбыр сол күйінде ротордың орта деңгейінде, одан төмен де емес күйінде 
шошайып тұр екен. Ұзақ «жыр» болып кететін болғандықтан бұл 
жағдайдан(аварийный жағдайдан)қалайша шыққанымызды жазбаймын. 
Оншақты сағаттай әуреленіп, инструментті қозғай алатындай жағдайға 
жеттік. Қызықтың бәрі осында, осыншама уақыт қимылсыз тұрған 
инструмент «прихват» болып қалмапты, аздаған «затяжкалар» болды, бірер 



сағат «расхаживать» еткесін, жақсылап «жуғасын» босап шыға келді. Бұл 
жағдайдың да барлық сәттері әлі күнге санамнан өшпеген, көз алдымда.  

    Біз жұмыс жасап жатқан бұрғылау құбырлары өте ескі, отандық 
заводтардан шыққан, материалы нашар құбырлар еді. Көп «нагрузка» беріп 
«расхаживание» жасауға, үлкен күшпен жоғары тартуға болмайтын еді, 
бұрғышыларға талай ескерткенмін. Строев та бұны жақсы білетін. Осы жолы 
ол лебедканы дер кезінде тоқтата алмай, тормозға ие бола алмай қалып, 
қалайша инструментті қаттырақ тартып алғанын сезбеген. Өзі әбден абдырап 
қалды. «Бес попутал, бес попутал» дей береді. Енді бұл қауіпті жағдай қалай 
орын алғанына көшейік. Квадратты ашқанда, келесі құбырды жалғағанда 
АКБ-3М кілтінің әртүрлі размерлі құбырлардың замоктарына арналған 
челюстерін ауыстыру керек. Құбырдың муфтасы мен квадраттың муфтасы әр 
өлшемде. Челюстерін ауыстырған сайын бұрғышының бірінші көмекшісі 
оларды кілтке арнайы бұрандалы  штифтпен бекітуі керек. Кейбір 
жағдайларда асығыстық жасап челюстерді бекітпейді. Мына жерде де тап 
осы жағдай орын алған. Бекітілмеген челюсть әлдебір себептермен ұңғыға 
құлап кеткен. Роторға, ПКР-ге, оның астындағы разъемная воронкаға, 
превенторға тоқтамастан, превентордың астындағы ішкі диаметрі тарлау 
посадочный флянецке барып тірелген. Инструментті жоғары көтергенде ол  
жоғары қозғалып, инструменттің жоғары жүруіне кедергі болмаған. Ал 
инструмент төмен түскен кезде ол посадочный флянецке сыналап кірген, 
инструмент төмен отырған сайын ол әбден сына сияқты қалыпты алған. 
Болды. Енді осындай күшпен сыналанып отырған челюсть инструментті 
ешқайда жібермей «мертвый хваткамен» ұстап қалған. Артынан ол челюсті 
мықтап қадалған жерінен автогенмен көсек-көсек қылып, жіңішкелеп 
турап(еттің майын қиялап турағандай) шығарғанбыз.  

Құбырдың жұлынып, орасан күшпен ұшып шыққан бөлшегі сәл(5-6 см) 
траекториясын өзгерткенде менің басым жұлынып түсетіні сөзсіз еді. Құдай 
сақтады, мықтап сақтады!!! Әйтпесе, мен мына естелікті жазып отырмас едім 
қазір. Едендегі ойықты мен сол ұңғыны қазып біткенше күніне бірнеше 
мәрте көріп жүрдім, сол ойық әлі көз алдымда. Мен қалай аман қалдым, 
инструмент қалай осыншама уақыт қимылсыз қалғанда «ұсталып» қалмады 
... , бұлар да Ащытайпақ жұмбағы болып қалды мен үшін. 

  Осы жерде, Ащытайпаққа қатысы жоқ, бірақ осыған ұқсас тағы бір 
«өлімнен қалғанымды» жазып жіберейін. Ащытайпақтан соң біраз жылдар 
өткесін, мен РИТС-1 мекемесінде инженер-технолог болып жұмыс жасап 
жүргенде болған оқиға еді. Николаевская-4 ұңғысын қазу үшін заводтан 



шыққан су жаңа Уралмаш-3Д қондырғысының тек мұнарасын ғана құралдап 
қойған болатын. Бір жағы Өлі-Қолтық, екінші жағы Николаевскаяның 
жалпақ соры. Өлі-Қолтықта біздің бірнеше бригадамыз қазып жатыр, 
Николаевскаяда да екі бригада жұмыс жасап тұр. Өлі-Қолтықтың жері 
өте нашар, қысы-жазы бір құрғамайды, қатпайды, жаңа туған сәбидің 
еңбегіндей былқылдайды да жатады. Ал Николаевскаяның жалпақ соры 
бұдан да жаман. Өлі-Қолтықтағы бригадаларға машинамен, трактормен 
бірдеңе қылып баруға, жүк апаруға болатын болса, Николаевскаядағы 
С.Салманов пен В.Т.Ильясовтың бригадаларына вахтаны, тамақты, 
әртүрлі жүктерді МИ-8 вертолетімен тасимыз. Ауыз су мен жанар-жағар 
майларды, ұзын құбырларды, химреагенттерді вертолеттің астына іліп 
алып жеткізетініміз тағы бар. Тампонаж техникаларын, каротаж 
отрядтарын ... тағы сол сияқтыларды бірнеше тракторлармен ондаған 
шақырымға сүйреп алып баратынымыз шындық. Осындай сорда бауырымен 
балшыққа кіріп сүйретіліп барған техникаларға қараудың өзі аянышты. Әр 
жерлері жұлынған, жыртылған ... жұлма-жұлма болып құр сүлдерлері ғана 
жететін қондырғы басына. Бұл жаққа аяғын басып осылайша азаппен бір 
келген көліктердің иелері әртүрлі сылтаулармен келесіде бұл сорға 
жоламауға тырысатын. Сондай жалпақ сордың жиегінде, Өлі-Қолтық 
жақта Николаевская-4 ұңғысын қазатын болдық. Қыстың қатқақ кезін 
пайдаланып қондырғының жабдықтарын жеткізіп тастауға болатын да 
еді, бірақ оларды әркім бір ұрлап кететін болғандықтан, әзірге кімнің 
бригадасы қазатыны белгісіздеу болғандықтан, жаппай тасымалдау 
тоқтап қалған. Әзірге тек қалқайған мұнара ғана тұр. Қыстың кезі, кейде 
жаңбыр жауып, кейде қар жауып, арасында аяз соғып, табиғат ойына 
келгенін жасап тұрды осы қыста. Ертеде айтатын нағыз жұт, жердің 
беті жылтыраған мұз. Осындай қыста ғой тамағын теуіп жейтін жылқы 
малының аяқтары мұзға қиылып қалатыны. Қолтық жақта жүрген маған 
орталықтан, жөндеу бригадасының адамдарын алып Николаевская-4 
мұнарасына баруым керектігі хабарланды. Жұмыстың реті, құралдап 
қойған жаңа мұнараға талевый блокты алып бару керек және жіңішке 
троспен оснастка(оснастка талевой системы) жасауым керек екен. 
Николаевская жаққа жақын тұрған Қолтықтағы бір бригаданың 
поселкесіне орналасып, бірер күн екі ортаға қатынап жұмыс жасайтын 
болып шештік. Жөндеу бригадасының құрамында, бригадирі Есқалиев 
Мұратәлі, жөндеушілер Леонид Пчелинцев(біздер Леха дейміз), Жалханов 
Өтеп ағамыз, автогенщик-сварщик В.Саенко бар. Бейнеудегі базадан жаңа 
қондырғыға тиесілі жаңа талевый блокты және оснастка жасайтын 
12,5мм.тростың бір бухтасын, шамамен ұзындығы 1000 метрдей, 



алдырдық. Жаңадан жасалатын оснастканы әуелі осындай жіңішке 
қанатпен жасап алады да, дұрыс-бұрыстығын тексеріп алғасын, жуан 
талевый қанатқа(жуандығы 28 мм., немесе 32 мм.)ауыстырады. Талевый 
блокты, жіңішке қанатты алып, жүк машинасы мен автокранға бөлініп 
отырып алып мұнара тұрған Николаевская-4-ке келдік. Келсек, айнала көк 
мұз, мұнараның ротор тұратын 5-6 метр биіктегі алаңына шығатын баспа 
да қалың көк мұзбен қапталған, жоғарыдағы кронблокқа шығатын 
баспалар(маршевая лестница) да солай екен. Темір атаулының бәрі көк 
мұзбен қалың қылып қапталған, барлығының сыртына қалың мұз қатқан. 
Жоғарыдан түскен тапсырманы орындауымыз керек, мынаның барлығы мұз  
екен деп үйге қайтып кете алмаймыз ғой. Мынандай көк мұзда жұмыс 
жасау, оның үстіне көк мұз қатқан баспалдақтармен кронблокқа(53 
м.биіктікке)шығу қиын, әрі қауіпті. Қарамағымдағы адамдарға 
инструктаж жасап, жұмыстың ретін түсіндіріп алып кірісіп кеттік. Көк 
мұз құрсанған баспалдақпен өрмелеп бурплощадкаға(ротор болатын жерге) 
әупірімдеп шықтық. Бұл жердегі аяғымыздың астындағы, металл едендегі 
мұздарды қолымыздағы темірлермен ұрып-ұрып тазалаған болдық. 
Машинадағы тальблокты автокранмен көтеріп осы алаңға өзімізге жұмыс 
жасауға ыңғайлы қылып орналастырдық. Қолымда өзім қатты картоннан 
жасап алған оснастка жасаудың екі макеті бар еді, соның біреуін 
жоғарыға, кронблокқа шығатын жігіттерге бердім, тросты қай кезде қай 
роликтен өткізу керектігін түсіндірдім. Жоғарыға шығатын жігіттерді 
төменгі палата тұрған 25 м.биіктікке дейін барлығымыз бірге баспадағы 
мұздарды ұрып  тазалап жеткізіп салдық. Ары қарай өздері кетті. Қазір 
айтуға оңай, ал сол көк мұз қатқан баспалармен еңбектеп отырып 
жоғарыға көтерілу қиынның қиыны болды. Әр баспалдақ қалың көк мұзбен 
қапталған, қолың да таяды, аяғың да тайғанайды, тіпті баспалдақтардың 
екі жағындағы қолмен ұстап жүретін перилаларға дейін көк мұзбен 
қапталған. Темірмен ұрғанда мұз әрең шытынайды. Жігіттер жоғарыға 
жетті, біз төменде дайындық жұмыстарын аяқтадық. Жөндеу 
бригадасының барлық жігіттерін ең басты жерлерге, жоғарыдағы 
палатаға, кронблокқа жібердім де, өзімнің қасыма екі машинаның 
шопырларын алып қалдым, бұл жерде үшеумізден қалатын жұмыс жоқ деп. 
Жоғарыға бұрғылау қондырғысымен таныс жұмысшыларды, өздерінің 
бригадирлерімен бірге жұмсадым. Жоғарыдағы жігіттер өздерімен бірге 
алып кеткен жіңішке пеньковый қанатты(жіңішке арқан ғой) төмен 
саумалап түсірді. Біздер оған жіңішке тростың ұшын жалғадық та олар 
соны көтере бастады. Ортадағы палатада бір жігіт те оларға саумалауға 
көмектесіп тұр. Осылайша бірер роликтерден өткіздік, жұмыс жайлап-



жайлап жүріп жатқан тәрізді. Жоғарыға қарап, тростардың жүргені 
дұрыс па екен деп қолымдағы макетпен салыстырып шалқайып тұр едім, 
бір мезгілде кронблокта(53м биікте) тұрған бір жігіттің қолындағы жуан 
арматурадан жасалған, ұзындығы 70-80 см. крючогы зуылдап ұшып келіп 
металл еденге сарт ете түсті де, шоршып аспанға бір атылып барып 
жерге құлады. Крючок дәл менің қасыма түскен болатын, желмен етегі 
делдиіп тұрған геологиялық, жел өткізбейтін сары брезент плащымның бір 
қапталын жұлып түсті. Мен де, басқалар да тұрған жерімізде қаттық та 
қалдық. Қыбыр етуге шама жоқ. Жоғарыдағы адам қолындағы крючогін 
жуан жіппен байлап қойған ғой. Байлап қойған жібі үзіліпті, қалай үзілгені 
белгісіз. Сәл тоқтап, қорқынышымызды басып алып, өзімізге өзіміз келгесін 
жұмысты жалғастырдық. Кеш ерте түсетін болғандықтан, қас қарая 
жұмысты тоқтаттық, Қолтыққа демалатын орнымызға қайттық. 
Ертеңіне оснастканы толықтай аяқтадық.  

  Осы жерде айта кетейін, осы Николаевская-4 қондырғысына көктем шыға 
Қолтықтағы қазып жатырған ұңғысын аяқтағасын Евгений Васильевич 
Герасименко басқаратын(баяғыдағы Ащытайпақ-2-дегі өзімнің бригадам) 
бригада келді. Николаевская-4 жалпақ сордың жиегінде тұрғандықтан 
Николаевская сорының ортасында жұмыс жасап жатқан екі бригадаға 
келетін барлық жүктерді қабылдап алып, тракторларға сүйреткен жалпақ 
табанды шаналарға тиеп жіберетін «перевалочный пункт» болды да 
шықты. Әртүрлі құбырлар, химреагенттер, жағар-жанар майлар, 
цементтер ... осы жерге түсірілетін де, шаналарға тиелетін. Бұл да болса 
бұл бригада үшін қосалқы жұмыс болғаны шындық. Бұндай қосалқы жұмыс 
үшін басы артық жұмысшы, арнайы техника(мысалға, автокран, 
погрузчик) қарастырылмағандықтан жүктерді осы қондырғының 
привышечный краны 8КПБ-3-дің жанына үйіп қоятын. Бригаданың өзінің 
дүниелері де жетіп артылады ғой, оның үстіне мынандай екі бригаданың 
жүктері жиналғасын не болсын. Бірақ бригада басшылығы да, 
жұмысшылар да қыңқ деместен осынау қосалқы шаруаны атқара берді. 

... 

  Міне осылайша кесапаты мол Ащытайпақ-2 ұңғысы менің геолог-
барлаушылық өмірімнің бастауында тұрған «ШЫҢДАЛУ МЕКТЕБІМ» 
болған. Өздерің оқып байқағандарыңдай, қаншама рет өміріме қауіп төндірді, 
қаншама рет абыройсыздыққа ұшырата жаздады, бірақ солардың 
барлығының арты сәтті аяқталып та жатқан болатын. Бір тылсым күштің 
қолдап, қорғап тұрғаны сөзсіз. Бұған не деуге болады ... . Арада қырық 



жылдай уақыт өткен естелігімнің бір жерін әсірелеп, өтірік қосып, бояуын 
қоюлатып, өзімді жақсы жағымнан көрсетейін деп ойлаған да, жазған да 
емеспін. Таза шындықты жаздым, өзім үшін жаздым. Осы Ащытайпақ мені 
біраз нәрсеге үйретті, шыңдады, нағыз қорқыныштың қандай болатынын 
көзіме көрсетті. Шыңдалдым, қиындыққа суарылдым. Әрине, шашыма да 
біраз тал ақ қосылды.  

Біраз жылдар өткесін, өзімнің әзілдесіп жүретін бір ағама: «Осы сіздің 
шашыңыз үнемі қап-қара күйінде тұрады да қояды, сірә көп ештеңені 
уайымдамайсыз-ау, жұмыстың жағдайына да басыңыз ауыра қоймайтын 
тәрізді. Әйтпесе, ана жігіттің басын қара, мына жігіттің шашын қара, 
барлығы ағарған, тіпті өндірісті уайымдап қатты ойлағандықтан 
кейбіреулерінің шаштары түскен»,-деп әзілдеп едім. Ағам маған: «Жизнь нас 
бьет, слабаки седеют, а мы мужаем»,-демесі бар ма. Ағамыз КЭ «МНГР»-
дің басшыларының бірі болатын. Әңгімешіл, әзілге түсінетін, көңілді жан 
еді. 

  Ащытайпақ менің өндірістік жолымның бастауында тұрды ғой. Осы ұңғыны 
қазу барысында жоғарыда жазғандарымнан да басқа көптеген авариялар 
болды. Прихват, құбыр сыну, долотоның шарошкасы қалу, құбырлардың 
замоктары ашылып, ұңғыда қалуы, забойға әртүрлі темірлер түсіп кетуі ... 
сияқты апаттық жағдайлар өткен басымыздан. Осындай орын алған 
апаттардан шығу үшін жасалатын мұнай ваннасын құю, цементный мост 
қою, орын алған жағдайға қарай әртүрлі аварийный инструменттерді таңдай 
білу(резьбовой, гладкий колоколдар, метчиктер, магниттер, фрездер, 
печатьтар, қисық переводниктер, ерштар ...), олармен жұмыс жасай білу 
сияқты кәнігі, көпті көрген инженерлер, аварийный мастерлер ғана білетін 
«білімдердің» көпшілігін мен осы ұңғыны қазу кезінде өттім. Үйрендім. 
Авария болған жақсы емес, бірақ әртүрлі аварияларды көре-көре, білікті 
инженерлердің қасында болып, аварийный мастерлермен бірге авариядан 
құтылу амалдарын өз қолыңмен жасау барысында біліктілігің артатыны 
сөзсіз. Ащытайпақ-2 ұңғысы осындай әртүрлі келеңсіздіктердің әсерінен 
жобаланған уақытынан ұзақ қазылды. Менің өндірістік жолымда осындай 
қиын қазылған ұңғы болғанына ризамын. Көп жағдайларды басымнан 
өткіздім, үйрендім. Тағы бір институт оқып шыққандай болдым. Тек бұл 
«институттың» сабақтарының жоғарғы оқу орындарындағы сабақтардан  
ерекшелігі, бұндай «өмір сабақтарын» маңдайыңа ұрып тұрып 
үйрететіндігінде. Кейбір жастардың жұмысы жүріп тұрған бригадаларда 
бірер жыл бұрғылау шебері болып уақыт өткізіп барып, көп ештеңе 
көрместен инженерлік сатыға көтерілгендеріндерімен салыстырғанда, мен 



Ащытайпақтан олардың үш ұйықтаса түстеріне кірмейтін тәжірибе 
жинақтаған едім. Әрине, сол қауіпті жағдайлардың біразы менің 
жастығымнан, тәжірибесіздігімнен, шалалығымнан да орын алған болар-ау. 
Қателіктерім болғанын сеземін, мойындаймын, қашпаймын.   

  Қазір ойласам, Ащытайпақ мені сынау үшін болған өмір кезеңі сияқты 
көрінеді. Қиындыққа шыдар ма екен, әлде беті қайтып жеңілдеу қызметке 
ауысып кетер ме екен деп сынаған да тәрізді.  

   Болған кесапаттардың барлығының орын алу себебі, мүмкін сол маңда 
әлдебір, біз білмейтін қасиетті әулиелер де жатқанында ма екен, өзіміздің 
жұмысымызбен  аруақтардың тыныштығын бұзғанымыздан да ма екен ... ?!! 
Тағы да қайталап айтамын, сол кезде қан шығарып, бір мал садақа таратып, 
құрбандық шалып, аруахтарға арнап құран бағыштап жібергенімізде әбден 
дұрыс болар еді-ау. Қондырғыны алғаш құралдау кезінде орын алған, бес 
уақыт намазын қаза жібермейтін әзербайжан тракторшының (молданың) 
өрескел жіберген қателігі де бізге сабақ болмай тұр ғой. Бұл да болса бізге 
ескерту жасаған алғашқы белгі екен-ау деп те ойланбай тұрмыз ғой. 
Ойпырмай, көрмес түйені де көрмес деген екен-ау. Біздей мұрыны иіс алмас 
шіркіндерге не деуге болады?! Әйтпесе, қондырғымыздың айналасы толған 
мал ауыл ғой, әрі құран оқи білетін Аллахберді молдамыз да қасымызда 
дегендей.  

Осындай өмір мектебінен, шыңдалу мектебінен өттім, басы қатты болса, 
арты ... . 

... 

Бұрғылау әдістері 

     Бұл замандағы бұрғылау жұмыстарын жазғанда КЭ «МНГР» 
бригадаларында бұрғылаудың қандай әдіспен жүргізілгенін жазбай  кету 
мүмкін емес. Біз еңбек еткен кезеңнің нағыз «қызығы мен шыжығы» осы 
жерде. Негізінде оқулықтарда бұрғылаудың классикалық үш түрі белгілі, 
бұлар - ротормен, турбобурмен және соққылап 
айналдырып(ударновращательное) қазу. Соңғы әдіспен қатты 
кенорындарын(рудаларды) іздейтін, тайыз тереңдікке қазатындар қазбаса, 
мен көрмеген, білмейтін тәсіл. Ал мен осы мекемеге жұмысқа тұрғанда 
көргенім бұрғылау бригадаларында турбобурмен қазу әдісі кеңінен 
қолданылатыны еді. Тіпті, роторлық әдіспен қазуға тиым салынған да тәрізді. 
Ал турбобурмен қазу әдісі бұл мекемеде қай жылдардан бері қолға 
алынғанын шамалай алмадым, бірақ осы бұрғылау әдісі сол заманның ең 



озық техникалық басымдыққа ие бағыты болатын. Бұл КЭ «МНГР»-дің 
күнделікті тыныс-тіршілігінен көрініп-ақ тұратын. КЭ «МНГР»-дің БПО(база 
производственнго обслуживания) бөлімшесінің құрамында арнайы құрылған, 
жақсы жабдықталған турбобур жөндейтін цех жұмыс жасап  тұрды. Мен өзім 
жұмыс жасаған кезеңді жазып отырғандықтан, сол кездегі КЭ «МНГР» 
мекемесінің құрамындағы терең бұрғылаумен шұғылданатын РИТС-1 мен 
РИТС-2 бөлімшелерінде шамамен 16-17 бұрғылау бригадасы болды. Бұл екі 
бөлімше біздің кешенді экспедицияның негізгі құрамдары болып есептеледі. 
Осы бұрғылау бригадаларының әрқайсысында, қондырғы басындағы 
стеллажда, кемінде 2-3 комплект әртүрлі турбобурлар жататын. Бір комплект 
турбобурмен жұмыс жасап жатқанда, стеллажда кемінде екі комплект 
турбобур өз кезегін күтіп «запаста» тұратын. Ал Ералиевтегі турбобур 
жөндейтін цехта қаншасы жөндеуге кезек күтіп, немесе, жөнделіп шығып қай 
бригада сұраныс берсе соған кетуге дайын тұрады десеңші! Бригадаларға 
жақын орналасқан Бейнеудегі базада да жөндеуден өткен бірнеше комплект 
әртүрлі турбобурлар қондырғыға кетуге дайын тұратын. Оның бер жағында, 
Ералиев стансасы басындағы базада қаншама заводтан келген жаңа 
турбобурлар да, оларды жөндеуге қажетті әртүрлі қосалқы бөлшектері де 
бар. Демек, КЭ «МНГР» турбобурмен жұмыс жасауға тыңғылықты 
дайындалған, турбобур паркі жеткілікті. Турбобур жөндейтін цехта жұмыс 
барысында көп мәрте болдым, жөндеушілердің қалай жұмыс жасап 
жатқандарын көрдім, таныстым. Турбобурлардың құрылысын 
жөндеушілермен бірге жүріп әбден біліп алдым. Турбобур жөндейтін цехқа 
көп келгенімнің де өзіндік себебі бар. Ол туралы сәл кейінірек ... . Менің 
дипломдық жұмысым да осы турбобурға байланысты болғандықтан, мен 
теориялық негізде турбобурмен өндіріске келмей тұрып та жақсы таныс 
болатынмын. Турбобурлардың бір секциялық Т12М, үш секциялық 
шпиндельді  3ТСШ деген, өзіміз қазатын ұңғының диаметріне қарай 6 5/8 
дюмді, 9 дюмді түрлері болады. Бұлардан басқа да диаметрлері бар ғой, бұл 
жерде мен тек өзіміз жұмыс жасаған размерлерін жазып отырмын. Соңғы 
жағынан, техникалық жағынан жетілдірілген А6 5/8Ш, А9Ш деген «шаровой 
опорлармен» жасалған турбобурлармен де жұмыс жасадық. Турбобур дегенің 
«забойный высокооборотный гидравлический двигатель», оның валының 
айналу жылдамдығы өте жоғары(600-800 об/минут) болады. Бұрғылау 
ертіндісінің қатты қысыммен ұрған ағынын турбобур долотоны айналдыруға, 
сол арқылы тау жынысын қазуға жұмсайды. Бұл - тек турбобур жөнінде 
берген жалпылама түсінік. Турбобурлардың өмірімізге енгені соншалық, 
кейде турбобурмен керн де алатынбыз. Турбобурмен керн алуға БПО-дағы 
цехтан арнайы жасалған қысқа ғана(ұзындығы 2 метрден аспайды) аспап 



болатын. Сол «коротышканы»(біздің қойған атымыз) турбобурдың 
валына(долото жалғайтын жерге) жалғап қазатын едік. Осындай тәсілмен 
қазғанымызда керннің шығымы да аз болатын, турбобур жұмыс жасауы үшін 
бұрғылау ертіндісінің қатты қысымы қажет болатындықтан, ондай жойқын 
қысым қазылып жатқан кернді де «жуып» кететін еді. Екінші жағынан, 
турбобурдың валына жалғастырылған керн алатын «коротышка» қатты 
жылдамдықпен айналатындықтан, былғаңдап турбобурды да тез істен 
шығарады. Дұрысында кернді аз жылдамдықпен, мейлінше төмен қысымды 
ертіндімен жуып қазып алған ғой, арнайы сол үшін шығарылған снаряд 
«Недра» деген құрылғының көмегімен, роторлық тәсілмен қазып. 

  Бізге дейін қай жылдардан турбобурмен қазу басталғанын шамалай 
алмаймын, шалдардың айтқан әңгімелеріне қарағанда, әрі турбобур паркінің 
көлеміне қарағанда, оларды жөндейтін арнайы құрылған цехтың 
жұмыстарының бір қалыпқа түскен жұмыс үрдісіне қарағанда өте ертеден 
басталған тәрізді. Жасы үлкен бұрғышылармен әңгімелескенде, олар 
ертеректе турбобурлар жаңа ғана өндіріске ене бастаған тұста, қондырғы 
басына жұмыс жасау үшін алып келген жаңа турбобурларды шағыл құмның 
арасына сүйреп апарып тығып тастайтын едік, бірақ орталыққа турбобурмен 
жұмыс жасап жатырмыз деп жалған ақпар беретінбіз дейтін. Қандайма 
болсын жаңалыққа үрке қарап, үйреншікті болған таптаурын жолдан шыға 
алмай жүретін ескілікті әдет қой. Тіпті, заводтан шыққан су жаңа АКБ-3М 
автоматты кілтін де шағыл құмға көміп тастап, құбырларды қолмен 
бұрап(троспен, кендір арқанмен орап, УМК-мен қатайтып) түсіріп-көтеру 
автомат кілтке қарағанда жеңіл, оңай көрінетін еді деп өздерінің сол кездегі 
«надандықтарына» күлетін. Ал біздер КЭ «МНГР» мекемесінің турбобурмен 
жұмыс жасаған соңғы буыны болғанымыз анық. Турбобурмен жұмыс 
жасауымыздың соңы жобамен 1980 жылдардың аяқ жағы, Кеңес Одағының 
қожыраған, ыдыраған сәті сияқты. Әрине, бір мезгілде барлық қондырғылар 
турбобурмен жұмыс жасауды тоқтатты, роторлық тәсілге көше қалды 
демеймін. Біртіндеп көшкеніміз анық. Сол кездері біздер өте терең, 
геологиялық тұрғыдан күрделі ұңғыларды қаза бастағанбыз. Ал осындай 
күрделі ұңғыларды турбобурмен қазу қиындық тудыратыны анық, кейбір 
жағдайларда мүмкін де емес болатын. Яғни, роторлық қазу әдісі заман 
талабы болды. Соған сәйкес бұрғылау қондырғыларына сапасы өте жоғары 
шетелдік құбырлар, УБТ-лар, квадраттар келе бастады, жаңа модификациялы 
қондырғылармен де жабдықталдық дегендей. Тіпті, түгелдей румыниялық 
қондырғымыз да болған, мұнарадан бастап, барлық механизмдері, ертінді 
ұстайтын чандарына, талевый системаға арналған қанатына дейін румындар 



шығарған. Қарапайым бұрғылау құбырларының өзі жапондар жасаған, 
қарауға көз керек, өте мықты, сапасы керемет, ұзындықтары қолмен 
қиғандай бірдей болса, УБТ-лар(ауырлатылған бұрғылау құбырлары) да 
шетелдік, сыртқы жағы спиральді бұранда тәрізді болып жасалған тамаша 
дүниелер еді, ал квадрат(жетекші құбыр) дегендерің франциялық заводтарда 
жасалған әдемі болатын.  

  Тақырыбыма сәйкес, турбобурмен жұмыс жасаған заманға оралайын. Заман 
солай болғандықтан болар, ол кезде тек қана отандық заводтардан шыққан 
өнімдерді пайдаланатынбыз. Қондырғы құралдары(дизельдер, насостар, 
компрессорлар), бұрғылау құбырлары(жай құбырлар, УБТ-лар, квадраттар), 
долотолар(ұңғыны қазатын қашаулар), бұрғылау ертіндісін баптайтын 
химреагенттер(КССБ, КМЦ, әртүрлі крахмалдар) ... барлығы да отандық 
өнімдер болатын. Біз өзіміз қолданып жүрген техника мен технологиядан 
басқаны білмедік. Салыстырып қарайтын ешқандай басқа елдің техникасы 
мен технологиясын көрмегендіктен санамыз да, көзіміз де тек осылай болуы 
керек екен дегенге үйреніп кеткен болатын. Ал өзіміздің күнделікті жұмыс 
жасап жүрген долотоларымыз, құбырларымыз, химреагенттеріміз ... сапасы 
жағынан нашар болатын. Сондай нашар дүниелермен жұмыс жасауға үйреніп 
кеткендіктен, бұрғылаудың басқаша түрі болады екен-ау деп ойламайтынбыз 
да. Бұрғылаудағы барлық процесстер өте үлкен күш жұмсау арқылы, кейбір 
жағдайларда қолдан жасалған қиындықтарды жеңу арқылы жүретін. 
Долотолар да, құбырлар да әлсіз, сапасы нашар болатын. Турбобурмен қазу 
үшін қондырғының барлық механизмдері өте жоғары деңгейде жұмысқа 
қабілетті болулары керек. Санамалап барлығын бірдей жазбайын, тек 
бұрғылау ертіндісін забойдағы турбобурға 120-150 атм.қысым беріп 
айдайтын насостар мен оларды жұмысқа қосатын дизельдердің өзін айтсам 
да жеткілікті болар. Терең забойдағы турбобур жұмыс жасау үшін бұрғылау 
құбырлары арқылы оған ертіндіні үнемі бірқалыпты 120-150 атм.қысыммен 
беріп отыру керек. Бұндай қысымды ұзақ уақыт бойы ұстап тұру оңай емес. 
Насостар бірінен соң бірі істен шығып, үлкен қысыммен айдалған ыссы 
ертінді насостардың клапандарын, поршеньдарын, втулкаларын «жуып» 
кетіп жатады, дизельдер де жоғары жылдамдықта жұмыс жасағандықтан 
радиаторлары қайнап, кейбір бөлшектері істен шығып жатады. Турбобурмен 
жұмыс жасаудың қиыншылықтарын бір адамдай басымнан өткізгенмін. Сол 
замандағы отандық долотолардың ресурстары турбобурмен қазғанда бар 
болғаны үздіксіз 7-8 сағат жұмыс жасауға жететін. Онда да жақсы долото 
болса, оптималды режимін тауып қазғанда ғана осынша уақытқа шыдайтын. 
Оптималды режим дегенің қазып жатырған тау жынысының қаттылығына 



байланысты долотоға сәйкесінше нагрузка беріп, бұрғылау ертіндісінің 
барлық параметрлерін жақсы ұстап(әсіресе сұйықтығын), насостардың 
турбобур бірқалыпты жұмыс жасайтын қысымын(120-150 атм.) үздіксіз 
беруін қадағалау ... . Сол кездегі отандық долотолардың сапасы да сын 
көтермейтін еді, шарошкаларды ұстап тұратын тұғырлары(опоралары) өте 
әлсіз, шарошкалардың өздері де шамалы болатын. Дұрыс, оптималды 
режимді ұстап қаза алмасаң, долотоның шарошкалары тез тозып, тіпті 
забойға түсіп те қалатын, көбінесе шарошкалардың тұғырды айналып тұруын 
қамтамасыз ететін, екеуінің арасында орналасқан шариктері-роликтері 
шашылып забойда қалатыны тағы бар, ал бұл авариялық жағдай болып 
есептеледі. Осындай қатты қысыммен ұзақ уақыт жұмыс жасауға жарамай, 
отандық бұрғылау құбырларының осал жерлері(резьба замоктары, ПКР-ге 
отырғызатын тұстары) «жуылып» кететіні тағы бар, бұл да авариялық 
жағдайға алып келетін факторлар. Бұлар ұңғының ішіндегі, жердің 
астындағы көзге көрінбейтін жағдайлар болса, жердің бетіндегі насостың 
элементтері «жуылып» кететіні сияқты, ұңғыдағы құбырларды, турбобурды 
насоспен жалғастырып тұрған қондырғының басты құрылымдарының бірі 
болып саналатын манифольд деген нысанның да кейбір тұстары қатты 
қысымға шыдамай «жуылып» кетіп әуреге салады. Бұлардың барлығын 
сақадай сай қылып турбобурмен қазуға әр уақытта дайын ұстап тұру оңай 
шаруа емес, оның үстіне сапасы сын көтермейтін отандық өнімдердің өздері 
ұзақ жылдар бойы осындай жағдайда жұмыс жасап ескірген болса тіпті қиын 
екенін сезетін боларсыңдар. Мен өзімнің жазбаларымда үнемі отандық 
әріптестерімді(бірге жұмыс жасаған жұмыстастарымды) мақтаудан, олардың 
кәсіби біліктілігін дәріптеуден жалыққан емеспін. Олар жайлы қалай айтсаң 
да, қалай мақтасаң да жарасады. Сапасы сын көтермейтін осал 
механизмдермен, құрылғылармен жұмыс жасай жүріп олардың санасында бір 
кереметтей сезімталдық қалыптасқанын байқайтынмын. Сондай осал 
долотоның бойындағы барлық ресурсын «сығып» алғандай қылып 
пайдаланып, шарошкалары тұғырына әрең-әрең ілініп, сәл болмағанда 
забойға түсіп қалатындай жағдайға жеткенше жұмыс жасатып, бір де бір 
шаригін түсірместен жоғарыға алып шығу кім көрінгеннің қолынан келе 
бермейтін шеберлік. Ал отандық осал бұрғылау құбырларының 
замоктарының, немесе басқадай бір жерінің «жуылып» басталғанын дер 
кезінде сезе қойып, авариялық жағдайды болдырмай инструментті өте 
сақтықпен көтеріп алу да асқан шеберлікті қажет ететіні сөзсіз. Ал, 3000 
метрдің арғы жағындағы тереңдіктегі турбобурдың жұмыс жасап тұрғанын, 
тұрмағанын квадратты алақанымен ұстап, немесе квадратқа құлағын 
тосып(адамның жүрегін тыңдағандай) біле қоятын шеберлік қалай мақтауға 



да лайық емес пе, а?! Бұлар туабітті БҰРҒЫШЫЛАР ғой, өз мамандығының 
жілігін шағып майын ішкендер!!! Жердің бетіндегі жұмыс жасап тұрған 
насостың қай элементі «жуыла» бастағанын дауысынан айыра алатын, 
грязевой шлангтің дірілінен, стоякта тұрған қысым көрсететін манометрдің 
тілінің сәл қимылынан сезетін көмекші бұрғышы, жөндеуші жөнінде не деуге 
болады?! Ешқандай арнайы білімі жоқ, бірақ барлық процессті жүрегімен, 
санасымен, түйсігімен сезетін осындай қарапайым жұмысшыларды 
мақтамағанда, кімді мақтарсың?! Қолындағы саз аспабының құлақ күйі 
келмей тұрғанын бірден сезетін құдды бір музыканттар сияқты!  Дизельдің 
қалай жұмыс жасап тұрғанын шыққан түтінінен, гүрілінен, «түшкіргенінен» 
біле қоятын, бірнеше дизельдің бірқалыпты ырғақпен(унисон) жұмыс 
жасауын дауыс ырғағына қарай жолға қоятын әккі моторшыларды кімге 
теңестірерсің?!!! Мен бұл жерде арнаулы жоғары білімі бар көпті көрген 
тәжірибелі инженерлер, механиктер, геологтар жайын жазып отырған 
жоқпын, олардың кәсіби біліктілігі жөнінде біраз жаздым ғой, қазіргі жазып 
отырғаным қарапайым жұмысшылар жайы.  

  Алғаш жұмысқа орналасқан кезде, турбобурмен қазудың қызып тұрған 
шағы болатын. Қиындығы мол, азабы жеткілікті қазу әдісі ғой. Ол кезде мен 
4 дәрежелі бұрғышының көмекшісімін, «верховоймын». Турбобурмен 
қазатындықтан инструментті көтеріп-түсіру(СПО, спускоподъемные 
операции) жиі болады. Вахтада болғанда қазақтар айтатындай «көтенің жер 
иіскемейді». Қазып болғасын долотоны көтеріп алып, жаңа долотоны 
турбобурдың валына орап болып, турбобурды жоғарыдан «қыздырып» қарап  
болғасын барып инструментті қазуға түсіреміз. Кейде, осыншама тереңдікке 
азаптанып түсірген турбобурың забойға барғанда жасамай қырсығатыны 
болады. Бірер сағат әртүрлі, бұрғышылардың өздеріне ғана белгілі, 
тәсілдермен забойдағы турбобурды «қыздырып» әуреленеді. Забойдағы 
«қызбай» тұрған турбобурды бұрғышылар ротормен инструментті 
айналдырып та, сәл-пәл нагрузка беріп отырғызып та, насостың қысымын 
көтеріп-түсіріп те ... біраз әурелейді. Осылайша әртүрлі тәсілдермен 
турбобурды  «қыздыра» алмағасын, амалсыздан, турбобурдың неліктен 
жасамағанын тексеру үшін, керек болса басқасына ауыстыру үшін, осыншама 
тереңдікке қысқы боранда, күзгі жауында, қатты желде, өртеніп тұрған 
ыстықта өліп-талып түсірген инструментті, бір метр де жер қазбастан 
қайтадан көтеруге тура келеді. Забойдағы турбобур «қызбай» қалған мезгілде 
вахта мүшелерінде тыным болмайды, насостарды тексересің, бір насосты 
тоқтатып, екіншісін қосып, кейде екеуін де қосарлап жұмысқа қосып 
дегендей әуре сарсаңға түсесің, сөйтіп жүргеніңде әртүрлі басқа да шаруалар 



көбейіп кетеді. Үлкен күш жұмсап көтересің инструментті ... . Қалғанын 
тәптіштеп жазбай-ақ қояйын, бір метр болса да жер қазылмағасын бұлардың 
барлығы желге ұшқан бос еңбек екенін, қарайған шығын шыққанын, 
қаншама қажыр-қайрат шығындалатыны түсінікті ғой. Ал турбобур забойға 
барғанда жақсы жұмыс жасап кеткендей болғанда да, вахтадағы біз 
байғұстарда тыным болмайды. Бұрғылау ертіндісін әртүрлі химреагенттер 
дайындап(глиномешалкаға езіп) баптауың керек, терең забойдан қазылып 
шыққан шламдардың вибросито(ертеректе қолмен айналдыратын 
ситоконвеер болды)арқылы ертіндіден айырылып тазалануын қадағалауың 
керек, насостарды бақылау, керек болса жөндеу де вахтаның мойнында. 
Күндізгі вахтада болғанда, машиналармен, самолеттермен, вертолеттермен 
қондырғыға келген әртүрлі жүктерді(құбырлар, колонналар, цементтер, 
химреагенттер, әртүрлі майлар ..., тамақтар) түсіру де вахтаның міндеті. Тек 
түсіріп қоймайсың, ретімен жинастыруың, сұрыптауың керек, келген көлікті 
бос қайтармай, оларға орталыққа жөндеуге кететін жүктерді тиеуің де керек. 
Осылайша шапқылап тыным таппастан жұмыстанып жүргеніңде долото 
өзінің ресурсын тауысып, қазу жұмысы аяқталып, енді инструментті көтеру 
де басталатыны тағы бар. Ал соның арасында насос бұзылып, немесе 
манифольдқа «бірдеңе» ... бола қалғандай болса, қолға алған басқа 
шаруалардың барлығын ысырып тастап шұғыл түрде соларға ұмтыласың, 
қазу тоқтамас үшін. Шіркін, керемет қарбалас өмір еді сол кездегі 
жұмысымыз. Тағы бір «қызықты», сол замандағы бұрғышылардың өмірінің 
бір қыры туралы айта кетейін. Басқа жазбаларымда қыста болатын кейбір 
қиыншылықтарды жазғанмын, соларды оқыған адамдарда бұрғышылардың 
жаздағы өмірі қалай болады екен деген сұрақ тууы орынды. Екінші жағынан, 
бұрғышылар жазға қарай көп қинала қоймайтын болар, қысқы боран жоқ, 
жаймашуақ жаз, керемет мезгіл, нағыз жұмыс жасайтын шақ қой деп ойлап 
қаларсыңдар бәлкім? Алдыңғы жазғандарым мен осы жазғанымды оқып, 
мына адам тек қиыншылықтарды үйіп-төгіп жаза берудің шебері екен, 
соларды әдейі теріп алатын сияқты деп ойлап қала көрмеңдер. Болған істі, 
сол кездегі басымнан өткендерді, менің жұмыстастарымның барлығы да 
осындай өмірден өткені айдан анық, көрсетіп жазбасам бұрғышылардың сол 
кездегі қондырғы басындағы тұрмыс-тіршілігін, қалай жұмыс жасағандарын 
көзге елестету мүмкін емес. Сонымен, жаз мезгілінде бұрғылау қалай 
жүретін еді біздің жас шағымызда? Бұрғылау турбобурлық әдіспен 
жүргізіледі, көпшілік қондырғылардың механизмдері ескірген, әсіресе 
дизельдер жағы. Жаз мезгілінде өздерің сезіп отырғандай дизельдердің 
радиатор деген бөлігі жақсы жұмыс жасамаса қиын. Қырық күнге созылатын 
шырқыраған шілдеде жақсы радиатордың өзі дизельдерді салқындатып 



үлгере алмайтындай ыстық болады. Забойдағы турбобурға қажетті жоғары 
қысымды(120-150атм.) беру үшін насостарды бойындағы бар қуатымен 
айналдырып, жоғарғы «оборотта» әлденеше сағат бойы жұмыс жасап 
тұратын 450-500 аттың күші бар, бір бірінен жарты метрдей ғана қашықтықта 
орналасқан, дизельдер осындай қапырық ауада қызбақ түгіл қайнап кететін. 
Осындай шырқыраған шілдеде қай вахтада болсаң да бәрібір, түнгі вахтада 
болсын, күндізгі вахтада болсын, қиындық жетіп артылады. Күндізгі вахтада 
болып, турбобурмен қазу жұмысы басталған кезде, насосқа және ертіндіге 
жауапты екі адамнан басқа бүкіл вахтаның адамдары моторшыларға 
көмектесіп қайнап жатқан дизельдерді салқындату үшін, радиаторға қажетті 
су тасумен әлек болады. Қондырғыда қайбір дені түзу, таза радиатор болсын, 
құятын суы да таза емес, бораған шаң-топырақ та «сердцевиналарын» ішінен 
де, сыртынан да бітеп тастайды, осындай қапырық ыстықта мынандай 
жарым-жарты радиаторлар қайнамағанда ... . Көбінесе жұмыс жоғарғы 
блоктың 3 дизелімен жасалады, ол дизельдер әрі инструменттерді көтеру-
түсіру(СПО) үшін де, №1 насосты айналдыру үшін де тынымсыз 
еңбектенетін соры арылмаған «пақырлар». Жоғарғы блокта орналасқан бұл 3 
дизель жерден 5-6 метр биіктікте орналасқан. Осындай биіктікте орналасқан 
дизельдерге тіке орналасқан ені тар баспалдақтармен бір қырындап, екі 
қолыңда су толы екі шелекпен жердегі қазаннан суды қауғалап алып тасу 
оңай ма? Тілерсегің майысып әрең дегенде жеткізген суыңды дизельдердің 
алдында қызара бөртіп, өзі де дизельдермен бірге «қайнап» тұрған моторшы 
әп сәтте радиаторларға шашып-шашып жібереді де, қолыңа босап қалған екі 
шелегіңді ұстата қояды. Кейде радиаторларға төгіп-шашып құя салады. Бар 
қуатымен күшеніп жұмыс жасап тұрған дизельдердің радиаторларына 
салқын су шашып сәл де болса қайнағанын бәсеңсітеді. Осылайша су 
тасудың шеті-шегі болмайды, өліп-талып жеткізген суың радиатор байғұстың 
қызуын түсіруге де жетпейді. Инструментті қазу үшін түсіру кезінде ауыр 
бұрғылау құбырларымен арпалысып бола бергенде, демалып үлгерместен, 
қазу кезінде енді мынандай қара жұмысқа жегілесің. Осылайша түнгі вахта 
келгенше жалғасатын метр қазу үшін болатын күн сайынғы жойқын арпалыс 
жүріп жатады. Ә деп жұмысты бастағанда «верховой» болдым дедім емес пе, 
осындай шырқыраған шілдеде мұнараның 37 метр биіктігіндегі жоғарғы 
палатада жұмыс жасаған жақсы, самал жел желпіп, палатаның көлеңкесінде 
тұрып, төменде, ыстық жерде(айналаның бәрі күнге қызған темір ғой, әрі 
дизельдердің, лебедканың ыстығы)  жанталасып жұмыс жасап жатырғандарға 
биіктен, тальблок келесі құбырды алуға көтерілгенше, қарап тұру онша 
жаман емес. Сондай кезде осындай биіктен айналадағы сап-сары болып, шеті 
де, шегі де көрінбейтін маң далаға қарап таң қалатынмын. Күн әбден 



қызғанда жөңкіліп көшетін сағымдарға қарап қиялдаудың өзі қызық. 
Мұнартқан сары далада көз тоқтататын ештеңе жоқ, тек сағымдар ғана көз 
ұшында шалқыған теңіз сияқты болып қиялыңды қозғайды, кейбіреулері 
көшіп бара жатырған түйелі керуендер тәрізді елестейді. Айнала толған боз 
даланың бетін айғыз-айғыз етіп шимайлап тастаған қиыр-шиыр жолдар, 
қайсысы қайда баратыны белгісіз. Соларға қарап кейде қорқатын да едім, 
осындай ыстықта, мынандай елсіз маң далада мынандай көп жолдардың 
біреуіне байқамай түсіп кетіп, машинаң бұзыла қалса ... , ары қарай ойлаудың 
өзі қорқынышты. Ал таң енді ғана сібірлеп атып келе жатқанда осынау биікте 
тұрып таңды қарсы алу да бір керемет. Жаздың осындай тамаша таңын 
қаншама рет жоғарыдан қарсы алдым десеңші! Ең бірінші аспанда жарқырап 
шолпан жұлдыз туады, бұл жұлдыздың әдемілігінде сөз жоқ, өте ірі, жерге 
жақын, жарқырап шыға келеді. Содан соң ғана біртіндеп аспан бозара 
бастайды. Сәлден соң ыстық та басталады. Бір жақсысы, Үстірттің үстінде 
түнгі ауа біршама салқындау, күн бата аздап самал жел соғатыны бар. 
Асханадан салқын квас ішіп, жалаңаш денеңді қырдың салқын самалына 
тосып бір рахат күйге түсесің, күндізгі шаршағаның сәл де болса ұмытылады. 
Түннің біраз мезгіліне дейін беседкада шай ішіп, әңгіме айтып, нарды ойнап 
отырғанның өзінде жақсы тынығып қаласың, күндізгі ыстықтан салқындап 
үлгермеген қаңылтырмен қапталған вагонға жатпастан, төсегіңді далаға 
шығарып жата кетесің. Таңертең баяғы арпалыс қайта басталады, күнделікті 
жұмыста сәл өзгерістер болуы мүмкін, бірақ жалпы жобасы онша көп өзгере 
қоймайды. Күндізгі вахтаға шығып шілденің ыстығында жұмыс жасағандағы 
қиыншылықты жазған болдым, енді түнгі вахтада жұмыс жасағанның 
айырмасына келейік. Түнгі вахтаның жұмысы біршама жеңілдеу сияқты, 
түнде дизельдер күндізгі аптапта қайнағандай қыза қоймайды, суды да аз 
тасисың. Түнде әртүрлі көліктермен келетін жүктер де көп бола қоймайды, 
кейде күндізгі вахтаның адамдары түсіріп үлгермеген, кейде қауырт 
жұмыстардан қолдары тимей, қалған жүктер болмаса, негізінен тыныш өтеді. 
Әрине, қазу, көтеріп-түсіру, жөндеу, ертіндіні баптау ... сияқты негізгі 
жұмыстар өз реттерімен жүріп жататыны түсінікті, ондай жұмыстарға етіміз 
әбден үйреніп кеткен. Сондықтан оларды қиындыққа жатқызбаймыз. Бір 
жеңілдіктің бір қиындығы болатыны белгілі ғой, түнгі вахтаның жұмысы 
жеңілдеу болғанымен, күндізгі шыжғырған ыстықта демалу қиынның қиыны. 
Ол заманда қазіргідей кондиционер деген болмады. Даладағы ауа өртеніп 
тұр, ал қаңылтырмен қапталған вагонның іші одан да жаман. Қаншама жеңіл 
болғанымен түнімен тыным көрмей жұмыс жасап келген адамға демалыс 
керек қой. Нағыз қиналыс осы кезде болады. Жуынып-шайынып, тамақ ішіп 
болғанша күн де көтеріледі, ыстық та басталады. Басыңды қайда тығарға 



білмейсің, көлеңке іздейсің, сәл де болса жел соғатын орын іздейсің. 
Простыняңды суға малып алып, сықпастан үстіңе жамылып алғаныңда, 
көлеңкеде ол құрымағырың сәлден соң-ақ құп-құрғақ болып кеуіп кетеді. 
Осылайша вагондардың қысқа ғана көлеңкесін сағалап жүргеніңде күн тас 
төбеге шығады, көлеңке жоғалады. Вагонның барлық терезелерін ашып 
тастап, еденіне су шашып қойып, тіпті тамбурға да жатып демалған боласың. 
Басқа барар жерің болмағандықтан амалсыздан да, шаршағандықтан да, сол 
вагонның ішінде ұйқыға кетесің. Жатқан жерің терге малшынып, өзіңнің де 
быршып терлеп, қапырық вагонда ауа жетпей аунақшып жатқаныңда оянып 
кетесің де, сәл де болса ауа жұту үшін далаға шығасың. Дала өртеніп тұр.  
Кейбір кездерде салдыр-гүлдір жұмыс жасап тұрған қондырғының астына 
тығылып, көлеңкесіндегі аздаған желге мәз болып жан сауғалайсың. Кейбір 
қатты қиналғандар кронблокқа дейін шығып кететін. Осылайша көлеңке 
қуып, шала ұйқылы болып жүргенде түнгі вахтаға шығатын да уақыт келеді. 
Ащы қара шайды ішіп алып, қанбаған ұйқыңнан сергіп түнгі вахтаға 
шығасың. Бұрғышының көзін ала беріп, жұмыстың ретіне қарай тасалау 
жерге жата кетіп мызғып та алатынымыз шындық. Міне, жаздағы, 
дұрысында қырық күн шілдедегі, күндізгі-түнгі вахтаның бір күнін жазып 
көрсеттім. Вахтаның жеті күнін осылайша өткізіп, ауылға демалысқа қуана-
қуана қайтатын едік. Ералиевте жып-жылы теңіздің мақпалдай жұмсақ суы 
күтіп тұрады. Вахтадағы қиналғаның көрген түстей ұмытылады. Жастық 
дегенің осы екен-ау!!!  

  Енді жоғарыда берген уәде бойынша, турбобур жөндейтін цехқа неліктен 
көп барғанымды жазайын. Бұның да өзіндік сыры бар. Турбобур дегенің 
кірпияз механизм. Тазалықты, баптағанды жақсы көреді. БПО-дағы турбобур 
жөндейтін цехта ылғи өз ісінің шеберлері жұмыс жасайтын. Цехтағы шебер 
Дүйсенов Кенжеғали, жөндеушілер Қадыралиев Елеуғали және тағы бір 
үлкендеу адам мен жас жігіт болды(өкінішке орай есімдері есімде жоқ). БПО 
басшысының орынбасары Жәку Әлиев(көпшілігі Жәку Әлиевич деп атайды) 
деген механик ағамыз. Ертеректе трест «МНГР»-дің құрамындағы бір 
экспедицияның бас механигі болған, осы өңірдің мұнай байлығын алғаш 
ашушылардың бірі, еңбегі сіңген білікті маман. БПО-ның басшылары 
ауысқанмен, Жәкең ауыспайды, жоғары да көтерілмейді, төмен де түспейді, 
қысқасын айтқанда, БПО Жәкең кетсе «құлап» қалатын сияқты. Өз ісінің 
шебері, шағын завод сияқты осы мекеменің білікті басшысы.  

  БПО-да жөнделіп шыққан турбобурлар бұрғылау қондырғысына келгеннен 
соң кемінде ұңғыда 70-80 сағат жасауы керек, бұл турбобур жөндеушілердің 
өз жұмысына деген жауаптылығын көрсететін көрсеткіш іспетті. Алда-жалда 



бұл көрсеткіш орындалмай, жұмыс жасаған сағаттары аз болып шықса, 
немесе тіпті де жұмыс жасамаса шатақтың көкесі басталады. Әрбір 
турбобурдың сыртында сваркамен жазылған нөмерлері бар, күн сайын 
қондырғы басынан орталыққа берілетін тәуліктік ақпарда әр қондырғыдағы  
турбобурдың өткен тәулікте забойда жұмыс жасаған сағаттары көрсетіледі 
де, осы ұңғыға келгелі бері жасаған сағаттарының қосындысы шығып 
тұрады. Жәку Әлиевич күн сайын бұрғылау қондырғысынан келетін 
ақпармен танысып, соның ішінде турбобурлардың жағдайына көңіл аударып, 
жіті бақылап отырады. Нағыз ұңғы қазатын инструмент турбобур ғой, әрі ол 
жасамай қалса сөз бірден БПО-ға тиетіндіктен, Жәкең осы жағына өте 
сақтықпен қарайтын. Ал алда-жалда бір қондырғыдан дұрыс жұмыс 
жасамаған(белгіленген уақытын өтемеген) турбобур қайтып келе қалғандай 
болса, сол нөмерлі турбобурды цехта бөлшектеуге, жұмыс жасамаған себебін 
анықтауға кіріседі. Кінә кімнен, неден екенін іздейді. Жөндеушілерден бе, 
әлде бұрғылау бригадасынан ба? Міне, осындай себептермен мен бұрғылау 
шебері болып жүргенде де, артынан инженер болып жүргенде де турбобур 
жөндейтін цехқа жиірек баратынмын. Бұрғылау шебері болып жүргенде 
өзімнің бригадама келген турбобурларға жауап беру үшін барсам, инженер 
болып жүргенде біздің РИТС-1-дің құрамындағы бригадалардың жасамай 
келген турбобурларын тексерген кезде себебін өз көзіммен көру үшін 
баратынмын. Ал ол себептер әртүрлі болатын. Ал негізінен, жөндеуден 
шыққаннан соң өздеріне тиесілі сағаттарын жасамай, тез істен шығып қалған 
турбобурлардың себептері бригадаға байланысты екені сөзсіз. Қаншама рет 
менің қатысуыммен бөлшектеніп, ішкі құрылыстарын ашқан кезде көретінім, 
турбобурлардың жоғарғы жағына әртүрлі қоқыстардың жиналып қалатыны 
болатын. Турбобурдың жоғарғы жағына, кейде ортаңғы жағына дейін өтіп 
кететін қоқыстар неше түрлі болады, ағаш жаңқалары, текстропты ременьнін 
үзінді-қиындылары, қазылған тау жынысының қатты, уатылмай қалған 
көсектері, КМЦ, крахмал сияқты химреагенттердің дұрыс езілмей, забойдағы 
жоғары температурада жентектеліп қалған ірі түйіршіктері ... . Бұлар әрине, 
бұрғылау бригадасының инструментті көтеру-түсіру кезінде свечалардың 
замоктарын дұрыс тазаламайтынын, ертіндінің де сапасы жақсы емес екенін, 
дұрыс тазаланбайтынын, квадраттың ішкі жағына орнатылатын арнайы 
фильтрдің тесіктерінің кеңіп кеткендігіне мән бермейтіндігін, басқа да 
жайттарды көрсетеді. Осы қоқыстардың барлығының қайдан пайда 
болатынын тәптіштеп жазбаймын. Бұл қоқыстар турбобурлардың 
турбинкаларын(ротор, статорларын) бітеп тастайды, еркін айналып жұмыс 
жасауына кедергі келтіреді, кейде насостың қысымының көтерілуіне де алып 
келеді. Әрине, кейбір кездерде жөндеуден келген, енді ғана қондырғы 



басында жиналған турбобурлардың «устьеде опробовать» еткен кезде жұмыс 
жасамай қалатын кездері де, сирек те болса, кездесіп қалады. Ондай кезде 
турбобур жөндеу цехының шебері Дүйсенов Кенжеғали ағамыз өз өніміне, өз 
жұмысына жауап беру үшін, неліктен жұмыс жасамайтындығын өз көзімен 
көру үшін, қолынан келгенінше бригада мүшелерімен бірге жұмыстанып, өз 
біліктілігімен көмектесіп көру үшін қондырғы басына ұшып та келетіні 
болатын. БПО-дағы цехта жөндеуден өткен турбобурды толықтай жинақтап 
болғасын арнайы стендке қойып, насоспен қатты қысыммен су айдап жұмыс 
жасатып қарайды.  Жұмыс жасайтын қабілетіне толық көз жеткізгесін барып 
дайын өнімдердің стеллажына жібереді. Әр турбобурдың өз нөмері, өз 
паспорты болады. Ол паспорт турбобурмен бірге қондырғы басына барады, 
бұрғылау шебері сол паспортқа, турбобур қондырғы басында өз жұмысын 
жасап болғасын, қайтадан жөндеуге жіберерде қанша сағат жасағанын 
көрсетеді, қолын қойып, бригаданың мөрін басады. Әр турбобурдың 
қондырғы басына барып жұмыс жасамай қалғаны, өзіне тиесілі сағатын 
орындамастан істен шыққан жағдайлары айдың аяғындағы жұмыс 
қортындысын талқылайтын жиналыста міндетті түрде талқыланады, бұған 
үлкен мән беріледі. Әр турбобурдың жасамай қалған фактісі бригада 
басшысы үшін жақсы емес, терлеп-тепшіп жауап береуге тура келеді. Ондай 
айлық жиналысқа БПО-ның да басшылары(көбіне Жәкең) қатысады, оларды 
алдай алмайсың. Осыған қарап та біздің өндірістік өмірімізде турбобурмен 
жұмыс жасаудың қандай жолға қойылғанын көруге болады.  

  Мен осыларды көре жүріп үйрендім, кейбір әккі бұрғылау шеберлерінің 
«қулықтарын» байқадым, көрдім. Бұндай «қулықтар» турбобурларға да 
байланысты екенін білдім. Кейбір бригадаларда турбобур жөнінен ешқандай 
шатақ шықпайтын, шыға қалса да өте сирек болатын. Бұл бригадаларға тап 
болған турбобурлардың «бағы бес елі» екен. Әрбір турбобур өзіне тиесілі 70-
80 сағатын қиналмастан жасайды, тіпті кейбіреулері артығымен де жұмыс 
жасап шығады жөндеуге. Соңынан, инженер болып жұмысқа тұрғаннан соң 
көрдім ғой ол қу басшылардың қалайша жиналыста терлеп-тепшіп жауап 
бермеуге тырысатынын. Жұмыс негізінен бұл бригадаларда да турбобурмен 
жүреді, бірақ кезекті турбобур жұмыс жасамай қалғандай болса, олар 
біз(жастар) сияқты шу шығарып елді басына көтермейді, инструментті 
ротормен қазуға түсіріп жұмысын жалғастыра береді, жұмыс жасамай қалған 
турбобурдың сағатын «жасап тұр» деп көрсете береді. Соның арасында 
Бейнеудегі базадан, база басшысымен келісіп, жөндеуден келіп тұрған 
турбобурдың біреуін алдыра қояды. Сонымен, қасқыр да тоқ, қой да аман 
дегендей, барлығы да өз реттерімен жүре береді. Сол кездегі Бейнеу 



базасының басшысы Сапаров Иден ағамыз, жағдайды жақсы түсінетін, 
бригада басшыларымен тіл табысқан адам еді. Бейнеу базасының маңында 
орналасқан қондырғы басшыларын талай қиындықтардан, басшыларға 
сездірмей, алып шыққанын, көмектескенін білеміз. Турбобурдың жоғарғы 
секциясы әртүрлі қоқыстармен бітеліп қалатын деп едім ғой. Солардың 
арасында КМЦ, крахмал деген химреагенттер суға дұрыс езілмей, 
түйіршіктері забойдағы жоғары температурада бір біріне қайнап жабысып 
қалатын да, айналып келгенде турбобурға келіп тірелетін. Отандық 
өнімдердің сапасы сын көтермейтінінің бір мысалы ретінде осы КМЦ мен 
крахмалды да көрсетуге болады. КМЦ-400 деген химреагенттің сапасы өте 
төмен болды, ірмектелген бірдеме, тура мақта тәрізді, суға да ери қоймайды, 
глиномешалкаға салатын бірнеше қапшықты барлығын қолмен езіп отыру 
мүмкін де емес.  Соңғы жағынан КМЦ модифицированный деген сапасы 
жоғары, тез еритін түрі келіп көзіміз ашылған. Ал крахмал дегеннің де екі 
түрі болды сол заманда, бірі кукурузный крахмал, екіншісі экструзионный 
крахмал. Бұлардың да жыры көп химреагенттер еді. Кукурузный крахмал 
нағыз малдың жемі еді де, оны бұрғылауға пайдаланғаннан гөрі қолында уақ 
жандығы бар ауылдағы(Ералиевтегі) ағайындар қызығын көретін. Қондырғы 
басшыларымен тіл табысып, крахмал тиелген жүк көлігін үйлеріне бұрып, 
кейде барлығын, кейде жартысын алып қалатын. Экструзионный деген түріне 
кислота қосылған деген сыбыс шыққанмен, оны да малға жем ретінде 
пайдаланудың ретін келтірді біздің қазекең. Крахмал дегенің де көп езіле 
қоймайтын химреагент еді, тағы бір ерекшелігі крахмал қосып бабталған 
бұрғылау ертіндісі ұңғының жоғары температурасымен бірге жаздағы күннің 
ыстығы қосылғасын шіритін еді. Приемный чандардағы ертінділер кәдімгі 
ашытқы қосылған қамыр сияқты күмпиіп, беті быршып, шіріген газ 
түйіршектеніп бетіне шығып жарылып жататын. Иісі де жаман, шіриген иіс 
қайдан жағымды болсын. Шіруді ертіндіге көп мөлшерде тұз қосып 
тоқтататын едік. Әлдебір сыбыстар құлағына жеткен аудандық партия 
комитетінің құрамындағы халықтық бақылау комитеті кейбір қондырғы 
басшыларын, бұрғылау шеберлерін «крахмал ісі» бойынша жауапқа тартқан 
кездері болған.  

  Және сол заманда, бұрғылау бригадаларына еңбек ақы есептеу нормалары 
жетілдірілмеген әдіспен жүргізілетін. Жеті күнге қондырғы басына бірге 
ұшып келген күндізгі-түнгі екі вахтаның әр қайсысы өз вахтасында атқарған 
еңбегін ғана алатын. Қазумен айналысқан вахта тиісінше еңбекақысын 
көбірек алады да, инструментті көтеріп-түсіріп, қазуға дайындап берген 
вахтаның еңбекақысы қазумен айналысқан вахтадан төмен болады. Кейбір 



қулығы басымдау бұрғышылар әлдебір сылтаулармен, түрлі ойдан 
шығарылған себептермен қазу жұмыстарын созып, мехнаты көп, ақысы аз 
көтеру-түсіру жұмыстарын келесі вахтаға тап қылуға есеп жасайтын еді. Ал 
үнемі тап болатын көтеру-түсіру жұмыстарынан ығыр болған вахта, 
қондырғының механизмдерінің сынған-бұзылғанына қарамай зорлап, барын 
сығып алып, тездетіп СПО-ны аяқтап, өздері бастап қазып, келесі вахта ең 
болмағанда СПО-ның жартысын жасайтындай қылып, мынандай мехнатты 
циклді барынша өзгертуге, бұзуға тырысатын.  

Осы ретте ертеректе естіген мына әңгімені жаза кетейін. Осы тақырыпқа 
дәл келіп тұрған болған оқиға. Экспедицияда Бармақов Шектібай деген 
қулау бұрғылау шебері болыпты, өзім көрмедім, бірақ осы адам жайындағы 
әңгімелерді көп естідім. Ол заманда бұрғылау бригадасындағы вахталар 
әртүрлі ұлттардан тұрады, Шектібай ағамыздың бригадасындағы бір 
вахта түгелімен кавказдықтар екен де, екіншісі ылғи жергілікті 
қазақтардан құралыпты. Сонда Шектібай ағамыз әр вахтаны жұмысқа 
шығарып салып тұрып, олардың әрқайсысының ұлттарына байланысты 
былайша тапсырма береді екен. Кавказдықтарға тапсырма бергенде: «Әй, 
сендер ана қазақтарға қарамаңдар, олардың үйлерінде түйелері, қой-
ешкілері көп, барлығы бай, оларға ақша көп керек емес, сондықтан да олар 
жалқаулау, асықпайды. Ал сендер елдеріңді тастап осында ақша табу үшін 
келдіңдер, сендер тапап жұмыс жасауларың керек, әрі қондырғының 
шашылып қалмай ұзақ жұмыс жасауы сендерге де пайдалы»,-деп қайрап 
жіберсе, екінші қазақтардың вахтасын жұмысқа шығарып салғанда: «Әй, 
сендер ана кавказдықтарға қарамаңдар, оларға бәрібір, оларға тездетіп 
көбірек ақша тапса болғаны, олардың елі басқа, жері басқа. Ал мына жер 
де, ел де өзіміздікі, қазақтардыкі, мына қондырғы да біздікі, қондырғыны 
ақша табамыз деп кавказдықтар шашып тастаса отанымыз сұрап 
отырған мұнайды қалай табамыз, сондықтан қожайын болып жұмыс 
жасау керек, механизмдер бізге керек. Ертең осы қондырғыда сендердің 
балаларың, інілерің жұмыс жасайды, отбасын асырайды»,-дейтін көрінеді. 
Осылайша Шектібай ағамыз екі қоянды бір оқпен атып, әр вахтаның 
ерекшеліктерін ескеріп, тілін тауып бригаданың жұмысын 
ұйымдастыратын көрінеді». 

  Енді осы тақылеттес, адамдармен тіл табысып жұмыс жасаудың шеберлері 
жайында тағы бір әңгіме жазып жіберейін деп отырмын.  

  «Ертеректе КЭ «МНГР»-дің құрамындағы КВиСР(контора 
вышкостроения и строительных работ) деген бөлімінде(директоры 



Рахметов Орынбасар ағамыз) директордың орынбасары Сейтімбетов 
Назар деген ағамыз жұмыс жасады. Көргені көп(тіпті әлдебір себептермен 
итжеккенде де біраз уақыт болып келген), тілі майда, қуақы тілді, жай 
мінезді, адаммен тіл табысудың хас шебері еді ағамыз. Жұмыстас болдым, 
аз да болса далалықта қасында жүргенім бар. Бірде Нәкең бұрғылау 
қондырғысын жаңа ұңғының басына көшіру үшін қондырғыны сүйрейтін 
жолды бағамдап, қасына монтажшылардың прорабы, механизаторлардың 
колонна бастығы, топограф, геологты алып даланы аралап келе жатады 
екен. Ел жайлауға шыққан жаздың жаймашуақ кезі болса керек. Жолшыбай 
кездескен бір малшының ағаш үйіне шай ішуге тоқтайды. Бұлар жаңа ғана 
көшіп келіп жатқан, әлі жүктерін де түгелдей жинап болмаған үй екен де, 
үй иесі малын өріске шығарып кетіпті. Бала-шаға, қатын-қалаш әлі де болса 
үйін жинастырып бола қоймаған. Олардың осылайша қобырап 
жатқанының үстіне Нәкең бастаған біраз адам, танымайтын құдайы 
қонақтар келе қалмасы бар ма. Бәйбіше бұларды онша жақтыра қоймай, 
қабағын аша қоймайды, жай ғана шалап сусын беріп жөнелткісі келетін 
сыңай танытады. Оған көне қоятын Нәкең бе, бәйбішенің қыржиған 
қабағына қарамастан құрулы тұрған үйдің қақ төріне барып жайғасып 
алады. Есіктің алдында әлденелерді салдырлатып күйбеңдеп жүрген 
бәйбішеге естіртіп, қасындағы прорабқа дауысын шығарыңқырап: «Әй, 
Бәленшежан, өзіңе көрші болатын мына шопанның үйінің жағдайын көріп 
тұрсың ба, шаңырағы, керегелері, уықтары сыры ұшқан, көптен сырланбай 
азып кеткен, ал сенің бригадаңа ғой күні кеше екі жәшік қызыл сыр 
бергіздім, соның бір жәшігін неге осыларға бермейсің, біреуі де саған жетеді 
ғой, жетпесе тағы бергіземін. Жаңа көшіп келіп жатқан малшыларға 
құдықтарын, астауларын жөндеу үшін цемент керек екенін білесің, 
оншақты қап цементті де сырмен бірге әкеліп тастау керек кешке таман, 
құдықтан су соратын Л-100 насосына май, жарық беретін АБ-1 моторына 
аздаған бензин әкеліп беруді де ұмытпа. Қазақ халқы қоңсысымен арала-
құралас болып, тату тұрған халық, көрші күні көршімен деген, мына 
адамдардың мұқтажына көмек беріп тұрсаң одан біз кедейленіп қалмаспыз. 
Есіктің алдына көлеңке қылып қоятын қалқа жасайтын бірер 
палатка(бурукрытие) мен оншақты тақтайды да шегелерімен қосып 
жеткізіп тастауды ұмытпа. Арасында водовозбен су құйып та 
тұрарсың»,-дегенді далада жүрген бәйбіше естіген бойда етегіне сүрініп 
ішке жүгіреді дейсің. Манағы қыржиған қабағы жазылған, езуіне күлкі 
үйірілген, көйлегі көлбеңдеп, былқылдап, аяқтарын билей, майыса басып 
қонақтардың астына әдемі көрпелер төсеп, иіліп төсек, жайылып жастық 
болып әлек. Қасында жүрген бір баласын тайға мінгізіп қырдың астында 



қойда жүрген үй иесіне шапқызған. Бала малды қарауға қалып, малшы бір 
тоқтысын алдына өңгеріп үйге шабады. Нәкеңнің аузынан шыққан манағы 
сиқырлы сөздер барлық жағдайды күрт өзгертіп жібереді. Бауырсақ та 
пісіріледі, қуырдақ та дайын болады, жаңа сойылған малдың еті де қазанда 
бүлкілдеп  қайнап жатады, қызыл күрең шай да дастарханға жетеді. 
Бәйбішенің «тықпасы»(коньяк, ақмағанбет дегендер) да дастарханның 
төрінен орын алады. Дүние шіркін кімнің есін алмаған десейші, әсіресе әйел 
жарықтықтарға жақынырақ болатыны шындық демей гөр осыдан соң. 
Міне, адаммен тіл табыса білу дегеннің, әр мәселенің «қышыған жерін» тап 
баса білудің осындай сыйқырлы күші бар.              

Бертін келе бұл кемшілік жойылды, экспедиция бойынша кешенді нормамен 
еңбекақы есептеу енгізілді.Осы енгізілген кешенді норма дұрыс болды, 
қазылған әр метрдің ішінде соны қазуға жұмсалатын барлық процесстердің 
мезгілдері, ақылары тереңдік бойынша, этаппен көрсетіліп қойылған еді. 
Ендігі жерде әр вахта өзі үшін емес, бригада болып норманы орындауға 
жұмыстанатын болды. Әр вахта көрпені өзіне қарай тартып, механизмдерді 
аяусыз бүлдірмей, ортақ мүдде үшін жұмыс жасайтын болды. 

Негізгі тақырыбым турбобурмен байланысты болғандықтан тағы бір жай 
есіме түсіп отыр. 1986 жылдың қаңтар айында мен КЭ «МНГР» 
мекемесінен Тюмень қаласына біліктілігімді жетілдіру курсына бардым. 
Жаңа жылдық демалыстан соң бұрғылау алаңдарына ұшайын деп 
Ералиевтегі жұмысшы аэропортына барып тұрғанымда кадр бөлімінің 
инспекторы Қанат Мұқанбетов келіп, сен Тюменьге оқуға кетуің керек, 
тездетіп конторға бар, командировка құжаттарыңды, жол қаражатыңды 
ал демесі бар ма. Алыс жаққа жалғыз барғым келмей, бір жағынан жаңа 
жылды қарсы алып тойлаудан шаршағаным да бар, кежегем кейін тартып 
бастыққа келдім. КЭ «МНГР»-дің сол кездегі басшысы(әлде бас инженер ме) 
Ғали Бағытжанұлы Хайров мені көрген бойда тез жиналып, ертеңнен 
қалмай жолға шығуым керектігін тапсырды. Билет жоқ заман,ертеңіне 
әрең дегенде Москваға дейін бір билет тауып ұшып кеттім. Москвадан да 
қиыншылықпен жүріп, Свердловск арқылы Тюменьге жетсем, барған 
институтым мені қабылдағысы келмейді. Айтатындары, сен бекер келдің, 
осы курсқа тек қана Шығыс Сібір, Батыс Сібір және полярный кругтың 
арғы жағындағы геолог-барлаушы мекемелердің бас инженерлерін 
қабылдаймыз. Алдында Орта Азия мен Қазақстанға жіберілген 
шақыртуларымыздың соңынан түзету жібергенбіз деді. Мен осы жерге 
дейін әрең жеткенімді, мүмкін болса, осы курсқа жиналғандармен бірге 
оқып кетуімді өтіндім. Біраз әурешіліктен соң мен оқуға қалдым. Ылғи ығай 



мен сығай, кілең нән орыстар, белорусьтар, украиндар, арасында бірер 
армян да бар топпен оқуды бастап кеттік. Аяқтарында унты, бастарында 
дәу қасқыр терісінен құлақшын, үстерінде де қасқыр ма әлде аю терісінен 
бе тігілген қалың тон ... , барлығы «вечная мерзлотадан», суық Сібірдің 
ортасынан, Солтүстік мұзды мұхиттың жағалауынан, қазақ айтқан ит 
жеккеннен келгендер. Киімдерінен адам шошитындай, менің жұп-жұқа 
киімдерім жазғы киімдей болып қалды. Жарты жыл түн, жарты жыл күн 
болатын жерден жиналғандар. Ауылда қалған семьяларымен кез келген 
уақытта хабарласа алмайды, байланыс болатын шектеулі уақыттарын 
күтіп барып сөйлесе алады.  Жазда қазатын жоспарланған ұңғыларына 
қыстың кезінде қондырғыларды қатқақпен апарып, құралдап, керек-
жарақтарын жеткізіп тастайды екен де, вахталарын вертолетпен тасып 
қазады екен. Үлкен вертолеттерді(Ми-8-нен де үлкен) трактор 
орнына(подвескамен тасуға) қолданады.  Қатты аяз қысқанда жұмыс 
тоқтатылады дейді, қалың темір құралдардың өзі сондай аязда шөлмек 
сияқты шытырлап сынады екен. Ой, олар да өзіміз сияқты буровиктер екен, 
сәлден соң үйренісіп кеттім. Олар мақтанып бөссе, мен де көпіріп бөстім, 
олардан қаламын ба. Бір жағынан аязға тоңбас үшін «алып қоятын 
ащыларымыздың» да қызуы бар дегендей. «Аталарынан қалған асты» олар 
да сілтеудей-ақ сілтейді екен, шіркіндер. Мен де қалыспауға тырысып 
бақтым, қазақтың бұрғышылары да олардан осал еместігіне көздерін 
жеткізіп. Қатты аяздан ба, әлде ауаның шыңылтыр тазалығынан ба, 
«ащы» құрымағырың онша қатты әсер ете қоймады сол кезде, мүмкін 
жастығымыздан да болар. Олардың бізден бөлек ерекше көзге түскені, 
ақшаның «мөріне» қарамай шашатындығы еді. Телефон соғып сұратса 
болғаны, ауылдарынан 1000-3000 рубльден перевод келеді де тұрады. 
Өздерінің айтуынша, олар жұмыс жасайтын жақта ақша жұмсайтын 
жер жоқ екен, сондықтан ақшалары жиналып қалатын көрінеді. Осындай 
бір орталық қалаларға шыға қалғандай жағдайда еркінше «шашып» 
қалатын көрінеді. «В Сибирь за длинным рублем» дегеннің мағынасын 
осыларды көргенде түсінгендей болдым. Сол оқуда жүргенімізде біздерді 
Свердловск қаласындағы УЗТМ заводына экскурсияға алып барды. УЗТМ –
Уральский завод тяжелого машностроения. Өмірімде бұндай айлапат 
заводты көрмеппін. Ұшы-қиыры жоқ территорияны алып жатқан керемет 
екен. Бізге тек бұрғылау қондырғыларының жабдықтарын жасайтын 
заводтың цехтарын ғана аралатты. Соны көргенде де аузымды ашып 
қалғанмын. Ал негізінде УЗТМ дегенің тек қана бұрғылау қондырғыларын 
жасайтын завод емес, ол еліміздегі бүкіл тау-кен өндірісіне қажетті 
техникаларды, механизмдерді, жабдықтарды шығаратын нағыз алыптың 



өзі ғой. Бұндай алыпты көзіңе елестетудің өзі күшке түседі. Экскурсияның 
жалғасы ретінде  «Кунгурская ледяная пещера» деген керемет жерге 
бардық. 

 

 

 

Кунгу́рская ледяна́я пеще́ра — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири 
и Урала. Вместе с Ледяной горой образует историко-природный комплекс регионального 

значения[1] (в СССР — заповедник союзного значения). Пещера находится в Пермском крае, 
на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от 



Перми. Уникальный геологический памятник — одна из крупнейших карстовых пещер в 
Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости. 

Протяжённость пещеры составляет около 5700 м, из них 1500 м оборудовано для посещений 
туристами. Температура воздуха в центре пещеры от +5 °C до -2 °C, относительная 

влажность в центре пещеры — 100 %. Кунгурская пещера содержит 58 гротов, 70 озёр, 146 
т. н. «органных труб» (самая высокая — в гроте Эфирный, 22 м) — высоких шахт, доходящих 

почти до поверхности. Ей более 10-12 тысяч лет. 

Бұл Свердловск қаласынан алыстағы, Пермь облысының жері екен. Бұл да 
керемет болды. Осы сапарымда көрген кереметтің не екенін аздап 
жазайын. Орыстың орман-тоғайларын көріп жүргенмін, ал мынау Сібірдің 
тайгасы дегенің тіпті бөлек әлем екен ғой. Тюменьнен Свердловскіге, одан 
ары қарай Свердловскіден Кунгурға дейін поезбен жүргенде темір жолдың 
екі жағындағы қалың, биік шыршалар мен самырсындар қоршаған тайганы 
көргенде аузымды ашып қалғанмын. Бұған дейін осыншама биік ағаштар 
болатынын көрмеппін де, болады-ау деп ойламаппын да. Ағаштардың ұшар 
басын көру мүмкін емес, кем дегенде 20-30 метрдей(одан да биік деп айтады 
жолдастарым) биіктіктері бар. Қалыңдығын да ауызбен айтып жеткізу 
қиын, ит тұмсығы өтпейді дегеннің нағыз өзі. Сібірдің тайгасына кіріп 
кетсең аспанды, күнді көруің мүмкін емес екен ғой деп ойлап қойдым. 
Тюменьге оқуға жіберген басшылыққа мың алғыс айтумен болдым. Алған 
әсерімді айтып жеткізе алмаймын. Тақырыбымызға ойсайын. Бұл жерге 
баруымыздың бір себебі, Кунгур қаласының маңындағы бір заводта 
«Винтовой забойный двигатель» (Д-172, бұл маркада өзім жұмыс жасаған 
двигателімнің размері көрсетілген) жасалады екен. Бұл заводты да көрдік, 
жасап жатқан двигательдерімен жақынырақ таныстық. Забойный 
винтовой двигательді бізге көрсетуінің басты себебі, сол кезде Кеңестер 
Одағы бойынша турбобурмен қазу нашарлап, көрсеткіштері көңіл 
көншітпей қалған заман болатын. Турбобурмен қазуға арналған 
«высокооборотный долоталар» шыға қоймаған, «рейсовая скорость 
бурения» тіпті төмен болып, бұл тығырықтан шығатын жолдың бірі осы, 
айналымы турбобурға қарағанда әлдеқайда төмен, винтовой двигатель 
болып есептеледі деп түсіндірген бізге сол курста дәріс бергенде, 
оқытқанда. Айналу жылдамдығы қатты(600-800 об/мин) турбобурдан бас 
тартып, төменгі жылдамдықпен айналатын долотоларды пайдаланып, 
роторлы бұрғылауға бірден көшіп кетуге бұрғылау құбырларының сапасы 
келіспей тұрған кез еді ғой. Винтовой двигательдің «көмегімен» әлемге әйгілі 
«Кунгурская ледяная пещераны» да көріп қалдық. Айтуға сөз жоқ тамаша 
жер. Бару керек, көру керек!  

  Біздің мекемеге де винтовой двигательдер келді, керек кезінде өзім бірер 
жерде қондырғы басына алдырып аздап пайдаланып көрдім. Көңіл 



толтыратындай нәтиже көре қоймағасын ұмыттық.  Жалпылама қазуға 
пайдалана қоймадық. Дұрысы әлемдік үрдіске ілесіп роторлық бұрғылау 
әдісіне көшкен екенін түсіндік, шетелдік құбырлар, долотолар ...  алдырып 
біртіндеп әлемдік көшке ілесіп кеттік қой. 

  Осы жазбамда өзім жұмыс жасаған замандағы, бұрындары жазбаған, кейбір 
өндірістегі, далалық тұрмыстағы жағдайларды суреттеп көрсеткен болдым. 

... 

Бұл жерде «Мен білетін Ғиззекең ...», «Аға-дос. ГЕОЛОГ» деген 
жазбаларым болуы керек. Әзірге олар бөлек тұр. 

... 

Соңғы сөз орнына 

«Бәрін де көз алдынан өткізіп, уақыттың куәсі бола тұра, көрген-білгені 
туралы тіс жармай кетсе, ертең нағыз рухани қылмыскер адам сөзсіз сол 
болып шығады» дегенді бір жерден оқыған едім. Осы айтылғандай өмірден 
көрген-білгенімді, түйгенімді, жағдайыма байланысты, жазбаша түрде 
көрсеткенді дұрыс та, ыңғайлы да санаймын. Үлкен тұлға болмағанмен, 
аздап та болса өмір көрдім, жақсылардың қасында жүрдім, әңгімелерін 
тыңдадым, өнегесін алдым,  үйренгендерім де бар дегендей, олар турасында 
және сол заман жайында үндемей қалғанды, түк көрмегендей өмірден өтіп 
кетуді расымен де қылмыспен пара-пар санаймын. 

«Ақынға қара сөзден өлең оңай» дейді ғой, ал маған ойымды қара сөзбен 
жазған ыңғайлырақ. Жазу шеберлігің асып бара жатпаса да, кейде ауызша 
айтқаннан гөрі жазбаша түрде көп нәрсе жеткізуге болады. Ойыңды асықпай, 
қолыңнан келгенінше айшықтап жазып, мейлінше толық жеткізе аласың. 
Айтылған сөз сәлден соң ұмытылады, ал жазғаның жыртылып қалмаса, 
ұмытылмайды. Жазбаша «әңгімелескенде» сенің сөзіңді ешкім орта жолдан 
бөлмейді, айтар ойың шашырамайды, бұзылмайды. Дегенмен, «көңілдегі 
көрікті ойдың, қағазға түскенде өңі қашатыны» да бар.                                     
Байқаған боларсыздар, мен жазған естеліктердің барлығына жуығы өзім 
жұмыс жасаған кездегі көрген-білгендерім, басымнан өткізгендерім. Бұл 
жазбаларда жалпы жұмыс жөнінде жазғанменен, қазған 
структураларымыздың геологиялық ерекшеліктеріне, оларды қазудың 
технологиялық қыр-сырларына терең бойлап, қарапайым оқырманның басын 
айналдыратындай түсініксіз, тек салалық мамандарға ғана мәлім 
терминдермен толтырып қоймадым. Қарапайым тілде бұрғышы 



барлаушылардың далалық өмірін қолымнан келгенше суреттеуге тырыстым. 
Ондаған жылдар бойы осы салада жұмыс жасағаннан соң, әрі бұрғылау 
мекемесіне басшылық жасаған жан болғандықтан өзім жүріп өткен 
структуралардың геологиялық тұрғыдан да, технологиялық жағынан да қыр-
сырын біршама білетін сияқтымын. Бірақ менің көздеген мақсатым мүлде 
бөлек еді. Естеліктерді жазу арқылы, сол заманда өзіммен жұмыстас болған 
азаматтардың аттарын, мүмкіндігінше кеңінен көрсетіп, тарихта қалдырғым 
келді. Қазіргі кезде менің жазбаларымда аттарын атаған жұмыстастарымның 
көпшілігі арамызда жоқ, кейбіреулерінің аты-жөндері елдің есінен шығып, 
ұмытыла бастағаны да шындық. Олардың әрқайсысына арнап кітап жазып, 
аттарын елге танытатын ұрпақтарының жағдайлары да келіңкіремейтін 
болар, әрі олардың көпшілігі қарапайым еңбек адамдары ғой. «Өз ұлын, өз 
ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді» дегендей, өткенді, 
тарихты кейінгіге біз айтпасақ, кім айтады? Сондықтан да оларды осылайша 
болса да елдің жадына салайын, қолымнан келгенінше еңбектерін көрсетейін 
деген оймен есімде бар жігіттерді, азаматтарды тізбектеп жазып отырмын. 
Ал менің жадымнан шығып кеткендері қаншама десеңізші? 

Атақты партизан жазушы Қасым Қайсенов(Қара Вася) отыздан аса кітаптары 
жарыққа шықса да өзін жазушымын деп санамаған. Тек қана сол зұлмат 
күндердің естелігін қағаз бетіне түсірушімін, ауыр күндерде бірге болған 
жолдастарымның атын тарихта қалдырушымын деп есептеген. Мен де өзімді 
осы атақты қаһарманның айтқан қағидасына ілескен жанмын деп есептеймін. 
Біздің жұмыс жасаған заманымыз, қасымда бірге жүрген жолдастарым елдің 
есінде қалсын деген ой ғана мендегі мақсат. Кәсіби жазушылар жазған 
шығармалар жеткілікті, бірақ олар шынайы өмірден гөрі, қаламгердің қиялы 
араласқан дүниелер ғой деп есептегендіктен де, естеліктерімде болған жайды 
әсірелеместен болған күйінде беруді ойладым. 
 

Бәкөн әл-Сағыз. 
 

... 

Мүмкін жалғасы болып та қалар ... 

 

 

 



 
   М.Қ.Байзақов 

(06.07.1952 – 09.04.2019ж.ж.) 
 

Қазақстан Республикасының құрметті геолог-барлаушысы 
 

Қазақстан Республикасының Минералдар Қоры Академиясының мүше-
корреспенденті, Бүкіләлемдік инженер-мұнайшылар қоғамының 
қазақстандық секторының вице-президенті(SPE). 1984-1992 жылдар 
аралығында  «Қазақ Геологиялық Барлау Ғылыми Зерттеу Институтында» 
бұрғылау бөлімінің меңгерушісі, директордың орынбасары, ал 1993-2004 
жылдары осы институттың Директор-Президенті болып еңбек еткен. 2001 
жылдың 04 маусымынан 2002 жылдың 04 маусымына дейінгі аралықта 
«Адай Петролеум компаниясы» (Американдык ’’Ферст Интернешл Ойл 
Корпорейшн ЛТД’’ пен ’’Роснефть’’ Бірлескен Кәсіпорнының) Бас 
директоры, ал 10 .02.2004 - 29.12.2012 аралығында «Компания Аташ» ЖШС 
(«ҚазМұнайТеңіз» МҰК Акционерлік Қоғамы мен «Лукойл Оверсиз ЛТД» 
Бірлескен Кәсіпорны) Бас директоры, 2012-2016 ж.ж «Қазақ Ғылыми Зерттеу 
және Жобалау институтының» Зерттеу Орталығының директоры. 

Қазақстан Республикасы минералдық ресурстары Академиясының 
корреспондент-мүшесі. 80-нен астам ғылыми мақалалардың, 2 
монографияның, 20 ғылыми еңбектің авторы және серіктес авторы. 

 Ұзақ жылдардағы абыройлы еңбегі үшін, мұнай-газ кешенін 
дамытудағы ел алдындағы ерен еңбегі үшін  «Құрмет» орденіне, «Қазақстан 
мұнайына 100 жыл» төс белгісіне ие болды. Атырау облыстық әкімі мен 



мәслихатының Құрмет грамотасының, «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» медалінің, «Қазмұнайгаз», «Лукойл Оверсиз ЛТД», 
«ҚазМұнайТеңіз» Акционерлік қоғамдарының Құрмет грамоталарының, 
«Құрметті геолог-барлаушы» атағының иегері. 

Әкесіне арнап шығарылған «Айтарым бар өзіңе, Әке ... » атты кітаптың 
авторы. Ұлдарын ұяға ұшырып, немере сүйіп отырған, елге сыйлы азамат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Человек с большой буквы! 

Мое первое знакомство с ХалелЖагипаровичемУзбекгалиевымсостоялось 
в 1976г. Я тогда работал в КазНИПИнефть инженером в отделе бурения, а 
КЭ «МНГР»(Комплексная экспедиция «Мангышлак нефте-газ разведка) 
разбуривала площади Каламкас,Каражанбас, и для  получения достоверной 
информации о продуктивном пласте,что было необходимо для подсчета 
запасов углеводородного сырья, а также для разработки месторождений,  
нужно было использовать буровые не «фильтрующие» растворы. К таким 
растворам относились растворы на нефтяной основе и одним из этих типов  
былВИЭР(высококонцентрированный инвертный эмульсионный раствор). 
Согласно договору между двумя предприятиями меня отправили внедрять 
этот раствор на Каламкас. Вот тогдаУзбекгалиев Х.Ж. начальник КЭ 
«МНГР», пригласив меня в свой кабинет, досконально расспросилменя об 
этом типе бурового раствора, я весь  потный, как студент на экзамене отвечал 
на его вопросы. Меня поразила его знания в области химии, физики, 
геологии.После, я не раз убеждался в его высоком профессионализме. Он с 
полуслова понимал суть проблемы, мог мыслить настолько «глубоко» 
насколько это можно. Помню его полемики с главным геологом КЭ «МНГР» 
Токаревым В.П. по отбору кернового материала, где ставился вопрос с 
какого интервала производить отбор. И вот после успешного внедрения 
данного бурового  раствора на нескольких скважинах и выноса необходимого 
количества кернового материала, что легли в основу подсчета запасов 
месторождения КаламкасХалелЖагипарович  вызвал меня в свой кабинет и 
предложил перейти работать в КЭ «МНГР»  в технологический отдел, на что 
я дал согласие. Позже  мне выделилидвухкомнатную квартиру, хотя в то 
время с жильем, тем более в КЭМНГР, было очень трудно. В дальнейшем, я 
не раз ощущал его отеческую заботу  обо мне. В 1978 году у меня тяжело 
заболел отец,который жил в Атырауской области  и мы  его дети поочередно  
ухаживали за ним. И вот когда наступила моя очередь,я пришел 
кХалелуЖагипаровичу с просьбой, дать мне отпуск, но он отпустил меня к 
отцу без  всяких отпусков, говоря,что когда я понадоблюсь, меня вызовут. И 
когда мой отец в 1979 году скончался сам зашел в наш технологический 
отдел, и выразил соболезнование. Более семисот лет назад Саади сказал: 
«Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь названия 
человека».  Это довольно редкое для руководителя столь крупного масштаба 
качество: простата, доступность, внимание к каждому работнику, умение 
сопереживать, сочувствовать. Но про его строгость, ходили легенды.«Чтоб 



добрым быть, я должен быть жесток» Шекспир У. или, как говорят 
французы: «Кто справедлив, тот жесток». Когда он вылетал на вертолете на 
буровые по радиостанции шли послание между буровыми, ««Узбек»(так его 
называли за глаза) в воздухе», и здесь начиналась тщательная подготовка к 
встрече: ремонтировались, чистили, в общем наводили «марафет».В те годы  
самым информативным документом, была сводка с буровых, передаваемых 
по рацией и написанные от руки, и этот  журнал когда доходил до 
УзбекгалиеваХ.Ж, он делал кое-какие пометки и исполнители знали что 
нужно дальше делать, но больше всех настораживала точка поставленная им 
возле какой-нибудь буровой, эта точка  означала, что-то неладно на этой 
буровой. И если это касалось, технологического отдела, в частности бурового 
раствора надо было  срочно выезжать на эту буровую, и уже оттуда выходить 
на связь, иначе на тебе несдобровать. Помню, когда он уже занимал 
должность заместителя министра геологии КазССР, проходило совещание в 
кабинете главного инженера ПО«Гурьевнефтегазгеология» Барыльника А.А., 
он видимо заранее предупредил секретаря, чтобы ни с кем его не соединяли 
по телефону, тем более с Узбекгалиевым, но та видимо забыла или что-то 
другое и вдруг по громкой связи было слышно,что Узбекгалиев на связи. 
Барыльник А.А., весь побледнев, сказав «Узбек», он попросил нас выйти из 
кабинета. Снова мы уже не зашли, видимо ему было уже не до нас. Но вместе 
с тем Узбекгалиев Х.Ж.уважал мнение специалистов, прислушивался всегда 
к замечаниям, если видел, что они продиктованы заботой о деле.Он редко 
хвалил, но если похвалит, то  ходишь такой очень счастливый, будто 
выписали тебе огромную премию. Порой Халеке говорил, что его уважение к 
нам только через работу. Несмотря на его строгий вид, в душе он был очень 
добрый, понимающий человек, с ним было легко решать вопросы, он всегда 
заботился о каждом работнике предприятия,  на буровых все были 
обеспечены чистыми белыми простынями, кондиционерами, хотя работа там 
далеко не чистая. На каждой буровой были самодельные бани, душевые, А 
еде в столовой мог позавидовать кухни крутых ресторанов. Меню  
включалов себя нескольких блюд: салатов, первых блюд, горячих вторых 
блюд, десертов, различных блинов, оладий, пирожков и т.д. Вспоминается, 
как одну буровую бригаду отправили на подмогу в ЮНРЭ(Южно-
эмбинскаянефте-разведочная экспедиция) на площадь Каракудук. И вот  
начальник экспедиции АккуанКемелов, однокашник Узбекгалиева Х.Ж (они 
вместе училисьв Москве МИНХ им Губкина) выходит на связь и отчитывает 
его: «Ты что, мне каких-то аристократов послал, им белые чистые простыни 
подавай, несколько первых блюд, несколько вторых блюд….». Повара в то 
время были в основном с Краснодарского края, профессионалы своего дела.В 



центральном офисе КЭ «МНГР» в поселке Приозерном(г.Шевченко) Халеке 
специально держал агронома-садовода, чтобы ухаживать за зелеными 
насаждениями, которым был засеян весь двор и эти дары были доступны 
всем, мы частенько использовали огурцы,помидоры в качестве «закуски»  
Был у нас и свой журналист, который  писал и отсылал статьи  в областные, в 
республиканские, союзные издания. Благодаря этим статьям и заметкам вся 
страна знала о героях труда, а их в КЭ «МНГР» было немало. Два героя 
социалистического труда (Рыскалиев С., КадыровТ.) два лаурета Ленинской 
премии (Узбекгалиев Х., Токарев В.) два лаурета Государственной премии 
СССР ( Нечаев В., Космагамбетов Б.)  два лаурета Государственной премии 
КазССР (Салманов С., Байболов Ж.) и многие другие, которые были 
удостоены орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного 
знамени, орденов Почета, Курмет белгиси, медалями, грамотами…. Думаю 
не последнюю роль в получении этих наград сыграл Узбекгалиев Х.Ж…Но 
что интересно про самогоУзбекгалиева Х.Ж очень мало статей, книг, не это 
ли его скромность, простота, видимо он поручил журналисту не выпячивать 
его.В реквиеме Роберта Рождественского есть слова:  «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым!». В 2017 году оставшиеся работники 
экспедиции обратились к акимуМангистауской области Тогжанову Е. об 
увековечении КЭ «МНГР»,  но просьба осталась без внимания.У первого 
президента Академии наук КазССР есть крылатое выражение «Абая 
прославил и сделал узнаваемымМухтар, а Мухтара прославил и сделал 
узнаваемым Абай!». Я считаю, что    нынешнийМангистау стал таким 
благодаря КЭ «МНГР», такими как Узбекгалиев Х.Ж и многим другим.В 
1978 году Узбекгалиева назначили заместителем министра геологии Каз.ССР 
и он перехал в Алматы, но связь ним не прерывалось.В 1984 году я собрался 
переехать в Атырау (бывший Гурьев) по семейным обстоятельствам, тем 
более КарабалинУзакбайСулейменович, в то время заместитель директора 
КазНИГРИ(Казахский научно-исследовательский геологоразведочный 
институт) пригласил меня на должность заведующего отделом бурения. Я 
позвонил ХалелуЖагипаровичу о своем намерении переехать в Атырау в 
КазНИГРИ, он дал добро, но взял с меня слово, что защищу диссертацию. 
Так я начал работать в КазНИГРИ, когда он приезжал в командировку, то он 
встречался со мной, расспрашивал о работе, диссертации. В  один из своих 
приездов в Атырау чувствуя, что моя диссертация продвигается очень 
медленно, вызвал директора КазНИГРИ Саламата Утегалиева  и поручил ему  
немедленно отправить меня в Уфимский нефтяной институт, в аспирантуру. 
ПозднееУтегалиев С.У, интересовался, не состою ли я в родственных 
отношениях с Узбекгалиевым Х.Ж.?Такя стал аспирантом,позже  защитил 



диссертацию. В 1993 году возглавил институт 
КазНИГРИ.ХалелЖагипаровичУзбекгалиев – это глыба, лауреат Ленинской 
премии, орденоносец, принципиальный и решительный человек, личность 
неординарная, сильная, он мог бы быть и доктором наук, но видимо не нашел 
времени оформить свои мысли, соображения, а может быть что-то другое 
помешало ему в этом. Независимый, острый характер, нежелание 
подстраиваться, льстить, приносили видимо ему много неприятностей. Он, 
как некто другой заслуживал присвоения звания Героя Социалистического 
Труда, но по каким-то причинам, ему не дали этого звания, вероятно, из-за 
его независимого характера. В моей жизни Халел-ага сыграл особую роль, и 
ясебя считаю его учеником и для меня это большая честь и думаю 
чтонародную любовь ХалелЖагипаровичзаслужил еще при жизни, каждый 
кто с ним работал благодарны ему за его наставничество,большую 
поддержку.С давних времен  человеку нужен был наставник и учитель. В 
человеке с самого рождения генетически заложены различные качества и 
способности. Но их не хватает для жизни в этом мире, поэтому мы 
рождаемся, начиная с родителей, продолжая разными учителями, в итоге 
набираем знания и опыт. В дальнейшем делимся им с кем-то, учим своих 
детей, и это продолжается бесконечно.  Вы спросите: "Какой же наставник 
является главным в Вашей жизни?" Конечно, за всю жизнь у каждого 
человека может быть очень много учителей,  и вот одним из них, который 
научил меня не просто основам какого-нибудь дела, но и научил жить, был 
ХалелЖагипарович! Нельзя сегодня не вспомнить добрым словом итех, кто 
был рядом с Узбекгалиевым Х.Ж. и вместе с ним делили тяготы и радости 
этой нелегкой профессии геологоразведчика, это:Валентин Петрович 
Токарев, Хасан Тажиев,ЖанабайСалимгерев, Камка Умбеталина,КуанКазиев, 
ПримтайАрыстанов, ХибатУтебалиев, КенжебайСатанов, Баян Шумбалин, 
Лес Халлидулин, ГиззатБалмухамбетов, СуйегенСалманов, 
БазарбайКосмагамбетов, Берикхан Жапаров, МухамбетУрбисинов, Ян Давид, 
Евгений Герасименко, БисенбайБисенгалиев, Сеитов Торебай,  Галымжан и 
КадыржанБозбаевы, ЕсенгельдыМерекешев,ЖумагалиКазиев, Малик 
Шотаев, НурсапаАманжаров, РахымжанМатайбаев и многие другие. 
Несколько слов о Камке ДжанияровнеУмбеталиной, она самая первая 
женщина в Казахстане, которая выбрала профессию буровика, специлиста по 
буровым растворам. Камка апа работала с такими известными учеными в 
области технологии бурения как: О.К. Ангелопуло,В.И. Городнов, М.И. 
Липкес и многими другими. Участвовала в Великой Отечественной войне, 
имеет многочисленные награды. Камка апа принимала активное участие при 
бурении Аралсорских  и Биикжальских сверхглубоких скважин. Суровая 



профессия отложила в ее характере, смелость, решительность, она не 
признавала никаких авторитетов, титулов, могла прямо говорить и министру 
и другим крупным руководителем, отстаивая свою точку зрения. Она 
боготворилаХалеке  и вместе с тем смело говорила ему о проблемах, что не 
каждый мог отважиться! Вспоминается один забавный эпизод, как-то на 
совещании Камка апа отстаивала свою точку зрения по буровому раствору, 
отличающую от Фурманюка А.А., тоже специалиста, Халеке сделал 
замечание,  почему они не согласовали этот вопрос в отделе, на что Камка 
апай ответила, что в отделе они  про буровые растворы редковедут беседы. 
Это было очень смело! Хотелось бы привести еще один эпизод в 1987-1988 
годах на близлежащих площадях Елемес и Айршагыл на глубине 4200 метрах 
произошли нескольконефте-газо-проявлении, и должен был приехать 
Узбекгалиев Х.Ж., но перед приездом он позвонил Карабалину У.С. и 
поручил ему отправить меня на скважину. Это было время, после печальных 
декабрьских событий 1986г. Обвинив весь казахский народ в национализме, 
многих казахских специалистов поменяли на приезжих, главным инженером 
ПО «Гурьевнефтегазгеология» был Семенычев Г.А., главными технологами, 
главными инженерами были специалисты с России, Украины: Орехов C.Л., 
Корнеев А., Василик В., и другие, хотя они может и не виноваты, но такова 
была линия  Горбачева М.С.  На этой скважине присутствовали специалисты 
с Москвы, Украины, был также начальник управления глубокого бурения 
союзного Министерства геологии Волошин А.А. Подготовительные работы 
по ликвидации нефте-газо-проявлении заняло много времени, посколько 
техника и технология  в то время оставляла желать лучшего, и вот пробыв на 
скважине почти месяц, я собрался выехать в Атырау, но Халекен не дал мне 
разрешение, как сейчас помню его слова «они придут и уйдут, а нам здесь 
самим оставаться».Так Узбекгалиев Х.Ж. показал себяпатриотом своей 
земли, хотя он не делил нахороших и плохих по национальности! В его 
коллективе работали  и казахи и русские, евреи, украинцы, татары и другие 
национальности. После, когда мы ликвидировалинефте-газо-
проявлении,Узбекгалиев Х.Ж. так тепло, чисто по отцовски посмотрел на 
меня, я до сих пор помню этот взгляд. В последствии в Атырау и на буровые 
приезжал заместитель министра геологии СССР, Герой социалистического 
труда  Фарман Салманов, с надеждой, что открыт второй Тенгиз, но 
увы,надежды не оправдались, видимо это была какая-то небольшая «линза»  
В 1993году я попал в группу казахстанских специалистов которых  
отправляли на обучение в Англию, ХалелЖагипарович попросил меня, 
привести ингалятор от астмы, он в то время болел, видимо это было 
последствия глушения серосодержащей скважины на площади Урихтау в 



Актюбинской  области. Просьбу я выполнил, и я снова почувствовал на себя 
его благодарный отцовский взгляд. В 1999 году мы справляли 70 летний 
юбилей ХалелаЖагипаровича, было много его учеников, друзей, которые с 
благодарностью отмечали его огромный  вклад в становление отечественной 
геологии, благодарили его за помощь и поддержку.Создатель щедро одарил 
священную землю Мангистау. И речь тут не только о «черном золоте» и 
элементах таблицы Менделеева, сокрытых в недрах региона. В 
Мангистауской области находятся уникальные археологические и 
исторические памятники, сохранившиеся со времени процветания этой 
страны, в том числе наскальные рисунки-поэмы, удивительные сооружения и 
мечети, куда нескончаемым потоком идут паломники не только 
из Казахстана, но и со всего мира. Именно здесь расположены места 
захоронений 362 святых.  Пожалуй, наиболее трепетно мангистаусцы 
относятся к Бекетата. Подземная мечеть, в которой он покоится, занимает 
особое положение в мусульманском мире. Это святое место, которое по 
значимости стоит в одном ряду с захоронением КожахметаЯссауи. Круглый 
год сюда стекаются паломники. Но прежде чем посетить его,  паломники  
заезжают поклониться мощам Шопаната, который по легенде является 
духовным наставником Бекетата. Видимо дух этих святых помогал 
Узбекгалиеву Х.Ж., в его нелегкой жизни. В 2002 году он вместе с супругой 
Софией Хаировной приехал в Атырау на торжества родственников, В то 
время начальником Атырауского УВД был генерал КалмуратХайдаров, 
близкий друг сына Халеке, Райымхана, Мы с ним определили его в 
гостиницу, но когда нас не было, он поскользнулся и повредил 
тазобедренную кость. Нам пришлось отправить его на самолете в 
Алматы,разложив ряд сидений, потом позже мы 
сНурсапойАманжаровымпосетили его в больнице, но он уже с трудом нас 
узнавал.ХалелЖагипаровичУзбекгалиеввот у кого мы должны учиться 
принципиальности, решительности, патриотизму, доступности, скромности, 
простате и методам его управления коллективом!Как нам его сейчас не 
хватает!  

 



 

Е.В.Герасименко 

Ардагер геолог-барлаушы 

КЭ «МНГР» мекемесі жұмыс көлемін қысқартқан соң, «ҚазақТүрікмұнай» 
ЖШС-нда мұнай өндіру шебері, ұңғыларды күрделі жөндеу инженері болып, 
«ҚазМұнайТеңіз» МҰК Акционерлік Қоғамына қарасты «Аташ», 
«Түпқараған» ЖШС-ларында Каспий теңізінің қайраңынан мұнай-газ 
іздестіру жобаларына қатысып, аталған мекемелерде бас маман дәрежесінде 
еңбек етті. Қайда жүрсе де өз ісінің шебер маманы болды. Қыздарын қияға 
қондырып, немерелер сүйіп отырған қадірменді ата. 

Аянбай төгілген маңдай тері еленбей қалған жоқ, отанымыздың ең жоғарғы 
наградаларымен, атап айтқанда: «За трудовую доблесть в СССР» медалі, 
«Еңбек ардагері» төс белгісі, «Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен және басқадай 
көптеген мақтау грамоталарымен, заттай, ақшалай сыйлықтармен, бірнеше 
бесжылдықтардың еңбек озаты төсбелгілерімен марапатталды. 

 

 



Жучка 

                                                                                                         Моим внучкам. 

Это было давно, в начале восьмидесятых годов прошлого века. В те годы, 
после окончания бурением глубоких поисково-разведочных или параметрических 
скважин, для уточнения глубины залегания горных пород, вблизи проводились 
сейсморазведочные работы  взрывным способом, то есть, на каком-то 
определенном расстоянии от устья скважины бурилось  на небольшую глубину 
какое-то количество  шурфов (отверстий).  В них спускали взрывчатку, а в 
скважину прибор для приема сигнала,  производили серию взрывов с   
последующей записью. Опасную зону ограждали флажками. Взрыв 
сопровождался выбросом на небольшую высоту дыма, земли и пыли.  

Буровые находились на большом удалении от населенных пунктов,  поэтому 
рядом с буровой располагался поселок, состоящий из жилых вагонов и, 
соответственно, была столовая, а если столовая, то обязательно будут 
приблудные, или кем-то привезенные собаки.  На нашей буровой была только 
одна собака. Это была обычная, небольшого роста черно-белая дворняга. Ее, 
кажется, привез какой-то водитель из соседней буровой. Как ее звали, никто не 
знал, поэтому назвали ее просто Жучкой. Она, кажется, была довольна этим 
именем и  всегда откликалась на это имя, помахивая хвостом. С нею играли, ей 
нравилось, чтобы за нею гонялись, да еще лучше, если несколько человек. Она 
научилась не бояться звука работающих механизмов и провожала на буровую 
сменную вахту, так как  после  завтрака, обеда или ужина от буровиков ей всегда 
доставалось  чего-то вкусненького и, возможно много. На нашей буровой 
началась подготовка к поведению сейсморазведочных работ, бурились шурфы, 
закладывалась взрывчатка, в общем, работы шли своим чередом, а мы только 
издали наблюдали. Во время работы техники и людей Жучка неоднократно 
пыталась сбегать и посмотреть, что там,  как и почему без нее делается, но 
незнакомые люди и техника сдерживали ее пыл и, видя, что мы остаемся на 
месте, она от нетерпения повизгивала, но оставалась с нами, знакомыми.             

Как только  окончились  подготовительные к взрывам работы, а люди и 
техника покинули опасную зону, наша Жучка не выдержала и помчалась,  чтобы 
уточнить, что там делалось без ее участия. Она бегала от шурфа к шурфу, что-то 
там вынюхивала, иногда рыла. Так как вскоре должна  была прогреметь серия 
взрывов,  мы звали ее, пытались привлечь к себе, но  она так увлеклась, что не 
обращала на нас никакого внимания, а заходить в опасную зону мы не могли. 
Руководитель взрывных работ находился в автомобиле у пульта. Он знал, что все 
люди покинули опасную зону, а то, что собака находится на месте взрыва, ему не 



было видно. Кто-то кричал, кто-то побежал предупредить,  но было поздно, 
прогремела серия взрывов. Мы видели, что нашу Жучку подбросило вверх 
ногами метра на два и затем все скрылось в облаке дыма песка и пыли.  

Это трудно описать. Когда пыль осела, мы увидели, что Жучка ползет как 
пластун между воронками от взрывов в сторону поселка. Она вся распласталась, 
голова прижата к земле, и только ноги быстро-быстро работали. Мы не знаем, как 
она определила конец опасной зоны, хотя воронки были уже позади, но она 
ползла и ползла, пока не доползла до известной только ей безопасной черты, 
поднялась, стремглав метнулась в поселок и исчезла под вагоном. Все кто видел 
это, конечно смеялись, только Жучке, очевидно, было не до смеха. Из своего 
укрытия она периодически лаяла. В начале этот лай был каким-то испуганным, 
жалобным, но через какое-то время она вылезла из своего укрытия, и начала 
облаивать место взрывов своим прежним звонким лаем. Ее осмотрели. На ней не 
было ран,  ходила она нормально, возможно были ушибы, но под густой, местами 
подпаленной шерстью, их не было видно.  

Эта история так, очевидно, и закончилась бы, но люди начали рассуждать о 
том, что откуда Жучка знает как вести себя на поле, покрытом взрывами?  А 
именно, что  нужно ползти  как пластун, чтобы не зацепили осколки? Она, 
очевидно, знала или чувствовала, что  могут прогреметь еще взрывы, поэтому 
ползла и ползла. Возможно, эти познания передались ей от ее предков, которые в 
Великую Отечественную войну  сбрасывали взрывчатку под траки  фашистских 
танков, или как  носили дополнительные сумки санитаров и помогали 
вытаскивать из поля боя раненных солдат, при этом, передвигаясь, как пластун, а 
может быть, она слышала про войну от людей? Трудно что-то сказать, не зная 
собачьего языка. И все-таки, мы думаем, что она слышала о своих храбрых 
сородичах, участвующих в  войне от людей, когда те в свободное от работы 
время, сидя в беседке, рассказывали или читали о подобном, а Жучка, 
свернувшись калачиком, внимательно слушала и запоминала.   

... 

Встреча с волком 

Этот случай, может быть, и забылся бы за давностью лет, если бы не имел 
печальный конец. 

Было начало марта, везде лежал не глубокий, местами протаявший снег. 
Вечерело. На буровой шли повседневные работы, когда рабочие вдруг увидели, 
как лестнице, ведущей на рабочую площадку, подошел волк и начал грызть 
деревянные перила. Он, почему-то не боялся грохота дизелей и работающих 



механизмов. С верхней площадки  до волка было метра три. Один рабочий взял 
большой ключ, бросил им в волка, но не попал, а тот отскочил и побежал в 
сторону соседней законченной бурением скважины. Кто-то пошутил: «Побежал 
Федора жевать». Все засмеялись, и продолжили работу. В душе мы, конечно, 
надеялись, что волк свернет с тропинки и уйдет в степь, а  предупредить Федора 
не могли, так как «сотиков» в те годы не было и в помине, автотранспорт же 
приезжал  на буровую только утром и вечером для смены вахт.  Мы  почему-то 
были убеждены, что одинокий волк  не нападет на человека. Волк и человек 
испокон веков живут бок о бок друг с другом, и всегда при  встрече, если есть 
выход, волк уступает дорогу человеку.  

Вспомнился случай, когда у волка не было выхода: 

       «Мужчина  пошел  в поселок коротким путем по узкой дамбе,  проложенной 
через неглубокое, но холодное в то время года озеро. Пройдя половину пути, он 
увидел, что на встречу идет волк. Через какое-то мгновение зверь  бросился на 
человека, но человек не растерялся, и через какое-то время сунул одну руку волку 
в открытую пасть и ухватил его за язык, а другой рукой схватил зверя за горло, 
приподнял, прижал  к себе и начал душить. Волк не мог нанести зубами 
значительных ранений руке, удерживающей язык, и через некоторое время  был 
задушен. Человек попытался вытащить кисть руки из пасти, но челюсти зверя не 
разжимались, кисть не выходила. Тогда человек просто, как будто ежедневно 
попадал в такие передряги, перекинул руку с тушей через плечо и пошел дальше. 
Через некоторое время ему встретились люди, они помогли освободить руку из 
пасти зверя. Этот случай указывает на то, что у волка не было выхода. Он знал, 
что сзади за ним идут люди, а вот, что впереди встретится человек, он не знал,  
поэтому и вступил в схватку. Может это сказка, может это быль, но люди 
пересказывают. 

          Мы не могли тогда  представить, какой   грустной и смешной  будет 
картина нападения и защиты.    

Соседняя скважина находилась примерно в полутора-двух километрах и 
предназначалась для получения и перекачки по трубопроводу для нужд 
действующей буровой пластовой воды. Трубопровод был проложен по 
поверхности земли, а чтобы в зимний период вода не замерзла, был обвалован 
грунтом. Ветры сдули с верхушки обвалования снег, и  получилось что-то вроде  
тропинки, по которой волк и побежал.  

На скважине временно был сооружен из досок сарай, обшитый 
прорезиненным материалом (буровым укрытием), в нем были установлены 



дизель-электростанция и насос. На такие вспомогательные объекты обычно 
монтировали старенькие дизели, которые без больших нагрузок, 
непродолжительное время могли еще работать. Эти двигатели обычно имели 
пропуски масла, поэтому в сочетании с  пропусками воды, вентилятор двигателя 
разбрасывал эту мелкую смесь на земляной пол и стенки. На полу образовывался 
сплошной обледенелый и промасленный каток, который обслуживающий 
персонал периодически должен был очищать. Для освещения была подвешена к 
потолку одна электролампа, в последствии тоже забрызганная смесью. 

 Для контроля над работой оборудования на водокачку  направили  бурового 
рабочего, звали его Федор. Это  был небольшого роста, лет сорока, одинокий, 
слабый здоровьем от чрезмерного употребления спиртного мужчина. По приезду 
на вахту его организм отдыхал, так как алкоголя в ближайших сорока-пятидесяти 
километров не было, а привозить его ему никто не собирался. 

Зверь прыгнул Федору на спину, когда он с ведром  воды для долива в 
радиатор заходил в дверь сарая, ведро упало и пролилось. Так как Федор был одет 
в зимнюю одежду, волк не мог ее сразу прокусить. Федор сбросил зверя со 
спины, повернулся к нему, а тот начал прыгать  и  кусать ему кисти рук, пытаясь 
достать шею или  лицо. Во время очередного прыжка Федор все же ухватил его 
одной рукой за горло, а второй за загривок, приподнял,  но  так как зверь 
изворачивался, а человек с трудом  его удерживал, оба они поскользнулись на 
обледеневшем полу и упали немного в стороне от входа внутри помещения.  

В том месте нижняя доска сарая была прибита сантиметров на пятнадцать-
двадцать выше уровня пола, а брешь между доской и полом прикрывало 
незакрепленное бурукрытие. Ноги человека и зверя скользнули в эту брешь, то 
есть  ноги оказались снаружи, а туловища - внутри сарая. Из этого положения, как 
не пытались, никто,  ни человек, ни волк не могли  освободиться, поэтому Федору 
приходилось только ожидать помощи, удерживая на вытянутых руках  за шею 
волчью пасть.  

Стемнело, когда к концу смены на скважину приехал механик, чтобы 
проверить состояние оборудования и забрать в буровой поселок Федора. 
Механиком был пожилой человек и, к тому же у него было плохое зрение - плюс 
восемь, (но это не мешало ему быть отличным специалистом). Войдя в сарай, где 
еле-еле что-то было видно от света замазученной лампочки, он услышал: 
«Помогите», и так как не видел, откуда происходил призыв, первое, что он 
подумал -  человек попал в движущийся механизм или под напряжение, поэтому  
сразу заглушил двигатель, после чего в сарае стало совсем темно, и механик 
вообще перестал хотя бы что-то видеть. 



Автомашина стояла в нескольких метрах и водитель, видя, что погас свет, 
включил фары. Первое, что ему бросилось в глаза, это извивающийся у стенки 
сарая чей-то хвост, а рядом человеческие ноги. Он понял, что произошло что-то 
серьезное, взял монтировку,  вошел внутрь и приподнял незакрепленное 
бурукрытие для лучшего освещения. Федор и волк лежали, на полу, как будто 
обнялись. Зверь пытался освободиться, но Федор крепко держал его за горло и 
загривок. Конечно, можно было бы представить идиллию человека и любимой 
собаки, распростертых в объятиях на полу, но собак здесь не было, а взгляд 
Федора просил о помощи.  Несколькими  ударами монтировкой по голове, зверь 
был убит.  

Раны Федору перевязали, и отправили в больницу ближайшего населенного 
пункта. У Федора, в основном   были искусаны руки, но и с такими руками  он 
мог продержать зверя до прибытия помощи почти в течение часа. На следующий 
день на буровую приехал врач санэпидстанции. Нам издали разрешили 
посмотреть на волка. По размерам он был похож на крупную овчарку, но у него 
еще не по сезону клочьями свисала шерсть, а из пасти – пена, глаза  
помутневшие. Нам объяснили, что  зверь, очевидно,  болен бешенством, 
ослаблен, поэтому Федор мог удерживать его длительное время. А бешенство, в 
основном, проявляется от голода. И перила зверь грыз не понимая, что болен, и 
не боялся даже грохота большого дизеля. Волчью голову отрубили и отправили  с 
врачом  в баклабораторию для подтверждения диагноза, а тушу облили соляром, 
сожгли,  остатки посыпали хлором и закопали. 

Федор в больнице принимал  уколы от укусов диких плотоядных и залечивал 
раны. Курс лечения тогда продолжался сорок дней. Пациент давал врачам 
расписку о неупотреблении спиртного во время лечения и шести месяцев после, 
но он пил и во время и после, а месяца через четыре после выписки  скончался от 
«волчьей» болезни.  

Вот такая была история.     

... 

По соседству с волками 

Моим товарищам по несчастью. 

Был месяц март, снег уже почти сошел, если учесть, что зимой его почти не 
было. 



На буровой шли какие-то работы, связанные с осложнением геологического 
характера, поэтому для ликвидации последствий прибыли специалисты от 
геологов до технологов, и мастеров. Сегодня моя пятнадцатидневная вахта 
заканчивалась, я был уставшим. Видя мое состояние, ведущий инженер по 
промывочным жидкостям предложил мне распить бутылку водки на троих, после 
чего лечь отдыхать. 

 Уже потом, шагая  рядом  по жизни, нам часто, с горя, или радости, 
приходилось делить на двоих последний «кусок водки». Так для непосвященных 
лиц в свободное от работы время по телефону мы уточняли место игры. «На 
своем поле» - означало, что можно спокойно выпить у кого нибудь из нас дома, а 
«на чужом поле» -  где-то в пивнушке или кафе, но пьяницами мы небыли, а 
может это нам казалось.  

Я знал, что у них только одна бутылка и делить ее на троих не стоит. 
Конечно, для снятия остаточных напряжений выпить  можно было, да и хотелось, 
но я отказался, мотивируя тем, что мне нужно еще быть на буровой. «На троих» 
мне было бы нормально, а им, я видел, мало,  поэтому  ушел, хотя они мне 
несколько раз предлагали.  На буровой что-то не ладилось, я был зол, вернувшись 
и увидев их веселые, раскрасневшиеся лица и пустую бутылку,  сквозь зубы 
процедил: «что, не могли уговорить».     Смену  я передал около двенадцати  
ночи, и так как в вагончике, где я должен отдыхать находился штаб ИТР,  ушел к 
механику, у которого имелось свободное место. Перед сном я решил выпить 
индийского чаю, для чего прихватил с собою пачку тридцать шестого. Я высыпал 
чай на стол и стал перебирать, отделяя тридцать шесть процентов индийского, от 
остального, грузинского. Процесс был медленный, но стоял того, так как далее,- 
частично опорожненные  пачки,  пополнялись  грузинским, и подавались к столу 
как тридцать шестой. Этому способу меня научил тот же ведущий инженер по 
промывочным жидкостям.  Подобное, конечно, происходило редко и только для 
«своих»  

Не успел я выбрать чаю на одну заварку, как услышал неистовый лай собак.  

В поселке было шесть собак, из них две взрослые «мамы» и четыре годовалых 
щенка. Поселок был хорошо освещен и в окно я увидел, что по поселку мечутся 
собаки, а за ними волк. Собаки конечно без взрослых самцов не могли дать отпор, 
поэтому трое залезли под вагончик, и пока волк пытался их достать, остальные 
трое побежали в сторону буровой. Волк прекратил попытку заползти под вагон,- 
побежал вслед за тремя. 



Метрах в восьмидесяти от поселка одна молодая собака залезла под вагон ИТР, 
вторая молодая  спряталась  между емкостями ГСМ, находящимися метрах в 
пятидесяти от буровой, а третья взрослая пробежала под технологическим 
трубопроводом, забежала в приоткрытую дверь насосного блока и залезла под 
невысокий обеденный столик буровиков. В это время был «ночной» обед, 
рабочие сидели вокруг столика и, видя, что собака туда залезла, начали ее  
выгонять, но потом прекратили потому, что она упиралась, не желая вылезать из-
под ног шести человек. 

Нам, даже охотникам, запрещалось иметь оружие, но, учитывая разные 
случаи встреч с дикими зверьми и отдаленность буровых от населенных пунктов, 
многие руководители бригад втайне держали ружья.  

То, что волк погнался за собаками, я видел в окно, поэтому мы  зашли в 
склад, я взял ружье с патронами, а механик вооружился полукилограммовым 
молотком и большим кухонным ножом. Мы обошли все жилые вагоны и 
предупредили, что где-то рядом с поселком и буровой бродит волк, который 
пытается напасть на собак, поэтому, пока мы не проясним ситуацию, никому из 
вагонов не выходить, даже в туалет и пошли на буровую, по пути предупредив 
дежурных ИТР об опасности. 

Для обеспечения буровой техническую воду из скважины выдували 
компрессором в емкости,  поэтому кому-то из числа смены приходилось 
периодически дежурить у оборудования. Оборудование было защищено от 
осадков сараем,  изготовленным из деревянного каркаса и обшитого  
прорезиненной тканью. В то время, когда работал компрессор, дежурный 
находился  наружи и видел, как одна собака пробежала метрах в пяти от него под 
техническим трубопроводом,  возвышающимся примерно на полметра над 
землей, и забежала  между емкостями ГСМ. Вторая перепрыгнула трубопровод и 
забежала в насосный блок, где обедала вахта, а третья, третья  подбежала к 
трубопроводу, остановилась, посмотрела в сторону убежавших собак, а затем 
повернула голову в сторону дежурного. Они находились друг от друга метрах в 
пяти, шести, и хотя место было слабо освещено, дежурный понял, что это не 
собака, это волк, да какой большой. Он моментально забежал в сарай, прикрыл 
матерчатую дверь и в щель стал наблюдать за волком, в то же время определял 
пути к защите или отступлению, так как зверь в его глазах становился все больше 
и больше.  Убежище дежурного для волка было не помеха, материал обшивки он 
мог быстро разорвать в клочья, но волк  постоял, как бы раздумывая, затем  
побежал по-над трубопроводом и скрылся во тьме.  



Все это он рассказал, немного заикаясь от испуга. По его словам волк был 
просто громадный. Мы попросили его не рассказывать ребятам о размерах  зверя,  
зашли в насосную, где заканчивался ночной обед,  рассказали рабочим о волке, 
разбежавшихся и спрятавшихся собаках. Только теперь рабочие поняли, почему 
самая старшая собака прибежала сюда, спряталась под низкий стол в окружении 
людей, где и до сих пор находится, то есть она знала, где и у кого искать защиту. 
Мы предупредили рабочих, чтоб с буровой по одному не отлучались, а если 
придется пойти в поселок за питьевой водой, то обязательно вдвоем и 
вооруженными гаечными ключами или арматурой.  

Мы с механиком вернулись в  поселок, осмотрелись. Собаки жалобно лаяли 
из-под вагонов, люди все налицо, поэтому  решили идти в ту сторону, куда 
побежал волк. Мы были хорошо вооружены. Если волк голоден, то уйдет при 
виде вооруженных людей, ну а если бешенный - будет нападать, здесь-то мы его 
и встретим. Не сидеть же нам остаток ночи и неизвестно, как он поведет себя 
днем?     

Обсудив положение, мы вышли из поселка и, осматриваясь  по сторонам, 
пошли в темную степь. Луна иногда освещала окрестности, а иногда пряталась за 
ползущими по небу облаками. У меня бала двустволка двенадцатого калибра, 
заряженная картечью. Говорят,  что таким оружием можно остановить тигра. По 
темноте мы прошли метров пятьдесят, когда я случайно обернулся и увидел, что 
из поселка, откуда мы недавно вышли, еще по освещенному месту на нас бежит 
волк. Механик приготовил  нож  и молоток, его состояние я не помню, но в себе я 
поборол легкий мандраж, поднял ствол, спокойно прицелился и нажал на курок, 
но выстрела не последовало. Мой легкий мандраж пробудился и перерос в 
большой, а я все давлю и давлю на курок пока не вспомнил, что ружье стоит на 
предохранителе, а волк все ближе и ближе. При снятии предохранителя, 
произошел щелчок, и волк резко повернул в сторону. Как по заказу луна в это 
время спряталась за облака, его не стало видно, и я выстрелил наугад с двух 
стволов ему  вдогонку. С этим ружьем я мог обращаться, потому, что иногда 
охотился на пернатую дичь, но когда на тебя  несется такой зверь, и ты впервые 
оказался в нелепом  положении, то первое, что приходит на ум – это бежать, и 
бежать так, чтобы не догнала никакая зверюга. Хорошо, что второе, пришедшее 
на ум, опередило первое, и я в последний момент снял ружье с предохранителя. 
После выстрела с буровой к нам прибежали рабочие с фонарем и факелом. Придя 
в себя и  перезарядив ружье, мы с опаской пошли обследовать местность с 
вероятным нахождением  раненного или убитого зверя, но его нигде не было. Мы 
пришли к выводу, что зверь не бешенный, потому, что боится оружия и 
разошлись до утра.  



Волк должен каким-то образом забыть к нам дорогу, а для этого его нужно 
ранить или убить. Самое страшное, это неожиданное нападение зверя ночью, да 
еще в небольшом ограниченном пространстве. А это может случиться с любым 
членом бригады, включая работающих женщин поваров, и в любом месте, даже у 
дворовых туалетов.  

        Вспомнился кошмарный случай, происшедший на одной из буровых, когда в 
темноте, в позднее вечернее время, волк напал на человека в неосвещенном 
тамбуре жилого вагона. В ужасе, входящий  в  вагон из раздевалки человек, даже 
не мог понять от кого ему нужно обороняться, а зверь молча, без рыков, наносил 
ему укусы в руки, тело и самое ужасное – в лицо. Когда ничем не вооруженные   
люди сбежались на призыв о помощи, и сами кричали не понимая, что 
происходит, волк выскочил из тамбура и безнаказанно скрылся в степи. Долго 
потом пришлось пострадавшему залечивать телесные раны, особенно на лице, но 
еще больнее и продолжительней  была душевная травма – испуг. После лечения 
рабочий рассчитался и навсегда уехал с экспедиции. 

        Чтобы не допустить подобного, я решил избавиться от зверя. Для этого  
изготовил ошейник, а вместо поводка – тросик. Сзади поселка находилась баня, 
сделанная из емкости. Я планировал привязать одну собаку у бани, а сам с 
оружием сесть внутри. Собаки будут прятаться  от волка, и тогда он нападет на 
привязанную, а ей придется прятаться только в бане, вот здесь я в него и 
выстрелю. Весь этот план я подготовил днем с учетом того, что зверь придет 
ночью, но волк в мой план внес свои коррективы. 

   Я ужинал, когда услышал знакомый по прошлой ночи  толи лай толи вой собак 
и понял, что волк уже где-то близко. Собаки собрались на насыпи для слива воды, 
крутились, было понятно, что они его чувствуют, но еще не видят его, поэтому 
боятся в одиночку разбегаться и прятаться. Я предупредил всех в столовой и 
жилых вагонах, чтобы не выходили даже по нужде без моего разрешения, и 
пошел в свой вагон  за ружьем.  

     Я уже говорил, что вагон располагался метрах в восьмидесяти от поселка. 
Территория была хорошо освещена. В сторонке от вагона был виден светлый 
силуэт. Я, почему-то, этому не придал значения, так как считал, что это одна из 
собак, прятавшейся под тамбуром вагона еще прошлой ночью, но, оказывается, 
это был волк. Я вошел в вагончик, надел зимнюю телогрейку, патронташ, взял 
ружье  и вдруг услышал крик: «Помогите». Открыв дверь,  увидел в тамбуре   
геофизика Алексея, у которого одна рука выше кисти находилась в пасти зверя, а 
второй он удерживал волка за загривок, и прижимал к телу. Стрелять не было 
никакой возможности, поэтому я спросил, что может ли он удержать волка, пока 



я сниму телогрейку и патронташ, на что он утвердительно кивнул. На столике у 
меня был перочинный нож и, так как другого оружия не было, я взял его. Вместе  
с рукояткой ножа я взял зверя за одно ухо, второй рукой за другое и стал крутить, 
одновременно опускаясь  на колени. Крутил до тех пор, пока волк не освободил 
руку Алексея из пасти. Зверь лежал на боку и только безмолвно злобно щелкал 
зубами, пытаясь,  что-нибудь ухватить.  Я положил ему колено на шею, чтобы он 
не мог поворачивать щелкающую пасть, освободил руки и стал наносить ему 
удары ножом между ребер. Зверь уже был на издыхании, когда кто-то  вошел, 
взял ружье и ударами приклада добил зверя.  

     Это была крупная волчица.  По нашим соображениям она не была бешенной, 
просто была  голодна.  Шерсть бала ухоженной, в пасти не было пены, глаза не 
помутневшие. По рассказам специалистов, в это время года они обычно 
«прогуливаются парами», чтобы в мае, когда у всех животных и пернатых  уже 
будет подросшее потомство, последними на свет появились волчата, и их волкам 
легче будет прокормить. Во время длительных  «прогулок» звери почти ничего не 
едят, но после, ослабевшая волчица пыталась поймать хотя бы собаку и, так -  
как, ей этого не удалось,- напала на человека. К тому же зима и начало весны 
были бесснежными, и им было труднее кого-нибудь догнать, особенно копытных. 
Но, говорят,- от голода до бешенства один шаг.  

     У  Алексея был болевой шок и потеря крови. Его отвели в вагон, перевязали, 
уложили, дали чаю. Он был  испачкан только своей кровью, я же был измазан 
волчьей.  

Оказывается, когда я предупреждал людей о приходе волка, я не зашел в 
вагон    механика, так как он в это время был в столовой, и я не знал, что там был 
геофизик. Не дождавшись механика, он пошел на буровую вслед за мною. Волк, 
почему-то, пропустил меня и напал на него из-за угла вагона. Он схватил Алексея 
за мягкое место, - в последствие,  глубокие рваные раны которого залечивали 
очень долго, Алексей махнул рукой и крикнул как собаке: «Пошла вон» и в тот 
же миг был схвачен пастью выше кисти машущей руки. Но он тоже не 
растерялся,- другой рукой ухватил зверя за загривок, приподнял, прижал к себе, 
не давая зверю освободить пасть, и пошел ко мне с призывом о помощи. Так я 
встретил его в тамбуре вагона.  

По радиосвязи я сообщил руководству о происшествии и попросил с 
рассветом  направить за пострадавшим санавиацию. Утром я получил указание 
отрубить у волка голову, упаковать и санавиацией вместе с геофизиком прибыть 
в облбольницу. Отрубили  голову  только после того, как под шею подложили 
бревно. Шея была покрыта густой и длинной шерстью, от которой топор просто 



отскакивал. Я уже упоминал, что волчица была ухоженной, поэтому после моего 
отлета рабочие сняли с нее шкуру, растянули для просушки, в общем,   
подготовили к выделке. Тушу зарыли. 

В те годы на  отдаленных геологоразведочных буровых по возможности 
накатывалась взлетно-посадочная полоса для приема самолета АН-2 или 
вертолета. Утром прилетел самолет санавиации. По прибытию в больницу 
Алексея начали  оперировать, голову зверя  отправили для исследования на 
предмет бешенства, а мне сделали несколько уколов и, как я не упирался, до 
следующего дня отправили домой, в конце – концов, доходчиво объяснив, что 
бешенство не переходит от зараженного человека к здоровому и за семью мне 
нечего волноваться. Через некоторое время мы с Алексеем написали расписки о 
неупотреблении спиртных напитков во время и по истечении шести месяцев 
прохождения курса лечения. Также  просили дать нам заключение 
баклаборатории о состоянии волка, но нам объяснили, что воизбежание ошибки 
при любом результате, нас будут лечить от укуса диких плотоядных, то есть 
двадцать пять дней, по одному уколу в день.  

 На следующий день после нашего отлета на буровую прибыл районный врач 
санэпиднадзора. Он попросил бурового мастера раскопать тушу. После того, как 
тушу раскопали, врач спросил «Где шкура», на что получил от рабочих ответ, что 
шкура была вчера отправлена вместе с головой. Врач знал, что шкуру никуда не 
отправляли, и сказал мастеру, что  если рабочие  не найдут шкуру, то мастер  сам 
полетит ее искать  и останется для  лечения. Шкура, конечно, была найдена. Она 
висела под буровой растянутой для просушки. Когда ее показали врачу, он 
спросил «Кто снимал». К снятию шкуры  почти все рабочие смены имели  
отношение, и если об этом сказать врачу, значит остановить буровую,  поэтому в 
жертву был принесен один рабочий, которому врач сказал «В самолет,  
двенадцать дней лечения за контакт с диким плотоядным». Его направили на 
лечение по месту жительства - в районную больницу. Тушу вместе со шкурой 
облили топливом и сожгли, не сгоревшие остатки посыпали хлоркой и закопали. 
Так по непредвиденным обстоятельствам буровая бригада временно потеряла три 
специалиста. 

Уколы от бешенства нам  вводили  в живот один раз после обеда. 
Поговаривали, что по ночам из нашей палаты  периодически доносился 
протяжный волчий вой. Дежурная медсестра ночью почему-то с опаской заходила 
к нам, а в соседних  палатах при виде нас всегда утихал разговор.  Все было бы 
хорошо, если бы однажды к нам в палату не поселили   раненого в руку  
домашним плотоядным – бездомным  котом. Как невыносимо от него пахло.  



Этот запах, особенно ночью, раздражал, нам  так и хотелось сцепиться с этим 
бездомным. Поговаривали, что по ночам в палате происходили какие-то 
потасовки, сопровождающиеся рыком и шипением.    Мы, конечно,  не верили в 
то, что о нас говорят,-  всегда крепко спали, никаких протяжных песен не пели и в 
драках не участвовали. Правда иногда у себя на руках и теле по утрам замечали 
следы кошачьих когтей, но эти царапины быстро сходили,  откуда они 
появлялись, мы не понимали, но заживали «как на собаке». Говорили, что к концу 
лечения  воя уже не было слышно, ночью медсестра  спокойно  заходила в палату,  
да и запах уже не тревожил наши ноздри. По окончанию срока лечения нас 
выписали.  

Я уже упоминал, что мы давали подписку о неупотреблении спиртного. 
После выписки я продержался только месяца четыре и стал с начала употреблять 
пиво. В этом, безусловно, была большая заслуга друзей, особенно ведущего 
инженера по промывочным жидкостям,  который, не уговаривал меня пить, но  
объяснял, что лежал то я за компанию, так как на мне не было укусов.  От его 
слов мне сразу становилось легче, и я поддаваясь  уговорам, утешал себя в 
правоте их суждений, но старался избегать  крепких напитков. Говорят, что 
микроб бешенства может жить в организме человека десять лет.  По истечению 
срока я пока не чувствовал никаких симптомов, но очень часто замечаю, что  
коты и собаки почему-то, издали обходят меня стороной. 

 Однажды, я наблюдал в окно, как прилетела вахта, и как после разгрузки с 
вертолета выпал человек. Он не просто выпал, он упал вниз головой. Двое 
рабочих подхватили его под руки и вниз лицом поволокли в сторону моего 
вагона. Я уже распылил себя,  настроил на ругань  за прибытие на вахту  пьяным, 
когда увидел, что бесчувственного человека тащат  мимо  в вагон геофизика. По 
возвращении они рассказали, как Алексей при посадке в вертолет пролез через 
груз на самое последнее место, где ему бы никто не мешал, и после взлета сам на 
сам начал распивать водку. До момента приземления он выпил почти две 
бутылки. Вроде бы раньше был хороший человек, мог угостить и принять 
угощение, а в этот раз никого не подпускал, с жадностью пил и закусывал. 
Выпивка Алексея меня не очень волновала, так как у него был напарник, и это 
временно не отразилось бы на ходе работ, к тому же у них было свое начальство.  

На следующий день он сам зашел, и не успел я его, как взрослого человека, 
показывающего дурной пример пожурить, как он сказал «Разве ты не знаешь,- 
вчера прошло пол-года, как можно стало пить!»  

... 



52  версты 

Конец ноября. Уже который день для «малой» авиации нет погоды,- на 
участках туман. Каждое утро из дома я выезжаю первым  рейсом автобуса в 
поселок нефтяников, где за нами залетит АН-2. Уже накладно становиться 
оплачивать проезды из собственных средств,- сегодня шестой день, и  сегодня я 
опоздал, наверно проспал, на нужный мне первый рейс и выехал на час позже. По 
выражению лица диспетчера и нескольких слов о моих родителях, я понял, что в 
погоде появилось «окно» и все вахты, кроме одного бурильщика, это меня, 
вылетели. В долгу я не остался, и после того, как послал его вслед за всей 
авиацией, мы немного успокоились, и я попросил по рации связать меня с 
буровой. В те годы радиостанции средней мощности были самыми лучшими и  
надежными «сотиками». По ним мы, при необходимости, связывались даже с 
обслуживающими нас самолетами, или они с нами, а другой беспроводной связи 
тогда у нас еще не было.  

С мастером мы согласовали, что я выеду поездом до железнодорожной 
станции, а он направит за мною оперативную машину. Это будет на следующий 
день. Я приобрел билет, сел в поезд и поехал. На станцию назначения я прибыл 
по расписанию в два часа полудня, осмотрелся, но никакой, даже похожей 
машины не увидел. На вокзале я подождал  еще час, поглядывая на дороги, 
ведущие в сторону буровой, вспомнил родителей мастера и водителя, взял сумку 
в руки и пошел по направлению к буровой.  

Мне было немногим больше тридцати пяти лет, сил хватит, правда я больше 
двух километров в день не проходил, но на работе двенадцать часов подряд и в 
течение семи дней мог простоять на ногах. Я знал куда идти, так как в этом 
районе  была только одна вышка, и до нее было ровно пятьдесят пять километров 
от жд вокзала. Сумка была не тяжелой. Сначала я нес ее попеременно в руках, 
затем завязал простыней ручки, закинул за спину что-то похожее на рюкзак и 
зашагал дальше, размахивая  свободными руками дальше. Можно было идти 
километров сорок по-над железной дорогой, а затем свернуть на девяносто 
градусов и идти километров тридцать по степи, но эту мысль я выбросил из 
головы и выбрал кратчайший путь. Я почему-то не думал, что буду идти ночью 
один, что здесь, возможно, рыскают волки. Когда уже смеркалось, всякие думы о 
зверье начали лезть в голову, но когда я подобрал какую-то палку, мне сразу 
стало легче, так как  у меня стало орудие защиты. 

Обратной дороги уже не было. По моим расчетам я прошел километров 
пятнадцать хорошим шагом и через часок наступит долгая зимняя ночь. Как 
только стемнело, взошла полная луна, и хотя она пряталась за редкой 



облачностью, освещения  было достаточно, а вскоре, вдалеке, я разглядел свет 
буровой вышки. На мне были сапоги. Когда я прошел километров двадцать пять-
тридцать, то впервые почувствовал их вес, а свет от вышки ничуть не 
приближался. Шел я без остановки, время от времени выкуривая сигарету                           
и вдруг заметил на дороге темное очертание чего-то большого, 
крупногабаритного. Подойдя ближе, я разглядел машину марки «Урал ЗиС», 
стоящую  перекошенной, потому, что была без переднего колеса. Это была 
оперативная машина с нашей буровой, которая, очевидно, ехала за мною и не 
доехала. Воспоминания о родных мастера и водителя я забрал обратно.  

Примерно на сорокпятом километре я начал на несколько минут 
останавливаться, чтобы дать отдохнуть ногам и шел дальше, а на пятидесятом 
километре я уже брел, и мне казалось, что вышку тащат в противоположном от 
меня направлении,- огни удаляются, и я никак не могу их приблизить.  

Наконец то я догнал вышку, она стояла на прежнем месте, лампы изливали 
яркий свет, монотонно  ревели  дизели, а с поселка ко мне с лаем бежали собаки. 
Я взглянул на часы, было четыре часа утра. И так, я прошел пятьдесят пять 
километров ровно за одиннадцать часов.  Еще бы пять километров, и я бы не 
дошел. Снять сапоги  без посторонней помощи я не мог.  

Больше ни за что, никогда, никуда не пойду, сказал я себе, засыпая.     

... 

Щенок 

Если  кто-то незнакомый, рассказывает об этом случае, 

моя  сестренка, почему-то, загадочно улыбается. 

Я, вроде бы, спокойный и рассудительный человек, но когда приехала на 
участок, закатила, как потом  рассказывали, такую истерику, что меня  еле-еле 
успокоили. Я ревела, вспоминая все то,  что перенесла, навзрыд. Истерика так и 
изливалась, но вместе с тем постепенно наступал покой и блаженство. Я  
начинала  понимать, что нахожусь среди людей, и всем моим  мытарствам 
пришел конец. 

Все со мною происшедшее  начиналось в обычный рабочий день. В те годы 
из-за отдаленности участков от базы на вахту мы прилетали самолетами АН-2 в 
центральный поселок, а  затем, в зависимости от удаленности, на буровую 
рабочих  доставляли дежурившим на участке вертолетом МИ-4, или 
автотранспортом. Я была еще совсем молода. Мне было восемнадцать,  и я была 



горда тем, что уже работала в экспедиции в должности лаборанта. На буровой в 
мои обязанности входило - периодически проводить замеры параметров бурового 
раствора с регистрацией их в журнале, и доводить  данные параметров до 
бурильщика и руководства буровой. 

Средина декабря. Температура  на участке плюс-минус, грязь. Через 
некоторое время после моего прилета на центральный поселок опустился туман. 
Меня направляли на отдаленную буровую, но так как вертолет по метеоусловиям 
летать не мог, - решили отправить автотранспортом. До буровой было 
километров сорок пять по степным дорогам. Одна машина была автофургоном,   
приспособленным для перевозки продуктов, вторая – армейский тягач в 
сопровождение. Тягач использовался вместо трактора, если на отдаленной 
буровой необходимо было провести работы с тяжелым оборудованием. Фургон 
загрузили продуктами, в него сели повара, а экспедитор и я сели в тягач.  Было 
часа три дня, когда мы выехали. Пошел снег. Водитель фургона хорошо знал 
дорогу и был предупрежден, чтобы не терял из вида тягач. Некоторое время мы 
видели впереди идущую машину, снегопад увеличивался, затем ехали по ее 
следу, а потом снег покрыл и след от колес.  Мы остановились, прислушались, но 
никакого звука, только сплошной снегопад и никаких следов, даже от  гусениц 
тягача. Мужчины посовещались, и мы поехали дальше. Водитель пытался 
держать какое-то направление, затем свернул в сторону, как ему показалось на 
более накатанную колею, затем свернул еще и еще. Темнело, когда часа через три 
блужданий водитель  успел затормозить и остановиться у какого-то обрыва. 
Осмотревшись, мы поняли, что заблудились. В том районе, где находится 
буровая, никаких обрывов нет, к тому же в тягаче закончилось топливо, а 
заправиться он должен был на буровой.  

Одета я была по-зимнему: кирзовые сапоги, ватные брюки, бушлат, шапка, 
рукавицы. Водитель и экспедитор тоже  тепло одеты, так что при такой погоде мы 
не замерзнем, но главное - у нас не было продуктов. Вообще - то были: одна 
пачка сигарет и одна банка сгущенки и все это нужно было разделить на 
четверых, так как четвертым был щенок, которого я прихватила с собой.  

Не знаю - я присмотрела его или он меня, когда я угостила его чем-то 
вкусным, но мы поняли, что нужны друг  другу. Ему было месяца полтора – два. 
Он был самым маленьким из помета и худой. Его обижали почти все 
соплеменники, и еды ему явно не хватало. На буровой, куда я ехала, не было 
собак, поэтому  у столовой он быстро поправится. Я должна была ехать с 
женщинами поварами в фургоне, но водитель, уже пожилой мужчина, сказал, что 
собаку в дорогу брать нельзя, - плохая примета, а так как водителю тягача было 



все равно, я села со щенком в тягач. В фургоне осталась моя сумка, в которой 
кроме вещей было немного продуктов, причем новогодних, так как сменят нас 
после Нового года.  

И так получается, что «плохая примета» начала преследовать и испытывать 
меня и моих спутников. Ну и пусть,  щенка я уже низачто не брошу, а испытание 
уже началось.     

Мы нарвали, сколько могли сухой травы, разожгли костер, но он быстро 
прогорел, а искать и рвать  в темноте какую-то растительность не представлялось 
возможным, поэтому нам ничего не оставалось, как  сесть в кабину и ожидать 
рассвета. Немного сгущенки  я скормила щенку, часть оставила на завтрашний 
день, хорошо, что у водителя в запасе в канистре была питьевая вода. Хотя 
мороза не было, но нулевая температура все равно проникала через спецодежду, 
поэтому приходилось периодически разогреваться - двигаться, но когда я 
посадила щенка под бушлат, нам стало немного теплее. Ночью мне казалось, что 
кто-то бродит вокруг тягача, заглядывает в окна, и даже щенок непривычно 
скулил, но мужчины спали спокойно, и их спокойствие передавалось и мне. Я 
засыпала. Так мы скоротали ночь, а когда забрезжил рассвет, увидели, что 
снегопад закончился. Здесь на верху стоял легкий туман,  в низу его не было, а 
мы поняли, что стоим на краю чинка Южного Устюрта. Обрыв был глубокий и 
отвесный. Если бы мы проехали немного дальше,- нас точно никто бы не нашел. 
Где-то в снежной пелене мы развернулись на сто восемьдесят градусов, проехали 
обратно мимо поселка и стоим километров за тридцать в противоположном 
направлении. В низу вправо и лево распростерся сор. Слева вдали можно было 
различить «три богатыря». Так называли три высоких холма, стоявших в соре, за 
ними должна быть дорога, идущая вокруг сора, через чинк, с одного участка 
буровых работ, до другого.  

И мы пошли. Идти по глубокому и рыхлому снегу было очень тяжело. 
Щенку я дала немного сгущенки, он бежал за нами, но потом  вдруг  остановился, 
заскулил, и побежал обратно к тягачу. Я вернулась, взяла его на руки и пошла. 
Через некоторое время  опустила щенка на землю, но он опять начал скулить и 
возвращаться. Очевидно, машина стала для него самым безопасным местом, и он 
не понимал, почему люди бросают это место и уходят в неизвестность? А может 
быть от голода он немог идти? Но, скорее всего, ему было тяжело бежать за нами 
по глубокому снегу,  поэтому я периодически несла его на руках. Так прошел еще 
один день, наступал вечер. Сколько мы прошли, трудно сказать, но наш ориентир, 
кажется, нисколько не приблизился. Мы наломали саксаула, разожгли костер, 
немного согрелись. Спала я урывками.  



На следующее утро мы пошли дальше. Погода не менялась, вверху по-
прежнему лежал снег и стоял туман.  Сколько мы прошли, не помню, но три 
холма, кажется, приблизились. После отдыха пошли дальше, очень хотелось есть 
и, очевидно, голод нас подталкивал и гнал вперед и вперед. Вспоминалась 
колбаска и конфетки, уехавшие без хозяйки на буровую, но больше всего 
вспоминался тот недоеденный кусочек хлеба. К вечеру мы, наконец, оставили 
позади холмы, и вышли на дорогу. Мы, примерно, находились на одинаковом 
расстоянии от участков, это километров  по тридцать, но на верху был снег, а в 
низу – грязь, поэтому экспедитор сказал, что знает отсюда дорогу, и ушел по 
снегу в ночь. Водитель же тягача знал дорогу, идущую вокруг сора на участки, и  
предложил мне идти  в низ, где не было тумана. Мы наломали саксаула, разожгли 
костер и устроились на ночлег.    

На третье утро побрели дальше. Быть может, нам нужно было идти по снегу, 
вместе с экспедитором, потому, что идти по грязи оказалось выше моих сил. По 
колее грязь, по обочинам – раскисшая глина, все налипающая и налипающая на 
неподъемные сапоги. Вместо воды употребляли снег, но внизу снега было мало, к 
тому же он был соленым. Прошли мы совсем немного, когда нас застал вечер. 
Наломали растительности, разожгли костер, немного просушили землю. Спали 
мы с водителем спина к спине, сидя на прогретом месте, так было немного 
теплее. Щенок до блеска вылизал банку из-под сгущенки.    

На четвертый день я прошла совсем не много и поняла, что не могу больше 
идти, так как сапоги растерли ноги. Ступни  были покрыты кровавыми 
волдырями, я кое-как надела носки,  попробовала надеть сапоги и идти  дальше, 
но ничего не получилось. По дороге между спуском и участком, находился лагерь 
сейсмиков, до него осталось километра три-четыре, когда  водитель оставил меня 
у обочины дороги, а сам пошел за подмогой.   Через какое-то время подъехала 
машина, нас со щенком усадили и привезли в лагерь. Там они не знали, что мы 
заблудились, и уже несколько дней выбираемся самостоятельно, поэтому, 
особенно девчата, с интересом слушали о моих злоключениях.  

Самое неприятное воспоминание было о туалете. Я, молодая девушка, даже 
не могла понять, как обратиться к мужикам и объяснить щекотливый вопрос, 
поэтому приходилось терпеть до ночи, хорошо еще то, что дни короткие. С 
наступлением темноты  я отходила в сторонку, но теперь мне было в темноте 
страшновато, и я быстро возвращалась. Когда я отходила в сторонку, щенок 
начинал выть, а  мне казалось, что рядом воют волки. Вообще мне как-то было 
жутковато даже днем, идти по безлюдной степи. На рассвете я проделывала тоже 
самое, и так четыре дня. А может быть и лучше, что у нас не было продуктов?  



Нас накормили, напоили и отправили на участок. Щенка сейсмики оставили 
у себя и заверили, что дальнейшая жизнь у него будет намного  лучше, чем была, 
особенно в последние дни. 

Буровики встретили нас шумной суетой, и здесь я  впала в истерику. Сколько 
продолжалась истерика я не помню, но пришла я в себя лежащей в кровати и 
отдохнувшей. По радиосвязи о нашем прибытии сообщили в экспедицию и на 
потерявший нас участок. Домой о моем исчезновении сообщили только после 
моего появления. Автофургон доехал до буровой без происшествий. Экспедитор 
добрался до участка только на следующий день после нашего возвращения. 
Хорошо то, что  его где-то кто-то заметил, бредущего в никуда. По ночам он 
видел небольшое зарево от фонарей и шел на него, но на рассвете зарево 
исчезало, и он в тумане начинал кружить. И так еще два дня и три ночи. 

 Нас еще не искали, так как на верху, на плоскогорье все еще стоял туман. На  
следующий день погода прояснилась и меня  вертолетом, в носках, одетых поверх 
бинтов, отправили домой, на больничный.   

Иногда все происшедшее я вижу во сне, вижу водителя фургона и слышу его 
слова: «брать в дорогу собаку – плохая примета»  

... 

Тоскливый случай 

Моему первому мастеру. 

Я тогда работал самым последним из тех, кто помогает  бурильщику. Те, 
которые были ближе, выполняли основные работы и без меня, я же очищал полы 
от пролитого раствора, и после каждого наращивания помогал первому 
помощнику шплинтовать трехрядные цепи, а остальное  время, пока идет 
бурение, крутил ситоконвеер (кто работал на установке 5Д, знают, что это такое). 
Это был недоработанный конструкторами механизм, который под напором 
бурового раствора на лопасти  должен был вращать барабан с сеткой, через 
которую проходил раствор, а выбуренная порода падала в сторону. Но об этом 
нужно было только мечтать. Барабану  необходимо  было придать  начальное 
усилие, для проворота, а если такого усилия  не было, то конвеер стоял,  а раствор 
проливался наружу. Поэтому, не дожидаясь потери раствора, и, учитывая, что 
конвеер имел привычку сам по себе останавливаться, я садился рядом, на вал 
надевал штурвал  и крутил, крутил, крутил семь смен подряд, пока идет бурение, 
особенно «нулевки». Я уставал, особенно работая по двенадцать часов в ночную 
смену, но когда случилась авария с падением бурильной колонны в скважину - то 



куда делась усталость?  Я только услышал незнакомый звук, и чей то возглас, что 
элеватор открылся, как в   какие-то доли секунды  уже стоял в конце мостков и 
видел конец трубы,  уходящий в скважину, то есть скорость моего 
горизонтального перемещения была на много больше скорости многотонного 
вертикального.     

Однажды на буровой шел каротаж. Выходить мне нужно было в ночную 
смену, я собирался отдохнуть, но мастер мне и еще одному рабочему дал задание 
привезти с заброшенной стоянки геологов  остатки  бревен  ну,  в общем, всего 
того, что горит. «На это у вас уйдет часа два, потом отдыхайте» - сказал он. 

 В те годы, в связи с отдаленностью участков от базы, на  буровых из 
кирпича на земле выкладывали примитивную русскую печь, в которой можно 
было быстро испечь несколько буханок хлеба, а для этого нужны дрова. Мы 
зацепили за трактор сваренные из труб сани и поехали. До стоянки было 
километров семь. Местность была сорной, дорога заброшенная, мягкая, но для 
трактора - не помеха. В одном месте сор подходил близко к дороге, сани 
прорезали глубокую колею, но вышли. Вскоре мы доехали до стоянки, прилично 
загрузились и тронулись в обратный путь. Когда подъехали к тому месту, где 
сани прорыли колею, тракторист решил ее объехать немного стороной. Трактор 
прошел, а полозья саней  стали погружаться и тормозить движение, тракторист 
прибавил скорости, но сани уже не отпускали. Трактор траками сорвал твердый 
верхний слой и начал погружаться в жижу. Тракторист остановил трактор, но 
погружение прекратилось только тогда, когда трактор сел на днище. Фаркопф  не 
было видно. Наощуп в грязи отцепили сани. Верхняя часть гусениц была 
открытой.  Тракторист   пытался даже выехать «на пускаче», но ничего не 
получалось. Оставалось одно – идти за помощью. Время было к обеду,  и мы 
пошли.  

Часа через полтора мы пришли в поселок, где нас встретил  давно 
поджидавший мастер. Он, не  скупясь на доходчивые и недоходчивые выражения, 
объяснил, что из-за того, что мы посадили трактор, буровая может простоять, 
поэтому через два, три часа трактор должен быть на буровой.  Мы быстро 
пообедали, загрузили оперативную машину Газ-51 шпалами, тросами и поехали к 
трактору.  Машину мы оставили на дороге метров за тридцать, перенесли груз. 
Шпалу укладывали на обе гусеницы впереди трактора, привязывали тросами, 
тракторист включал передний ход и подгребал ее под низ, а на свободное место 
привязывалась следующая, и так  три штуки - по колена и по локти в жиже.  
Теперь площадь опоры становилась больше, тракторист включал самую 
медленную переднюю передачу, и таким способом пытался продвинуть трактор 



вперед.  Когда  очередная шпала подходила к фаркопфу, мы  наощyп, в грязи 
развязывали тросы, вытаскивали,  очищали,  переносили и опять  привязывали 
шпалы. Хорошо еще то, что была теплая весна. Так проделывалось несколько раз, 
продвижение трактора было незначительным, мы  выдохлись, и мастер приказал 
остановить работу и ехать на буровую.  

Мы сели в машину, мастер в кабину, мы в кузов, водитель запустил 
двигатель, включил заднюю передачу, но колеса  пробуксовывали, а машина не 
трогалась с места. Мы вылезли и раскачкой пытались сдвинуть машину, но 
ничего не получалось. Оказывается, - пока мы пытались вытащить трактор, 
машина, от длительной стоянки на одном месте, просела так, что колеса 
вытеснили на поверхность грязь. Вытащить ее нашими усилиями было 
невозможно. Обратно впереди шел мастер, а за ним все остальные, покрытые 
отборным матом.  

Перед отъездом к застрявшему трактору, мастер вызвал с участка 
гусеничный армейский тягач, который  к нашему возвращению он был уже на 
буровой. Было часов шесть вечера, когда мы  зацепили метров пятьдесят талевого 
каната и выехали к трактору. По дороге вытащили машину, затем перед 
трактором водитель тягача лихо развернулся и тягач сел. Водитель тягача  был 
молод и не знал, что такое сор, и даже не думал, что его тягач здесь может 
застрять. Хорошо еще то, что вытащили автомашину. На машине вернулись на 
буровую. От мастера, уже в который раз,  выслушали все, что он думает о нас и 
наших родителях. На буровой загрузили доски,  метров двести каната и 
вернулись. Уже стемнело, когда поочередно, подкладывая под траки доски, тягач 
выехал на твердое место. Затем впятером доволокли канат, завязали петлю, 
зацепили за трактор. Как тягачист и тракторист в темноте согласовывали свои 
действия, я не знаю, но через некоторое время трактор вышел на твердое место, 
затем переволокли  сани, их на следующий день притащил трактор.  

По возвращению мастер сказал мне, что бы я шел работать в свою ночную 
смену, но бурение скоро закончится, и по ее окончании я могу идти отдыхать.  

Кто-то стучал мне по каске, кажется, бурильщик, кто-то кричал: 
«просыпайся», а кто-то спрашивал:  «что я делаю?», и я с удовольствием ему  
объяснял, как наматывал на  барабан ситоконвеера один конец троса, другим - 
зацеплял технику, и  вращая барабан, как лебедкой, вытаскивал из сора 
застрявшие там трактор, тягач, машину, и хотя, через барабан переливал какой то 
раствор, я всю технику вытащил.  



Все происходит как в бреду. Почему-то не слышу никакой  похвалы, но затем 
слышу вдруг хорошо запомнившийся сегодня голос мастера: «да он же спит, а мы 
слушаем его сонный бред о технике, которую вытащили еще днем. Главное - он 
упустил много бурового раствора, будите его». И я просыпаюсь.   

... 

Гришка 

                                                                                           Моим внучкам 

Это было очень давно, еще в начале семидесятых годов прошлого века. Его 
кормильцем был сварщик, который  по вызову, днем или ночью,  выезжал на 
буровые,  а  остальное время находился в  поселке.  Поселок был построен в 
центре разбуриваемой площади и состоял из отдельных зданий - столовой, 
склада, конторы, здания для отдыха ночной и дневной смены буровиков, 
кинотеатра, нескольких домов для семейных ИТР и рабочих, таких как сварщик. 

Однажды к вечеру сварщик проезжал мимо геодезического репера и увидел 
выпавшего из  гнезда еще не оперившегося вороненка (нужно не путать ворону 
с вороном). Гнездо располагалось высоко на репере, и положить вороненка 
обратно не было возможности. В гнезде была еще пара птенцов, родители 
кружили над репером и о чем-то переговаривали с птенцами. Но это было днем, 
а ночью птицы ничего не видят, птенца охранять будет некому, и он станет 
легкой добычей любого хищника, поэтому сварщик забрал его в поселок к себе 
домой. Все свободные собрались посмотреть на еще не оперившегося птенца. 
Вороненок был голоден, он все время помахивал крыльями и раскрывал свой 
желтый рот, но когда сварщик дал ему свежего мяса, он успокоился и затих в 
ладонях рук. Сварщика звали Григорий, поэтому вороненку дали имя Гришка.  

Как-то раз мы наблюдали за тем, как охотятся степные вороны. Они откуда-
то выгнали зайца, тот бежал к любому кустарнику, чтобы укрыться, а они не 
давали ему этого сделать и поворачивали его на открытое место. Заяц, все-таки, 
забежал в какие то кусты, тогда вороны сели, окружили кустарник и та из  птиц , 
которая видела зайца и могла достать его, клевала зайца в любое место. Заяц 
перемещался, и попадал под клюв другой, и так до тех пор, пока не выскакивал 
и бежал в другое укрытие. Он еле успел добежать и  спрятаться  в более 
обширной и густой растительности, а мог и не успеть? Поэтому зайцы днем 
прячутся в густых зарослях, так как днем их могут поймать не только звери, но 
и пернатые хищники. Ночью зайцы выходят кормиться, но и здесь их 
поджидают не только  хищные звери, но и пернатые – филин. В общем, ночью 
для них немного меньше опасности.  



А какими зайцы бывают храбрыми?  Один биолог изучал поведение зайцев. 
В бинокль он наблюдал за одним  степным зайцем. Тот сидел под кустом, затем, 
когда солнце припекло, лег в тенечке. Не вдалеке паслись лошади, которые 
постепенно приближались к лежке зайца. Одна лошадь была совсем близко, но 
заяц, как будто не обращал на нее никакого внимания.  Лошадь, очевидно, его 
не видела и не чувствовала, и когда она попыталась откусить траву над его 
лежбищем, заяц перевернулся на спину и задней лапой ударил ее по носу. От 
неожиданности лошадь взбрыкнула и отскочила, а заяц опять повернулся на бок 
и продолжил лежать, как ни в чем не бывало.    

Григорий разводил голубей, для которых построил на земле голубятню. 
Вороненок  рос не по дням, а по часам, наверно потому, что его все 
подкармливали, а он ел, никому не отказывая, но еще не летал. Он быстро 
привык к людям и новой семье, так как хозяин поселил его в голубятню. Как все 
птицы утром он выходил на прогулку вместе с голубями, внимательно 
разглядывал то, что они клюют, тоже пробовал, но не ел, а ходил кругами и 
ожидал, когда кормилец не принесет ему кусочек мяса. В течение дня он просил 
кушать раза четыре, пять.  Вечером, перед заходом,  как все птицы, он заходил в 
голубятню, выбирал себе нравящиеся место, взбирался, помогая немного 
оперившимися крыльями,  разгонял голубей и  усаживался отдыхать до утра. 

Через какое-то время ему уже помогали крылья. С голубями он не мог найти 
общего языка, поэтому завел дружбу со щенком. Как они понимали друг друга, 
не знаю, но один с удовольствием  убегал, а другой, размахивая крыльями, 
догонял и клевал за хвост. Такими были их ежедневные развлечения, а днем, в 
жару, они вместе прятались в тенек.  

Но вскоре Гришка, как говорят, «встал на крыло». Дружбу со щенком он 
поддерживал, но уже больше  его начало интересовать то, что делают люди. 
Теперь он по  утрам усаживался на открытую дверь столовой и ожидал подачки 
от всех, кто выходил.     Насытившись, летел к беседке, где перекуривали 
рабочие, разглядывал, зачем-то поднимал и бросал окурки и спички. Если на 
столике беседки лежала пачка сигарет или коробка спичек, он подлетал, 
садился, и у зазевавшихся людей хватал клювом в первую очередь сигареты, 
улетал, садился недалеко, но в недосягаемом месте и с каким-то наслаждением 
доставал из пачки по одной сигарете или спичке, разглядывал и бросал. Осмелев 
и осмотревшись, Гришка начал через форточки залетать в  комнаты отдыха 
смен. Это обычно  происходило в то время, когда люди были в основном в 
столовой. Здесь для него было раздолье. Он разбрасывал спички и сигареты по 
всей комнате, но когда приходили люди,  успевал вылететь, даже с остатками 



сигарет. Рабочие ругали и стыдили его, но он, сидя на крыше, что-то отвечал им 
своим вороньим голосом, а сам продолжал потрошить пачку. 

Это было смешно до тех пор, пока  курева и спичек было достаточно. А вот 
когда на складе закончились спички, и несколько дней их не могли завезти, то 
было не до смеха, слушая рабочего о том, как он  бегал по комнате вокруг стола, 
умоляя Гришку оставить коробку с последними спичинками, но тот, не понимая 
человеческих слабостей и не поддаваясь уговорам, вылетел с коробкой в 
форточку, сел на крышу, открыл коробку и с удовольствием разбросал остатки. 

Однажды нам дали задание привезти камыш для герметизации примитивного 
холодильника. Во впадине мы косили, связывали и грузили камыш, а Гришка то 
летал, то сидел на зеркале машины. Поднимался ветер, который ощущался даже 
здесь внизу. Мы хотели взять Гришку в руки и посадить в кабину, но он не 
дался в руки даже кормильцу, и полетел вслед за машиной. По мере подъема 
ветер усиливался, он дул сверху в низ, ворон отстал, но все еще летел навстречу 
ветру, мы поднялись и стали ждать. Гришка с трудом летел на ветер, почти 
касаясь земли, и когда подлетал к верхней границе впадины, ему не хватало сил  
пролететь метров сорок,  как ветер подхватывал его и бросал  далеко, метров за 
пятьсот вниз. Гришка снова подлетал, и все повторялось. Ворон, конечно, был 
еще  молод, он старался долететь, ну а мы  не могли ему чем-то помочь, поэтому 
нам оставалось только ждать. На какое-то время мы потеряли ворона из вида, 
подбежали к обрыву и увидели Гришку, он не летел, он шел к нам наверх на 
ветер пешком, переваливаясь с ноги на ногу.  Как смешно было это видеть. 
Сварщик побежал на встречу и ворон не стал противиться, а сразу дался в руки. 
Его посадили в кабину, где он с  удовольствием расположился на плече своего 
кормильца.  

А история с Гришкой закончилась тем, что по осени он начал улетать все 
дальше и дальше. Иногда возвращался с подобными себе, возможно, это была 
его семья? Те сидели где-то в сторонке, а он подлетал к людям, что-то им 
«говорил», но в руки уже никому не давался, улетал, в поселке не ночевал. 
Потом перестал прилетать совсем. Однажды сварщик проехал мимо того репера 
и увидел пять птиц, вместо четырех,- значит, Гришку приняла его семья.        

... 

Что-то непонятное 

Не  явь, но точно бред. 



Это было давно, где-то в начале  второй половины последнего столетия, да и 
последнего тысячелетия. Наша буровая находилась на северной части Устюрта, 
не работала, стояла в ожидании демонтажа. В поселке ночью отдыхало несколько 
человек. Днем они грузили и отправляли на новую точку буровое оборудование и 
попутно наших спутников - собак. Мне же досталось работать одному и днем и 
ночью. Я не перетруждался. В мои обязанности входило только обслуживание 
электростанции. Днем она работала несколько часов для приготовления пищи, с 
вечера и часов до одиннадцати – для ужина, с четырех или пяти утра - для 
приготовления завтрака. Примерно по этому расписанию я ходил на буровую, 
проверял, заправлял, заливал, запускал, глушил. Освещения на буровой уже не 
было, только в насосном помещении, где работала станция, светилась одна 
лампочка. Когда станция отдыхала, я тоже отдыхал. Пока длился демонтаж, я 
стал замечать, что стали происходить странные вещи: то куда-то исчез пожарный 
багор, то гаечные ключи и все это ночью, когда людей там нет!  

В ту ночь под утро я, как всегда, пошел запускать электростанцию. До 
буровой было метров четыреста. Стояла теплая осень, и густой-пригустой туман. 
Звук станции слышен, но в таком тумане он, кажется, долетает со всех сторон, 
поэтому, чтобы не сбиться с пути, я пошел по-над электролинией. Когда я стал  
подходить к буровым мосткам, то услышал совершенно непонятный, но кем-то 
изданный кратковременный звук. Почему я пишу «кем-то», да потому, что это 
был  звук неожиданности, даже испуга, что его увидели, звук, изданный каким–то 
человекоподобным существом, но не животным. Подобного звука я не слышал 
никогда, ни до, ни после. Затем это существо побежало по железным мосткам в 
буровую, издавая характерный для копытных цокот. Я, конечно, в тумане его не 
видел, только слышал, но и от этого мне стало как-то не по себе, жутковато, что 
делать? Вооружен я был большим гаечным ключом и ели светящим в туманном 
молоке фонариком. Возвращаться за людьми - меня не поймут, осмеют, да и вряд 
ли существо будет что-то выделывать в присутствии двух и более людей, к тому 
же оно само уходит и избегает контакта. Возможно, оно уже куда-то ушло, и, 
возможно, это были какие-то звуковые, только мною слышимые голыцинации? 
Поэтому я решил дойти и запустить электростанцию, если мне никто не 
помешает. Я поднялся на буровую, взял пожарный лом, как дополнительное 
оружие, и, громыхая им по металлическим желобам, пошел. До насосной было 
метров пятьдесят. Идя по желобам, я иногда останавливался, прислушивался, но 
никаких звуков, тишина, значит, думаю, оно ушло, или прекратились звуковые 
голыцинации. Зайдя в насосную, запустил электростанцию, засветилась 
лампочка, стало веселее. Лом поставил у станции, вышел наружу за водой, чтобы 
долить  радиатор, захожу - лома нет, а по желобам снова цок-цок-цок обратно в 



сторону буровой. Тут мне стало жутковато, это уже не звуковые голыцинации, а 
нечто реальное, а может быть мистическое, но  какой-то знакомый – 
признакомый детский голос зовет меня, и я без промедления иду на этот зов. 
Замечаю, что иду уже в конце мостков, а он зовет меня, и я за ним, куда - не знаю, 
а остановиться не могу. Так, очевидно, я прошел на зов мимо бурового поселка, 
уже иду куда-то по степи, и вдруг меня кто-то одернул, и я как будто прозрел, 
увидев, что остановился у самой кромки обрыва, а голос, совсем рядом, зовет 
меня, и мне нужно сделать всего пол шага, чтобы дотронуться до чего-то 
осязаемого, издающего зов. Затем зов перемещается и уже исходит из глубины,  
обрыва, и так хочется сделать эти пол шага, чтобы помочь, спасти что-то родное, 
близкое, но тот, кто меня одернул, заставил отступить  назад и все слышимые 
звуки и зов сразу прекратились. Мне опять стало жутковато.  

Почему-то сразу вспомнился мистический рассказ о том, как однажды 
женщина повар как всегда встала рано утром, чтобы приступить к работе. Через 
некоторое время ее обнаружила лежащей у двери столовой в бессознательном 
состоянии ее помощница. Повара привели в сознание, после чего она рассказала, 
что когда открывала замок, услышала на верху какой-то шорох. Подняв голову, 
увидела, что на крыше вагона-столовой, свесив ноги, болтая ими и крутя хвостом, 
сидит какое-то существо и внимательно ее рассматривает, причем ступни его ног 
были как-то вывернуты, - вместо левой ноги была правая, а вместо правой – 
левая. (Примерно так описывают в Азии «шайтана»).  Дальше она ничего не 
помнила, да и вообще, запросила замену, и вскоре перевелась с полевых работ. 
Кто бы мог перенести такой испуг - я не знаю. 

Может быть, то, слышанное мною было такое же существо, не знаю, но в 
чем-то было сходство.     

Я развернулся и пошел примерно, так как туман еще не рассеялся,  в сторону 
поселка. В поисках лома, днем, я прошел по примерному маршруту от буровой до 
впадины, но  ничего не нашел, затем расширил место поиска и нашел. Нашел лом, 
изогнутый в баранку. Мне опять стало жутковато. Чтобы никому, ничего не 
объяснять, там, в траве я его и оставил, а пропавшие багор и ключи, чтобы не 
возбуждать страх, больше не искал, так как даже не мог себе представить форму 
искореженного кем то, более слабого,  чем лом  металла. 

Потом, много позже, я рассказывал ребятам об этих случаях, только не от 
своего лица.  

Хотите, верьте, хотите, нет. Конечно – нет.                                 

... 



Мыс меловой 

                                                                                                Моим внучкам 

Конец августа, или начало сентября шестьдесят восьмого прошлого и 
столетия и тысячелетия. Я возвращаюсь с отпуска. Мне нужно как-то перебраться 
через Каспий, а точнее перелететь, потому, что у меня есть билет на самолет, но 
согласно дате, перелететь я смогу только через неделю. Я примерно знал, что 
попаду в такую ситуацию, так как в аэропортах Баку, Минеральных Вод и 
Астрахани положение было такое же, поэтому заранее добирался, чтобы успеть 
на работу. Таких как я много, а рейсов всего два или три в сутки, это сорок- 
пятьдесят человек, и если их умножить на неделю? С билетом можно было 
устроиться в гостиницу аэропорта, что мы  и сделали с одним моим знакомым, у 
которого вылет был через три дня. Ежедневно мы провожали самолеты, для чего 
толпились в очереди, в надежде, что появятся  свободные места, но если они и 
были, то доставалось тем, кто вылетал на следующий день. К вечеру ходили на 
море, но до него было километров семь, много не находишься.  

В тот день, чтобы немного отвлечься от однообразного сидения, мы поехали 
в город, так как прослышали, что иногда из морского порта Махачкалы на мыс 
Меловой ходят корабли. У пирса стояло много судов, и нам показали, где найти 
нужное судно. Капитану мы объяснили наше положения, на что он сказал, что нет 
проблем, правда, сейнер предназначен для ловли кильки, но платите по стоимости 
авиабилета, место представим лежачее, выходим через час, а через восемнадцать 
часов будем на месте. Все было бы  хорошо, если бы у нас с собою были вещи, и 
не было билетов на самолет, поэтому решили, что мой знакомый вернется в 
аэропорт, и будет ожидать свой рейс, сдаст мой билет и заберет из камеры 
хранения мои вещи, я же пойду на судне. В трюме, где мне выделили какое-то 
самодельное лежачее место, находилось три женщины, и много ящиков спелых 
помидор. Очевидно, они везли их на рынок, так как в те годы в нашей области, 
свежие фрукты и овощи были большой ценностью. Я поздоровался, мне тоже 
ответили приветствием.  

Где-то после обеда сейнер вышел из порта в открытое море, а через час- 
полтора хода, небо заволокло какими то не густыми, но темными  тучами, 
посыпалась изморось, На палубе стало как-то не уютно, как будто наступила 
осень, к тому же судно начало как-то раскачивать, и я спустился в трюм. Попытки 
уснуть ни к чему не привели, так как моя голова перестала мне подчиняться, а все 
ее внимание было сконцентрировано на желудке, который начал подавать 
признаки тошноты. На своей лежанке я скручивался калачиком, прижимал колени 
к подбородку, вообщем делал все, чтобы сжать желудок и не дать из него выхода. 



Сколько времени я боролся с тошнотой, не знаю. Несколько ящиков  почему-то 
были рассыпаны и помидорами катались по полу, их никто не собирал, 
женщинам было не до них, так как все боролись с морской болезнью. Я решил 
подняться на палубу, чтобы глотнуть свежего воздуха, приоткрыл и тут же ели 
успел закрыть – волна прокатилась по палубе и ударила в дверь. Кто-то из 
команды объяснил, что мы попали в шторм, проводил поочередно пассажиров  в 
туалет, где содержимое моего желудка, наконец-то вырвалось наружу, и мне на 
какое-то время стало легче. По выражению лиц и поведению экипажа, я понял, 
что в такой шторм они еще не попадали. Мне кажется, что у них была паника.        

Я опять боролся с тошнотой, но желудок  наполнялся непонятно чем, и тогда 
я решил его опорожнить, вложив два пальца в рот. Так и сделал, и эти два пальца 
я уже не вынимал до самого порта.  

Какими были мои ощущения в шторм? Никакими. Было какое-то безразличие 
ко всему, даже к тому, что судно может затонуть и ты вместе с ним. Я думаю, что 
мое лицо не выражало страха, я не понимал чувство страха, так как мой организм 
был  занят борьбой с морской болезнью. В общем, мы шли двадцать семь часов. 
Помидоры превратились в томат.  

Я на четвереньках вылез на причал, посидел, почувствовал твердь земли и 
потихоньку пошел в автобус. Когда  открыл дверь квартиры, то увидел стоявший 
у порога свой чемодан. Оказывается, чтобы разгрузить аэропорт, дали 
дополнительно два транспортных самолета ЛИ-2  на два дня, и Ваш покорный 
слуга мог бы прилететь.  

Раньше я хорошо плавал, далеко нырял, надеялся в будущем ходить на 
какой-нибудь шхуне, но теперь же меня ничем не заманишь прокатиться ни то, 
что на  красивой яхте, а даже у берега на резиновой лодке. 

... 

Петушки 

     Это было давно, еще в средине прошлого века, когда у нас, буровиков 
геологоразведчиков, были, откровенно говоря, не очень хорошие бытовые 
условия, но они были на много лучше, чем условия, в которых работали 
некоторые сейсмические партии, особенно с кратковременным периодом 
пребывания в поле. У буровиков были холодильники или холодильные 
камеры и достаточно  электроэнергии, то есть была возможность хранить 
скоропортящиеся продукты, а у  некоторых  партий  таких условий не было, - 
они закупали консервированные продукты. 



  Вот в такую партию я, однажды заехал. Начало лета, жара. Я обратил 
внимание на вырытую и огражденную сеткой землянку, и когда 
присмотрелся, увидел отдыхающих в подземной прохладе уже оперившихся 
цыплят. Понятно, зачем их растли, но не знаю почему, мне так захотелось 
завести на буровой помимо собак и кошек, еще и пернатую живность. 
Договорившись с сейсмиками, я привез им со столовой две потрошеные 
курицы, а взамен они мне дали два крупных белых цыпленка. Собаки и 
кошки приносили какую-то пользу. Собаки охраняли поселок от диких 
зверей, во всяком случае, с ними было спокойней, особенно ночью. Кошки 
охраняли столовую, подсобное помещение и жилые вагоны от полевых 
мышей.  

   Вспомнился случай, когда у нас в буровом поселке не было кошки. Первое 
на что обратила внимание повар, это то, что в подсобке из мешков убывает 
сахар рафинад и горох. Дверь в подсобку повара закрывают поздно вечером и 
открывают рано утром, с началом работы. Мы стали следить и  увидели, как 
из-под вагона-столовой, установленной на салазки, выбежала большая 
полевая мышь, осмотрелась и забежала в подсобку. Она появилась минуты 
через три. Ее мордочка округлилась набитым за щеки горохом, а вдобавок в 
передних лапах она несла грудку сахара. С этой ношей она юркнула под 
столовую. Минут через пять она появилась снова, возможно даже не она, а 
кто-то из ее семьи, и проделала ту же операцию. Мы ахнули, когда 
перемножили унесенные продукты на скорость, с которой они исчезали. 
Мешки с крупами, зерновыми и сахаром стояли на полках для удобства  
открытыми, поэтому их не надо было прогрызать. Поварам рекомендовали 
потерпеть и закрывать подсобку после каждого выхода,  потому, что если 
травить мышей, значит,  будет запах, который не устранишь баз переноса 
столовой, а у нас скоро будет демонтаж - переезжаем на новую точку 
бурения. Подошло время переезда, автокран поднял столовую, и мы увидели 
похищенные у нас продукты. Вокруг одной из нор от земли до низа пола 
столовой, это сантиметров пятнадцать, был уложен сахар, вокруг другой – 
горох,  третей – гречка, а сколько было еще в норах, мы не знали, а мыши 
знали, что делали. Они заготавливали себе на зиму корм, и если бы  была 
возможность, они, в силу своей природы, перетаскали бы все, не 
остановились, и не остановили бы ничего.          

  В буровом  поселке цыплятам соорудили подобное ограждение с укрытием, 
кормили, поили, выпускала гулять. Цыплята подрастали, а через некоторое 
время они преобразились в  красивых  петушков. Они оперились, начали 
перелетать изгородь и самостоятельно гулять по поселку, и все было бы 
хорошо, если бы мы не заметили, что собаки, когда нет в близи людей, 
начали проявлять к петушкам какой то нехороший интерес, то есть 
проявилось желание погнаться и схватить.  Конечно, охранять петушков не 
представлялось  возможным, поэтому решили перевести их на буровую в 
насосное помещение. На уровне крыши электростанции соорудили насест и 



поместили туда пернатых. Кормили их на земле, гуляли они наружи 
насосной и вокруг станции, а на ночь взбирались на насест. Вахтовики 
научили их задираться, и теперь, когда кто-то  проходил рядом со станцией, 
петушки пытались его клюнуть или ударить шпорой, особенно им не 
нравилась протянутая  рукавица. Приборы станции днем и ночью  освещала 
лампочка, поэтому петушки стали путать день с ночью,  и, иногда, в ночное 
время бродили по освещеной насосной. Так прошла осень и подошла зима, 
выпал снег. У петушков прорезался голос,- они стали кукарекать. Пели они и 
по одному и в унисон, на радость буровикам и днем и ночью с равномерной 
периодичностью, и не было такого дня или ночи, чтобы они не кукарекали.  

   Иногда, на несколько часов,  электростанцию останавливали на 
профилактику. Насиженное место остывало и петушки, привыкшие к теплу, 
слетали и бежали на звук любого работающего  в насосной дизеля, но там не 
было насеста и тепла, поэтому при длительной остановке, в сильные морозы, 
петушков на время уносили в поселок. 

   А однажды все семь дизелей и станция были заглушены, поводились какие 
- то работы. Тишина. Петушки ходят вокруг электростанции, по насосной, 
немного замерзли, ищут тепла, но его нет, и вдруг услышали звук 
заведенного двигателя. Через приоткрытые ворота они выбежали   наружу, и, 
перелетая через трубопроводы, увязая в рыхлом снегу,  устремились к 
заведенному трактору. До трактора было метров сорок, он был частично 
занесен снегом, но петушки быстро преодолели это расстояние, взобрались 
на вибрирующий капот и расположились у выхлопной разогретой трубы. И 
даже здесь, на чужой, незнакомой, отдающей теплом машине, они 
чувствовали себя почти как «дома».  

   Я упоминал, что наши пернатые днем выходили погреться на солнышке в 
местах, протаявших от снега. Обычно они располагались  у стены насосной. 
Там они были без надзора. Вот в такой обычный день и пропал один 
петушок. Мы обыскали всю буровую, поселок, но нашли только лисьи следы. 
Где-то в километре от нас начинались овраги, провалы, в общем, 
непроходимые места, вот в этих местах  следы и терялись. Собаки облаяли  
лисьи норы, но входов и выходов было столько, что даже  устали. С тем и 
вернулись. Жалко петушка. А на следующий день, можно сказать «средь 
бела дня», казалось бы, среди людей, пропал и второй петушок. Такие же 
следы и туда же ведут. Не даром лису считают хитрым зверем. Она, 
очевидно, просчитала и совместила  все: где и когда во время работы 
находились люди, где находились собаки. Так не стало у нас петушков, но 
буровики  поговаривали, что иногда слышат пение петухов, доносящееся из 
оврагов. Я, правда, ни разу не слышал.  Очевидно, лисичкам тоже нравилось 
пение, и, так как они в степях, вдали от людей, никогда не видели и не 
слышали  певцов, то решили похитить, и теперь с удовольствием слушают 
пение наших петушков. 



   Спустя некоторое время, когда буровую переместили на другое место, кто-
то проезжал мимо оврагов и рассказывал, что слышал доносившееся оттуда 
петушиное: «ку-ка-ре-ку».  

Внучка, это было, честно, дед не обманывает. 

... 

ПЕРЕБОР 

 

     Это было давно, когда я, будучи молодым инженером, под руководством 
партии и правительства верившего  в светлое будущее, за день до 
голосования был направлен районным избиркомом на  один из участков 
бурения, с целью проведения выборов.   

     На участке было две буровые бригады и бригада вышкомонтажников. Мне 
необходимо было пораньше утром объехать бригады, провести голосования  
и ожидать АН-2, который заберет меня с урной. В помощь мне представлялся 
инженер участка.  В моем распоряжении были вечер и ночь,т.е. уйма 
времени, поэтому мне предложили отдохнуть в юрте у знакомого чабана.  

      В те годы житвотноводческие совхозы весной  отгоняли стада  на летние 
пастбища, где разворачивали юрты, загоны, т,е. все необходимое для 
полугодового проживания. Иногда нам приходилось бурить недалеко от 
таких мест и, естественно, у чабанов часто возникали  в чем  нибудь 
потребности. В основном потребности  сводились к  нехватке бензина для 
работы электростанции и дизтоплива.  Чем могли мы помогали, но и чабаны 
не оставались в долгу, по очереди приглашая нас на ужин с представлением 
какого нибудь  развлечения. Развлечением, конечно, были –это игра в  карты 
с их  любыми названиями, но и  имеющими финансовые  подкрепления. 

    Вот такое мне пришлось выбрать, хотя выбирать больше было не из чего, 
но утром   тяжело будет проводить голосования, поэтому я  решил провести 
их сейчас вечером с расчетом  на то, что утром у меня будет время перед 
отлетом привести себя в порядок. Сказано - сделано.  Рабочим было все 
равно когда  голосовать, поэтому мероприятие прошло без происшествий.         

 Отдохнул я хорошо, особенно понравился ужин и  все к нему прилагающим . 
спиртное я почти не употреблял, ну может быть совсем-совсем-совсем  
немного. Все прошло как по расписанному сценарию.  Часам к десяти 
рассвет я встретил с потяжелевшим кошельком и сообщением  что за   мною 



прибыл самолет. Я спокойно оделся и с урной пошел к самолету. Когда 
подошел, то увидел, что салон полностью заполнен монтажниками и лишь 
одно место было свободно для меня. По инструкции  я должен следовать 
один кроме пилотов, но здесь что творится. Как я с инженерами не пытался 
освободить самолет, мотивируя тем, что за ними будет борт завтра, в рабочий 
день, что в целях безопасности урна должна находится только с 
представителем избиркома, ничего не помогало. Пилоты заняли  сторону 
рабочих и требовали  чтобы я садился, но тут, очевидно, на меня 
подействовала проведенная ночь, я встал на «дыбы» и демонстративно ушел 
с летного поля. Самолет с рабочими улетел.    

На буровой я по рации связался с комиссией, объяснил положение и стал 
ждать. Через  какое-то время мне сообщили, что за мною из области 
направлен дежурный борт.  

   Когда меня встретил командир прилетевшего самолета я понял, что он не в 
духе. Мне как-то  сразу не понравились его взгляд и интонация, когда он 
спросил        ну кто здесь представитель выборной компании, хотя мог и не 
спрашивать, с урной был я один, затем сказал «ну садись». Позже я узнал, 
что это был командир  звена несшего в этот день дежурство. Ему не 
обязательно было  сегодня летать. За дежурство в выходные или   
праздничные дни  он получал  зарплату «сидя» на земле,  а тут вдруг команда  
«на вылет»,  а это минимум четыре часа болтанки. Самолет был 
транспортным. Второй пилот закрыл входную дверь  занял свое место, 
закрыл дверь кабины пилотов, и  самолет начал разбег, но разбег был какой-
то не типичный. Еще не набрав высоту   он упал почти до земли, затем 
взревел  и резко  взмыл,  при этом как будто    что-то перекатывал  с крыла на 
крыло.  Я подумал, что это случайно, но эта случайность начала повторяться 
с такой периодичностью, которая начала вызывать у меня приступы 
тошноты. В двери пилотов находился один гигиенический пакет, который я 
решил использовать. Почему-то я подумал, что если частично опустошу свой 
желудок, то мне станет легче, но не ту-то было. Как только я приоткрыл  рот, 
пакет моментально переполнился и остатки содержимого пролились на пол. 
С большим трудом я преодолел метра три салона, постучал пилотам, но они 
не отвечали. Мне становилось все хуже и хуже. Мой желудок уже не мог 
сдерживать позывы и перешел в «открытое фонтанирование».  На полу и 
сидениях были разбрызганы фрагменты моего обильного ужина. Мой 
костюм не приняла бы ни одна химчистка. Самолет продолжал выписывать 
невообразимые пируэты  и, в конце – концов, на какое-то время я 
отключился. Очнулся я от того, что меня у самолета кто-то  пытается 



привести в себя. Кто-то держит урну и я прошу дать расписку об ее 
получении. Здесь же стоит командир и спрашивает  «не хочу ли я еще 
полетать».  Ответа он конечно не ждал. 

Окончательно пришел в себя я только дома. 

  Вот таким образом командир экипажа наказал меня  за свой прерванный 
отдых. Тогда можно было бы и лететь с вахтовиками, ничего бы и не 
случилось, но я следуя букве закона проявил излишнюю принципиальность, 
за это и наказан таким образом. 

  В последующие годы своей жизни пока работал геологоразведчиком часто 
приходилось лететь на буровые участки на самолетах, вертолетах. И в том 
числе где командиром был мой «давний друг», которого я когда-то огорчил.  

... 

Лжетопографы 

 

Это было давным - давно.  Возможно, еще есть участники той юморески, но 
кто-то помнит что-то, и что-то помнит кто-то, а вместе сложить, получится 
целое воспоминание. В моей практике был такой курьезный, смешной 
случай. 

   Весна, распутица, на буровой идет каротаж, вахта только что сменилась.Я 
руководитель этой буровой бригады, прилетел на буровую вместе с вахтой 
буровиков. Тоже принял вахту и мой сменщик улетел, а мне еще пятнадцать 
дней работать. Эти два  часа полета просто выматывают. Но ребята 
приспособились, они опускают боковые сидения и ложатся на пол, 
чередуясь, один справа другой слева. Помогает, но большинство 
предпочитают перед полетом граммов сто, сто пятьдесят  водки, но при 
условии, что на участке нет вышестоящих начальств. Я обошел свое 
хозяйство, на буровой и в поселке было все нормально, поэтому пошел к себе   
отдохнуть и вырубился. 

    Проснулся я, когда еще не  стемнело, судя по времени - дневная вахта 
сменилась. В поселке и столовой были все, кроме дневного бурильщика и его 
помощника. Какое-то время их видели, а потом они куда-то исчезли. Я 
вернулся к себе и открыл рабочий шкаф. В нем не было моего брезентового 
плаща, и геологических сапог. Также отсутствовал журнал ежесменного 
контроля по охране труда  в красном переплете. Если кого-то одеть в эту, 



полевую форму и вложить ему под мышку «красный» журнал, то это может 
выглядеть так, как будтобы  идет первый руководитель по геологии, и вот  
тогда я все понял. В те годы существовали колхозы и совхозы. В основном 
каждый, чабан  имел свои отгонные летние пастбища, где они разворачивают 
юрты, загоны для скота, в общем,- обиход на все лето.  

Пока я был на отдыхе, неподалеку от нашей буровой, на расстоянии 
примерно 2-3 км, появились соседи, чабан с семьей и отаром овец. Там был 
хороший колодец с пресной, холодной водой для водопоя скота и для всяких 
нужд людей. Делать было нечего, на буровой шли каротажные работы, 
поэтому я решил сходить к новым соседям, хотел познакомится. Расстояние 
близкое, хотел размятся, пешком пройтись, подышать свежим воздухом.  

   Я подошел к юрте, - вечерело.  

    Все это я вижу через непокрытую пологом часть юрты. Вижу внутри, за 
дастарханом сидят мужчина, женщина и двое неизвестных, но и не 
колхозников и не чабанов. Похоже, один казах, другой русский.  Подняли 
очередной тост за здоровье хозяйки. Женщина, смущаясь, что-то говорит, 
мужчина казах, очевидно переводчик, что-то шепчет русскому, тот 
благодушно кивает и выпивает,  не дождавшись окончания тоста. Теперь не 
остается никаких сомнений – это мои, бурильщик и его помощник. 

   Русский  говорит, что-то умное, переводчик переводит,  записывает в 
«красный» журнал, улыбается и все улыбаются. У гостей уже заплетаются 
языки. У входа в юрту вижу пустую бутылку, на столе - початую. Думаю, что 
как - то надо их уводить, чтобы не было сомнений в  их компетенции,  
постучал, и, не дождавшись приглашения, вошел,  поздоровался. Мои 
подчиненные поднялись с трудом и стали как вкопанные. 

   Первым заговорил хозяин.  Где через переводчика,  где на смешанном с 
русским он начал объяснять ситуацию.Он понял, что я старший и начал мне 
рассказывать, как эти люди представились ему как топографы, которые 
сверяют какие-то данные о буровой  вышке. Далее прошли к загону, там что-
то промеряли и сверяли с «красным» журналом.Очевидно, старшим был 
русский.  Посовещавшись, переводчик сказал, что завтра на этом месте будет 
монтироваться буровая,  поэтому вам нужно до обеда переехать на при 
личное расстояние в любую сторону.  Мы с женой были шокированы. Жена 
начала причитать и ругать хозяина за то, что он не сходил раньше, как она 
ему говорила к буровикам, а теперь?  Мы не можем менять место без 
разрешения руководства совхоза. Тут есть колодец для водопоя скота и для 



питьевой нужды людей. Руководство совхоза нам ничего такого не говорили, 
надо еще их передупредить. Мы не можем откочевать. Может есть какой 
выход? «Топографы»    посовещались, и переводчик сказал, чтобы мы 
приготовили    им чаю, а они, пока светло, будут перепроверять ранее 
занесенные координаты. Хозяйка, охая и ахая, срочно накрывала дастархан. 
Хозяин  оставил все  работы и начал помогать хозяйке. Топографы шагами, 
без рулетки, перемеряли какие-то расстояния у загона и юрты, записывали 
что-то в «красный» журнал. Стол быстро был накрыт. «Специалистов» 
пригласили отведать. Ели и пили они много и молча, но когда пошла вторая 
бутылка, «топографы» сообщили  приятную для нас новость о том, что они 
все пересчитали и получили новые данные, судя по которым, буровая будет 
установлена на пятьсот метров дальше вашей юрты. Мы с хозяйкой так 
обрадовались, что в знак благодарности выставили на стол весь запас 
имеющегося спиртного. «Топографы» не отказались, и продолжили распитие 
до вашего прихода. 

   Все это рассказал мне хозяин через переводчика. Мне нужно было как-то 
выходить из создавшегося положения, и вытаскивать своих. Получалось так, 
что бурильщик и его помощник  в самолете недопили. Зная, что идет 
каротаж, им можно отлучиться на какое-то время. Что невдалеке юрта стоит, 
появились новые соседи они узнали по прилету. Сценарий с чабаном 
разработали по ходу,  когда одели мою спецодежду. 

Я вышел, мужики – за мной. Взял «красный» журнал. Для приличия 
просмотрел несколько листов, подтвердил хозяину достоверность последней 
проверки, поблагодарил «топографов» за службу  и сказал, чтобы сейчас же 
пошли в свой поселок буровиков, а я немного задержусь, да и хозяин, просит 
зачем-то, меня задержаться. 

 Я - то знал своих работников, чего ждать от каждого из них.  

Деда Женя. 

... 

На подвеске 

 Это было давно.  

Пожалуй, не так уж давно, а точнее - во второй половине  двадцатого 
столетия.  

    В те годы геологоразведчики бурили под негласным  



лозунгом «больше пробуришь - больше получишь». Точнее говоря, гнали 
метр проходку. Главным показателем в то время для буровиков был метр 
проходка. Оплата труда бригады, и в целом коллектива экспедиции, 
исчислялось количеством пробуренных метров отпущенных планом на 
месяц, на квартал, на год. В выполнении плана проходки были 
заинтересованы все вышестоящие руководители объединения, главка, 
министерства. Поэтому в конце каждого месяца спрос с каждого мастера 
буровой рос в геометрической пропорции. Иногда на вновь забуриваемую 
буровую приезжали и контролировали ход работы вышестоящие 
руководители. Их присутствие нагнетало обстановку как на близлежащих 
буровых, так и на участке в целом. Особенно доставалось руководству вновь 
забуриваемым скважинам, которые давали реальные метры проходки. 
Графики  окончания монтажа пуска и бурения   контролировались почти 
ежечасно, а все для того, чтобы в управлении видели, с какими трудностями 
сталкиваются  командированные ими специалисты  на местах. 

   Я тогда работал участковым механиком. Лето, жара. Утром меня по рации 
вызвал начальник РИТС-а и объяснил что за буровым вертлюгом, который 
находится на вашем участке, вылетел вертолет. Тебе нужно вытащить 
вертлюг на свободное для вертолета место подготовить трос для сцепления 
вертлюга с подвеской вертолета и так на наружной подвеске доставить 
вертлюг на такую-то буровую. В то время буровая где находился я окончил 
бурение и ждал для демонтажа буровой установки бригаду монтажников, 
поэтому вертлюг был свободен. А на вновь запускаемой 
буровой(спасительнце плана по метр проходке) как назло вертлюг оказался 
заклинитым. Командир вертолета тоже предупрежден, чтобы с его стороны 
не было разного рода требовании относительно правил безопасности в таких 
экстренных случаях. От него теперь зависит многое. Это даст время на 
бурение и выполнение плана в целом. Автомашина, доставляющая такой 
груз, сломалась,  к вечеру доставить вертлюг не может. Это завал, срыв плана 
по бурению, скандалы, выговоры от и до. Тем более, для  переброски такого 
тяжелого груза как вертлюг нужна не только большегрузная автомашина, но 
и автокран тоже для загрузки и разгрузки. Рукводство решило для быстрой 
переброски использовать вертолет.Хотя использование подвески приводило 
к большому удорожанию, но когда «горит»  план бурения, то даже 
«представители ставки» закрыли глаза на это.  

 Мы подготовили вертлюг, подлетел вертолет, механик зацепил подвеску, я 
сел, вертолет взял груз вертикально метров на сто,    затем 
плавным набором высоты пошел по направлению. Лететь нужно было чуть 



больше  часа, но нам необходима  была заправка находящаяся километрах  в 
пятидесяти  в противоположную сторону. Километрах в десяти от места 
заправки командир начал поиски места отцепления груза. Такое место он 
нашел недалеко от  железной дороги. На летной карте поставил точку и засек  
ориентиры. Вертлюг отцепили и ушли  на заправку. Во время заправки 
погода начала ухудшаться. Подул сильный ветер. Мы заправились и 
полетели к месту оставления груза. Около получаса  летали туда-сюда, но все  
«точки», и ориентиры поглотила разыгравшаяся пыльная буря, которая не 
дала возможности найти вертлюг. Времени  поиска и возврата было в обрез. 
Командир поставил в известность мое руководство и взял курс на базу. Уже в 
сумерках,  мы приземлились. Здесь нас и поджидал  начальник РИТС. У него 
был огромный запас  слов, которыми он выразил свое отношение   к   
летчику, при этом перечислил  всех его родственников,     до какого - то  
колена. Немного досталось и мне и моим. 

Утром  выдали задание, где нам необходимо найти вертлюг, определить 
возможность зацепления, заправиться, доставить вертлюг на буровую. К 
моему великому удивлению, что-то за ночь изменилось. Задание на полет и 
вся форма разговора  были не такими жесткими, как вчера, но думать об 
этом, не было времени.   На точку вышли  по расчету, вертлюг лежал там, где 
мы его вчера потеряли. 

 В аэропорту заправились и полетели обратно, подсели, зацепили стропы, с 
механиком залезли в вертолет, пристегнули ремни. командир установил  
машину вертикально относительно груза  и произвел попытку его  отрыва от 
земли, груз не отрывался. Повторные попытки результатов не дали, вес 
вертлюга составлял 3тн. Этот вес вертолет должен брать, просто полная 
заправка и высокая наружная температура не давали возможность развить 
мощность двигателям.   

   Вот в такой ситуации и проявился характер и опыт вертолетчика. Командир 
положил вертолет градусов на сорок пять относительно земли и юзом, как на 
буксире, поволок груз. Мне казалось, что несущий винт вот-вот зацепит 
землю, тут мне стало немного жутковато. В такие моменты  обязательно в 
голову лезет  кино с сюжетом, где вертолет, зацепив землю несущим винтом, 
переворачивается и, вращая корпусом, крошит все, что попадет под эти 
«жернова».  

   На таком буксире командир проволок вертлюг   метров  тридцать, затем 
оторвал его от земли и с набором высоты взял курс на буровую. А если бы 
груз стал обгонять в полете вертолет ... .  



С таким трудом доставили злосчастный вертлюг на буровую на подвеске, 
вертолет по кругу снизился  и сбросил груз на свободное, определяемое  
только командиром, место. Опять, к моему удивлению, руководство буровой 
не очень спешили принимать долгожданный груз, не бегали на встречу. Видя 
такое хладнокровие, олимпийское спокойствие я спросил у мастера «почему 
нет ажиотажа, почему не затаскивают вертлюг в буровую» на что мастер 
ответил, что для выполнения плана, действуя где уговорами , где под 
нажимом представителями «ставки», сделана пресловутая «приписка», т.е. на 
бумаге есть выполнение плана, а на самом деле ... . А это значить, дальше 
буровики пусть хлебают результат этой приписки в течение месяца. Теперь 
мне стало ясно почему утром руководитель РИТС был не так зол как вчера, 
мягко обходился с нами не перечисляя всех наших родственников.. 

 

   В связи с этим случаем, я вспоминаю, как нам на буровую зимой 
доставляли на подвеске емкости с дизтопливом. Какую ювелирную работу,  
хладнокровно совершают вертолетчики, перевозя грузы на подвеске.  

    В каком-то году по северу области прошел обильный снегопад. Шел он 
всего пару суток, а завалил. Было  бездорожье, а теперь все ровненько, 
гладенько ни  колеи тебе, ни ориентиров, только компас да интуиция 
водителей. «Ведущие» машины, меняя друг друга,  с трудом  нарезали новую 
колею, а за ними караван грузовых и, главное, продукты для буровиков, 
запасные части, дизтопливо. В общем, всего понемногу. Главное, чтобы 
буровые не встали.Караван проходил мимо нашей буровой  в каких ни будь 
полста километрах. Там был участок, там были буровые, наша бригада 
стояла отдельно от остальных, одна в степи. На базу  по рации передал 
остатки материалов, из которых видно, что буровая стоит из-за отсутствия 
топлива, которого хватит дня на три только для работы электростанции и 
прогрева силовых агрегатов. Мне сказали «терпи», при наличии летной 
погоды, завтра немного топлива будет доставлено и предложили очистить и 
обозначить вертолетную площадку, что и было сделано. На буровой были 
трактор типа С-100 и оперативная машина ЗИЛ-130. Утром мне сообщили, 
вылетел вертолет, на подвеске двух кубовая емкость с дизтопливом. Сто 
километров он пролетит примерно за пятьдесят минут. Рядом с площадкой 
мы поставили ЗИЛа с открытыми бортами. Вертолет подлетел, точно по 
центру кузова поставил емкость, отцепил стропы, сел, забрал стропы и 
улетел. Мы  же трактором зацепили автомашину, затащил ее на насыпь и 
слили топливо. Пустую емкость стащили с кузова и установили рядом с 



площадкой. Вертолет прилетел, опустил вторую емкость на кузов, сел, 
зацепил первую емкость, и улетел. Все операции по строповке выполнял 
один человек – механик вертолета. В этот день больше вертолет не прилетал, 
заканчивалось светлое время полетов, но и эти четыре куба дали нам 
возможность продержаться до прибытия последующего «каравана».  

  Это я описываю к тому, что бы было видно, каким профессиониализмом 
владеют вертолетчики, в случае возникновения   опасной  ситуации.  

Деда Женя. 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Төмендегі суреттерде 2016 жылғы «Геологтаркүнінде» КЭ «МНГР» 
геолог-барлаушыларының Басқосуы.  



 

 
 

Х.Ж.Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау политехникалық колледжінің алдына 
орнатылған Х.Ж.Өзбекқалиевтің бюстіне гүл шоғын қою рәсімі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төменде «Вива» мейрамханасындағы 2016 жылы «Геологтар» күніндегі 
Басқосудан көріністер. 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 
 
 

 
 

 

Жинастырып құрастырған зейнеттегі геолог-барлаушы 

Бисенбай Бисенғалиев. 



Төменде көрсетілген құралдарға хабарласуға болады, телефонмен сөйлесе 
алмаймын, жазбаша, аудио, видео хабарлама жіберу үшін көрсетіп отырмын. 
 
 

1. Электрондық поштамsagyz@mail.ru 
2. Уотсап телефоным 8 747 434 3786 
3. Қалтафоным(тек смс үшін) 8 701 537 1252 
4. Фейсбуктегі парақшаларым:    Bisenbay Bisengaliev 

                                                     Bisenbay Bisengaliyev 
 


