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Дара жол 
 

 

Ағашта бұтақ көп,  

                                   қамшыға сап болатыны біреуі ғана. 

 

 

 

 

 

Ақтау. 

Маусым-мамыр 2019ж. 



 

 

 

Қазақстан мұнай-газ саласының, оның ішінде 
геологиялық барлау жұмысында өзіндік орны 
бар ғалым, тәжірибелі басшы, өндіріс 
ұйымдастырушысы досым Марат Қорқытұлы 
Байзақов жөніндегі аздаған естелік жазуды 
қолға алдым. Жазатын дүние көп, бірақ досым 
жөнінде өткен шақпен жазу мен үшін ауыр ... 
сондықтан досымның барлық қырын ашып 
бере алмаймын ба деген қаупім де бар. 

Сыйлас та, қимас, қадамдас досыңнан 
айырылу қандай қиын десейші! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Мен Qazaqstan ұлттық арнасындағы «Дара жол» жобасын үзбей қарауға 
тырысамын.  Осы телебағдарламада өмірде де, өздері еңбек еткен салада да 
еліміздегі керемет, ерен жетістіктерге жеткен адамдардың тағдыры жайы 
баяндалады, олардың өз жолдарын қалайша дара жол жасағандарының 
сырына үңіледі. Бағдарламаның кейіпкерлері көзі тірі біздің 
замандастарымыз. Кейіпкерлердің сан қилы тағдырларын тыңдап, олардың 
қалайша осындай жетістікке жеткендерін көргенде таң қалмасқа амалың 
қалмайды. Әр кейіпкердің өмірінен өзіңе қажетті сабақ алып, ой түюіңе, 
өнеге алуыңа мүмкіншілік мол. «Әркімнің өмірде өз жолы бар, оны дара ету 
өз қолында»-дейді осы хабардың жүргізушісі Дана Нұржігіт. 

Мен осы хабарды қарағанда, осы хабарға кейіпкер болатындай 
замандастарымның ішіндегі бірегейі деп, жақында ғана өмірден өткен досым 
Марат Қорқытұлы Байзақовтың да өмір жолы осынау бағдарламада 
көрсетуге лайық-ау деп ойлаған болатынмын. 

  Екеуміз 1970 жылдардың аяқ жағында КЭ «МНГР» мекемесінің бұрғылау 
алаңдарының бірінде кездестік. Достығымыз осы алғашқы кездесуден 
басталып, күні кеше Марат досым бақилық сапарына аттанғанша жалғасты. 
Марат ол кезде «КазНИПИнефть» ғылыми зерттеу, жобалау институтынан 
біздің мекемеге ауысып келген маман екен. КЭ «МНГР»-дің технологиялық 
бөлімінің бұрғылау ертіндісі жөніндегі инженер-технологы, мен сол 
мекеменің РИТС-1-деген бөлімшесінің инженер-технологымын. Мараттың 
біздің мекемеге қызметке ауысуының өзі де оның білімділігін көрсетсе керек. 
1970 жылдардың ортасында біздің мекеме атақты Қаламқас, Қаражанбас 
кенорындарынан мұнай байлығын тауып, ендігі жерде солардың қорын 
есептеп шығарып, ГКЗ СССР(Госкомиссия по запасам)-де қорғап шығу үшін 
жұмыстанып жатқан болатын. Мұнай қорын дәлдікпен есептеп шығу үшін 
сол кенорынның ерекшеліктеріне сәйкес келетін бұрғылау ертіндісі қажет 
болады. Ондай ертіндіні қолданудың, бұрғылауға енгізудің қыр-сырын сол 
кезде Марат жұмыс жасайтын «КазНИПИнефть» институтының мамандары, 
ғалымдары ғана білетін еді. Ертіндінің ғылыми атауы 
ВИЭР(высококонцертрированный инвертный эмульсионный раствор). Біздің 
мекеме мен осы ғылыми институттың арасындағы келісім-шартқа сәйкес 
Марат Қаламқас кенорнына келіп ертіндіні ұңғыларды бұрғылауға енгізе 
бастайды. Марат досым өзінің «Человек с большой буквы» деп жазған 
Х.Ж.Өзбекғалиев жайлы естелігінде осы жайлы төмендегідей баяндайды. 

Мое первое знакомство с Халел Жагипаровичем Узбекгалиевым состоялось в 
1976г . Я тогда работал в КазНИПИнефть инженером в отделе бурения, а 



КЭ «МНГР»(Комплексная экспедиция «Мангышлак нефтегаз 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  был ВИЭР(высококонцентрированный инвертный эмульсионный 
раствор). Согласно договору между двумя предприятиями меня отправили 
внедрять этот раствор на Каламкас. Вот тогда Узбекгалиев Х.Ж. 
начальник КЭ «МНГР», пригласив меня в свой кабинет, досконально 
расспросил меня 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 Каламкас ХалелЖагипарович  вызвал меня 
в свой кабинет и предложил перейти работать в КЭ «МНГР»  в 
технологический отдел, на что я дал согласие. 

 Маңғыстау өлкесінің барлық мұнай-газ байлықтарын ашқан, көзі қырағы 
басшы Халел Жағыпарұлы Өзбекғалиев Мараттың жас та болса алғыр, 
білікті, болашағынан үміт күттіретін ғылыми қызметкер екенін көреді де, 
оны КЭ «МНГР» мекемесіне қызметке шақырады. Сол кезде Марат 24-25-тің 
шамасындағы, жоғарғы оқу орнын жаңа ғана аяқтап келген, қазақша 
айтқанда «бесіктен белі шықпаған» жас қой. Соның өзінде Халел 
Жағыпарұлы сынды үлкен басшының көз қырына ілініп тұрғанының өзі біраз 
нәрседен хабар беретін болар-ау. Білімімен болашағынан үміт күтуге 
болатындығын сездіріп, өзі жайында оң пікір тудырып көзге ілінген. Міне 
осыдан бастап Марат өзін Халел Жағыпарұлының шәкіртімін, КЭ «МНГР» 
мекемесінің геолог-барлаушысымын деп мақтанышпен атайтын болды. Иә, 
айтса айтқандай, көзі қырағы Халекең Марат жөнінен еш қателеспеген екен, 
1984 жылы Атыраудағы КазНИГРИ ғылыми зерттеу институтына да осы 
Халекеңнің батасын алып ауысады, біршама уақыт өте келе осы ғылыми 
институтты ұзақ жылдар басқарады, ғылым кандидаты атағын қорғайды. 



Ғылыми дәрежесін көтеруіне, аспирантураға түсуіне де Халекеңнің түрткі 
болғанын өзі  мақтанышпен айтушы еді.   

 Осы ғылыми институттың басшылығына Маратпен бірге 5 ғылым докторы 
сайлауға түседі. Ол заманда мекемелерге сайламалы түрде басшылар келетін 
дәстүр болған. Соңынан Марат өзінің сол бес ғылым докторларын қалай 
жеңіп, қалай басшылыққа сайланғанын таңданыспен еске алғанын естігенмін. 
Бұл да болса Мараттың іскерлігін, тек қана жалаң ғылыммен айналыспай, 
өндірісте де мол тәжірибе жинақтап, сол тәжірибесін ғылыммен тығыз 
ұштастыра білгендігін көрсетсе керек.Өзі мақтанышпен айтатындай 
«Узбекгалиевская школадан» өткендігінің де әсері ғой.  Марат досымның 
өмірдегі де, өндірістегі де ҰСТАЗЫ Халекең жайында өзінің «Человек с 
большой буквы» деген естелігінде төмендегідей толғанады: 

 ... Халел Жагипарович Узбекгалиев – это глыба, лауреат Ленинской премии, 
орденоносец, принципиальный и решительный человек, личность 
неординарная, сильная ... . 

  ... В моей жизни Халел-ага сыграл особую роль, и я себя считаю его 
учеником и для меня это большая честь... . 

  ... 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 Халел Жагипарович! ... 

Марат КЭ «МНГР» мекемесінде жұмыс жасап жүрген кезінде көптеген 
жігіттермен, барлама бұрғылау саласының атақты мамандарымен жолдас, 
дос болды. Сол достығы Марат басқа қызметке ауысып, басқа қалада 
тұрғанда да жалғаса берді. Маңғыстау өңіріне табаны тисе болды, уақыт 
тауып сол достарын іздеп жүретін еді. Үмбеталина Қамқа апай, Өтебалиев 
Хибат, Қартбаев Жаңбырбай, Нечаев Виктор Васильевич, Қосмағамбетов 
Базарбай, Салманов Сүйеген, Герасименко Евгений Васильевич, Аманжаров 
Нұрсапа, Шұғаев Серік ... деген қызметтестеріне деген құрметі ерекше 
болатын. Ақтауға, Жетібайға, Ералиевке үлкендерді үнемі іздеп барып 
көрісіп, амандасып, хал-жағдайларын біліп, қошемет көрсетіп жүруден бір 
жалыққан, ұмытқан емес. «Компания Аташ» ЖШС Бас директоры болып 
Ақтау қаласына келгеннен соң осы көрсетілген ардагерлерді, және басқа да 
көптеген мұнай саласының майталмандарын жинастырып бастап жатқан ісі 
жөнінде үлкен жиналыс өткізіп, қоғамдық тыңдау(пікір алысу) 
ұйымдастырды. Ардагер майталмандардың пікірін тыңдады, батасын алды. 



«Баталы ер арымас» дегендей, бастаған ісі алға басты, қызметінде абыройлы 
болды. Марат Халел Жағыпарұлынан кейін, КЭ «МНГР» мекемесінің бас 
технологі болып еңбек еткен Өтебалиев Хибат ағамызды ерекше сыйлайтын, 
құрмет тұтатын, туған ағасындай көретін. Хибат ағамыз расымен де өте 
керемет жан болатын, мамандығына берілген, мамандығын терең білетін 
білікті инженер еді. Жайлы, сырбаз мінезді, мәдениетті, асықпай ойланып 
сөйлейтін, қуақылығы да бар, жүрген ортасына сыйлы азамат болатын. 
Марат пен Хибекең екеуі жас айырмашылықтарына қарамастан дос болды, 
бірін бірі жақсы түсінген, екеуі де жұмыс десе ішкен астарын ұмытатын 
жандар еді. Хибекеңнің жас алшақтығына қарамай Маратқа деген достығы 
көп нәрсені аңғартса керек. Бұл да болса Халел Жағыпарұлының Марат 
жөнінде қателеспегенінің бір дәлелі іспеттес деп ойлаймын. Енді осы жерде 
Мараттың Уфада институтта оқып жүргендегі досының да аты Хайдар екенін 
айтпасқа болмай тұр. Хайдар досы башқұрт жерінде тұратын қазақ жігіт 
екен. Достасқандары соншалықты, екеуі бір-біріне сол кезде, үйленбей 
тұрғандарында, уәде беріпті, егер алда-жалда болашақта өмірге ұл бала 
келетін болса, оларға Марат, Хайдар деп ат қоятын боламыз. Айтқандай-ақ, 
Марат өзінің тұңғыш ұлын Хайдар деп, ал Хайдар өзінің тұңғышын Марат 
деп атапты. Қазіргі кезде Халел Жағыпарұлы да, Хибекең де, Хайдар мен 
Марат та бұл фәниде жоқ, бірақ олардың ұлдары Марат пен Хайдарлар 
әкелерінің іздерін басып, ұрпағын көбейтіп, ісін жалғастыруда. Байқап 
қарасаңыздар, Мараттың сыйласқан, достасқан осы үш адамның да аттары 
«Х» әрпінен басталады. Маратпен әңгімелесіп отырғанда осы жағдайды 
айтып, онымен әзілдесіп: «Сенімен дос болу үшін адамдардың аттары «Х» 
әрпінен басталуы керек сияқты, атымыздың басындағы әріпті өзгертеміз бе, 
қайтеміз?» -дейтін едім. Әзіл әңгіме ғой, Мәкеңнің аттары әртүрлі достары 
баршылық екені бәрімізге белгілі. Мараттың осы Хайдар досы тым ерте 
дүниеден өтіпті. Бірақ достық қарым-қатынастары әлі күнге жалғасуда. 
Марат пен Майра Башқұрт еліне жолдары түсіп бара қалса Хайдардың үйіне 
соқпай кетпейді, қолдарынан келген көмектерін де жасап келеді. Осындай 
мықты достықтың айғағындай, былтырғы жылы Марат Уфаға емделуге 
барғанда осы досының үйіне орналасқан, емделген. Хайдардың жесірі де 
Марат Москвадан келгесін төсек тартып жатып қалғанда Майраға көмектесу 
үшін бірнеше ай бойы Атырауға келіп, Мараттың үйінде болып еді. 
Мараттың күтіміне көмектесіп, түн ұйқысын төрт бөліп дегендей көмек 
берген. Бұл да болса шынайы достықтың бір тамаша көрінісі ғой.  

Осы жерде Хибекең мен Мараттың Қамқа апаймен әзілін есіме түсіріп 
отырмын. Бір бұрғылау алаңында үшеуі кездесіп қалады. Бұлардың бәрінің 



осы жерге жиналғанына қарағанда, бұл алаңда  үлкен технологиялық 
қиындықтар болған болуы керек. Жұмыс арасында шай ішуге жиналып 
отырғандарында Хибекең Қамқа апайдан қай жерлерде соғысқанын, 
соғыстың қалай болғанын сұраса керек. Бір қызығы, апайдың соғыстағы 
өмірі жайындағы әңгімені барлығымыз да бірнеше рет естігенбіз, бұл 
хикаяға қанықпыз. Шамасы, Хибекең апайды көңілдендірейін деген оймен 
осылайша өндіріске қатысы жоқ әңгімеге тартқан сияқты. Апай бұлардың 
осы хикаяны талай мәрте естігенін, әдейі уақыт өткізу үшін сұрап 
отырғандарын байқамай әңгімені бастап кетеді: «Біздер Қиыр Шығыста 
авиаполкте служить еттік. Кілең қыздармыз. Жапондар тұтқиылдан  
соғыс аша қалғандай болса деп күні-түні дайындық үстінде болдық»,-деп 
бастап кеп кетеді. Бір мезгілде Хибекең: «Апай, тамақтарыңыз қалай 
болды, наркомовский 100 гр.спирт берді ме сіздерге?»,-дейді. Хибекең 
апайдың әңгімесінің қай жерінде қандай сұрақ қоюды жақсы біледі. Апай 
Хибекеңнің сұрағының астарында не жатқанын аңғармай: «Хибатжан-ау, 
тамақтан кенде болған жоқпыз, авиацияға ең дәмді, құнарлы тамақтарды 
беретін. Жейтініміз котлет, түрлі ет консервілер, қара нан, сары май, сало, 
секерімен шай, шоколад,  кейде  торт, пирожный да болады ... Ал, аязда 
тоңбас үшін наркомовский 100 гр.таза спирт береді.  Самолеттің 
бөлшектерін, самолетке тиелген бомбалардың контактыларын тазалап 
отыру үшін техникалық спирт те береді. Бірақ мен оларды ішпедім, 
басқаларға беретінмін»,-дейді. Хибекең осы жерде апайға: «Апай, сіз 
соғыста емес, барып тұрған коммунизмде болыпсыз  ғой. Сіздің орныңызда 
Марат екеуміз болғанда ғой. Сіз айтқан тамақтарды біздер қазір де күнде 
жеп отырған жоқпыз. Ал спиртті бекер басқаларға беріпсіз, білдірмей 
жайлап бір үлкендеу ыдысқа жинай беруіңіз керек еді. Контактілерді 
сүртетін технический спирт те бізге жарай берер еді.  Сонда ғой қазір 
Марат екеумізге сол жиналған спирттен беретін едіңіз. Қап-қап, обал 
болды ғой. Әне, қараңыз, сіз айтқан тамақтарды, әсіресе, таза спиртті 
айтқанда Мараттың аузынан суы ағып кетті»,-деп күлдіретін. Апай 
негізінен аңқау, сенгіш, қулық-сұмдығы жоқ ақкөңіл жан. Үшеуінің де бір 
біріне деген құрметі, сыйластығы керемет болатын. Апай бұл екеуіне 
ешқандай ренжімейтін, айтқан әзілдеріне риясыз күлетін. 

  Мараттың сүйіп және жиі айтатын кейбір әңгімелерін жазып жіберейін. 

1. Шеркеш руының азаматтары өздерінің араларынан шыққан елге 
белгілі тұлғалармен мақтанатыны белгілі. Мақтануға тұрарлықтай 
тұлғалар бары да шындық. Солардың арасында шоқтығы биік тұлға – 
Мақаш правитель. Мақаш жас кезінде әкесіне келіп: «Әке, 



нағашыларым маған, сендер, шеркештер сараңсыңдар, қапелімде  көп 
шығын шығара қоймайсыңдар»,-дейді десе, әкесі: «Қарағым 
Мақашжан, нағашыларыңның айтқанына қарсы шығып, біздерді 
керісінше көрсетіп дәлелдемей-ақ қойшы. Солардыкі-ақ  дұрыс бола 
қойсын»,- депті.   

2. Кейбір кездері көңілденіп отырғанында, жұбайы Майраны көрсетіп: 
«Менің таңдағаным ғой»,-дейтіні бар болатын. Бұнысы Майраның 
руының Таз екенін меңзегені. Қазақта «Таңдаған тазға жолығады» 
деген сөз бар ғой, сол сөзге орай «Мен жолыққан таз осы Майра» 
дегенді тұспалдап жеткізгені. 

3. Көңілді отырған кездерінде қасындағы Майраға  әдейі тигізіп: «Уфада 
оқып жүргенде жүрген татар қызым болды, соған үйленгенде ғой ...» 
дейтін. Тап осы әңгімені талай мәрте естіп құлағы үйренген Майра 
тек күледі де қояды. Бірде Майра Мәкеңнің қоймай айтып  жүрген сол 
татар қызымен жолыққанын, Мәкең  екеуін әдейілеп кездестіргенін 
айтып еді. Аты Руфина екен. Алып бара жатырған, Мәкең 
мақтағандай  ештеңесін көре алмадым дейтін Майра. 
Башқұртстандағы  бір шипажайға демалғандарында ол «қыз»  да 
күйеуімен сол жерге келіпті. Менің ойымша ол әйелге Майраның 
көзімен емес, жасөспірім Мараттың сол кездегі  сұлу  бойжеткенге 
қараған көзімен қараған дұрыс болар еді. Атақты (Нұрмағанбет) 
Балуан Шолақ  ғашық болған, Нұрмағанбет ақын әлденеше түрлі 
«Ғалия» атты ғашықтық әнін шығарған Ғалия сұлуды көргенде бір 
жолдасы Балуанға: «Елде мынадан да өтетін сұлулар бар ғой, Ғалияға 
қалай байланып қалдың?»,-деген сұрақ қойыпты. Сонда Балуан Шолақ 
жолдасына: «Сен Ғалияға менің көзіммен қара, сонда түсінесің не 
үшін байланып қалғанымды»,-деген екен. Сол Балуан Шолақ 
айтқандай, жас бойжеткен Руфинаға  жасөспірім Мараттың 
көзімен қарау керек шығар.  
Майра жақсы ғой, Мәкеңнің қаншама еркелігін көтерді. Бұл да болса 
Мәкеңнің кезекті  бір еркелігін, Майраның кеңдігін көрсетсе керек. 

4. Ертеректе, кеңес заманында, балаларға  ішетін сүт алу үлкен 
проблема болғаны белгілі.  Гурьевте  таңертең ерте үйдің алдына 
келіп сүт сататын, қазақтар «сары сиыр» атап кеткен прицептің 
алдына сол маңдағы үйлерде тұратын біраз адам кезекке тұрады. Бір 
қызығы, сүт алуға  кезекке тұратындардың барлығына жуығы 
зейнеттегі шалдар. Келіндері таңғы ас дайындап, балаларын бақшаға, 
мектепке шығарып салып  қолдары тимей, кемпірлері ұйқысынан 
тұрмай, сүт алуға шалдарын жұмсап жібереді екен. Сол кезектің 



ішіндегі жасы мен болдым. Күнде қайталанатын кезек қой,көпшілік 
шалдарды танимын. Бір күні қасымда тұрған бір шал маған қарап: 
«Қарағым, мына қамытты мойныңа жастай  ілген екенсің»,-деді деп 
күлетін. Шалдың меңзеп отырғаны, тым ерте келіннің қолбаласы 
болыпсың ғой дегені деп түсініктеме беретін. 

5. София апамның  тойларда, отырыстарда отырғанда татарша 
сызылтып, нәшіне келтіріп ән салатыны бар. Бірақ ән салардан 
бұрын: «Нағашыларымыз татар болса да ...» деп кіріспе сөз айтады. 
Апамның осы сөзін мен «татарлар төмен халық болса да» деген 
мағынада қабылдаймын. Апамның олай айтуы дұрыс емес, менің 
нағашы жұртым ешкімнен кем емес дейтіні де бар.  

6. «Атырауда 1997 жылдың тамызында әкеміз Тасмағамбет 
Тәжібайұлы  Текеевтің 50 жас мерейтойы тойланып, елге еңбегі 
сіңген қалмагерді құттықтаушылар бірінен соң бірі  залдағы мінбеге 
шығып құттықтау сөздерін арнап жатты. Журналист адамның 
араласатын адамдары да ылғи сөзге шешен, қызыл тілдің майын 
тамызатын  жазушылар, журналистер, тілшілер, әдебиетшілер 
болатыны белгілі. Сондай керемет сөз шеберлерінің арасында 
құттықтау сөз алып мінбеге Марат аға  шығады да: «Аға, мен 
алдымда сөйлеген шешендермен сөз жарыстыра алмаймын, біз 
Сақаулармыз ғой»,-дегенде залда отырғандар ду күлді. Біраздан соң 
күлкі тоқтағасын барып Марат аға құттықтауын жалғастырған»,- 
деп еске алады Анар Тасмағамбетқызы Текеева қарындасымыз. 
Мараттың айтып тұрғаны, мерейтой иесі Текеевтің де руы Марат 
сияқты  Шеркештің Сақауы екен. Руының Шеркештің  Сақауы екенін 
үнемі күлкіге айналдырып отыратын. Соның бірі, кеңес заманында 
Москвадан таратылатын  орталық телевидениенің жаңалықтар 
хабарында  сурдопереводпен жұмыс жасайтын екінші бағдарлама 
деген болды. Мараттың  ру сұрасқан кейбіреулерге: «Біз вторая 
программамыз ғой» дейтіні тағы бар.  
Ақтауға Бас директор болып «Аташ» жобасы бойынша келгеннен соң,  
қызмет бабына  байланысты Астанаға іссапармен  жиі қатынап 
тұрды. Астанада әртүрлі құзырлы мекемелерге барады, өзіне 
қажетті адамдармен дастархандас болады дегендей, әртүрлі 
отырыстарда қасындағылар: «Руыңыз кім?» деп сұраса, Мәкең 
жұмбақтап: «ШШ-мыз ғой» дей салады екен. Ру сұрағандар бұндай 
жауапты естігенде тына қалатын көрінеді. ШШ дегенді 
шапыраштымыз деп айтты екен деп ойлап қалатын көрінеді. 
Астанадағылар Шеркеш деген ру барын біле ме екен, патшаның 



туысы екен деп аяқтарын тартып жүрсін деген Мараттың жасап 
жүрген қулығы ғой.  

7. Менің жұбайым Ермекті ол үнемі «Апа» дейтін. Жасына қарағанда 
Ермек Мараттан екі жастай кішілігі бар. Майра біразға дейін 
Ермекті Мараттан үлкен екен деп жүрді. Артынан олай емес екенін 
білді ғой. Мараттың апалауының өзіндік себептері де жоқ емес. 
Ермек Маратты апасы сияқты  үнемі қамқорлап жүреді. Мараттың 
үйі Шевченкода болды да, бұрғылау алаңдарына ұшу үшін Ералиевке 
келетін. Ауа болмай, басқа да әртүрлі себептермен бірнеше күн бойы 
ұша алмай Ералиевте қонып қалатын еді. Екеуміздің басымыз 
қосылғасын кейде «тәртіп бұзуымыз» да жиірек орын алатын.  
Сондай кездерде Ермек оған үнемі көмектесіп, қамқорлап, киімдерін 
дайындап, сорпа-суын дәмдеп беріп, тентектік жасаған шалдуар 
інісіне ұрысқандай шымбайына батырып  ақылын айтып жүретін. 
Құдды туған  Апасы сияқты. Өзіне жақсы болсын деп шын көңілімен 
туысқандық танытып айтатынын сезетін  болар, Ермектің 
айтқандарын көңіліне алмай  апалап тұратын. Марат «інісіне» Ермек 
апасы ақырғы сапарына аттанғанша қамқор болды, ақылын айтумен 
болды.  Сірә, рулары ШШ-лар болғандығынан да болар-ау деп іштей 
күліп қоятынмын. Соңғы кездері Ермек Маратқа: «Мен саған апа 
болсам, Бисахаңды жезде деуің керек қой»,-десе, Марат: «Бисахаңды 
олай атай алмаймын, ол – Бисахаң ғой»,-деп күлетін.Екеуінің 
осылайша тіл табысып, апалы-інілі болып жарасып жүргендерін 
әжуалап: «Әй, осы сендер шеркеш деген халық шешендер 
сияқтысыңдар, бір бірлеріңді алыстан танисыңдар, кавказдықтар 
тәрізді қауқылдасып, бір біріңді бауырларыңа тартып жатасыңдар. 
Осының сыры неде, толған халықтың арасынан бір бірлеріңді қалай 
тани қоясыңдар, төбелеріңде басқаларға көрінбейтін  шырақ  жанып 
тұра ма, әлде иістерің бөлек пе?»,-дейтінмін. Кейбір отырыстарда 
Майра екеуміз оларды осылай қағытып отыратын да едік. Апасы 
екеуі  сендер бізді көре алмайсыңдар дейтін.  Расымен де Ермек пен 
Марат бірге туған жандардай сыйласты, құрмет тұтты. Кей 
кездерде Марат маған айтпайтын сырларын апасына айтып, екеуі бір  
туғандардай шүйіркелесіп, сырласып жүретін.  

8. Кейбір кездері, бұл өмірдегі менің ең бір дұрыс жасаған шаруам, 
Саламатыма келінді дұрыс таңдап алып бергенім деп мақтанушы еді. 
Тіл-көзім тасқа, келінім тамаша бала, құдаларым да кереметжандар  
деп күпситін. Қалай алып бергенін де жыр қылып айтушы еді. Барлық 
жерде айта бермейтін болар, тек біздерді өзімсініп, ішіне сыймай 



бара жатқан мақтанышын осылайша жария ететін. Түсінеміз ғой, 
құдаларының да ел сыйлайтын, өздеріне терезесі тең келетін 
ортаның азаматы екенін білеміз. Раушан келіннің де қандай мақтауға 
да лайық бала екенін көріп жүрміз.Көзге көрініп тұрған ақиқатты 
жария етіп Маратқа осылайша мақтанбаса да болатын, бірақ оның 
бір қасиеті, ішіне ештеңені жасырып ұстап жүре алмайтындығы 
ғой. Әйтпесе Марат бола ма?! 

 Марат қолы ашық, жүрегі ақ, қайырымдылығы мол азамат болатын. 
Оқығаны да, тоқығаны да көп еді. Абайдың қара сөздерін жатқа біледі деп 
айта алмаймын, бірақ барлығын жақсы білетінін, көңіліне тоқып оқығанын 
сезетінмін. Екеуміз ауызекі әңгімелесіп отырғанда, эл.почта, смс арқылы хат 
жазып хабарласқанда ол аракідік Абайдың қара сөздеріне сілтеме жасап 
отырушы еді. Орыстың, қазақтың классиктерін үнемі оқып тұратындығын, 
кейбір кездерде оқығандарынан үзінділер келтіріп, цитаталарды жатқа айтып 
отыратындығынан байқайтынмын. Мараттың әкесіне арнап жазған 
«Айтарым бар өзіңе, Әке ...» деген кітабын оқығанда да оның көп 
оқитындығын, оқығанын көңілге тоқып жүретінін, қажет жеріне ұтымды 
пайдаланып, қадесіне асырып отыратынын көруге болады. Марат бұл 
кітабын тек әкесінің, анасының рухтарына арнамағанын, өзінен тарайтын 
ұрпағына қалдырған өсиеті екенін де көруге болады. Өте жақсы жазылған 
өсиет екен деп қабылдағанмын өз басым. Бір өкініштісі, бұл кітап Мараттың 
қаламынан шыққан жалғыз кітап екендігі. Ал Мәкеңнің бізге бере алмай, 
жеткізе алмай, ішінде кеткен дүниенің есебі жоқ болып көрінеді маған. Оның 
көргені де, араласқан белгілі тұлғалары да, ұлағатты  әңгімесін тыңдаған 
жақсылары да жетерлік еді. Талай мәрте оған қақсап айтумен болдым: «Сен 
осынау байлықтарыңды қағазға түсір, көргендерің мен араласқан белгілі 
тұлғалардың ғибратты әңгімелерін кітап қылып шығар. Ең болмағанда 
естелік қылып қалдыр артыңа»,-деп. Қарсы болмайтын, жазу ойында бар 
екенін айтатын. Әне-міне деп жүргенде, туысқандарының, әртүрлі басқадай 
да шаруалардың жетегімен жүргенде уақыт шіркін зулап өте шықты. Үлгеріп 
қалғаны ҰСТАЗЫ Х.Ж.Өзбекғалиев жөнінде жазып кеткен естелігі ғана 
болды. Қаншама дүние сыртқа шықпай қалғанын кім біледі қазір?! 

Мараттың бойында қазаққа тән біраз байлық тұнып тұр еді ғой. Сөз байлығы, 
қазақ сөзінің барша ажары мен базарын, сыры мен сымбатын, құны мен 
қымбатын таңдайына татып бағалаған жан еді ғой біздің Мәкең.  Мараттың 
орыс мектебінде оқып, одан соң Уфадағы институтта да орысша оқып 
келгенін ескеретін болсақ, оның қазақша шешен сөйлеуінің, ана тілімізді 
терең түсініп, өте ұтымды қолдана білетініне таң қалмасқа болмайды. Өз 



басым Мараттың қос тілді шебер меңгергеніне, әсіресе қазақ тілінің майын 
тамызып сөйлейтініне қызыға қарайтынмын. Салт-дәстүрді сақтау, жете білу, 
оны орнымен дәріптеу байлығы да адам қызығарлықтай дәрежеде еді. Бұл 
құндылықтардың барлығы да Мараттың бойындағы тектілікті көрсетсе керек. 
Әкесінің қанымен, анасының сүтімен дарыған осындай асыл қасиеттердің бір 
қыры, оның айналасындағыларға, ағайын-туыстарға, туып-өскен топырағына, 
туған ауылына деген ерекше қамқорлығы, сүйіспеншілігі.  

Естелігімнің басында «Ағашта бұтақ көп, қамшыға сап болатыны біреуі 
ғана» деген халық даналығын келтіргенмін. Дәл, тауып айтылған даналық 
сөз. Қорқыт әкеміздің ұрпақтары баршылық, бірақ солардың арасында әкенің 
жолын жалғастырған Марат екені даусыз. Ағайынға, туған ауылына, 
айналасындағы елге Қорқыт ақсақалдай көмегін беріп қамқорлап, қандайма 
бір шаруаларынан қалыс қалмай шапқылап жәрдем беріп, Байзақовтардың 
атын елге танытып, Қорқыттың артында атын жоғалтпайтын, өзінің ісін алға 
алып баратын ұлы барын көрсете білген Марат екені шындық. Қорқыт 
әкеміздің қалған балалары бұл жазғаныма өкпелей қоймас деп ойлаймын. 
Сөзім дәлелді болуы үшін мынандай мысал келтірсем де болады. Осыдан 
бірнеше жыл бұрын Марат бас болып әкесінің еңбегі сіңген Махамбет 
ауданының орталығы Махамбет кентінің ортасынан әкесінің атына көше 
бергізуге мұрындық болды. Көшенің салтанатты ашылуына көптеген 
қонақтар жиналды, ас берілді. Көшенің бас жағына ескерткіш тақта, арнайы 
тас белгі орнатылды. Асқа жиналған Атырау өңірінің жақсысы мен 
жайсаңдары, ардагер ағалары Мараттың өзі жөнінде де, ата-анасы жөнінде 
де, бүкіл Байзақовтар әулеті жөнінде де жылы-жылы сөздер айтты. Бұл да 
болса « ... қамшыға сап болуға жарайтын біреуі ғана» екендігін көрсетсе 
керек. Ендігі жерде осы эстафетаны Мараттың балаларының қайсысы алға 
алып кететінін өмір көрсете жатар.    

  Қандайма бір жетістікке жеткен ер адамның артында мықты әйел 
тұратындығын әр жерлерден оқып, өмірден көріп те жүрміз. Демек Мараттың 
осындай елге сыйлы болып, құрметке бөленуінің арғы жағында Майраның да 
үлесі бар екені дау туғызбайтын шындық. 

Қазақта нағашыдан жақын тумаң жоқ деген сөз бар екенін білеміз. Өзінің 
қызынан туған балаға қамқор болады, қызын төрге шығарып қадірлегендей, 
қызының ұрпағын да қадірлейді. Жиендер де нағашыларын аналарын 
сүйгендей сүйеді, аналарына еркелегендей еркелейді. Марат та нағашыларын 
қатты құрметтейтін. Сүйетін. Көп уақытын нағашыларының үйінде өткізген, 
нағашы әжесіне ешкімді теңгермейтін. Бәріміз де солаймыз ғой, 



барлығымыздың басымызда бар жағдай болғасын мен оны жақсы 
түсінетінмін. Әзілдеп ойнайтыным да болатын. Үлкен келінім Гөзел татар 
қызы болғандықтан немерелерім Маратқа бөле болып келетіні бар ғой. 
Кейбір кездері: «Мәке, немерелерім сен сияқты өрелі азамат болар ма екен 
деп, ұлыма келіншекті әдейі татар ұлтынан алып бердім. Ертеректе өткен 
қазақтың игі жақсыларының көпшілігі татардың сұлуларына үйленген ғой, 
олар білген болар қай ұлттың қыздарымен өмір сүруді, ұрпағын көбейтуді. 
Әрі татарлардың мұсылмандықтары да ерекше, сауаттылықтары да 
баршылық»,-дейтінмін. Бұл айтқандарым көңіліне жағып мәз болып күлетін. 
Мараттай елге сыйлы, өзіндік жолы бар, білімді азамат болып өсер ме екен 
деп ырымдап, өзінің бөлесі, татардың жиені, немерем Таймастың тұсауын 
Марат досыма кескіздік. Содан соң Ақмарал қызымның баласы, жиенім 
Әминаның тілашар тойында Мараттың Ақ Батасын алдық. Мараттай білімді, 
сөзге шешен, өткір болып өссін, жақсы оқысын, қатарының алды болсын деп 
ырымдадық. Бұл ұсынысымызды Марат та, Майра да қуана, ризашылықпен 
қабыл алды. Сол тойымызға Құдай айдап, Мараттың ағасы Мақсот та 
жеңгеймен бірге келе қалмасы бар ма. «Бітер істің басына, жақсы келер 
қасына» дегендей болды. Байзақовтар Әминамның тілашар тойының сәнін 
келтірді. Мақсот ағамыздың әншілік өнерін алғаш тамашалауымыз 
болғандықтан, той қонақтарының барлығы да ауыздарын ашып таң қалды. 
Мақсоттың өзі жеке де, Маратпен қосылып та қазақша, орысша, татарша 
әндерді құйқылжыта орындағанда таң қалмасқа болмайтын еді. Екеуі де 
талант екен, әсіресе Мақсот ағамыз.  

Төмендегі Марат атасының берген Ақ Батасын, суретімен қоса, 
астыңғы жағындағы біздің сөздерімізбен  рамаға салып, Әминаның сабақ 
оқитын столының алдына іліп қойдық. 

Әмина қызымызға Тілашар той жасағанымызда берілген 
Ақ Бата 

 
Е, құдайым оңдасын, 
Аруақтар қолдасын. 
Жамандыққа жазбасын, 
Жақсылыққа бастасын. 
Шадияр болсын достасың,                 
Мұхаммед болсын қостасың, 
Қыдыр болсын жолдасың, 
Лұқпан болсын құрдасың! 
Төрт құбылаң сай болсын, 



Сүрініп кеткен жеріңде 
Жеті әулие, жеті пір 
Кереметімен қолдасын! 
Көңілге алған талапты, 
Бір жасаған Құдайым 
Құдіретіменен оңдасын! 
Ақылды бол, арлы бол, 
Бақытты бол, малды бол, 
Қатарыңныңалды бол! 
Әумин!! 
 

 
 
Ақ Батасын берген:  Қорқытұлы Байзақов Марат – Қажы, техника 
ғылымдарының кандидаты, ҚР Минералдар Қоры Академиясының мүше-
корреспонденті, Бүкіләлемдік инженер-мұнайшылар Қоғамының 
Қазақстандық секторының вице-президенті. «Құрмет» орденінің иегері.  
«Қазақ Ғылыми Зерттеу және Жобалау Институтының» Зерттеу 
Орталығының Директоры. 
  
Ақтау қаласы. «Айдын» мейрамханасы. 13.09.2015 жыл. 
 

«Әминошым!  Марат атаңның берген Ақ Батасы сені әрдайым қолдап 
жүрсін». Атаң-Әжең-Мамаң. 

 

 

 

 

Төменде тілашар тойдан көріністер: 



 

 



 



 

 

Әмина жиенім Марат атасының Ақ Батасы қолдап оқуда озат, 
қатарының алды болып жүр. Биыл гимназиялық бастауышты озат 
аяқтап, Ақтаудағы экономикалық ІТ лицейге сынақ тапсырып, көптеген 
үміткерлердің арасынан үздік шығып лицейге қабылданды. Атасының 
берген Ақ Батасына сай болуға тырысып жүр. 

Әңгіме желісі Мараттың нағашы жұрты татарлар жайында болғаннан соң, 
сол әңгімені ары қарай өрбіте берейін. Құдаларым Уфаның татарлары 
болғандықтан, олар Ақтауға келген сайын Марат пен Майраны қонақ 
болуға шақыратынбыз. Ойпырмай, құдаларым мен Мәкеңдердің 
әңгімелері жарасып-ақ қалатын. Құдам мен құдағайым өз тілінде әнді 
жақсы айтатын, соларға қосылып Мәкең де біраз шырқап қалатын еді. 



Талай рет дастарханның, отырыстың сәнін келтірген, сызылтып салған 
татарша әндер шырқалып еді-ау!!! Құдаларым келгенде оларға, Марат 
нағашыларының тілін, әнін сағынып жүрген болар деп, дастарханға 
тілекті тек қана өздеріңнің ана тілдеріңде айтыңдар, әнді де тек татарша 
шырқаңдар дейтінмін. Марат пен Майра құдаларыммен жақсы араласты, 
Уфадағы үйлерінде қонақ болды, құдаларым да Атыраудағы Мәкеңдердің 
үйінде қонақ болып, мәре-сәре болған.  

 

Майра-Марат, құда-құдағайым Флюзя-Альмир. Атырау 

Марат сырқаттанып Уфаға барып ем алған кезде құдағайым, Альбина 
құдашам медицина саласының қызметкерлері болғандықтан қолдарынан 
келген көмектерін аяп қалған жоқ. Марат та, Майра да олардың барын 
салып көмек бергендерін айтып, алғыстарын жаудырып жатты. Оларға 
құдаларымның адамшылық қасиеттері, балаларына берген, сіңірген жақсы 
тәрбиелері ұнапты.  

 

 

 

 

 

 



... 

Ендігі әңгімені Марат досым екеуміз еңбек еткен жылдарымыздан 
қозғасам деймін. Бізді жолықтырған, өмір жолында айрылмастай дос 
еткен киелі Маңғыстау өңірі. Осы аймақтың қойнауында жасырылған 
қазынасын табу жолында бұл киелі түбекте біз сияқты алуан тағдырлар 
тоғысты. Ең алғаш еңбек жолымды бастаған КЭ «МНГР» геолог-
барлаушылары жөнінде жазған естелігімде былай деп жазып едім: 

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 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.  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. 

Жоғарыда келтірілген естелігімнен үзінділер біздің жастық шағымыздағы, 
Мараттың әлі елге белгілі ғалым болмай тұрған кезіндегі жазба болса, енді 
сол сөздерім дәлелді болуы үшін ондаған жылдар өте келе ғалым Марат 
жөнінде жазылған, оның қандай биікке көтерілгенін көрсететін әртүрлі ресми 
ақпарат құралдарында жарияланып жүрген төмендегі мәліметтерді беріп 
кетуді жөн санадым.   

 « ... При его непосредственном участии бурились скважины на 
нефтяных месторождении Каламкас, Каражанбас, Елемес, Еспелисай и 
другие. Учитывая присущие Байзакову М.К. организаторские способности, 
практические и теоретические знания в области бурения нефтяных и 
газовых скважин он был приглашен на работу в КазНИГРИ. С 1984 года по 
1992 года заведующий отделом бурения КазНИГРИ, с января 1993 года 
заместитель директора, с сентября 1993 года возглавил «КазНИГРИ». С 
18.06.1998 г. по 10.02.2004 г., президент «КазНИГРИ».  

Байзаков М.К. принимал непосредственное участие в проведении 
исследовании в области совершенствования техники и технологии глубокого 
бурения в сложных горно-геологических условиях Прикаспийской впадины, 
предупреждения и ликвидации осложнении при бурении скважин, 
стабилизации буровых и тампонажных растворов, экологии и охраны 
окружающей среды. В этих направлениях исследований он является 
признанным авторитетом среди нефтяников Казахстана. В условиях 
перехода к новым рыночным отношениям, он сделал много для сохранения 
научного потенциала коллектива, освоению новых видов исследований, 
организаций и расширений работ сервисного плана, способствуя подготовке 
научных и инженерных кадров в соответствии с западными методиками и 
стандартами. 

Свидетельством высокого авторитета возглавляемого М.К. 
Байзаковым коллектива КазНИГРИ являлось то, что институт был 
задействован во многих проектах с участием иностранных инвесторов, в 



том числе таких как Тенгизский, Карачаганакский, Кашаганский и многих 
других. 

Его научные исследования легли в основу разработок буровых растворов 
для проводки скважин в Казахстане. 

Автор и соавтор более 80 научных статей, 2 монографий, 20 научных 
отчетов. 

Байзаков М.К. – известный ученый в области бурения нефтяных и 
газовых скважин. В 1997 году избран член - корреспондентом Академии 
минеральных ресурсов Республики Казахстан по специальности «Техника и 
технология геологоразведочных работ». 

Имеет большой практический опыт в бурении глубоких скважин на 
территории Западного Казахстана, включая бурение на подсолевые 
отложения в условиях аномально-высоких пластовых давлений и высокого 
содержаниях кислых газов. В этих, а также в других важных направлениях 
является признанным авторитетом среди нефтяников и геологов 
Казахстана. 

Марат Коркытович  проходил повышение квалификации в Институте 
Нефти и Газа в Иванова-Франковске, в учебном центре «IDF» города Сент –
Остелл в Великобритании, в компании «Transcity Trade Invest Ltd» в городе 
Новая Скоция города Галифакс в Канаде ... ». 

Сол бір ұмытылмас кезден, екеуміздің арамызда жиі айтылатын, ақ 
сумка жайлы әңгімені келтірсем деймін. 

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» 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 (үйтілген 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 болатын. 
Шал вагонға кіріп шықты да машинасының кабинасынан мен танитын 
ақ сумканы алып вагонға қайта кірді. Мен де вагонға қарай қалайша  
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 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 
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 қазір жігіт ағасы да болған шығар. 
Әкесі мен жеңгеміз қайда екен, аман ба екен? 
Ақ сумка қайда е-к-е-е-е-е-н? 

... 

  Мараттың соңғы кездері қолға алып, бірақ сырқатына байланысты аяқтай 
алмай кеткен үлкен жобасы болды. Ол – КЭ «МНГР» мекемесін 
Маңғыстау өлкесінің тұрғындарының мәңгілік есінде қалдыру жобасы 
болатын. Сонымен қатар ардагер геолог-барлаушылардың халық жадынан 
шықпауын, оларға мұнайшылармен бірге құрмет көрсетілуін жоғарғы 
жақтағы лауазымды орындарға жеткізу еді. Ақтау қаласының 
орталығынан КЭ «МНГР» геолог-барлаушыларына арналған «Геолог-
барлаушылар аллеясын» ашып, сол аллеяның бастауына трестің қысқаша 
тарихы жазылған монумент орнату ісін қолға алып, біраз жерге дейін 
жұмыстанып, әне-міне шешімін табатын болды деген кезде сырқатына 
байланысты жоба аяқталмай қалды. Өңір әкімдігімен, Ақтау қаласының 
әкімімен, тиісті департамент басшыларымен тығыз жұмыс жасап, ардагер 
геолог-барлаушыларды осы жобаға атсалысуға тартып біраз еңбектенген 
еді. Ақтау қаласындағы «Ақбота» паркінен аллея үшін орын алатын да 
болып келісімге келіп қалған жұмысты арамыздан ары қарай жалғастырып 
алып кететін жан табылмағаны өкінішті. Сырқаттанып жүргеніне 
қарамастан, бастапқы кезде телефон арқылы болса да жан-жақпен 
келіссөздер жүргізуін тоқтатпаған еді. Болмады. Мараттың бұл жобасы 
іске аса қалғанда, бұл аллея мен монументтің тек трест «МНГР»-дің емес, 
Мараттың да өзіне қойылған ескерткіш болары анық еді. Сонда тресті 
алғаш құрған, жоғары биіктерге көтерген өзінің ұстазы Х.Ж.Өзбекғалиев 
пен оны тоқсаныншы жылдардағы қиын-қыстау заманда аман алып қалған 
Ғ.Ө.Балмұқанбетов сияқты, атышулы мекемемізді елдің есінде мәңгілік 
қалдыру үшін үлкен іс тындырған үшінші азамат ретінде халық жадында 
қалатыны сөзсіз еді. Осындай абыройлы, сауапты ісі арқылы Маңғыстау 
мұнайын алғаш ашқан геолог-барлаушылардың ұрпақтарының алғысын 
алары сөзсіз еді. Марат бұл жобаны қолға алғанда өзімнің атымды 
шығарайын, елдің есінде қалайын деген ойдан аулақ болатын, көздеген 
негізгі мақсаты күннен күнге, жыл өткен сайын ұмытылып, өскелең 
ұрпақтың есінен шығып бара жатырған геолог-барлаушылардың 



дәрежесін көтеріп, трест «МНГР»-дің атын жаңғырту болатын. Ажалға ара 
тұратын кім бар.... 

  Төмендегі қаралы хабарды мен фейсбук, ватсап әлеуметтік желілеріне, 
«Тайсойған.kz» сайтына 09.04.2019 ж.күні, осынау жаманат хабар маған 
жеткен бойда(09.04.2019ж.таңертең) салғанмын. Оқырмандарымның 
қайғырып қабырғалары қайыспағаны қалмады. Марат марқұмның иманды 
болуын, нұры пейіште шалқуын, Алла Тағала алдынан жарылқауын ... 
тілеген жандарға Алла разы болсын. Өте көп адамдар танитын болып 
шықты. Күзетіне де, жаназа намазына да, әртүрлі кезекті қаде  
садақаларына да жиналған, отбасына көңіл айтқан адамдар есепсіз көп 
болды. Еліміздің түкпір-түкпірінен жолдастары, достары келді. 
Әлеуметтік желілерде жазылған көңіл білдіру жазбаларында барлығы 
бірдей Маратты «өте жайсаң, үнемі күліп жүретін, қамқорлығы мол 
қайырымды жан еді»,-деген жылы сөздермен еске алып жазып жатты. 
Жақсымен де, жайсаңмен де, басшымен де, қарапайым адамдармен де 
біркелкі деңгейде араласқан жан болғасын да ел осылайша құрметін 
көрсетіп жатты. Халқына сыйлы, құрметті болған Марат марқұмға елдің 
осыншама дұға-тілектерінің шарапаты тиер деген үміттемін. Қазақтан сөз 
қалған ба, өзіңнің бағаңды білгің келсе өліп қара дейтін «біртүрлілеу» сөз 
бар. Көбіне жақсыларымыздың қадір-қасиетін ортамызда жүргенде 
бағаламай, өмірден өтіп кеткесін барып санымызды соғып жататынымыз 
да бар екенін жасыра алмаймыз. Бірақ бұл тәмсіл Маратқа жүрмейтін 
сияқты. «Баталы ер арымас» дегендей Марат өзінің өмір сүрген осынау 
қысқа ғұмырында елдің алғысына, батасына бөленген жан еді ... 

Уа, ағайын!  

Өмірден кім өткенін білесіз бе? 

Өмірдегі жандай досым, асыл азамат, елімізге белгілі геолог-барлаушы, 
аяулы жар, асқар таудай әке, сүйікті ата, Қазақстан Республикасының 
құрметті геолог-барлаушысы Марат Қорқытұлы Байзақов ұзаққа созылған 
сырқаттан соң бүгін таңда бақилық сапарына аттанды. Жаназа намазы 
11.04.2019ж. Атырау қаласында өтеді.  

1952 жылы Гурьев облысы Махамбет ауданында дүниеге келген.  Уфа 
Мұнай институтын тау-кен инженері мамандығы бойынша бітірген. Еңбек 
жолын 1975 жылы Маңғышлақ бұрғылау жұмыстары басқармасында 
бұрғышының көмекшісі болып бастаған. 1976-1984 жылдары аралығында 
«Маңғыстау мұнай барлау» Кешенді Экспедициясында еңбек еткен. 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. Қазақстан Республикасының Минералдар Қоры 
Академиясының мүше-корреспенденті, Бүкіләлемдік инженер-мұнайшылар 
қоғамының қазақстандық секторының вице-президенті (SPE).  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 еді. 

Қош, ДОСЫМ. Иманың жолдас болғай. 

Бисенбай Бисенғалиев. 

 

Төмендегі өлең жолдарын Ермек артында қалған балаларының атынан 
Маратқа арнап жазған еді. 

Жан Әке, қалдық міне, сенен жырақ, 

Алладан сұрасақ та қанша жылап. 

Өзіңнен айрылғалы есеңгіреп, 

Түскендей басымызға аспан құлап ... . 



Ақыл, ой, терең білім, парасатың, 

Жан Әке, тек өзіңе жарасатын. 

Мұңайды бізбен бірге қалың Өрлік, 

«Тиді – деп, қанша жанға шарапатың». 

 

Көлденең көк аттыға қарасатын, 

Мейірімді мінезіңе таласар кім?! 

Қарамай сонша биік атағыңа, 

Алдында ағайынның аласасың. 

 

Ақ пейіл, адал ниет жарқылдаған, 

Қатені бетке айтуға тартынбаған. 

Үлгі қып ұрпағыңа мақтанармыз, 

«Бұл біздің Әкеміз»,-деп АСЫЛЗАДА». 

 

Ағарып ақ маңдайда қара шашы, 

Анамның мөлдірейді көзде жасы. 

Ақтармыз үмітіңді бұл жалғанда, 

Адаспай іздеріңмен жүрген басып. 

 

Жаның болсын Жәннатта, асыл Әке, 

Қате болса біздерден кешір, Әке. 

Байзақов әулетінің абыройына, 

Еңбегің бәрімізден басым, Әке!!!    

... 



  Марат Қажы атанғаны да белгілі. 2012 жылы үлкен Қажылыққа барады. 
Меккеде жүргенінде баяғыда КЭ «МНГР»-де бірге жұмыс жасаған жігіттерді 
кездестіреді. Төртеуі тамақтанып отырғанда Марат: «Әй, төртеуміздің 
Меккеге келіп, осы жерде отыруымыз күлкілі емес пе? Бір замандардағы 
«бүлдіргендерімізді» білетін адамдар осы отырысымызды көрсе не дер 
екен?»-деп күлдіріпті. Және осы әңгімесін елге оралғасын да біздерге айтып 
күлкіге қарқ қылған. Маратта бірдеңені жасырып қалу деген болмайды ғой, 
көрген-білгенін жайып салып отыратын жан. 

  Марат дін мәселесін жетік білетін мұсылман. Тибетке барып Далай 
Ламамен, Индияға барып Саи Бабамен кездескен, Меккеге барып 
мұсылманның бес парызының бірін өтеп келген, оның бер жағында өз 
еліміздегі Арыстан Баб, Қожа Ахмед Йассауи, Бекет Ата, Шопан Ата, 
Шақпақ Ата, Сұлтан-епе әулие, Қараман Ата ... деген қасиетті жерлерге 
барып тәу еткен мұсылман. Атырау өңіріндегі әулиелердің қайсысына 
барғанын білмеймін, бірақ әдейі арнап көпшілігіне тәу еткенін сеземін. Ысық 
Атаның(Оңай Атаның) басында болғанын білемін, Байбақты Атаға, Мәтен 
Қожа Атаға соқпай өтуі мүмкін емес деп жорамалдаймын. Қасиетті Құран 
Кәрімді оқыған, оқымағаны жөнінде екеуміздің арамызда әңгіме болған емес. 
Бірақ Мараттың қасиетті Құранды оқымауы мүмкін емес деген ойдамын. 
Олай ойлауымның себебі, Марат көптеген мұсылман дінін жетік білетін 
молдалармен, қажылыққа әлденеше барып келген, діни сауаты мол 
Қажылармен, қасиетті әулиелердің басындағы шырақшылармен дос-жар, 
тығыз қарым-қатынас орнатқан және олармен жиі-жиі кездесіп, сұхбаттасып, 
пікір алысып тұратынын жақсы білемін. Оғыландыдағы Бекет Атаның 
жатқан жеріне мүмкіндігінше жиі баратын, жолындағы Шопан Атаның 
шырақшысы, досы Ибрагим Қажыға соғып келетінін де, кейбір кездерде осы 
молдаларды үйіне қонақ қылып дін жөнінде әңгімелесетінін де жақсы 
білемін. Бейнеуге жақын жердегі Бекет Атаның өзі салған жерасты мешітіне 
де арнайы соғып, шырақшысымен қона жатып әңгімелесіп жүретінін де 
білемін. Бір қызығы, дін жолында жүрген, дін жөніндегі ілімді терең 
меңгерген осы молдалардың көпшілігі Мараттың діни сауатының 
тереңдігіне, біліктілігіне таң қалатын. Сондықтан да Мараттың қасиетті 
Құран кәрімді зерделеп тұрып оқығанына шүбәм жоқ. Қандай істі болмасын 
терең зерделейтін Марат ғалымның мұсылмандыққа келгенде бұра тартуы 
мүмкін емес, қасиетті Құран кәрімді де зерделеп, саралап, мұқият оқып 
шыққанына, өзіндік ой түйгеніне сенімім мол. Сөзім дәлелді болуы үшін 
Мараттың кітабынан осы мәселе жөнінде жазғанынан үзінді келтіре кетейін: 



« ... Маңғыстауға көшкеннен кейін Бекет ата, Шопан ата сияқты 
Маңғыстаудың әулиелі жерлеріне жиі баратын болдым. Бұрын Атырауда 
тұрғанда да баратын жерлерім еді, бірақ мұнда келгеннен соң жолым жиі 
түсетін болды. Жаратушы Маңғыстау өлкесінен қазынасын аямаған. 
Әңгіме бұл жердің қазынасы мұнайы, ия болмаса, Менделеев таблицасында 
кездесетін элементтерінде, қойнауындағы табиғи қазба байлығында емес. 
Мұнда ел тарихымен астасып жатқан тарихи археологиялық ескерткіштер 
мол. Қазақстан ғана емес, әлемнің әр түкпірінен табиғаты ерекше, тау мен 
тасы тарих Маңғыстау өлкесін көруге, жер асты мешіттері мен киелі 
жерлерге зиярат етуге сандаған жандар ағылады. Бұл жерді тегінен тегін 
Үш жүз алпыс екі әулиелі деп атамаса керек. Содан да бұл жерді Мұхаммед 
пайғамбар мен Қожа Ахмет Яссауи жерленген жермен қатар атайды. Жыл 
бойы бұл жерден адам арылған емес. Осында бара жатқан әрбір адам 
алдымен Бекет атаның ұстазы Шопан атаға бас бұрады. Осында Шопан 
атаның шырақшысы Ибрагим қажымен, оның жары Марияш қажымен 
жақын таныстым. Сонымен қатар Құмар қажы, Ләззат, Базарбай қажы, 
Тұрлан қажы, Балтабай қажы, Әлихан, Қалима, Нұрхан, Болғанайлармен 
жақсы жолдас, дос болдым. Олар менің өмірімде ерекше орын алады. 
Әсіресе Ибрагим қажыны ерекше атар едім. Ол жеті рет қажылық 
сапарына барған, соның біреуінде мен де сапарлас болдым. Олар менімен 
бірге «Өрлік» ауылында өткен барлық садақа, астарға қатысып, осы 
шаралардың өтуіне өз кеңестерін беріп отырды. Біздің әулетіміз оларға 
шексіз разылық білдіреді, амандық пен бақыт тілейді. Мен Мекке мен 
Мәдинаға қажылық сапарға бардым. Тибетте Далай Ламада болдым. 
Индияда Саи бабада, Түркістанда Яссауи кесенесінде, Челябинск 
облысындағы Арқайым тауында, Арыстанбабта болдым ...». 

  Қай салаға байланысты болмасын, мейлі ол геология саласы болсын, дін 
саласы болсын, саясат болсын, әдебиет саласы болсын ... Мараттың бойынан 
орысша айтқанда «тихая фундаментальность»(байыпты біліктілік) сезіліп 
тұратын. Отырыстарда Марат дін саласында болып жататын әртүрлі 
пікірталастарға көп араласпайтын, жай жымиып қана, бұл саладан түк 
хабары жоқ жандай отыратын. Ал оның ішінде терең білім жатқанын мен де, 
Маратты жақсы білетін достары да  сезетінбіз. Қазіргі кезде кейбіреулер 
Абайдың «Қара сөздерінің» тереңде жатқан мән-мағынасын түсініп оқуға 
шамасы жетпей жүріп, қасиетті Құранның аяттарын, Пайғамбарымыз 
Мұхаммед ғ.с.с.айтқандарын шұбыртып айтуға құмар болып жүргенін күнде 
көріп жүрміз. Ондай «білгіштер» айналамызда толып жүр. Шала-пұла жаттап 
алған бірер сүреден, әлеуметтік желілерден оқып алған кейбір «білімдерінен» 



басқа түгі жоқтар дініміздің қадірін кетірудей-ақ кетіруде. Сүйте-сүйте 
біртіндеп түзеліп те кетерміз деп шүкіршілік айтудан басқа не деуге болады 
...  Кейбір дін жолында жүрген мешіттегі дүмше молдаларға қарағанда Марат 
Қажының білімі де, біліктілігі де, жүрегінің түбінде жатқан мұсылмандығы 
да биік тұрғанын көріп, осындай жан-жақты жанмен дос болғаныма 
мақтанатыным да шындық. 

... 

  Марат көп оқитын деп едім ғой, соның ішінде поэзияны да өте жақсы 
көретін, көпшілік өлеңдерді жатқа айтатын. Шығыстың шайырларының да 
рубаяттарын жақсы білетіні былай тұрсын, кейбір шумақтарын төгіп-төгіп 
жібергенде таң қалмасыңа болмай қалатын. Сондай рубаяттардың бірі Омар 
Хайямның: 

Кто пил ушел, 

Кто пьет уйдет. 

Разве тот бессмертен, 

 Кто совсем не пьет?    Бұл менің есімде қалғаны, ал қалмағаны қанша?! 

 Төменде Мараттың менің эл.почтама, ватсап телефоныма әр кездерде 
жіберген өлеңдерінен теріп алып, кейбіреулерін ғана беріп отырмын. Марат 
жіберген әрбір хабарламаны, хатты бөлек папкаға көшіріп қоятынмын, 
мыналарды сол папкамнан теріп алып отырмын. Бұл да болса естеліктің бір 
түрі ғой деп бөліспекшімін. Ештеңені өзгертпестен, өңдеместен, қалай келді, 
сол түрінде беріп отырмын. 

Я душевно вполне здоров! 

Но шалею, ловя удачу… 

Из наломанных мною дров, 

Я легко бы построил дачу! 

Люблю людей и, по наивности, 

Открыто с ними говорю, 

И жду распахнутой взаимности, 

А после горестно курю. 



Бывает — проснешься, как птица, 

крылатой пружиной на взводе, 

и хочется жить и трудиться; 

но к завтраку это проходит. 

Вся наша склонность к оптимизму – 

от неспособности представить, 

какого рода завтра клизму 

судьба решила нам поставить. 

За радости любовных ощущений. 

Однажды острой болью заплатив, 

Мы так боимся новых увлечений, 

Что носим на душе презерватив. 

Давно уже две жизни я живу, 

одной – внутри себя, другой – наружно; 

какую я реальной назову? 

Не знаю, мне порой в обеих чуждо. 

Всего слабей усваивают люди, 

взаимным обучаясь отношениям, 

что слишком залезать в чужие судьбы 

возможно лишь по личным приглашениям. 

Мне моя брезгливость дорога, 

мной руководящая давно: 

даже чтобы плюнуть во врага, 

я не набираю в рот говно. 

Любил я книги, выпивку и женщин. 



И большего у бога не просил. 

Теперь азарт мой возрастом уменьшен. 

Теперь уже на книги нету сил. 

Поездил я по разным странам, 

печаль моя, как мир, стара: 

какой подлец везде над краном 

повесил зеркало с утра? 

Весьма порой мешает мне заснуть 

Волнующая, как ни поверни, 

Открывшаяся мне внезапно суть 

Какой-нибудь немыслимой хeрни. 

За то люблю я разгильдяев, 

блаженных духом, как тюлень, 

что нет меж ними негодяев 

и делать пакости им лень. 

Слой человека в нас чуть-чуть 

наслоен зыбко и тревожно, 

легко в скотину нас вернуть, 

поднять обратно очень сложно. 

Живя в загадочной отчизне 

из ночи в день десятки лет, 

мы пьем за русский образ жизни, 

где образ есть, а жизни нет. 

Учусь терпеть, учусь терять 

и при любой житейской стуже 



учусь, присвистнув, повторять: 

плевать, не сделалось бы хуже. 

Я женских слов люблю родник 

И женских мыслей хороводы, 

Поскольку мы умны от книг, 

А бабы – прямо от природы. 

Когда нас учит жизни кто-то, 

я весь немею; 

житейский опыт идиота 

я сам имею. 

Душа порой бывает так задета, 

что можно только выть или орать; 

я плюнул бы в ранимого эстета, 

но зеркало придется вытирать. 

А жизнь летит, и жить охота, 

и слепо мечутся сердца 

меж оптимизмом идиота 

и пессимизмом мудреца. 

Крайне просто природа сама 

разбирается в нашей типичности: 

чем у личности больше ума, 

тем печальней судьба этой личности. 

Во мне то булькает кипение, 

то прямо в порох брызжет искра; 

пошли мне, Господи, терпение, 



но только очень, очень быстро. 

Бывают лампы в сотни ватт, 

но свет их резок и увечен, 

а кто слегка мудаковат, 

порой на редкость человечен. 

Я никак не пойму, отчего 

так я к женщинам пагубно слаб; 

может быть, из ребра моего 

было сделано несколько баб? 

Ум полон гибкости и хамства, 

когда он с совестью в борьбе, 

мы никому не лжем так часто 

и так удачно, как себе. 

В жизни надо делать перерывы, 

чтобы выключаться и отсутствовать, 

чтобы много раз, покуда живы, 

счастье это заново почувствовать. 

... 

                  Сильный стих.. 

«Никто не смеётся над Богом в больнице... 

Никто не смеётся над Ним на войне, 

Там вера в сердцах начинает искриться, 

И чаще молитвы звучат в тишине. 

Никто не смеётся над Ним при пожаре, 

И всем не до смеха, когда идёт смерч, 



При голоде и при подземном ударе, 

Насмешки проходят, меняется речь... 

Слетает с лица вдруг надменная маска, 

Когда самолет начинает трясти... 

Никто не заявит, что Бог – это сказка, 

Преступника встретив на узком пути... 

Никто не воскликнет, что вера – для глупых, 

Услышав смертельный диагноз врача... 

И с пеной у рта, спорить мало кто будет, 

Когда встретит взгляд своего палача... 

Машина на скорости... Ты на дороге... 

Вот резкий обрыв... Вот об камень висок... 

Вот – пуля шальная, беда на пороге... 

От смерти ты только – на волосок... 

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне... 

Что ждёт тебя завтра, что там впереди? 

Смеяться легко, пока Бог даёт силы, 

Прощая ошибки твои и грехи. 

Смеяться легко под греховные мысли... 

И под одобряющий взгляд пьяных глаз, 

Но Милостив Бог и дыхание жизни, 

Ещё оставляет, даря тебе шанс!» 

... 

От слов родных удар всегда больней, 

Он может принести немало горя, 



Ведь без родных ты словно без корней, 

Ты погибаешь в каждой с ними ссоре. 

Чужие что? Ударили – ушли, 

Но ты, ища защиты, мчишься к дому. 

А если больно бьют тебя свои? 

Уйти возможно только в гнев и злобу. 

Ты оступился, глупость совершил – 

Чужой тебя обидит и в сторонку. 

Но лишь с родными выбьешься из сил, 

Когда мораль начнут читать вдогонку. 

Тебе и так безумно тяжело 

«Ну поддержите» – просишь слёзным взглядом. 

Ведь поступал же часто хорошо, 

А стал теперь последним в мире гадом! 

Родные вправе требовать, учить, 

Читать мораль, стыдить и обижаться. 

А как расти, как смелым в жизни быть, 

Когда своих приходится бояться? 

Случись беда, родные, руки в кровь, 

Помогут все, пусть даже были в ссоре. 

Выходит, чтоб увидеть их любовь, 

Ты должен ждать несчастия и горя? 

Не обижайте близких и родных, 

Они неправы могут быть порою, 

Но вы для них – живительный родник, 



Вам их опорой быть дано судьбою. 

... 

 Никогда ни о чём не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 

С этим прошлым порвите непрочную нить. 

Никогда не жалейте о том, что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Если даже за всё вам – усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

 Никогда, никогда ни о чём не жалейте – 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берёт он из вашей души. 

Никогда, никогда ни о чём не жалейте – 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но ещё гениальнее слушали вы. 

 Андрей Дементьев! 

... 

Чем хороши старинные друзья? Да тем, что рядом с ними не старею. 
Отстать нельзя и обогнать нельзя,  



Мы бампер к бамперу несёмся по high-way'ю. 

И нам, друзья, Не нужно унывать. Что из того, что нам уже не двадцать? 
Пусть с каждым днём труднее засыпать, Но с каждым днём всё легче 
просыпаться. 

Встречаемся, увы, недопустимо редко, но всё-таки ещё друг друга узнаём... 

Пусть ниже скаждым днём на косяке отметка, Но дух и интеллект всё выше с 
каждым днём. 

С восторгом я гляжу нанаше поколение – что из того, что нас 
согнул  радикулит? 

Зато не так легко сгибаютсяколени. Ведь живы мы, пока хоть что-нибудь 
болит 

Конечно же, года не знают снисхожденья – Иной из нас стал сед, другой-
 совсем сутул, Но думает о нас, как прежде, провиденье – 

Пусть стал не крепок сон, зато крепчает стул. 

Пусть нас уже давно не манят приключенья,  

И держат на цепи простата и артрит,  

Но всё же среди нас бывают исключенья,  

И кое-кто из нас по свету колесит. 

Хотя у большинства иные увлеченья,  

Что из того, что мы не посетим Непал?  

Зато мы знаем всё о методах леченья,  

И острый интерес к лекарствам не пропал. 

Пускай текут года, но жизнь ещё теплится,  

И к нам она добра, и радует подчас – 

Мы снова собрались, знакомые всёлица... 

А раз мы можем пить, так выпьем же за нас. 

 Конечно, нам плевать на бронзы многопудье,  

Но памятник себе отлили на века! 



И всем нам вечным памятником будет  

Посеянная нами ДНК. 

Осы өлеңдерді оқып отырғанда менің көз алдыма Марат келеді, оның бұл 
өлеңдерді неге таңдағаны да түсінікті болады. Бұл өлеңдерді Марат маған 
соңғы кездері жіберген болатын. 

... 

Байзақов Марат досымның эл.почтама жібергендері 

От Марата Байзакова. 
 
20 февраля 2015, 11:37 

Добрый день, Бисака!, Прочитал, супер, видимо когда мы возились с белой сумкой, уже тогда у 
вас были задатки писателя, судьба вас подготавливала к писательской стезе, твои произведения 
супер, вам надо выпустить книгу, поверь мне, кое‐ что в этом мире мне немножко знакомо. Надо 
продолжать в том же духе, вернись к Абаю( карасоз) вступлению, там как раз то что нужно. 

С уважением и наилучшими пожеланиями 

Байзаков Марат Коркитович 

Директор ЦНЛИ 

АО «КазНИПИмунайгаз» 

Раб. Тел.: +7 (7292) 470 290 (доб. +3133) 

  
От кого: Байзаков Марат Коркитович <Baizakov_M@kaznipi.kz> 

Кому: «BisenbaiBissengaliyev» 

5 декабря 2014, 10:15 

Бисака,ассаламалейкум! С днюхой тебе, всяческих благ желаю Вам, а главное 
поправка здоровья, спокойствие и благополучие родных и близких! Мы с тобой жили и 
живем по принципу( стихиОлжаса Сулейменова ) ‘’ Если прав, будь с гордым горд, ибо 
он не сын пророка. Будь с робким робок, он тебе не раб. Так я и поступал, клянусь 
дорога не всем кто ждал помог, ведь я не бог, что в силах одинокого поэта. На все 
вопросы не нашел ответа, но я не лгал хотя и мог.” Хотя не совсем легкую жизнь мы с 
тобой прожили, но никого не старались обидеть. Если уж сами не напрашивались. Вы 
среди друзей, родных и близких коллег пользуетесь большим, заслуженным 
авторитетом, И у нас были солнечные дни,(ак сумка, водовоз, армия и т.д.).Вы  всех 
своих детей поставили на ноги, обучили, вывели на самостоятельную дорогу, у Вас 
есть чему гордится, у Вас есть чему поучиться, Вы наш свой, Павка Корчагин. Я 
благодарен АЛЛАХУ, что судьба свела меня с Вами Вы всегда остаетесь скромным, 
вежливым, милосердным и понимающим чужую боль окружающих Вас 
людей.  Видимо это заложены в Вас Вашими родителями, и теми добрыми     людьми 
которые вас окружали и продолжают быть с Вами вместе,  оставляя неизгладимый 
след в Вас и в Ваших деяниях. 



Пусть дух предков, всегда поддерживает Вас. Мы просим АЛЛАХА о сохранении 
вашего спокойствия,  поправки здоровья, благоденствия и благодарны судьбе, что 
она свела нас с Вами. 

Да хранит АЛЛАХ вашу полезную жизнь для радости. 

Искренне Вас уважающих и почитающих Семейство Байзаковых. 

Марат досымның менің көңілімді аулап, көтермелеп СМС ретінде әр 
кездерде жібергендерін де жазып қояйын: 

-«Я знал что ты самый лучший, но в этом , на старости лет, все 
больше убеждаюсь». 

  -  «Мы с тобой честные люди! Спасибо Аллаху за это». 

Мараттың әкесіне арнап жазған кітабына(ең алғашқы нұсқасын оқыған 
бойда) берген пікіріме жауабы:  «Твоя оценка самая лучшая в мире!» 

  

Төмендегі смс-ті мен ауырып бастаған о бір жылдары телефоныма жіберген 
болатын. Маған смс арқылы осылайша жанашырлық танытып, ақылын 
айтып, қолтығымнан демеген болатын. Басқадай да көмектері, көтермелеген 
кездері көп қой, мына жерде осынау аз ғана сөздің өзінде қаншама күш 
жатқанын көрсеткім келген. Марат: « Ештеңеден қорықпа, осы стадиялардың 
барлығынан да өтуің керек, басына ауыртпалық түскен пенделердің барлығы 
да осы стадиялардан өткен, сен де өтесің, барлық стадияларды дұрыстап оқы, 
сезін, түсін»,-деген еді.  

5 стадии осознания неизбежности: отрицание, гнев, торги, депрессия, и 
принятие, если примешь, легче будешь жить. 

Оқыдым, түсінуге тырыстым, сезіндім. Қалтафоныма сақтап қойдым, 
қиналған шақтарымда қолыма алып оқитын болдым. Осында 
жазылғандардың барлығынан да өттім, барлығы да өте керемет 
көрегендікпен жазылғанын сездім. Басынан өткізген адамның жазғаны екенін 
түсіндім. Мен де, Марат та ол кезде ойлаған емеспіз, көп жылдар өте бара, 
тап осы смс-ті мен Мараттың өзіне қайыра жіберетінімді. Мараттың өзіне де 
осы стадиялардан өту керектігін мен енді оған айтып, ақыл беретінімді. 
Марат қиналып, өзіне қырын қараған тағдырына налыған кезінде мен оған 
осы смс-ті көрсеткенмін, ақылымды айтқанмын.  

Шыр көбелек айналған дүние-ай  ...  

 



Ватсап телефоныма «Архивім» деген чат ашып кейбір достарымның, 
жолдастарымның, әріптестерімнің маған жазған, менің оларға жазған 
жауаптарымның көңіл бөлетіндей тұстарын көшіріп қоятыным бар. Осы 
естелікті жазу барысында Марат екеуміздің соңғы кездердегі алмасқан 
хабарламаларымыздың арасынан бөліп алып төмендегілерді беріп отырмын. 
«18:04, 3.1.2019» деген даталар менің оларды «Архивіме» көшірген уақытты 
білдіреді, дұрысында ол хабарлар әртүрлі кезеңдерде жазылған. Бұл да болса 
естелік қой. Ештеңесін өзгертпестен, өңдеместен, қалай жазылса, солай беріп 
отырмын. Марат(арасында ұлы Исмайлдың жазғанын маған жіберіпті) пен 
менің жазғандарымды айыра аларсыңдар деп ойлаймын.  

[18:04, 3.1.2019] Архивім: Бисақа ассаламалейкум! Тұған күніңіз мен! Бүкыл 
дуниедегі жақсылық тілеймін! Мен Аллаға өте ризамын, сендей адаммен 
кездейстіріп, ұзақ өмір бірге болғаңымызға! Сендей азамат 100 
жылда,1000жылда туылады, сенін сауатын, сенін жігерлігін, сенін 
батылдығын, батырлығын, сенін шешендігін, сенін қаламгерлігін( самоучка) 
урпақтарға улкен үлгі! Мен ризамын  осындай, досыма! Бул ақ сумқағада 
байланысты болар! Жасай бер, жаза бер! Ермек, екуіңіз құдай берген жасқа 
дейін тұрып бала,немере, шұбере,...ортасында жургендеріңізді тілейміз! 
Аса құрметпен ваши Марат-Майра Байзақовтар 

  (осы құттықтауын фейсбукке де жариялап еді). 

[18:04, 3.1.2019] Архивім: Папа,вспоминая все наши трудности и 
моменты,где остальные люди,просто отпустили бы руки...но не мы...мы 
всегда выбирались из разных передряг...вам больно,и я наверное сейчас не 
смогу вас так полностью понять,но разве не стоит верить и биться за 
то,что все будет хорошо,что мы пройдём через всю эту боль и в итоге 
добьёмся своего.вы выздоровеете.вы увидите,как растут ваши внуки,как 
женится ваш сын и увидите наши успехи и будете гордиться нами.главное 
верить,что будет счастье,сколько бы мы не страдали.мы семья,пап и 
пройдём  это!Вы постоянно даёте нам мудрые советы ,у нас удивительный 
опыт,мы встретили столько разных людей,которые красят нашу жизнь,и 
ВЫ, папа,тот человек без которого жить в этом мире нельзя!так что 
бейтись,и мы будем биться с вами,и у нас все получится,вот увидите!мы 
любим вас...я люблю вас! 

[18:04, 3.1.2019] Архивім: Кіші ұлымнан Исмаилдан.... 

[18:04, 3.1.2019] Архивім: Мәке, тамаша!!! Осындай ұл өсірген Сен 
бақыттысың!!! Өте жақсы, балалық аппақ көңілімен, шын ниетімен 



айтылған сөз, ТІЛЕК!!! Мақтануың керек, Мәке!!! Әрине жеңесің 
қиындықтарды, мынандай керемет сөздерді оқып отырып басыңа түскен 
сынақты жеңіп шығатыныңа сенімдімін!!! Исмайл Молодец!!! 

[18:04, 3.1.2019] Архивім: Менің ұлдарым мені ешқашан ауру адам деп 
есептеген емес. Мен де соларға еріп өзімді дені сау адамдай ұстауға 
тырысамын. Ішімде ит ұлып жатса да сыртыма шығарған емеспін. 
Қатарымнан қалғанымды көрсетпеуге тырысып, өзіме өзім әртүрлі 
жұмыстар тауып алып, өзімді жоғары ұстауға ұмтылып келе 
жатырғанымды сен өте жақсы білесің. Солай, ДОСЫМ!!! Бәрін жеңесің!!! 

[18:04, 3.1.2019] Архивім: Ия Бисақа, сен маған үлгісін қазақтын Павка 
Корчагинсін..... 

  Ватсапқа келген бұл хабарламаларды ол сырқаты жанына батып, қиналып 
жүрген кезінде жазған болатын. Москвада ауруханада ем алып жатқан 
кезінде жазғандары да бар арасында. Өзінің сырқаты жанын қинап жатса да 
досым мені көтермелеп, маған жылы сөзімен болса да «көпшік қойып», рух 
беріп жатырғанын көрмейсің бе?! Дос деген осындай болуы керек шығар ... 

... 

  Мен о бір жылдары инсульт алып сырқаттанып қалғанымда Марат бірден 
көмек қолын созып еді. Алматыдағы жақсы жабдықталған, жоғары 
дәрежедегі елге белгілі тұлғалар емделетін, көпшіліктің қолы жете бермейтін 
атақты «Совминнің клиникасында» қызмет жасайтын София апасына айтып, 
Ермек екеумізді орналастыруға жұмыстанды. Өзі Атырауда болғандықтан, 
бізді Алматы әуежайынан Аманжаров Нұрсапа досымыз күтіп алды. 
Нұрсапаның да балдаққа сүйеніп әрең жүрген кезі, сонысына қарамастан 
күтіп алды, үйіне орналастырды. София апаймен хабарласып, барлық 
жағдайымызды жасады. Клиникаға жату үшін жаңадан түскен компьютерлік 
томографияның снимкасы, оны талдаған білікті дәрігердің резюмесі қажет 
болды. Ақтаудағы томография сол кезде бұзылып тұрған еді де, Атырауға 
барып түскеніміздің уақыты өтіп кеткен болды. Ал сеніп келген Алматыда да 
сол жылдары бар болғаны екі жерде ғана томография бар екен де, оның 
біреуі бұзылып тұрған болып шықты. Ал жұмыс жасап тұрған жалғыз 
томографияға түсу мүмкін емес, кезекке бірнеше ай бұрын жазылып күту 
керек екен. Бұл тығырықтан да София апамыз бен Нұрсапа алып шықты. 
Мараттың бастамасымен, Нұрсапаның еңбектенуімен біздер көп қиналмастан 
София апамыз жұмыс жасайтын бөлімшеге орналастық. София апамыз өзінің 
қамқорлығына алып, қажет деген сараптамалардың барлығынан өткізді, 



басқа жерлерден білікті, жоғары дәрежелі дәрігерлер шақыртып 
консультациялар ұйымдастырды. Шипажайда жатқандай керемет жерде ем 
алып шықтық. Бұны қалай ұмытуға болады?!  

... 

  Марат жайындағы шағын естелігімді құлпытасына қашап жазылған 
Мұқағали Мақатаевтың мынандай бір шумақ өлең жолдарымен аяқтағым 
келіп отыр. Мараттың құлпытасына бүкіл қазақ елі қастерлейтін ақиық 
ақынның бір шумақ болса да өлеңін жазғаны табылған, өте орынды шешім 
болды. Мараттың өзі поэзияны жақсы көретін, орысша, қазақша жақсы 
шыққан өлеңдерді маған почта арқылы да, соңынан ватсап арқылы да үнемі 
жіберіп тұратын еді. Жатқан жері жайлы, иманы жолдас болып, нұры 
пейіште шалқысын дегеннен басқа пенденің қолынан не келеді ...  

Өмір дегенге тірлікте, сірә, жетер ме ой, 

Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой, 

Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі, бөтен ғой,  

Өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой! ... 

  Міне, осылайша Марат Қорқытұлы Байзақовтың жалған фәнидегі жолы 
аяқталды. Естелігімнің басында айтқандай, Марат өзінің өмірдегі жолын 
ДАРА ЖОЛ қылған адам ретінде менің есімде қалды, халықтың жадында да 
өз ерекшелігімен қалатыны сөзсіз. 

... 
 

Ағузу биллаһи минәш шайтанир-ражим. 
Би-исми-л лаһи-р-рахмани-р-рахим. 
Әл-хамду лиллаһи раббил-л-әләмин. 

Ар-рахмани-р-рахим. 
Малики йауми-д-дин. 

Ий-ака нағбуду уә ий-әкә настағин. 
Иһдина-с-сирата-л-мустақим. 

Сирата-л-ләзинә әнғамта ғалейһим 
ғейри-л-мағдуби ғалейһим уа-ла-д-даллин 

(Әмин) 
Би-исми-л-лаһи-р-рахмани-р-рахим. 
Құл һуа аллпаһу ахад. Аллаһу-с-самад. 

Ләм йалид уа ләм йуләд 
Уа ләм йакун ләһу куфуән ахад. 

Садақол-лаһул-азим. 



Сүбіха раббика-раб-бил иззәти амма 
Иаси-фун уа сәламун аләл-мурсалин 

Уолхамду-лиллаһи раб-бил аламин(Әмин). 
Сүбханә Раббикә-Раббил-ғиззаты ғамма йәсифун. 

Уә саламүн ғаләл-мурсалин. 
Уәлхамду лиллаһи Раббил-ғаләмин. 

 
Иә, Алла, осы оқылған қасиетті құран сүрелерінен болған сауапты 
пайғамбарымыз Мұхаммет(с.ғ.с )-ға, сахабаларға, шейіттерге, өмірден 
өткен барлық мұсылмандарға, өзімнен дұға дәметкен аруақтарға, оның 
ішінде Қорқытұлы Марат  марқұмның аруағына бағыштадым. 
Қорқытұлы Марат  марқұмның жатқан жерін жайлы, топырағын 
торқа, иманын саламат қылып, нұры пейіште шалқығай. (Әмин) 
 

... 

Бисенбай Бисенғалиев(Бәкөн әл-Сағыз) 

Ақтау. 

Қате, артық жазған жерлерім болса айып етпессіздер. 

  Пікірлеріңізді, ойларыңызды, тағы да басқадай ескертпелеріңізді жазуға 
болады. Ықыласпен қабыл аламын. Төменде көрсетілген құралдарға 
хабарласарсыздар, телефонмен сөйлесе алмаймын, жазбаша, аудио, видео 
хабарлама жіберу үшін көрсетіп отырмын. 

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

                                                     BisenbayBisengaliyev 
 

 

 

 

 

 

 



Марат бір кездері маған жіберген, өзімде бар суреттердің кейбіреулерін 
осы жерге салып қоймақшымын 

 

 

 

 



 

Жоғарыдағы суреттер 2017 жылы «Геолог күнін» атап өткенде түсірілген. 
Ақтау қаласындағы «Вива» мейрамханасында КЭ «МНГР»-дің геолог-

барлаушылары болып кездескенбіз. 





 

Жоғарыдағы екі суретте Марат менің туған ауылым Сағыз мұнай кәсіпшілігі 
орнына орнатылған ескерткіштің жанында тұр. Бұл ісін маған деген құрметі 

деп қабылдаймын. 



 

Мына суретте Марат пен Майра менің шақыруымды қабыл алып, 15.08.2016 
ж. Атырау қаласындағы «Сәтті» мейрамханасында өткен, орны да қалмаған 
туған ауылым Сағыз мұнай кәсіпшілігі тұрғындарының алғашқы Басқосуына 
келген кезі еді. 1987 жылы жабылып, тұрғындары еліміздің әр түкпіріне 
шашырап кеткен туған ауылымызды мәңгілік есте қалдыру жобасы бойынша 
жасалған іс-шараға Марат белсенді қатысты. Қазақ Елінің әр қиырынан 
жиналған Сағыздықтарды құттықтап сөз сөйледі, ауылдастарыма ұнап 
қалған, жылы қабылдаған қонақ болды.  

 



 

 

 


