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Біз Уфа мұнай 
институтының 
түлектеріміз...

Уфа Мұнай институты Марат Қорқытұлының өмірінің бір бөлшегі бола-
тын. Осы институттан жоғары білім алған жас жігіт жастығының арман 
қаласы Уфа шаһарынан дүниеден өткенше қол үзген жоқ. Ұзақ уақыт 

бармай қалғанда сағынғанын сездіріп, сол жақтағы достарына үзбей хабарласып, 
Уфаға барып келген, я болмаса сол жақтан келген жолаушылардан қаланың жа- 
йын, өзі оқыған институттың тыныс-тіршілігін сұрап, арасында өзінің студент 
кездерін қоса әңгімелеп отыратын. Бұл, әрине, түсінікті де... 

Адам баласы есейген сайын, жастық шақ қолын бұлғап алыстаған сайын, өт-
кен күндер сағындыра берер... жастықтың ізі қалған, сол бір аяулы қала армандай 
болып қол бұлғар думанды күндерді бірге кешкен достардың күн санап азайып 
бара жатқаны да көңілге қаяу сала бермек. Жастық шақтың жалыны еске түсіп, бір 
қуантқан, бір мұңайтқан, сағымға айналған сағынышқа толы жылдар... 

Егер ол ақын болса, сол ғажайып шаһар туралы өлең жазар ма еді... ал сурет-
ші болса, сол қаланың көрікті жерлерін бояу тілінде сөйлетер ме еді... Сол Уфа 
Мұнай институтында бірге оқыған достарын бір ауыз сөзбен «Мы – уфимцы» деп 
атайтыны да бар еді. Ендеше, кезекті «уфалықтарға» берейік.
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Уфа Мемлекеттік мұнай техникалық 
университетінің тарихынан

1941 жылы қазан айында Черниковск қаласына (қазіргі уақытта Уфа 
қаласының Орджоникидзе ауданы) Мәскеудің академик И.М. Губкин 
атындағы мұнай институты эвакуацияланды. 1943 жылы қараша айында 
мұнай институты Мәскеуге қайта көшірілгенде Черниковск қаласында 
(кейіннен Уфа) институттың филиалы қалған болатын. 

1948 жылы 4 қазанда Мәскеудің академик И.М. Губкин атындағы 
мұнай институтының негізінде Уфа Мұнай институты ашылды. 1993 
жылы 22 қарашада Уфа Мұнай институты Уфа Мемлекеттік мұнай тех-
никалық университеті болып қайта құрылды. 

2011 жылдың 23 мамырынан толық атауы: Уфа Мемлекеттік мұнай 
техникалық университеті Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары 
кәсіби білім беру мекемесі (УММТУ ФМБ ЖКБМ). Университеттің екі 
студенттер қалашығы бар. Біріншісі – Орджоникидзе ауданында, екін-
шісі «Зелёная роща» шағын ауданында орналасқан. Соңғысында сәу-
лет-құрылыс факультетінің және тау-кен факультетінің екі мамандығы-
ның студенттері оқиды.

Из истории Уфимского нефтяного 
технического университета

В октябре 1941 года в город Черниковск (в настоящее время Орджо-
никидзевский район города Уфы) был эвакуирован Московский нефтяной 
институт имени академика И.М. Губкина. В ноябре 1943 года нефтяной 
институт возвратился в Москву, а в Черниковске (впоследствии – Уфе) 
был организован филиал.

4 октября 1948 года на базе филиала Московского нефтяного инсти-
тута имени И.М. Губкина организован Уфимский нефтяной институт.  
22 ноября 1993 года Уфимский нефтяной институт преобразован в Уфим- 
ский государственный нефтяной технический университет.

С 23 мая 2011 года полное наименование – Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический универ-
ситет» (ФГБОУ ВПО «УГНТУ»).

УГНТУ имеет два студенческих городка. Один располагается в Орджо-
никидзевском районе городы Уфы, а второй – в микрорайоне Зелёная 
Роща. В последнем обучаются студенты архитектурно-строительного фа-
культета и двух специальностей горно-нефтяного факультета.
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Төлеген Хасанов
Бұрынғы мұнай министрінің орынбасары 
«Қазақстан» Мемлекеттік холдинг 
компаниясының президенті қызметін атқарған 

Біз Уфа мұнай институтының 
түлектері едік...

Маңғыстауда өткен ғасырдың алпысыншы жылдарында жаңа кен орында-
ры (Жетібай, Өзен, Қаражамбас, Қаламқас) ашылып, сол кездегі респу-
блика басшылары, Гурьев облысының басшылары, мұнай саласындағы 

мамандармен бірлесе отырып, мұнай саласының болашағы қалай болады, бұл салаға 
маман кадрларды дайындауды қалай жолға қоюға болады, басқа да ұйымдастыру 
мәселелері бойынша сауалдарын Қазақстан Үкіметіне жолдап, аталған мәселені тез 
арада шешу туралы ұсыныс жасайды. Ол кезде Қазақстанда Мұнай министрлігі жоқ 
болатын. Бірақ бұл саланы дамыту жөніндегі ұсыныстар Мәскеудің Орталық Коми-
теті мен одақтық министрліктен қолдау тауып, тез арада Гурьевтен «Ембімұнай» 
комбинаты ашылып, барлық мұнай өндіретін басқармалар соның қарауына берілді. 
Комбинаттың өзі тікелей Мәскеудегі министрлікке бағынышты болды.

Маңғыстаудың кен орындарын игеру кезінде мамандардың тапшылығына бай-
ланысты бұрыннан мұнай саласында істеген мамандарды Бакуден, Грозныйдан, 
Татарстаннан, Башқұртстаннан шақыруға тура келді. Оларды тұрғын үймен, кө-
лікпен, тамақпен қамтамасыз ету, жол салу мәселелерін шешу керек болды. Қа-
зақстанда мұнай саласының болашақ мамандарын даярлау мәселесі алғаш 1965 
жылдан шешіле бастады. Сол жылы жүзден аса орта мектепті бітірген жастар 
Одақтағы мұнай институттарына: Мәскеу, Уфа, Баку, Грозный қалаларына оқуға 
жіберілді. Солардың ішінде Марат Қорқытұлы Байзақов 1969 жылы бір топ жас-
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тармен бірге Уфаның Мұнай институтына оқуға түсті. Ол кезде біз сол институт-
тың төртінші курсында оқитын едік. Марат өзінің алғырлығымен, ұйымдастыру 
қабілетімен бірден көзге түсті. Қоғамдық жұмысқа да бірден араласып, үлкен курс 
студенттерімен бірге жүретін. Біздер де оны үлкен құрметпен сыйлайтынбыз. 

Уфада қазақ жігіттерін, қай ортада болмасын, қатты сыйлайтын. Олар тек оқу-
да емес, қоғамдық жұмыстарда, көркемөнерпаздар үйірмесінде алдыңғы қатардан 
табылатын. Солардың қатарында Марат ініміздің де болғанын біз мақтанышпен 
айтамыз. Оқуды бітірген соң, елге оралып қызмет етіп, уақыт өте келе институтқа 
қайта оралды. Бұл жолы аспирантураға түсіп, оны ойдағыдай аяқтап, кандидаттық 
диссертациясын қорғады. Елге оралған соң Маңғыстаудағы барлау мекемесіне ин-
женер-технолог болып жұмысқа орналасты. Сол кезде Ақтау қаласында төрт-бес 
жыл бірге тұрдық. Отбасымызбен қоян-қолтық араласып, барлық шараларды бір-
ге өткіздік. Бірақ оның жүрегі туған жеріне қарай бұрды да тұрды. 

Көп ұзамай арманы орындалып, Атыраудағы «ҚазГБҒЗИ» мекемесіне жұмысқа 
орналасты. Аз уақыт ішінде Марат өзінің алғырлығының арқасында, ұйымдасты-
ру қабілетінің жоғары деңгейін көрсетіп, осы институттың бас директоры болып 
тағайындалды. Осы жұмыста да ол өзінің үздік білімін көрсетіп, Қазақстандағы 
мұнай мекемелерімен бірлесе отырып, көптеген пайдалы қызметтер атқарды. 
Оның ішінде мұнай саласына жаңа техника мен жаңа технологиялар енгізу, мұнай 
өнімін арттыруда құнды әдістерді пайдалану жұмыстары көптеп қолданылды. 

Институтта істеген жұмыстарын жоғары бағалап, Маратты Қазақстан Мұнай 
министрлігі өзінің мамандығы бойынша Маңғыстаудағы барлау мекемесіне бас 
директор етіп тағайындады. Ол жерде де Марат өзін жоғары жақтан көрсете білді. 
Соның арқасында Марат мұнай саласында көп жылдар бойғы еңбегі үшін «Құр-
мет» орденімен, көптеген медальдармен марапатталды. Ол өз ортасында жол-
дастарының арасында өте сыйлы, құрметті азамат болды. Әсіресе, институтта бір-
ге оқыған жолдастарының арасында оны үлкеніміз іні ретінде, кішілер аға ретінде 
қатты сыйлайтын едік. 

Жатқан жері жарық болсын, артында қалған отбасы мен туған-туыстары аман 
болсын! Мараттың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгілік сақталады.
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Еркін Ажықұлы
Уфа Мұнай институтының 
1970 жылғы түлегі

Жарқын бейнең жадымызда
«Жыл дегенің – жылғадан аққан су» дегендей, айлар өтіп, күндер сырғып, күні 

кеше арамызда жүрген Мараттан айырылғанымызға да бір жылдың жүзі болып 
қалыпты.

Бұл жалғанның ешкімге мәңгілік емес екенін іштей түйсінсек те, өлімге тірі 
жанды қия алмайды екенсің. Күні кеше хат-хабар алмасып, аман-саулық сұрасып 
жүрген інімді еске ала отырып, онымен танысып, аралас-құралас болған күндерді 
көз алдыма елестетемін. 

Марат Қорқытұлын сонау студенттік шағымнан білемін. 1960 жылдың бас 
кезінде қасиет тұнған мұнайлы өлке ашылған уақытта Маңғыстау мұнай-газ 
әлемін игеруге жергілікті мамандар қажет болды. Өйткені еліміздің «қара алтын» 
атанған мұнайын ел экономикасының дамуына үлкен ықпал етіп отырған байлығы 
ретінде бағалап, кәсіби түрде өндіру қажет еді. Сол мезгілде Маңғыстау мұнай-газ 
бірлестігі әр облыстан жастарды жинап, мұнай-газды игеру мамандығы бойынша 
жоғары оқу орнына жіберу туралы шешім қабылдаған болатын. Еліміздің батыс 
өңіріндегі Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Орал облыстарынан мектеп бітірген 100-ден 
астам жас түлектерді Маңғыстау мұнай-газ бірлестігі білікті мамандар даярлап 
шығаратын Уфа мұнай институтына (қазіргі Уфа мемлекеттік мұнай техникалық 
университеті) оқуға жіберді. Біздерді таныстырып, табыстырған осы институт қа-
бырғасы еді. 

Институттың жатақханасында жатқан кезде студенттер болып бір-бірімізбен 
танысып, қай жақтан келгенін біліп, ру сұрасатынбыз. Мұнда білім алып жатқан 
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жастардың дені – еліміздің түкпір-түкпірінен, әсіресе, алыс ауылдық жерлерден бі- 
лім іздеп келгендер. Маратпен де осы жерде танысқанмын. «Мен Еркін Ажықұлы, 
руым Шеркеш, Шеркештің Дербісімін (Қаракемпір)» деп танысқанда Маратжан 
маған: «Ағам екенсіз ғой, менің де руым Шеркеш», – деген-ді. Сол кезден маған 
бауыр тартып, ағалап жүрді. «Жақсы болса, іні ортақ» демекші, біз өзара ағалық, 
тумалық жақсы қарым-қатынаста болдық, арамызда сыйластық қалыптасты. 

Адамдардың бір-біріне бауыр тартып, арқа сүйеуі – табиғаттың заңы. Бірақ 
жер бетіндегі адамзаттың барлығын өзіңдей көріп араласу мүмкін емес нәрсе ғой. 
Тек жаныңа жақын адамдармен жақындасып, туыс-бауыр болып жатасың. Мен 
араласқан ортада Марат Қорқытұлы жақсы қырларымен есте қалған азаматтар-
дың бірі еді. 

1995 жылы жұмыс бабымен Батыс Қазақстан облысы, Бөрілі ауданының Ақсай 
қаласына қоныс аудардық. Сол жерде еңбек етіп, зейнетке шықтық. 2008 жылдың 
күзінде зайыбым Айжамал Райысқызы ауыр науқастан қайтыс болды. Өмірлік 
жарымнан, балаларымның анасынан айырылып, бала-шағамның ортасында қала 
бардым. Осындай қиын күндерде Маратжан, өзінің жақындығын білдіргені ғой, 
жолдасымның барлық садақасында болды. Қарасы, үші, жетісі – Ақсай қаласын-
да, 40 күндік садақасы – Құлсары қаласында, жүзі Астана қаласында өтті. Соның 
барлығында да Маратжан төбесін көрсеткен болатын. 

Күні бүгінге дейінгі өмірімде көптеген адамдармен жұмыстас, әріптес, жол-
дас, дос болдым. Мен үшін олардың әрқайсысының орны бөлек. Солардың ішінде 
өткен шақта айтуға қимайтын Мараттың орны мен үшін ерекше болатын. «Жақ-
сының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, дұрыс тәрбие алып, үлкендер 
өнегесін көріп өскен Марат інім өмірде жақсы адам деген ардақты атқа лайық 
адами құндылықтарды бойына жинай білді. Жайдары мінезді, ашық, бауырмал, 
қонақжай жігіт еді, қашан да сәлемі түзу, үлкенге іні, кішіге аға бола білді. «Жақ-
сы адамдармен өмірде табысу сирек кездеседі, жаман адамдарды таныстырудың 
қажеті жоқ, өздері табысады» деп дана бабаларымыз айтқандай, Маратжан жол-
дастарының арасында сыйлы еді. Бірге жүрген қыз-жігіттер оның жақсы қасиет-
терін бағалап, сыйлайтын, жақсы көретін. 

Мен Маратпен бірге болған кездерді еске ала отырып, мына бір оқиғаны айта 
кеткім келіп отыр. Ол кезде Марат Орталық ғылыми-зерттеу зертханасының ди-
ректоры қызметін атқарып жүрген кезі еді. Біз Сағындықов Едіге екеуіміз қызмет-
тік іссапармен Атырауға келген кезде Маратжан бізді үйіне кешкі асқа шақырды. 
Үйі Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театрының жанында болатын. Сол күні 
жаңбыр нөсерлетіп құйып тұрды. Біз өзіміз тоқтаған қонақ үйден Мараттың үйі- 
не дейін жаяу барғанбыз. Атыраудың балшығына батпақтап, үйге жеткенше аяқ 
киіміміз, шалбарымыздың балағы балшыққа малынды. Үйге келсек, Мараттың 
жолдасы Майра дастарқанды жайнатып қойыпты. Әңгіме-дүкен құрып отырған-
да біраз уақыт өтіпті. Таңға жақын ұйқыға кеттік. Таңертең тұрсақ, кешегі бал-
шық болып қалған киімдеріміз жуылған, үтіктелген, аяқ киіміміз жарқырап тұр. 
Сонда таңғы ас үстінде Майра келінге ризашылығымды білдіргенмін. Майраның 
руы – Таз, менің нағашым да Таз руынан. «Таздың қыздары осындай болады» 
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деп мақтағаным әлі есімде. Бұл сөзіме Майра да риза болып қалғаны бар. Осы 
әңгімені жігіттер бас қосып отырғанда Маратжан жиі еске түсіретін, ол Майраны 
жақсы көргендіктен болар деп ойлаймын. Екеуі шынымен де сыйлы қарым-қаты-
наста болды. Сыртынан қарап мен өзім үлгі тұтатынмын. «Жолдасыңды сыйлап, 
сүйсең, Марат інімдей сүю керек» деп өзіме бір сабақ шығарғанмын. 

Ақтау қаласына құдаларыма қонаққа барған кезде де Марат үйіне қонаққа 
шақырып, өзінің құдаларын, әкесінің қатарларын шақырып, ақ дастарқан жайып, 
таныстырған еді. Жол түскен кезде маған Ақсайға да ара-тұра соғып кететін. Осы-
лай өмірді сүйетін, өмірде жадырап күліп, әзіл-қалжыңды орнымен айтып жүретін 
ақжарқын адамдарды ауру жеңеді дегенге сену де қиын...

Марат бойындағы білімін өндірісте шыңдап, тәжірибе жинақтады, ғылым 
саласында бірталай жетістіктерге қол жеткізген еді. Оны мен мұнай саласының 
білікті маманы болды деп есептеймін. Марат Қорқытұлының жарқын бейнесі, 
ашық көңілі, жолдастығы есімізде сақталады. 

Осындай аяулы інімізді арамыздан мезгілсіз ерте алып кеткені өкінішті. Марат-
тың жаназасында болып, ақырғы сапарға шығарып салу рәсіміне қатысқан едім. 

Қазақ «Орнында бар оңалар» дейді. Маратжанның шаңырағын ұстап отырған 
жары Майраға, бала-шағасы, ағайын тумалары, немере, жиендеріне қайғыра көңіл 
айтамын. Маратжанның көре алмай кеткен қызығын көрсін. Жатқан жері жайлы, 
иманы өзіне жолдас болсын. Мекенi – жұмақ, мiнгенi – пырақ, қараңғы үйі жарық 
болсын!

Уфа Мұнай институты
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Студенттік кездер-ай! 

Уфа Мұнай институтының жатақханасы
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Мұғалім Ерсайын
Уфа Мұнай институтының 
1974 жылғы түлегі,
аға-досы

Жақсының аты өлмейді...
ылдар жылжыған сайын, талай жақсы жандар келместің кемесіне 
мініп, дүниенің жалған екенін мойындатуда. Жастық дәурен келмеске 
кетіп, сол жастықтың қимас күндерінің тағы бір куәсі, жақсы көретін 
інімдей болған Марат Қорқытұлымен де қоштасқанымызға жыл тол-

ды. Өмір жолымда Мараттай жақсы адаммен таныс, дос, жолдас болғаныма қуа-
ныштымын. 

Біздің ата-анамыз бір ауылда тұрған, аралас-құралас болған адамдар еді. 
Қорқыт әкеміз бен Әсия анамыз – елге елеулі болған, ағайын-туғанға, өмір сүрген 
ортасына сыйлы болған жандар. Анам айтып отыратын, Әсия апай өте қайырым-
ды, заманның қиын кезінде талай мұқтаж адамға көмегі мен қамқорлығы тиген, 
кеңпейілді, жанашыр жан болатын деп... Жоқшылық кез ғой, талай жанға өзінің 
басын тәуекелге байлап, өзі еңбек еткен рабкооптың қоймасынан азық-түлік беріп, 
көмектескен екен. Ал бұл дегеніңіз бір уыс бидай үшін ату жазасы кесілген, та-
лайдың басын жұтқан аласапыран заманда ажалдың алдына өзі барумен бірдей 
еді ғой. Өте қайратты болатын. Бірде ұн сұрап барған анама жетпіс килолық ұнды 
көтертіп жіберіпті. Анам соны өле-өлгенше айтып кетті. Қорқыт әкеміз анық есім-
де жоқ, Мараттың айтуынан білемін. Өзінің бала күнінен атқа шауып, бәйгенің 
алдын бермегенін рахаттанып әңгімелейтін. 

Уфаға бара жатқанда да, келе жатқанда да арнайы келіп, қона жатып, әңгімесін 
айтып, аунап-қунап кететін. Ол келгенде біз бір жасап қалатынбыз. Туған бауы-
рымдай еркелеп, сыйлап тұратын. Отбасымызбен сыйласып, туғандай араластық. 
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Хабарласпай қалса, алаңдап іздеп отыратын едік. Онымен әңгімелескенде бір 
жаңғырып, ойымызға ой қосылып қалғандай, ой тереңдігіне разы болып, «Жақ-
сыменен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өміріндей» дегендей, бір 
рахаттанып, сергіп қалатын едік. 

Өмірдің ең қызығы басталған шақта өмірден асығыс аттанғаны өкінішті. Біз 
оны өте жақсы көретінбіз, сыйлайтынбыз. Жаны жәннатта болсын! Артында 
қалған жары мен ұрпағына жақсылықта, амандықта болуларыңызды тілеймін. 

Уфада бірге оқыған достар арасында. 
Бірінші қатарда: Е. Ажықұлы, Л. Қадіров, М. Байзақов, Айткүл. 

Екінші қатарда: Баян, Майра, Оразбек, Ерсайын 
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Сағынғали Нұрағанов
Уфа Мұнай институтында бірге 

оқыған досы

Інім Марат туралы

Шынымды айтсам, күні кеше ортамызда жүрген досымыз туралы естелік 
айту, оны ортамызда жоқ деген ойдың өзіне мойынсұну өте ауыр. Біз Уфа 
Мұнай институтына Қазақстаннан ең алғаш барған, білім алған жетпіс 

студенттің бірі болдық. Марат біз төртінші курсқа көшкенде оқуға келген студент-
тердің бірі болатын. Біз бірден жақсы араласып кеттік. Ол соншалықты елгезек, 
көңілді, ортамызды көңілді күлкіге толтырып жүретін, жарқын мінезді жас болатын. 
Біз туған жерден алыс жүргендіктен болар, бір-бірімізге туғандай болдық, төменгі 
курс студенттерін жоғары курстағылар қамқорлап жүруі жазылмаған заң болды. Өз 
кезектерінде, кішілер де біздің алдымызды кесе өткен жоқ, сыйлады. 

Одан бері де елу жылдан астам уақыт өтті. Арада сонша уақыт өтсе де, көз ал-
дымнан кетпейтін жастық шақтың елестері мен естеліктері көп-ақ... Жатақханада 
Дания Өтебаева, Гүларай Мұханова, Мнаура Хасанова, Хайруллина Римма, Ажикова 
Айжамал бар, бәрі бір бөлмеде жататын. Ол бөлме біздің жиналатын клубымыз 
сияқты болатын. Марат жалғыз өзі солардың ортасында әңгімені соғып, шай ішіп 
отыратын. Өте дарынды, есте сақтау қабілеті өте мықты болатын. Өзінің сабағына 
да үлгеретін, достарының, жолдастарының диплом жұмыстарына да көмектесетін. 
Кітапханаға баруға да, оқу залында жұмыс жасауға да уақыт табатын. Сол кездің 
өзінде адамға соншалықты жаны ашығыш, көмек қолын созғыш болатын. 

Оқуды бітіргеннен кейін өмірдің ағымымен әрқайсымыз әр жерде жұмыс істедік, 
үйлі-баранды болдық. Біз, Гүларай екеуіміз де институтты бітірісімен Жаңаөзен қа-
ласына жұмысқа орналастық, әркім өз өмір жолымен кетіп, біраз уақыт Мараттың 
өмір жолынан алшақтау болдық. Екеуіміздің еңбек саламыз екі басқа болды ғой, 
сондықтан біз жұмыста кездескен жоқпыз. Ақтауға көшіп келгеннен соң Мараттың 
жанұясымен қоныстас көрші болу бұйырды. Сол жылдары өте тығыз араластық. 
Марат пен Майра келін алды, 60 жасқа толу, немерелі болу тойлары болып жатты. 
Барлығының басы-қасында болып, қуаныштарға ортақтасып жүрдік.  

Студенттік кезінде көріп білген жандарды, қаншама жылдар өтсе де, аға, апа 
тұтып сыйлап, сол бір жылдардағы оқиғаларды күліп еске алатын, сол кездерден 
еске алатын тамаша сәттер, шынымен де, көп еді ғой... Сол кезде институтты бірге 
оқыған жігіттер мен қыздар әлі күнге бір-бірімізден қол үзген жоқпыз. Біз сияқты 
бір-бірінің қуанышы мен ренішіне, қайғысына үздіксіз араласып жүрген топ сирек. 
Астанада Хасанов Төлеген, Сағындықов Едіге бар, Алматыда Аманшаев Мамай 
бар, ағайынды Жақсылық пен Қалауия Закировтар – бәріміз, қайда жүрсек те, әлі 
күнге дейін бір-бірімізден қол үзген емеспіз. 

Достармен хабарласып, олардың жаңалықтарын Гүларайға айтатын. Өмір зы-
мырап өтіп жатыр, жазсақ, өмірімізде үлкен дастанға арқау боларлық достарымыз 
осылайша өтіп жатыр өмірден. Өмірдің заңына не қарсылық қыла аламыз?.. 
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Марат үлкен жүректі, адамгершілігі мол, абыройлы азамат еді. Оның қонақ-
жайлылығы, бауырмалдығы, алысты жақын қылатын, орнымен әзіл айтатын қа-
сиеттері аңыз болғандай. Ешқашан шақырған жерден қалмайды, айтқанын орын-
дайды, біз де соған жауап ретінде қасында жүреміз. Өмірден алынған көңілді 
әңгімелер, қазақы қалжыңдарды жандандырып әңгімелейтін. Өзі адамдарға қалай 
қарым-қатынас жасаса, өзгелерден де соны күтетін. Бірақ үнемі олай бола бер-
мейді ғой. Көңіліне алса, сол бойда бетің бар, жүзің бар демейтін. Бірақ өкпесі 
ұзаққа бармайтын. Біздің жанұямыз үшін арамыздан сырлас ініміз кеткендей бо-
лып қабырғамыз қайысты. Өмірлік жары Майра, балалары аман болсын! Жаның 
жәннатта болғай, асыл азамат!

Марат Башқұртстаннан келген қонақтармен бірге. 
Солдан оңға қарай: А.А. Сидоренко, А.И. Спивак, М.Қ. Байзақов
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Махсот Сәлиев
Ардагер мұнайшы,
Мақат ауданының Құрметті азаматы 

Досым да, інім де еді...
Дүние – үлкен көл,

Заман – соққан жел.
Алдыңғы толқын – ағалар,

Кейінгі толқын – інілер.
Кезекпенен өлінер,

Баяғыдай көрінер…

Абайдың осы өлеңін оқығанда, ойыма еріксіз Марат оралады. Алдыңғы 
толқын ағаларының артынан асығыс аттанған бауырым, інім, жақсы 
досым Маратжан, мен үшін орны бөлек тұлға болатын. Қазақстанның 

халық жазушысы, белгілі ақын Жанаш Нұрмұханұлының жазған бір жоқтау жол-
дары тура Маратжанға арналғандай екен, менің көкейімдегіні дөп басқандай бол-
ды, сол жоқтаудан үзінді келтіре кеткенді жөн көріп отырмын: 

Уа, құрметті халайық!
Көл шайқалса, кемеге,
Жер теңселсе, төбеге,
Жамандарға өлім шіркін, жолар ма?
Өліп жатқан шығар бірақ олар да...
Жақсылардың көбірек өліп кетуі,
Жоқтаушысы көптігінен болар да!
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Аққу ұшып көлге кетті,
Сұңқар ұшып шөлге кетті,
Олар адасып кеткен жоқ,
Әркім барар жерге кетті.

Арғымақтың тұяғы,
Сазды басса жетілер,
Тасты басса кетілер,
Жақсы бір пенде басына, 
Іс түскенде бекінер.
Жаман пенде басына,
Іс түскенде өкінер, –

деп отбасына, Майраға, балаларына жұбату айтқым келеді.

Еңбек етіп елің үшін, із қалдырдың артыңа,
Берік болдың қазақтың әдет-ғұрып салтына.
Қасиетіңді адами ғасырларға жалғайды, 
Ұрпағың барда ешқашан, дақ түспейді салтыңа, – 

деп тоқтау айтамыз. 
Мараттың әкесіне арнап жазған «Айтарым бар өзіңе, Әке» атты кітабын 

оқығанда оның әке тәрбиесін көрген, шыңдалған, өзіндік көзқарасы бар тұлға 
ретінде қалыптасуына әкесінің, отбасының тәрбиесінің орны қаншалықты болға-
нын байқап едім. Осы шығармасымен ол өзінің ата-ана алдындағы борышын өтеу- 
ге талпынды, отбасының адам ғұмырында ең басты екенін тағы бір түйіндеді, ана-
сы мен нағашыларына деген шынайы пейілімен бөлісті, әулет шежіресін зерде-
леді, ұрпағына өз жүрегіне сақтаған аманатын айтып кетті деп есептеймін. 

Халқымызда «Ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды» деген нақыл 
сөз бар. Ел ағасы болған азаматымыз Маратжанның артындағы отбасы, жары, 
туған-туысы, оған арнап ескерткіш болар кітап шығаруды ұйымдастырып жатқан-
дардың бәріне шын ықыласпен ризашылығымды білдіремін. 

Мараттай жандар сирек, олардың өмір жолы мен өнегелі істерін ұрпағы мен 
халық білуі керек, сондықтан осындай ұлағаты мол шараларды насихаттайық, 
өмірден кеткен кешегі заманымыз бір, қатар жүрген азаматтардың еңбегін, өне-
гесін елеусіз қалдырмайық дегім келеді. Жаны жайсаң, елдің азаматы болған Ма-
рат Қорқытұлының жарқын бейнесі, жадырап күліп айтқан әңгімелері, жарасым-
ды әзілдері әрқашан жадымыздан өшпейді. Биік парасаты мен ақжарқын мінезі 
астасқан асыл азаматтың жақсы қасиеттері ұрпағына дарысын.
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Оразбек Сақтағанович Ұзақбаев
Уфа Мұнай институтында бірге
оқыған досы

Орны бөлек азамат еді...

Шіркін, студенттік кездер... Қазақ «өткен күнде белгі жоқ» дейді. Кім 
біліпті... Сол кездердің күні кеше ғана болып өткендей санамызда 
жаңғырып тұрғаны болмаса, арада сонша уақыт өткеніне кім сенер? 

Бойымыз жігер мен қайратқа толы жап-жас жігіттер болып, түнгі Уфаның көше-
сінде сайран салған қайран күндер біздің бастан өткеніне кім сенер?  

Мәкең жігіттің төресі еді ғой. Оны өзінен жоғары курста оқыған жігіттер де 
құдайындай сыйлады. Мен де солай. Бір сөзін жерге тастап көрмеппіз. Уфа мен 
Ақтаудың арасында байланыс түнгі он екіден кейін ғана болатын. Түн ішінде 
келіп, ауылмен сөйлесетін едік екеуіміз. Адамға деген жанашырлығында шек жоқ 
еді. Қазір ойласам, сол кезде он жеті-он сегіздегі жас жігіт екен-ау... 

Өзінен үлкен курстың жігіттерінің диплом жұмысына түзету жасап, көмек-
тесіп жүретін. Бұл дегенің білімділіктің көрінісі ғой. Қашан көрсең де, сызу за-
лында отыратын. Көмек керек еткен төменгі курс студенттеріне де қол ұшын беріп, 
көмектесіп жүретін. Өзінің де сабағы бар, ол бәріне үлгеретін еді. Біз мектепті 
қазақша бітірген, ауылдан келген жастармыз. Орысшаға шорқақ болдық. Соның 
бәрі қиын болды алғашқыда. Ал Марат мектепті орысша бітірген, өте сауатты, 
білімді, ойы ұшқыр. Біздің асханаға барғымыз келмейді. Оның себебі – картопқа 
қосқан шошқаның етін жеуден зәреміз қалмай қорқамыз. Содан екі шақырымдай 
жерде «Пельменная» бар, екеуіміз соған барамыз. Тұшпараны көз алдыңда жасай-
ды, соған барып, тамақ ішіп келетін едік. 

Институтты бітірген соң, екеуіміз де Маңғыстау өңірінен еңбек жолымызды 
бастадық. Ол бұрғылауға кетті. Бұрғылау ерітіндісі жөнінен теңдесі жоқ маман 
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болды. Зерттеген, қорғаған тақырыбы да соған байланысты еді. Қаламқас, Қара-
жамбас, Түпқараған... қай кен орны болсын, ешқашан уақытпен санасқан емес, 
күн-түн демей, кетіп бара жататын. 

1978 жылы Айткүл екеуміз үйленгенде, Марат күйеу жолдас болды. Жетібай-
ға Айткүлді алып келуге барғанда, Маратты ешкім қазақ деп ойламапты. Менің 
руым Құнан Орыс, соны әзілге бұрып, кей жеңгелеріміз: «Күйеу бала орыстығын 
көрсетіп, күйеу қосшысын да орыстан ертіпті» деген екен. Кейін Маратпен таны-
сып, жақын білгенде, бәрі де күлісіп жатты. 

Ғалым жездесіне деген сыйластығы ерекше еді. Оның айтқанын ешқашан екі 
еткен емес, білмейтін адам оны туған ағасы деп ойлағандай еді. Туыстық қаты-
настар ол үшін ең бастысы еді. Ағайыншыл, тумашыл болатын. «Үлкенге құр-
мет, кішіге ізет» оның басты ұстанымы еді. Институтта бірге оқыған достардың 
бәрімен тығыз қарым-қатынаста болды. Олардың үлкенін аға, апа деп сыйлады, 
сол құрметті өзінен кішілерден де көрді. Себебі ол, қай жерде жүрсе де, жасы 
кішілерге үнемі шын жанашырлық танытып жүретін еді. Шебер ұйымдастырушы 
болатын. Қандай шара ұйымдастырса да, «қыздың жиған жүгіндей» етіп өткізетін. 
Қызмет бабында өткен шараларда да, жеке өз қуаныштарында да оның қолтаңба-
сы көрініп тұратын. Барлық жерде жинақылық, тәртіп, бірізділік көрінетін. Оның 
орны біздің ортамызда айрықша еді. Оны әлі талай сағынарымыз, іздеріміз анық...

Солдан оңға қарай: В.Е. Щуровская, Ф.А. Агзамов, Н. Агзамова, 
Майра, Римма, Марат. Мамыр, 2019 жыл
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Фарит Акрамович Агзамов
Академик, профессор, доктор технических наук, 
зав. кафедрой бурения,
выпускник Уфимского нефтяного института 
1970 года 

Казахстанский парень 
из Уфимского нефтяного института

Байзаков Марат. Мы практически никогда не называли его по отчеству. 
Для нас он навсегда остался Маратом, парнем, который приехал после 
школы, оконченной в одном из казахстанских аулов, и самостоятельно 

«сделал» себя в дальнейшем в своем родном Казахстане.
При этом в период обучения в вузе наше общение не было близким, так как он по-

ступил в институт, когда я перешел на 5-й курс. Поскольку со мной училась и жила в 
общежитии большая группа студентов из Казахстана, которые тесно общались между 
собой, мы стали знакомы. Однако, как и везде, старшекурсники мало знают «младших», 
знакомство не было очень близким. Студенты старших курсов всегда относились к сво-
им младшим коллегам как к «салагам», причем это было без какой-то «дедовщины». 
Уже спустя 25–30 лет Марат шутливо попрекал своих старших друзей этим.

Затем наши связи прервались на некоторый период, хотя информацией о казах-
станских выпускниках УНИ, в том числе и о Марате Байзакове, мы располагали, 
знали, что все хорошо, ну и слава Богу.

Позже, когда Марат стал аспирантом, он начал часто бывать в институте и на 
кафедре, где плотно работал со своими руководителями Мидхатом Рахматулличем 
Мавлютовым и Александром Ивановичем Спиваком.

Защита кандидатской диссертации стала хорошим толчком в дальнейшей де-
ятельности Марата. В нем проявилась исследовательская жилка, пытливость, по-
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иски ответа на вопрос «Почему?» – основной вопрос в любых научных иссле-
дованиях. При этом важно, что его исследования были направлены на решение 
вопросов, важных для Западного Казахстана, и его деятельность в КазНИГРИ на 
должностях начальника лаборатории, отдела и директора являлась ярким приме-
ром сказанного. Во время ежегодных поездок в Атырау мы всегда встречались и в 
его рабочих кабинетах, и дома в неформальной обстановке.

Переход к производственной деятельности, на буровые предприятия стал еще 
одним из этапов его работы, где проявилась еще одна грань организаторского та-
ланта Марата. Руководство промышленным предприятием и научной организацией 
имеет свои сложности, и Марат успешно их преодолевал.

Марат всегда был окружен людьми, которые его «обожали» (девушки) и ува-
жали (мужчины). Всем импонировали его открытость и душевность. Он умел дру-
жить, делать людям добро, не был злопамятным, и все отвечали ему взаимностью.

Приезжая в институт, затем в университет, он всегда много времени проводил на 
кафедре и непременно встречался с ректорами вуза А.И. Спиваком и А.М. Шамма-
зовым, причем они всегда с удовольствием с ним общались. В некотором смысле это 
даже давало повод для какой-то ревности, поскольку даже профессора вуза встреча-
лись с ректором значительно реже, чем он. Но не зря говорят: Восток – дело тонкое, 
его талант общения располагал к себе людей разного служебного положения.

Нам удавалось встречаться с ним на различных научных конференциях в Аста-
не, Алматы, на заседаниях диссертационного совета в Атырау, и всегда эти встре-
чи доставляли искреннее удовольствие. Во время приездов в Уфу он неоднократ-
но бывал в нашей семье, дома и на даче, где всегда был в центре внимания. 

Марат всегда гордился своей семьей, своими детьми и старался сделать все 
возможное для них. Нам посчастливилось побывать на свадьбе его сына Саламата 
и мы это хорошо почувствовали.

Радуясь успехам своих друзей, он искренне хотел, чтобы друзья также ис-
кренне радовались и его успехам. Свадьба сына, где было много наших общих 
друзей-казахстанцев – «уфимцев», является еще одним примером проявления его 
прекрасных человеческих качеств. 

В последние годы, уже зная о своей болезни, Марат не терял оптимизма и всег-
да с юмором относился к своему недугу. Этот оптимизм продлевал ему жизнь, но 
от судьбы не уйдешь. Он остался в наших сердцах прекрасным семьянином, любя-
щим мужем, отцом, отличным другом, одним из талантливых выпускников Уфим-
ского нефтяного института и память о нем всегда останется в наших сердцах.
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Валентина Евгеньевна Щуровская
УГНТУ, инженер кафедры бурения

В те далекие шестидесятые годы в Уфимский нефтяной институт приехало  
учиться много ребят и девушек из Казахстана, и с тех пор диаспора ка-
захстанцев постоянно существует в Уфимском нефтяном. В отношении  

М.К. Байзакова пословица «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты» абсолютно 
верна. Несколькими годами ранее оканчивал тогда УНИ Бактыкожа Салахатдино-
вич Измухамбетов. Они были знакомы около 50 лет, выпускник кафедры бурения 
УНИ (УГНТУ), заслуженный нефтяник Республики Казахстан и депутат Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан. А когда-то в общежитии № 2 все сту-
денты-буровики жили, как одна семья. Однокашник Юрий Иванович Самоходов, 
который жил с ним в одной комнате, а позже остался в УГНТУ преподавать, очень 
дорожил дружбой с Маратом.

Существует традиция летних встреч однокашников в УГНТУ (УНИ) в юбилей-
ные годы после выпуска. Марат Коркитович планировал побывать на этих встре-
чах, но срочные дела именно в это время не давали возможности приехать. Их 
выпуск НР-70 собирался в самом большом составе (поток был из восьми групп, но 
помимо буровиков в него входили разработчики и газовики). Эти встречи всегда 
проходят интересно, и некоторые из выпускников других специальностей присо-
единяются к этому выпуску. И даже выпускники, которые по воле судьбы живут 
далеко от Башкирии, приезжают на эти встречи по возможности. Но Марат Корки-
тович в очередной свой приезд наверстывал пропущенное и встречался со своими 
однокашниками – организаторами встреч выпускников их потока Хамзой Исхако-
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вичем Акчуриным, генеральным директором ООО «Азимут»; Розой Галимовной 
Гизатуллиной, экспертом управления НИР УГНТУ; Юрием Ивановичем Самоходо-
вым, который был не только заведующим кафедрой на архитектурно-строительном 
факультете УГНТУ – прежде всего он считал себя другом Марата Коркитовича.

На кафедре бурения УГНТУ многие из преподавателей близко знали Мара-
та Коркитовича и общались с ним. Профессора кафедры Мидхат Рахматуллич 
Мавлютов, Лев Михайлович Левинсон, Геннадий Васильевич Конесев, Леонид 
Александрович Алексеев не только преподавали во времена студенчества, но и 
консультировали его в период подготовки к защите кандидатской диссертации. 
Доценты Григорий Константинович Чуктуров, Радик Мансурович Сакаев учились 
несколькими годами ранее, но всегда рады были встретить Марата Коркитовича и 
вспомнить общих друзей.

Знакомство с ректором УГНТУ Айратом Мингазовичем Шаммазовым произо-
шло позже, когда в УГНТУ издавалась в честь юбилея университета книга о выда-
ющихся выпускниках кафедр. Сыновья Марата Коркитовича продолжили обуче-
ние в его родном вузе, хотя и по разным специальностям. Можно гордо говорить о 
продолжении династии нефтяников Байзаковых.

Марат Коркитович в течение многих лет дружил с кафедрой, встречался с 
сотрудниками кафедры по работе в Уфе, а также помогал кафедре, будучи зав. 
отделом, а позже и директором КазНИГРИ. В командировки в Атырау (Гурьев) 
приезжали не только руководители университета, но и рядовые сотрудники, и все 
запомнили эти встречи навсегда, потому что только казахстанцы в лице Марата 
Коркитовича Байзакова обладают таким качеством, как радушное гостеприимство, 
даже если приезд в рамках деловых встреч. Навсегда запомнили свой приезд в 
Гурьев ректор УГНТУ Александр Иванович Спивак, проректор Александр Ар-
хипович Сидоренко, зав. кафедрой бурения Мидхат Рахматуллич Мавлютов, про-
фессор Назип Ханифович Каримов, который был одним из первых выпускников 
кафедры бурения УНИ и большой период времени работал в Казахстане. Горжусь 
многолетним знакомством и дружбой с Маратом Коркитовичем и я, инженер ка-
федры бурения. Только он помогал по всем организационным вопросам, будь то 
поездка за керном в Новый Узень или научно-договорные дела в Актау (Шевчен-
ко). И лишь Марат Коркитович не только встречал своих партнеров по научно- 
исследовательской работе на рабочем месте, но и знакомил своих родных с гостя-
ми, приглашая их на бешбармак. 

Кафедра бурения гордится, что с нами долгие годы работал такой человек и 
помнит Марата Коркитовича Байзакова, как одного из лучших выпускников род-
ной кафедры.
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Ұлы бардың өзі бар, қызы 
бардың ізі бар

(Халық даналығы)

Марат Қорқытұлы мына бір өлеңді жиі қайталаушы еді. Тіпті оның соңғы 
жазбаларының ішінен де осы жолдарды кезіктірдім.

Тектіден текті туады,
Тектілік тұқым қуады.
Тектілердің тұяғы,
Таңдайды құз-қияны.
Шын тектілер халық үшін,
Өлімге басын қияды.
Жақсы-жаман деместен,
Жанына жұртын жияды.

Бұл бөлімге Марат Қорқытұлының балаларына арнаған «Детям» атты жазба-
сы, жарының және перзенттерінің естелік жазбалары топтастырылған. «Жақсы 
әке – балаға қырық жыл азық» деген бар. Халық даналығының қалт еткен жері 
бар ма? Жақсы әкенің даңқы, атағы мен абыройы өмір бойына жаныңда боларын 
осыдан артық айту да қиын болар, сірә? 

Марат Қорқытұлының артында жолын жалғастырар ұрпағы қалды. Олардың 
әкеден алған үлгісі мол болды. Ол: «Менің өмірімнің бар байлығы – балаларым», – 
дейтін, тек перзенттерінің амандығын тілейтін еді. Ендігі борыш – сол жақсы 
әкенің атына лайық болу. Текті атаның баласы деген атқа кір келтірмеу. Алла ар-
тында қалған отбасын, ұрпағын аман етіп, көрмеген қызығын көруге нәсіп еткей!



Марат Байзақовты еске алу...

125

Марат Қорқытұлының жазбаларының ішінен табылған мына бір өлең жолда-
ры оның жан сырындай, балаларына деген аманатындай әсер қалдырды. 

Прошу тебя

Я у тебя защиты не просил –
И так ты даровал мне слишком много:
И так мои грехи ты отпустил,
Меня оберегая всю дорогу.

А я тебя порою забывал,
Чрезмерно ликовал и унывал,
Но ты был щедр и терпелив, Всевышний!
И ты меня щадил и не карал,
Хоть это было бы совсем нелишне...

Сейчас не обо мне, Создатель, речь, –
О птицах малых – неразумных детях:
Как сохранить их? Как их уберечь
От тех напастей, что их ждут на свете?

Не дай же задохнуться им в дыму,
Ошибок наших (мы о них забыли!).
Взываю к милосердью твоему:
Храни детей, пусть их окрепнут крылья.

Прошу тебя, оберегай детей 
И вразуми их на пути неровном.
Что станут петь те птицы меж ветвей 
На нашем бедном древе родословном?

Какие песни станут петь они?
Добра к ним будет жизнь или жестока?
Их от чрезмерной радости храни,
От снегопада в августе – до срока.

Ты научи их, выпавших из гнезд,
Тем помогать, кто позади плетется.
Ты научи их языку всех звезд – 
Быть может, где-то применить придется...
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Детям

«Посвящение детям»
Байзаков Марат Коркитович, 2015 год

Я воздержусь давать характеристики своим детям, все они дороги для меня. Гово-
рят, что нет ничего слаще и горше, чем дети, и что дети, подобно деревьям, с избытком 
возвращают произведенные на них затраты. Есть у любого отца вечная забота – пере-
бирая свою жизнь, задаешься порой мучительными вопросами о том, все ли правильно 
сделано в отношении детей, сумел ли отдать им лучшее, что нес в своей душе. 

Есть такой шутливый афоризм: «Семейный опыт – это воспоминание о про-
шлых неудачах, способность из малых неудач делать мудрые выводы». Все знают, 
что проблемы взаимоотношений отцов и детей сложны. Считают, что для отцов 
важно следующее: готовность детей внимательно выслушать и понять; способность 
удивляться и задумываться; умение успокоить и дать совет. Для детей – желание по-
советоваться; умение прислушаться; готовность отнестись к старшему поколению 
не хуже, чем к ровесникам. Беру на себя смелость посвятить несколько страниц сво-
их мыслей, раздумий детям, внукам и надеюсь, другим будет интересно. Конечно, 
неблагодарное это дело – давать советы, тем более родным и близким, но все же…

Когда-то в «Литературной газете» было опубликовано обращение десятиклас- 
сника к взрослым: «Умоляю, не берегите нас от стрессов и страстей, они так нужны 
нам!» Видимо, он прав, сколько бы мы ни опекали, сколько бы ни оберегали своих 
детей, жизнь предъявляет им свои требования, на которые порой бывает трудно 
ответить достойно. Когда человек молод, ему кажется, что у него нет прошлого, 
а есть только настоящее и будущее. Его жизненную лодку несет на своем хребте 
река времени, и неизвестно, что ждет пловца за первым же ее поворотом, а он знай 
себе плывет, не оглядываясь. Фридрих Энгельс заметил: «Нельзя уйти от своей 
судьбы... от неизбежных последствий своих собственных действий». Аристотель 
(древнегреческий философ) утверждал, что на пути достижения высшего блага 
человека подстерегают различные случайности, однако они не в силах повлиять 
на внутренний мир, на состояние души и разума мудрого человека. 

Некоторые теряются в жизненном водовороте, болезненно реагируют на пустя-
ки, быстро утомляются и с трудом восстанавливают свои силы. Такой путь пришлось 
пройти и мне, и прохожу до сих пор. Наряду со страхом врагами также являются 
повышенная самокритичность, лень. «Недоверие к себе – причина большинства не-
удач», – писал Кристиан Нестел Боуви (американский писатель-сатирик). 

Говорят, что человек добр от рождения, но доброту надо проявлять, а то ведь 
можно просто пожалеть упавшего и пройти мимо, надо помочь ему подняться, 
не боясь запачкать костюм, вот это и есть истинная доброта. В Беларуси говорят: 
«Доброта нигде не теряет своего достоинства». Человек становится несчастным 
не тогда, когда он не может осилить медведя, или льва, или злых людей, а тогда, 
когда он теряет то, что ему дано – доброту и рассудительность. Вот такой чело-
век воистину несчастен и достоин сожаления. «Не то жалко, что человек родился 
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или умер, что он лишился своих денег, дома, имения: все это не принадлежит 
человеку. А то жалко, когда человек теряет свою истинную собственность – свое 
человеческое достоинство», – так писал древнегреческий философ Эпиктет, заве-
щая векам главное – честь и доброту. Ну, а «бедным быть не стыдно, стыдно быть 
дешёвым», – так писал Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, в наши времена 
очень популярный среди молодежи. Если достоинство – стремление личности не 
вступать в разлад с собой, то совесть – это стремление личности не вступать в раз-
лад с правдой жизни. Человеку необходимо быть самостоятельным, то есть таким, 
«у кого (согласно определению «Толкового словаря» Даля) свои твердые убежде-
ния, в ком нет шаткости». «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто 
падал и вставал!» (Конфуций).

Для некоторых родных в нашем роду характерны некоторые черты горячности, 
резкости, в некоторых случаях – отсутствие должного терпения, скоропалитель-
ность, опрометчивость во время принятия решений. В повести О. Бокеева «Крик» 
есть такие слова отца, обращенные к сыну Аспану: «Сын, никогда не повышай 
голоса, криком добьешься немногого. Я – жертва крика, и пусть на мне оборвется 
эта цепь». Терпение – одно из наиболее восхваляемых качеств человека не только 
в Коране, но и в библейских текстах, и в околобиблейской литературе. Вероятно, 
умение выжидать не менее необходимо и тому, кто хочет преуспеть. Порой дует 
неблагоприятный ветер и приходится лавировать, чтобы войти в гавань. И поэто-
му, дети, будьте терпеливыми. 

Я много страдал в жизни из-за игнорирования этих правил – постулатов, в 
некоторых случаях это стоило мне понижения в должности, были и другие непри-
ятности. Постарайтесь привести свои нервы в порядок, поработайте над собой, не 
забудьте обследовать щитовидку, симптомы этой болезни не совсем утешительны, 
а в наших семьях есть такой риск! 

Не будьте ленивы, старая поговорка гласит: «Лень – мать всех пороков». «Человек 
глупый, осознающий свою глупость, уже не так глуп, но ленивец может осознать свою 
лень, сетовать на нее и при ней остаться» (Жюль Ренар, французский писатель).

Проявляйте настойчивость! Если вы будете всем говорить «да», то окружа-
ющие начнут воспринимать ваши услуги как должное и с легкостью начнут зло-
употреблять этим. Не уподобляйтесь «хорошему парню», который ни в чем не 
отказывает. Такие люди удобны, но не вызывают уважения, и в то же время будьте 
милосердны! Баланс черт характера можно выразить поговоркой: «Сладок будешь – 
расклюют, горек будешь – расплюют». 

Как-то Л. Н. Толстой заметил, что один из самых обычных и ведущих к самым 
большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами «Все так делают». Закон дей-
ствия и противодействия равно и противоположно распространяется и на челове-
ка: что творишь, то и пожинаешь. Например, в природе: сколько бы мы ни сеяли 
сорняк в надежде вырастить пшеницу – толку не будет. Будда учил, что источником 
и первопричиной всех бедствий человечества и главным угнетателем его является 
ограниченность и невежество – величайшее зло: оно заставляет человека ценить 
то, что недостойно быть ценимым, и страдать там, где не должно быть страда-
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ний. Невежественный человек находится в погоне за ничтожными ценностями и 
пренебрегает действительно ценным – знанием тайны человеческого бытия. Как 
ржавчина, появившаяся на железе, поедает его, хотя она из него возникла, так и 
собственные дурные поступки приводят к несчастью (так говорил Будда Гаутама 
две тысячи шестьсот лет назад). «Внимать словам мудрого и внушать другим лю-
бовь к истине лучше, чем исполнять предписания закона» (изречение Мухаммеда, 
не вошедшее в Коран). 

Известно, что характер формируют три фактора: наследственность, обще-
ственная среда и самовоспитание. Человек должен как можно больше знать о 
своих генах, о характере их проявлений в различных условиях, только это может 
способствовать усилению или ослаблению как «хороших», так и «плохих» генов. 

Запомните, в природе ничего не бывает идеальным, в том числе и человек, 
принимайте все таким, как есть. Как говорят, у каждого «свой скелет в шкафу». 
У Шри Чин Моя (индийский философ) есть такие слова: «Вчера я был умным и 
хотел изменить мир, теперь я мудр, вот почему я меняю себя». Помню, Отец вну-
шал нам, что жизнь изменчива, что нет на свете ничего постоянного, поэтому не 
задирай нос, став каким-нибудь руководителем, а будь вежливым и тактичным с 
людьми. Помните завет Сервантеса (испанский писатель): «Ничто не стоит так 
дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Так будем же взаимно предупре-
дительны, взаимно вежливы и взаимно обязательны». 

Жаль, многое из этих постулатов я понял поздно, когда уже большая часть 
жизни прошла, но, может быть, будущие поколения прислушаются к этим сове-
там. Когда я учился в Уфимском нефтяном институте, нам читал лекции корифей 
нефтяной науки, известный академик Азат Халилович Мирзаджанзаде. Обычно 
он устраивал интеллектуальные разминки, рассказывая интересные истории из 
жизни великих композиторов и других известных людей. Он был научным кон-
сультантом докторской диссертации моего учителя, академика Мидхата Рахма-
туллича Мавлютова. Жаль, что их уже нет в живых. Хотелось бы привести слова  
А. Х. Мирзаджанзаде: «Я подхожу к возрасту 73 лет, в этом почтенном возрасте 
полагается подвести итоги; тем более, что будущее уже позади. Я ничего не до-
стиг и ничего не добился. На социальной лестнице я остался внизу, богатство я не 
нажил и семью не создал. Но скверно не все это, а скверно то, что обо всем этом 
я нисколько не сожалею. Это по причине отсутствия амбиций. Меня всегда упре-
кали в том, что у меня нет уважения ни к высокопоставленным особам, ни к день-
гам. Я встречал людей, перед которыми я преклонялся, и встречал много отбросов 
человечества. Я получал удовольствие, когда розданные мною идеи доводились до 
логического конца и получали признание у научной общественности, и с большим 
экономическим эффектом были реализованы в практике. 

Я горжусь своими многочисленными учениками во всех странах СНГ, а также 
в зарубежных странах: Сирии, Иордании, Египте, Ираке, Вьетнаме, ФРГ, Болгарии  
и т. д. Мне представляется, что сделал я много, но мог бы еще больше. Короче гово- 
ря, я работал по принципу «взять-отдать». В шутку можно сказать, по принципу 
«фактор четыре»: «Взял в два раза меньше, отдал в два раза больше». И в этом мне 
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помогали все три атрибута, которые приводила Ш. Ауэрбах (британский генетик, 
член Лондонского королевского общества), сравнивая жизнь человека с игрой в 
карты. Гены – это карты, данные мне богом и родителями; это карты в руках у лю-
дей, с кем я играю – это окружающая среда, мои ученики, студенты и коллеги по 
работе, а главное – великие учителя по жизни; и случай». 

Конечно, я далеко не академик, но его размышления мне по душе и созвучны 
с моими мыслями. Как пишет Ю. Трифонов (советский писатель), «…читателю, 
ищущему в книгах средства для самовоспитания, надо попробовать осилить, на-
пример, Достоевского и Тютчева». Очень поучительны слова Ричарда Баха (аме-
риканский писатель, философ и публицист): «События, которые вторгаются в 
нашу жизнь, какими бы неприятными для нас они ни были, необходимы для того, 
чтобы мы научились тому, чему должны научиться». Вероятно, имеет основание 
то, что древние в бронзе отмечали: «Познай себя, и ты познаешь весь мир!»

Карл Маркс писал: «В жизни каждого человека бывает шанс подняться на выс-
шую ступень, но некоторые не замечают такого шанса». Каждому дано свое испы-
тание в жизни, кого-то Создатель испытывает достатком, кого-то – нищетой. Есть 
хорошее и емкое слово «тауба» – это и раскаяние, и в то же время благодарение 
Создателю за все, что Он милостиво дает, и, видимо, не надо требовать большего. А 
может, большего и не положено? В распределении материальных и духовных благ 
есть отчасти какой-то высший смысл, и небесная бухгалтерия никогда не ошибается. 

Порой мне кажется, что Создатель давно расчертил для каждого из нас звезд-
ную карту судеб, чтобы уберечь души от распада, и кто противился его воле, про-
ходит новый срок перевоспитания на неких нижних этажах. Это подтверждает 
Евгений Примаков (российский государственный деятель), который сказал: «Все-
ми заслугами на всех постах я обязан своей судьбе, которая вела меня по жизни». 
Многие люди излишне усердствуют в достижении каких-либо результатов, и их 
настойчивость не приближает, а, наоборот, отдаляет их от успеха. Иногда, конеч-
но, бывает грустно думать об ушедших годах, особенно, если эти годы прожиты 
не так, как можно было, и не так, как должно было быть, наверное, редко кто не 
жалеет о прошедших годах. Но, что делать? Прошлого уже не вернешь, а может, 
и не надо. 

Жаловаться на новые времена и молодежь, наверное, не стоит, тем более это 
не новость. Сократу (древнегреческий философ) приписывают слова: «Нынешняя 
молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает ав-
торитеты, не уважает старших, дети спорят с родителями, жадно поглощают пищу 
и изводят учителей». В древнеегипетском папирусе написано: «Мир сильно изме-
нился, каждый хочет писать книги, и дети не слушаются своих родителей». Надо 
полагать, что и в будущем будут такие ссылки на «прошлые хорошие времена». 
«Все это уже однажды было», – сказал Бен Акиба (еврейский ученый). 

Еще один вопрос я хотел затронуть – умение объективно оценивать и воздавать 
должное даже тому, что тебе чуждо и активно не нравится. Спиноза (нидерланд-
ский философ-рационалист, натуралист) говорил, что не надо ни оправдывать, ни 
осуждать, а понимать. «Надо уметь восхищаться тем, чего не любишь», – сказал 
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однажды Гюстав Флобер (французский прозаик-реалист). Л. Н. Толстой писал: 
«Трудно победить дурное расположение духа и недоброжелательность к человеку, 
но можно. И если хоть раз удастся, то испытаешь такую радость, что захочется 
испытать в другой раз». 

И самое главное, когда спросили успешных людей, что способствовало их рос- 
ту, они ответили: «Деловые качества, в том числе рискованность, и выбор супру-
ги». Все понятно, наверное, без слов! Больше всего недоразумений между суп- 
ругами, как показал анализ американских психологов, возникает из-за невкусно 
приготовленной пищи, беспорядка в доме! А это уже как повезет и на ваше усмо-
трение: «Честно говоря, я люблю богатых людей. Не потому, что я им завидую или 
стремлюсь иметь лишнюю машину и золотую ванну. Люди, которые не думают, 
как им прожить завтра, не завидуют чужому счастью, достатку, они уверены в 
себе. Достаток делает человека свободным и независимым. А только свободный 
человек может найти в себе желание следовать древнейшим заповедям и искать 
высший смысл жизни. Я за то, чтобы люди были богатыми» – так сказал Влади-
мир Цветов (международный обозреватель). А еще, мне кажется, нельзя забывать 
и слова Франческо Петрарки (итальянский поэт): «Иди своей дорогой, и пусть 
другие говорят что угодно».

Не беда, хоть заблудился – лишь бы шел своим путем,
Лишь бы за свои ошибки не винил других потом.
А начнешь валить на прочих то, в чем по уши виновен,
Гнев людской тебя достанет справедливым острием.
                                       М. Акмулла, башкирский поэт 

Где-то я вычитал: «Не говори Богу, что у тебя есть проблема. Повернись к 
проблеме и скажи, что у тебя есть Бог». И еще: «Если Бог с тобой, неважно, кто 
против тебя». Поистине золотые слова! 

У казахов есть такое мудрое изречение: «Хороший отец для сына – 40 лет до-
статка». Суть данного изречения я понял позднее, когда уже не стало отца. Когда 
я приезжал в родные места, аксакалы и другие почтенные люди, знавшие отца и 
мать, узнав, что я их сын, усаживали меня на почетное место, говоря при этом, 
что мои родители были достойными людьми, и меня переполняла гордость за них, 
мне самому хотелось стать достойным сыном своих родителей.

Недавно нам пришла радостная весть – одну из улиц в районном центре Махамбет 
Атырауской области решили назвать именем отца, эту новость мы ждали несколько 
лет. Как видите, проблема решилась, потому что Бог с нами! Дерзайте, дети!

Заканчивая книгу, хотел бы сказать благодарность Создателю, что он дал мне 
возможности, Отцу и Матери – за все хорошее, что они мне дали, моим родным и 
близким, моим Учителям, моим друзьям, всем, всем!!! 

И закончу отрывком из стихотворения Олжаса Сулейменова, посвященного 
матери. Мне кажется, это кредо многих наших предков и их потомков:
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О чем эта дорога?
Если прав,
будь с гордым горд:
он не отец пророка,
будь с робким робок:
он тебе не раб.

Я так 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 людям я не лгал,
хотя и мог...

Марат бауырларымен бірге
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Майра Салыховна Жұмағалиева
Жары

Тіршілік қай күнде де құбылмалы,
Пенденің ине ұшында шыбын жаны,

Ұшпақ қой ұқпағанға сұм дүние,
Ұн қылып ұнтақтайды ұғынғанды...

Өмірдің қысы мен көктемі, жазы мен күзі алмасып өтіп жатыр. Тек Мәкең ғана 
жоқ арамызда. Орны үңірейіп, бос тұр... Ас үстеліндегі әкесінің орнына балалар 
әлі күнге отырмайды... Немереміз Даниял балабақшадан келе, жоғары қабатқа 

жүгіріп, атасын іздейді. Ешқайсымыз жоқ деуге қимаймыз, алыс  сапардан, аңқылдап 
ойда-жоқта кіріп келетін сияқты болады да тұрады.

Адамның өз дәуірінде қатарда болуы, еліне беріліп еңбек етуі – артында қал- 
дырған ізі деп ойлаймын. Мәкең еңбегімен еленген, алғыр да іскер басшы, жарқын да 
өжет, ісіне мығым, ой-пікірі бар азамат еді.

Еркін ойлы, өз пікірін ортаға салып айта алатын, қандай істің де тағдырын шеше 
алатын жан еді. Ерен еңбегімен еліне танылды, өмірдің қиындығынан сабақ алды, 
шыңдалды, өнегелі істерді ұйымдастырушы болды. Ешкімге ұқсамайтын ерекше мі-
нез бен еркін ойдың адамы еді. Ол әрдайым көрініп тұратын. Нені айтса да, бетің бар, 
жүзің бар демейтін, ойлағанын айтпай тынбайтын. Бұл қасиетіне біреу ренжитін, біреу 
өзіне сабақ алатын. Себебі кез келген адамның шындықты тіке, ол сияқты айтуға ба-
тылы жете берер ме еді?

Оның қай нәрседен де хабары мол болғандықтан да болар, сыйлағаннан да шығар, 
Мәкеңді жиындардан ешқашан қалдырмай шақыратын. Әдемі әңгімемен қарттың да, 
жастың да жүрегіне жол тауып, ортаның ажарын ашып отыратын. Өмірден көргені мен 
түйгенін ортаға салып, өзгелерге өнеге етіп отыратын кездері әлі де ұмытылған жоқ. 

Ғасырлар бойына қазақ қауымында қалыптасқан әдет-ғұрыптың, салт-сананың, 
дәстүрдің, ең бастысы – адамгершіліктің, бауырмалдылықтың, дос пейілдің қазына-
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сы, ата-анаға, бауырға, достарға құрметтің үлгісі бола білді. Күнде жұмысқа барар ал-
дында анасына барып, жағдайын біліп, кейін жұмысқа баратын. Күніне бірнеше рет 
жағдайын біліп, телефон шалып, хабарласатын еді.

Әкесінің есімін мәңгілік есте қалдыру үшін қанша еңбек сіңірді десеңізші? Со-
ның нәтижесінде Махамбет кентінің бір көшесіне атамыздың аты берілді. Дүниеден 
өткен Шалда, Байзақ, Бітір, Айтмырза аталарының мәңгілік мекендерінің басына 
белгі қойды. Төртінші атамыз Қармыс атаның бейітін тауып, ат шаптырып, үлкен ас 
берді. Осылардың бәрі жас ұрпаққа, балаларға сабақ, үлгі деп ойлаймын. Мәкең үнемі: 
«Жеті атасын білмеген – жетесіз», – дейтін, төрт баласының қай-қайсысына да жүрек 
жылуын, әкелік мейірін, махаббатын аямай берді. Оқуларына, мамандық таңдау- 
ына, жұмысқа орналасуына өз ықпалын, қамқорлығын аямады. Өмірінің соңғы сәті-
не дейін осыдан айныған жоқ. Немерелеріне деген сүйіспеншілігін сөзбен жеткізу 
қиын. Олардың әрбір сөзі, ісі, қимылы ол үшін үлкен бақыт еді. Балаларына бауыры 
елжіреп тұратын. Оларға айтатын өсиеті: «Торқалы тойға, топырақты өлімге, көппен 
бірге болу – адамгершіліктің парызы». Балаларды ағайындармен араластырып, бауыр- 
малдыққа баулыды. Жалпы адамдармен сыйластықта болуға тәрбиеледі.

Мәкең үйге қонақ келгенді ұнататын. Жиі-жиі ағайын-туыс, дос-жарандарды 
шақырып, құрмет көрсететін. Ортаның тізгінін өз қолына алып, отырысты өте көңілді 
өткізетін. Мәкеңнің: «Үйдің иесі – қонақтың түйесі», сондықтан Майра екеуіміз қыз-
мет істеуге дайынбыз!» – дейтін сөзі бар еді. 

Мәкеңнің ниеті ағайын, тума, бауырларына, достарына ерекше еді. Демалыс, мей-
рамдарда ауылға барып, үлкендермен әңгімелескенді ұнататын. Өрлік ауылындағы 
Мәлік қайнағамыздың шаңырағына бүкіл ағайындарды жинап, таңға шай ішіп, ас жеп, 
әңгіме-дүкен құратын. Бәрі әзілдесіп, өткендерін еске түсіріп, бір көтеріліп қалатын. 
Сонда үлкен жеңгелері: «Маратжан, бізді сен көмесің ғой», – десе, «Жақсы, тек қыста 
өлмеңдерші», – деп күлдіретін. Осы күнде Мәлік қайнағамыз да, үлкен жеңгелері де 
бақилық болды. Мәкең бәріне де көмек қолын созды, қатты қайғырды.

Есбол ауылында тұратын Төлеш көкесінің, екінші ауылдағы Жұбан көкесінің, 
Әсия, Дамет апаларының қызықты әңгімелерін таспаға жазып алатын, өзінің аталары, 
әке-шешесі туралы мәліметтерді жинауға құмар еді. Соңғы кезде Мәкең осы сәттерді 
сағынышпен еске түсіретін еді. Осы кісілердің ұрпақтары келсе, өздерін көргендей бір 
көтеріліп қалатын еді.

Ол бар ағайын, туған-туыс, жақын-жуыққа ақылшы, тірек болды. Бүкіл ағайын: 
«Мәкең – біздің Президентіміз, жол көрсетер көшбасшымыз, асқар таудай тіре-
гіміз, бірлік пен татулықты нығайтушы, – дейтін. Мәкең жақсылық жарығымен, 
ізгілік нұрымен қанша адамның жанына өшпес шуақ төгіп кетті десеңші!

Мәкең ғылым саласында еңбегі зор, тәжірибелі де тындырымды маман, дарынды 
ұйымдастырушы ретінде танылды. Өзі сияқты жұмысқа жан-тәнімен шын берілген, өз 
қызметін сауатты және шынайы жауапкершілікпен атқаратын қызметкерлерді әрқашан 
жақсы көретін және оларды жоғары бағалайтын, басқаларға үнемі үлгі етіп отыратын. 
Өзінің қарамағындағы адамдармен жұмыстағы дәрежесі жоғары болса да, тең, сы- 
пайыгершілікпен, түсіністікпен сөйлесетін. Әрбір адамның айтар сөзін, мұң-мұқтажын 
мұқияттылықпен тыңдайтын, өтінішіне барынша көмегін көрсететін.

Өзінің жүргізушісін менің қосшы балам деп дастарқанның төріне шығарып, үлкен 
құрметпен кішіпейілділік көрсететін.
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Мәкең нағыз ұжымшыл адам еді, қандай жағдайда да ұжымдастарына қолдау көр-
сететін. Олардың қуанышына да, қайғысына да ортақтаса білді. Осы орайда бір оқиға 
есіме түсіп отыр, оны маған жүргізушісі болған жігіт айтқан болатын. Ұжымда ұлты 
орыс маман қайтыс болады. Оның әйелінен басқа ағайыны жоқ екен. Содан ұжым бо-
лып, сол халықтың дәстүрімен қайтыс болған адамды шіркеуге апарады, попқа оқы-
тып, кейін шығарып келе жатып, жан-жағымызға қарасақ, бәрі қазақтың жігіттері, ең 
алдындағы адамның қолында – ағаштан жасаған орыстың кресі. Бір-бірімізге қарап, 
жыларымызды да, күлерімізді де білмедік деп еске алған еді. Осы жайды есіме алған 
сайын, оның адамдарға деген мейірімінің, жанашырлығының шексіз болғанын қайта-
дан еске аламын. 

Мейрамдарда зейнеткерлерді жиынға шақырып, құттықтайтын, жасы үлкен кісілер 
ұжымның құрметіне бір марқайып, разы боп қалатын еді. Жұмысшыларының әлеумет-
тік жағдайына да қарасып, пәтер алуға көмектесті, әртүрлі жағдайларда қаржылай да 
қолдау жасады. 

Қайта құрудың алғашқы жылдарында жағдайдың қандай болғаны бәріне аян. Сон-
дай қиын кезде жұмысқа жас, тәжірибесі жоқ, жаңа ғана оқу орнын бітірген жастарды 
алды. Оларды қамқорлап, жетекші, нағыз тәлімгер ұстаз бола білді. Тәжірибе алмасуға, 
оқуға шетелге жіберді. Кейін олар тәжірибе жинағасын, Мәкеңнің алдынан өтіп, бата-
сын алып, шетелдік компанияларға жұмысқа ауысты. Сонда қасындағы кейбір жұмыс- 
тастарының ішінде Мәкеңе оларды оқытып, тәжірибе беріп, қатарға қосып, дайындап, 
басқа мекемеге ауысуға рұқсат бергені дұрыс емес деушілер де болған еді. Мәкең олар-
ға: «Өмір – өзен, ағады. Өмір – алма-кезек. Еш нәрсе бір орында тұрмайды. Біреуі кетсе, 
орнына екіншісі келеді. Солай болуы да керек. Өмір – қозғалыс», – деп жауап беретін.

Мәкеңнің еңбекқорлығы, жеке үлгісі мен адамдарды басқарудағы мәнері айнала-
сындағыларға қатты әсер ететін. Құрдастары оның еш дайындықсыз жиындарда ор-
таға шығып, екі тілде әсерлі сөйлейтінін еске алып, былай дейтін: «Байзаков срывает 
аплодисменты и исчезает».

Бірге болған, бірге жүрген достары Мәкең өзінің үлкен адамгершілік қасиеттерімен, 
жан-жылуымен тартатын еді дейтін. Сондықтан болар, Мәкең ауырып, төсек тартып 
қалғанда келіп қал-жағдайын сұрағандардың санына жету қиын. Дегенмен ағайындар 
мен азаматтардың атын атағанды, ризалығымды білдіргенді жөн көрдім. Олар: Ұзақ-
бай Сүлейменұлы, Мұрат Ерсайынұлы, Асқар Мұнара, Нұрберген Өтепұлы; Ақтаудан: 
Бисақа – Ермек апа, Мәлік құрдас; Оралдан – Ерақа–Баян апа; Сүйіншбек Құрманбай-
ұлы, Нұрлыбек Майфокұлы, Ибраим аға, Құмар аға, Ләззат, Михаил Михайлович – 
Күләш, Нұрғызар құда – Ұмсынханым құдағай; Аққыз апа, Ташкент – Мәншүк, Юлия, 
Серік, Берік – Марияш, Күлән апа, Сырым аға, Аманай, Төрехан, Әсима, Дина, Сара, 
Гүлдана, Мақсот аға – Шара абысын, Лида, уфалықтар, басқа да ағайындар, достар.

Баршаңызға да бас иіп, ризалығымды білдіремін! Телефонмен хабар алысып тұрған 
жандарға да алғыс айтамын! Сіздердің жан жылуларыңыздан қуат алып жүретін жан-
дар бар екенін ұмытпағайсыздар!

Қара бір таудың биігі-ай!
Басында жүрген киігі-ай!
Кешегі жүрген Мәкеңнің
Кетер ме екен, күйігі-ай?!
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Солдан оңға қарай: Майра, Марат, Кенже, Хайдар, Арайлым, 
Айгерім, Шара, Мақсот

Марат пен Майра
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Хайдар Маратович Байзаков

Большое видится на расстоянии – особенно во времени. Что остается с 
тобой, когда уходит отец, – это его вложенное в тебя отношение к жизни, 
к окружающим. Заповедь гласит: относись к окружающим так, как ты 

хочешь, чтобы окружающие относились к тебе. На всех встречах, где я был с отцом, 
я видел его внимательное, уважительное отношение к любому человеку, невзирая 
ни на что. И то же самое я наблюдал по отношению к отцу со стороны людей. 

Его наставления были по-отечески мудры и своевременны. И даже наказания 
не были такими суровыми, потому что в серьезном разговоре он находил сло-
ва, которые приободряли тебя в итоге родительского разговора отца с молодым,  
неопытным сыном. 

По чувству юмора, иронии я еще не встречал таких людей. В разговорах он 
сыпал шутками, прибаутками, выдержками из анекдотов на любые темы. Я тоже 
старался не отставать от него.

Когда я окончил институт, то благодаря друзьям отца, меня взяли на работу в 
акимат. Через год меня вызвал отец по телефону, как он сказал, на серьезный разго-
вор по поводу работы. Я этот разговор запомнил надолго. На работе у него в при-
емной ожидало много сотрудников, у всех рабочие вопросы. Отец сразу вдолбил в 
меня, что я должен так же, как и все, ожидать в очереди, невзирая на то, что я сын. 
У меня было достаточно времени, чтобы вспомнить свои успехи и промахи на ра-
боте. Не найдя ничего серьезного в своей памяти, через час я попал в кабинет. Отец 
с ходу  мне сказал: «Сынок, узнал, кто такие госслужащие? Теперь узнай, кто такие 
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нефтяники. Отправляешься на Тенгиз, будешь там работать». У меня было двоякое 
чувство: с одной стороны, боязнь работы рядом с опасным производством, а с дру-
гой – желание прикоснуться к профессии отца. Перевесило второе. Так в 2001 году 
отец на многие годы определил мне вектор направления и развития в профессии, 
где я встретил много замечательных людей, профессионалов, хороших товарищей и 
друзей. И на всех этапах развития отец помогал мне расти. 

Уже через много лет я часто возвращался к этому разговору и шутя спрашивал: 
«Папа, помнишь, ты меня спрашивал: узнал, кто такие госслужащие? Теперь иди в 
нефтяники. Папа, я теперь узнал, кто такие нефтяники. Когда ты отправишь меня 
повыше?». И отец всегда говорил: «Придет твое время, сынок, я верю в тебя». И 
добавлял нашу с ним общую шутку: «Ничего, и по твоей улице инкассаторская 
машина проедет». И от этих разговоров становилось легко и спокойно, потому что 
в тебя верят и поддерживают.

Сейчас нет отца, и не будет больше звонка с приглашением на серьезный раз-
говор по поводу работы. Но вера остается навсегда. Поэтому мы не подведем.

Марат қызы Феруза және 
ұлы Хайдармен
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Саламат Маратович Байзаков

Природа наделила моего Отца умом, обаянием, трудолюбием, муд- 
ростью, твердым характером, большими организаторскими способнос- 
тями.

Его трудолюбие реализовалось в высоком общественном положении, большой 
ум реализовался в научных достижениях, ученой степени кандидата технических 
наук, такт и обаяние – в большом круге друзей, окружавших его. Он отличался ши-
роким кругозором, эрудицией. Была большая страсть к книгам, он был поэтической 
натурой. Хорошо играл на домбре и на баяне. 

Куда бы Отец ни ездил, первым делом посещал книжные магазины. Книги были 
спутниками его жизни. Читал всегда и везде. Даже в самолете он все время читал. 

Помню, как в детстве я задал Отцу вопрос: «Отчего вымерли динозавры?». Со-
ответственно, он назвал несколько причин: метеорит, вулкан и т. д.

Я не был удовлетворен ответом и часто возвращался к этому вопросу. Так мой 
папа завалил меня книгами о динозаврах. 

Он был удивительный собеседник, знаток истории, литературы, искусства, на-
родных традиций и обычаев. Он умел красиво и доходчиво объяснять, интересно 
рассказывать. Всегда к месту мог вставить крылатые выражения, афоризмы, посло-
вицы, поговорки и анекдоты. 

Меня впечатлило его выражение «Засунуть ежа под череп». Тогда я не понимал 
значения этих слов. Заметив мое недоумение, отец сказал: «Ищи ответ сам». По воз-
можности подсовывал мне книги. Привил любовь к чтению. 
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Отец всегда поддерживал нас: родных, друзей, и даже незнакомых людей. У него 
была постоянная готовность оказывать помощь нуждающимся.

Могу с твердостью сказать, что детям всех родственников, друзей и знакомых он 
помогал в обучении. И в трудоустройстве тоже. Всегда оказывал помощь в проведе-
нии похорон, свадеб, тоев. 

Большое внимание уделял нам. Всячески опекал нас. В силу своего возраста, 
когда я был маленьким, не хотел учиться играть на домбре. Отец убедил, что надо. 
Если мы достигли чего-то в этой жизни, то все благодаря Отцу и Матери!

В детстве я был шаловливым. Однажды папа усадил меня на колени и сказал: 
«Сынок, твои родители – интеллигентные люди; я – инженер, мама – педагог, а ты – 
хулиган. Почему?». Я дал следующий ответ: «Я не хочу хулиганить, а бог нажимает 
на кнопки пульта, и я начинаю хулиганить». Из моего ответа Отец сделал умозаклю-
чение, что меня надо отдать в медресе, чтобы я смог быть ближе к Создателю. 

 Каждую пятницу, когда мама жарила семь шелпеков, я должен был читать «Фа-
тиха» и «Ихлас». Было очень забавно, когда Исмаил в три года повторял за мной и 
выучил эти суры. Как папа тогда радовался!

Отец любил гостей, часто созывал их и был очень гостеприимным. Еще он лю-
бил баню. И нас брал с собой, научил правильно париться. 

Любил ездить на родину своих предков, посещать их могилы. С помощью сво-
их друзей Кумар ага, Ляззат апа нашел могилу прадедушки Кармыс ата и сделал 
там ограждение. 

Когда Отцу поставили диагноз, он не впал в депрессию. Был стойким. До конца 
верил, что победит болезнь. Ежедневно по 8–10 километров ходил по набережной, 
активно занимался ходьбой, правильным питанием.

Последние шесть месяцев жизни старался с нашей помощью ходить по комнате 
по 15 минут, он не сдавался. Мы старались окружить его вниманием, заботой. 

Галым ага, София апа, Гульфайрус давали дельные советы, присылали лекар-
ства. Из Актюбинска приезжал Махсут ага; из Актау – Ибрагим ага, Кумар ага, Ляз-
зат апа, Бисенбай ага и Ермек апа, Малик ага; из Уральска – Ерсайын ага и Баян 
апа; из Алматы – Нурберген ага, Борис ага. Ташкент ага, Торехан ага часами могли 
сидеть у папы, много говорили. Михаил Михайлович с Куляш апа, Суйншбек ага, 
Нурлыбек ага поддерживали, подбадривали. Аккыз апа проявляла материнскую 
любовь, заботу. Сырым ага, Берик ага и Марияш апа тоже оказывали посильную 
помощь. Хайдар часто прилетал и подолгу находился с папой. С Орлика приходили 
многочисленные родственники: Аманай, Айбар агалар, Капиза, Кулян, Асима, Сара, 
Дина, Замза апалар, Бахытбек, Манарбек, Кайсар, Азамат и многие другие. 

Борис Николаевич специально навещал папу в больнице в Москве. 
Всем вам земной поклон! Живите долго и счастливо!
Склоняю голову перед Мамой! За ее терпение, сострадание, чуткость и заботу!  

Она всегда была рядом и дома, и в больницах. Все успевала, была достойной опорой. 
Огромное признание моим вторым родителям – папе Нургызару и маме Умсын-

ханым, которые приезжали для поддержки из Актау. Рае и Айман апа, Асель боль-
шое спасибо, вы исправно обеспечивали доставку сильных обезболивающих. 
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Особое признание тете Лиде, которая приехала из Уфы и была целых два месяца 
рядом с папой, помогала маме. Искреннее уважение сестренке Гулдане. Мы не забу-
дем всех, кто был с нами в тяжелое время. 

Папа до конца держался достойно, позитивно. Он резко затих и тихо ушел... До 
сих пор болит душа, но надеемся, что папе там хорошо. 

Мой папа был большим авторитетом, 
И народ его любил.
Мой папа был для всех почетным гостем,
И принимать гостей он так любил.

Любил он смех, гостей и шутки,
А также часто он грустил 
Из-за того, что проблемы у друзей,
Близких и родных...

Я знал, что бы ни случилось...
Папа был рядом всегда. 
Любовью окружал, защитой.
И звал меня нестрого:
«Сынуля, давай поговорим,
Иди ко мне, сюда!».

Его сберечь мы не смогли...
Папа меня не слышит.
Но знаю я, что видит он,
Как без него страдаем мы...
Все те, кто звал его Отцом.
Внук Даниял все спрашивает: «Когда придет Ата?!».
Светлая Вам память, Отец!
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Марат пен Майра кіндік баласы Серіханмен

Исмаил, Марат, Саламат
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Раушан Нұрғызар 
Келін 

Достойная жизнь

Очень тяжело писать в прошедшем времени. Время беспощадно, забирает у 
нас близких людей. 

С первых дней появления в семье невесткой я ощущала со стороны 
папы и мамы доброе, заботливое, внимательное отношение. Мы легко находили 
общий язык. 

Отец был знатоком истории, литературы, искусства, казахских народных тра-
диций, знал множество бата. Он всю жизнь поддерживал своих родственников, 
друзей, знакомых в моменты радости и грусти. Он был глубоко порядочным чело-
веком. После нашей женитьбы с Саламатом папа сказал, что надо продолжить уче-
бу в магистратуре. И всячески поддерживал нас. Давал мудрые советы, наставлял. 
Радовался нашим успехам. 

Отец безумно любил своих внуков и внучек. Любил с ними гулять, играть и 
баловать их. Его внук Даниял до сих пор ждет своего аташку. Часто спрашивает: 
«Где Ата, когда он придет?». Как ему объяснить?

Папа был внимательным ко всем. Помнил дни рождения всех: родных, близ-
ких, друзей, коллег. Напоминал нам, чтобы мы не забывали поздравлять их. Для 
всех находил добрые слова, пожелания, напутствия.

Папа очень любил гостей, а у мамы всегда все готово. Первое время я не могла 
понять, как можно за такое короткое время приготовить несколько видов салатов, 
горячих блюд, да еще и сервировать стол. Впоследствии под их чутким руковод-
ством я тоже наловчилась.
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Папа трапезу всегда начинал и заканчивал с бата. Папа всегда говорил: «Бата-
мен ер көгередi, жауынмен жер көгередi!».

Папа! Пусть ваши благословения будут услышаны Всевышним и ваши потом-
ки продолжат все хорошее, начатое Вами!

Светлая Вам память!

Саламат пен Раушанның отауында



Даниялдың 1 жасқа толу тойынан



Даниялдың 1 жасқа толу тойынан
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Ағайындардың 
естеліктері
Барың жақсы, айналайын, ағайын,
Нұрландырған көңілімнің арайын.
Елдігімнің куәсіндей өзіңді 
Тірлігімнің тірегіне балайын.

Барың жақсы, айналайын, ағайын,
Ақыл айтсаң, жанашыр деп санайын.
Сенім жүгін арқалатсаң жатсынбай,
Қиналмай-ақ қажетіңе жарайын.

Барың жақсы, айналайын, ағайын,
Өткеніңнен үлгі-өнеге алайын.
Болашақтың қамы үшін жалындап 
Ізгіліктің оты болып жанайын.

Барың жақсы, айналайын, ағайын,
Келтіретін әрбір істің орайын.
Жалғастырып ұрпақтардың ортасын 
Ортаңызда дәнекер боп қалайын...
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Марат отбасымен бірге. Оңнан солға қарай: ұлдары Хайдар, Саламат, 
немересі Даниял, келіні Раушан, Марат, Майра, ұлы Исмаил, келіні Кенже, 

немерелері Айгерім, Арайлым 

Солдан оңға қарай: қарындасы Светлана, жездесі Ғалым, апасы София, 
ағасы Мақсот, қарындасы Роза, жұбайы Майра, Марат, ұлдары Хайдар, 
Исмаил. Екінші қатарда: жиендері Альфия, Қуаныш, Земфира, Жазира, 

күйеу балалары Бақытжан, Альберт, келіні Жамал
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Айтмырзақызы Аққыз
Шалда немересі

Бауырым Маратжанға арнау

Мен Мараттың артында қалып осы жолдарды жазам деген ойды, өңім 
түгіл, түсімде де ойлаппын ба?! Міне, ол дүниеден өткелі біраз уақыт 
өтті, тағдырдың басқа салғанына көнбеске шара бар ма? Мен кіш-

кентайымнан осы әулеттің қамқорлығында болдым. Қиын кездерде аға-жеңгем 
Қорқыт пен Әсия пана болды. Ләйлә, София, Мақсот, Марат, Нұрия, Роза, Света – 
көз алдымда ержетіп, білім алып, бүгінде бақыттарын тауып, немере сүйіп отыр-
ған жандар.

Бұл шаңырақ – небір жайсаңдар дәмін татып, қонақ арылмаған құтты шаңы-
рақ. Сондықтан қонақжай, халқына қалаулы, еліне елеулі отбасы екенін ойыма 
түйіп өстім. Қанымыз бір, жанымыз бір, бір атаның ұрпақтарымыз. Артында өл-
мей тірі қалғасын, Алла-Тағалаға Маратжанның шипасын бере көр деп тіледім. 
Ол тілегімді Алла қош көрмеді.

Мұң-зарымды, ағайын-туыс, дос-жаранға деген ризашылығымды артында қалған 
жары Майраға, ұл-қыздарына, бауырлары Ғалым бастаған София, Мақсот қостаған 
туыстарыма деген өкініш-сағынышымды қағазға түсіруді жөн көрдім. Маратжан, ай-
налайын, ерекше бала еді. Менің басымнан не өтпеді?.. Басыма қиыншылық түскен 
жылдарда үнемі қол ұшын созған, қолтығымнан демеген бауырым еді. Апа, ешкімнен 
ештеңе сұрама деп, тоқсаныншы жылдары, дүкен сөрелерінен бәрі жоғалып кеткенде, 
қайдан тапса да, әкеліп, бүкіл шаруашылықты өзі үйлестіріп, жанымды тындырып еді. 

Ол кезде жердегі үйде тұратынбыз. Бірде жаңадан алған «Нива» көлігімен үйге 
келді. Біздің ауланың қақпасы өте ауыр, ашып-жабуы оңай емес болатын. Жабамын 
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деп жүргенімде қақпаны ұстай алмай қалып, жап-жаңа машинаның артынан ба-
рып соққаны бар емес пе? Қайтерімді білмей, сасқаным-ай! Маратжан менің жа- 
йымды бірден түсінді, білем, үн-түнсіз шайын ішті де, ұйықтап қалды. Біраздан 
соң жұмысына кетті. Тағы бірде мен көзіме ота жасатпақшы болып Волгоградқа 
жүрмек болдым. Маратжан телефон соғып, қайда екенімді сұрады. Келетінін біл-
ген соң, сақтап жүрген сүрленген қазымды салып, ет асып қойдым. Біраздан соң, 
қасында Ғалым бар, келді. Оның жақсы көретін тағамдарын білемін ғой. Сүйсініп, 
риза болып тамақтанды. Кетерінде отаға бара жатырсың ғой деп, қолыма қомақты 
ақша берді. Тек маған ғана емес, бәріне жақсылық жасайтын еді ғой. Бірақ маған 
ерекше қамқорлық жасаған сияқты. Бауыр деген сол...

Қамқорымыз, асқар таудай 
Жанашырым, інім едің,
Әлпештеген бәрімізді аялап, 
Өзің едің көш басында жүретін.

Мейірім шашып, күлімдеген жүзіңді 
Бір көруге асық едік сол күнді,
Күндер өтті, өмір-өзен сырғыды, 
Бір көруге зар болдық қой ізіңді.

Өмірде інім болдың жомарт жанды,
Ақ жарқын кішіпейіл, бауырмалды.
Қапыда кетті оны ажал алып,
Көп арман орындалмай артта қалды.

Бүгін бар, ертең келер ұрпақтарға
Мараттың ескерткіші мәңгі қалсын.
«Асыл аға» екен деп жалғаңдар асыл әке қасиетін,
Кейінгі қалған ұрпақ, бауырларым!

София! 
Айналайын, қос қанатым бар деуші ең,
Көпсінді ме бұл Алла?
Бір қанатым сынды деп
Жылай берме, құлыным!

Мақсотжаным бар ғой деп
Тәубеге кел, шүкір ет,
Өзі де бар, көзі де бар соңында,
Шаңыраққа ие болып қалатын.
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Ұлдары бар артында
Қайтесің, жоқтаумен өтер күнің.
Саналы ұлы ер жетсе – бақытың сол,
Ақтайтын әке үмітін, ана сүтін.

Уа, халқым, жұбаттың ғой жылағанда,
Қолтығымнан демедің құлағанда.
Бауырым деп жоқтаған Софияның
Зарлаған үні қалсын құлағыңда.

Соңында қалған ұл-қыздары: Хайдар, Саламат, Исмаил, Ферузаның жоқтауы:

Қамқорымыз сүйенетін асқар таудай әке еді.
Бәрімізді әлпештеген өзіңе кім жетеді.
Жан Әке әлпештедің, аяладың
Ер жеттік көлеңкеңде саяладық.
Арман көп, соның бірі кетеріңде
«Хош бол, жапырағым» дей алмадың.

Өзің боп асқар тауым тірегімде
Көрмедің бар қызығың тіріңізде.
Дейтұғын ұлдарым деп мақтанатын
Сақталар мәңгілікке жадымызда.

Атыңды, ардақты әке, мақтан етіп
Ойлаушы-ек армандарға бір жетеміз деп.
Мәңгілік тыныш ұйықта ақ ордаңда.
Үмітті бізден күткен ақтаймыз да.
Сабыр түбі сары алтын дегендейін,
Алдын болжап кім білген,
Еске алып әкемізді жоқтаймыз да.

Өлгенде де арман жоқ
Баласы қалса көргенді.
Болаттан мықты болайық
Өлмейтұғын пенде жоқ,
Тіріде тату болайық!

Майра келініме

Той-думан, сайран-сауық үйің қайда?
Қайғысыз шат-көңілді күйің қайда?
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Қонақсыз шай ішпейтін алтын басың,
Тап болдың жоқтау айтар бұндай жайға.

Тастапты сені артқа жоқтасын деп,
Жұбатса халқы бар ғой, тоқтасын деп,
Тілеші жасағаннан бар тілекті,
Қалғанын көлденеңнен сақтасын деп.

Маратжан кетті тастап келмес жайға,
Майрашым, бұрынғыдай дәурен қайда?!
Ол күндер сақталады мәңгі есіңде,
Аңсайсың сол күндердің келмесіне.

Ақ жүзі көз алдыңда күлімдесе,
Қуат ал балалардың келбетінен.
Ойласаң, барлық байлық мұрат емес,
Мың шүкір, жасағанға тәубе етеміз.

Біздерде арман бар ма енді қандай,
Өмірлі ұрпақтары аман болсын.
Майражан! Бұдан былай мұңаймашы,
Көл қылып көздің жасын бұламашы.

Мараттың армандарын орындашы,
Немере-шөберені жалғастырып,
Атаншы Асыл әже көрегенді.
Майражан! Ақылыңмен болсын төзім,

Қайсарлық мінезің бар батылыңмен.
Тату бол тума-туыс жақынменен.
Бәріңе ризамын, бауырларым!
Түсінсең, бұл айтқаным – ақыл-кеңес.

Жалғаннан бәрі өтеді тірі жанның,
Жаратқанға талай тілек берген жанмын.
Той қылып, келін алып, қыз ұзатып,
Шөбере, шілдехана көрген жанмын,

Тілемеймін өзім үшін ұзақ өмір,
Көрсетпе жамандығын қалған жанның,
Мен енді осыменен тоқталайын,
80 жыл бұл өмірден түйгенімді!
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Айтбаев Ташкент Боранғалиұлы
Інісі

Ағам, бауырым, қамқорым...

Марат жайлы айтсам, бүкіл балалық шағым бірге өткендей... Біздің әкеміз 
дүниеден өткен соң Ақпапам бізді толығымен қамқорлығына алды. Біздің 
үйдің бүкіл шаруашылығы, отыны мен суы, малдың жемі мен шөбі тү-

гелімен Ақпапамның міндетінде болатын. Шөп шабуға Мақсот пен Марат шығатын. 
Біз де бірге шығамыз. Бәріміз велосипедке мінгесіп шөп шабуға барамыз, Жайыққа ба-
рып қармақ саламыз, ауылдың баласының жасайтын шаруасы мен ойыны таусыла ма? 
Қабілет кішкентай ғой, біздің қасымыздан қалмай жүреді. Қашан біз өзіміз шөп шабуға 
әліміз келгенге дейін бұл тәртіп бұзылған жоқ. Мақсот пен Марат оқуға түсіп кетті, 
бірақ демалысқа келгенде де біздің жағдайымызды ойлап жүретін. Оқып жүргенде де 
тәжірибеден Мақсот біздің ауылдан өтіп еді. 

Біздің ауылдың шаруасын бітіргесін, Сарыайшыққа барамыз, шөп шабамыз, отын 
әкелеміз. Ол кезде Сарыайшықтағы «Опытное поледе» алма ағаш, алмұрт, шие, жи-
дек дегенің сыңсып тұрады. Біз соның басынан шықпаймыз. Бізге ешкім ұрыспайды, 
емін-еркін бақты аралаймыз. Бірде шөп шабуға Сарыайшықтың айналасындағы «Қыз 
әулие» деген жерге төртеуіміз барып, пісіп тұрған ақтікеннің жемісін жедік. Уылжып 
пісіп тұр! Құдды бір тамақ таппай жүргендей, қоймастан жедік! Үйге келгенде аузы-
мыз, тіліміз, қолымыз қап-қара! Түрімізді көрген София апамыз, оны жеуге болмай-
тынын айтып, бізге ұрсып жүр. Ақпапам Қабілет екеуімізге ұрыспаса да, Мақсот пен 
Мараттың сазайын берді.

Бір күні Ақпапам Марат екеуімізді бәйгеге жаратып отырған Жиренқасқа атты же-
тектетіп, суаруға жіберді. Кетіп бара жатқанда атқа мінбеуімізді қатаң тапсырды. Бірақ 
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қалай мінбессің?! Ақпапамның көзінен тасаланғасын-ақ атқа мінгесіп алдық. Екеуіміз 
суатқа жеткесін, суарып алып, қайтадан мінейін деп жүрміз. Мені Марат мінгізді, енді 
өзі мінейін десе, ат мінгізбейді! Тулап, жақындататын емес! Мен жалына жабысып 
алғам, ат тіке қарғыды бір мезгілде. Екі аяғымен тіп-тіке тұр! Жағдайдың қиындағанын 
білген Марат: «Секір!» – деп айқайлады, мен де секірдім. Мен құмның үстіне топ ете 
түстім, ат та шалқасынан түсті! Үш-төрт аунады да тұрды. Екеуіміздің де зәре-құты-
мыз қалған жоқ. Марат шылбырға жармасты. Бір мезгілде үстіне тағы жайдақ мініп 
алды. Ауылға жақындағанда аттан түсейін десе, түсе алмайды, менің қолымда шыл-
быр, ұшып келем, маған шылбырды тарт деп айқайлап қояды, менің әлім қайдан кел-
сін! Әйтеуір, бір мезгілде ат та тоқтады, Марат секіріп түсті, екеуіміз түк білмегендей 
үйге келдік. Сөйтсек, Ақпапам бәрін көріп тұрыпты, айламыз іске аспай қалды. Жарап 
тұрған атқа жайдақ мініп жүрген өзімізден де бар-ау!

Ол кезде Сарыайшықтың тұсында адам сүйектері шашылып жатады. Бірге ой-
нап жүріп бірде Мақсот баяғы заманның қылышын тауып алды. Сол қылышты алып 
шығып ағашқа саламыз. Ағашты алмас қылыштың қиып түскенін қызықтаймыз. Дядя 
Гриша деп атайтын қарттың үйінің тұсынан тіке жардан түсеміз, соның қайығына мініп 
арғы бетке өтеміз. Қазір ол үйдің де, Ақпапамның үйінің де орны жоқ, су шайып кетті. 

Ақпапам балаларын еңбекке кішкентайынан пісіріп тастап еді. Мақсот пен Марат 
шарбақтың ішін тап-таза қылып қояды. Қораның ішінде көлденең жатқан көк шөп бол-
майтын еді. Апаларым мен қарындастарым үйге келген қонақтың аяқ киіміне дейін 
жуып, тазалап, жылтыратып қоятын. Үйде бәрі тәртіпке салынған, әркімнің өзінің жа-
сайтын жұмысы бар еді. Ақпапам ат баптағанда терін алғанын, таң асырғанын талай 
көрдім. Сол аттармен шауып, Мақсот пен Марат үнемі бәйгенің алдын бермейтін.

Марат оқуын алыста оқыды, еңбек жолын алыстан бастады. Бертін келе аға- 
йын-туыстың бәрімен араласты. Ата-бабасының тарихын зерделеп, ұрпағына өсиетін 
кітап етіп қалдырып кетті. Біздің ағайын-туғанның ортасында орны бөлек болатын. Ол 
келгенде қасында бірге келетін қонағына ешкім таңғалмайтын, ешкім тосырқамайтын. 
Тіпті, жалғыз жүрсе, таңғалуымыз мүмкін еді. Жүрген жері базар еді. 

Бірде үйге мен жоқта келіпті. Қасында бір топ адам бар. Үйде Мәншүк балалар-
мен болса керек. Қайынағасын құрақ ұшып қарсылап, алдына бар дәмдісін қойып, құр-
меттепті. Өзінің айтатынындай, «Бауырсақ с қаймақом, қуырдақ без гарнира» қойып 
күтіпті. Өзі жақсы көретін сүрі де асылыпты.

Келініне үйде күйеуі жоқта қонақ қабылдатып, өзі де қысылса керек, дегенмен, 
Мәншүк бабын тауып, қонақтар разы болыпты. Алдарына ас қойып, өзі бірге отыр-
маған Мәншүкті келген қонақтар дастарқанға бірге отыруға шақырыпты. Сонда Мә-
кең: «Ол отырмайды, бізде солай: ол – келін, сондықтан келінді адам есебіне санамауға 
болады!» – депті. Қонақтар одан бетер қысылған секілді. Ал қайын ағасының сырын 
білетін Мәншүк күліп қойып, дастарқанның қамына кете беріпті.

Өзі сондай дархан көңілді, ешкімнің көңілін қалдырмай, бәрінің қиындығын шешіп 
тастайтындай болатын, реті келмесе, соған күйіп-пісіп, жолдарын іздестіре бастайтын. 
«Қуаныш бөліссең көбейеді, қайғы бөліссең азаяды» дейтін еді. Таным-түсінігі өте те-
рең, онымен әңгімелесіп, сұхбаттасқанда бір жаңғырып қалатын едік. Өмірдің заңы 
ғой, ол кеткелі жыл да айналып келіп қалды. Жаны жәннатта болғай! Отын өшірмей, 
жолын жалғастырып кетсін перзенттері!
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Нұрғызар Бинаев
Құдасы

Құда дескен, құйрық-бауыр 
жескен, қадірлі құдам еді...

Осыдан тоғыз жыл бұрын Марат апа-жездесі София мен Ғалым, қайнағасы 
Айсұлтан, зайыбы Майра бар, бесеуі ең алғаш рет біздің үйдің табалды-
рығын аттап, ата дәстүрімен құда түсіп, қызым Раушанға сырға салып еді. 

Балаларымыз Саламат пен Раушан Ақтаудағы экономикалық лицейде бірге оқып 
жүрген кездерінен достықтары жарасып, бірге жүргенін білетінбіз. Екеуі жоғары 
оқу орындарын бірі Алматыдан, бірі Уфадан бітірулері таяу болатын. Мен үшін ең 
бастысы балаларымыздың бақыты болғандықтан, мен келісімімді беріп, Алланың 
қалауымен құда болыстық. Құда болғанымызда Мәкеңе қызымның оқуын жалғас- 
тыруын, отбасы құрғанымен, таңдаған мамандығына орай білімін жалғастырға-
нын тілек етіп айтқаным бар. Құдам ештеңеге алаңдамауымды, Раушан қайда 
оқимын десе де, мүмкіндік жасайтынына уәде берген болатын. Уәдесінде тұрды. 
Нағыз істің адамы екенін танытты. Уфа Мұнай техникалық университетінің маги-
стратурасында, кейіннен Малайзияда магистратурада оқытты. 

Балалардың оқып, білім алуына Майра құдағай екеуі барлық жағынан қамқор-
лық жасады. Қазір, Аллаға шүкір, өздері қалаған мамандықтары бойынша еңбек 
етіп жатыр. Халқымызда «Құданы Құдай қосады» деген даналық сөз бар. Алғаш 
көргеннен-ақ Мәкеңнің ақжарқын, аңқылдаған азамат екенін байқауға болатын. 
Отырған ортасында әңгіменің көрігін қыздырып, базарлы етіп отырды. Сол күн-
нен бастап, бар қуанышымыз бен қайғымызды тең бөліскен, сыйластығы мол құда-
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лығымыз жылдарға жалғасты. Алғашқы күндерден бастап өзінің ел-жұртымен, 
ағайын-туысымен таныстырды, арамызды барынша жақындатты. 

Әр істің басы-қасында өзі жүретін. Бүкіл ағайын-туғанына ақылшы аға, қам-
қоршы бауыр екені көрініп тұратын. Бірінің баспанасы, бірінің жұмысы, бірінің 
оқуының ақысы, тағы бірінің тойының қамын ойлап, көмек қылатын. Ата-бабала-
рының қонысы болған Қарағашты да інілерінің, туғандарының мекендеуіне, сонда 
еңбек етуіне ықпал еткенін білемін. Әкесінің атының ұрпақ жадында қалуы үшін 
көп еңбектенді. «Айтарым бар өзіңе, Әке» атты кітабында өз ата-бабалары туралы 
мол мәлімет беріп, ұрпақтарына өнегелі өсиет қалдырды. Махамбет селосында 
әкесінің атына көше берілуіне көп әрекет етіп, керекті құжаттарды жинап, әкесіне 
қолынан келген құрметін жасады. Қазір Махамбет ауданының орталығында Қор-
қыт Байзақов атындағы көше бар. Талай елім деген ерлер ескерусіз қалып жатқан 
заманда, Мәкең сияқты ұрпағы қолдамаса, көше атағы берілмеуі де мүмкін еді... 
Осылайша артына із қалдырған жан болатын менің Құдам. 

Айтқан әңгімесі тартымды, ежелгі ғұламалардың даналық сөздерімен, қанатты 
сөздермен айшықталып, орынды әзілмен көмкеріліп, отырыстың сәнін келтіретін. 
Орыс мектебінен білім алса да, қазақша таза сөйлейтін, халықтық салт-дәстүрлерді 
қатты қадірлейтін, төрінен қонақ арылмаған, ақжүрек азамат еді. Немерелері, біздің 
жиендеріміз Даниял мен Дария дүниеге келгендегі қуанышында шек болмап еді. 

Әрине, ортамызда аман жүрсе, әлі де көрер қызығы көп еді. Бірақ амал қан-
ша... Артында құдағайымыз Майраның арқасүйер азаматтары – орнын басар ұлда-
ры Хайдар, Саламат, Исмаил мен келіндері Кенже, Раушан, қызы Феруза, өмірінің 
жалғасы – немерелері Айгерім мен Арайлым, Даниял мен Дария бар. Мәкеңнің 
қамқорлығын көрген, оны әрдайым сағынатын ағайын-туысы бар. 

Мен 65 жасқа толғанымда мынадай өлең жолдарын арнап еді:
Шыққанда 65-тің асқарына,
Ақ тілек шашу шаштым аспаныңа.
Құрметпен құдаңыздан қабыл алғын,
Жасқа – жас, бас қосылсын бастарыңа.

Байсалды мінезің бар елге жаққан,
Сабырмен түйін түйген әрбір жайттан.
Ұмсынай құдағайдай асыл жарың,
40 жыл ошағыңның отын жаққан.

Әулеттің ән-жыр қосып дастанына,
Бүгін той туған-туыс, достарыңда.
«Құданы Құдай қосқан» дейді емес пе,
Қуанам, бізді Құдай қосқанына!

Қазір ойлап отырсам, ол бізді Құдай қосқанына шын қуанған екен, құдағайым 
Майра екеуі мыңжылдыққа созылар туыстығымыздың бекуіне көп еңбек сіңірген 
екен, балаларының бақытты болуына шын тілектес болып қана қоймай, қолынан 
келгеннің бәрін жасап, жақсы отбасы болуларына ықпал еткен екен...
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Роза Қожамбергенова
Құдағайы

Кесек бітімді, келбетті 
құдамыз еді

Адам баласы ұрпақ өсіргеннен кейін, ұл ержетіп үйленеді, шаңырақ кө-
тереді, қыз бойжетіп, өзінің мәңгілік босағасын тауып, тұрмыс құрады. 
Екі жақ «құдандалы» болып, ат шаптырып той жасайды, «мың жылдық 

құда, жүз жылдық күйеу» атанады. Сондай дәстүрмен біз де ең кенже қызымыз 
Әлпешті құтты орнына қондыратын сәтіміз келді. 

Әлпеш университетті қызыл дипломмен аяқтады, үлгілі студент болды, кейін 
гуманитарлық ғылымдар магистрі атанды. Журналист, баспасөз хатшы болып бір-
неше жерде қызмет атқарды. Әулетіміздің атын шығарып, «Жылдың үздік журна-
лисі» атағын алды. Өз ортасында да, отбасымызда да сыйлы болып, қазақ қызына 
тән қасиеттерді сіңіріп өсті, әже тәрбиесін көрді, бізді тек қана жақсы жағымен, 
жақсы атағымен қуантып келеді, үлгілі перзентім деп мақтан етемін. 

«Құда келеді» деген хабарды естігенде, ана жүрегім қобалжып, байыз таппа-
дым. Қызым қандай елге барады, құдаларым қандай болады деп, іштей уайыммен 
жүрдім. Уәделескен күні Сақау Шеркеш елінен бір топ құдалар келді. Салтанат-
пен қарсы алдық. Құдам – Әсетімнің әкесі Айтбаев Ташкент деген көпті көрген, 
ортадан ойып орын алатын, айналасына сыйлы, отбасында береке ұйыған, аға- 
йын-жұрты құрметтейтін елдің азаматы екен. Құдағайым Мәншүк – өте сабырлы, 
барлығын байыппен, ақылмен шешетін, қазақ әйеліне тән даналығы бар азаматша. 
Қазақта «досты періште қосады, құданы Құдай қосады» деген сөз бар. Сол Құдай 
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қосқан құда-құдағайыма көңіліміз толып, ішкі уайымым сейілді. Осы күнге дейін 
сыйластығымыз артпаса, кеміген емес. Өкінетінім – кенже перзентінің құтты ор-
нына қонғанын, шаңырағынан абыроймен ұзатылғанын әкесі Бақтыбайдың көре 
алмай кеткені. Жолдасым өмірден ерте кетіп, Әлпешімнің диплом алғанын да, қыз- 
мет етіп қатарға қосылғанын да, жеткен жетістіктерін де, алған марапаттарын да 
көрмей кетті. Құдаларын көруді де тағдыр жазбады. 

Сырға салу рәсімін маңдайы кере қарыс, шашын шалқасынан қайырған, кең 
иықты, тектілігі бар болмысынан, әрбір іс-әрекетінен көрінетін Марат құда бас 
құда болып бастап келді. Құдамның немере ағасы екен. «Түсі игіден түңілме» де-
мей ме қазақ, көңілім семіріп, марқайып қалдым. Әлпешіме осындай атпал азамат 
құда болып келуге тиісті сияқты болды, орнымен келгендей болды. Кез келген ор-
таны жарып, сөзін өткізе айтады, айбыны асып отырады. Жанында Нұрпейіс құда 
бар. Ол да – отырыстың көркін ашатын сыйлы азамат, жігіттің төресі. Кешкі тойда 
Марат құдамның үйіндегі Майра құдағайыммен таныстым. Ажарына көркі сай, 
көркіне ақылы сай құдағайымның өзін ұстауы, сөйлеген сөзі ойымнан шықты. 

Ұзатылу тойы абыроймен өтіп, келесі күні қызымызды аттандырарда Марат 
құда: «Құдағай, бізге сеніңіздер. Қыздарыңыз ешқандай қиындық көрмейді, жақ-
сы жерге бара жатыр, мен өзім Әлпеш үшін жауап беремін, Әсет екеуінің бақытты 
болып, жарасып кететініне кепілдік беремін» деп, сүйріктей қызымызды жетелеп 
алып кеткен болатын. Құдамның сөзіне сендім, сенімім ақталып келеді, Аллаға 
шүкір. Осылайша құдамның айтқан сөзінде тұратын азаматтығына, бірсөзділігіне 
уақыт өте тағы да көзім жетті. 

Құда түскеннен кейін құдам құдағайыммен бірге ағайын-туысын ертіп, Бақты-
байдың орнына бата оқи келді. Жолын ашып, көрегенділік көрсетті. 

Өмір деген өткінші. Өзің жақсы көріп, сыйлап, құрмет тұтқан құдаң, ағайы- 
ның, бірге жүрген дос-жолдасың, сыныптасың жөнінде өткен шақпен сөйлеп, 
естелік айту – қиынның қиыны. Десек те, Алла солай жазғаннан кейін, «жақсы-
ның жақсылығын айт, нұры тасысын» дегендей, Марат құдамның жақсылығын 
айтуды, оның болмысын, кісілігін, кішілігін, парасат-пайымын айтуды міндетім 
деп есептеп, осы естелікті жазып отырмын. 

Марат құда құдағайым екеуі – ұлағатты ұрпақ тәрбиелеген, ортасына бедел-
ді, тек облысқа ғана емес, республикаға танымал, еліміздің мұнай-газ, геология 
саласының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан Атыраудың ардақты азаматы, текті 
әулеттің жалғасы. Әкесі, Ұлы Отан соғысының Батыры Қорқыт Байзақовқа көше 
берілген кезде бәріміз болдық. Арнайы кітап шығарып, әкеге деген құрметтің қан-
дай болатынын, артында жақсы ұрпақ қалғанда әкенің ізі өшпейтінін, орны ұр-
пағымен оңалатынын көрсетті. 

Атпал азамат, арқыраған құдамыздың ойламаған жерден ортамыздан кеткені 
бәрімізге де ауыр тиді. Айтып келген ажалға қасқая қарсы тұрып күресті, ұзақ ем-
делді. Майра құдағай қашанда жанынан табылып, демеу болды. Біз де құдамызды 
жамандыққа қимай, тілеуін тіледік. Елдің, халықтың алғысына бөленген азамат-
тың қызық көрер шағында ортамыздан кетіп қалуы қатты қынжылтты. Қазір құда-
мыз ортамызда жоқ, дегенмен артында қалған отбасы, ұрпағы ағайынға сыйлы, 
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әке орнын жоқтатпай келеді. Қалған жерде өмірлеріне тек қызықшылық, ұрпақ 
қызығын көруді тілеймін. Құдамыздың жасамаған жасын құдағайыма, ұрпағы-
на берсін. Көзі тірісінде айналасына тиген қамқорлығы, ағайынға жасаған жақ-
сылығы, қайырымды істері, азаматтығы, мәрттігі балаларының, немерелерінің ал-
дынан шықсын деп тілеймін. Жатқан жері жарық, топырағы торқа, иманы жолдас 
болсын, пейіште нұры шалқысын! Мәңгілік мекені тыныш болып, арты жарассын! 
Қалған жерде көрер бейнеттеріңіз тек той тойлау болсын! 

Өзім Марат құдама ризамын. Ташкент құдамыздың ағасы ретінде інісіне үлкен 
жүректі аға болды, балаларға сара жол көрсетіп, өмірлеріне бағыт салып, қашанда 
қолдау көрсетіп отырды. «Азаматына қарап елін таны» деген аталы сөз бар, «Қа-
зақ азаматы қандай?» десе, «Міне!» деп көрсететін, «Құдаң қайсы?» десе, «Міне!» 
деп көрсететіндей нағыз арда туған азамат еді. Өкінгеннен амал жоқ, Алланың 
ісінің бәрі дұрыс. Майра құдағайға шыдамдылық, сабырлылық тілеймін. Өйткені 
мен де Бақтыбайымнан қапыда айырылғанда, өмір тоқтап қалғандай, осымен қы-
зықтың бәрі таусылғандай, жарық сөнгендей, айналаны қараңғы түнек басқандай 
өте ауыр жағдайда болдым, ол сезімді сөзбен айтып жеткізу тіптен мүмкін емес. 
Бірақ ұрпағыңа қарап сейілесің, солардың қызығын қызықтап, аманшылығын ой-
лап, немерелерді жеткізсем деп бойыңды тіктейсің, еңсеңді көтересің. Азаматы-
ның артын күтетін қазақ әйелінің тектілігі де осында жатқан шығар деп ойлаймын.

60 жас мерейтойдан естелік. Оңнан солға қарай: інісі Ташкент, 
қарындасы Майра, Майра мен Марат, келіні Мәншүк, қарындасы Асылай, 

жеңгесі Әсима, жиені Марияш 
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Марат құдасы Нұрғызар, немерелері 
Айгерім және Арайлыммен

Даниял

Марат пен Майра Төреханның отбасымен бірге
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Алмас Жәсенұлы Садықов
Досы, құдасы

Марат өтті, нар тұлға қайталанбас,
Еш пенде жаңсақ пікір ол туралы айта да алмас.
Қармыс би ұрпағы Сақау Шеркеш,
Сөзге шешен заңғарым, құдандалас!

Атқа шапқан жасынан жүйрік баптап,
Қорқыт әке дәстүрін, салтын сақтап.
Үлкен әулет Байзақов көшбасшысы,
Үмітін туысқанның жүрген ақтап.

Ерте сөнді шырағы жақсы жанның,
Білген еді қадірін қолда бардың.
Қанағатшыл пенде еді кішіпейіл,
Садағасы дей білген жаным ардың!

Жарты ғасыр құдамыз сыйлас болған,
Махамбет, кәрес колхоз қатар қонған.
Нағашым Бердешұлы Ғалым көкем,
Қорқыттың Софиядай қызын алған!

Марат – дос, жолдас, құрдас, замандасым,
Керемет ұлы ғалым, қаламдасым.
Сегіз қырлы, бір сырлы жігіт еді,
Сөзге берік, пір тұтқан қарындасын!
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Үш ұл қалды артында, жалғыз гүлі,
Көрер еді қызығын, болса тірі.
Бөлем қалды, ақ Майра – сүйген жары,
Отана, елге сыйлы жанның бірі. 

Барға тәуба дейді ғой, жоққа сабыр,
Соңғы мекен пенде үшін – суық қабір.
Жәннат төрін бұйыртсын Маратыма,
Дұға-тілек, біз айтқан, болып қабыл. 

Алла жар боп, алдынан жарылқасын,
Жер-Ана ақ ниетпен қабылдасын.
Жұма сайын бағыштап құрандарын,
Ұрпағы парыздарын орындасын!

Марат бала-келіні Хайдар, Кенжемен
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Қисметолла Жәрдемов
Ағасы,
Индер ауданының Құрметті азаматы 

Жақсы көретін інім еді

Шеркеш руының Сақау бөлімінен Арқаршы, Өмірзақ, Сатыбалды, Сары-
байдан 3 бала тараған. Сарымсақтан – Сапағұловтар, Бауырсақтан – Нұр-
махметов, Айтымовтар, Қармыстан Байзақовтар тараған.

Біздің ата-бабаларымыз ата қонысынан Жайық бойына ертеректе келген. Біз-
дер Өрлік ауылында туып өскенбіз. Бала күнімізден көріп өстік, ауылда Қуаныш 
ағамыз елге сыйлы, ағайын-туысқа көмегін аямайтын адам еді. Ағайын арасының 
тойы мен садақаларын өзі басқаратын. Ол кісінің үлкен баласы Ілесқали құрда-
сым әрі кластасым еді. Үнемі «Чкалов селосында тұратын әкемнің ағалары бар, 
балалары Софья мен Марат Кулагинода (қазіргі Есбол) орысша оқиды» деп мақта-
нышпен айтып жүретін.

1962–1963 жылдары Қорқыт ағамызды көрдім. Жылы жүзді, тіке сөйлейтін, 
жүріс-тұрысы келісті, әскери адам секілді бейнесі әлі күнге есімде. Елге келгенде 
Қуаныш інісінің ұл-қыздарына ғана емес, әулетке қарасты кішілерге де ақылын 
айтып, өнегесін үйретті. 1979 жылы наурыз айында дүние салғанда жерлеу рәсімі-
не қатынасып, топырақ салдық.

Қорқыт әкеміздің баласы Марат үлкен жүректі, ағайын-туысқа мейірімді, іскер, 
ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, ардақты азамат болатын. Оған бұл қасиет 
ата-анасынан дарығанын сеніммен айта аламын. Әкесі Қорқыт пен анасы Әсия-
ның ағайын-туғанға жасаған жақсылығы мен қамқорлығын көзін көргендер мен 
олардың ұрпақтары әлі күнге аңыз етіп айтады. Мараттың анасы Әсия өте бай-
салды, алды жұмсақ, тек өз балаларына ғана емес, барша туысқа мейірімі кең ана 
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екенін, Софья, Марат, Мақсоттарды ауылға алып келіп жүргенінде көріп, білуші 
едім. Марат інімді өзім ерекше көретін едім. Ағайын-туысты аралап, жасы үлкен-
ге сәлем беріп, жыл басында арнайы келіп көрісетін бауырмалдығына риза бола-
тынмын. Ауылда болатын той-топыр, басқа да шаралардың барлығына Ақтаудан 
арнайы келіп, атсалысып, туысқандығын білдіріп, үлкендерді риза етіп қайтатын.

Аналарға деген ілтипаты зор еді. Үлкен анасы Орыншаны 91 жасында, Қамия 
ана 97 жасында дүние салғанда аяғынан тік тұрып, арулап ақырғы сапарға аттандыр- 
ды. Ал жасы 95-ке келіп ұлы Аманайдан тараған ұрпақтарының бақытына бөленген 
бақытты әже Шархат анамыз Маратты аузынан бір тастамастан дүниеден өтті.

Мараттың ағалары Ілесқали, Балтабай, Мәліктер өмірден өткенде көмегін аямай, 
жанұяларына сүйеу бола білгенін туыстары, ауылдастары ұмытқан жоқ. Ағайын-туысқа 
жанашырлығы, жомарттығы кейінгілерге үлгі боларлықтай. «Өлі жебемей, тірі байы-
майды» дегендей, 2006 жылы бабаларына белгі қойып, аталарға арнап ас беріп, өткенді 
еске алып, артындағы інілеріне үлкен бір үлгі боларлық іс қылып еді. Марат атқұмар 
еді, бәйге, аламан десе, арқасы қозып, ішкен асын жерге қоятын. Өрлік ауылында жыл 
сайын өтетін ат жарыстарында ат жаратуға ықпал етіп, Байзақовтар әулеті атынан ат 
қостыратын, өзі де бәйге алаңында демеуші болып жүретін.

«Батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін. Бай болсаң, еліңе пайдаң тисін» деген сөз 
бар. Марат сол сөзге лайықты адам еді. Бір жылы Өрлік ауылынан мешіт салуға 
қаражат бергісі келетінін айтып, бүгінде бақилық болған ауыл ардагері, Социа-
листік Еңбек Ері Сақан Дәулетқалиев екеуімізге мешіт салуға жинаған қаражатты 
алып қалыңдар деп қолқа салды. Біз әлі шешілмеген мәселе болғандықтан, қара-
жатты алмадық. Өз қаражатын ауылдастарының, елдің қажетіне жаратсам деген 
жомарттығын әлі күнге айтып жүреміз.

Інім Айбардан «Марат өмірден өтті» деген хабарды естігенде, қатты қинал-
дық. Қолдан келгені көңіл айтып, топырақ салу ғана болды. Жаназада сөйлеген 
ағайын-туыс, достары, жолдастары, құдалары Мараттың өз ортасына беделді, дос- 
тарына адал, ақкөңіл, сөзге шешен екенін айтып, орны толмайтын қазаға шын жа-
нашырлық білдірді.

«Орны бар оңалар» демекші, Аллаға шүкір, артында қалған жары Майра, 
ұл-қыздары Марат інім салған сара жолды жалғастырады деп есептеймін. Қазақта 
«Жақсы әке балаға қырық жыл азық» деген жақсы сөз бар. Ұрпақтары жақсы 
әкенің баласы деген атқа лайық боларына сенемін. 

Мараттың туыстары мен ауылдастары оның игі істерін үлгі тұтып, жасаған 
жақсылықтарын ұмытпайды, мәңгі жүректерінде сақтайды. 
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Дияр Төлегенұлы Нұғыманов
Жиені

Мен Мәкеңді жетік білемін деп айта алмаймын. Себебі Мәкеңмен есей-
ген шағымда кездестім. Жиен деп құшақ жайып қарсы алған адамның 
адами қадір-қасиеті, сөйлеген сөзінен де, іс-қимылынан да, жүріс-тұ-

рысынан да байқалып тұрды. Өзгені өзіне тарта білетін, жатты да жақын ететін 
бауырмалдығы ерекше болатын. Ал тума-туысқа деген ықылас-ниеті, сезімтал 
қамқорлығы, көзқарасы тіптен бөлек еді. Қолынан келген көмегін аямайтын, ас-
тындағы жалғыз атын түсіп беруге де дайын жомарт жүректі адамның ғұмыр жа-
сының қысқа болғаны өкінішті. 

Өмірден өткен адамдардың артында мәңгілікке қалатын, өлмейтін үш нәрсе 
болады екен. Ол «Ұстаның заты, ғалымның хаты, жақсының аты». Мәкеңнің ұста-
лығын қайдам, соңғы екеуі мәңгілікке қалатыны сөзсіз. Оған дәлел – саналы ғұмы-
рында алған атақ-дәрежесі, ғылыми еңбегі, сексеннен астам ғылыми мақалалары-
ның, екі монографияның, жиырма ғылыми еңбектің авторы және серіктес авторы. 
Бұған қоса, жазушылық қабілетімен де ерекшеленген тұлға. «Айтарым бар өзіңе, 
Әке» атты кітаптың авторы. 

Бұл кітаптың құндылығы сол, екі тілде жазылған кітаптың кей тараулары, 
пікір-ойлары сол кезеңдегі өмір сүрген адамдардың қарым-қатынасы, қоғамдағы 
өзгерістер, оны жасаушы тұлғалардың көзқарасы қазақша да, орысша да түсінік-
ті беріліп, түйсікті ой тастауында. Кітаптың өн бойында ұлы адамдардың, қоғам 
қайраткерлерінің қанатты сөздері келісімді келтіріліп, тақырып желісімен қабы-
сып жатады. Аталған кітап Мәкеңнің көзі тірісінде әкесі Қорқыт Байзақұлына 
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қойған ескерткіші деп білемін. Бұл кітап тек ағайын-туыстар ғана оқитын кітап 
емес, әкені, ананы құрмет тұтатын барша қауымға арналған мағыналы, мазмұнды, 
ұрпаққа тәлім-тәрбие бере алатын көркем шығарма. Демек Мәкеңнің хаты да, аты 
да ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып қала береді деп есептейміз. 

Ерте-кеш бәрі өмірден аттанады,
Құзғындар мың жасаумен мақтанады.
Өмірде орның бөлек, қайран Мәке,
Есімің мәңгілікке сақталады.

Саламат пен Раушанның тойында
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Дәукен Сағиденұлы Нұғыманов
Жиені

Менің туған жерім – Индер ауданы, Кулагино селосы. Анам Байзаққызы 
Балыш 1928 жылы туған. Қорқыт нағашымның кіші қарындасы. Ана-
мыз менің екі жасымда дүниеден өтіп кетіпті. Әкем Нұғыманов Сағи-

ден 1922 жылы туған, Ұлы Отан соғысына қатысқан, офицер болып қызмет еткен. 
Сол соғыстың зардабынан (контузия) 1977 жылы мен әскерде жүргенімде, 55 жа-
сында дүниеден өтті. Мені анам қайтыс болғаннан кейін, әкем ағасы Төлегенге 
тәрбиелеуге берген. Мен ержеткенше Төлеген папамның тәрбиесінде болдым.

Анамнан ерте айырылған соң араласпай кеткен нағашы жұртыммен осы Ма-
рат нағашым арқылы қайта қауыштым. Нағашыммен 1995 жылы өзім іздеп барып 
таныстым. Ол кісінің ҚазГБҒЗИ мекемесінің директоры болып жұмыс жасап жүр-
ген кезі еді. Сол кездерден бастап нағашым кездескен сайын жағдайымды сұрап, 
жиенім деп жақын тартып, қандай көмек керек деп әрдайым сұрап жүретін еді. 
Сол жылдардан бастап менің жұмысқа орналасуыма, басқа да жағдайларға көмек 
беріп тұрушы еді. 1998 жылы қаражаттан қиналып жүрген кезімде тұрғын үй са-
тып алуға қаржылай көмек беріп еді. Нағашым: «Кәне, алатын үйіңді көрелік!» – 
деп, өзі келіп көріп: «Жиен, мына үй саған тар болады, басқа бір кең пәтер қарайық», – 
деген еді. Менің ол кезде пәтер жалдап жүрген кезім еді. Сол кезде Огородная 
көшесіндегі 18 пәтерлік үйдің екі бөлмелі пәтері маған хан сарайындай болып 
көрінген еді. Мен айттым: «Нағашы, осы үй маған жарайды», – деп. Содан меке-
месіндегі заңгерін және таныс нотариус қызметкерін қосып беріп, үйдің құжатта-
рын жасауға да көмегін берген еді. 
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Нағашым ағайын-тумаларынан қолынан келген көмегін аямаушы еді. Аға-
йындардың басын біріктіріп, мені солармен таныстырып, жақсы істерге ұйытқы 
болып, көмек беріп жүретін. «Жиенжан, мен ағайын-тумаларға қолымнан келге-
нінше көмектескім келіп тұрады, егер менің қолымда ондай билік болса, «Бай-
зақов және оның ағайындары» деген мекеме ашып, бәрін жұмысқа алар едім», – 
деп әзілдеуші еді. Әрине, әзіл ғой, бірақ сол сөзінен жүрегінің кең екенін көруге 
болады деп ойлаймын. Ұл-қызым өсіп, жер үй салып, нағашымды жеңгей екеуін 
қоныс тойға шақырғанмын. Майра жеңгей келіп, нағашым ауырып келе алмады. 
Кейіннен тағы бір айтқанымда «Жиен, маған ана жақтан әлі хабар келген жоқ, бір 
реті болар» деп әзілдеді. Менің ойым «Жиен, жарайсың!» деп қуанғанын көру еді. 

Марат нағашым ортамыздан ерте кетті. Менің айтайын дегенім – осы естелік 
кітапты артында қалған ұрпақтары оқып, әкелерінің, аталарының қандай елге сый-
лы, жаны жомарт, кеудесі кең, қолы ашық, жаны жайсаң азамат болғанын мақтан 
тұтып, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, әрдайым естен шығармай жүрсе деген ой еді. 
Нағашымның жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы жолдас болып, орны 
жұмақтың төрі болғай!

Марат жиені Азамат пен ұлы Исмаилдың ортасында 



Шуақты ғұмыр

168

Күлән Бітірқызы Байзақова
Апасы

Біз Марат екеуіміз бел немереміз. Екеуіміздің әкеміз бірге туған. Жас ай-
ырмамыз жеті ай ғана болса да, ол мені апа дейтін. Әкелеріміз қызмет 
бабымен тұрғылықты жері бөлек болатын. Біз Индер ауданында, олар 

Махамбет ауданында тұрды. Екеуі де соғыс ардагері. Майданнан аман оралғаннан 
кейін бірі қаржы саласында, бірі халық ағарту саласында еңбек еткен. 

Бала күнімізде де, жас күнімізде де біз аса көп араласа қоймадық. Оған себеп – 
тұрғылықты жеріміздің бөлектігі, оның үстіне, Марат алыс жақта оқуда болғандығы. 
Ақкөкем ауылға келгенде Қуаныш папам оған үнемі: «Сен балаларыңды орысша 
оқыттың, ертең сенің балаларың ешкімді танымайды, олардың айтқанын менің ба-
лаларым түсінбейді де», – дейтін. Бірақ олай болған жоқ. Қандай жағдай болса да, 
адам өзінің шыққан тегін ұмытпайды екен, ажырамайды да екен. Есейе келе қо-
ян-қолтық араласа бастадық. Менің әкем отыз бір жасында, Марат пен Мәліктің 
әкелері арасына жыл салып, бірі алпыс үш, бірі алпыс жеті жасында дүние салды. 
Екеуі де әкелерінен отызға жетпей айырылды. Бірақ Мәлік өзінің етінің тірлігімен 
артындағы інілерін де аяқтандырды, ағайын-туғанға да қамқорлығын жасай білді. 
Оның осындай «Би болмаса да, би түсетін үй бола алғанына» Мараттың ықпалы зор 
болды. «Інісі бардың тынысы бар» деп атам қазақ айтқандай, Марат Мәліктің тыны-
сы бола алған іні болды. Екеуі алыс-жақындағы барлық ағайынның басын біріктіріп, 
Шеркеш әулетіне қараған ағайынның қуанышы мен қайғысын теңдей көтерісті. 

Мәліктің бар ағайынға бас болғаны, бауырларына қамқорлығы, інілеріне та-
лапшылдығы бәріне үлгі еді. Марат оны осы қасиеті үшін қатты қадір тұтатын. 
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Қолы сәл босаса, ауылға, Өрлікке қарай тартып отыратын. «Қыз – тілекші» деп, әр 
істе менімен ақылдасып отыруды да ұмытпайтын. Менің үнемі ағайындардың ор-
тасында жүретініме, қолымнан ештеңе бөліп бермесем де, жылы сөзімді аямаға-
ныма разы болатын, өзінің ризалығын айтып отыратын. Екеуінің ең бір қызық 
көретін, кейінгілердің қамқорлығын көрер шақта өмірден өтіп кеткендері өкінтеді. 

Шүкір, артында ұрпақтары, қамқорлығын көп көрген бауырлары бар. Мен 
Маратты «Өзіміздің Президентіміз» деуші едім. Оған себеп көп еді. Ол әулеттің 
тұтастығын, ағайынның татулығы мен бірлігін, тұрмыс жағдайын қамтамасыз 
ететін, өткен тарихын зерделейтін, қысқасын айтқанда, ел президенті ел үшін не 
жасаса, біздің әулет үшін Марат соны жасайтын. Өмірден өткен ата-бабаларымыз-
дың жерленген жерін тауып, оларға әулет атынан ас беруді тұрақты түрде жүргізіп 
отырды. Әкесіне арнап шығарған кітабын зейін салып оқыған адам ол кітаптың 
тек Қорқыт әкемізге ғана емес, тұтас Шалда атамыздан тараған әулетке арналған 
шежіре екенін ұғар еді. Осындай ұрпаққа үлгі болар істері көп еді. Қарағаштағы  
ата қонысына үнемі барып, сондағы ата кәсібін жалғастырып отырған інілеріне 
ақылын аямай, жақсы істеріне сүйсініп отыратын. 

Біздің әулеттің дүниеден өткендері, көпшілігі «аты жаман аурудан» кетті. 
Солардың бәріне де Марат жанашырлық білдіретін, қаржымен көмектесетін.  
2016 жылы мен де ауырып, осы ауруханада тік ішектен ота жасаттым. Айналадағы аға- 
йындарға бұл туралы Маратқа айтпауды тапсырдым. Өйткені інімнің менің жайым- 
ды ойлап қатты уайымдайтынын білдім, оның үстіне, қаржымен көмектескенін 
қаламадым. Қалай білгенін кім білсін, сол күні Марат Атырауға ұшып келіп, ауру-
ханаға келіп, менің дәрігерімнен барлық жағдайды біліп, ота аяқталғанша сонда 
болып, содан кейін ғана Ақтауға ұшып кетіпті. Кейін менімен сөйлескенде: «Қа-
терлі ісік жоқ дегенде ғана жүрегім орнына түсті ғой», – деп күліп еді. Содан мен 
ауруханадан шыққанша дәрігермен де, менімен де күн сайын сөйлесіп отырды. 
Менің айналамдағы медбикелер мен санитарларға дейін мені тапсырып кетіпті. 
Олардың бәрі зыр жүгіріп қызмет етті. Ондай бауыр қайда?.. 

Өте бауырмал, үлкен жүректі, жаны жомарт, ештеңеден тарылмайтын, аға- 
йынның қайғысы мен қуанышына қатысуға әрдайым уақыт табатын. Қай тақы-
рыпта да әңгіме айта алатын, және әңгімесі жараса кететін. Әзілді орнымен айта 
білетін, үлкен лауазымда болса да, қарапайымдылығынан танбаған, қайталанбас 
тұлға болатын. 

Мен мұны інім болғасын мақтанып айтып отырғаным жоқ, ол, шынымен де, 
сондай болатын. Оның ата-бабалары жатқан Өрлік ауылына деген сағынышы өте 
ерекше болатын. Оның келгені біз үшін де зор қуаныш еді. Бар ағайын оның жо-
лын тосып, Мәліктің, кейіннен Айбардың шаңырағынан күтіп отыратын едік. Өт-
кен-кеткенді айтып, білмегенімізді сұрап, асқа емес, көңілге тойып, ықылас-ни-
етке марқайып, бір жасап қалатын едік-ау... Ертесіне бәрімізді ертіп алып, Есбол 
ауылындағы нағашыларына, Көктоғай мен Жарсуаттағы, Бөденедегі жиендерге, 
басқа да ағайындарға баратынбыз. Қайтар жолда: «Бір жасап қалдым ғой! Үнемі 
жұмыс деп жүреміз, ертең зейнетке жеткен соң, осылай қыдырып, бәрінің орнын 
толтырмасам!» – деп қоятын. Бірақ ол арманға жеткізбеді... 
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«Жақсымен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өміріндей» деген бар 
ғой. Біз де Мараттың арқасында талай жақсы адамдармен таныс болдық, дәмдес 
болдық. Маратты ең соңғы көргенім немересінің шілдеханасында болатын. Өзі ән 
мен күйді жаны сүйетін. Шілдеханаға келген әнші жігіттердің әнін тыңдап жатты 
да, олардан Табылдың әнін орындауын сұрады. Олар Табылдың әнін білмейтін 
болып шықты. Сонда Марат маған қарап: «Өздері Адайдың балалары, Табылдың 
әндерін білмегені ұят болды-ау?» – деді. Менің келген жерім Адай елі еді, бір 
жағынан соны меңзегені деп түсіндім. Әнші балаларға «Репертуарларыңа енді Та-
былдың әндерін қосыңдар» дегеннен басқа не дейін?.. Осыдан төрт күн өткенде 
Мараттың дүниеден өткен хабары төбемізден жай түскендей етті. «Бір үйдің ба-
ласы болма, бір елдің баласы бол» деген батаны алып, оны орындап кеткеніне 
онымен қоштасу кезінде көзіміз жетті. Ол тек біздің Маратымыз емес, елдің Ма-
раты екенін дәлелдеп кетті. Біз онымен мақтанамыз. 

Ердің атын елге еткен еңбегі және жақсы істері шығарады. Елге еткен еңбегі 
үкіметтік марапаттарымен бағаланса, артында ізін жалғастырар ұрпақтары қалды. 
Мараттың атын болашақтарға апаратын да солар. Оның ағайынға жасаған қамқор-
лығын, бауырмалдық қасиеттерін ұрпағының алдынан шыққай деп тілек етемін. 
Біз, бауырлары, оның әулетке сіңірген еңбегін жүрегімізде мәңгі сақтаймыз. Ол 
кеткеннен бері, зиратының басына барған сайын оған өзінсіз өтіп жатқан күн-
деріміз жайлы айтып өтеміз, дұғамызды бағыштаймыз. Жұмақтың төрінен орын 
алғайсың, қимас Бауырым!

Италияда. Марат пен Майра інісі Болатпен 
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Мақсот аға Даниялмен бірге 

Той дастарқанында ағайын-туыспен бірге 
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Юлия Боранғалиқызы Айтбаева
Немере қарындасы

Марат… Марат Байзақов, осы есімді естіген әр адам елең ете қалады, 
«Иә, ол кісіні білеміз ғой, танимыз ғой, Қоркыттың баласы ғой», – деп 
жатады. Сол кезде: «Ол – менің ағам!» – деп ауыз толтырып, мақта-

нып, қуанып айтатын едім. Енді соның бәрі көрген түстей болып өтіп кеткені өкін-
теді. Танитын адамдардың бәрі: «Ой, ол деген керемет адам ғой, үлкен ақыл иесі, 
озық ойлы, адамгершілігі мол, қайырымдылығы мен мейірімділігі қатар жүретін, 
елім, халқым деп соққан үлкен жүрегі бар адам!» – десіп жатады. Білімі мен ұядан 
алған тәрбиесін ұштастыра білген, айналасына дос-жолдас жинай білген, өзгені 
де сыйлап, өзін де сыйлата білген, елге, халыққа белгілі нағыз азамат еді ғой, әтте-
ген-ай, өмірі қысқа болды. Алдында талай арманы, жоспары болатын…

Ол тек халқына қадірлі болған жоқ, ағайын-туыс, бауыр-жекжат, жиен-нағашыла-
рына, көрші-көлемге де көп қолғабыс беретін, өз жанұясына да, жары Майраға, 
балаларына да қамқор бола білді. Ауырып жүрген кезінде жеңгеміз Майра, қайда 
болса да, қасынан табылды, қиналған кезінде жанына жалау, аузына сусын бола 
білді. Майра жеңгемізге деген ризашылығын әзілдеп қана айтып отыратын. 

Әкеміз Қорқыт балаға өте қатал, бірақ әділ, шындықты сүйетін адам еді, ел 
үшін көп қызмет атқарған, қан майданда соғыста болып, елге аман оралған об-
лысымыздың белгілі, ардақты азаматтарының қатарынан болатын, балаларының 
сүйікті әкесі, немерелерінің атасы болған жан еді. Біздің өз әкеміз Боранғали Айт-
баев ерте дүниеден өтіп, анамыз Қазына шиеттей алты баламен қалғанда қол ұшын 
беріп, көп көмектескен, жолы түссе, ылғи үйге келіп, қонып, бәрімізді қасына үйі- 
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ріп, басымыздан сипап кететін. Мен мектепті бітіріп, Ақтөбе қаласына медицина 
институтына түсіп, оқуға кетіп бара жатқанымда айтқан бір ауыз сөзі мәңгі есімде 
қалды: «Қызым, шашыңды кеспе, шайтан болма», – деген еді. Әсия анамыз да өте 
мейірімді, қайырымды адам болатын, мінезі сондай жұмсақ. Үш ай жазғы канику-
лымызды біз сол Сарыайшықта өткізетінбіз, ешкімді алаламай, бәрімізді өз бала-
сындай көретін, ол үйден қонақ арылмайтын, дастарқаны жиналмайтын, анамыз 
үй шаруасын да, түз шаруасын да ұқсатып жүретін қасиетті жан еді, олардың жан-
дары жәннатта болсын! Осындай ата-ана тәрбиесін көрген Марат ағамыз көп ба-
ланың ортасында өскен, өзі де сондай көпшіл болатын. Жүрген жерінде ағайынды 
аралап, амандық-саулық сұрасып, дос-жолдастарымен қатынасын ешбір үзбейтін.

Амал қанша, осындай абзал азамат, қымбатты жар, аяулы әке, сүйікті ата, айы- 
рылмас дос болған ағамыздан айырылып қалып, жүрегіміз қарс айырылып, қай-
ғырып қалдық, тек біз емес, бүкіл Маратты білетін ел қайғырып қалды.

Өмірдің заңы солай: келмек бар, кетпек бар. Мараттың жарқын бейнесі біздің есі-
мізде, жүрегімізде мәңгі сақталады, жаның жәннаттық болсын, қимас бауыр, аяулы 
Марат аға! Артында қалған ұрпақтары, алтындай ұлдары Хайдар, Саламат, Исмаил әке 
атына кір келтірмей, әке жолын ұстанып, жақсы азаматтар болатынына сенеміз.

Алқынбай жеткен алпыс жас! 
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Айбар Қуанышұлы Байзақов
Немере інісі

өкеміздің ағайын-тумаға жасаған жақсылығында шек жоқ қой. Адам-
ның жақсылығын айтып, сондай қасиетті ұрпаққа өнеге ретінде қал-
дыру арқылы ғана естеліктер жаңғырады, адами тұлғасын түсіне 

білуге итермелейді. Адамды тек қайырымды болды деп еске алу, әрине, оның 
қадір-қасиетін түсінуге аздық етеді. Мен Марат көкеміздің бел немере інісімін. 
Өзім кереметтей сыйлап, қадір тұтатын едім. Көзі тірісінде екеуіміз күнбе-күн 
хабарласып, ол кісімен ұзақ әңгімелер айтушы едім. Қазір сол сәттерді сағы-
нышпен еске аламын.

Талай алыс сапарларға бірге жолға шығатынбыз. 2007 жылы Башқұртстанға 
санаторийге барған кезіміз болатын. Ол кезде көкеміздің Саламат атты ұлы Уфа-
ның Мұнай институтында оқып жатқан болатын. Бір жағынан ұлының жағдайын 
білуге, екінші жағынан дем алуға барған. Демалатын жерімізде барлық жағдай 
жасалған, жаныңа керек нәрсенің бәрі бар. Бірақ Марат ағамыз моншаға түскенде 
бір рахаттанатын. Барған жеріміз санаторий, монша тіпті түсімізге де енбейтін. 
Бір күні Көке келіп маған: «Жүр кеттік, мен монша тауып келдім», – деді. Мен 
түсінбей отырмын, танымайтын жер, қайдағы монша деп ойлаймын. Сөйтсем, 
ол кісі вахтер апаймен танысып алыпты, оның санаторий орналасқан жерден он 
шақырым жерде сіңлісі тұрады екен, сол кісі монша дайындап қойыпты. Көлікке 
отырып, сол бағытқа қарай тартып отырдық. Сонда Көкенің адамдармен тез тіл 
табысып кететін қасиетіне таң қалған едім. Башқұртстанның орталығы да емес, 
қия шеттегі бір ауылдың өзінен дос тауып, құрмет көріп келіп едік...
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Бірде Уфаға қарай жолға шыққанда Оралға соқтық. Көке Оралдағы Ерсайын 
досына хабарласып, күтіп алам деген ол кісінің сөзіне өзіміз тауып баратынымыз- 
ды айтты. Мен қаланың ішін білмеймін, білмегесін әркімнен сұраймыз. Ол кезде 
навигатормен табатын мүмкіндік жоқ, әркімнен бір жөн сұрап келе жатырмыз. Бір 
мезгілде ойыма таксиден жол сұрау келді. Алдымызда бір такси келіп шағын бір дү-
кеннің алдына тоқтағанын көрдім де, мен де тоқтадым. Мән-жайды айтып, түсіндір-
гесін, жас жігіт екен, өзінің де сол бағытқа кетіп бара жатқанын, қазір әйелі дүкеннен 
шыққан соң бізге жол көрсетіп баратынын айтты. Бұл кезде Көкенің шыдамы әбден 
шегіне жетіп, ашудан жарылардай болып отырған. «Ол қашан шығады дүкеннен?!» 
деп ақырып жібергенде, құдды сол дауысты естіп қалғандай-ақ, таксистің әйелі дү-
кеннен жүгіре шыққаны бар емес пе? Сірә, ол да Көкеден кем асығып келе жатпаған 
сияқты... Сөйтіп, діттеген жерімізге жетіп, аман-саулық сұрасып, демалған соң, жол-
ды қалай тапқанымыз сөз болғанда күлгеніміз-ай! Ашуының келуі де тез, кетуі де 
тез. Шарт-шұрт етіп найзағай ойнап, іле-шала жаймашуақ күн көзі шыққандай әсер 
қалдыратын. Өзі оған ашуланбайды, бізге қосылып рахаттанып күлетін. Ешқашан 
кек сақтамайтын, мүлдем танымайтын адамдарға жақсылық жасап жүретін еді. 

Менің немеремнің атын қойған – Көкеміз. Таймас деген есімді алған бетінен қайт-
пайтын қайсар, өжет, намысты биік ұстайтын азамат болып өссін деген ниетпен қойған 
еді. Қазір немерем өсіп келеді, Алла қалауымен атына сай, Көкеміз тілегендей, табан-
ды, қайсар, елінің арқасүйер азаматы болып өссін деп тілеуін тілеп отырамыз.

Құдалармен бас қосқанда  
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Шара Жұмағалиева 
Балдызы 

Таза бұлақтан тұнық су ағар...

Өмірден өтсе де, артында өшпес өнеге, із қалдырған ардақты азамат-жездеміз 
Марат Қорқытұлының біздің жүрегімізде алған орны ерекше болатын. Марат 
жездеміз шаңырақтың тірегі, асқар тауы еді. Өз мамандығы саласында еңбе-

гі сіңген, жоғары бағаланған, орны ерекше жан болатын. Бойында имандылық пен 
қарапайымдылық қатар астасқан, бауырмал, парасаты мол азамат еді. Алматыға 
келгенде үнемі хабарласып, қонақ болып, не өзі бәрімізді кафеге шақырып, жақсы 
отырыстарды ұйымдастыратын. Біз Атырауға барсақ, міндетті түрде апамыз екеуі 
дастарқан жайып, құрметтеп қонақ ететін. Әрбір отырысты қызықты да мағына-
лы етіп өткізуге жұмыстанатын. Саламат пен Исмаилға домбыра тартқызып, өзі 
әзіл, қызықты әңгімелер айтып, көңілімізді көкке көтеріп тастайтын. «Тамақтан 
алыңдар, тауыспасаңдар, кетпейсіңдер. Бұл тамақ таусылмаса, апаларың маған бір 
апта бойы жылытып береді», – деп бізді де күлдіретін, өзі де мәз-мейрам болатын. 
Қайран жезде, енді бізді дәл өзіңдей кім еркелетер екен?!

 
Артында қалған отбасы, балалары, немерелері аман болсын! Ұрпағы өсіп-

жетіле берсін! Әулетіңізде береке-бірлік болсын!

Ұлы дала перзенті
Сағыныш сазы жүректі тербеп,
Көзге жас келді ащы да кермек,
Аяулы жандар алыстап кетті-ау,
Уақыт көшімен жылжиды әнтек.



Марат Байзақовты еске алу...

177

Бейнелер өтіп, лентадай бейне,
Жанарым талып іздеймін кейде. 
Кеткендер бірақ оралмас енді,
Естелік қана қалғандай бізде. 

Ұлы дала құпиясын бүгіп,
Қазына іздер шатырлар тігіп.
Селеулі дала, сол шатырлардан,
Жездеке, сізді іздеймін келіп. 

Көңілімде қалған өшпестей болып,
Бір жүрген күндер, бақытқа толып.
Даланың сырын жеткіздің маған,
Өрнектеп бейне суреттей сызып.

Апамды талай күттірген күндер,
Есінде талай мазасыз түндер.
Сапардан келер сол сәттеріңді,
Сағынып күткен, ұмытар кімдер?

Адалдық туын көтердің биік,
Еңбек еттің маржандай теріп.
Қажыған сәтті, шаршаған шақты,
Найзағай күшпен серпідің келіп. 

Геолог деген перзенті жердің,
Ерекше болып, оны игердің.
Жер-Ана сырын зерттедің солай,
Ерінбей жүріп, теріңді төктің. 

Айларды салып араға ұзақ,
Келгенде елге жаямыз құшақ.
«Жездеке, қалай жағдайың?» десіп,
Балдыздар күліп, қояды сұрақ. 

Әзілдің отын қыздырар едің,
Қалжыңдап бізді күлдірер едің.
Апам де сонда ыстық шай құйып,
Шырайын ашып сол бір күндердің.

Алтынмен сомдап, күміспен күптеп,
Кенелткен елді байлыққа көптеп.
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Батыры сенсің өз заманының,
Ұмыттырмайтын уақыт қой жүрдек.

Қарапайым ғана азамат едің,
Дос-жараны көп бәйтерек едің.
Алатау сынды құшағыңды ашып,
Туған бауырларыңды құрметтеп едің. 

Отаның сені еңбегіңді елеп,
Орден мен медаль тақты құрметтеп.
Ең бастысы – атыңды сенің,
Алтын кітапқа жазды өрнектеп. 

Жездеке, сізді қалай ұмытармыз?
Жайдары көңіл, дидарыңызды.
Артыңызда қалған ғұмырыңды жалғап,
Мақтан етеміз ұрпағыңызды. 

Жатқан жеріңіз жайлы болсын деп,
Иманың жолдас, жәннаттық болсын деп,
Құран бағыштап, тілек етеміз 
Кейінгі ұрпағы аман болсын деп!

Марат Даниялмен
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Даниялдың 1 жасқа толу тойында. Солдан оңға қарай: Әсима, Төрехан, ұлдары 
Саламат, Хайдар, Исмаил, келіндері Раушан, Кенже, немерелері Айгерім, Арайлым 

Марат пен Майра, Даниялмен
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Рустам Айсултанович Джумагалиев
Балдызы 

 Я тот, кто должен умереть, 
когда наступит мое время, 

а потому позвольте мне 
прожить мою жизнь так, как я хочу.

Джими Хендрикс

аждый день мы узнаем из СМИ и социальных сетей о том, что где-то 
в мире произошла трагедия, погибли люди либо ушла из жизни та 
или иная известная и не очень известная личность. Нередко мы слы-

шим от знакомых, что скончался человек, который был нам как-то знаком. От всех 
этих печальных новостей веет грустью, но мы отгоняем эти тревожные мысли и 
продолжаем жить дальше.

Но когда нас покидает родной человек, человек, которого знал, уважал и любил всю 
свою жизнь, вместе с ним умирает часть тебя. Одним из таких людей был Марат ага.

Марат ага был личностью неординарной. От природы он имел общительный, 
прямолинейный характер, обладал чувством такта и прекрасным чувством юмора 
и нередко оказывался в центре внимания в любой компании. Кроме личных внут- 
ренних качеств, ярко выражались и его профессиональные навыки и умения.

Многие говорили о нем как о высокопрофессиональном специалисте, принци-
пиальном, бескомпромиссном и требовательном руководителе. При всей жесткости 
своего характера он никогда не позволял себе оскорбить либо унизить человека.
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Еще одной отличительной чертой Марата ага была любовь к семье, родным 
и близким. Его дом всегда был полон людей. Всех, будь ты близким или дальним 
родственником, другом, соседом, в семье Марата ага и Майры апа встречали оди-
наково тепло и дружелюбно, накрывая богатый дастархан. 

Помимо настоящего Марат ага всегда чтил и уважал прошлое. Память о стар-
шем поколении, о предках была у него в крови. Он умел и любил собирать вокруг 
себя людей, вспоминая и рассказывая о своих родителях, о старших, которые когда- 
либо были частью его жизни.

Для меня Марат ага был по-своему особенным человеком. В силу разницы 
в возрасте и географической отдаленности мы не были с ним особо близки. Но 
следует отдать должное этому человеку – в счастливые и горькие моменты моей 
жизни он всегда оказывался рядом.

Когда я решил жениться, Марат ага и Ахон куда были первыми людьми из 
моей семьи, кто поддержал меня и, можно сказать, заложил фундамент моей бу-
дущей семьи, которая с их благословения на сегодняшний день существует уже 
более пятнадцати лет. 

Когда я терял дорогих мне людей, Марат ага также был рядом, мог найти нуж-
ные слова и поддержать морально.

Можно долго писать об этом человеке, но слова ничто, за них все скажут люди. 
Сотни людей пришли проводить Марата ага в последний путь. И еще столько же не 
смогли присутствовать либо не знали о безвременном уходе из жизни этого человека.

Марат ага был еще полон сил и идей. Он мог бы еще долго жить и радоваться 
жизни. Его окружала любящая семья, большое количество родных, близких и вер-
ных друзей. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе, и сегодня нам остается 
лишь вспоминать об этом светлом человеке.

Кто-то сказал: «Вам не дано выбирать, как или когда вы умрете. Вы можете 
только решить, как вы намерены жить сейчас». Марат ага прожил яркую, светлую 
жизнь, видел мир, встречался с интересными людьми и, уверен, оставил во мно-
гих из нас такие же яркие воспоминания о себе, как и вся его жизнь.

Сейчас, вспоминая этого Человека, хочется пожелать его семье – Майре апа, 
его сыновьям Хайдару, Саламату, Исмаилу и его внукам: «Продолжайте жить и 
будьте счастливы так, как мечтал и хотел он для вас, и все то, что Марат ага не 
успел увидеть и прожить, увидьте и проживите вы».

Его детям хочу сказать: «Любовь отца – исключительна. Она не похожа на лю-
бовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна. Отец проживает целую жизнь, и 
никто не замечает его стараний. Однако же, когда он покидает этот мир, все осозна-
ют истинную ценность этого героя, который прокладывал дорогу для своей семьи».

 Спи спокойно, дорогой Жезде!
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Асхат Төлешұлы Тілекқабыл
Жиеншары

Нағашым жайлы

Осы естелікті жазып отырғанда «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар, қа-
лан» деген Абай атамыздың өлең жолдары ойыма оралды. Бұл дүниеге кез келген 
адам жайдан-жай келмейді, ол да бір өмірдің кірпіші, өмірден өз орнын тауып, 

кетікке кірпіш боп қаланбағы  – мақсат... Өмірге келген әрбір жан адам болып өз орнын 
қалдыруға талпынады, және сол талпынысы биік шыңдарды бағындырып, нағыз адам 
болып қалыптасуына себебін тигізеді. Елімізге бір кірпіш болған, парасатты адам болу 
парызым деп есептеген нағашым Байзақов Марат Қорқытұлы туралы жазып қалдыру-
ды кейінгі ұрпақ алдындағы бір борышым деп есептедім.

Мен Байзақовтар әулетіне жиеншармын. Әкем Тілекқабыл Төлеш Құрақұлы 
нағашыларын өте қатты жақсы көретін, құрметтейтін. Әкем орта мектепті нағашысы 
Байзақов Қорқыттың үйінде жатып оқып бітірген екен. Балаларына Қорқыт нағашы-
сының адалдығын, талапшылдығын, ешкімнің алдында бас имейтін батылдығын, со-
нымен қатар, атқұмарлығын, аңшылық десе, ішкен асын жерге қоятын адам болғанын 
үнемі айтып отыратын. Бала кезімде әкеме ілесіп Чкалов селосына барып, нағашыла-
рымнан тазының күшіктерін алғаным әлі есімде.

Мен Байзақ нағашымыздан тараған ұрпақтардың өздеріне тән қасиеттері бар деп 
есептеймін. Ол қасиеттер – турашылдық, өр мінез, өткір тіл, сонымен қатар, ағайын-
дарға деген бауырмалдылық, үлкенге құрмет және кішіге қамқорлық. Осы қасиет-
терімен олар ерекше болатын. 

Міне, осы мінез-құлықтардың барлығы да Қорқыт нағашымыздың екінші ұлы Ма-
рат ағамыздың тұла бойынан табылатын еді. Марқұм Мәкең өте бауырмал еді, қайда 
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жүрсе де, елдегі бүкіл ағайындардың қуанышына да, қайғысына да ортақтасатын. Қайт- 
кен күнде де амалын тауып келіп кететін. Әкесі Қорқытқа тартқандығы шығар, ауданда 
бір бәйге ұйымдастырылып жатыр деген бір хабар естісе, келіп қатысатын. Жалғыз 
келмейтін, үнемі қасына жеңгеміз Майраны, балаларын және басқа да алыстағы аға- 
йындарды ерте келетін. Сөйтіп ағайындар арасындағы байланыстардың үзілмеуіне, 
аралары суып кетпеуіне үлкен септігін тигізетін еді.

Марат нағашымыздың тағы жақсы қасиеті – барлық ағайындардың балаларының 
білім алуына, жоғары білім алғаннан кейін жақсы жұмыстарға орналасып кетулеріне 
көп көңіл бөлетін. Мысалы, біздің әулеттің Алмаз, Төрехан деген інілеріме мұнайшы 
мамандығын алуларына, жоғары білім алғаннан кейін жауапты қызметтерге орналасу-
ларына үлкен ықпал жасады. Қазіргі уақытта бұл екі ініміз – әулетіміздің мақтанышы, 
сүйеніші. Олар да Марат нағашылары сияқты өздерінен кейінгілерге қамқоршы. Бұл 
да інілерімнің Мәкеңнен алған өнегесі, тәлім-тәрбиесі деп есептеймін.

Мен де жас кезімнен Мәкенің жақсы қасиеттерін бойыма сіңіріп өсуге тырыстым. 
Мен еңбек жолымды Индербор қалашығындағы Мұхтар Әуезов атындағы мектепте 
тарих және қоғамтану пәндерінің мұғалімі болып бастадым. 1994 жылы жаз айында 
Гурьев қаласына 1 айлық білім жетілдіру курсына бардым. Ол кезде Мәкең ҚазГБҒЗИ - 
де, институт директоры еді. Бір күні ол кісі маған: «Сен бүгін сағат 17:00-де институтқа 
кел, мен сені шетелден келген қонақтармен таныстырамын», – деді. Мен тіл білмей-
мін ғой деп қашқақтап едім, нағашым маған ештеңе етпейді, мен де сен сияқты тілге 
жоқпын, тілмәш болады деп күлді. Айтылған уақытынан ертерек келсем, институттың 
банкет залына үлкен дастарқан жайғызып, Ұлыбританиядан іссапармен келген бір топ 
адамдарды қонақтағалы жатыр екен. Нағашым келген қонақтарға дастарқан басында 
отырған адамдарды таныстырған кезде, мені елден келген жиенім, тарихшы деп та-
ныстырды. Мәкең мені тарихшы деген кезде, делегацияның ішіндегі ағылшындардан 
түрлері бөлектеу екеуі елең ете түсіп, менің қасыма келіп отырып, мені қазақ тарихы 
жөніндегі сұрақтардың астына алды. Біз үшеуімізге тілмәш керек болмай қалды, өйт-
кені ол екі азамат Түркиядан ағылшын еліне қоныс аударған қандас бауырларымыз бо-
лып шықты. Өте қызу пікірталас болды. Мен сол уақытқа дейін біздің кеңес заманында 
оқыған тарихымыздан басқа тарих жоқ деп есептейтінмін. Осы кездесуден кейін менің 
көңілімде қазақ тарихы туралы алған білімімізде қателіктер бар-ау деген күдік пайда 
болды. Кейін ол кісілердің елдің тарихы туралы айтқан пікірлерінің біразы шындық 
екеніне көзіміз жетті ғой. 

Жас күнімде нағашым неге сол кездесуге мені қоймастан шақырды екен деп ой-
лайтынмын, өйткені мен мұнайшы да, экономист те емеспін ғой. Уақыт өте келе түсін-
дім, Мәкең мені басқа елдің адамдарымен пікірлессін, біздің қоғамымыздан өзгеше 
қоғамдық құрылым бар екендігіне көзін жеткізсін, мен білетін тарихтан басқа да тарих 
бар екендігін білсін деп шақырған екен. Алыстан келген бауырларымызбен дастарқан 
басында тарихымыз туралы болған қызу пікірталас кейін менің маман болып қалыпта-
суыма, өзіндік ой-пікірімнің бекуіне біраз септігін тигізді. 

Бұл дүниеде мәңгі ештеңе жоқ, осылайша арамызда жарқырап жүрген Марат 
нағашымыз да бақилық болды. «Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер» дейді 
дана халқымыз. Мәкеңнің артында қалған ұрпақтары, әкелерінің атына кір келтірмей, 
ел сүйсінетіндей ұл мен қыз болатындарына сенімдімін. 
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Бауыржан Өтеуліұлы Батырғалиев
Жиені

Мәкең ерекше жан болатын. Айналасындағы жандарға тек жақсылық ой-
лап жүретін. Оның ағайын-туысқа, жора-жолдасқа, достарына ниеті 
ерекше болатын. Басқаны былай қойғанда, қарамағында жұмыс жасай-

тын жандардың жағдайына дейін ойлап жүретін. Ұмытпасам, 2011–2012 жылдардың 
бірі болатын. Мен «ОСК» мекемесіне директор болған соң, бір күні кеңсеге телефон 
соқты. Әңгімесін жұмбақтап: «Жақсылық жасап, сауап алғың келе ме?» – деп бастады. 
Мән-жайды сұрасам, айтпайды. «Жоқ, сен бірінші жауабын айт, сосын мен шаруамды 
айтамын», – деп отыр. 

Менің ойыма ештеңе келетін емес, жұмыстың қарбалас кезі, асығып отырдым да: 
«Иә, болады, айта бер, қандай шаруа?» – дедім. «Менің қарамағымда жұмыс жасаған 
Абай деген жігіттің келіншегіне жұмыс керек», – деді. Сосын барып, мән-жайды түсін-
діріп айтты. Абай Мәкеңнің жүргізушісі болатын. Жап-жас жігіт ауырып, дүниеден 
өтті. Артында қалған отбасына Мәкең өзі «Аташ» компаниясынан кеткенше қамқор-
лық жасаған екен. Өзі кетіп бара жатып, сол Абайдың келіншегі Ақкүмістің жағдайын, 
кішкентай балаларымен қиналып қалмауын ойлап, маған соққаны екен. Сол Ақкүміс 
біздің «ОСК» мекемесінде әлі күнге дейін жұмыс істейді. 

Мәкең жайлы естелік жазуды ойланғанда, осы оқиға есіме түсті. Шындығында, 
адам өмірі қас қаққандай екенін жай күнде ойламаймыз ғой. Күнделікті күйбең тір-
шіліктің шырмауында жүргенімізде кешегі күн әп-сәтте тарихқа айналып, өткен күн-
нің еншісінде қалып барады. Өмір Мәкең сияқты жандардың жақсы істерімен, адамға 
жасаған жақсылығымен мазмұнды бола түсетіндей... Жақсылардың қадірі кеткен соң 
білініп жатқандай. Оның айтқан ғибратты әңгімелері мен орынды әзілдері есіме түседі 
де, сондай жанмен жақсы сыйлас, пікірлес бола алғаныма Аллаға шүкір деп ойланып 
қаламын...
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Бекежан Өтеуліұлы Батырғалиев
Жиені

2004 жылдың қараша айы болатын. Жұмыстан шығып үйге келсем, жиендердің 
амандығын білейік деп, Мәлік пен Марат нағашыларым келіп отыр екен. Марат 
нағашым жұмыс бабымен Ақтау қаласына ауысып келіп жатыр екен. Осыдан бастап, 
біз өте тығыз араластық. Байқағаным, Марат нағашым ағайын-туыс қана емес, дос- 
жаранның, бірге оқыған курстастарының, ұжымдастардың, бәрінің басында болып 
жатқан жағдайлардың басы-қасында жүретін.

Майра жеңгейдің дастарқаны әрдайым жаюлы болатын. Бұл шаңырақта талай 
жақсы-жайсаңдармен дәмдес болдық, әңгімесін тыңдадық. Марат нағашымыздың 
үлкендерге көрсеткен құрметін, сыйластығын әрдайым айтып, өзімізден кішілерге 
үлгі етіп жүреміз. Еңбек демалысына шыққан ардагерлерді, кейіннен олардың ұр-
пақтарын жүздесу үшін дастарқан жайып қонақ ету нағашым үшін қалыпты жағдай 
болатын. Халықтық салт-дәстүрлерді үнемі жадында ұстайтын, іс-әрекетімен наси-
хаттап жүретін. Маңғыстау өңіріндегі әулиелі жерлерге үнемі зиярат ететін. Бекет 
атаның, Шопан атаның басына арнайы барып, садақасын беріп, құран бағыштай-
тын. Қолы қалт етсе, ауылға қарай тартып отыратын. Өрліктегі ағайын-туыстың 
жағдайын біліп, оларға қолынан келген көмегін қылып жүретін. 

Оның білімділігі, таным биігі, ойының тереңдігі әңгімелескенде байқалып тұра-
тын. Ежелгі Шығыстың даналарының ғибратты ойларын, афоризмдерді өте орынды 
қолданатын. Әңгімесін қанша тыңдасаң да, жалықтырмайтын. Ортамызда орны ерек-
ше тұлға болатын. Оны әлі күнге іздейміз, жоқтаймыз. Оның әр айтқан ақыл-кеңесін, 
әртүрлі жағдаяттарда айтқан ойларын әлі күнге есімізге аламыз да, жақсы адамның 
артында із қалдыра алғанын түсінеміз... Жақсы адам еді деп іштей күрсінеміз....
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Төрехан Жұбанұлы Құрақов
«Қарашығанак-Петролеум Оперейтинг Б.В.» 
Қазақстан филиалы бұрғылау ертінділері 
жөніндегі инженері

Менің ұстазым десем де, 
артық айтпаймын...

өкемді алғаш рет 1993 жылы көргенмін. Ол кезде Көкем ҚазГБҒЗИ инсти-
тутының директоры болатын. Ағайындарды аралап, отбасымен, Майра 
апа, Саламат бар қасында, бар ағайын үйге жиналып, дуылдаған әңгіме, 

көңілді отырыс болды. Осы ең алғаш көргенде мұнайшы екенін естігенмін, мұнайшы 
осындай болады деген ой менің жасөспірім санама, алдағы өміріме қатты әсерін ти-
гізді. Көп ұзамай нағашым тағы да ауылға соқты. Бірақ бұл жолы қыдырып емес, Фа-
риза Оңғарсынова апамыздың сенімді өкілі ретінде келді. Осы сапарындағы келісі де 
менің бала арманыма қанат қосты, содан бастап мұнайшы болам деген арманымның 
орындалуын мақсат еттім. 

Осылайша мен мектеп бітірген 1995 жылы Атырау мұнай-газ институтына оқуға 
түстім. Оқу басталған бойда жатақхана берілмейтін болғандықтан, Марат нағашымның 
үйінде жатып оқыдым. Содан бастап мен сол үйдің бір баласындай болдым. Нағашым-
ды содан кейін, барлық інілері сияқты, мен де Көке деп атадым. Ол үйге келген әр 
қонақтың, соның ішінде бүгінде аңызға айналған О. Көшековтың, Е. Тасқынбаевтың, 
қазақ мұнайының тұлғаларының талайының дастарқанда болғанын көрдім, қолдарына 
су құйдым, ұлағатты әңгімелерін тыңдадым. Бәлкім, балалықпен, жастықпен ұқпай, 
аңғармай қалған жайларым бар да шығар, дегенмен өміріме жетер сабақ алғаным анық.

Көкем менің нағыз пір тұтқан адамым болды. Мен оған қатты еліктедім, оның әр ісі-
нен өзіме үлгі алдым, оның айтқан ақыл-кеңесін еш күмәнсіз қабылдадым. Өйткені мен 
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оған сендім, үлкеннің алдынан кесе өтпейтін қазақы тәрбиемнен де болар, ол тапсыр- 
ған істі мүлтіксіз орындауға тырыстым. Содан да болар, ол мені өз баласы сияқты 
көрді, менің болашағыма алаңдап, оқуым, жұмысқа орналасуым, отбасы құруым – 
бәрі-бәрінің басы-қасында болды. Диплом жұмысын қорғағанда менің жұмыс тақы-
рыбым «Мұнай ұңғымаларын бұрғылау ертінділері» бойынша болды. Сол кезде же-
текшім бұл жұмыс бойынша ең мықты маман Марат Байзақов екенін айтқаны әлі 
есімде. Содан бері осы салада еңбек етіп келемін. 

Менің балалық арманымның жүзеге асуына өз қолымен көмек берген, осы салада 
маман ретінде қалыптасуыма мол ықпал жасаған Көкемнің менің өмірімдегі орнын 
жай сөзбен айтып жеткізу қиын. 2000 жылы институтты бітірген соң, диплом алғаны-
ма үш күн өтпей, мені Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми-зерттеу институты-
на жұмысқа алды. Білмегенімді үйретті, тек мен емес, мекемедегі жас мамандардың 
көбіне қамқорлық жасады. Ғылыммен айналысуға жағдай жасады. Соның арқасында 
Жапонияда тәжірибе алмасу бағытында іссапарда болдым. Кейін «Аташқа» кеткен-
нен кейін де менің жағдайымды біліп, өзінің қоластына жұмысқа шақырды. Мен ол 
кезде «Қарашығанақ» кен орнында еңбек етіп жүрген болатынмын. Бірде Шалданың 
қызынан тараған ұрпақтарына, жиендеріне ертіп барғаны есімде. Сол жиендердің бірі 
аяқ-астынан қайтыс болды да, Көке соларға жанашырлықпен көмектесті. Жиналған-
дар оған өздерінің ризалығын білдіріп сөйлеп жатты. Сол кездегі Түгелбаев Қашқын 
көкенің айтқан бір сөзі қазір есіме түседі. «Маратжан, айналайын, аман жүр! Аға- 
йын, Маратжанды мақтап жатырсыңдар ғой, рахмет! Мен сендерден сұраймын, Марат-
жанды мақтамаңдар, сақтаңдаршы!» деп еді. Ол кісі көпті көрген адам ғой, бауырын 
сақтайықшы деп, әртүрлі жайлардан сақтандырғысы келгені шығар... Дәурені жүріп, 
шалқып тұрған кезі еді ғой Көкенің. Сақтай алмағанымыз-ай!.. Бірақ адамның қолынан 
келетін не бар?

Өте өткір мінезді, жақсыны да, жаманды да тіке айтатын. Бірде аңға шығамыз деді. 
Махамбет жаққа қарай шықтық. Мен тек еріп жүрмін, қайда бағыт алғанын, кіммен 
кездесетінін өзі ғана біледі. Барсақ, ешкім жоқ. Айтқан жерінде біреу күтіп отыр, Көке 
күткен адам емес екенін түсіндім. Олар күтсін деп кетіпті. Әрі-бері отырғасын, Көке 
ашуланды да, «Кеттік!» деді. Кеттік. Махамбетке жақындағанда артымыздан джип 
қуып келе жатыр. Тоқтамайды көкем. Джип қуып жетіп, басып озып, біздің алдымыз- 
дан көлденең тұрып тоқтатты. Машинадан түскендер Көкеден кешірім сұрап, бір 
ашуын қиюын өтініп жатыр. Көке машинадан түспей отыр. Біраздан кейін ғана көкенің 
ашуы басылып, «Жақсының ашуы жібек орамал кепкенше» дегендей, бір сәтте бұлттан 
шыққан күндей болып жарқырап, жаңағы жігіттердің машинасына мініп, Махамбетке 
қарай кетіп бара жатты. Сол күні әңгімесін айтып, жарқылдап күліп, көңілденіп түн 
ортасы ауа қалаға қайтып келе жаттық. Апта соңында ауылға, Өрлікке қарай тартып 
отыратын. Сағынып баратын да, бір сергіп қайтатын. Жастығым болар, демалыс күн-
дері қалада болып, достарыммен бильярдқа барар едім мен болсам деп ойлайтынмын. 

Осында келгенде Қостанай жақтан келген Еркебұлан деген жігітпен жұмыстас 
болдым. Ол менің Атыраудан екенімді естігенде, Марат Байзақовты сұрады. Ол менің 
нағашым екенін айттым. Сөйтсе, көке Уфаға кандидаттық диссертациясын қорғауға 
барғанда Еркебұлан студент екен. Қазақстаннан келген аспирантқа кім көмекші бола-
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ды дегенде, сол Еркебұлан сұраныпты. «Марат Қорқытұлының қасында жүріп маман-
дығыма қоса адамтану ғылымын да игердім, институтты бітіргенше мені оның шәкірті 
деп бүкіл кафедра қолдап жүрді, оның арқасында қиналған сабақтардың да мәселесі 
оңай шешілді», – деп еске алады қазір ол. Дүниеден өткенше бауырларының, туыстар-
дың қамын ойлады. Бірде Дархан ағам қасында жолдас жігіттерімен нағашымның үйі-
не барыпты. Тоқсаныншы жылдар, заманның қиын кезі, ел еңсесін әлі тіктей қоймаған 
кез ғой. Шай ішіп отырғанда жігіттердің бірі алтындай жарқыраған шай қасықты қо-
лына алып, алтын қасық па деп таңырқапты. Сонда көке: «Менің ағайындарым ішерге 
ас таппай отырғанда, қайдан алтын қасықпен ас ішіп отырайын?» – деген екен. Мәлік 
нағашымды қатты сыйлайтын еді. Інілерін ертіп алып ағайындарын аралайтын. Аль-
фия мен Земфираны, Руфинаны үнемі ойлап, қамқорлап жүретін. Көкенің тілегін орын-
дап, Әсима екеуіміз кішкентай немересі Дарияның кіндік ата-анасы болдық.

Қазір Көкені сағынсам, Көкенің «Айтарым бар өзіңе, Әке» атты кітабын оқып 
шығамын да, сол бір сағынышқа айналған күндер көз алдыма келеді. Осында ай-
тылған, жазылғандардың қақ ортасында өзімнің жүргенімді, көзіммен көргенімді 
ойлаймын. Қазақтың мұнайы тарихындағы аңыз адамның қасында жүргеніме, оның 
өнегесін алғаныма қуанамын, өмір жолымның бастауында Марат көкемнің тұрға-
нына, Алланың маған сондай мүмкіндік бергеніне шүкір деймін.

Солдан оңға қарай: келіні Бақтылы, қарындасы Юлия, Майра мен Марат, 
қарындасы Майра 
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Жас буын – немерелер: Айгерім, Даниял, Арайлым

Немересі Даниял Немересі Дария 
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Айнаш Төлеш 
Племянница

…Открывается дверь, и в тот же миг комната наполняется смехом, шумом, 
весельем. Мы с радостным визгом несемся к знакомой фигуре. Ура! К нам в гости 
пришел праздник – дядя Марат! Это мои воспоминания из детства. Иногда, когда 
мне бывает грустно или накрывают какие-либо жизненные неурядицы, я возвра-
щаюсь к ним. И чувство того беспечного счастья снова наполняет душу, как это 
происходит всегда, когда я думаю о моем дяде.

Рассказывать о нем можно много, но так и не раскрыть до конца этого редкого 
и необыкновенного человека. Для каждого он был свой, и для меня тоже. И тут, в 
этом небольшом воспоминании, попробую немного, штрихами к портрету, пере-
дать то, каким его видела я, его племянница.

Начну, пожалуй, с главного. Он очень любил жизнь и до последних дней сумел 
сохранить, несмотря на то что достиг высоких профессиональных успехов,  уни-
кальную детскую непосредственность. Поэтому все и всегда он делал от души. 
Любил от души, работал от души, обижался от души, плакал от души, гулял от 
души. Конечно, это совсем не означало, что его мысли и чувства выставлялись 
напоказ. Нет. Как и у любого человека, у дяди Марата был свой, скрытый от по-
сторонних глаз, богатый и интересный внутренний мир, главное место в котором 
занимала семья.

Семья – семь Я. Это действительно было так. Он любил и переживал за своих 
родных. Стремился им помочь и старался при каждой представившейся возмож-
ности собрать родных вместе. Любил тетю Майру, свою супругу, детей. Очень 
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любил. Но не всегда мог об этом сказать. Почему? Наверное, потому, что ему, как 
настоящему мужчине, было трудно выражать в словах то неимоверной силы чув-
ство, что переполняло его. Близкие люди всегда ощущали силу его искренней и 
чистой любви, им не нужно было, чтобы он каждый раз это демонстрировал. 

Дядя Марат состоялся в профессии. Марат Коркитович Байзаков был нефтя-
ником от Бога. Это было его дело, его призвание. Он знал и любил свою работу, 
разбирался в ней и очень переживал, когда в нефтянку приходили, как он думал, 
случайные люди. В своей деятельности Марат Коркитович достиг успехов, зани-
мал ответственные посты, но даже когда закончил трудовой путь, то всегда инте-
ресовался развитием отрасли, ее проблемами. Для меня это был пример отноше-
ния к делу.

Человек, семья, работа. Это ключевые моменты, которые определяют нашу 
жизнь. Но есть и другие, которые принадлежат только нам. Какие они были у меня? 
Со временем, когда я подросла, дядя Марат стал для меня не просто родственни-
ком, он стал моим другом. Мне было интересно с ним разговаривать. У него был 
высокий интеллект, обширный кругозор, приправленные тонким чувством юмора, 
что делало каждую нашу беседу очень увлекательной. Он знал многое, причем 
сложные вещи умел преподнести простым языком, который хотя и не всегда был 
общеупотребительный, но в его устах неизменно гармоничен, причем настолько, 
что это было похоже на песню. И это было круто!

Что ярко помню еще? Когда дядя Марат уже болел, то скучал о дороге. Он 
любил водить машину. В то время он часто говорил о том, что жалеет о невозмож-
ности сесть за руль и помчаться по трассе. Трасса. Она давала ему успокоение, 
и на ней он ощущал истинное раздолье. Наверное, это не случайно. Психологи 
говорят, что дорога своей символикой отправляет нас к вопросам нашего бытия. 
И тогда этот образ может помогать нам как в поиске ответов на жизненно важные 
вопросы, так и в ориентации, как мы хотим дальше развиваться. Она сталкивает 
нас со свободой выбора: мы можем выбрать любую дорогу или проложить свою 
собственную. С ответственностью как перед собой – по какой дороге пойду, та-
ким и стану, так и социальной – решая, по какой дороге пойти, я ее делаю более 
натоптанной, и другим будет легче по ней тоже пойти. Мой дядя достойно прошел 
каждую из них…

…Открывается дверь, и в тот же миг комната наполняется смехом, шумом, 
весельем. Мы с радостным визгом несемся к знакомой фигуре… Воспоминания 
из детства. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Очень важно, когда они напол-
нены хорошими, добрыми, любимыми людьми. Мне повезло. Я в жизни встречала 
много хороших людей. Один из них – Марат Байзаков, замечательный человек и 
мой дядя... Спасибо Вам! Я очень скучаю…
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Гүлдана Мәлік
Қарындасы

Көкетайым, естимісіз менің Сізге дұғамды?
Сеземісіз, арнап Сізге оқып жүрмін Құранды.
Ол жақтағы жағдайыңыз не боларын білмедім,
Көкетайым, сағынамын, жүрек сізді сұрайды.

Көкетайым, бір Алладан тілегенім – кешірім,
Артық кеткен күнә болса Көкемнің,
Алла, өзің кешіргін!

Көкем-ау, сезесіз бе, Гүлдананың тілегін?
Жәннат төрі бұйырса екен өзіңізге, шын жүректен тіледім.
Көкетайым, сағынамын, жүрек үнсіз жылайды,
Сағыныштан кейде арманым тірлігіңізді сұрайды.

Көкем-ау, Сіз тұрған үй, Сіз жүрген жер қалды әне,
Орныңыз тұр үңірейіп, барша туыс мұңайды.
Көкетайым, жақсы адамдар бір Аллаға ұнайды,
Кеткеніңіз отбасына, ағайынға, достарға әкелді ғой мұң-қайғы.

Сабыр сақтап жүрміз, Көке, амал бар ма басқадай?
Бір Алланың қалауы сол, жүрегіміз мұңайды.
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Көкетайым, Алла жазып, сый қылса екен Жәннатты!
Соғып тұрса мына жүрек, дұға қылар әр сәтте.
Кешіре гөр, Көкетайды, кешірімді Аллахым!
Мың сәждеге баруға біз әзірміз!

*** 
Адам мәңгі жүрмейді, бұл өмірде – жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
Көкемізді сағынып еске алғанда. 

Асқар тау, асыл жан қамалымыз,
Естен кетпес мейір тұнған жанарыңыз.
Иманды бол, жұмақ болсын мекеніңіз,
Бір Алладан соны ниет етеміз!

Бүгін 6 шілде күні – Көкеміздің туған күні. Тірі болса, 67 жасқа келер еді. Әттең... 
Жүрегінен бәрімізге орын тауып, еркелетіп өсірген Көкеміздің орны мен үшін әрқа-
шан ерекше. Қазір көкемнің айтқан ақыл-өсиеті, қамқорлығы, әрбір істі шешудегі 
сабырлылығы, кесіп айтар нақтылығы жетіспей, орны үңірейіп, ойсырап тұр. Ақы-
лы, берген тәлім-тәрбиесі, жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгілік сақталады. 
 

Бауырлармен бірге. Оңнан солға қарай: Марат, қарындасы Роза, 
Қабілет, Мәлік, Аркадий, Ташкент
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Жалғас Аманкелдіұлы Қанатов
Шалданың ұрпағы

Аузын ашса, көмейден көрінер алтын жүрегі,
Жазылмай кеткен Ақ Көкем томға татыр жыр еді.
Үлгі боп үлкен-кішіге, әділдік үшін шарқ ұрар,
Қайыспас қайсар мінезің, емендей берік діңгегі.

Кеткен жоқ бейнең көңілден, біз үшін мәңгі тірісің!
Туысы бөлек маңғазым, тұлғасы биік, ірісің.
Тарихын жазып туыстың, мұра қып асыл қалдырған,
Аруағын ризалап, көтерген көкке тірісін.

Жаныңнан шуақ төгілген, толассыз туған күй сынды,
Түйгенің толы даналық, кейпің бейне би сынды,
Ат басын бұрса көкеміз жанына барып жайғасып,
Есті әңгіме тыңдап ек, ескірмейтін қисыны.

Көңілді шалған мұң қаяу, жанарды ащы жас жуып,
Салымыз суға кетіп жүр, батырғандай тас буып.
Жолыңды алға жалғайды, туыңды төмен түсірмей
Өзіңді өскен пір тұтып, соңыңнан ерген жас буын.
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Ағасы Мәлік, Марат, Майра  

Ағайын-туыс бас қосқанда. Бірінші қатарда: ағасы Бақыт, апа-жездесі Ғалым 
мен София, құдасы Алмас. Екінші қатарда: Мақсот, Шара, жиені Гүлфайрус, 

Марат, Майра, құдасы Жұма



Өмірдің жарқын сәттері-ай!

Табиғат аясында 



Дәурен мен Жанардың тойында  

Қайран күндер кешегі...
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Бауырлар бас қосқанда, 
өзіңді еске алады...  

Мақсот Қорқытұлы Байзақов

Тынысым едің сен менің...  
Ушел мой брат, ушел невозвратимо.
Его уже не вернёшь ни зовом, ни мольбой,
И раньше срока став седее снега,
Остался я один, с самим собой.

Ничем не восполнимая утрата,
Слезами крик души не растопить.
Тогда от горя разум сокрушался,
А в сердце рана до сих пор болит.

Минувшее окидывая взглядом,
Мне кажется, всё было лишь вчера.
Когда с Маратом по жизни шли рядом 
И радовались свету бела дня.
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А ныне с нами больше его нет,
Хоть часто зову его в бреду.
И жертвовать готов своею кровью,
Чтоб надежды зажечь звезду.

Но тщетно, оттуда нет возврата,
Часов лишь бой я слышу в тишине,
И кажется, что это сердце брата 
Стучит и беспокоится во мне...

Там, где покоятся наши родители и старшая сестра Лилия, похоронили мы и 
Марата. Ныне он вступил в вечность, но частичка его присутствует в каждом из 
нас. А всё, что мы в нем любили, чем в нем восхищались, всё это останется теперь 
с нами. И наши чувства и действия сегодня несут на себе отпечаток Марата. Он был 
неординарным, сложным, как любой талантливый человек. И в то же время он был 
очень чувствительным, ранимым, с обостренным чувством справедливости, за что 
его уважали и любили везде, где ему приходилось работать, в том числе и за глубо-
кие знания в своей профессии. Ведь недаром он возглавлял КазНИГРИ 11 лет. 

При этом он прекрасно знал художественную литературу. Часто цитировал ве-
ликих мыслителей и философов и радовался каждой приобретенной хорошей кни-
ге, пополняя свою большую библиотеку. Когда мы бывали с ним на различных ме-
роприятиях, я не переживал, как мне себя вести, что говорить. Все функции брал 
на себя Марат. Благодаря Марату именем нашего отца, фронтовика-орденоносца, 
назвали одну из главных улиц районного центра Махамбет. Это наша гордость и 
слава. Также он восстановил памятники всем нашим предкам и до конца жизни 
бескорыстно помогал всем родственникам. 

У него было очень много друзей, и хороших, и не очень. И он старался никому 
не отказывать в решении тех или иных проблем, в том числе финансовых. 

У Софы была самая настоящая материнская любовь к Марату. Она сильно опека-
ла его и готова была пойти на любые жертвы ради него. Многие коллеги Софы счи-
тали, что Марат ее единственный брат, не знали, что их двое в семье. Когда Марат 
заболел, мы думали, что это временный недуг, что все наладится и он выздоровеет. 
Но оказалось, это не так. Болезнь оказалась коварной, стала прогрессировать и при-
носить ему тяжелые страдания. И даже после операции мы в душе верили в чудо. 
Но чуда не произошло. Начались невыносимые боли в позвоночнике. Ему было тя-
жело вставать, ходить, и видно было, что он угасает с каждым днем, хотя, казалось, 
делалось все возможное. И в это трудное время в уходе за Маратом супруге Майре 
помогала друг семьи Лида, за что мы все ей очень благодарны и признательны. 

Но весь груз ответственности, конечно, лежал на плечах Майры. Надо было 
обладать железным терпением при уходе за таким больным… А еще надо было 
найти компетентного врача-уролога для проведения временами сложных процедур 
на дому. Не каждый соглашался. Кроме этого, нужно было бегать по аптекам в 
поисках нужных лекарств, которые порой доставали только через знакомых, а 
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также других медицинских принадлежностей, необходимых для Марата в тот мо-
мент. И все это приходилось делать Майре. Естественно, и родственники помога-
ли как могли. Низкий поклон Майре от нас. Несмотря на всю тяжесть болезни, в 
душе Марата теплилась надежда и вера в завтрашний день. Он мечтал погулять на 
свадьбе младшего сына Исмаила… Но увы…

Повтори, воссоздай, возверни
Жизнь мою, но острей и короче.
Слей в единую ночь мои ночи
И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,
Ночь одна, что прожить мне дано.
А под утро отлет лебединый –
Крик один и прощанье одно.
                                  Давид Самойлов 

Пока мы живы, Марат будет жить в нашей памяти и в наших сердцах как нега-
симый свет, несущий на землю тепло и добро. О работе, друзьях, коллегах, семье и 
родственниках Марат подробно написал в своей книге «Поговори со мной, Отец». 
Я же написал то, что знал и видел…

Е.Н. Ханның мерейтойы. Алматы, 15 мамыр, 2009 жыл 
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Той дастарқанында. Оңнан солға қарай: Ақтоты апай, Балтабек Мұқанұлы, 
Марат пен Майра 

Марат Қилыбаев Мақсот ағасымен бірге 
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София Қорқытқызы Байзақова

Бауырым...

Бауырынан айырылу қасіретін ешкімнің басына бермесін. Қазақтың 
«Досым түгілі, дұшпаныма тілемеспін» дейтіні осы болса керек, сірә? 
Қара жерге қара тырнағын да қимас бауырым, ортамыздан кеткеніне де 

жыл жылжып келіп қалды. Мен әуелден Мақсот пен Маратты қос қанатым дейтін 
едім. Қалай жоқтасам да, қалай жыласам да, бір қанатым – Маратым жоқ. 

Біз отбасымызда Лилия, мен, Мақсот, Марат, Роза, Нұрия және Света – бәріміз 
әкеміз бен анамыздың мейірімі мен махаббатына шомылып өстік. Мұны не үшін 
айтып отырмын? Оның себебі, адам баласы балалығында мол махаббат пен ме- 
йірімге толығымен қанып өссе, оның өмір жолында балалықтың шуағы мәңгі қалып 
қояды екен. Яғни бақытты балалық адамның толық өмір жолының қалыптасуына 
ықпал етеді екен. Біздің бақытымыз да сол, отбасымызда әкеміздің тәрбиесі мен 
анамыздың мейіріміне мол сусындадық. Бүгінгі күні әрқайсысымыз өмірден өз жо-
лымызды, өз орнымызды тапсақ, бұл – біздің бақытты балалығымыздың жемісі. 

Марат кішкентай күнінен елгезек, еті тірі болды. Оны бәріміз жақсы көретін 
едік. Әкем оған соншалықты сенетін еді. Бәйгеге қосатын аттарына мінгізіп, та-
лай рет мәре сызығын қиып өткен жеңісті күндер әлі күнге көз алдымда. Әкем 
атқұмар болғанын бәрі де біледі. Бәйгеге Марат пен Мақсот үнемі бірге түсетін, 
бірақ әрқайсысының өзіндік атқарар рөлі болатын. Мақсот бәйгедегі бірнеше ат-
тың біреуіне, ал Марат жүлдегер болатын, нағыз жүйріктің өзіне мінетін. Әкем 
Маратты ең асау деген атқа мінгізетін. Ол аттан құлап, зақым келеді деген үрей 
ешқашан болмайтын. Аттан құлап, кейде балалықпен әлсіздік көрсеткен жағдайда 
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да, әкем аяушылық білдірмейтін, қамшымен тартып жібергенде, Марат атқа қайта 
қонатын. «Қыран балапанын құздан лақтырып ұшуға үйретеді» деген тәлімнің үл-
гісі осы шығар, бәлкім. Осындай тәрбие көрген ұл желдің өтіне де, күннің бетіне 
де сыр бермейтін төзімді болары сөзсіз. Бұл Мараттың алдағы болашақ өмір бәй-
гесінде артта қалмауына үлкен әсер етті деп ойлаймын. Ол тек жеңімпаз болуға 
ұмтылды, болды да! 

Әкем де, анам да Мараттан ғана емес, бәрімізден де зор үміт күтті. Бірақ Ма-
ратқа үлкен сенім артты. Бауырым сол сенімді ақтады да. Ол кішкентайынан өте 
намысшыл болатын. Алдына мақсат қоя білетін және соған жете де алатын. Мек-
теп бітірген жылы оқуға түсуге екеуіміз бірге жүріп құжаттар тапсырып едік. 
Ешқандай тамыр жоқ, таныс жоқ, өз білімін дәлелдеп, оқуға түсті.

Ғалекең оны туған інісіндей көретін еді. Екеуінің арасында кез келгенге беріл-
мейтін үлкен түсіністік пен сыйластық бар еді. Ғалекеңнің туғандарымен ерекше 
сыйластықта болып, үлкендердің алдында ізетін, кішіге қамқорлығын аямайтын. 
Өте жанашыр болатын, туыстардың барлық шаруа жайын білетін, оған өзінің 
көмегін тигізуге тырысып, ізденіп жүретін. Бәріміз оған соншалықты сенетінбіз, 
бізде оның қолынан келмейтін нәрсе болады-ау деген ой болмайтын.

Марат өмірден өткенде біз қасында бола алмадық. Ең үлкен өкінішім де осы... 
Біз Марат жайлы естеліктер айтуды бастағалы, оның барлық қылықтары көз ал-
дыма келіп, өткен күннің естеліктері жадымда жаңғырып жатыр. Ең алдымен, күн 
сайын телефон шалып, менің даусымды естігісі келгенін айтатыны, әр істе маған 
ақыл салатыны көз алдыма келеді. Ғалекеңе кенже інісіндей еркелейтіні, маған 
айтпайтын сырлары мен құпиясын оған айтатыны елестейді. Ол барлық жиындар-
дан, тойлардан кейін жиналып отырып әңгіме айтқанды, бірге дастарқанда отыру-
ды жақсы көретін. Біз де әрқайсысымыз естелігімізді дастарқан басында айтыла-
тын әңгімедей етіп айтқымыз келді. Тек бұл отырыста Маратымыз ғана жоқ. 

Аллаға шүкір деймін, бауырым әкеміз бен анамыздың тәрбиесін, бізге сіңірген 
еңбегін ақтады. Қорқыттың ұлы деген атқа лайықты болды. Кез келгеннің қолы жет-
пейтін биіктерді бағындырды, қайда жүрсе де, абыройлы болды. Оның жүрген, еңбек 
еткен ортасында ойып алар орны болды, айнала туысқанымыз бен дос-жаранымыз 
сағынып еске алатындай, әрқайсысының өмірінде жарқын із қалдырып, құйрықты 
жұлдыздай болып өте шықты. Менің оны қандай сағынып жүргенімді білсеңіз ғой!.. 

Оның достарының, жұмыстастарының Марат жайлы айтқан естеліктерін тың-
дағанда да бір серпіліп қаламын. Астана қаласында өткен Мараттың жеті күндік 
кәдесінде жұмыстастары, еңбектес жолдастары, достары көңіл айтып келгенде  
М. Батырбаевтың айтқанын ерекше атап кеткім келеді. «Х.Ж. Өзбекғалиев өте 
адал адам болатын. Айналасына да сондай адал, таза, өз ісінің шеберлерін жина-
ды. Оның Маратты қасына алып, өзі бағыт беріп, сенім артуының өзі көп жайдан 
хабар беретін еді. Марат келгенде, қандай кен орны болса да, әрі қарай жұмыс 
жүретініне сенімді болатын едік. Ол өз ісінің нағыз маманы, шебері болатын», – 
деген еді. Осы айтылғандай естеліктерді тыңдағанда, мен бауырымның өмірден 
өз орнын тауып, адам ретінде де, маман ретінде де мақсатының ең биігіне жеткен 
азамат болғанына тағы бір рет көзім жетеді де, Аллаға шүкір етемін. 
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      Альфия Арсланова              Земфира Арсланова             Руфина Джейкман

Племянницы

Дядя Марат для нас был самым близким и родным человеком. Когда не стало 
наших родителей, он один из первых протянул нам руку помощи. Он всегда с 
теплотой вспоминал их. Лилия, так звали нашу маму, была старшей сестрой 

дяди Марата, ей было 46 лет, когда ее не стало. Через пять лет не стало нашего папы 
Анвара. И дядя Марат до конца своей жизни всегда опекал нас. Он говорил, что благо-
даря нашему папе стал нефтяником. Помним, когда мы жили в Кульсарах, он приезжал 
к нам на практику (он тогда учился в Уфимском нефтяном институте), отводил нас в 
детский сад, называл нас всегда ласково Альпушка и Земпушка. Когда уже переехали 
в поселок Геолог, он был частым гостем у нас. Наши родители его любили, старались 
ему помочь чем могли. Он был очень добрым, всегда приходил всем на помощь. Зво-
нил, интересовался, как у нас дела.

Пишем эти строки – и боль в сердце. До сих пор не верится, что его уже нет с нами, 
нам так не хватает его. Он помнил все дни рождения своих родных, всегда нам напоми-
нал. А теперь стало так пусто без дяди Марата. Он собирал всегда всех родственников, 
благодаря ему мы общаемся со всеми, был очень гостеприимным человеком, как Кор-
кыт ата и Асия аби. Когда приезжал дядя Марат, абика с утра уже ставила мясо, делала 
бешбармак, баурсаки, пироги.

Абика так его любила, переживала всегда за него. В 2015 году дядя Марат поста-
рался, чтобы в селе Махамбет одну из улиц назвали в честь нашего дедушки, ветера-
на войны и труда, Коркыта Байзакова. Столько людей было там на открытии, давали 
большой ас-садака. Он написал книгу про отца, чтобы потомки помнили своего деда. 
Мы всегда будем гордиться, что у нас был дядя Марат, такой замечательный, добрый, 
искренний. В наших сердцах он будет всегда, мы его никогда не забудем.



Марат Байзақовты еске алу...

205

Марат пен Майра жиендері Руфина, Жазира, Оливер, Алан, 
Земфира, Альфия, Лилиялармен бірге

Достардың ортасында 
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Роза Қорқытқызы Байзақова 

Маған Марат әлі күнге алыс бір елге іссапарға кетіп қалған сияқты... Ол 
көп кешікпей келетіндей, я болмаса, сәлден соң телефон соғатындай 
болады да тұрады. Оны жоқ деуге әлі де қия алар емеспін... 

Марат жайлы ойласам, біздің балауса шағымыз көз алдыма келе қалады. Оның 
мені қамқорлап, оқуға түсуге Оралдың ауылшаруашылық институтына апарғаны, 
бәріміздің бала күніміз, әкем мен анамның қасындағы алаңсыз күндеріміз еріксіз 
көз алдыма келеді. Біздің бала күнімізде үйде үлкен әжеміз болды. Оны Қалима әже 
деп атайтынбыз. Мен оны біздің туған әжеміз деп ойлайтынмын. Оны әкем мен анам 
өте құрметтейтін. Оның көзінше, тіпті, өз балаларына қатты сөйлемейтін. Сол кісіге 
қатысты бір оқиға есіме түсіп отыр. Бірде Қалима әже анама: «Әсия, қазаққа қатын 
болғаныңа қанша жыл болды, әлі күнге татарша қосып сөйлейсің?» – деп ренжі-
гені бар. Оны құлағы шалып қалған Марат, бұлқан-талқан болып ашуланып, жылап: 
«Менің анам – нағыз қазақтың әйелі, неге олай дейсіз, ол – ең жақсы адам», – деді. 
Әжеміз сасқалақтап, өзінің ойнап айтқанын айтып, Маратты әзер жұбатып еді. 

Мен мектепті бітірген кезде біздің үйде София, Мақсот, Марат үшеуі студент 
еді. Ақтөбенің бухгалтерлер дайындайтын курсында он ай оқып, Ғалым жездем 
мен София апамның Гүлфайрузын бағып, ауылға қайттым да, совхозда есепші 
болып еңбекке кірістім. Кейіннен мен еңбек жолымда есепшілік қызмет жасап 
жүргенімде бас есепші болдым. Бірақ мені жоғары білімі жоқ деп, ол жұмысқа 
лайықты көрмегендер де табылды. Осындай сәтте Марат маған Алматы Қаржы 
институтының сырттай бөліміне оқуға түсуге кеңес берді. Мен, әрине, бас бухгал-
тер болуға аса көп ұмтылған да жоқ едім, өйткені мамандығыма қажетті біліктілік 
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дағдыларын мен жоғары білімсіз-ақ игерген болатынмын. Марат болса жоғары 
білім қажеттілігін маған табанды түрде дәлелдеді. Сөйтіп соның арқасында мен 
жоғары білімді маман атандым. Ол бізді үнемі қамқорлап жүретін, бізді мақтан 
ететін, өзі араласқан достарымен, таныстарымен таныстырып жүретін. 

Өзінің үйінде болсын, басқа ағайындардың болсын, қуанышында да, қайғы-
сында да бізді қалдырмай ертіп жүретін. Барғымыз келмесе, бізге ұрсып та ала-
тын, ұялтатын. Ағайын-туысты адам таңдап алмайтынын, туыстарды атақ-дәре-
жесіне, тұрмыс деңгейіне қарап бағалауға болмайтынын үнемі айтатын, есеппен 
араласатындарға өте қарсы болатын, ондай қарым-қатынасты мүлдем түсінбейтін. 
Қолынан келген барлық мүмкіндікті адамдарға жақсылық жасау үшін пайдалана-
тын. Үйінен қонақ арылмайтын, олардың үйінде я түскі аста, я кешкі аста міндетті 
түрде қонақ болатын. Соның бәрін Майра жеңгеміз қабақ шытпай атқаратын. 

Марат бәріміздің отбасымызға, балаларымыз бен немерелеріміздің өміріне 
ұмытылмайтын із қалдырды. Менің үлкен немерем Батырхан Маратты «Қаймақ 
ата» деп атайтын. Оның себебі бар еді. Ол кезде Марат Ақтауда тұратын. Өрліктен 
келе жатып біздің үйге келсе, үйде Батырхан ғана бар екен. Марат асығып бізді 
күтпей кетіп қалыпты, қолында бір банка қаймағы бар екен, соны беріп кетіпті. Біз 
келгесін бұны кім әкелді, кім келді десек, Батырхан бір аға келді, сол беріп кетті 
дейді. Кейін Маратты көргенде қатты қысып құшақтап алды да: «Міне, осы аға 
қаймақ әкелген! Мен сізді бұдан былай «Қаймақ ата» деп атайыншы», – дегені! 
Содан соң Рауан да, Жамиль де Маратты «Қаймақ ата» деп атады. 

Бірде Батырхан Мараттың машинасымен Өрлікке барған болатын. Біз басқа 
машинамен шықтық. Олар бізден бір сағат бұрын кеткен еді. Біз жолда бейіт ба-
сына соқтық. Өрлікке келсек, олар әлі келмеген. Біраз уақыттан соң Мараттар да 
келді. Немерем мойны салбырап машинадан түсіп келеді, аузы томпайып ренжіп 
келеді. Тыңдасақ: «Осы Қаймақ атамен жүрсең, моладан шықпайды, әбден шар-
шадым!» – деп бұртаң-бұртаң етеді.

Біздің отбасымыздың ең шуақты да, бақытты сәттері менің бауырым Марат-
пен тығыз байланысты. Мен осындай бауырым болғанына Аллаға сансыз мәрте 
шүкір етемін, оның жаны жәннатта болуын күніне сан мәрте Алладан тілеймін.

Марат пен ағасы Мақсоттың 
балалақ шағы

Марат досы Хайдардың 
ұлы Маратпен



Шуақты ғұмыр

208

Қуаныш Альбертұлы Наурызалин
Жиені

ағашым ерекше адам еді. Оның келгені біздің бәріміз үшін қуанышты 
оқиға еді. Ол келгенде қасынан шықпайтын едім. Айтқан әзілдері, 
қойған сұрақтары еріксіз өзіне тартып, қасынан жібермейтін. Демалыс 

күндері ол бәрімізді бастап моншаға жиналатын. Моншаға кірер алдында нағашым 
ең алдымен сыпыртқы таңдайтын. Оның ішінде қайың мен еменнен жасалғанын 
айрықша бағалайтын. Нағашым сыпыртқы таңдауға аса бір ыждағаттылықпен, 
жанын салып қарайтын. Моншаға кірген соң да өзі жасап алған ережелері мен 
барлық тәртіптің сақталуын қадағалайтын. Жиырма жылдан астам уақыт қасын-
да жүрсем де, үнемі сыпыртқыны булаудың тәртібін қайталап айтатын. Моншада 
буға отырып шыққан соң, міндетті түрде бал қосылған көк шай ішуді әдетке ай-
налдырған едік. Шай ішерде міндетті түрде менің шайды қайтаруымды қадағалай-
тын. Ең соңында екеуіміз итмұрын (шиповник) шайын ішетінбіз. Нағашымның 
арқасында мен орыс моншасына ғашық болдым десем де болады. Әлі күнге дейін 
мен моншаға келген сайын қадірлі нағашымды сағынышпен еске аламын да, оның 
айтқан ережелерін еріксіз орындай бастаймын... 

Кішкентай күнімде Жайыққа, Каспийге суға түсеміз деп шыққанымызда оның 
«Суға кетіп қалсаңдар, үйге келуші болмаңдар!» деп жиі айтатын әзілі бар еді. Біз 
сол сөзіне қоймастан күлуші едік. Біздің күлкіміз тыйылғанда, судан сақ болуы-
мызды ескертуді ешқашан ұмытпайтын. 
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Нұрия Қорқытқызы Байзақова

Менің баламның Азамат деп атын қойған Марат болатын. Жақсы Азамат 
болып өссін деген тілегін айтып және оның жақсы болуына өз көмегін, 
ақыл-кеңесін аямаған еді. Кейде менің баламмен арақатынасыма келіспе-

ген ойы болса, маған айтатын еді: «Нұрия, жастардың жастығы болады ғой, балаларды 
да, өзіңді де қинама», – дейтін. Менің баламның үйлену тойы біздің бәріміз Маратпен 
бірге тойлаған соңғы тойымыз болатын. Осы тойды соншалықты асығып күтті. Тойда 
өзі ауырып жүрсе де, сездірмей, билеп, татарша ән айтып, бәрімізге үміт беріп еді. 

Бірде Марат Алматыға тойға келіп, ауруханаға түсті. Сол кезде біз: Роза, мен, Азамат 
үшеуіміз бардық. Сонда Азаматқа ананы сыйлау ер-азаматтың басты міндеті деп айт- 
қаны бар. «Ешқашан анаңды ұмытпа, ең алдымен анаңның жағдайын сұра, шариғатта 
да айтады, әкең мен анаң шақырса, алдымен анаңа бар деген бар. Мен қай жақта жүр-
сем де, алдымен анама хабарласатын едім, телефонмен дауысын естісем, жаным ты-
ныштық тауып қалатын», – дейтін. Ол сөзінің жаны да бар еді. Марат іссапардан келе 
жатқанда үнемі анамызға хабарласатын. Ұшақ нешеде қонса да, күндіз болсын, түнде 
болсын, алдымен анамызға барып, амандығына көз жеткізуші еді. 

Анамыз да оны ерекше жақсы көретін. Марат жайлы әңгімелегенде балалық шағым 
киноның лентасындай көз алдымнан тізбектеліп өте бастайды. Папамның ат жаратып, 
бәйгеге қосатыны, Мараттың ылғи бір асау аттарға мініп, бәйгенің алдын бермейтіні, 
аттан талай ұшып түскені, ештеңеге қарамай қайта ұмтылып, атқа қайта мінетіні... бәрі-
бәрі көз алдымда. Сол кезде анамыздың не жаны қалды екен деп ойлаймын қазір. Пер-
зенті үшін шыбын жанын шүберекке түйіп тұрса да, ешқашан сездірмейтін. Тек анам 
ғана емес, біз бәріміз де Мараттың тілегін тілеп, бәйгеден келе жатқан аттарды күтіп 
тұратынбыз. Марат бәрінің қамын ойлап жүретін. Тірінің ғана емес, өмірден кеткен-
дердің де... Кішкентай күнінде дүниеден өткен қарындасы Сәуленің басына белгі қо- 
йып, шарбақпен қоршады. Оның армандары өте көп еді. Орындалуын Алла жазбады. 
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Светлана Коркитовна Байзакова

Яркая звезда

В нашей семье Байзаковых я – младший и поздний ребенок. Когда я роди-
лась, папе было 51, а маме 45. И конечно же, разница в возрасте со стар-
шими была немаленькой, с Маратом – 11 лет. Когда он окончил школу, я 

еще ходила в садик. Где-то начиная с 8-го класса я с родителями осталась одна, так 
как жили в поселке, работы было много, папе приходилось помогать по хозяйству 
во дворе, маме – по дому. Очень сильно уставала, уроки делала только ночью, а 
утром – в школу. И когда приезжал Марат, я просила его помочь решить задачи 
по математике и физике, он никогда мне не отказывал, решал их быстро – как 
говорят, щелкал как семечки, а я переписывала их на чистовик и спокойно шла в 
школу. И вот на одном из уроков математики мой преподаватель Георгий Ивано-
вич Шин, а он учил и Марата, открыв мою тетрадь, хитро улыбнулся и спросил: 
«Что, Марат приехал?» Я с удивлением задала ему встречный вопрос: «Откуда вы 
узнали?» – «А я узнаю почерк Марата, только он таким способом решал задачи», – 
ответил он. Мне, конечно, было стыдно, и одновременно я была очень горда за 
своего брата, что спустя столько лет его помнят. Он был одним из лучших и спо-
собных учеников в нашей школе!

Я была младшая в семье, и Марат с какой-то особой заботой относился ко мне, 
опекал меня до последних своих дней. Вспоминается тот далекий 80-й год, когда 
я окончила школу и поступила в Казанский химико-технологический институт. 
Экзамены сдавала в городе Шевченко (приезжала приемная комиссия) в июле, а 
в конце августа надо было ехать на учебу. Марат специально взял отпуск, чтобы 
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отвезти меня в Казань, так как я никогда самостоятельно не выезжала из дома. Мы 
взяли билет на самолет, рейс Шевченко – Гурьев – Казань. Маленький самолет  
Як-40, который летал два раза в неделю. И вот в день отъезда мы приезжаем в  
аэропорт, а там объявляют, что самолет по каким-то причинам, не залетая в Гурьев, 
из Шевченко полетел в Казань, пришлось ждать следующего рейса, а это три-че-
тыре дня, и я опоздала на учебу. 

Казань встретила нас пасмурной, дождливой погодой, на душе было тоскливо. 
Недружелюбно меня встретили и в деканате, декан факультета Т. Ф. Батракова 
швырнула мне студенческий билет, сказав: «Еще один день опоздания, и Вас бы 
отчислили из института». И только благодаря моему брату, который был все время 
рядом и как мог успокаивал, говоря: «Ничего, Светуля, зато ты будешь учиться в 
городе, где учился сам Ленин!» (в то время это было актуально), я выдержала все 
это. Марат пробыл еще пару дней, познакомился с ребятами из Казахстана, а перед 
отъездом сводил их в кафе, накормил голодных студентов и попросил, чтобы они 
присматривали за мной, помогали. Кстати, в прошлом году 29–30 сентября была 
встреча в Атырау с выпускниками КХТИ из Казахстана, и один из тех студентов, 
Куаныш Сагадиев, с большой теплотой вспоминал знакомство с Маратом.

Добрая душа, большое сердце. Таким был мой брат.
Вспоминая Марата, не могу не рассказать еще один, можно сказать, забавный 

случай. Это было в 2004 году, Марата назначили на должность генерального ди-
ректора компании «Аташ» в городе Актау, и он приехал в Астану на полгода для 
подготовки работы. Приехал 9 февраля и жил у нас. Нашему с Багиджаном сыну 
Нурлану тогда был год и месяц, он начинал что-то говорить, повторять слова. Ба-
гиджан обращался к Марату «Маке». И вот Нурлан, постоянно слыша это слово, 
однажды подходит к Марату и говорит: «Маке». Марату это понравилось, и он 
даже в последующем разрешил Нурлану так себя называть. Всегда говорил: «Я 
только Нурлику (именно так он называл Нурлана) разрешаю обращаться ко мне 
Маке, больше никому из племянников». 

Столько было связано у меня с ним, так его сейчас не хватает...
Он для нас – ЯРКАЯ ЗВЕЗДА, которая будет светить еще долго-долго, согре-

вая своим теплом и светом!



Шуақты ғұмыр

212

Азамат Толыбаевич Танирбергенов
(Названный лично 

Маратом Коркитовичем Байзаковым)

Прокручивая в памяти историю прожитых дней, вспомнил момент, на-
верное, и сейчас способный вызвать улыбку на лице моего старшего 
поколения: «А бывает ли у ребенка несколько мам и пап?». Сейчас с 

уверенностью могу сказать: «Да». Папа Толыбай, мама Нурия, папа Галим, мама 
Софа, мама Шара, папа Максут, папа Альберт, мама Роза, папа Бакира, мама Све-
та, мама Майра и папа Марат. 

С ранних лет я всегда думал, что «Нағашы» – это не просто совокупное назва-
ние всей родни по материнской линии, а статус родственника, а именно дяди, ко-
торый по полномочиям ничем не уступает отцу и несет такую же ответственность 
за меня, как и сам отец. Таким ОН и был, мой Нағашы: решительный, надежный, 
уважаемый и любимый нами. С детства люди всегда думали, что я его сын, так 
как я очень сильно на него похож внешне. Не только внешне, я также унаследовал 
его характер, его стиль жизни. И самое главное: я – племянник Марата Байзакова. 
Отец всегда говорил, что джигита будут оценивать, смотря на его Нағашы. Так оно 
и есть: его имя – один из самых главных козырей в моей жизни.

Мой Нағашы, Көке и папа, с твоим уходом я, словно осиротевший ребенок, 
пытаюсь найти тебя во всем: в воспоминаниях, в текущих мыслях, в планируемых 
решениях, в своем характере. Не будет того звонка, от которого становится трепет-
но на душе, но в то же время тепло и уютно, так по-семейному, по-родственному. 

Все тот же ежедневник, подаренный моим дядей 19 лет назад, сопровождает 
меня на трудовом пути и на любых производственных встречах, по-своему служа-
щий талисманом для меня, хранящий нужную и полезную информацию, дающий 
верные советы для меня, как и мой ДЯДЯ.

По жизни ты всегда дружил с улыбкой,
Веселый, обаятельный, живой.
Как быстро все случилось в мире зыбком,
Оставив нас, ушел ты в мир иной.

Но ты оставил очень много продолженья,
Весёлый дедушка, заботливый отец.
Закрыты зеркала от отраженья.
Где ты, бессменный наш философ и мудрец?

Какая большая и тяжелая потеря.
Какой же ты ещё способный, молодой.
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И ни один из нас по-прежнему не верит,
Что ты ушёл от нас... ты даже не седой… 

Мы будем помнить, в сердце ты навеки.
Так много тех, кому ты дорог был… 
Небесный рай с теплом тебя пусть встретит…
Нам больно... Помним, Любим и Скорбим...

*** 
Сегодня ночью в отражении увидел дядю своего,
Почти заплакал, стало больно, осознавая вдруг с чего.
Он улыбался в полумраке, он будто рядом, как живой,
Я подошел чуть-чуть поближе, он все стоял, такой живой. 

Печаль пронзила душу и взгляд за памятной стрелой,
Уже как год разделены стеною нерадостной холодной весной.
Пройдя немного в отраженье, был я похожий на него,
Одно короткое мгновенье, а сколько вспомнилось всего...

Прости нас всех за то, что было, прости... и мы, конечно же, простим,
Пусть твое сердце на земле остыло, но памятью его мы воскресим. 
Ты в памяти навечно, живешь в сердцах ты наших навсегда,
Как горько знать, что жизнь не бесконечна и что теперь пришла твоя пора. 

Я в пустоту отчаянно смотрю, я ничего не чувствую, не вижу.
Не думаю, не знаю, не хочу... и даже не люблю и ненавижу. 
Дойдя по стенке до угла, спиною прислонившись, зарыдал,
Тебя не будет больше никогда, как страшно, что я это осознал.




