Жолбарыс қажы Баязидтің
биографиясы
Баязид 1934 жылы 5 мамырда Қостанай облысы Мендіқара ауданының
Лаба ауылында дүниеге келген. 1948 жылы мектепті бітірді. С. М. Киров
атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің
түлегі (қазіргі Әл-Фараби).
Ж. Баязид өлеңдерді студенттік жылдары жаза бастады, оның
шығармалары мерзімді басылымдарда жарық көрді. Ол 12 поэма, 16 баллада
және "Жыр-ғұмыр", "Жыр мен сыр" атты үш томдық басқа да көптеген
поэтикалық шығармалар жазды. «Бақытымның бұлағы», «Ақиқаттың ақ
шыңы» жинақтары шығарылды.
1982-1986 жылдары Ж. Баязид Қостанай облыстық мәдениет
басқармасының жүйесінде жұмыс істеді. Ұйымдастыру комитеті мен қазылар
алқасының мүшесі ретінде VI-ХІ Қостанай облыстық ақындар айтысын
дайындау мен өткізуге белсене қатысты. Осы жылдары ол облыс
ақындарымен үлкен шығармашылық және дайындық жұмыстарын жүргізіп
келеді. 1982 жылдан 1994 жылға дейін, құрметті демалысқа шыққанға дейін
Беимбет Майлин атындағы облыстық әдеби бірлестігінің қазақ поэзиясының
секциясын басқарды. Облыстық халық шығармашылығы және мәдени ағарту
ғылыми-әдістемелік орталығында жұмыс істеген. Баязид облыстың үздік
ұжымдарының жұмыс тәжірибесі туралы отыздан астам буклет пен баспа
плакаттарын екі тілде шығарды.
Ж. Баязидтің өлеңдері республикамыздың көптеген композиторларының
музыкасына жазылған, оның шығармаларына 100-ден астам ән жазылған. 2004
жылы «Махаббат оты сөнбейді» («не угаснет пламя любви») әндер жинағы
жарық көрді. Жинақ 53 нотасы бар ең танымал әннен тұрады. Әр жылдары
жазылған ән мәтіндері «Ауыл кеші көңілді» жинақтарында басылып шықты.
Көптеген танымал әндер Қазақстан Республикасының Халық және еңбек
сіңірген әртістерінің орындауында республикалық радио мен теледидар
арқылы естіледі. Ж. Баязидтің өлеңдеріне арналған әндер тек Қазақстанда ғана
емес, жақын және алыс шет елдерде де танымал
2004 жылы «Қостанай қаласының Құрметті азаматы» атағы және 2014
жылы «Меңдіқара ауданының Құрметті азаматы» атағы берілді, 2004 жылы
Қостанай меценаттар клубының «Қазына» сыйлығын, 2009 жылы арнайы
сыйлық алды, «Қазақ теледидары 60 жыл», «Қостанай облысына 80 жыл»,
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалімен және
«Құрметті қажы» Алтын медалімен марапатталды.

Баязид родился 5 мая 1934 года в ауле Лаба Мендыкаринского района
Костанайской области. В 1948 году окончил школу. Является выпускником
факультета журналистики Казахского Государственного Университета имени
С.М. Кирова (ныне Аль-Фараби).
Ж. Баязид стихи начал писать еще в студенческие годы, его
произведения были опубликованы в периодических изданиях. Он написал 12
поэм, 16 баллад и немало других поэтических произведений, составляющих
сейчас больше трех томов под названием «Жыр -ғұмыр», «Жыр-дүние», «Жыр
мен сыр». Изданы сборники «Бақытымның бұлағы», «Ақиқаттың ақ шыңы».
В 1982-1986 гг. Ж. Баязид работал в системе Костанайского областного
управления культуры. В качестве члена оргкомитетов и жюри принимал
активное участие в подготовке и проведении VI-ХI костанайских областных
айтысов акынов. В эти годы он проводит большую творческую и
подготовительную работу с акынами области. С 1982 по 1994 год, до ухода на
заслуженный отдых, руководил секцией казахской поэзии областного
литературного объединения имени Беимбета Майлина. В годы работы в
областном научно-методическом центре народного творчества и культпросвет
работы Ж. Баязид издал на двух языках более тридцати буклетов и печатных
плакатов об опыте работы лучших коллективов области.
Стихи Ж. Баязида положены на музыку многими композиторами нашей
республики, написано более 100 песен на его произведения. В 2004 году
вышел сборник песен «Махаббат оты сөнбейді» («Не угаснет пламя любви»).
Сборник включает 53 наиболее популярные песни с нотами. Песенные тексты,
написанные в разные годы, вышли из печати в сборниках «Ауыл кеші
көңілді». Многие популярные песни звучат по республиканскому радио и
телевидению в исполнении народных и заслуженных артистов Республики
Казахстан. Песни на стихи Ж. Баязида популярны не только в Казахстане, но и
в странах ближнего и дальнего зарубежья
В 2004 году присвоиено звание «Почетный гражданин города Костанай»
и 2014 году «Почетный гражданин Мендыкаринского района» В 2004 году он
получил премию «Казына» Костанайского клуба меценатов, в 2009 году
специальную премию, награжден медалью «Қазақ телевизиясына 60 жыл»,
«Қостанай облысына 80 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25
жыл» и золотой медалью «Құрметті қажы».

