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Елім... Жерім... Қазағым... 

   Осы жазбамның негізгі бөлігі «Қазақ халқының тағдыры туралы 
ойларым» деген атпен 2011 жылдың соңында жазылған. Қолдарыңыздағы 
«Қайран Қазағым» деген сол, тек  соңғы жағына кейінгі  жылдардағы 
ойларымды қосып, толықтырып осындай атпен назарларыңызға ұсынып 
отырмын. Жазбамда келтірген дәйектер мен мәліметтердің барлығын да 
мезгілді баспасөз беттерінде жарық көрген тарихшылар,  демографтар, 
ғалымдар, белгілі мамандар жариялаған. Халқымның ғасырлар бойы 
шеккен азабы мен тауқыметін ойласам, көз алдыма елестетсем, тарихи 
еңбектерден оқысам төбе шашым тік тұрады.  

  Жыл сайын 31 мамырды азалы күн деп атап өтеміз, бірақ бұл нәубетті 
ешқашан ұмытуға болмайды. Ешкімді де, ештеңені де жадымыздан 
шығармауымыз керек!!! Бұл - тірілердің парызы. Әйтпесе бізді тарих та, ата-
бабалар аруағы да кешірмейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақ халқының басынан кешкен, әлі де кешіп келе жатырған           
ауыртпалықтары 

(2011 жылдың соңғы жағындағы цифрлар келтірілгені естеріңде болсын) 

  Қазақ халқын негізінде «Мың өліп, мың тірілген» деген теңеумен бірге айтады. 
Тарихты оқып отырғанда сол теңеудің дәл айтылғанының куәсі болғандай 
боласын.  Шындығында да өзімнің қазағымның қалай әлі жер бетінде тірі 
жүргеніне таң қалмасқа болмайды. Керемет күшті халық екенбіз-ау, әлде, бұл 
АЛЛА ТАҒАЛАНЫҢ әмірі ме екен?! Жаратқан Иеміздің қалауы болмаса бір 
шыбық та сынбайды, ештеңе де бұл пәниден із-түзсіз жоғалып кетпейді ғой. 
Тарихты біршама білемін, оның үстіне өз халқымның тарихын қалайша жақсы 
білмеуге болады деп ойлайтын адамның біреуі едім, оным бос сөз екен. 
Қолымдағы бұрыннан жинақталған деректерімді тағы бір оқып қарап, жаңадан 
қосылған тың деректермен салыстыра отырып оқығанымда  көптеген мәселеге 
жаңаша көз жіберіп, өз халқымның тарихына басқаша қарауыма тура келді. Осы 
күнге дейін бізге көп нәрсені оқытпаған екен, көрсоқыр болған екенбіз. Енді ғана 
тарихымызды жаңаша оқып, зерттеуге мүмкіндік алдық, бізге көрсетілмей келген, 
шет елдердің архивтерінде жатқан баға жетпес материалдардың шет-шепірімен 
танысып та үлгердік. Әлі де ашылмаған қаншама дүние бар екен... 

  Мен осы, әзірге қолым жетіп, оқып шыққандарымнан не түсінгенімді жазып 
шыққым келді, қарапайым сөздермен, қысқаша ғана түрде негізгі-негізгі 
дегендеріне ғана тоқталып өтейін дедім. Сонымен, о баста қазақ халқы өз жерінде 
100 пайызға жақын болған, жер аумағы қазіргі кездегіден де үлкенірек болған 
(жобамен 3,5 миллион шаршы шақырым болыпты). Салыстырып қарау үшін 
қазіргі Қазақстан республикасының жер аумағы 2,8 миллион шаршы шақырымды 
құрап, әлемдегі жер аумағының үлкендігі жөнінен 9-шы орында тұр, халқының 
саны жобамен 17 миллиондай, оның ішінде қазақтар 11 миллиондай шамасында 
болып (тағы да 5 миллиондай қазақ әр елдерге сіңіп кетті), бар республика 
халқының 67 пайызындай болып тұрған жайы бар. Шүкіршілік деуіміз керек, 
себебі, төмендегі мен жазатын тарихты оқығанда төбе шашың тік тұрып, жаның 
түршігеді де, «осыған да шүкір»  дегеніңді білмей де қаласың. 

  Қазақ халқы осыншама жерді «Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен» 
қорғап қалған ғой. Бұл жерге кімдер көзін алартпаған десеңші, қалмақтар да, 
жоңғарлар  да, хиуалықтар да, қысық көз қытайлықтар  да, ормандай көп орыстар 
да, өз ағайынымыз ала шапанды өзбектер де, шақшабас түркімендер де, айыр 
қалпақты ағайынымыз қырғыздар да, башқұрттар да... Жан-жақтан анталаған 
осыншама жаулармен үнемі аттың үстінен түспей жүріп ғасырлар бойы соғысып 
өткен ғой біздің бабаларымыз, көпшілік батырлар 75-80 жасқа дейін аттан түспей, 



қылышы мен найзасын қолынан түсірмей, кейбіреулері осындай жасында жау 
қолымен шайқастарда мерт болған. Біздермен   ең ұзақ соғысқан жоңғар халқы 
ақырында жер бетінен жойылып тынды, оны құртқан қытайлар.  Жоңғар деген 
халық менің оқыған тарихымда моңғолдардың солтүстік-батыс аймақтарында 
иелік еткен жауынгер тайпалардың құрамасы, шапқыншылық жасап еліне тыным 
бермегесін қытайлықтар ақырында оларды түбегейлі жойып (1755 жылы бесіктегі 
баласына дейін бауыздап) жіберді. Қазақ халқының ғасырлар бойы жерін, елін 
қорғап соғысқан халықтарының барлығы да, жоңғарлардан басқалары, әлі де 
біздермен көршілес болып өмір сүруде. Халықтарының саны жағынан орасан 
үлкен елдермен сол замандарда өте сауатты сыртқы саясат жүргізе білген, көреген 
хандарымыздың арқасында біздің халық жоңғарлар сияқты жер бетінен жойылып 
кетуден аман қалды. Бірақ сол аман қалғанымыздың өтеуі орасан зор шығын 
әкелген екен халқымызға. Қытай аждаһасының жұтып қоюынан қорыққан 
халқымыз «ормандай көп» орыстарды паналауға, солармен одақ құруға мәжбүр 
болды. Ұтқан жеріміз – аман қалғанымыз, ұтылған тұсымызды мен төменде 
жазуға тырыстым.  

Орыстардың ( патшалық Россияның да, одан кейінгі Кеңестер Одағының  да, 
қазыргі замандағы Россияның да басшылығы) қазақ халқына жасаған, әлі де 
жасап келе жатырған қиянаттары төмендегідей:     

1. Патшалық Россия империясы қазақ еліне байланысты қазақ хандары одақ 
болғаннан бастап  өте қу саясат жүргізді. Хандық басқару жүйесін жойып, 
орнына өз ойлағандарындай басқаша жүйе енгізді. Міне, сол кезден бастап 
қазақ елінде парақорлық, орыс шенеунігіне пара беріп шен алу, орынға отыру 
басталды. Бұған дейін біздің елде парақорлық болмаған. Кең байтақ қазақ 
жерінің ең шұрайлы деген жерлеріне ішкі ресейден қазақ жерін иемдену 
мақсатында жүздеген мың «переселендер» қылып орыс мұжықтарын жер 
аударып орналастыра бастады, олар өте көп болды, қазақтарды өз жерінен, 
ата қоныстарынан ығыстырып шығара берді. Сөйтіп қазақтар өз жеріне 
толық иелік етуден бірте-бірте шет  қала берді, саны жағынан да өз жерінде 
азшылыққа қарай ойыса бастады.  Қазақ даласына патша қойған орыс 
шенеуніктері әкімшілік жүргізетін болды. Бұған наразылық танытқан ел 
ішінде болған көтерілістердің шегі болмады. Барлығын да орыстың  патша 
әскерлері қырып-жойып қаталдықпен басты. Ол көтерілістердің барлығын 
тарихтан оқуға болады, сондықтан олар жөнінде жазбаймын. 

2. 1916 жылғы санақ бойынша, жылдың аяғында  қазақтардың саны 6 
млн.болса, малының саны 40 млн.-ға жеткен.(Осы жерде мен сәл қосымша 
түсінік беріп жіберейін. Ерте заманда,  атақты Тоқтамыс ханның тұсында 
қазақ жерінде 20 миллиондай жылқы болған. 1916 жылғы есеп бойынша 



қазақ жерінде 5 млн.640 мың жылқы болған. Ф. Голощекин билік құрған 
заманда сол көп жылқыдан 150 мыңдайы ғана қалыпты, барлығын осы есер 
басшы құртыпты. Бүгінгі таңда Францияда 5 млн., Америкада 10 млн., 
Қытайда 12 млн-дай жылқы бар болса, қазақ елінде 1 млн.400 мыңдай ғана 
жылқы бар екен. Тек салыстырып қарау үшін жазып отырмын және 
қазақты мініп жүрген көлігінен, қымызынан, жеп отырған жал-жаясынан, 
жауға шабатын арғымағынан айырып тақырға отырғызып, рухынан 
айырғанын көрсеткім келді.)  Бірінші дүниежүзілік соғыс, артынан болған 
азаматтық соғыс патшалық ресейдің шаруашылығын қатты әлсіретті, халқы 
аштыққа ұшырады. Сол кездерде орыстар қазақтардың малдарын тартып 
алып өздерінің ашыққан ішкі ресейдегі халқына жөнелтті. Қазақ халқын 
ашықтан ашық тонады. Ашыққан, соғыстан әбден қалжыраған орыс 
әскерлері қазақтардың арасына әртүрлі жұқпалы ауруларды көптеп таратты, 
қазақтар ол індеттерден жаппай қырыла бастады. Сол кездерде қазақ 
даласында  жұт  та  белең ала бастады, одан әрі революция болды, тағы 
орыстар қазақтың малына жабысты. 1921-24 жылдары тағы 2-3  жұт болды, 
қазақ елін аштық жайлады, ел қырыла бастады, оған қараған орыстар 
болмады, қазақтарды тонауларын тоқтатпады. Қазақтардың өздері қырылып 
жатырғандарына қарамастан, олардың малдарын ішкі ресейдегі ашыққан 
орыс қалаларына миллиондап айдап әкетіп жатты. Тарихшылардың соңғы 
деректерге сүйеніп айтуларына қарағанда, кеңес үкіметі қазақтан тартып 
алған миллиондаған малды тек ашыққан ішкі ресейдің халқын аштықтан 
құтқаруға жұмсамай, сол малдарға европа мен америкадан заводтар мен 
фабрикалар сатып алып, еліне орнатып, өндіріс ошақтарын, ауыр 
индустрияны дамытқан. Малынан айырылған (күштеп отырықшылыққа 
айналдыру) қасқа болған қазақтар  1932-33 жылғы жұт пен аштықтан қазақ 
халқы тағы қырылды. Осы соңғы аштықтан қазақтар 4,1 млн. халқының 2,2 
млн.-нан айырылды.  

 



1916 жылғы санақ кезіндегі 6 миллион халқы мен 40 миллионнан асатын 
малынан, сол жылдарда болатын адамның да, малдың да табиғи өсімін есепке 
алмай-ақ қойғанның өзінде (1929 жылғы есепте қалған мал саны 29 
миллиондай екен), 1933 жылдың басында 2,1 миллион  адам мен 4 
миллиондай малы қалды. Есептеп қарасаң төбе шашың тік тұрады. Және де, 
осы тірі қалғандардың барлығы дерлік әртүрлі індетпен ауырып 
әлсірегендер, ұрпақ көбейтуге шамасы жетпейтіндер еді,  нағыз өсім беретін 
жас балалар, сәбилер аштық кезінде, әртүрлі індеттер кезінде бірден 
қырылып қалған болатын. Осы жерде айта кеткен дұрыс, бұл цифрларда 
елдегі дүрбелеңнен қорқып шетелге (Қытай, Ауған, Иран, Үнді, Түрік, Өзбек, 
Тәжік, Түркімен, Қырғыз, Ресей...) қашқан отандастарымыздың тек өздерін 
ғана жоқ деп отырмыз, ал олардың көпшілігі жолай, шет жерде көптеген 
қиыншылықтар мен азаптан қырылып қалды ғой. Ең болмағанда солардың 
басы аман болып, шет жерде болса да өсіп-өніп жатса әлем бойынша 
санымыз да біршама болар еді ғой. Тағы бір мәселе, елдегі ашаршылық 
нәубеттен жан сауғалап барған қазақтардың ұлттарын өзбек елінің 
басшылары әдейі түрде өзгертіп (зорлап та, басқадай да) құжаттарына өзбек 
қылып жаздырған. Қазіргі кезде халқының саны 30 млн-нан асып бара 
жатырған өзбек елінде, қаны қазақ, құжаты өзбек болып жүргендер қаншама 
десеңші?!. Адамынан айрылып, малынан айырылып, шұрайлы жерлерінің 
барлығын орыстар иеленген қазақ халқының қасіреті бұлармен бітпеген еді.  
Осы жерде мен демограф ғалымдардың келтірген есептерін көрсете кетейін, 
тек қана 1932 – 33 жылғы, бірер жылда болған, адам шығынының орынын 
толтыруға 40 жыл уақыт керек екен. Мысалы, 1941-45 жылдардағы болған 
Ұлы Отан Соғысында қазақтардың соғыста өлгендері 350 мыңдай адам 
болса, сол жылдары «тылда» қалған елден 150 мыңдай қазақтар өлген, 
барлығы 500 мыңдай қазақ ұлтының өкілі. Осының орынын толтыруға 16 
жылдай уақыт қажет болған. Мен бұны тек 1932-33 жылғы болған, тек бірер 
жылда болған, адам шығынымен салыстырмалы  түрде қарасын деп жазып 
отырмын. Ф. Голощекин деген иттің қолымен жасалынған қасіретінің бүкіл 
неміс фашистерінің ашқан, 1418 күнге (төрт жылдың үстінде) созылған, 
соғысында өлген шығынмен салыстырғандағы әсерін қарап көргенім еді. 
Голощекин деген ит қазақ елін 1925-33 жылға дейін басқарды, одан кейін 
Мирзоян (қазақтар оны «Мырза бала» деп атаған, фамилиясына ұқсатып та, 
оның жасаған аздаған кеңшіліктеріне де қарап. Бірақ бұл басшының да 
қазаққа жасаған қысымшылығы жетерлік, тек Голощекинмен салыстырып 
айтқан әңгіме ғой) басқарды. 

3.   Содан кейін қазақтардың сүт бетіне шығатын қаймақтарын, қазақтың көзі 
ашық оқығандарын, элитасын жоспарлы түрде жою басталды. 1937-38 



жылдар келді. Қазақ элитасы, ұлтымызды өрге сүйрейтін көзі ашық, көңілі 
ояу тектілер түгелге жуық құртылды. Оған тек орыстар жасаған деп қарау 
дұрыс бола қоймас, орыстар өз қазағымыздың ішінен шыққан әртүрлі 
жандайшаптарды айдап салып отырды да, олар өз қазағына орыстардан 
жаман жау болып қырды. Тек осы кеңес үкіметі кезінде, бір уақытта құртыла 
бастады демеу керек, бұл тек жоспарлы түрде жасалған жылдарды 
көрсеткенім ғой, ал негізінде ондай жұмыс патшалық ресейдің қолтығына 
кірген кездерден басталған еді. Осындай жоспарлы түрде жасалған 
қырғыннан тек басын көтере алмайтын, сөз айта алмайтын кілең «жасықтар» 
ғана, айтқанға жүріп, айдауға еретіндері ғана қалды, басын көтеріп сөз айта 
алатындар лагерьлерге айдалды, атылды. Мүйіздерін сындырып, сағын 
сындырып бір замандардағы жауынгер халықтан «қой ауызынан шөп 
алмайтын жуас, момын халық» жасап шығарды. Бірнеше ғасырға созылған 
осындай қыспақтан, зәбірден, зорлық-зомбылықтан  кейін, тек орыс халқы не 
айтса соған «ләпбай, тақсыр» деп тұра қалатын халық болып шықтық. 
Орыстар бізге «АҒА» халық болды да, біздер өз елімізде олардың «інісі» 
болып шыға келдік. Кеңес заманында шыққан да, қазіргі кезде жарық көріп 
жатқан да тарихи романдарда, шығармаларда осындай зорлық-зомбылықтар 
жақсы жазылған. Оларды жай ғана оқып шығу мүмкін емес, жаның түршігіп 
оқисың. Бір кездері бабаларымыз емін-еркін сайран салған жерімізде 
«бұратана халық» деген атқа ие болуға тура келді. Қазақтың жерін 
түрмелерге, лагерьлерге, әртүрлі тұтқындалып, айдалғандардың  жазасын 
өтеу орындарына толтырды.  

4.  Ендігі кезекте қазақтың батырлары жанын салып  қорғаған жерін 1954 
жылдан бастап  «тың игеру» деген сылтаумен тағы да миллиондаған (кейбір 
есептерге қарағанда сол жылдары солтүстік облыстарға 2 миллиондай 
әртүрлі халықтар кеңес елінің әр түкпірінен әкелініпті) адамдар келіп 
мекендепті. Бұл келген тың көтерушілердің қандай контингент екенін қазіргі 
кездегі жазушылардың еңбектерін оқығанда жақсы түсінуге болады. 
Олардың барлығы бірдей қазақ ұлтына жақсы көзбен қарамаған. Ниеттері 
бұзық зұлымдар мен басбұзарлар, шетке шыққандар болғанын қазір біліп 
отырмыз. Оның алдында, соғыс жылдары, волганың бойындағы немістер, 
кавказдағы шешен-ингуштар, кәрістер, еврейлер күштеп жер аударылып 
орналастырылған еді еліміздің түкпір-түкпіріне.(Осы жерде мен қазақ 
жеріне жер аударылған халықтар жөнінде сәл кеңінен тоқтала кеткім 
келіп отыр. Кеңестік биліктің күштеп қоныс аударту саясатына алдымен 
кәрістер ілікті, бұл науқанның алғашқы кезеңі 1935 жылы басталды, екінші 
кезеңі 1937 жылы жалғасты. Жапондар кеңес үкіметімен түбінде бір 
соғысатынын біліп, алдын ала дайындалып  шекараға жақын жердегі 



кәрістерді жапонияның түкпіріне қарай аударса, кеңес үкіметі кәрістер 
жапондарға көмек беруі мүмкін деп оларды да елдің түкпіріндегі қазақ 
жеріне айдап көшірді. Қиыр Шығысты  мекендейтін кәрістердің 98 454 
адам, 20 789 отбасы,көшірілді.Осы жылдың соңына қарай Әзірбайжан мен 
Әрмениядан шекараға жақын орналасқан күрд, армян, парсы, түрік 
халықтарының бірталайы қазақстанға жер аударылды.Ал 1940 жылы қазақ 
жеріне 102 мыңдай поляктар орналастырылды. 1941 жылғы 28 тамызда 
Кеңес үкіметі төралқасының Еділ бойындағы немістерді көшіру туралы 
қаулысы шықты. Ленинград аумағынан - 96000 неміспен фин, 1941 жылдың 
6 қыркүйегінен бастап 5 күннің ішінде Мәскеу мен Мәскеу облысынан - 8617 
неміс, Ростов облысынан – 21 400 неміс көшірілді. Сол жылы күзде қазақ 
жеріне Краснодар аймағынан 34 287, Орджонкидзе аймағынан 95 489, Тула 
облысынан 3 208, Кабардин-Балкар АССР-інен 5 327, Солтүстік Осетиядан 
2929, Запорож облысынан 63 000, Сталин облысынан 41 000, Ворошиловград 
облысынан 5487, Грузиядан 23 580, Әзірбайжаннан 22 741, Армениядан 212, 
Дағыстаннан 4000, Шешен-Ингуш жерінен 574  неміс жер аударылды.1941-
1945 жылдары КСРО-да Еділ бойында 1,4 миллиондай неміс тұрыпты, 
соның 1 209 430 неміс қазақ жеріне қоныс аударылып Еділ бойындағы неміс 
автономиясы жойылды. 12 қазан 1943 жылы Қарашай автономиялық 
облысы жойылды да 63 000 қарашайдың 36 309-ы қазақ жеріне аударылды. 
27 декабрь 1943 жылы Қалмақ автономиясы, 7 наурыз 1944 жылы Шешен-
Ингуш автономиялық республикасын жойылды. 8 сәуір 1944 жылы 
Кабардин-Балкар республикасын автономиялық республика қылып өзгертіп 
балқарларды да қазақстанға жер аударды. Қырым татарлары да қазақ 
жеріне жер аударылды. Осындай жер аударулардың кесірінен 3 миллиондай 
адамдар ата қонысынан айырылды, көпшілігі, барлығына жуығы қазақ 
жеріне аударылды.)  

              Енді міне, «тың игеру» деген сылтау табылды. Міне, осы кезде 
қазақтардың саны өзінің елінде (бір кездері 100 пайызға жуық қазақтар 
тұрған жер) 28 пайызға әрең жететін жағдайға жетті. Ендігі қызықты қара, 
мемлекет құраушы негізгі халқының саны жағынан азшылық деп танылған 
қазақ халқы биліктен де шеттетілетін болды, барлық жерлерде бірінші басшы 
орыс немесе басқа халықтың өкілі болатын болды да, қазақтар тек екінші 
рольдерде ғана болды, себебі, халқының саны тым аз еді. «Осы елдегі барлық 
байлықтардың барлығының, өз үлестеріне тиесілі, қазақтар  санының 
республиканы мекендеген барлық халықтың  үлес салмағына байланысты,  
тек 30 пайызына ғана иелік етуге мүмкіндігі бар» деген де сөздер шыға 
бастады сол заманда орыстардың арасында. Міне осындай 
қитұрқылықтардың арқасында қазақтар өз елінде биліктен, жерден, барлық 



байлығынан, малынан, адамынан айырылып болған еді. Тілінен де, қазақ 
мектептерінен де түгелдей айырылып қалуға қалды. Ең соңғы әрекетті 
М.С.Горбачев деген біреу жасағысы келіп, қазақтардың солтүстігінде 
орналасқан 5 облысты (қазағы аз, орысы көп) өздеріне қосып алмақшы 
болып, оны іске асыруға уақыты жетпей арманда кетті, уақыты болғанда 
міндетті түрде жасайтын да шығар-ау (осы мәселе, біз тәуелсіз ел болсақ та, 
әлі де болса ресейлік саясаткерлердің ауыздарынан түспей тұрғаны белгілі).  

5.  Елінің ішіндегілер осындай болса, қазақтарды сыртынан билеп-төстеп, оның 
барлық жерін патшалық ресей мен  кеңес үкіметі талан-таражға салған еді. 
Орынбор (Орынбор қазақ елінің ең алғашқы астанасы) облысының, 
Астрахань облысының кейбір аудандарын, Саратов (қазақтар бір кездері 
Сарытау деген) облысындағы кейбір жерлерді ресей өздеріне қосып алды, 
сұраған да жоқ, оңтүстік аймақтағы кейбір аудандарды түгелімен өзбектерге 
берді, маңғыстауды да түркімендерге бермекші болды, бір замандағы 
қазақтардың құрамында болған қарақалпақтарды да (1925 жылы 
автономиясын құрып, қарақалпақ халқының саны автономия құру үшін аздық 
ететін болғандықтан сол жерде тұрған қазақтардың ұлтын өзгертіп 
қарақалпақ деп жазған екен. Қазіргі кезде біздің елде жұмыс жасап 
напақасын тауып жүрген қарақалпақтардың көпшілігінің қаны қазақ, рулары 
да өзіміздің Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінің рулары.) 1929 жылы 
өзбектерге берді. Қазақтың атам заманнан бері иелік етіп келе жатырған 
жерінен бөліп беріп  Ұйғырларға автономия ашпақшы, Немістерге де 
автономия ашып бермекші болды. Ең сорақысы, Орыстарға да (бүкіл КСРО 
өздерінікі бола тұра, соншама ашкөз болар ма) автономия ашпақшы 
болғанын оқығанда құлап қала жаздадым. Осылардың барлығы автономия 
болып ашылса, қазақтар да автоматты түрде автономия болып қайта 
құрылып, барлығын  ресей өздеріне қосып алатын болған еді де, қазақтар 
ресейдің құрамында Татарстан, Башқұртстан сияқты болып шыға келетін еді. 
Көпшілік жерлерде «казактар» әртүрлі замандарда, баяғы патшалық ресей 
заманынан бастап әдейі түрде топтап, станицаларымен, қандай ма бір 
замандарда керегіне пайдалану үшін, әріден ойластырылып (Орал казактары, 
Жетісу казактары, Верный казактары ...) орналастырылған болатын.  Міне, 
осындай өте керемет қулықпен, ғасырлар бойы орыс елінің басшылары 
ұйымдастырған жұмыстардың арқасында қазақ халқы да сібірді мекендейтін  
саны өте аз халықтар – чукча, эвенк, алтай, нанай, якут ...- сияқты 
фамилиясын, өз тілін ... жоғалтқан мәңгүрт халық болып шығудың аз-ақ 
алдында тұрдық. Осы жымысқы саясат жүзеге асатындай болса, біздер тап 
солардай болатын да едік. Бірақ кеңес үкіметі кезінде де жоғарыдағыдай 
әртүрлі ұлттарға өз еліміздің жерін бөлшектеп беріп, автономиялар ашуға 



қарсы болған көтерілістер көп болған екен. Сол көтерілістердің арқасында 
ғана біздер аман қалыппыз. 

6.   Одан бергі заманда қазақ жерін атом бомбасын сынайтын полигонға 
айналдырды. Семей, Азғыр, Тайсойған, Маңғыстау... жерлерінде көптеген 
жерасты сынағын өткізетін, ядролық қаруды сынайтын полигондар салынды. 
Бұлар тек менің білетіндерім ғана, білмейтіндерім қаншама. 40 жылдың 
үстінде, 50 жылға жақын көп ядролық сынақтар өткізілді ол полигондарда. 
Жергілікті халықтың жағдайын, жердің, малдың, қоршаған ортаның 
жағдайын ешқандай ойлаған жоқ орыстар. Жапондарға америкалықтар 1945 
жылы екі атом бомбасын лақтырды. Қаншама шу шығарды бүкіл әлем, ал 
қазақ жерінде елу жылға жуық жарылыс болып жатты, ешкім көңіл бөлген 
жоқ. Ал қазақ жеріндегі жарылыстардың қуаты жапондардағы жарылған екі 
кішкентай бомбаларға қарағанда 2000 есе қуатты екен. Украинадағы 
Чернобыльға қаншама шу шығарды хохолдар, орыстар? Оның қуаты да түкке 
тұрмайды қазақ жеріндегі жарылғандарға қарағанда. Чернобыльдың аймағын 
түгел жауып, халқын түгелдей басқа аймақтарға көшіріп жіберді, ал одан да 
зор азап шегіп отырған қазақтардың жағдайын ешкім ойламайды да. Себебі 
біреу ғана, «Қазақ байғұс қойдан жуас», ғасырлар бойы зорлық көрсетіп 
қорқытып, үркітіп тастаған ғой. Аузын аша алмады елу жыл бойы. Халқы 
түгелдей ауру, экология бұзылған, жері түгелдейге жуық уланған... 
«Мүйіздері сынған халық».  Бұл пәледен құтылатын әзірге жол жоқ сияқты, 
полигондар жабылғанымен оның залалды әсерлері әлі де қаншама 
ұрпақтардың ғұмырына жететінін, өмірлерін қысқартып, ауру-сырқау 
қылатынын кім білген?   

7.   Полигондар жабылғанымен одан ешқандай айырмасы жоқ тағы бір 
пәлекетті орыстар қазақ елінің мойнына байлап берді, ұзақ жылдарға. Ол – 
Байқоңыр. Бір қарағанда, тек жоғарғы жағына көз салып, біздерді 
алдаусыратып айтылған мәліметтерге сенсек, тым тәуір жағымды жақтары 
болғанымен, оның арғы жағындағы бізге көрінбейтін залалдары жоғарыда 
санамалап тұрып көрсетілген қазақ халқының басындағы азаптардан көп 
болмаса аз емес екен. Мысалы, Байқоңырда орбитаға ракета ұшыратын 15 
үлкен шахталар бар екен. Сыр өзенінің суының тартылуының бір себебі осы 
ракеталар ұшыратын алып шахталарда жатыр деген уәжді бір басылымнан 
оқыған да едім. Қандай қатысы барын білмедім, дұрыстап зерттеу керек 
шығар. Қаншама ракета ұшып жатырғанын көп адамдар білмейді, тек 
үлкендерін ғана бізге жария жасайды. Сырдың суы азайды деген сөз, Арал 
теңізі тартылды деген сөз екенін айтпасам да болады. Қазіргі Арал теңізінің 
проблемасы тек қазақ халқының проблемасы болудан қалып бүкіл әлемдік 
проблемаға айналды. Арал теңізінің кеуіп кеткен табанынан ұшқан тұздар 



космосқа да жетіпті, америкаға да жетіпті, мұзды мұқитқа да жетіп мұздарды 
ерітіп жатыр. Алапат экологиялық зардапты қазақ халқының басына кім 
орнатты? Әрине, орыстар. Біздерді Сыр және Аму өзендерін жоғары жақтан 
өзбектер мақтаны суаруға жіберіп, тосқауылдар қойып тоқтатып, содан 
тартылды деп алдаусыратады. Ол да себеп шығар, ол болса кеңес үкіметі оны 
азайтуға күші де құдіреті де жететін еді ғой. Неге олай етпеді, себебі басқада 
болғасын  олай жасамады, Байқоңырдың «боғын»  жабу үшін жақсы дәлел, 
сылтау керек болды. Біз соған сендік, сенсек те сендік, сенбесек те сендік. 
Ойлап қарасаң, Арал проблемасы осы космосты игере бастағаннан кейін 
басталды. Бұл Байқоңырдың тек қазақ халқы үшін емес бүкіл әлемге келтіріп 
отырған зиянының бір жағы ғана (қасқа болған қазақ, соры арылмаған қазақ 
қандай бүкіл әлемдік проблемаға кіріп кеткен десейші, бұған дейін 
орыстардан «көргені» аз болғандай). Екінші жағынан, орбиталық станцияға 
жүк таситын «Протон» деген ракеталар ұшқан сайын «гептил» деген отынды 
жағады, орбитаға шығу үшін, ракеталардың салмақтары жыл өткен сайын 
ұлғаюда, сондықтан да «гептилді» көп жағу керек болады. Гептил нағыз у. 
«Протон» деген әр ракетаны космосқа шығару үшін 600 тоннадан астам 
гептил құяды, соншама гептилді жағып барып космосқа шыға алады. Осы 
жерде айта кету керек, гептил тек қана жүк таситын ракеталарға ғана 
қатысты, космонавтарды таситын, яғни, адам таситын ракеталарға гептил 
құйылмайды, олар зияны шамалылау отын жағады. Себебі, ол корабльдермен 
шетелдік қалталы байлар, орыстардың өздері ұшады, оларға зияны болмауы 
керек. Ал жергілікті елдің адамдары, яғни қазақтар, уланса улана берсін, 
олардың жағдайын ойлап қымбат, залалы аздау отынды жүк таситын 
ракеталарға шығындаудың керегі шамалы. Қазақтар орыстардың 
құрмалдығы, ауыз ашуға дәрмендері жоқ халық. Гептил деген КСРО-ның 
кезінде шығарылған соғысқа арналған СС-200, СС-300 баллистикалық 
ракеталарға арналып жасалған отын. Ол ракеталар АҚШ пен КСРО-ның 
арасындағы атом қару жарағын қысқарту келісімі бойынша 
қысқартылғаннан қалғандары. Енді ол ракеталарды жүк корабльдерін 
орбитаға шығару үшін қолдануда. Олардың қоры өте көп, сондықтан да 
ресей мамандары оны қазақ елімен жасалған келісім-шарт бойынша 2050 
жылға дейін қолдана береді. Қазақтар у жұтса да үндемейтінін жақсы 
біледі олар. Ауаға, жерге төгілген гептилдің 1 граммы 1 шаршы метр 
қоршаған ортаны улайды, және залалы тек 34 жылдан кейін ғана 
жойылады дейді ғалымдар. Енді арифметикалық жай есептің өзі-ақ 
көрсетіп тұрған жоқ па 600 тонна гептилдің қаншама жерді 
былғайтынын. Ал соңғы кездері бірнеше «Протон» ракетасы космосқа шыға 
алмай қазақ жеріне құлап, гептил деген уы жанып бітпестен жерге төгіліп 



қоршаған ортаны былғаған, әр ракетада 600 тоннадан астам гептил болса 
өздерің ойлап, есептей беріңдер. Орыстардың ракета жинайтын  мамандары 
да әлсіреді ғой, көп қателіктер жіберетін болды, нарықтың заңы оларды да 
шарпыды, космосқа шығатын ракеталарды дұрыстап жинай алмайтын 
жағдайға жетті, арзан, дұрыс жасалмаған бөлшектерді салатын болды. Тек 
біздің елді емес, бүкіл айналадағы орта азиядағы елдердің барлығы да 
бүлініп болды. Ал өте үлкен бірнеше «Протон» ракетасы космосқа шыға 
алмай қазақ жеріне құласа, бұл біздерге белгілісі ғана болса, орыстардың 
жасыра алмайтындай жағдайда қалып амалсыздан мойындағандары болса, 
бұлардан сәл кішіректеу ракеталары, біздерге білдірмей құлағандары 
қаншама десейші. Ал космосқа дұрыс жағдайда шыққандарының өзі қаншама 
зиян әкеледі десеңші. Дұрыс ұшып шығып, гептилді, тек гептилді емес, 
зияны аздау деген адам таситын корабльдер жағатын отынды да,  жаққаннан 
кейін төменге қарай айлар бойы көзге көрінбейтін улы шаң – тозаң жауып 
тұрады, оны ешкім сезбейді де көрмейді. Ракетаның астынан шығып бара 
жатырған от жалын ол орбитаға шығып кеткенше ауадағы оттегіні түгел 
жағып кетеді, содан ауада көпке дейін оттегі жетіспеушілігі болады. Міне, 
енді қарап көр қандай пәлеге біздерді байлап қойғанын орыстардың. Ол бүкіл 
қазақ елінің азабы, бізге ешқандай пайдасы жоқ, тек зиян. Қызылорда халқы 
Аралдың зиянын бір көрсе, Байқоңырдың азабын екі тартып, барлық халқы 
әртүрлі ауру болуда, қаншама жылдардан бері. Бүкіл өңірдің экологиялық 
жағдайы тіпті нашар. Әр ракета аспанға ұшырылған сайын ол өңірдің ауа 
райы күрт өзгеріп, әртүрлі ауытқушылықтар болатынын елдің бәрі біледі. 
Бұрындары ракеталардың космосқа шығу траекториясы солтүстік 
облыстардың үстімен жүретін, сондықтан ол жақтардың климаты өте қатты 
өзгерістерге ұшыраған болатын. Қазақ елінің астанасы Целиноград (қазіргі 
Нұр-Сұлтан қаласы) қаласына көшіп келгеннен кейін ол траектория 
өзгертіліп, енді ракеталар оңтүстік облыстардың үстімен космосқа жол 
тартатын болды. Сондықтан Нұр-Сұлтан қаласы жақтарда бұрынғыдай 
шаңды топырақ борамайды, қыс мезгілінде қар да, аяз да бұрындағыдан 
бәсеңдеу болатын болды.(Осындай гипотеза әр жерлерде айтылып қалып 
жүргені шындық, мүмкін басқаша да болуы, бірақ қазақстанның климаты 
қатты өзгеріске ұшырағаны көзге ұрып тұрған шындық және ол өзгерістер 
тек соңғы кездері ғана қатты байқалуда.)  Ол өзгерістерді халыққа Нұр-
Сұлтан қаласының айналасына ағаш егіп, орман отырғызғаннан деп 
түсіндіруге тырысып жүр. Оның да пайдасы бар болар, жоқ деп айтуға 
болмас, бірақ оңтүстік облыстардың ауа райы сол кездерден бастап күрт 
өзгергенін қалай түсіндіруге болады? Байқасаңыздар соңғы кездері 
оңтүстікте қар, жаңбыр көп жауатын болды, су тасқыны көп болып халықтың 



үйлері, малдары суға кетіп жатыр. Көршіміз қытайда да соңғы кездері сондай 
табиғаттың келеңсіздіктері жиі орын алуда. Неге? Себебі біреу ғана, олар да 
космосқа ракеталарды көп ұшырып жатыр соңғы кездері, әрі біздің 
Байқоңырдан құлаған, ұшқан ракеталардың да зардабы тиеді ғой оларға да, 
көрші емеспіз бе. Қытай орыстардың не істеп отырғанын білсе де оларға 
ештеңе деп айта алмайды, себебі, өздері де орыстардан қалыспай отыр ғой.  
Байқоңыр азабынан құтылуға қазақ тырыспайды да, ауыздарын ашпайды, 
аша алмайды. Екі алыптың арасында тағы да қалып қор болған қазақ елі. Екі 
түйе сүйкенсе арасында шыбын өледі. Орыстардан қорқып әбден зәрезап 
болған қасқа қазақ десейші, азабы арылмаған. Орыстардың Сібірдегі 
тайгасында ешқандай ел жоқ, енді ғана олар «Восточный» деген 
космодромдарын сол аймақтан салып жатыр, соған өз еріктерімен көше қалса 
ғана біздердің азабымыз сәл жеңілдеуі мүмкін. 50 жылдың үстінде (әлі 
қаншаға созылатынын кім білген) бүлінген экологияның дұрысталуы үшін 
қанша ғасыр керек екенін кім білсін? Ал бүлдірген қоршаған ортаны қалпына 
келтіру үшін де, жалпы Байқоңырды пайдаланғаны үшін де төлейтін 
өтемақысы тиын-тебен ғана. Чисто символический. Осы космодром қазаққа  
керек пе, одан қазаққа қандай пайда бар, космодромы жоқ елдер де күндерін 
көріп, тым тәуір өмір сүріп жатырған жоқ па?! Пайдасы мен зиянын 
салыстырып қарашы. Орыстар бізге күшпен таңып отыр ғой осы 
космодромды. Ең болмағанда, әбден дайындалып болып отырған ұлты қазақ 
космонавтарымызды да ұшырмай отыр ғой. Бұған не деуге болады, а? 
Қазақтардың маңдайынан шертіп отырып ойларына не келсе соны жасап 
отырғанын көрмейсін бе? Байқоңырды космодром салу үшін таңдағанда 
біздің қазақтың аузын ашпайтынын білген, қой сияқты бауыздап жатырғанда 
да үн шығармайды. Ал бізге Байқоңырдан ракеталар орбитаға тез шығады, 
космос жақын орналасқан, жердің тартылу күшін жеңу анағұрлым жеңіл ... 
деген сияқты физикалық дәлелдер келтіріп алдады, олай болса «Плисецкая» 
космодромы бар ғой, әлемде ондай космодромдар көп емес пе. Бірақ олардан 
осындай көп ракеталар ұшырылмайды және оларда халық үшін барлық 
жағдай жасалған. 

8.   Уран кенінің қоры  бойынша қазақ жері әлемде екінші орында тұр. Бұл да 
қазаққа сор болып жабысқан пәле болды. Мен осы жерде тек қана 
маңғыстауда, Ақтаудың айналасында көп жылдардан бері, кеңес заманынан 
бастап күні бүгінге дейін, көріп келе жатырған жайттарды жазамын. Басқа 
жерлердегі жағдайды білмеймін, көзім көрген жоқ, еш жерден оқыған да 
жоқпын. Бірақ менің топшылауымша, біздің кеңестік жүйенің жұмыс тәсілі 
өзгере қоймаған шығар деп ойлап, басқа уран өндіретін кеніштердің 
жағдайлары осы шамалас болар, тіпті бұдан да нашар болуы әбден мүмкін.  



Олай ойлайтын себебім, экономикалық әлеуеті күшті маңғыстау жерінде 
осындай болса, онда маңғыстаудан экономикалық әлеуеті төмен өңірлерде 
қалай жақсарып кете қоюы мүмкін?! Уран кенін маңғыстауда ашық карьер 
тәсілімен өндірген, кеңес үкіметі құлағаннан кейін ол карьерлер сол ашық – 
шашық,  консервация жасалынбаған күйінде қалды да барды. Қанша карьер 
бар, бәрі де сол күйінде қалды. Кен байыту фабрикасынан әртүрлі улы 
қалдықтар Қошқарата жасанды көліне (хвостохранилище) ондаған жылдар 
бойына ағызылды, бірақ ол кездері ол көлдің бетінде су болып (кенді жуып 
тазалаған) жауып тұрды да көп залалы (мүлдем болмады деуге болмайды) 
болмады. Енді кеңес үкіметі құлағаннан кейін ол фабрика жұмысын доғарды, 
барлық улы заттар шашылып қалды. Кен жуатын су келмегесін Қошқарата 
көлі де құрғады, ондаған жылдар бойы көл түбіне шөккен улы қалдықтар 
жалаңаштанды да желмен бірге ауаға көтеріліп қоршаған ортаны бүлдірді. 
Жүз мыңдаған тонна улы шөгінділер маңғыстаудағы үнемі бір тынбай үретін 
желмен көтеріліп бүкіл өңірді бүлдірді. Ашық-шашық қалған карьерлер анау, 
кен байыту фабрикасында шашылып қалған улы жүздеген тонна химиялық 
заттар мынау, Қошқарата көлінен үнемі ұшатын улы шаң  қалдық тағы бар..., 
нағыз «тозақтың» өзі осындай-ақ  болар-ау. Әрине, халықтың наразылығынан 
қорқып үкімет бірдеңелер жасап та жатыр, фабриканың орынында қалған 
улы химикаттар жиналып қалды, көл бетін жайлап жауып жатыр. Карьерлер 
сол ашық күйінде әлі жатыр, оған шамасы келетін емес, сірә, олар сол 
күйінде қалатын да болар. Ал осылардың бәрін жасаған орыстар ғой, 
олардың барлығы дерлік ресейдің курортты жерлерінен маңғыстаудың ақ 
тасынан үйлерін салып алып тайып тұрды.  Бұл жерде мен уран кенін кең 
көлемде, жоспарлы түрде өндіріп жатырған кеңес заманында өңірдің 
экологиясына қанша зиян келтіргенін жазбаймын, әлсін-әлі ауаға жіберіп 
тұратын улы түтінді бәріміз де білеміз. Ол улы түтіннің қоршаған ортаға 
қанша залал келтіргенін, қаншама халық сол түтіннен уланып ауру болғанын, 
әлі де ауырып жүргенін кім білсін?! Бұлар тек қарапайым халықтың (мен 
сияқты) көзіне көрініп тұрғандары ғана, ал көрінбейтіндерінің қанша екенін 
кім білген. 

 Енді кеңес үкіметі құлардың алдында бастап кеткен, артынан ол жұмысты 
шетелдіктер жалғастырған (қазақ елінің басшыларының қауқарсыздығын жақсы 
пайдаланып, аз шығын шығарып, көп пайда тауып) аты әлемге  әйгілі атақты 
Теңіз мұнай кенішінің елімізге, жерімізге, қоршаған ортамызға әкеліп отырған 
зияны туралы бірер сөз жазайын. Басқа ештеңесін айтпағанның өзінде, ауаны 
бүлдіріп тау-тау болып үйіліп  тұрған мыңдаған тонна күкірттің өзі неге тұрады. 
Өте зиянды құрамы бар мұнайдың өзін теміржол арқылы (Атырау мұнай айыру 



заводына, шетелге шығару үшін Ақтау теңіз портына) тасымалдаған кезде әлсін-
әлі цистерналардың қақпақтарын ашып (ешкім байқамайтын түн мезгілінде) 
зиянды, улы газын далаға шығаратын кездерінде айналадағы елді мекендердегі 
тұрғындар дем ала алмай қалатынын, айналаға ауру таратып жататынын кім 
жоққа шығарады? Темір жолмен тасымалдаған кезде шайқалып мұнайдың 
құрамындағы улы газдар бөлініп, оларды Ақтау қаласына жеткен кезде паромға 
тиеудің кезегін күтіп көптеген «темір жол тупиктерінде» мыңдаған цистеналар 
бірнеше тәуліктеп тұрған кездерінде ашық ауаға жіберіледі ол улы газдар. Тау-тау 
болып үйіліп тұрған күкірттердің еріген қар, жаңбыр суларымен жерасты 
суларына қосылып жатырғанын, үнемі бір тынбастан соғатын желмен ауаға 
тарайтынын (жаздың ми қайнатар ыстық ауасымен де) кім жоққа шығара алады? 
Каспий теңізіндегі мұнай кеніштерін (Қашаған ғой) бұрғылау кезіндегі жіберілген 
әртүрлі қәтеліктерден (бұл жағдайды еш мекеме әлі ресми мойындаған емес) 
теңіздегі итбалықтар(кейбір есептер бойынша жүз мыңнан асатын 
итбалықтардың он мыңға жуығы қалған сияқты теңізімізде, олардың бұлай 
қырылуын олар қорек қылатын балықтардың тым азайып кетуінен және 
климаттың тез өзгеріп, өте жылы болғандықтан теңізде мұз қатпай, туылған 
«күшіктердің» кіндіктері ашық қалуында, мұзға кіндігін қатыра 
алмағандығынан әртүрлі инфекциялар кіріп ауру болуда... деген сияқты 
дәлелдермен жапқысы келеді, тек теңіздегі қазылып жатырған ұңғыларға шаң 
тигізбеудің амалы), аққулар, әртүрлі басқа да жан иелері әлсін-әлі көптеп 
қырылып жатырғаны шындық қой. (Осы жерде қазақ елінің климатын күрт 
өзгертіп жіберген космосқа ұшырылған ракеталар, жерге құлаған ракеталардан 
төгілген гептил екендігін ешкім айтқысы келмейді. Бәріне кінәлі бір ғана 
Байқоңыр екені шындық қой.) Менің қатты қауіптенетінім, Мексика 
шығанағындағы 2010 жылғы болғандағыдай жағдай біздің Каспий теңізінде (оның 
жолы әрмен) бола қалса, онда қазақтың соры бес елі болып арылмас бәлеге қалды 
дей бер. Каспийді жағалай отырған төрт мемлекет қазақ еліне өмірі өтей 
алмайтындай айып салып жеп қоятын шығар. Ол авария  мұхитта болса, мынау 
оған қарағанда көлемі шағын теңіз ғой, теңіздегі барлық тіршілік иелері түгелдей 
жойылатын шығар.Онда Арал теңізінің проблемасы ойыншық болып қалады, 
себебі ол қазақ елінің өз ішінде болғандықтан да көпке дейін білінбеді, ал мынау 
айнала теңізді жағалай орналасқан бізден басқа төрт елдің пайда көріп отырған 
ырысы ғой. Ойлауға да қорқамын. Қарашығанақ кенішін игерудегі қәтеліктерден 
Орал өңірін мекендейтін киіктердің мыңдап, ұшқан құстардың да мыңдап 
қырылып жатырғаны да шындық қой. Мен тек ең ірі – ірі дегендерін ғана жазып 
отырмын. Күнделікті өмірдегі мұнай өндірісінің басшыларының салақтығынан 
болып жататын көл болып мұнайдың далаға төгіліп жатқандарынан келетін 
зиянды айтпаймын. 



Жоғарыда жазғандарымның барлығы да бізге, қазақ халқына, жасаған 
орыстардың зорлықтары, біздің халықты езіп-жаншып басынғандықтары. Оған 
қарсы тұрып бір ауыз сөз айтатын қазақ елінің басшылары, көсемдері 
болмағандығы, олардың барлығын да ғасырлар бойы құртуға жұмыстанғандары 
еді. Бұл бассыздықтар әлі де жалғасып келеді. Оларды төменде жазамын. Менің 
айтайын дегенім, тәуелсіздік (нағыз шын тәуелсіздік алдық па, әлде біздікі тек 
жартылай тәуелсіздік пе, оны көре жатармыз, осы жазылғандарды оқып 
шыққаннан кейін өздерің ой түйерсіңдер ол мәселе жайында) алғалы бері кеңес 
үкіметінен бөлініп шыққан барлық мемлекеттер орыстардан іргесін бірден аулақ 
сала бастады. Балтық жағалауындағы мемлекеттердің барлығы, кавказдағы 
мемлекеттердің барлығы, бізге көршілес өзбектер мен түркімендер орыстарды 
басындырған жоқ, қай заманда да, кеңес заманында да, патша заманында да, 
қазірде де. Орыстар ол елдерде біздің елдегідей еркін қимылдап, аяқтарын өз 
жерінде жүргендей алшаңдап басып, ойына келгендерін істей алмады, сондықтан 
да ол елдер біздің қазақтар сияқты қасірет шеккен жоқ, жер бетінен жойылып 
кетуге қалған жоқ. Орыстар ол елдерде аяқтарын аңдап басып, ауыздарын байқап 
ашты. Жазуларын, фамилияларын... тағы басқаларын біздер сияқты орысшаға 
өзгерткен жоқ.  Ол елдерде қазіргі заманда орыстардың газеттері, теледидарлары 
көрсетілмейді. Тіке қарсы келмесе де, айтқандарын орындай қоймайды, біздер 
сияқты «ләпбай, тақсыр» деп құлдық ұрып шаппайды. Олар қазақтардың 
орыстардың алдында құрдай жорғалайтындығын кекетіп күлкіге айналдырып: 
«Орыс болғың келсе әуелі қазақ бол» дейді, оны біздер басқаша түсінеміз, 
өзімізше «Орысқа жақынбыз, мәдениетке, ғылым, білімге жақынбыз, сонымызды 
басқалар көре алмайды» деп мақтанамыз. Ал ол шындығында өте терең мәселе  
болып шыққанын енді байқадық, бірақ әлі түзеле алмай келе жатырмыз, әлі 
қорқыныш (фактор страха) сезімі бойымызды жібермей тұр. Әлі де орыс десе қалт 
тұра қаламыз, орысша сөйлеп, олардың аяқ  киімдерін алып беріп, төрге 
шығарып, қолына су қуюға ыңғайлана береміз. Тіке қарсы шығуға батылымыз 
жоқ. Жастарымызды бүлдіріп жатырған жынойнаққа толы телеканалдарын 
тоқтата алмаудамыз, газет-журналдарын да. Орыстардың телеканалдары мен 
газет-журналдарын еліміздің ішінде таратылуын жақын арада тоқтатпасақ, онда 
қазақ елінің болашағы бұлыңғыр күйінде қала беретініне күмән жоқ, бұл жын-
ойнақтарды  бесікте жатып-ақ бастап көретін ұрпақтан болашақта ешқандай 
мүйізі қарағайдай ұлтжанды азамат шықпайды, шығуы мүмкін де емес қой. 
Санасы әбден уланған ұрпақ өседі. Көз алдында күні-түні арбап тұрған 
бәлекетпен алысып отырып жақсы ұрпақ тәрбиелеу мүмкін емес. Орыстар оларды 
әдейі біздің болашағымызды құрту үшін пайдаланып отырғанын даладағы мен 
түсінгенде билік басындағылар қалай түсінбейді, бәрін біліп, түсініп отыр ғой, 
бірақ бірдеңе деп жақтарын ашуға к...рі жоқ қой. Қазақтардың өздері айтқандай: 



«Күшік күнінде таланып қалған ит, басқаларға үре алмайды, тек құйрығын қысып 
қыңсылай алады». Біздің халық қанша ғасыр бойы таланды десеңші?! Ол 
менталитеттен біздің кеңес үкіметі тұсында өмір сүрген ұрпақ түгелдей өмірден 
кетпей құтыла алмаймыз, тек біздің немерелеріміз ғана, немесе 1990-шы 
жылдардың ортасында, аяқ жағында  дүниеге келген ұрпақ қана (орыстардың 
зорлығын көзі көрмеген, теріс тәрбиесін алмаған, және жоғарыда жазғанымдай 
саналары уланбаған) өсіп жетіліп ел билігіне келгенде ғана шын тәуелсіз 
мемлекет болатын болармыз. Оған дейін орыстардың «ыстық құшағынан» құтыла 
қоюымыз екіталай.  Қазіргі заманда біздер әлі де болса «үлкен ағам» не дер екен 
дегендей оларға жалтақтап  қарап, көңілінен шықпай қалудан қорқа соқтап, кез 
келген мәселеде батыл шешім шығара алмай отырмыз, онымыз айдан анық.  
Әлдеқалай мақтай қойса «көтеніміз шелектей» болып, бала сияқты қуанамыз, 
біздің осы осал тұсымызды орыстар жақсы біліп алып, енді арқамыздан қағып 
мақтаудан жалықпайды, осылайша  өз дегендерін істетіп отыр. Бұны құлдық 
психология деп атап, қазақтар: «Құлды бәрекелде өлтіреді» деген екен. 

Енді мен елдің билігі өз қолымызға тиген заманда қазақтардың өзін өзі қалай 
басқарғаны жайында өз ойымды жазып көрейін: 

1. АЛЛАНЫҢ қазағына берген барлық байлығын шетелдіктерге әртүрлі 
сылтаулармен таратып бердік. Өзіміздің үлесіміз азғантай ғана. Мысалы, өзім 
білетін мұнай саласын алайық, жылына 70-80 млн.тоннадай мұнай өндіреміз, 
соның тек 7 млн.тоннадайы ғана қазақстандық, қалғандарының барлығы да 
шетелдік компаниялардың қалтасындағы дүние. Біз тек солардан салық алғанға 
ғана мәзбіз, салық та ең төменгі (басқа елдермен салыстырғанда) дәрежеде. 
Қара металл, түсті металл... барлығының қожайындары қытай, өзбек, еврей, 
индиялық, кәріс, орыс... тағы сол сияқтылар, тек қазақ емес. Олар ол байлықты 
тек шикізат күйінде елдеріне тасуда, біздің елде оларды өңдемейді. Шикізат 
күйінде тасыған ыңғайлы. Мұнай айыратын заводтар бар болғаны үшеу ғана, 
олардың біреуі тек орыстардың мұнайын өңдеуге бейімделгендіктен біздерге 
пайдасы шамалы, орыс мұнайын берсе өңдейміз, бермесе соларға тәуелді 
боламыз. Тағы біреуі соғыс кезінде салынған өте көне дүние, тозығы әбден 
жеткен, мұнай айыру қабілеті өте төмен, тереңдетіп өңдей алмайды. Соншама 
мұнай өндіреміз деп мақтанғанда алдымызға жан салмаймыз, ал сол мұнайды 
өңдейтін заводымыздың жағдайы мынандай. Ешқандай мұнайы жоқ 
жапондарда ондай заводтар көп-ақ, санын білетін едім, қазір жадымда жоқ. 
Бүкіләлемдік қаржылық дағдарыстан қиналмай шығып жүрміз, 
экономикамызды  өте тиімді басқарғанымыздың арқасында деп жар саламыз 
бүкіл әлемге. Мен ұяламын. Себебі, біздің елдің сыртқа шығаратын 
шетелдіктер иелік ететін шикізатымыздан басқа ештеңеміз жоқ қой. (Көптеген 
елдерге экспорт жасап жатырған тауарларымыздың үлес салмағы онша емес, 



олардың барлығын тізбектеп жазып жатпайын). Егерде әбден өңделіп, 
өзімізде түгелдей  дайындалған бір продукция шығарылып, оны шетелдіктер 
қаржылық дағдарыстан тоқырап сатып ала алмаса ғана біз зиян шегер едік қой, 
ал ештеңе шығармасақ қалай ол дағдарыс бізге зиянын тигізеді деп ойлайсың, 
а? Осы жерде айта кету керек сияқты, біздің елдің бюджетінің 60 пайызы шикі 
мұнай сатудан, 25 пайызы металл сатудан түскен пайдадан тұрады (бұлар 
АЛЛАНЫҢ қазағына берген таза байлығы, қазақтардың маңдайына тиесілі 
несібесі), қалған 15 пайыздайы не өзгерте алады, ештеңені де. Ал біздің елде 
шығарылатын  «Жалпы Ішкі Өнімнің» 3 пайызға жетер жетпесі  ғана машина 
жасау өндірісінің, 1 пайыздайы ғана химиялық өндірістің бұйымдары болса не 
күтуге болады? Міне елдің қаншалықты әлеуетті екендігін көрсететін осы екі 
көрсеткіштің(елдің бюджеті неден құралатынын, елдің өндірісінің жай-күйін 
көрсететін ЖІӨ) өзі-ақ барлық жағдайды ашып көрсетіп тұрған жоқ па? Бүгін 
тұсауын кесіп (лента қиып) іске қосылған заводың сол басшылар кеткен бойда 
қайтадан тұрып қалады, содан қайтып іске қосылу қосылмауы мүлдем белгісіз, 
сол күйінде жабылып, ақшасы желініп кетуі де әбден мүмкін, сол күйінде 
тұрып-тұрып шіруі де мүмкін. Теледидардан көрсетілді, барлық газеттерге 
суреті басылып жазылды, одан арғысы маңызды емес. Қатты, мемлекеттік 
деңгейде дамыған көзбояушылық. Бірақ біздер өзімізді көрші, қазба 
байлықтары аз, немесе мүлдем жоқ, елдермен салыстыруға құмармыз, солардан 
озып кеттік, халқымыз бай тұрады деп жар салып мақтануға құмармыз. Ал енді 
сәл ойланып қарайықшы, біздің халқымыз шын мәнінде бай тұра ма (АЛЛА 
ТАҒАЛАНЫҢ қазаққа арнап берген байлықтарына пропорционально), әлде тек 
салыстырмалы түрде (кедей көршілерімізбен) ғана баймыз ба?  Байлығымызға 
сай (қазба байлықтардың үлес салмағына пропорционально) дәулетті емеспіз, 
олай деуге қалай аузымыз барады. Жоғарғы жақтан бастап төменге дейін 
жебірлер жайлаған ел болдық, қолынан келетін шенеуніктер миллиардтап жеп 
шетелдерге асықпай, «ұсталып қаламын-ау»  деп қорықпастан кетіп жатыр, 
олардың шеті-шегі жоқ, шеті көрінбейді де. Оларды ұстауға асықпайды да, 
әбден елден шығып кетіп болып, іздерін суытқаннан кейін ғана жар сала 
бастайды. Жау кеткен соң қылышын боққа сілтейді. Бүгін бүкіл теледидардан, 
газеттерден мақталып жатырған шенеунікке сенбей қарайтын болдық, себебі ол 
ертеңгі күні жебір болып шетел асуы мүмкін, немесе сотталуы да мүмкін. 
Сондайма тонаушылық үлкен масштабта жүріп жатырғанмен біздің халық 
біршама тәуір тұрмыста, ал осылардың барлығы ауыздықталса, 
экономикамызды орыстарға жалтақтамай дұрыс ұйымдастырсақ, шын мәнінде 
бізден артық бай халық болмас еді-ау. Экономикамызды жақсы 
ұйымдастыратын білікті маман кадрлар қайда? Елдің үкіметін, министрліктерді 
басқарып отырғандар, олардың жауапты бөлімдерінде отырғандар кілең ана 



сүті аузынан кетпеген жас балалар, ешқандай өндіріс басқарып көрмеген, 
ұйымдастырушылық қабілеті белгісіз, «бәленшекеңнің, түгеншекеңнің» 
боқкөтендері, халықпен жұмыс жасамақ түгіл қарапайым халықтың тұрмыс 
тіршілігінен бейхабар, тәжірибесіз жастар, оқу бітіре сала креслоға «топ» ете 
түскендер. Олардан қалай жұмыс сұрауға болатынын мен түсінбеймін. Және де 
барлығы бірдей бір адамның аузына қарап ауыздарын ашып отырған 
«исполнительдер» ғана, өздерінен шығатын ешқандай ой жоқ. «Айтақ» десе өре 
түрекеледі бәрі. Кеңес үкіметі кезінде «Кадры  решают все»(Сталиннің сөзі) 
дейтін де, жастарды әр жерлерге жұмысқа салып, әбден пісіріп, ысылтып, 
халықпен жұмыс жасауды, сатылап отырып лауазымын өсіріп, үйретіп алып, 
тыңғылықты түрде дайын болған кезінде, өзін жақсы жағынан көрсетсе ғана, 
ыстық-суығы басылып жасы жетілген кезде жоғарғы  басшылыққа алып 
келмейтін бе еді. Ал қазіргі біздің экономикамызды басқарып отырғандар қағаз 
жазудан, интервью беріп жақсы сөйлеуден, креслода шалқайып отырудан... 
басқаны, мүмкін көбірек қылып (атышулы «откат») жеуден, біледі деп айта 
алмаймын. Ақшаны үйіп төгіп беріп шетелдіктерге бірдемелерді салғызады, 
оның шетінен жейді, сосын сол салғызғанын дабыра қылып ашады, лентасын 
қиып... болды, арты шашылып қалады. Одан сұрайтын ешкім де жоқ. Бір 
объектіні салу үшін жасақталған жобада үкіметтен қаражатты неғұрлым  
көбірек алу үшін қымбат материалдарды көрсетіп, ал сол нысанды салған кезде 
ең арзан қытайдың өтпей тұрған материалдарын пайдаланып (жетім қыздың 
жасауындай қылып), қалған қаражатты жеп, бәрін бүлдіріп кетеді. Бір қызығы 
бұл «схеманы» басшылардың барлығы да біледі (тек балабақшадағы сәбилер 
білмеуі мүмкін), бірақ барлығы көздерін жұмып қарайды. Сол «схема» жария 
болып қалғандай болса, бұндайды бірінші рет көріп тұрғандай бәрі ауыздарын 
ашып, көздерін жұмып, таңдайларын қағып таңданады. Елдің экономика 
саласында да, кез келген басқа салаларда да, ішінде мына салада бәрі жақсы 
жүріп жатыр дейтіндей бір сала жоқ десем өтірікші бола қоймаспын, ылғи 
өтірік ақпар беру, жемқорлық, алдау, көзбояушылық... Осылардың бәрінен де 
маған қатты бататыны: Жастарымызды адастырып отырғандары. 

      Қазақстанда 146 (салыстыру үшін, 1990 жылы елімізде 55 ЖОО болған болса, 
2012 жылы 146 болды, 1990 жылы студенттер саны 287 364 болса, 2012-де 
олардың саны 629 507 болды) Жоғарғы Оқу Орындары бар, қазір сәл азайды, 
оншақтысын жапқан сияқты, бірақ әлі тым көп қой. Қазақ жастарын осыншама 
білім ордаларын ашып оқытып шығаруға тырысқандары дұрыс та шығар, бірақ 
Қожанасыр атамыз айтқандай: «Қорқыт дегенде осылай қатты қорқыт дедім 
бе?» дегендей болып шықты бұл ісіміз. Әрбір ауылда, әрбір үйде бір 
университеттен, колледжден, институттан, тіпті кейде бір үйде екі институттан 



ашылды. Қаптаған ақылы оқу. Ақшасын төлесең болғаны, оқымай-ақ қойсаң да 
болады, сені ешкім оқудан шығармайды, қорықпа. Себебі, сенің арқаңда 
қарайған мұғалім семьясын асырап отыр, жалақы алып отыр, оларды ашқан 
«жанашырлар» (қазақ жастарының болашағына балта шабушылар  деуге 
ауызым бармай отыр) сенің берген ақшаңнан қарайған пайда тауып байып 
отыр.  «Жоғары Оқу Орнындағы» мұғалім дегеніңнің барлығына жуығы кешегі 
ауылдағы мектептің, училищенің, техникумның мұғалімдері, өндірісте мастер, 
инженер, дәрігер... болғандар ғой. Бір мезгілде жаңбырдан кейінгі 
саңырауқұлақтардай қаптап ашылған соншама «Ж.О.О.» - ларға қайдан 
профессорлар, ғылым кандитаттары табыла қойсын?! Мұғалімдері жоқ, тіпті 
керек десең, жақсылап жабдықталған оқу бөлмелері де жоқ Ж.О.О.-лар қаптап 
ашылды. Енді сол «мұғалімдерден» «жоғары білім» алып шыққан 
студенттердің (ата-анасының аузынан жырып төлеген ақшасына) алып шыққан 
«білімдері» қандай деген сұрақты сұрамай-ақ қой менен, айтуға ауызым емес  
«к...м» ұялады. Фамилиясын жазғанда бірнеше қате жібереді десем көп онша 
жалған бола қоймас  сол оқуды бітіріп шыққан «инженерлерің», сауатты қылып 
бір құжатты жасап шыға алмайтынына мен өзім талай рет куә болдым. 100 
деген бүтін саннан 0,001 деген бөлшек санды алып тастау, қолында 
калькулятор болмаса, кейбіреулеріне алынбастай қамал. Орта мектептің оқу 
бағдарламасын дұрыс меңгермеген (ол бағдарламаны меңгеру үшін мектепте 
жақсы мұғәлім болуы керек қой, ал ол мұғәлімдер семьясын асырау үшін 
аладорба арқалап базардағы  саудаға кетті) жастардың көпшілігінің қалтасында 
1-2 жоғарғы оқу орнын бітірген диплом пайда болды.  Қаптаған шала сауатты 
«инженерлер» елі болдық та шықтық. Қаншама «шала сауатты дәрігерлер» 
адамдардың өмірін қиып, не болмаса теріс емдеп мүгедек қылып жатыр 
десейші?! Бұлардың барлығын жазу мүмкін емес (кейде ызаланған кезімде 
ойлаймын: «Ау, осылардың барлығын Сталин марқұм бір сәтке тіріліп келіп 
көрсе, бәрін түгелдей өз қолымен ататын шығар» деп). Баяғы кездегі ілуде бір 
бағы жанған талантты жастардың қолына еңбекпен тиетін ДИПЛОМ деген 
қасиетті құжаттың қадір-қасиеті әбден түскен заман болды. Жастардың 
барлығы бірдей сауатсыз десем өтірікші болармын, өте күшті білімді жастар 
өсіп келе жатырғанын көріп отырмын, бірақ олар аз ғой, «шала сауаттылар» 
оларға қарағанда анағұрлым көп (шала сауаттыларға қарап ол күштілерді де 
соларға теңейді ғой) және жуық арада олардың саны азаятын түрі көрінбей тұр, 
содан да мен осыларды жазып отырмын. Егерде ондай қателіктер сәл ғана 
мезгілге, бір кезеңге ғана, созылып арты тез түзелуге бет алса мен бұларды 
жазбас та едім ғой. Сондай «арғымақтардың» бірталайымен жұмыстас болуға 
тура келген кезінде, олардан өндіріске қажетті әртүрлі инженерлік есеп 
шығаруды сұраудың өзіне өзім ұялатын едім, олар түгіл. Сауатсыз жастар. 



Қайран желге ұшқан ата-анасының ақшасы десеңші. Барлығы бастық, инженер 
болғысы келеді, қара жұмыс жасауға қалтасындағы қарайған ақша төлеп 
«оқып» алған «дипломы» жібермейді, және қара жұмыс жасау қолынан 
келмейді де. Ол ол ма, айнала толған ғылым кандитаттары мен ғылым 
докторларынан аяқ алып жүруден қалдық, сәл лауазымы бар, қалтасында 
қаражаты бар адам ешқандай басын ауыртып жатпастан бірден ғылыми 
атақтардың өзіне керегін алып шыға келеді, тек кандидат немесе доктор емес, 
ғылым академиясының (кез келген сала бойынша) корреспондент мүшесі, 
академигі дегендей. Елдің экономикасына түк пайдасы жоқ «ғалымдар», бір 
ғылыми жұмыс жазбай алынған атақтар. Қаптаған шеті-шегі көрінбейтін 
қолдан жасалынған «ғалымдар» , «инженерлер», «дәрігерлер»... елі болып 
әлемнің алдына бір-ақ шықтық, сөйтіп «айды аспаннан бір-ақ шығардық» 
біздер. Ойпырмай десейші, енді осындай «дүмше молдалардан» дәріс алғандар, 
соларды күнде көріп жүргендер қалай білімді болсын, білімнің құны әбден 
жоғалды. Сол жастар қазір адамдарды емдеп жатыр (өмірге келтіріп жүрген 
зияндары шаш етектен), өндіріс басқаруда, әкімшілікте халыққа қызмет етуде... 
Кейде ойлаймын «ау, осы қарайған жоғарғы оқулардың бәрін болмаса да, 
негізгі дегендерін қалдырып (оқытушыларының білім сапасына, оқу орнының 
жағдайына қарап), көбісін жапса, оған кететін қаражаттың орнына баяғыдай 
қарапайым сауатты жұмысшы маман дайындайтын (ақысыз оқытатын) кәсіптік 
техникалық училищелерді көбірек ашса ғой, тамаша болар еді. Сонда 
жұмысшылардың дайындық сапасы артып, жастар қара жұмыстан (қалтамда 
«дипломым» бар деп ойламай) қорықпас еді, еліміздегі сауатсыз «инженерлер» 
азаяр еді, өз еліміздің дайындап шығарған инженерлерінен еш жерде ұялмас па 
едік, қалай». «Болашақ» бағдарламасы бойынша да, басқаша да елдің ақшасын 
шығындап шетелдерде  оқытып жатырған жастардың елімізге қайтып келіп, 
өндіріс орнына жұмысқа тұрып алға қарай сүйреп жүр ел экономикасын дегенді 
мен ести қоймаппын, мүмкін бар да шығар, бірақ көпшілігі шетелдерде қалып 
қойып жүр.  Олардан «оқытуға  шыққан шығынның қайтарымы  қайда?» деп 
сұрап жатырған ешкім жоқ, себебі олардың көпшілігі «Бәленшекең, 
Түгеншекең»... сияқтылардың боқкөтендері. Елге келе қалғандай болғанда да 
оларға жылы кабинеттегі орын дайын тұр, өндірісің көтінен кері кетсе де оларға 
мейлі, алатын айлығы қалтасын жарып кетердей көп. Міне, мені осы жастардың 
білім сапасы ерекше алаңдатады, ертең елімізді орыстарға да, басқа 
шетелдіктерге де алаңдамай (жоғарғы жақта жазғанымдай кеңес үкіметі 
кезіндегі орыстардан қорқатын синдромы жоқ жастар өссе деп соларға үміт 
артқан едім ғой), ешкімнен қорықпай алға сүйрейтін осылар емес пе? Енді міне, 
оларға қалай, қандай білім беріп жатырмыз, обал-ақ. Өз елімізде, өз ішімізде, өз 
халқымыздың менталитетін сақтап жақсы білім алған жас болмаса, шетелде 



білім алған жас сол жаққа бүйрегі бұрады да тұрады ғой. Өзімізде оқып, 
өндірісте шыңдалып барып шетелге білімін одан әрі жетілдіруге жіберілсе 
тамаша ғой, керемет қой. Сонда ғана ол жас патриот бола алады да, ал оңы – 
солын танымай жатып шетел асқан жастан мен көп үміттене қоймаймын, 
ішінара  семьяда дұрыс тәрбие алғандары болмаса. Жоғарыда жазылған көп 
кемшіліктердің уақыт өте келе орны толуы мүмкін, оған уақыт керек, ал мына 
білімсіз жастарды топ тобымен топырлатып жатқанымыз ең үлкен күнә, 
жастардың болашағына, елдің болашағына балта шауып жатырғандай боламыз. 
Бұлай жалғаса берсе біздің орыстардан «сынған мүйізіміздің» орнына мықты 
мүйіз жуық маңда шыға қоймайтын шығар, ел қамын ойлайтын патриот элита 
қалыптаса қоюы ұзаққа созылар. Мақтаншақ, көпіріп көп сөйлейтін, 
арқамыздан қаққанды аңсап тұратын, тойшыл, біреуге жалтақтауға ыңғайланып 
тұратын халық болудан да құтылуымыз ұзаққа созылар. Қазіргі кезде өндірістің 
нағыз көзінде баяғы кеңес үкіметі тұсында білім алған инженерлер, 
дәрігерлер... тағы басқа салалардағы мамандар әзірге жастарының ұлғайғанына 
қарамастан жұмысты жүргізіп келе жатырғаны шындық, ал ол мамандардың 
денсаулығы темірден жасалмаған ғой, олар кеткесін кімдерге сүйенеміз, 
манағыдай «диплом» алған шала сауатты «мамандарға» ма? Сол кезде нағыз 
к...міз ашылмай ма айналадағы елдің алдында? Мақтанғаным деп ойлауға 
болмас, бірақ қазіргі замандағы «инженерсымақтарды» кеңес үкіметінің 
тұсындағы білім алған инженер, дәрігерлермен салыстыруға да болмайды, 
бәрін бірдей емес, өте жақсы сауаттылары да бар, бірақ олар өте аз, көпшілігі 
дүмшелер. Ойпырмай, осыларды бір сәт ойлай қалсам жаным түршігеді. Содан 
да болар осы ойларымды ең болмаса компьютеріме жазып қояйыншы деп, 
аздап шерім тарқап тыныштық табар ма екенмін дедім. Қойын дәптерлеріме 
бұлардың барлығын осыдан оншақты жылдай бұрынырақ жазғанмын, соларға 
тағы да жаңаша көз салғаным ғой осы жазулар. 

   Әрине, кеңес үкіметін мен үнемі жамандамаймын, бізге берген жақсылықтары 
өте мол, орыс халқынан да көп нәрселерді үйрендік, көзіміз ашылды өмірге. 
Тек орыстар кінәлі деп қарамауымыз керек, өзімізде де бар ғой. Орыстардың 
айдап салғанына еріп кететін, әйтпесе басқалардың (сол кездегі кеңес үкіметіне 
қараған одақтас республикалар) барлығы да осы біз сияқты зардап шеккен жоқ, 
орыстарды олар дандайсытқан жоқ, керегін алды да, маңдайынан шертіп 
(қазақтар мысыққа тамақ берген сайын мұрнына шертіп береді, себебі, мысық 
тамақты ішіп алып «о дүниеге» барғанда адамдарды маған тамақ бермеді деп 
жамандайды екен, сол тамақ бергенін есінде ұстасын деп шертеді) отыруды 
ұмытпады. Кеңес үкіметі біздің осал жерімізді (мақтаншақ, даңғой, арқадан 
қаққанға мәз болатын...) тап басып, сол жерімізді мықтап ұстап отырды, 



керегінше пайдаланды. Ондай осалдығымызды көрсетпей, қарсы тұра алмаған 
өзіміз кінәліміз бәріне. Егерде біз басқалардай болғанда осындай нәубеттер 
алабөтен біздің халықтың басында болмас еді, жалпы елдің басындағы 
ауыртпашылықтарды көрші  елдермен бірге көтеретін едік. Сонда біздің 
қазақтың саны қазіргі заманда 50 миллионға жететін еді. Елімізде азшылыққа  
ұшырамас едік, жерімізден айырылмас едік, биліктен де. Кеңес үкіметі орнамай 
тұрғанда қазақтардың саны өзбектерден 3 есе көп болған, ал енді бүгінгі 
күндері өзбектердің (көпшілігі ұлтын зорлықпен өзбек қылып жаздырып алған 
қазақтар) санының үштен біріне ғана жетіп отырғанымыз мынау ғой. Ендігі 
қауіп бұрынғылардан да күштірек сияқты, себебі елімізге қытайлар үндемей, 
білдірмей еніп жатыр. Қазірдің өзінде кейбір есептерге сенсек біздің елдегі 
«қысық көздердің» саны шамамен 300 000-нан 500 000 адамға дейін жетеді 
дейді, мүмкін бұдан да жоғары болуы әбден мүмкін. Дәл есеп жүргізіп отырған 
мекеме жоқ, бір жұмаға туристік саяхатпен келіп қалып жылдар бойына қалып 
қойып жатырғандарды ешкім есептеп жатырған жоқ. Оның үстіне жалған 
некеге отырып жатырғандары қаншама? Қазақтардың өзі айтатындай 
«қытайлар күліп кіріп, күңірене шығады» (күңіренсе де шықса жақсы болар 
еді, әлем бойынша қытайлардың келген жерінен шығып кеткені туралы 
естімеппін де, оқымаппын да. Соңғы кездегі мәліметтер бойынша біздің елде 
қытайдың 200-ден астам әртүрлі саладағы компаниялары бар екен, енді оның 
үстіне әртүрлі сылтаулармен 57 зауытын тағы әкелмекші. Сонда не 
боламыз???) деп, жақын болашақтағы 20-30 жылда қазақ еліне 20 миллиондай 
қытай кірмекші екен (әр жерлерде сондай прогноздар бар, шындық болмаса 
жақсы болар), 14 миллиондай қытайлықтар қазақ тілінде білім алып, біздің елде 
жұмыс жасауға дайындалып жатыр дегенді де оқыдым. Сол кезде не боламыз? 
Еліміздегі мұнайдың жартысына (қазіргі кезде одан да көп) қытайлар иелік 
ететін жағдайға жетті. Мысалы, жапондар еліне қытайлықтарды 
жақындатпайды, егер бизнеске ақша салғысы келсе: «Ақшаңды сал, 
жұмысшыларың қажет емес, тек өзің ғана ақшаңды қадағалап отырсаң болғаны, 
уақытың біткен бойда елден шығасың» дейді, елге кірген-шыққан әрбір 
адамның есебі қатаң жүргізіліп, уақытынан бір сағат та артық болуға қатаң 
тиым салынған екен. Ал Біріккен Араб Әмірліктерінде шетелдіктерге сол елдің 
азаматтығын алуға болмайды, оған жол жоқ. Ал біздің елдегі жағдай адам 
аярлықтай, ашық-шашық жатқан есік, тесік, дүние-байлық. Орыстармен жылап 
көрісетін боламыз ба?! Тағы бір қызығы, біздер ресейден соншама жапа шексек 
те, ол  тарихтан  ешқандай сабақ алмаған сияқтымыз, ресейден айрылғымыз 
келмейді, керісінше құшағына кіре түсудеміз, «Кедендік Одақ»... тағы сол 
сияқтылар (тіпті ортақ ақша шығарамыз деуде) көп-ақ, орыстар біздерді 
оңайлықпен құшағынан шығара қоймас. Кедендік Одақтан (Таможенный Союз) 



қазірдің өзінде біздің халық, өндірісіміз зиян шегуде, бензин, дизель отыны, 
әртүрлі мұнай өнімдері ресейге (біздің елде арзан болғандықтан) астыртын 
тасылуда, ол екі елден товарлар біздің нарыққа құйылып ағуда. Бұл тек 
одақтың жұмысын бастаған бірінші жылы ғана, алдымызда не күтіп тұрғанын 
бір құдайым білсін. Кедендік Одаққа біздің ел, өзінің нарығынан 15 еседен 
артық нарығы бар ресей мен белорустан қорықпай, қалай кіргенін мен 
түсінбедім, екінші жағынан біздің елдің намысын қорғайтын, сойылын соғатын 
кәсіби экономистеріміз де, заңгерлеріміз де өте нашар ғой ана екі елге 
қарағанда, біздің елдің оларға жем болатыны айдан анық, көзге ұрып тұрған 
шындық екенін кім білмейді. Кедендік Одақта барлық мәселелерді шешіп 
отыратын Комиссия бар, сол Комиссиядағы Ресейдің дауыс салмағы – 57 пайыз 
болса, Қазақ елі мен Белорустардың үлесі – 21,5 пайыздан болып тұр. Сонда 
соңғы екі елдің дауыстары қосылғанда да Ресейдің дауысына жетпейді екен. 
Бұл не деген сөз, бұл біздер орыстың құшағына дұрыстап тұрып қайтадан 
кірдік деген сөз, орыстар тағы да біздерді билейді деген сөз. Ресей жағынан 
комиссияға кірген тұлғалардың көпшілігі ресейдің үкіметімен тығыз жұмыс 
жасайтын мамандар екен. Енді бізді орыс басқарып отыр дегенге сенбей көр. 
Енді ол ол ма, біздің елдерде ЕвроАзиялық Одақ та жұмыс жасай бастайды, 
2015 жылдан бастап. Көзінің сорасының аққанын сонда көрер ме екен байғұс 
қазақ. Қазір бұл жағдай әбден ушығып тұрғанын оқып жүрмін, көзі қарақты 
экономистер зар қағуда, бірақ билік оларға пысқырып та қарамай отыр. Біздің 
елге келген корея елінің делегациясының мүшелері біздің орыстардан көрген 
жапамызды естігенде таң қалыпты да: «Ау, енді егемендік алған жоқсындар ма, 
неге олардан іргелеріңді аулақ салмайсыңдар? Біздер ертеде аздаған уақыт  
жапондардың отарында болдық, қазіргі кезде бір де бір кәріс жапондықтарды 
жолатпайды, олардан іргемізді аулақ саламыз, жек көреміз. Біздің халықтың 
өжеттігі, менталитеті сондай. Ал сендерге біз түсінбедік, соншама ғасырлар 
қорлық көрсеткен халықтың құшағынан неге шыққыларың келмейтініне біз таң 
қаламыз» депті. 

  Тағы бір айтатыным, кеңес үкіметі тұсында өндірісте де, басқа салада да әрбір 
істің артының  сұрауы болды ғой, қазіргідей емес, қазіргі заманда еш заттың 
сұрауы жоқ. Кеңес үкіметінен біле білген адамға үйренер жақсылықтар көп, тек 
жаман жақтарын жазған екен, сондықтан бәрі жаман деп айтуға тіпті де 
болмайды. Басымыздан кешкен ауыртпалықтарды жазбасақ, оларды көрмесек, 
байқамауға тырыссақ не болғанымыз? Соларды көріп білгенде ғана дұрыс 
жолға түсе алмаймыз ба, өзімізге сын көзбен қарамаймыз ба?! Әлде, көпіріп 
мақтана беруіміз керек пе, теледидардан күнде көрсетіп жатқанындай. Онда 
Леонид Ильич Брежнев көкеміздің кезіндегідей күйге түсеміз қайтадан, мүмкін 



сол жолға түсіп те кеттік пе екен, өздеріміз байқамай?! Брежнев көкеміздің 
заманында да «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» салыстырмалы 
түрдегі жақсы заман болған. Қазіргі кездегідей. Өткен ғасырдың 70-ші 
жылдары әлемде мұнай дағдарысы болып, ал біздің елде көп мұнай көздері 
ашылып, халық сол шикізатты сатқан қаражатқа алынған «ширпотребке» 
қарық болған. Шетелден техника мен технология алудың орынына 
«ширпотреб» алдық, артынан көзімізді ашсақ әлем елдерінің ең көтінде 
қалғанымызды бір білдік. Бірақ бәрі кеш еді. Әлем дағдарыстан сабақ алып, 
онымен күресудің жолын білім-ғылымнан тауып, жаңа техникалар мен 
технологияларды ойлап тауып біздерден әлдеқайда алға, кем дегенде 50 жылға 
озып кеткен еді. Біздер де қазір сондай жағдайда тұрған сияқтымыз, 
сияқтымыз емес, тұрмыз. Сол заманда да бітпейтін бір жиналыстар, 
мақтанулар мен мақтаулар болатын. Сарай әншілері мен жыршылары, 
жазушылары мен ақындары күні-түні тынымсыз «сайраудай-ақ сайрайтын».  

    Кадр дайындауды айттым, өндірісті тыңғылықты ұйымдастыру, әрбір 
жасалған жұмыстың  жақсы жағына да, жаман жағына да жауап беру, 
жауапкершілікті сезіну дегендердің барлығы да сол заманда болса, қазіргі 
заманда жетіспей жатыр, тіпті жоқ десе де болады.  Сол кездері әлемдегі ең 
жақсы білім біздің елде, кеңес елінде, болған жоқ па?! Сондықтан да, тағы да 
«велосипед» ойлап тауып, «американы» ашудың тіпті де қажеті жоқ, кеңес 
үкіметі тұсында жасалған жақсы істерді пайдамызға жаратып, жаман жағынан 
сабақ алуымыз керек шығар. Сол үшін де осы ойларымды жаздым, мүмкін қате 
тұстары бар шығар, барлық жазғандарым дұрыс деп айта алмаймын. Мен 
көбіне үйде отырған адаммын, кейбір орталарда болып дискуссия жасап пікір  
таластыруға да  шамам (белгілі себептермен) жоқ, бірақ сондай 
мүмкіншіліктерім бар кездерде (денсаулығым бар болып, халықпен араласып 
жұмыс жасап жүрген кездерімде) көргендеріммен, қазіргі кездегі күнделікті 
көріп отырғандарыммен салыстыра отырып түйген ойларым осы шамалас 
болып шықты.  

Енді осы жазғандарымның қысқаша қорытындысын жазайын: 

 Патшалық ресей қытай аждаһасының жұтып қоюынан сақтады қазақты, 
бірақ өтеуіне қарайған жерімізден, байлығымыз малымыздан, еліміздің 
билігінен айрылдық ... 

 Кеңестік ресейден ғылым-білім үйрендік, көзіміз ашылды, техника-
технологияға жақындадық, бірақ өтеуіне мүйізімізден айырылып тоқал 
ешкі сияқты болып қалдық, көптеген арылмас пәлелерге қалдық, халқымыз 



әртүрлі қолдан жасалған зауалдардың кесірінен жер бетінен жойылып 
кетуге шақ қалды... 

 Қазіргі заманда да оңып тұрғанымыз шамалы сияқты, бар байлығымызды 
ұқыпты түрде пайдалана алмай отырмыз, пайдаға асырғанымыздан желге 
ұшқаны көбірек, ұрланғаны, желінгені, әртүрлі оффшорларда қалып 
жатырғаны, ашылып-шашылып иесіз қалған қайран халық байлығы... Ең 
бастысы, жастарымыз шала сауатты болып «өтірік» білім алуда, оның арты 
қандай жағдайға душар қылатынын өздерің ойлап қарарсыздар. Ең жеңілі, 
Құдайдың қазаққа берген ұшан теңіз байлығын игере алмай (сауаты нашар 
ұрпақ өссе), білімі жақсы дамыған елдерге тәуелді болып (сондай елдердің 
біліктілерін біздің шала сауатты қазекең бәсіне қарамай жалдайды ғой), 
соларға жем болатын шығармыз, ал ауырларын мен айтпай-ақ қояйын.       
Ылғи жаман жақтарды жазған мынау бір пессимист екен демеңдер, өмірде 
болып жатырған жақсылықтарды да көріп отырмын, бірақ олардың 
барлығының да өте қымбат бағаға жасалып жатырғандығын (слишком 
большая себестоимость из-за коррупции, разного рода откатов, воровства...) 
кім білмейді. Біздің елде тәуелсіздік алғалы бері жасалған оңды істердің шын 
бағасын білгің келсе, тап сол кездерде біздің ел қаншама байлығынан 
айырылғанын, шетелдерге қаншама адамдар миллиардтаған долларлардың 
байлығын асырғанын, қаншама қаражаты ұрланған мекемелер, үйлер, 
заводтар... шала-шарпы салынып, құлаудың аз-ақ алдында тұрғанын, 
қаншама шала сауатты «инженер, дәрігер, тағы басқа мамандық иелері» 
өздері білмей дүниені бүлдіріп жүргенін, жолда қаншама адам өлгенін (сатып 
алынған жүргізуші куәлігінің кесірінен)... тағы сол сияқты қолдан 
жасалынған келеңсіздіктердің шын шығынын жинап шығарып істелген оңды 
істердің нақты санына бөлсеңіз ғана ол баға шыға келеді де сен ол оңды істің 
шын бағасы үкімет көрсеткен бағадан әлденеше есе артық екенін көретін 
боласың. Төбе шашың тік тұратын шығар сол кезде, бірақ оны есептеп 
шығаратын мекеме жоқ қой, сондықтан өзің тек қиялыңмен есептеп 
көрмесең.  

  Енді менің осы жазғандарымды оқып шыққаннан кейін ұлы Абайдың «Қара 
сөздерін» қайталап оқып шық, егер бұған дейін оқи қоймасаң, онда мен ол 
шығарманы оқып шығуды ұсынамын. Керемет!!! Тағы мына бір ақынның  
өлеңін  жазып жіберейін деп отырмын: 

                            Ұйықта, қазақ! 

  Ұйықта, қазақ, ұйқыңды қандырып ал, 

  Көлден балық аулама балдыры бар. 



  Бау-бақша, егін егіп керегі не, 

  Даланың дауылы бар, жауыны бар. 

  Тоқ соғады жолама электрге, 

  Май боласың жуысаң трактірге. 

  Бес ешкіңді баға бер қораңдағы, 

  Ғылыми жаңалыққа құлақ түрме. 

  Қазақты сорлатпағын ұшқыш болып, 

  Жермен жүр аяқ-қолың күс-күс болып. 

  Аспаннан жерге құлап мерт болғанша, 

  Тірі жүрген жақсы ғой ішкіш болып. 

  Арақпен жүйкемізді улаттық та, 

  Мас болып оттың басын шулаттық та. 

  «Оян, қазақ, оян» - деп оята алмай,  

  Бұл жалғаннан өтіп еді Дулатов та. 

  Ұйқы қалың өмірден кеш қаламыз, 

  Соны сезбей кей кезде төс қағамыз. 

  Желтоқсанда жастарға жақындамай, 

  Енді бүгін Қайратты еске аламыз! 

  Еске аламыз, еске алу борышымыз, 

  Бостандыққа жеттік те сол үшін біз. 

  Аталарым шоқпармен қорғап қалған, 

  Тарылмасын құт-мекен қонысымыз. 

  Көршілер – орысымыз, қытайымыз, 

  Татумыз, сыйласамыз ұдайы біз. 

  Жарамсыз бұйымдарын қымбатқа алып, 



  Толтырып отырмыз-ау олардың  ұпайын біз. 

  Қазағымның өзіндік тағдыры бар, 

  Намысыңа от тастап жандырып ал. 

Мен бұл жерде өз елімізде қазіргі заманда орын алған кейбір келеңсіздіктерді 
жазбай отырмын, себебі, оларды халықтың барлығы да біледі, күнде жазылып, 
теледидардан көрсетіліп жатырған дүниелер болғасын. Нашақорлық әбден 
шегіне жетіп тұр, әртүрлі діни секталар елді бұзуда, маскүнемдік те олардан 
қалысар емес, жезөкшелік, жас жанұялардың жиі ажырасуы, балалардың әке-
шешелері тірі күйінде жетімсіреуі, тастанды балалардың жетімдер үйлерін 
толтыруы, қарттардың сыйы кетіп қарттар үйлерін толтыруы, ресейдің 
телеарналарының біздің елдің жастарына кері әсері, ұрлықпен баюдың 
жастарға берер кері әсері (күнделікті көз алдарындағы «живой пример»), 
мемлекеттік лауазымды қызметті тек баю көзі ғана деп жастардың түсінуі 
(шенеунік атаулының барлығы табысына сай емес қымбат автокөлік, қымбат 
сарайларды иемденгені көз алдарында) елге тұлға болатын азаматтардың 
қадірінің азаюы (қалталы байлардың шашбауын көтеремін, сөзін сөйлеп, 
сойылын соғамын деп төмендеуі), қарттарымыздың көпшілігінің жастарға 
айтатын дұрыс сөзінің жоқтығы(көпшілігі ішкен-жегенін, байлардан көрген 
марапаттарын ғана айтуға жарап жүр), өз ана тілімізге құрметтің жоқтығы 
(орыс тілінен құтыла алмай жүріп енді ағылшын тілін де қосып жатыр), 
әйелдердің ерлерінен жоғары тұруға ұмтылуы(еркектердің өздерінен де бар, 
оның үстіне гендерлік саясат деген бәле тағы қосылды, қашайын деп тұрған 
қоянға «тәйт» дегесін не жорық. Онсыз да қағынайын деп тұрған 
«төменетектіге» астыңғы жағынан жел бергесін не күтуге болады, бұл 
саясат отқа май құйғанмен бірдей мәп болды), бала туудың азайып кетуі... 
Жапон халқы балаларына шет тілді үйретуді тек қана 12 – 13 жасынан 
бастатады екен, оған дейін тек ана тілін жетік меңгеруі тиіс балалар, әрі оны 
біздің ғалымдар да ғылыми түрде қоштап отыр. Кеңес заманында да 
мектептерде тек 5-ші кластан (бастауыш кластар аяқталғасын) бастап қана орыс 
тілі, шет тілі оқытыла бастамаушы ма еді, ұмытқан жоқпыз ғой оны. Ойпырмай, 
бұны науқаншылдық демей не деуге болады, өз ана тілін жарытып білмейтін 
сәбиге шет тілдерді зорлап үйрету деген не сұмдық. Енді мына бір жайға көңіл 
аударып қарайықшы, қазіргі кезде жоғарыдан бастап ең төменге дейін барлық 
құжаттар орысша оқыған, орысша ойлайтын мамандардың жасап шығарған 
құжаттары, соларды әупірімдеп жалдап алған адамдарға (кейбіреулері 
шаласауатты) қазақшаға тәржімалатады, олар көптеген адам естімеген қазақ 
сөздерін толтырып қояды. Сол құжатты миың ашып кетпей, тілің сынып қалмай 



оқып шығып бірдеме түсіну мүмкін емес. Мен өзім көбіне ондай құжаттардың 
түпнұсқасын (орысшасын) оқып шыққанда бірдеме түсінемін (мен ауылда орыс 
көрмей өскен баламын, орысшаны институтта амалсыздан, күнім үшін үйреніп, 
өндірісте өзім үшін орысшамды жетілдірген адаммын), бірақ аударманы 
оқығанда қиналғандай қиналмаймын орысша мәтінін оқығанда. Енді 
орысшадан құтыла алмай отырғанда, біздерге ағылшынша (бесіктен белі 
шықпаған баланы ағылшынша оқытса) қосылатын болса тіпті қиын болатын 
шығар. Бір шенеунік орысша ойлап, орысша жазып құжат дайындаса, екіншісі 
ағылшынша ойлап, ағылшынша жазып құжат дайындаса, содан кейін ол 
жазылған құжаттарды қазақшаға шаласауатты біреулер(қазіргі кездегідей) 
тәржімаласа, оны латын әрпімен жазса не болатынын мен түсінбеймін, тіпті 
қорқамын ойлауға. Тек бір жақсысы мен ол кезде бұл өмірде болмаймын, ондай 
құжаттарды маған оқудың қажеті де болмайды. Шығыстың халықтарына тән 
біздің халық та (біз азиатпыз ғой) неге асықпай, байыппен қимылдап 
(біреулерді басып озамын, елдің алдына басқалардан бұрын шығамын демей), 
нағыз шаруа адамдарына тән байыптылықпен жұмыс жасап, өмір сүрмейміз?! 
А?!        

  Арақ ішуді бізге орыстар үйретті, бізді жығып салып аузымызға құймаса да, 
өзіміз үйренуге құлықты болдық та, олардың өте тамаша шәкірттері болып, 
ізінен еріп келеміз. Мысалы, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бүкіл жер 
шарында спирт ішімдіктерін тұтыну деңгейін анықтау үшін 188 елде арнайы 
мониторинг жүргізген. Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, рейтингте Қазақстан 
34 орында екен. Қырғыздар – 106-шы, түркімендер – 114-ші, өзбектер – 131-ші, 
тәжіктер – 134-ші, қытайлар (2 млрд-қа жуық халқы бар) – 95-ші орындарда 
тұр. Біздің алдымызда орыстар (мұғалімдеріміз) мен хохолдар ғана. Қазақтар 
жан басына шаққанда 11 литрге жуық таза этил спиртін тұтынады, орыс пен 
хохол 12 литр екен. Халықаралық ережеге сәйкес жан басына шаққанда ол 
көрсеткіш 8 литрден асса, маскүнемдік пен әлеуметтік проблемалар өте қауіпті 
дертке айналатын көрінеді. Осыдан кейін өзің ойлай бер біздің 
болашағымыздың қандай боларын. Кім кінәлі, орыс па, әлде өзіміз бе?! 
Екеуінен де бар шығар, бірақ арғы түбінде орыстардан біздің халықтың басына 
келген жоғарырақта жазылған көп (мүмкін әдейілеп енгізген) зауалдың біреуі 
екенінде сөз жоқ, егерде шындап құтылуға тырысып, салауатты өмірге қарай 
бет алсақ қана осы пәледен әбден уланған халқымыздан өрбіген ұрпақтардың 
дұрысталуы ондаған жылдарға созылатын, таза қанды ұрпақтың өмірге келуі 
ұзаққа кететін қатерлі зауалдың біреуі де бірегейі, ұрпағымызды аздырып, 
миғұла ұрпаққа айналдыратын зауал, бүкіл қоғамды аздыратын зауал.  



  Бүкіл әлемге жария етіп жатқанымыздай біздің еліміз өте қарышты 
қадамдармен дамып келе жатырса біздің елден 2009, 2010, 2011 жылдары 
10 298 адам жоғары білімді маман, 1 509 адам аяқталмаған жоғары білімді 
маман, 5 002 адам арнайы орта білімді маман, барлығы 16 809 адам көшіп 
кеткен де, олардың орнына тап сондай білімді мамандар келмеген, көрсетілген 
мерзім ішінде көшіп кеткен арнайы мамандардың жалпы саны 51 605 адам. Бұл 
мамандарды ел ішінде ұстап қалатындай еш шара қарастырылмаған, яғни біздің 
елде кадр саясаты жоқ деген сөз. Бұл көрсетілгендер тек қана соңғы үш 
жылдағы мамандардың біздің елден кетулері, ал осыған дейінгі 15-20 жылдың 
ішінде қаншама ақылды, сауатты, білімді, тәжірибелі мамандардың кеткенін 
кім білсін. Есесіне «дипломы бар» деген аты ғана бар «мамандарды» 
топырлатып «штамповать» етіп жатырмыз. 

  Біздің қазағымызға тән бір жаман қасиет –  науқаншылдық. Бір қалыпты 
жүріспен ортада жүре алмаймыз, қандай істе болмасын елдің алдына шығуға 
құмармыз, не болмаса, жолдың  екі жағындағы жарларға соғысып жүреміз   
(ударяясь из крайности в крайность, шарахание). Мысалы, бізге әлемдегі 
алдыңғы қатардағы  50 елдің қатарына, енді міне, 30 елдің қатарына жетеміз 
деп жан сала қимылдап, өтірік-шынды ақпараттарға, мәліметтерге жүгініп неміз 
бар. Бір қалыпты қимылмен асықпай, аптықпай халықтың жағдайын, 
экономикамызды, әлеуметтік жағдайымызды, білімімізді, мәдениетімізді, 
ғылымымызды түзесек болмай ма, сол кездері ол елдердің қатарына 
іліккенімізді халықтың әл-ауқатының көтерілгенінен-ақ көруге болмай ма. 
Әрине, мен түсінемін, алға меже қойылуы қажет, соған ұмтылуымыз қажет, 
бірақ ондай меже халықтың шынайы әл-ауқаты, тұрмыс тіршілігі болуы керек 
емес пе. Жүздеген жылдар бойы дамыған елдерді қысқа уақыттың ішінде қуып 
жетіп басып озамыз дегеніміз қызық емес пе, күлкілі емес пе, а? Баяғыда Н.С. 
Хрущев деген біреу «американы  қуып жетіп басып озамыз» деген еді ғой, 
есесінде не болдық, көштің соңында қалғанымызды байқамай да қалған жоқпыз 
ба. Кеңес заманында жоспарлы экономика тұсында жылдық жоспарды тездетіп 
орындап тастаймыз, бесжылдықты екі есе аз уақытта орындап шығамыз деп 
жанталасатын едік, оның арты шала жасалған дүние болып күлкіге қалатын 
едік. Сол кездерде немістер біздің елге күледі екен: «Ойпырмай, нормативі, 
нормасы дұрыс есептеліп  жасалған жоспарды қалайша тез, екі есе аз уақытта 
орындап шығуға болады? Не, ол жоспар дұрыс емес, не болмаса норма дұрыс 
есептелмеген». Бүкіл әлемді таңдандырып отырған неміс экономистері 
осылайша ой қорытса, олардың айтқандары айна қатесіз дәл келсе, біздің 
кеңестік экономика ақыры осындай асығып аптыққандықтан құрдымға құласа, 
оның арты осындай нәтижеге алып келсе не деуге болады. Жоспарды асыра 



орындауға ұмтылу дегенің істеген ісіңнің шала болуы екенін білуіміз керек қой. 
(«2030» деген бағдарламаны биыл мерзімінен бұрын орындап тастадық деп 
бөркімізді аспанға атып жатырғанда менің ойыма осы жазылғандар келген 
еді де, мен ойлағанмын «не біздің есеп-қисапты жасағанымызда шалалық бар, 
не болмаса басқаша бір түсініксіздік бар шығар. Себебі, кеңес үкіметінің 
қателіктерін біз қалай тез ұмыттық» деп). Таңымыз айырылып жүрмесек 
жақсы, «Асыққан шайтанның ісі» (Поспешишь людей насмешишь) демейтін бе 
еді. Ішкі есебіміз түзу болып, шаруашылығымызды ұрлық-қарлықтан аман 
сақтап, бір қалыпты жүрсек қана жеңістің ауылы алысқа ұзамас. Арбамен де 
қоян алуға болады деп айтқан өзіміз емес пе? Ертеде орыстың саяси 
шолушысының жазғанын оқыған едім, сонда ортаазиялық республикалардың 
саяси ахуалын жазғанда өзбек көршіміз жөнінде былай жазған еді: «Өзбек 
елінде өмір бір қалыпты ағымда ағады, нағыз шығыс еліндегідей, ешкім 
ешқайда асықпайды, және де оларға бәрі бір, қандай  қоғамда(феодалдық па, 
социалистік пе, капиталистік пе) өмір сүріп жатырғандары маңызды емес, кімге 
бағынатыны да, хан ба, эмир ме, әкім бе, партияның бірінші хатшысы ма..., 
бәрібір, лауазымның атында тұрған ештеңе жоқ, олардың бар білетіні бір нәрсе 
ғана, қай лауазым иесіне қанша пара беріп шаруасын бітіре алатындығында 
ғана. Пара алу мен пара берудің ешкім тағайындамаған және шектен шығып 
кетпейтін өз өлшемі бар, барлық халық соны жақсы біледі, соған бағынады. Ал 
айналада қандай саяси қоғам тұрғаны онша көп маңызды емес». Міне, қызықты 
қара. Ал біз қашанда асығып үсігіп елдің алдына шығамыз деп жанталасамыз да 
жүреміз, күлкіге қалмасақ қайтсін. 

  Дін жөнінде де солай, елде толған мешіт, толған молдалар. Әрине, болғаны 
жақсы, АЛЛАНЫҢ үйі көптік етпейді. Қазіргі таңда біздің елде есепке алынған 
2228 мешіт бар, кішкене ауылдардағы есепке алынбағандары да бар болар-ау. 
Бірақ кешегі күні атеист болған елде соншама мешітке қажетті молдалар қайдан 
келді? Әлде олар да біздің «шала сауатты инженерлер» сияқты дүмше молдалар 
ма? Солай шығар, себебі, жастардың көпшілігі басқа діндерге, солардың 
ағымдарына еріп кетіп жатыр ғой. Мешіттердегі молдалардың уағыздары күшті 
болса, білімдері терең болса, ауыздары дуалы болса осындай келеңсіздіктер 
орын ала ма қоғамымызда. Толып кеткен секталар мен діни ағымдарға 
(уахабтар, салафиттер...) , оларды таратып жүрген миссионерлерге қарсы 
қоятын біздің молдаларымыздың білімі шамалы сияқты ма, қалай? Жастардың 
миларын улап жатырған діни ағымдарға  ұғынықты дұрыс түсінік бере 
алмайтын, жастарды соңынан ертуге қауқары жоқ дүмшелер көп болғасын 
солай болады.  Бұл да болса біздің бойымыздағы: «Шаш ал десе бас алатын», 
«Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» дейтін, ортада байыз тауып тұра 



алмайтын, нені болса да асыра орындауға, мерзімінен бұрын жасауға 
тырысатын «жаман» қасиетімізден  шығар. Қасиеті күшті дін мәселесінде 
осындай болсақ, онда қалғандарынан не күтуімізге болады? Саны аз  болса да 
сапалы болғаны жақсы емес пе, тамақтың да көп болған сайын дәмі кетеді ғой, 
не нәрсенің  де көп болса қадірі шамалы болатыны белгілі.  

  Біздің елге шетелдерден келген-кеткен лауазымды адамдардың барлығы да 
Астана қаласын, біздің халыққа жыл сайынғы жолданған жолдауларды... 
тілдері жеткенше мақтайды да жатады, мақтағандары дұрыс емес деп айта 
алмаймын. Бірақ: «Осылар неге осыншама бізді мақтай береді, жыл сайын 
мақтай беретіндей не болды, ұят болмай ма?»,-деп бір сәт неге ойланбаймыз. 
Мақтау сүйгіштік те жақсы қасиет емес қой. Әлде, олар біздің осы қасиетімізді 
орыстар сияқты біліп алған ба? Көп айтылған нәрсенің дәмі кететіні бар ғой. 
Әлде, ол елдерде осындай қалалар, немесе жақсы жасалған жолдаулар, 
келешектерін болжаған әртүрлі жоспарлар жоқ болғаны ма, онда ол елдер 
қалайша қарқынды дамып келеді? Көтеніміздің астына көп көпшік қойғаннан, 
арқамыздан көп қаққаннан көрген «пайдамызды» жаздым ғой жоғарыда, 
солардан сабақ алуымыз керек шығар. Жыл сайынғы жолдауларды мақтап, 
насихаттап, халыққа егжей-тегжейлі түсіндіріп жатады, ал менің түсінбейтінім, 
неге сол сияқты ағымдағы жыл аяқталғасын, есеп қисабын шығарып болғасын 
сол жолдауды жүзеге асыру үшін үкіметтің жасақтаған жоспарының 
орындалысын да тап сондай қылып неге жарияламайды екен. Кім орындай 
алмады, неге, қанша қаржы желге «ұшты», кім жауап береді деген сұрақтардың 
бәріне жауап берілсе жақсы болмай ма? Кінәлілер жауапқа тартылса 
қалғандарына сабақ болмай ма? Кеңес заманында «партиялық билетімен» 
жауап беретін еді лауазым иелері, бастары кететінін біліп қорқатын еді,  әрбір 
ісінің сұрауы болатынын сезетін, жауапкершілік мықты болатын ол заманда. Ал 
қазір ше? «Как с гуся вода». Кеңес заманында «тышқақ лақ» жоғалса да 
сұралатын еді, ал қазір... Үкімет басында отырғандар мен портфель ұстаған 
шенеуніктер ешқандай өзгеріссіз сол күйлерінде орынтақтарында ондаған 
жылдар бойы мызғымастан отырады да қояды, сәл басқа жұмысқа 
ауысқаныменен (рокировка жасалып, аз уақыт әкім болса, аз уақыт әуелі 
мәжілісте отырып, содан кейін сенатта отырып қарап депутат та  бола салады, 
одан кейін аз уақыт министр болса, аз уақыт елші бола салады, аз уақыт бір 
ұлттық компанияны да басқара салуы мүмкін, кейде «байқамай жеп қойғандай» 
болса аздап «отырып» та келе қояды... сөйтіп көп ештеңе жоғалтпастан уақыт 
өте береді) лауазымын жоғалтар емес, ешкімді «жұмыс жүргізе алмады» деген 
айыппен орнынан алып тастап жатырғанын байқай қоймаппын. 
«Бәленшекеңдер мен Түгеншекеңдер ...» баяғы (одни те же лица делают 



бесконечный кругоборот, мелькают то там, то здесь. Брежнев көкемнің 
заманында да осындай партноменклатураның обоймасындағылар көп ешқайда 
қозғала қоймайтын еді-ау! О дүниеге сол отырған жерінен ғана аттанатын 
байғұстар. Біздерде де солай болар ма екен? Послушные, смирные.) Бұл 
шенеуніктердің лауазымды қызметтен кетпейтін айналмалылығы сыбайлас 
жемқорлықтың, коррупцияның біздің елде өріс алуының алғы шарты, бұған 
мемлекеттік басқарудың жетілмегендігін де қосу керек. Экономиканы, өндірісті 
тиімді, білікті басқара алмай, дұрыс жұмысты ұйымдастыра алмай, халықтың 
бар байлығын желге шашып, ысырап қылып біліксіз басқару кімнің қолынан 
келмейді? Қазіргі кездегі біздің елдің экономикасын басқарып отырғандар тап 
осылай басқарып отыр деп ойлаймын. Басқаша айту мүмкін емес.  

  Тағы бір айтарым, осы өзіміз өз халқымызды жер көкке сыйғызбай мақтай 
бергенді қашан қоямыз екен? Тілімізді, мәдениетімізді, өнерімізді, әр түрлі 
қасиеттерімізді... Менің ойымша, АЛЛА ТАҒАЛАМЫЗ жер бетіндегі барлық 
пенделерін о баста бірдей қылып жаратқан. Әр халықтың да өздеріне тән өз  
ерекшеліктері баршылық, бірінен бірінің артықшылықтары көп болмауға тиіс. 
Адольф Шикльгрубер (Гитлер) деген біреу де өз халқын ерекше халық деп 
көкіген еді ғой (мүмкін, Адольф шіркін бірдемені біліп айтқан да болар-ау, 
оның халқын мақтағаны  дұрыс па екен, соғыстан қирап жеңіле тұра, аз 
уақытта экономикасын нығайтып алып, әлемдегі белді мемлекетке айналып 
отыр ғой, олар неге көкірек керіп мақтанбайды) соны да есімізден 
шығармағанымыз дұрыс шығар. Немістер сияқты жапондар да сол соғыста 
ойсырап жеңілді, экономикасы күйреп қалды, бірақ тез арада етек жеңін 
жинақтап бүкіл әлем мойындаған экономикасы бар күшті мемлекетке айналса 
да бір мақтанбайды ғой, кеудесін кермейді, олардың патриоттығына жететін 
патриоттық жоқ та шығар. Біз неге жақсыдан үйренбейміз. 

   Жастарға патриоттық тәрбие беру үшін өз еліміздің мақтауын келістіріп  
солай айту керек те шығар, бірақ біздің халықтай халық жоқ, біздер кереметпіз 
деп кез келген жерде айтып, кез келген қасиеттерімізді асыра мақтау сәл  
артықтау сияқты. Әуелі жоғалтқандарымызды түгендеп алуымыз керек, дұрыс 
жолға түсуіміз керек, содан кейін де мақтану керек пе, әлде керек емес пе деген 
сұрақ өзінен өзі жоғалып кетер. Жастарға, өскелең ұрпаққа өз елін сүюді сөзбен 
емес, мектепте зорлап оқытып, жаттатпай-ақ, олар керемет, барлық жағынан 
дамыған, әлем мойындаған елде өмір сүруі керек, сонда ғана оларда отанға 
деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім пайда болады. Әйтпесе, қазіргі сияқты 
елді құр сөзбен қанша мақтасаң да, өмір шындығы керісінше болып тұрғасын, 
оларда қайдан патриоттық, отан сүйгіштік сезім бола қойсын. 



  Жемқорлықпен қалай күресу жолдарын көп іздейміз. Қарапайым тәртіп бар 
жерде жемқорлыққа тіпті де орын болмайтыны анық нәрсе, ол үшін бас 
ауыртып жатудың еш қажеті жоқ. Осыны түсінбеген басшы жемқорлықпен 
күрескісі келмейтін басшы, соған жол ашқан басшы. Әрбір мекеменің басшысы 
өзінің қарамағындағыларының барлық қадамына жауап беруі тиісті екені 
баршаға мәлім. Міне, осы жерден шығады, егер ондай басшы басқарған 
мекеменің бір қызметкері жемқорлықпен әшкереленсе, онда ондай басшының 
ұжым арасында ешқандай тәрбиелік жұмыс жүргізбегені, ұжым алдында 
ешқандай қадір қасиеті жоқ деген сөз ғой. Ондай басшының құны бақыр тиын 
деп есептеліп жұмысынан сол бойда қуылуы керек, біршама уақыт басшылық 
орындарға тағайындалмауы керек, еңбек кітапшасына осы жөнінде анықтап 
(жемқорлықпен ұсталды, немесе тәрбие жұмысын жүргізе алмады, 
ұйымдастырушылық қабілеті төмен) жазылуы керек. Және де сол мекеменің 
дәлізіне парақордың суреті ілініп, астына не үшін ілінген «ерліктері»  жайлы 
толық жазылуы керек. Бұл мекемеден неше адам парақорлықпен, 
жемқорлықпен ұсталса сонша адамның суреті көрнекті жерде ілулі тұруы, 
алынған жазасы да толықтай жазылып көрсетілулі болуы керек. Міне, сонда 
ғана сол мекеменің  әрбір қызметкері кірген, шыққан сайын оларды көріп сабақ 
алатын болады, сол мекемеге ісі түсіп  келген-кеткен адамдар да білетін болады 
қандай мекемеге кіргенін, аяқтарын аңдап басатын болады. Қандайма бір 
мекеменің басшысына берілетін мінездеменің ең бірінші тармағы оның 
іскерлігіне қоса басқарған ұжымының жемқорлықпен күресіне де тікелей 
байланысты болуы керек. Сол кезде ғана бір нәтиже шығуы мүмкін, әйтпесе, 
қалған жұмыстардың барлығы бос әурешілік. Көрнекті түрде жасалған жұмыс 
өз нәтижесін қалайда беруі тиіс.  Күнделікті жұмыс күні басталар алдындағы 
таңертеңгі ұжымның отырысының («летучка», «пятиминутка»,  «разнарядка») 
талқылайтын мәселесінің, күнделікті жұмыс барысынан басқа, біреуі (бастысы) 
осы жемқорлық мәселесі болуы шарт, тек сол ұжымдағы емес, басқа да 
ұжымдарда болған осындай жағдайлар талқыланып, шолу жасалып, ұжым 
мүшелеріне ескерту жасалынып  отыруы тиіс. Жемқорлықпен күрес мәселесі 
ұжымның ең басты көрсеткіштерінің бірі болуы керек, ұжымның жұмыс 
қабілетін анықтайтын (жоспарлы көрсеткішпен тең дәрежедегі) көрсеткіштің 
бастысы болуы қажет.  

  «Жау жағадан алғанда ит етектен алады» дегендей, халқымыздың байлығын 
«лауазымды ұрылар» шетелге тасып әкетіп жатырғанда елдің ішіндегі лауазым 
иелері де «өз үлестерін жеп» үлгеруге тырысып жатыр. «Қолыңнан келсе 
қоныштан бас, мүмкіндік туса, сен де ал» деген принципті ұстануда. «Іштен 
шыққан жау жаман» дегендей бұлар да біздің елдің басына төнген үлкен зауал 



болды. Қандайма бір лауазымды орындарға  тағайындалғандардың барлығына 
жуығы  өз пайдасын ойлаудан, тезірек «жеп» қалудан бастайды жұмыстарын, 
себебі, олар ол орында қанша мезгіл тұратынына сенімсіз, сондықтан да үлгеріп 
қалуға тырысады. Жауапқа тартылудан аса көп қорқа қоймайды, ұсталып 
жатырғандардың (шабақтар ғана ұсталып жатыр) саны тым аз, құтылып 
кеткендер (шортандар) өте көп, ұсталмайтын «шанс» жоғары, себебі жүйелі 
түрде жүргізіліп жатырған жұмыс жоқ екенін олар біледі, біледі де тайраңдап 
қалуға тырысады. Және де, осы «әдіспен» байып кеткендер көз алдында оған 
үлгі болып оның қиялын түрткілеп, ойын соған қарай «итермелейді» де 
отырады. Жүргізілген мониторинг бойынша бір істі бастау үшін бөлінген 
қаражаттың ресейде 30 пайызына жуығы сол жұмысқа жұмсалмай жолай 
«желінетін» көрінеді де, біздің елде ол қаражаттың 50 пайызға жуығы арналған  
жеріне жетпей желкесі қиылатын көрінеді. Міне, қараңыздар біз қандай елміз, 
бірақ мақтанудан алдымызға жан салмаймыз. «Жегі құрттар» ғой ішімізден 
«жеп» жатқан. Бір мысал келтіре кетейін, әлемдегі ең дамыған елдердің бірі - 
Сингапурдың көшбасшысы Ли Куан Юдан бір журналист «парақорлық пен 
сыбайлас жемқорлықты қалай жеңдіңіз?» дегенде ол: «Тәртіп орнатуды 
алдымен жақындарыңыздан бастаңыз. Ең жақын адамдарыңыздың бір – екеуін 
жемқорлығы үшін түрмеге отырғызсаңыз, сонда оның бәрі орынына келеді»,-
деп жауап беріпті. Менің түсінігім бойынша бұл елдің басшысы тәртіп 
орнатуды өз айналасынан бастаған секілді, орыстар айтқандай: «Бей своих 
чтобы чужие боялись» дегенге саяды ғой. Басшы солай жасап өзінің 
тумаластарын аямаған жерде басқа халыққа не жорық. Жай халықтың қаншасы 
түрмеде отыр осы жемқорлықпен ұсталып, одан келіп жатырған пайда жоқ, 
әңгіме шынында да жоғарыдан бастау алуы керек сияқты. Мысалы, Грузияда 
Ұлттық жемқорлыққа қарсы стратегиясы 2005 жылы қабылданып, қазіргі кезде 
жақсы нәтиже беріп отыр, Малайзияда корпоративтік адалдық пен 
сатылмаушылықты қамтамасыз ететін корпорацияларға қолданылатын 
жемқорлық қағидаттарын ұстану жөніндегі міндеттерді кез-келген компания 
өзіне қабылдауы тиіс. Осы аталған сияқты кейбір шетелдерде, коррупцияны 
біршама жеңген, жемқорларға қарсы қолданылатын ең бір тиімді шаралар 
мынандай: Жемқорлар көп шыққан мекемелердің қызмет көрсету жүйесін 
толықтай қайта қарау, оның басшыларын жоғарыдан төменге дейін 
қызметтерінен босатып, кейін қайтып еш жерге жұмысқа алмау. Артынша сот 
шешімімен олардың алтынмен аптап, күміспен күптеген зәулім сарайларын 
тәркілеп, оларды тауқыметі бастан асатын жаман үйлерге көшіру, 
балаларының, туған-туысқандарының аттарына жазылған бар байлығын түгін 
қалдырмай тәркілеу. Бұл шетелдерде әбден тәжірибеден өткен, тиімділігі 
дәлелденген шара.  



  «Халық қалаулылары» деген атаққа ие сенаторлар мен мәжілісте отырған 
депутаттар ғой, олардың жалпы саны 500-ге жақын. Әртүрлі жүргізуші, 
көмекші, тағы басқа қосалқы қызметкерлерді қосқанда 1000 адамның о жақ бұ 
жағы болып қалар. Енді мына қызықты қара, біздің парламенттің жылдық 
шығыны 100 миллиард теңге көрінеді. «Халық қалаулылары» жылына 12 – 13 
айлықтың орынына 23 айлық алатын көрінеді. Мәссаған!!! Олардың айлықтары 
онсыз да жаман емес қой, о баста олар заңды жақсылап шығаруға ешқандай 
алаңдаушылықтары болмасын деген оймен оларға өте жақсы айлық есептеліп 
тағайындалған болатын. «Болған үстіне бола берсін» деген ғой олар, біздің 
үстімізден күндерін көрудің жолын тапқан екен «Халық қалаулылары». Ол 
жерлерде отырғандардың барлығына жуығы бұрынғы кеңес заманының 
«партия функционерлері», ойлау қабілеттері көп өзгеріске ұшырай қоймағандар 
(қаншама жылдар бойы сіңірілген дүние мидан тез арада шыға қоюы қиын 
шаруа). 100 миллиард теңге дегенің қазақ еліндегі бірнеше аудандардың 
жылдық бюджеті ғой, бір ауданның бюджеті ол ақшаның шаңын қауып қалады.  
Бұл дегенің, менің ойымша, ұрлық пен жемқорлықтың бір түрі ғана. 
Заңдастырылған түрі.  «Әй, бұл не деген құйылып келіп жатырған ақша, ұят 
болмай ма мені осы жерге сайлаған халқымнан, олардың ішінде жылына 23 
айлық түгіл 1 айлық та ала алмай отырғандар көп қой, қой мен бұл ақшаны 
алмайын, неге беріп жатырғанын сұрайын, әйтпесе кері қайтарайын, менің 
еңбегім осыншама қатты бағалауға тұра қоймас, бұл жерде бір шикілік, 
түсініспестік бар шығар» деген сияқты сөздерді әлі  «Халық қалаулыларының» 
ешқайсысы айта қоймады әзірге. Шалғайдағы ауылдың жағдайын, өндірістің 
жағдайын қайдан білсін, оған қайдан жандары ашысын, мұрындарының 
астында болып жатырған осындай сорақылықтарды көрмей отырғандар. Әлде, 
билік әдейі осылай жасап олардың ауыздарын жауып, тілдерін байлап отыр ма 
екен. Солай да шығар-ау. Мінбелерге мініп алып «сайрауларында» бір гәп бар 
еді, осындайдан екен ғой. Жақсылап тұрып «майлауын» келістірсе неге 
«сайрамасқа»?!  Былтырдан бері Атырау облысындағы басшылықтың 
«жебірлігін» тынбастан айтуда.  Ал ондай жағдай тек қана атырау өңірінде ғана 
ма, басқа өңірлер тап-таза ма бұл індеттен? «Жаман аурудың» сесі шыққанын 
көре тұрып оның басқа өңірлерге де тарап кетпегенін тексеру қажет емес пе? 
Неге бүкіл өңірлердің барлығын жеке-жеке тыңғылықты түрде тексеріп 
шықпасқа? Қаншама былықтар ашылар еді. Әлде, бұндай тексеру біздің 
имиджімізге (қарыштап дамып келе жатыр деген) кері әсерін тигізуі мүмкін бе, 
содан қорқамыз ба?  

  Біздің елдегі «халықтар достастығын» қалай түсінеміз. Қандайма бір қазақ 
жерінде тұратын басқа халықтың өкілі қазақпен шатасып қалатындай болса, 



онда басқа ешкім емес тек қана қазақ кінәлі болып танылатыны шындық. Талай 
мәрте солай болды да. Ұйғырлар, түріктер, шешендер, орыстар... біздерді жеңіп 
шықты, оларды біздердің басымызға мінгізіп берді. Қасқа болған қазақтың осы 
елден басқа баратын елі де, жері де жоқ, ал басқаларының шағым айтып 
баратын өз елдері бар, оларды қорғайтын мемлекеті бар. Мысалы, басқа көрші 
елдерге барып біздің қазақтар тап біздің елдегі жүрген басқа ұлт өкілдеріндей 
талтаңдап, тайраңдай алар ма еді? Жоқ, ешкім де бізді өз елінде 
талтаңдатпайды, «шаңыраққа қара, қарағым» деп мұрныңнан шертіп қалғанын 
байқамай да қаласың. Сәл бір жағдай бола қалғандай болса ол ел ең бірінші 
өзінің азаматын қорғап (ол кінәлі болса да), қазақтың мұрнына шертіп кінәлі 
қылып шығаратыны айдан анық нәрсе. Тек біздің елде ғана «халықтар 
достығына» көлеңке түспеу үшін өз ұлтын кінәлі қылып (қазақтыкі дұрыс болса 
да) шығарып жазаға тартатыны. Солай... Біржақты жүргізілген саясат арқылы 
(қазақтардың есебінен) «халықтар достастығы» берік орнаған елміз біз. Біздің 
еліміздің, жеріміздің ен байлығын (оның ішінде  қазақтың әйгілі «құрысыншы, 
ұят болады» дейтіні тағы бар) емін-еркін билеп, төстеп пайдаланып отыр ол 
халықтардың өкілдері, сондықтан да біздерді жеріне жеткізіп мақтаудан бір 
жалықпайды олар. Қандай жағдайда  да олар жеңілмейтіндерін, билік өздерінің 
(халықтар достастығы мықты дамыған ел деген имиджге кір келмеуі керек) 
жағында екенін жақсы біледі. Қазақтың қонақжайлылығын 
жалпақшешейлікпен (жаман үйді қонағы билейді) баяғыда ауыстырып алғанын 
олар жақсы түсініп, өздерінің пайдаларына жаратуда. Егер сәл де болса басқа 
посткеңестік республикалардағы сияқты, көп қысымшылық көрмей-ақ, тек ең 
бірінші тұрғылықты халықтың (қазақтың) мәртебесі жоғары қойылатын болса, 
міне, сол кезде көрер едім олардың (бүгінгі күні бізді мақтап сайрайтындардың) 
қалай-қалай пластинкаларын теріс төңкеріп «ойбайлайтындарын». Және де 
орыс халқының өкілдеріне, біздің елде ұзақ жылдар тұрған, бірақ тілімізді 
үйренуге құлқы болмаған, қазіргі кездерде біздің халықты осыншама мақтап 
сайрайтындарға бір ғана сұрақ қойылса: «Сіздер осы елде соншама жылдар 
тұрған кезде неге біздің тілімізді үйреніп алуға құлықсыз болдыңыздар, 
сіздер біздің халықты қазіргі кезде өте жақсы көресіздер емес пе, бұрындары 
неге шекелеріңнен қарап өздеріңнен төмен ұстауға тырыстыңыздар, әлде, 
соңғы мезгілде сіздердің санаңызда әлдеқалай өзгеріс болды ма? Мүмкін, 
қазақ халқы ол заманнан кейін күрделі өзгеріске ұшырады ма екен?» Оларға 
барлық жағдай жасалғаннан кейін ғой... Сәл де болса қиялдап қарап, бір 
кездердегі біздерге орыстардың жасаған өктемшіліктерінің қазіргі кезде 
өздеріне мыңнан бірін ғана көрсетсек (жоғарыда жазған сұрағымды қойып 
қарасақ) не болар еді? Ой, ондай жасау үшін қазақ болып тумау керек, біздің 
қанымызда жоқ әдет қой біреуді ренжітуге бару дегенің. 



Кей уақыттарда менің басыма әртүрлі ойлар келеді, мысалы: «демократия 
дегеніміз не, одан қарапайым халыққа не пайда бар?» Шындығында біз 
демократияны дұрыс пайдаланып жүрміз бе? Авторитарлық режим деген не, 
диктатура деген не? Қарапайым қара халыққа қайсысы жақсы? Менің ойымша, 
ел басқарудың қай қайсысы болсын бәрібір, олардың атауында тұрған, не 
болмаса іс әрекетінде тұрған ештеңе жоқ, ең бастысы  олардың қара халыққа 
берері қандай екендігінде сияқты. Демократия дегенді дұрыс түсінбей ауа 
жайылып, аузымызға не келгенін көкіп кеткен де кездеріміз болды, ерінбеген 
адамдардың бәрі білгіш болып шыға келдік. Одан не ұттық? Авторитарлық 
режим, диктатура дегендерден неге қорқамыз, егер ол кезде қара халықтың  
жағдайы болатын болса, көк мылжыңдар ауздарына келгендерін көкімейтін 
болса, тәртіп мықты болатын болса, халық осылардың барлығын да сезетін 
болса... Бір кездері Чилиде Пиночеттің диктатурасы болды, Оңтүстік Кореяда 
да қазіргі кезде жаңадан сайланған президент әйелдің әкесінің диктатурасы 
болды (осыны жазған кездегі әйел президент болды, артынан пара алды деп 
сотталды). Осы екі диктатор да халқының қолын жақсы өмірге жеткізгеннен 
кейін орындарын босатты, бірақ әуелі темірдей тәртіп орнатып барып елдің 
ішкі жағдайын түзеп алды, экономиканы өрлетті... Әңгіме биліктің атында емес, 
затында сияқты. Қазіргі заманда біздердің бәріміздің көз алдымызда болып 
жатырған солтүстік африкадағы, араб елдеріндегі, ирак еліндегі... америка білек 
сыбана кірісіп орнатып жатырған демократиялары да қандай демократия? Ол 
елдердің басшылары америка айтқандай диктаторлар болса да ол елдерде солар 
билеген замандарда тыныштық, бейбіт өмір болған жоқ па? Ол басшылар 
өздерінің елдерін қалай басқару керек екендігін өмірлік тәжірибесінен көріп 
білген ғой, солай ой түйген ғой, өздерінің халқына лайықты басқару жүйесін 
құрған ғой. Ал қазіргі кезде ол елдерде қандай өмір екенін бәріміз көріп 
отырмыз ғой, күнде өлім, күнде соғыс, халықтың қырылуы... Америка іске 
кіріскен елде «шөп шыққанын» мен әзірге көрген емеспін. «Каждый народ 
достоин своего правителя» деген сөз бар, әр халықтың өз менталитетіне сай 
келетін билеушісі де (халқының өз ерекшеліктеріне байланысты басқару жүйесі 
де сәйкестендірілген) болады деген сөз шығар. Ол диктатор бола ма, ол 
демократ бола ма, бәрібір тек халқы тыныш, бейбіт өмір сүрсе, балаларының 
болашағына алаңдамаса, күйлі-қуатты тұрмыстары болса болғаны емес пе?! 
Мұхиттың арғы жағында жатқан, әртүрлі құранды халықтардың өкілдерінен 
құралған елдің,  менталитеті тіпті өзгеше халықтарға қалай өмір сүру керектігін 
үйретуіне жол болсын. Америка (АҚШ) дегеннің тарихына үңілсек, олардың 
кілең әр елден қашқан, пысқандардың елі екенін көреміз, біртұтас ұлты жоқ, 
негізгі тұрғын халқын түгелге жуық жойып жіберген, резервацияда ұстап 
отырған ел ғой. Қалай олар ақылды бола қалды, бүкіл әлемге үстемдік жүргізіп, 



билейтіндей?! М.С.Горбачев дегеннің демократиясы ақыры өзінің түбіне 
жеткен жоқ па? Бірақ ол мылжың халықтың қанымен, маңдай терімен жасалған 
барлық құндылықтарды  қаламсабының ұшымен бір сызып, талқанын шығарып 
кетті де барды. Осы ма демократия дегенің?! И.В.Джугашвилиді (Сталин) 
жамандай беруге құмармыз, бірақ оның қатал тәртіп орнатқанының арқасында 
біздер осындай өмірге (кеңес елі бүкіл әлем санасатын ел болды ғой) жеткен 
жоқпыз ба? Сталинге біржақты сын айту дұрыс емес деп есептейтін, қатаң 
тәртіпті қолдайтын жанның бірі екенімді жасырмаймын. «Пышақты бос ұстасаң 
қолыңды кеседі» деген ұстаным маған ұнайды. Әрине, қатігездіктері де көп 
қой, бірақ олардың көбіне өзіміз де кінәлі шығармыз (Сталинді толықтай 
жақтау, ақтау мүмкін емес). Негізінде Бауыржан атамыз айтқандай: Тәртіпке 
бағынған адам қор болмайды.   

   Жоғарыда мен парламенттегі (мәжіліс пен сенаттағы) депутаттардың 
көпшілігі бұрынғы кеңес заманындағы «партиялық функционерлер» деп 
жазғанмын. Онда тұрған не бар, олар ел басқаруды біледі, заң шығарудың қыр-
сырын басқаларға қарағанда тез меңгеріп кетеді, бұрыннан бері басшылық 
қызметтерде ысылған, тәжірибелі, ақылды, сауатты, салмақты, өз ойларын 
шашыратпай дұрыс түйіндей алады... дегендей ойда едім алғашқы әзірде. Енді 
соңғы мезгілде солардың іс қимылдарына қарап отырып таң қалатын болдым. 
Себебі, олар өздерімен бірге баяғы кеңес заманындағы партиялық съездерде, 
пленумдарда, конференцияларда орын алатын әдет-ғұрыптарын (ауру қалса да 
әдет қалмайды деген шын екен-ау) аудырмай, төктірмей осы билік басына алып 
келіп, айналасындағыларды сол «жаман» әдеттеріне үйретуде.  Баяғы заманда 
көзіміз де, құлағымыз да үйренген «бір ауыздан мақұлдау», «продолжительные 
и несмолкающие аплодисменты», жоғары лауазымды шенеуніктен бастап ең 
төмендегі құрттай шенеунікке дейін «басшымыз атап көрсеткендей немесе 
жолдаудағы нақты, дәл  қойылған тапсырмаға сай»(баяғыда да, партиямыздың 
бас хатшысының съездегі, пленумдағы, конференциядағы жасаған 
баяндамасындағы алдымызға қойылған тапсырмаларына сай)... деп «сайрай» 
жөнеледі. Барлығы дерлік тек жоғарыдан айтылған нұсқауды орындаушылар 
ғана, өздерінің жеке ойлары жоқ, болса да көрсетпеуге тырысып бағып, кез 
келген нәрсені «жолдаудағы атап көрсетілген тапсырмаға сәйкес» деген 
сөздермен бастап, бүркемелеп алып барып «байқамай жеуге» кіріседі. 
Ойпырмай, бұдан қалай құтылуға болады, артынан ерген жастардың барлығына 
жуығын «бұрынғы партиялық функционерлер» өздерінің іздеріне салып бағуда. 
Осылайша  тым жақсы дүниені өзіміз бүлдіретін әдетіміз ғой.  Басшымызды өз 
қолымызбен арзанқол көсем жасауға тырысатынымыз қалай? Баяғыда да 



қолдан жасалған «көсемдеріміз» болмап па еді, неге барымыздың бағасын арзан 
қолпаштаулармен өзіміз төмен  түсіруіміз керек?    

 

Мөңке би кезінде былай деп болжап кеткен екен: 

Кер заманның кезінде —  
Қөлдің суы бітіп, табаны қалар, 
Аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар, 
Жақсының атағы кетіп, азабы қалар, 
Әулиенің әруағы кетіп, мазары қалар, 
Адамның жақсысы кетіп жаманы қалар, 
Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар, 
Сөйтіп, ақылы жоқ, санасыздың заманы болар. 
Кер заманның кезінде — 
Құрамалы қорғанды үйің болады, 
Айнымалы, төкпелі биің болады, 
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, 
Ай сайын бас қосқан жиын болады. 
Ішіне шынтақ айналмайтын, 
Ежірей деген ұлың болады. 
Ақыл айтсаң ауырып қалатын, 
Бедірей деген қызың болады. 
Алдыңнан кес-кестеп өтетін, 
Кекірей деген келінің болады. 
Табалдырықтан биік тау болмас, 
Туысқаннан мықты жау болмас. 
Кер заманның кезінде су тартылар, 
Тана менен торпаққа жүк артылар, 
Ар-ұяттың бәрінен жұрдай болып, 
Қарап тұрған жігітке қыз артылар. 
Ішкенің сары су болады, 
Берсең итің де ішпейді, 
Бірақ адам оған құмар болады. 
Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, 
Ит пен мысықтай ырылдасқан 
Еркек пен қатының болады... 
Кер заманның кезінде — 
Ертеңіне сенбейтін күнің болады, 
Бетіңнен ала түсетін інің болады, 
Алашұбар тілің болады, 
Дүдәмалдау дінің болады. 
Еркегің қазаншы болады, 
Әйелің базаршы болады. 



Жылқы жұлдыз болады, 
Қой құндыз болады. 
Кәбір жерге теңеледі, 
Әйел ерге теңеледі. 
Көл теңізге теңеледі, 
Сиыр өгізге теңеледі. 
Ақырзаман адамы — 
Сағынып тамақ жемейді, 
Ащыны ащы демейді. 
Тапқаның олжа дейді, 
"Алһам" білгенін молда дейді. 
Бір-біріне қарыз бермейді, 
Шақырмаса, көрші көршіге кірмейді. 
Сарылып келіп тосады, 
Құны жоқ қағазды судай шашады. 
Ақыр заман халқының — 
Шайдан басқа асы жоқ, 
Жақыннан басқа қасы жоқ. 
Лағінет қамыты мойнында, 
Жұмыстан қолының босы жоқ. 
Әрқашанда олардың 
Көңілінің қошы жоқ. 
Бар шаруасы түп-түгел, 
Енді мұның иесі жоқ. 
Заман ақыр боларда — 
Жер тақыр болар, 
Халқы пақыр болар. 
Балалар жетім болар, 
Әйелдер жесір болар, 
"Ә" десе "мә" дейтін кесір болар. 
Бас қосылған жерлерде, 
Әйел жағы ден болар. 
Жаман-жақсы айтса да, 
Өзінікі жөн болар. 
Орай салып бастарын, 
Жалпылдатып шаштарын, 
Тақымдары жалтылдап, 
Емшектері салпылдап, 
Ұят жағы кем болар, 
Сөйткен заман кез болса, 
Түзелуі қиын болар —    деп айтып кетіпті. 

Мөңке атамыздан артық болашағымызды болжау мүмкін емес шығар, қалайша 
дәл болжағанын айтсаңшы! Менің көп сөзбен жеткізе алмаған ойларымның 
барлығын осындай жыр жолдарымен, аз сөзбен қалай дәл берген десеңші. 



Түзелуіміз  керек  қой. Жастарымызды дұрыс жолға қойып алмай  басқаны ойлау 
тіпті де мүмкін емес. Барлық дүниенің кілті жастарда. Орыс халқының айтатын 
мынандай сөзі бар: «Лучшее вложение капитала, это вложение в будущее детей», 
солай дейді де ата, әжелері, әке, шешелері балаларын әртүрлі спорт секцияларына, 
үйірмелерге... сүйрелеп жүреді, қатыстырады, өздері солардың аяқталуын күтіп 
отырады, уақытымен санаспастан. Және сол балалардың арасынан көптеп білімді 
азаматтар шығып жатырғанын күнделікті өмірде көзіміз көріп отыр. Ал 
қазекеңнің қуғаны өмірі бітпейтін той-садақалар, мылжыңдап жақсы тост айту, 
қысыр сөз қуу...   

  Қазіргі кезде енді белең алып, әлі халықтың назарын көп өзіне аудара қоймаған 
үлкен мәселе (бір күндері Арал теңізінің проблемасымен тең түсетін әсері бар, 
тіпті одан да асып кетуі мүмкін), ол - қытайдан бастау алып қазақ елін жарып өтіп 
ресейдің көптеген өңірлеріне пайдасын тигізіп отырған Қара Ертіс өзені мәселесі. 
Бұл мәселені шешпесе үлкен ылаңға айналғалы тұр. Қара Ертіс өзенін қытай жағы 
өздерінің Қарамай деген жеріндегі мұнай кені ашылған аймаққа бұрып, үлкен 300 
шақырымдай  канал салып болды. Ол маңда 100 миллиондай адам тұратын, ауыл 
шаруашылығымен айналысатын аймақ бар. Әзір өзенді түбегейлі бұра қойған 
жоқ, тосқауыл қоймаса да өзеннің бір бөлегі сол каналға бұрылды, соның өзінде 
қазақ жеріндегі сол өзеннің бойындағы елді мекендер зардабын қазірдың өзінде 
шегуде. Өзен бұрынғы кездердегідей тасымайды көктем сайын, мал жайылымына 
су жайылмайды, шөп шықпайды, қуаңшылық жайлай бастады ол жерлерді. Биыл 
қыста, оның алдынғы жылдарында да қысқа малға азықтық шөп қоры жеткілікті 
дайындалмады да малдан қыста шығын көп болды. Ол тек бір жағы ғана 
мәселенің, егер шешімін тез арада таппаса бұл мәселе ушыға береді де Қара 
Ертістің суы тартылып қалып бүкіл қазақ елін бүлдіретін экологиялық катастрофа 
болатынын ғалымдар айтуда. Ол жайында дұрыстап оқитын материалдар 
баршылық, осы проблема жөнінде. Әзірге тек басы ғана... Ескерту ғой бізге 
жасалған.  Осы өңірде орналасқан Павлодар, Семей, Өскемен сияқты өнеркәсіптік 
орталықтар мен 2,5 миллионнан асатын  халқымыз тұратын елді мекендер бар. 
Бұл тек шет-шепірі ғана, экология бұзылатын болса келетін зардаптың шамасы 
бүкіл қазақ еліне ғана емес бүкіл әлемге жайылады. Сондықтан да осы мәселеге 
қатысты жоғары лауазымды шенеуніктер ұйқысынан оянып, бұған дейін көңіл 
аудармай жүргендіктерінен елдің зардап шегіп бастағанын мойындап, дереу осы 
мәселені қытай басшылығымен ақи-тақи шешіп алулары керек. Бірақ, бұл 
мәселенің оңды шешілуіне біздің елдің басшылығының шамасы жетпейді, бұған 
ресейдің басшылығы араласуы қажет (олардың Қорған, Түмен... сияқты өңірлері 
де осы өзеннің суына тәуелді), сонда ғана ресейдің қысымымен (қытайға тек қана 
ресейдің сөзі өтетін саяси тұстары бар) олар Қара Ертістің суын толыққанды 
болмағанмен, дұрыс күйінде беруі мүмкін деген ойларды осы мәселені көтеріп 
жүрген саясаткерлер мен ғалымдардың барлығы да айтуда. Ертістің суының 
қазірдің өзінде сапасы өте нашар, әлсін әлі қытай елі оны әртүрлі химиялық 
заттар ағызып бүлдіруде, балықтары қырылуда. 



   Қазақ елінің аумағында орын тепкен көптеген экологиялық проблемаларды 
тізбектеп шыққан сияқтымын. Арал теңізінің суы тартылғанын, оның кейбір 
себептерін жаздым.  Балқаш көлінің де суы тартылып кеткенін жазбадым, оның 
неге тартылғанын да жазған жоқпын, барлығын бірдей тізбектей беруге болмайды 
ғой. Каспий теңізінің балығының қатты азайып кеткенін де, оның кейбір 
себептерін де жаздым. Тек қана, өзімнің ойыма келген ірі-ірі деген 
проблемаларды іріктеп алып көрсетуге тырыстым. Соның бірі – тұщы су мәселесі, 
соңғы кездері пайда болған деп айтуға болмас, бірақ бүкіл әлемді толғандырып 
отырған проблема екендігінде дау жоқ.  

  Бүгінгі таңда (2021 жылдың жазы) Сыр өзені мен Жайық өзенінің қатты 
тартылып кеткені жөнінде біраз жанашыр азаматтар үлкен мәселе көтеріп 
жүргенін күнде көріп отырмыз. Каспий теңізі де соңғы жылдары қатты 
тартылып бара жатқанын жоғарыда көрсеткен болдым. Бұлардан басқа 
Ақтөбе өңіріндегі «Көкжиде» атты  тұщы судың жер астындағы мол қорына 
қытайлық мұнай компаниялары үлкен зиян келтіріп жатырғаны да белгілі. Әрі 
осы жерасты мол су қорынан еліне су жеткізу үшін қытайлықтар тікелей су 
құбырын тартып жатыр дегенді де оқып отырмын. Мәселе жылдан жылға 
қатты шиеленісіп, ушыға түсуде. 

Көкжиде: су әлде мұнай 
27 Қаңтар 2011 1,665 рет оқылды 

Мұғалжар ауданына қарасты «Көкжиде құмы» қойнауындағы жер асты 
суының мәселесі ұзақ жылдардан бері көтеріліп келеді. Алайда әзірге шешімін 
тапқан жоқ. Яғни мәселенің төркіні аймақтағы мұнай компанияларына 
тірелуде… 
Мамандардың айтуынша, бұндағы тұщы су қоры бес облысты қамтамасыз 
етуге жетеді. Әрі, облыс орталығындағы ауыз суға қарағанда минералдануы 
алты, ал жұмсақтығы екі есе төмен. Дегенмен, жуық арада Көкжиденің 
мөлдір суын ішуге мүмкіндік болмай отыр. 
Сонымен… 
 

Су немесе мұнай 
 
Жалпы, аталған өңірде мұнайды алғашқы барлау жұмыстары 1960 жылы, ал 
өндіру кезеңі 1968  жылдары басталыпты. 1992 жылы сол уақытта «Operatіng 
Companі MҚK» АҚ, ал бүгінде «КМК Мұнай» аталатын жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік Көкжидедегі қара алтынның негізгі бөлігін өндіруді  қолға алды. 
2003 жылы  «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС Қожасай аумағындағы кен орнын игере 
бастады.  Ал қазір аймақта  «Урихтау Operatіng», «СНПС- Ақтөбемұнайгаз» 
АҚ, «Қазақойл -Ақтөбе», «Фирма Ада Ойл», «КМК мұнай» және «МГК», «СП 
Фиал», «Арал Петролеум кэпитал» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
жұмысын жалғастыруда. 



Эколог мамандар мен халық қалаулылары құмда мұнай қорын барлау және өндіру 
жұмыстарын жүргізу жер асты суын ластамай тұрмайтынын айтып-ақ 
келеді. Яғни, жылына 100 мың баррельден астам қара алтын өндіретін 
мекемелердің мұнай айдау кезінде  су бассейнін бүлдірмей қоймайтыны анық. 
Қалдықтардың кез келген жағдайда ағынды сумен жер асты суына түсетіні 
белгілі. Депутаттар егер компаниялардың келісім-шарттарын қайта қарап, 
«Көкжиде құмында» жүргізілетін жұмыстарды алып тастамаса, бүкіл батыс 
Қазақстан судың бірегей кенішінен айырылатынын ескерткен болатын. Бірақ, 
мәселе әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Керісінше, күннен-күнге 
«Көкжиде» кен орнына қатысты шаруалар күрделене түсуде.  Жер-жерде осы 
мәселені көтеріп жүрген «Тобыл-Торғай» экология  департаментінің 
кеңесшісі Жасұлан Бекмұханбетов мөлдір су мен мұнайдың бірін таңдайтын 
уақыттың жеткенін айтады. 
— Мұнай алу үшін жер мыңдаған метр тереңдікке дейін бұрғыланады. Үздіксіз 
жүргізілетін жұмыстар кез келген жағдайда жер асты суын бүлдіруі мүмкін. 
Себебі су мұнайдың бергі бетінде. Егер бір ұңғыма жарылса, Көкжиде суынан 
үміт күтпей-ақ қоюға болады. Ал аумақта апатты жағдайдың орын алмайтынына 
ешкім кепілдік бере алмайды, — дейді эколог. 

(тек қысқа ғана үзінді беріп отырмын, толығырақ интернеттен тауып алып оқуға болады). 
 

    Ендігі жерде қазақ еліне төніп тұрған үлкен қауіп «тұщы су» проблемасы. 
Қазақстанның тұщы суға деген қазіргі кездегі барлық сұранысының 50 пайызын 
еліміздің ішкі жағында орналасқан өзен, көлдер мен таудағы қар-мұздардың  және 
жерасты су көздерінің есебінен шешіліп отыр, ал қалған 50 пайызын көршілес 
мемлекеттерден бастау алатын өзендердің сулары құрайды. Ал тұщы суға деген 
сұраныс күннен күнге артып келе жатырғанын (халықтың саны өсіп, өндіріс 
орындары да көбейіп деген сияқты) ескерсек онда «тұщы су» проблемасы уақыт 
өткен сайын қиындай түсетіні белгілі. Біздің елге көршілес Қытай, Қырғыз, Өзбек, 
Ресей сияқты мемлекеттерден бастау алып көптеген ірілі-уақты өзендер ағып 
келіп жатыр, кейбіреулері біздің елімізді басып өтіп басқа елдерге де өтіп кетуде. 
Біздің осындай тұщы суға зәрулігімізді пайдаланып кейбір елдер қазірден-ақ бізге 
қысымшылық көрсетуде. Мысалы, Қырғыз, Өзбек, Қытай.  Бір сөзбен айтқанда 
біздер көршілерге тәуелдіміз. Сондықтан да осы тұщы су мәселесінде өте мұқият 
болуымыз керек. Бірақ осы мәселемен тыңғылықты түрде айналысып отырған 
ешқандай құзырлы, мемлекеттік деңгейдегі мекемелер жоқ, саясаткерлер жоқ . 
Басқасын айтпағанда, еліміздің ішіндегі тұщы су көздерінің жағдайы өте мүшкіл. 
Жоғары жақта, осы жазуларымның аяқ жағында, осы Ертіс өзеніне байланысты 
кейбір мәселелердің шет-шепіріне  аздап тоқталып өттім. Енді мен Ертіс өзенінің 
(әуелі аздап таныстырып алып) басындағы ірі-ірі деген проблемаларға шолу 
жасап қарайын, содан кейін ғана сіздер мәселенің байыбына бойлап қарарсыздар 
деген ойдамын. Сонымен...:      



Ертіс 

  Қазақстандағы 8 тұщы су бассейндерінің ең ірісі – Ертіс. Ертіс өзені көршілес 
Моңғолия мен Қытайдың Алтайындағы Манг  тауынан бастау алып, Зайсан 
өзеніне келіп құяды. Бұл екі аралықты Қара Ертіс деп атайды, ол шамамен 750 
шақырымдай. Ал, осыдан Ресейдегі  Обқа (Үпке) қосылғанға  дейінгі  4000 
шақырым қашықтықты ағып өтеді. Осы екі аралықта Ертіске басқа да оншақты 
шағын өзендер құяды. Ішіндегі ірілері – Тобыл, Есіл, Үлбі, Күршім, Шар өзендері. 
Ертістің бас жағы Қара Ертіс деп аталғанымен Зайсанға қосылар тұста Қыран 
Ертіс болып аталады. Зайсаннан кейін оған Қалжыр мен Күршім, Бұқтырма мен 
Үлбі, Қызыл су мен Шар, Шаған, Тобыл, Есіл сияқты көптеген өзендер қосылады. 
Шығыс Қазақстанда Бұқтырма, Өскемен, Шүлбі сияқты үш су қоймалары өзеннің 
су балансын ұстап тұруға көмектеседі. Бұқтырма, Өскемен, Шүлбі ГЭС-тері кеңес 
үкіметі кезінде іске қосылды, Павлодардың Ақсу өңірінен Ертіс – Қарағанды 
каналы салынды. Ертіс су бассейні аймағында 250 мың гектар суармалы егістік 
бар, ол аймақта 4 миллиондай халық тұрады. Ертіс су бассейніндегі тұщы су қоры 
соңғы 20 жылда күрт азайып, өзен тайыздап кетті (мен осы материалды бастап 
жазған кездегі жағдай осындай, ал одан бері де қаншама жылдар өтті). Өскемен, 
Семей, Павлодар сияқты ірі қалалар мен осы су бассейнінің аймағында 
орналасқан 30-ға таяу аудандар өзен суын пайдалануды соңғы 20 жылда екі есеге 
арттырған. Бұрындары кеме қатынасы болған жерлерде енді өзеннің тайыздауына 
байланысты кеме қатынасы тоқтатылған. 

  Енді проблемаларды тізбектеп санап шығайық:  

1. Жоғарыда жазғанымдай Қара Ертістің суын Қытай елі Қарамай каналына 
бұрып жіберіп, әзірге судың көлемінің тек төрттен бірін ғана алуда. Ол тек 
әзірге ғана (мен осыны жазғаннан бері талай жылдар өткен, қазіргі 
жағдайын білмей отырмын. Соңғы жарияланған материалдарды іздеп 
қарауға уақыт болмай тұр), артынан қаншасын бұратынын өздері біледі. 
Соның өзінде қазір судың деңгейі қатты төмендеп кеткен, осының әсерінен су 
электр станциялары 27,5 пайызға аз электр энергиясын өндіруде. Шабындыққа 
су жайылмауда,  судың деңгейі бұданда гөрі азая берсе одан да күрделі 
экологиялық  проблемалар туындайтынын ғалымдар ескертуде. Жер эррозияға 
ұшырап, тұзданып, экологиялық проблемасы Арал теңізінің проблемасының  
көкесіндей болады дейді. Қытайдың Ертістің бойына салынған химиялық 
зауыттары әлсін-әлі өзенге лас қоқыстарын ағызуда, соңғы кезде зауытта 
болған апаттың кесірінен өте үлкен көлемдегі химиялық қышқылды (кислота) 
өзенге ағызғанын бүкіл әлем естіді, сол қышқыл әлі де болса толықтай 
жиналып алынған жоқ.   



2.   Қытайлар осылайша өзенді бүлдіріп жатыр деп жар салғанымызбен, біздер 
олардан да сорақысын жасап отырмыз. Кеңес үкіметі бүлдіріп кеткен ғой, 
кеңес үкіметінен кейін де өздеріміздің жасап жатырған (дұрыстамақ түгіл) 
былықтарымыз жетерлік.  Өскемен, Семей сияқты ірі өндірісті қалалардың  
лас сулары өзенді былғауын қоймауда, өзенге құйылуда. Өскеменде былтыры 
Ертіс өзенінің  астымен өтетін қаланың лас-қоқыстарын  айдайтын бір құбыр 
(дюкер) жарылып Ертіске құйылып былғап орасан зор зиян келтірді. 
Өскеменнің титан-магний, жез, мыс, цемент зауыттары сияқты 
кәсіпорындарынан ауаға ұшқан зиянды қалдықтар тонналап Ертіске сіңуде. 
Мәселен, 2005 жылғы мәлімет бойынша Ертіс өзеніне 3 тонна мыс, 2 тонна 
кадмий, бірнеше тонна жез, т.б. зиянды қалдықтар сіңіпті. Бұл тек тексерілген 
бір жылдағы зиян, ал бұған дейін, бұдан кейін қаншама жылдардағы 
залалдарды кім есептейді.  Ал, өткен жылы Шағаннан Семей ядролық 
полигонының третии радионуклидімен уланған су қоспалары Ертіске қосылып 
бүлдірді. Бұлардан басқа да қорғасын, азот, хлор, хром, т.б. элементтерге толы 
зиянды қалдықтармен, өзен суын радиоактивті ауыр металдардың ластауы 
ондаған жылдар бойы еш кедергісіз жалғасуда. Семей қаласының лас сулары 
да өзенді былғауда. Ертіс өзенінде бұрындары балықтардың  20 шақты түрі 
кездесетін болса, оларды аулап алып еш қауіпсіз жеуге болатын болса, қазіргі 
кезде ол балықтардың көпшілік түрлері жоғалып кетті, 5-6 түрі ғана кездесуі 
мүмкін. Семейдің төменгі жағынан ұсталған балықтарды сол елдің халқы 
жемейді, себебі, олар адамға өте зиянды, уланған балықтар. Экологиялық 
комиссиялардың зерттеулері бойынша Ертіс өзенінің суында мыс, жез, 
қорғасын, хром, т.б. ауыр металдардың құрамы қауіпсіздік деңгейінен көп 
жоғары екені дәлелденген, аммиак, сульфаттар да солай. Өзенде радиацияға 
бейімделген мутанттар пайда болғанын да жазып жүр. 
  

3. 1970 жылдардың соңында Семей қаласының шетінде орналасқан әскери 
аэродромның жанармай қоймасынан жер астына сіңген авиокеросиннен 
қордаланған «керосин көлі» бүгінгі таңда Қазақстан экологтарын ғана емес, 
бүкіләлемдік қауымдастықты алаңдатып отыр. 1997 жылғы зерттеу жұмысы 
жер астындағы керосиннің көлемі 6000 тонна (масқара орасан зор көлем ғой!) 
деген қорытынды жасады. Бұл жердің астындағы «керосин көлі» (орыстардың 
жасағаны ғой) жерасты суларын ластап, Ертіске жақындап келе жатырғаны 
белгілі. Халықаралық сарапшылар осылай деп айтып та, жазып та жүр. 
Есептеулерге қарағанда Ертіске жетуге 100 метрдей қалған сияқты. Біздің 
елдің үкіметі әзірге шамалы ғана күш жұмсап отыр, бөлінген ақшаны жолай 
жемқорлар жеп кетіп, нақты іске пайдасы тимей отыр. Қаншама жылдардан 
бері жасалған жұмыстардың нәтижесі көңіл көншітпейді, жер бетіне бар 



болғаны 100 тоннадай керосин шығарылыпты, 6000 тоннадан. Ол керосин 
Ертіске құйылатын болса не болады? Біздің ел де, Ресей де зиян шегеді. 
Қазірдің өзінде кейбір елді мекендердің адамдары аулаларынан су алатын 
құдық қазса, судың орнына керосин алып отырғанын теледидардан бірнеше 
рет естідім. 

Ал енді осылардың барлығын оқып шыққаннан кейін біздің елдің үкіметі осы 
көрсетілген, қаншама жылдардан бері қордаланған, проблемаларды жүйелі түрде 
жұмыстанып неге шешпейді деген  орынды сұрақ тууы керек қой. Ондай 
сұрақтың жауабын мен жоғары жақтарда жазған сияқтымын. Үкімет қауқарсыз, 
ондағы отырған лауазымды шенеуніктерге дүние төңкеріліп түссе де бәрібір. 
Саясаткерлер де солай.  Осындай ертеңін ойламайтын, бүгінгі күннің ғана 
қамымен (әркім өзінің қарақан басының қамымен, қалай тездетіп байып кетуге 
болады дегендей) жүрген қоғамда өмір сүріп жатырмыз.  

  Ерте замандарда  әлемде болатын соғыстардың барлығы дерлік жер үшін, жерді 
кеңейту үшін болатын, 19 ғасырдан бастап күні бүгінге дейін, ғылым мен техника 
дами бастаған кезде  болған соғыстардың  барлығы дерлік мұнай мен газ үшін 
болды. Ал ендігі жерде, ғалымдардың айтулары бойынша, әлемдегі  тұщы судың 
қоры азайып бара жатырғаны себепті, соғыстардың болуы тек тұщы суды иелену 
үшін болатын көрінеді. Мұнай да, газ да, уран да, алтын да, жер де емес, тек ауыз 
су үшін екен. Ойланатын мәселе.  Судың  да сұрауы бар екенін ұмытпауымыз 
керек шығар. 

   Біздер соңғы кездері құрылыс саласы қатты дамып жатыр, баяғы кеңес 
заманында бұндайды армандаған да жоқпыз деп жар сала бастадық. Бір қарағанда 
солай да болып көрініп қалуы мүмкін. Бірақ ол тек алдамшы көрініс сияқты, түпкі 
жағына үңіліңкіреп қарасаң басқаша болып шыға келеді. Мысалы, қазіргі кездегі 
біздің елдегі құрылыс қарқыны өткен ғасырдың 80-ші жылдарының деңгейіне 
жетпейтін көрінеді, бұл мамандардың пікірі. Құрылыс саласының мамандарының 
айтулары бойынша, біз құрылыс материалдарының 80 пайыздан астамын 
шетелдерден тасымалдайды екенбіз. Оның ішіндегі ең қомақтысы Қытайдан 
әкелінетін құрылыс материалдары көрінеді. Осыдан-ақ, біздегі құрылыс 
сапасының деңгейін көруге болады. Екінші жағынан шетелден құрылыс 
материалдарын сатып алу деген сөз сол елдердің экономикасына миллиардтаған 
доллар қаржы құю деген сөз. Басқа көршілес елдерді байытып жатырмыз. 
Шетелге тасылып жатырған метталл шикізатынан ең болмағанда құрылысқа 
қажетті арматура да жасауға дәрменіміз жоқ, цеменнті айтпағанда. Бүкіл елімізде 
салынып жатырған құрылыстардың барлығына, оның ішінде Астана қаласы да 
бар, қажетті материалдар, жұмыс қара күші (гастарбайтерлер), мамандар, арнайы 



техникалар ... бәрі шетелдерден тасылып жатырса біз қалай, немізбен мақтана 
аламыз?! Мен түсінбейтін жәйттер өте көп. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарын 
тағы еске салып тұрған жоқ па?  

  Білім жөнінде айттым, оның оңып тұрмағанын көрсеткен сияқты болдым, ғылым 
жайлы да аздап жазғандай болдым. Біздің еліміз ғылымды дамытуға Жалпы Ішкі 
Өнімнің 0,2 пайызын ғана бөледі екен, ал ғылымды жақсы дамыту үшін кем 
дегенде Ж.І.Ө.-нің 1,7 пайызы бөлінуі керек екен, дамыған елдердің тәжірибесі 
солай көрінеді. Ал АҚШ ғылым саласына Ж.І.Ө.-нің 3 пайызын бөледі. Міне, 
осыдан-ақ біздің болашаққа деген ұмтылысымыз көрініп-ақ тұр ғой. Білім-
ғылымсыз қайда барып оңамыз, 50 елдің, 30 елдің алдына шығамыз деп 
тыраштанып жүргеніміз бос әңгіме сияқты ғой, баяғы қазақбайшылыққа салып 
жүргеніміз емес пе,а?! 

  Солай, соры арылмаған сорлы қазағым!!! Біздер қазір әкесінің жиған-терген 
байлығын оңды-солды шашып, қолымыздағы  дүниенің шын бағасын білмей 
қонышынан басып жүрген бір байдың жалғыз ерке баласы сияқтымыз. «Әкемнің 
байлығы бір күндері таусылар-ау, сонда қалай күнімді көремін» деп ойлауға да 
мұршасы жоқ шалдуар бала сияқтымыз. АЛЛА ТАҒАЛАНЫҢ өзінің сүйікті құлы 
ҚАЗАҒЫНА берген ен байлығын төгіп-шашып жатырғанымыз шындық қой. 
АЛЛА ТАҒАЛАМНЫҢ өзі де ҚАЗАҒЫНЫҢ кең пейілі үшін де осындай кең 
байтақ жер мен ен байлығын берген де болар. Менің несібеме бергені екен деп  
қаншама уақыт шаша беруге болады, тоқтам да керек шығар?! Қазекемнің 
айтатын: «Келер жерін кең қыла гөр» дейтін сөзін осы жерде айтып, осы аталы 
сөзбен «гөй-гөйімді»  аяқтайын деп отырмын. Жаратушы Иеміздің барлық тепе-
теңдік заңдылықтарын сақтап жаратқан 18 000 ғаламына өзі жаратқан  АДАМ  
деген пендесі өзінің асқан білімділігімен бе, әлде білімсіздігімен бе, әйтеуір, 
қолын сұғып бүлдірудей-ақ бүлдіріп жатыр. Артының қайда алып барып соғарын 
кім білсін?! Жаратқаннан кешірім сұраудан басқа не қалды, қолымыздан не 
келеді? Немістің ұлы ақыны И. Гейненің «Табиғатта бәрі де ұштасып жатады, 
табиғи ұлы күштің әсерімен ғана дамиды, жаратылған бағыттан ауытқушылық 
болмайды, табиғи заңдылықты бұра тарту, өз пайдасына күшпен өзгерту тек 
адамдардың ғана пендешілігінен туындайды» деген философиялық пікірімен 
келіспеске амалымыз жоқ. Арты қайырлы болғай.  

  Міне, жаңа ғана оқып шыққаныңыздай мен қазақ халқының басындағы біздерге 
басқа біреулердің өткен замандарда жасаған, әлі де жасап келе жатырған көптеген 
қиянаттарын, өзіміздің де сол жасалған қиянаттарды түзетуге дәрменсіздігімізді, 
құлықсыздығымызды, қазіргі кездегі де ел ішіндегі ірі-ірі деген проблемаларды, 
оларды дер кезінде түзетпесе біздің елдің келер ұрпағына да зиянын тигізетінін өз 
пайымдауымша тізбектеп жазып шыққандай болдым. Менің ойыма келмеген 
басқа да проблемалар бар шығар-ау, әзірге өзімнің білетіндерім осылар болды. 
Елдің ішіндегі күнделікті өмірде орын алып жататын проблемаларды жазбадым. 
Бұл жазғандарымның барлығы да дұрыс деп айта алмаймын, тек оқыған адамның 
ойына ой салу үшін жаздым. Әркімнің де өз ойы болуы керек шығар, әр мәселеде 



де. Сондықтан ой қорыту өз еншілеріңде. Мен өз ойымды жаздым. «Көрмейін 
десем көзім бар» деген емес пе, күнделікті өмірден көріп білгендерім, түйген 
ойларым осындай болды. Айып етпессіздер.   

Бисенғалиев Бисенбай. Ақтау қаласы. 2011 жыл.  

  Сәл қосымша. Біздің елдегі банк жүйесін әдейілеп қарапайым халықты 
заңдастырылған түрде тонау үшін жасаған деп ойламасқа болмай тұр. Банктердің 
барлығы да тек өз мүддесін ойлайды, пайыздық өсімі өте жоғары (халыққа 
білінбейтін қосымшалары одан да көп, қарапайым адам оларды түсінбейтіндей 
қылып жасырып қойған). Халықтың қамын ойлайтын елде тұрмаған сияқтымыз. 
Байғұс қара халық осыларды түсінбей несие алуға, өзін әдейі түрде құрылған 
үкіметтің қақпанына кіргізуге құмар. Банктердің (үкіметтің құрған, не болмаса көз 
жұмып өз айаласындағы байшікештерге заңдастырып берген) құлдығына аңқау 
қазақ кіріп кетіп қай тесіктен шығатынын біле алмай қан қақсауда. 

2018 жылы қосқаным. 

PS.  Жоғарыдағы жазғандарым өздерің көріп отырғандай, ертеректе жазылғандар 
еді. Одан бері де көптеген материалдар оқыдым (БАҚ беттерінен, әртүрлі 
кітаптардан, тарихшылардың, экономистердің, саясаткерлердің жазбаларынан...). 
Солардың бірі, қазақ халқы осыншама қырғынға ұшырамағанда, қазіргі таңда 120-
125 млн-дай адам болып, іргелі, осыншама аумақты алып жатқан байтақ жерін 
толтырып тұрар ма еді, кім білген. Бұл ауызы дуалы, білімді, көптеген соңғы 
кездерде ашылған архивтік деректерге сүйенген тарихшылардың айтқандары. 
Мысалы, олардың айтуынша, қырғыз, өзбек, тәжік деген халықтардың 
жалпы(үшеуінің қосылғандағы саны) саны 19 ғасырдың аяғында жүргізілген 
санаққа байланысты 1 млн-ға жетпепті, ал сол санақ бойынша қазақтардың саны 7 
млн-нан асыпты. Енді осы дерекке сүйеніп есептей бер, өзбектің бір өзі ғана 
қазіргі таңда 30 млн-нан асып кетсе, қазақ 120 млн болмай қайтеді.    

... 

Енді мен қазіргі кездегі (2021 жыл) елдегі мұнай саласының проблемаларына 
сәл тоқтап өтейін. 

Мұнайды иеленіп отырған олигархтар 

Қазақ халқына тиесілі мұнайдың қызығын кенорындарын арзан бағаға сатып 
алып, өңделмеген шикі мұнайды шикізат күйінде өз елдеріне асырып жатырған 
шетелдіктер мен өзіміздің елдегі мұнайдың иісі мұрындарына да бармайтын 
олигархтардың шағын тобы, олардың туыстары мен ұрпақтары көруде. 
Қазақстанға өндірілген мұнайдың көлеміне қарай салық төленеді, бірақ ол салық 
мұнай байлығын, өңделген өнімдерін өз еркіңше сатып пайдаланғандай 
болмайтыны бесенеден белгілі. Мүлдем сәйкестік жоқ. Осы жерде анықтап 



айтуым керек, мұнайды шикізат күйінде өңдемей сату өте арзанға түседі, мүлдем 
тиімсіз. Ал өндірілген мұнайды өңдейтін заводтар жоғарыда көрсеткенімдей бар 
болғаны үшеу-ақ. Олардың да жағдайы мәз емес. Атырау заводы соғыс 
жылдарында салынған, өте ескі, мұнайды тереңдетіп, әлемдік стандартқа сай 
келетін өнім алатындай қылып өңдеуге шамасы жетпейді. Соңғы жылдары ғана ол 
заводты модернизация жасауда. Ал қалған екі заводтың да жағдайлары шамалы, 
өнімдері әлемдік деңгейдегі стандартқа жетпейді, мұнайды тереңдетіп өңдей 
алмайды. Бұл үш завод та шикі мұнайды тек 60% тереңдетіп өңдей алуға 
қауқарлы және өнімдерінің сапасы да сын көтермейді. Бұл заводтардың 
өнімдерінің сапасын еліміздегі көліктерге құятын бензиннің сапасына қарап та 
білуге болады. Сапасы ең төмен, бағасы қымбат бензин біздің отандық 
заводтардың өнімі екендігін мұнай өндірісі саласынан хабары шамалы әрбір көлік 
жүргізушісі де айтып бере алады. Ал әлемдік деңгейдегі мұнай өңдеу заводтары 
шикі мұнайды 90%-ға дейін тереңдетіп өңдейді және де шығарған өнімдері 
жоғары сапалы. Ендігі бар мәселе осы жерде болып тұр. Қазақстан мұнай 
өндіруде көптеген елдерден алда болғанымен, мұнай өңдеу заводтарының саны 
жағынан ұяттымыз. Бар болғаны үшеу-ақ, олардың да сапасы сын көтермейді. 
Салыстырып айтар болсақ, мұнайы біздер сияқты көп емес (жоққа жақын) Жапон 
елінде оншақты мұнай өңдейтін заводтар бар болса, көршіміз Қырғыз елінде де 
үлкен мұнай кенорындары жоқ болса да бірнеше мұнай өңдейтін заводтары бар. 
Парадокс! Осыдан-ақ біздің елдің мұнайын иеленіп отырған олигархтардың аса 
көп шығынға бармастан, тек шикізат сатып болса да баюға ден қойғанын, қалған 
шаруаға бастарын ауыртқысы келмейтінін анық көруге болмай ма. Мұнай 
кенорындарын сатып алып, еліне шикі мұнайды айдап жатқан шетелдік 
компанияларды айтпағанның өзінде. Шикізат сатудың пайдасы мен өңделген 
товар сатудың пайдасын салыстырудың өзі артық. Мысалы, малдың жүнін 
шикізат ретінде сол күйінде сатқаннан тиын табуға болады да, ал ол жүнді әбден 
өңдеп, әдемі костюм, көйлек, мата… қылып сатқанда түсетін пайданың көлемін 
салыстыруға келмейді. Егемендіктің алғашқы жылдарында (мүмкін КСРО-ның 
соңғы жылында) Маңғыстаудан еліміздегі төртінші мұнай өңдеу заводын салуды 
бастады, сәлден соң бұл жұмыс аяқсыз қалды. Соңғы бірнеше жылда төртінші 
завод салу мәселесі әлсін-әлі көтеріледі де, қайда салынуы керектігі талқыланады, 
бірақ іс одан арыға бармай, арты сиырқұйымшақтанып құрдымға кетеді. 
Еліміздегі мұнай өңдеу заводтарының жыл сайын көктем, күз мезгілінде (жер 
жырту, егін салу, орақ науқанында) аяқ астынан жөндеуге тұрып, дихандарды 
жағар-жанар майсыз қақсататынын айтпағанның өзінде. Тап осы мәселе бойынша 
менің ойым, мұнай өндіретін әр облыста бір-бір мұнай өңдейтін заводтан болғаны 
дұрыс. Шикі мұнайды ұзақ қашықтыққа тасымалдамастан, өндірілген өңірінен 
өңдеп, әлемдік стандарттарға сай жоғары сапалы өнімдермен елдің ішкі нарығын 
қамтамасыз етіп, артық өнімді алыс-жақын шетелдерге шығару керек. Сонда 
қазіргідей сапалы шетелдік мұнай өнімдерін долларға сатып алмай, ақшамызды 
далаға шашпай, өз еліміздің сапалы өнімін алып пайдаланамыз, ақшамыз елімізде 
қалатын болады. Өңделмеген шикі мұнай сатып қазынаға аздаған салық 
төлегеннен, сапалы түрде әбден өңделген мұнай өнімін сатқаннан қазынаға салық 
ондаған есе мол түсер еді. Бұл жазғаным бизнестен хабары шамалы жас маманға 



да түсінікті, бірақ жоғарыда мұнайға иелік ететіндердің ойы басқаша. Біздің 
елдегі мұнай өндіретін әр облыстың өндірген мұнайы кейбір мемлекеттерді 
байытып жіберер еді, мұнай байлығы жоқ көптеген мемлекеттердің арманы екені 
сөзсіз. Ондай мемлекеттердің (әсіресе европалық шағын мемлекеттер) мұнайдың 
әр литрін шегіне жеткізе өңдеп пайдаға асырар еді-ау. Ал біз болсақ … 

... Осы жерде айта кету керек сияқты, ғаламтордағы деректерге сүйенсек, біздің 
елдің бюджетінің 60 пайызы шикі мұнай сатудан, 25 пайызы металл сатудан 
түскен пайдадан тұрады, қалған 15 пайыздайы не өзгерте алады, ештеңені де. Ал 
біздің елде шығарылатын «Жалпы Ішкі Өнімнің» 3 пайызға жетер жетпесі ғана 
машина жасау өндірісінің, 1 пайыздайы ғана химиялық өндірістің бұйымдары 
болса не күтуге болады? Міне елдің қаншалықты әлеуетті екендігін көрсететін 
осы екі көрсеткіштің (елдің бюджеті неден құралатынын, елдің өндірісінің жай-
күйін көрсететін ЖІӨ) өзі-ақ барлық жағдайды ашып көрсетіп тұрған жоқ па? 

... Еліміздегі мұнай өндіретін шетелдік ірі компаниялар өздері жұмыс жасайтын 
өңірлерге, елге әртүрлі көмектерін көрсетіп жүргені өтірік емес. Біреулері 
елдімекендерге жол салып, газ тартып, спорт кешендерін тұрғызып, мәдениет 
ошақтарын, мектептер мен емханалар салып, қымбат медтехникалар алып беріп 
дегендей қайырымдылық шараларын жасайды. Бірақ, бұл шаралар ол 
компаниялардың миллиардтап тапқан пайдасының шөкімдей бөлігі ғана ғой. 
Садақа сияқты. Шынтуайтына келгенде, сол компания өзіміздің елдің ұлттық 
компаниясы болып, тапқан табысының барлығы еліміздің қазынасына құйылып 
тұруы керек емес пе? Солай болуы керек те ғой. 

... Тағы бір толғандыратын келелі мәселе, мұнай өндіру саласындағы экология 
жағдайы. Маған бұл жерде табиғатқа орасан зор экологиялық зардап шектіріп 
отырған Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған сияқты өте ірі мұнай-газ кенорындары 
жөнінде айту өте ауыр. Себебі, бұлар жөнінде БАҚ беттерінде жазылудай 
жазылып келеді. Жыл сайын Каспий теңізінде аққулар мен итбалықтар, балықтар 
белгісіз себептерден қырылып жатыр, Батыс Қазақстан облысында киіктер мен 
құстар да қырылуда, ал Теңіз кенорнында мұнайдан бөлінген улы күкірт тау-тау 
болып үйіліп, 2014 жылға дейін ауаны былғағаны белгілі. Біздің бағымызға 
(мүмкін сорымызға?) тап болған осы үш алып мұнай кенорындарына жеке-жеке 
сәл тоқтап өтейін. 

Қарашығанақ. Мұнай мен газ өндіру кәсіпшілігінде экологиялық жағдай өте 
нашар, сақталмаған. Жыл сайын сол өңірдегі киіктер белгісіз себептерден мыңдап 
қырылуда, тіпті сол маңдағы ауада ұшқан құстар да топ-тобымен қырылуда. 
Экологтар дабыл қаққанына ешкім көңіл бөлмейді, өндірісті экологиялық 
тұрғыдан модернизация жасау жағы көңіл көншітпейді. 

Мысал үшін, 1970 жылдарда еліміздің кең даласында 1,2 миллион бастан асатын 
киіктер болған екен. Жөн-жосықсыз құртудың нәтижесінде қазіргі кезде елімізде 



100 мыңға жетер жетпес қана киіктер қалыпты. Нашар экология бар, аспаннан 
жауып тұрған гептиль деген у бар, мұнайға ілесіп шыққан улы ілеспе газ бар, 
қытайға асырып жатырған киіктердің мүйізіне деген үлкен сұраныс бар… 
осылардың барлығы жиналып келгенде киіктердің санын күрт азайтты. 

Теңіз. Бұл кенорнының басқаларға қарағанда өзіндік ерекшеліктері өте көп. 
Мұнайы өте тереңнен өндіріледі, құрамында «сероводород» деген улы газы бар. 
Теңіз кенорнының өзіне тән спецификалық технологиялық бағыттағы 
проблемалары жетерлік. Кенорнын алғаш ашушы, елге белгілі ардагер мұнайшы 
мамандардың бір тобы БАҚ беттеріне берген әр кездегі сұхбаттарында Теңіз 
кенішінің қазіргі жағдайына, оның көптеген келеңсіздіктермен, экологиялық 
талаптарға сай келмейтін технологиялық қателіктермен эксплуатация жасалып 
жатқанына және алғаш фонтан атқан №37 скважинаның консервациясы көңілден 
шықпайтынына алаңдаушылық танытуда. 2014 жылға дейін Теңіз кенорнындағы 
үйілген тау-тау күкірттер ауаны бүлдіріп, ластап келді. Кенорнындағы ауамен 
демалу қиын. 

Қашаған. Каспий теңізіндегі жасандыаралдарда орналасқан мұнай кенорны. Өте 
тереңнен шығатын, құрамында өте қауіпті «сероводород» газы көп мұнай кеніші. 
Құрғақ жердегі мұнай кенорындарын экологиялық талаптарға сай игере алмай 
отырып, теңіздің ішіндегі осыншама қауіпті газы бар, өзіндік өндіру құны аса 
қымбатқа түсетін мұнайды алуға бізді кім итермелегенін түсінбеймін. Дәл осы 
Қашағансыз да біздің елдің мұнай байлығы жеткілікті еді ғой. 

Каспий теңізіндегі мұнай кеніштерін бұрғылау кезіндегі жіберілген әртүрлі 
қателіктерден (бұл жағдайды еш мекеме әлі ресми мойындаған емес) теңіздегі 
итбалықтар (кейбір есептер бойынша жүз мыңнан асатын итбалықтардың он 
мыңға жуығы қалған сияқты теңізімізде, олардың бұлай қырылуын олар қорек 
қылатын балықтардың тым азайып кетуінен және климаттың тез өзгеріп, өте 
жылы болғандықтан теңізде мұз қатпай, туылған «күшіктердің» кіндіктері ашық 
қалуында, мұзға кіндігін қатыра алмағандығынан әртүрлі инфекциялар кіріп ауру 
болуда … деген сияқты дәлелдермен жапқысы келеді, тек теңіздегі қазылып 
жатырған ұңғыларға шаң тигізбеудің амалы), аққулар, әртүрлі басқа да жан иелері 
әлсін әлі көптеп қырылып жатырғаны шындық қой. Каспий теңізін бағзы 
заманнан бері бүлдіріп, теңіздің ішінен мұнай өндіріп жатқан 
Әзербайжандықтардан неге сабақ алмаймыз? Бакудың маңындағы теңіз 
жағалауының экологиясы адам шошырлықтай, теңіз беті кілкіген мұнай 
қалдықтары мен мұнай қоқыстары. 

Менің қатты қауіптенетінім, Мексика шығанағындағы 2010 жылғы 
болғандағыдай жағдай біздің Каспий теңізінде (оның жолы әрмен) бола қалса, 
онда қазақтың соры бес елі болып арылмас бәлеге қалды дей бер. Каспийді 
жағалай отырған төрт мемлекет қазақ еліне өмірі өтей алмайтындай айып салып 



жеп қоятын шығар. Ол авария мұхитта болса, мынау оған қарағанда көлемі шағын 
теңіз ғой, теңіздегі барлық тіршілік иелері түгелдей жойылатын шығар. 

Онда Арал теңізінің проблемасы ойыншық болып қалады, себебі ол қазақ елінің 
өз ішінде болғандықтан да көпке дейін білінбеді, ал мынау айнала теңізді жағалай 
орналасқан бізден басқа төрт елдің пайда көріп отырған ырысы ғой. Ойлауға да 
қорқамын. Әлдеқандай келеңсіздіктер орын алып Каспий теңізіне зиян келтірер 
болсақ, нағыз экологиялық катастрофа сонда болары айдан анық. Кенорнын 
бастап іске қосқан бойда-ақ келеңсіздіктер басталды, бірнеше айға созылған 
жөндеу, жіберілген қателіктерді жою жұмыстары орын алды. Еліміздің өміріне 
тереңдеп енген жемқорлық, коррупция, алаяқтық, ештеңені ойламастан ыңғайы 
келген жерден оңай пайда табу сияқтылар тап сол Қашаған кенорнында жоқ 
дегенге мен сене алмаймын. Жоба бойынша қарастырылған жоғары сапалы, 
қымбат бағалы материалдың орнына, оның түбі қандай апатқа әкеліп соғатынына 
мән бермей, арзан, сапасы нашар материалды салып кету арқылы пайда табу ол 
жерде жоқ деп кім сендіре алады? 

Қашаған кенорнын игеруді біз дәл осы заманда бекер бастадық, еліміздің жағдайы 
түзелгенше, еліміздің экономикасын тұралатқан алаяқтық пен жемқорлық ақи-
тақи жойылғанша, осыншама қауіпті, өзіндік ерекшеліктері бастан асатын 
кенорнын игеруге жарайтын мұнай техникасы мен технологиясы әлде де болса 
дамығанша, елімізге жаны ашитын білімді, білікті жастарымыз көбейгенше … 
бастамауымыз керек еді. Бұндай алып, өзіндік ерекшеліктері бастан асатын 
«уникальный» кенорнын келешек ұрпақтың үлесіне қалдыру, кем дегенде 20-25 
жылдан соң игеру, дұрысырақ болар еді.  Өз басым Қашағанды тап осы заманда 
игеріп жатқанына түбегейлі қарсымын. Елдегі қазіргі жағдайға байланысты 
қорқынышым көп, сенімім аз. Қазіргі кезде Қашаған кенорнына шетелдік алпауыт 
мұнай компанияларының қызығушылығы жоқ, мұндай проблемалары жетерлік 
кенорнына ешкім де жолағылары келмейтіні жазылып жүрген шындық. Оның 
үстіне жақын маңда, Каспий теңізінің тартылуына, теңіз суының тайыздауына 
байланысты кенорынға әртүрлі техника-технологиялық жүк жеткізу проблемаға 
айналды. Үлкен, ауыр жүк тасымалдайтын кемелер жүру мүмкін болмай тұр. 
Ендігі жерде Қашаған кенорнын игеруге қомақты қаржы салған шетелдік мұнай 
компаниялары теңіз түбін тереңдететін аумағы үлкен канал қазуды жобалауда. 
Жалпы ұзындығы 56 км., ені 80-115 м болатын бірнеше канал қазбақшы. Бұл 
мәселе бойынша экологтар дабыл қағуда. Теңіз табанында теңіз балықтары 
қоректенетін бентос деген пайдалы қабат бар екен, егер канал қазылатын болса 
сол қабат жоқ болады, бұның соңы сол маңдағы өсімдік, жәндік атаулы түгел 
жойылады, басқа жаққа ауады деген сөз (төменде әлеуметтік желіде 
жарияланған  экологтардың дабылынан бір мақаланы қысқартып беріп 
отырмын). Онсыз да Қашаған басталғалы бұл маңдағы балық, жәндік атаулының 
барлығы басқа өңірлерге ауып кетіпті. Бұл да болса үлкен проблеманың 
туындағанын көрсетіп, бұл кенорынның мұнайының өзіндік құнын өсіре түсуде.   
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Со дна моря планируется поднять 18.5 миллионов кубометров грунта 

 

 

На что только не пойдут чиновники, чтобы извлечь максимальную выгоду, говорят экологи. 

Коммерческий интерес – вот что действительно ими движет. А все остальное – будто 

вторично. Иначе объяснить тот факт, что чиновники дали разрешение нефтедобывающей 

компании углубить дно Каспия, прорыв каналы длиною в 56 километров, эксперты не могут. 

Специалисты утверждают, что подобное вмешательство крайне негативно скажется на 

морской флоре и фауне и приведет к экологической катастрофе, которая случилась с 

Аральским морем. Об опрометчивых решениях ведомства и их последствиях – 

материал Azattyq Rýhy. 

По данным спутниковых снимков, последние 13 лет уровень воды в северо-восточной части 

Каспия снизился на полтора метра. С 2005 года море высохло на площади более 5 тысяч 

квадратных метров, образовались островки и заливы. 

Из-за обмеления суднам стало сложно добираться до нефтедобывающих объектов. Чтобы 

решить эту проблему, нефтедобывающая компания North Caspian Operating Company N.V. 

(NCOC) планирует проложить судоходные каналы. А для этого ей надо углубить дно моря, 

сняв 18.5 миллионов грунта рядом с Кашаганом – одним из крупнейших нефтегазовых 

месторождений. Площадь, с которой поднимут землю, огромная – 29 миллионов квадратных 

метров. 



NCOC планирует проложить несколько судоходных каналов протяженностью 56 километров. 

Ширина одного канала составит от 80 до 115 метров. Приступить к работе компания хочет 

уже в апреле и завершить ее в ноябре 2022 года. 

Ранее мы уже опрашивали экологов и общественников на этот счет. Специалисты все как 

один убеждены, что погоня за нефтедолларами неминуемо приведет к тому, что погибнет 

рыба и будет уничтожен бентос – это основная кормовая база для молоди. 

«Дно любого водоема, в нашем случае Каспийского моря, очень богато бентосом. И вот эти 

микроорганизмы являются кормовой базой для рыб. В случае углубления, рыбе просто нечем 

будет питаться. К тому же территории, на которых будут вестись работы, являются 

историческими местами обитания рыб и пересечением путей миграции. Рыба уже сейчас 

уходит из бассейна реки Жайык, сейчас их катастрофически нет. 

Вся рыба уходит в волжский бассейн реки Кичаг на территорию России, потому что, как мне 

говорили рыбаки, вот эти вибрации, шум, химические изменения очень чутко улавливаются 

рыбами, которые уже меняют свой путь. Идет вмешательство человека. Сколько 

микроорганизмов, планктонов и биоресурсов будет уничтожено! Здесь еще встает вопрос: а 

как жить рыбакам, которые добывают себе хлеб ловлей рыбы? Они будут же иметь большие 

потери из-за этого. Это чревато не только экологическим, но и социальным взрывом», – 

считает руководитель экологического общественного фонда «Атамекен – Эко» Арман 

Хайруллин. 

Мен жоғарыда тек ең ірі-ірі дегендерін ғана жазып отырмын. Күнделікті өмірдегі 
мұнай өндірісінің басшыларының салақтығынан болып жататын көл болып 
мұнайдың далаға төгіліп жатқандарынан экологияға келетін зиянды айтпаймын. 
Оның бер жағында Атырау, Маңғыстау облыстарында Каспий теңізі суының 
астында қалған, жағалауға жақын жердегі, қаншама мұнай скважиналары теңізді 
бүлдіріп жатырғанын айтып экологтар жыл сайын дабыл қағады. 

... Еліміздегі мұнай саласының ең өзекті проблемаларының бірі де бірегейі, жас 
мамандар дайындау және оларды кәсіби біліктілігіне байланысты жылдар өте, 
жинақтаған тәжірибесіне, біліміне сай сатылап дәрежесін өсіру мәселесі. Ешкімге 
жасырын емес, елімізде жаңбырдан кейін қаптап шығатын саңырауқұлақтардай 
шеті шегі жоқ колледждер, институттар, университеттер, академиялар баршылық. 
Солардың барлығы бірдей сапалы, білімді маман дайындап жатыр деп айтуға 
аузым бармайды. Бұл жерде мен мұнай саласына мамандар дайындау жайын сөз 
етіп отырғандықтан, басқа салалар жағын қозғамаймын. Мәселенің тіпті ушығып 
кеткенін көрсететін мына жағдайды айтсам да қандай деңгейге дейін төмен 
кеткенімізді (ниже плинтуса) байқау қиын болмас. Кейбір мұнай өндіретін 
компаниялар БАҚ беттеріне мамандар іздеп жұмысқа шақыру жайында 
хабарландыру бергенде, «Осындай институттың дипломы бар мамандар қажет 
емес, резюмелеріңді жібермесеңдер де болады» деп атап көрсетуге дейін барады. 
Бұдан артық сорақылық, институт үшін масқаралық болар ма?! Бірақ ондай 
масқаралыққа қарап жатқан институттар жоқ, студенттерден ақшаларын жинап 



алып, топырлатып «дипломды» мамандарды шығаруда. Осындай қарайған 
миллиондар шығарып «оқыған дипломы» бар мамандар жұмыссыздар қатарын 
толтыруда. Бұған не деуге болады?! Дипломды жастардың барлығына күйе 
жағудан аулақпын, бірақ осындай келеңсіздіктер қазіргі өміріміздің бір көрінісі 
екені де жасырын емес. Қазіргі кезде мұнай саласын (басқа да салаларда да ғой) 
ілгері сүйреп келе жатырған негізінен КСРО кезінде білім алып қалған мамандар, 
олар өз білімдерін тәжірибемен ұштастырып, біліктіліктерін ондаған жылдар 
бойы арттырып, елге танытып үлгергендер. Ал дұрыс білім алған, жеткілікті 
тәжірибе жинақтаған жастарды қазіргі заманда жоғары басшылыққа көп жібере 
қоймай тұр. Себебі, жоғары жақта бос орын жоқ. Жоғары жақтағы жайлы 
орындардың барлығында билікке жақын Бәленшекеңдер мен Түгеншекеңдердің 
мұнайдың иісі мұрнына да бармайтын, мұнайды түсінде де ұстап көрмеген, 
кейбіреулері шетелде оқып келген, бірнеше тіл білетін, бірнеше дипломдары да, 
ғылыми атақтары да бар тума-туыстары жайланып орналасқан. «Раздутый штат», 
көпшілігі балласт, пайдалы ісі жоқ, тек орасан зор шығын (үлкен жалақы, жеке 
жұмыс көлігі, қымбат жиһаздарымен жабдықталған жайлы кабинет, қымбат 
оргтехника) келтіретін «мамандар». Бұлардың қолынан қағаз сапырғаннан басқа 
түк келмейді, орнын қолынан іс келетін жастарға босатпайды. Мұнай саласының 
жоғарғы орындарындағы осындай «балласт» мамандардың 50-60% қысқартып 
жіберіп, тазартып алуға әбден болады, одан еліміздің мұнай-газ өндіру саласы 
ақсамайды. Сонда ғана мұнай саласының иығынан ауыр жүк түсіп, паразиттерден 
арылып біраз жеңілдеп қалатыны сөзсіз және бұл қысқартудан ұтпасақ 
ұтылмайтынымыз да айдан анық. Еліміздің мұнай саласын тазалаудан қалған 40-
50% қолынан іс келетін дұрыс білікті мамандар саланы еш қиындықсыз жеңіл 
басқарып, алға сүйреп кетер еді. Саланы білімді, білікті, өз ісінің мамандары 
басқарғанда ғана жастарға жол ашылары анық. Ал қазіргі кезде бәрі керісінше. 
Осы жерде айта кететін тағы бір жайт, бесіктен белі шықпаған жастарды шетелге 
жіберіп оқыту жағы. Мені дұрыс түсінерсіздер, жастардың жағдайы көтерсе, білім 
деңгейі жетіп тұрса оқи берсін. Ал еліміздегі жоғарғы оқу орнын бітіре салып, 
тамыр-таныстық арқылы шетелге барып (біздің ақшамызға) тағы да біліктілігін 
жетілдіру үшін оқуға жіберуді дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрысында, жоғарғы 
білім алып алғаннан соң бірнеше жыл бойы өндірісте жұмыс жасап, мұнай 
өндірісінің қыр-сырына қанығып алып, тәжірибе жинақтап барып шетелге 
біліктілігін жетілдіру үшін оқуға барған жақсы. Сонда ғана салыстырмалы түрде 
шетелдегі жағдай мен біздің елдегі өндірісті байқап қарап, ой түюге болар еді. 
Әйтпесе, өндірісті көрмеген, түк тәжірибесі жоқ жастың қандай ой түюі мүмкін 
екенін түсінбеймін. Біздің елдің мұнай саласының мамандары шетелдіктерден кем 
емес, тіпті көпшілік жағдайда олардан артық та. Бұл мәселені өз тәжірибемнен 
жақсы білемін. Біздің елде елі үшін, жері үшін барын салатын патриот, білімі мен 
біліктілігі жағынан шетелдік мамандарды шаң қаптырып кететін МАМАНДАР 
жеткілікті, өсіп келе жатқан жастар да баршылық. Әттең, әттең, сол мамандарға 
біздің елде қолдау жоқ, керемет идеяларына жол ашып, жүзеге асыруына көмек 
жоқ, мамандығына сай дәрежесін жоғарылатып басшылыққа тағайындау жоқ. 
Жоғарыда отырған мұрындарына мұнайдың исі де бармайтын «балласттар» жол 
бермейді, идеяларды тұншықтырады… Басқаларын айтпағанда, бұл айтқанымның 



көзге көрініп тұрған дәлелі, бірдей дәрежедегі, бірдей жұмысты атқаратын 
отандық мамандар мен шетелдік мамандардың айына алатын еңбекақыларының 
бірнеше есе болатын айырмашылығын келтірсем де болар. Түкке тұрмайтын 
жұмыс үшін, жердің түбі америкадан бір жұмысшы біздің елге келеді де, жол 
шығынынан, басқа да әртүрлі тұрмыстық шығындардан басқа, қарайған жалақы 
алып кетеді еліне. Дәл сол жұмыс үшін аса көп білімнің де, біліктіліктің де қажеті 
жоқ. Бір ғана мысал келтіре кетейін, осыдан да мәселенің қандай екенін анық 
көруге болады. Ай сайын Теңіз кенорнына сонау Мексикадан, екі күн ұшып, бір 
индус келеді. Соншама алыстан келгенде жасайтын жұмысы, қыс кезінде 
машиналардың моторларын жылыту үшін «тепловая пушканы» (калорифер) 
уақытымен қосу ғана. Жалақысы біздің түсімізге де кірмейтін цифр. 
Инженерлерін, басқа мамандарын сөз етпегенде де, тек жай ғана, өзіміздің 
ауылдың кез келген арнайы оқу оқымаған қара баласының қолынан осы жұмыс 
келмей ме, келеді ғой. Шетелдің қарапайым қара жұмысшысының да біздің елден 
тапқан әрбір тиыны өз елінің қазынасына құйылатыны түсінікті емес пе. Бұндай 
мысалдарды көптеп келтіруге болар еді, кез келген шетелдік компанияны 
жақсылап мониторинг жасаса бұдан да сорақылары шыға берері сөзсіз. Шетелдік 
компаниялардың басшылары біздің елдегі жағдайды өте жақсы зерттеп, 
зерделеген, сондықтан да өз білгендерін жасайды, ол үшін еш қысылмауға 
болатынын жақсы біледі. Шетелдік компаниялар тек кадр мәселесінде емес, 
экология, тағы да басқа мәселелер жөнінен өздерін біздің елде өте еркін ұстайды, 
дегендерін істеуге болатынын жақсы біледі. Біздің елдің мұнай саласына қатысты 
әртүрлі инвестициялар (құрылыс, қызмет көрсету, өндіру) салған шетелдіктер 
(америкалықтар, европалықтар, арабтар, түріктер, қытайлар, үндістер) осылайша 
өз еліндегі квалификациясы жоқ мамандарды да біздің елдегі жұмысқа тартып, 
салған қаржысын өз еліне шығарып алуда. Осындай дискриминацияға не деуге 
боларын да білмеймін. Бізден басқа барлық елдер өз халқын қорғайды, 
шетелдіктерден жоғары қояды, тек бізде ғана өз халқын(барлық байлықтың иесін) 
арзан жұмыс күші ретінде шетелдіктерге жұмыс жасатқызудың еш сөкеттігі жоқ. 

... Соңғы кездері еліміздегі мұнай қоры таусылады, ары кеткенде 50 жылға жетуі 
мүмкін, сондықтан экономиканы шикі мұнайға тәуелділіктен құтқару керек деген 
әңгімелер жиі айтылуда. Басқа қандай жолдар бар деген де сұрақтар төңірегінде 
сөзталастар, әртүрлі пікірлер айтылуда. Көптеген әртүрлі жауаптар да бар. Қазір 
жер қойнауындағы барлық қазба байлықтарды, ішінде мұнай мен газ да бар, 
сарқып алғаннан соң, келер ұрпаққа не қалады деген де мәселе күн тәртібінде 
тұрғаны шындық. Осы мәселелер жөніде өз ойымды айтайын. Менің бұл 
жазғандарыма ешкім көңіл бөле қоймасы анық, себебі орындалуы өте қиын 
шаруалар (олигархтар үшін). Еліміздің бірінші президенті де жыл сайын 
шикізатқа тәуелділіктен арылу қажет, өндірілген шикізатты өңдеу жолына түсу 
керек деп айтады да жатады, бірақ оған құлақ асатын адам болмайды. Президентті 
тыңдамағандар… Бірақ елге пайдасы тиер деген оймен жазуды дұрыс көрдім. 



 

  

Біздің елге осыншама мұнай өндіру (жылына 70-80 млн тонна, ары қарай 150 млн 
тоннаға дейін жеткізу) қаншалықты қажет? Елге, бұқара халыққа пайдасы 
шамалы, тек мұнайды жеке-дара иеленіп отырған шағын топ олигархтардың жеке 
байлығын арттыра түсу үшін бе? Және де Қашаған сияқты өте қауіпті аймақтың 
мұнайын өндіруге ұмтылу, басымызды қатерге тігу дұрыс па? Меніңше, 
Қашағанды тоқтату керек (орындалмайтын ұсыныс қой), жоғарыда жазғанымдай 
келер ұрпаққа мұра қылып қалдырғанымыз жөн. Еліміз бойынша өндіретін 
мұнайдың көлемін жылына 50 млн тоннаға дейін шектеу керек. Осы көлемдегі 
мұнайды жеріне жеткізе өңдеп, сапалы өңделген мұнай өнімдерін ішкі, сыртқы 
нарыққа шығарудан түсетін пайда қазіргі кездегі 70-80 млн тонна шикі мұнайды 
сатқаннан да артығырақ болары сөзсіз. Ол үшін қазіргі кездегі үш түйір мұнай 
өңдеу заводтарының қатарын көбейту керек, мұнай өндіретін әр облыста бір-бір 
МӨЗ (мұнай өңдеу заводы) салу керек. Және Теңіз, Қарашығанақ кенорындарын 
экологиялық талапқа сай өндіріске айналдырумен шұғылдануды күн тәртібінен 
түсірмей, қысқа мерзімде орындап шығу керек. Құрғақ жердегі мұнай өндіру 
алаңдарындағы экологиялық жағдайды да қатаң бақылауға алған дұрыс. Жылына 
өндірілетін мұнайдың көлемін шектегеннен соң, жанталаса мұнай өндіру көлемін 
арттыру болмайды, негізгі мақсат мұнай өндірісін экологиялық талаптарға сай 
жасақтау болатын болады. Және де, өзім геолог-барлаушы бола тұра, жаңадан 
мұнай-газ кенорындарын іздестіру, барлау жұмыстарына мораторий жариялаған 
дұрыс. Соңғы жылдарда онсыз да, мен айтпасам да, геологиялық барлау 
жұмыстары жүргізілмейді, өте қымбатқа түсетін болғандықтан олигархтар 
геологиялық барлауға қаржы шығармайды. КСРО кезінде геологиялық барлауға 
мақсатты түрде өндірілген мұнайдан түскен пайданың 8% жұмсалатын да, ұзақ 
жылдар бойы үздіксіз жүргізілген іздестіру жұмыстары нәтижелі болатын еді. 
Өзіміз көріп отырғандай, геолог-барлаушылардың жанқиярлық еңбегімен 
табылған мұнай-газ кенорындары пышақ үстінен сатылып кетіп жатыр ғой, 
сондықтан кенорындарын іздестіруді, барлауды кейінгі ұрпақтың үлесіне 
қалдырған жөн. Біздің елде геология министрлігі бірнеше рет жабылып, әлденеше 
рет қайтадан ашылды. Соңғы рет ашылғанда «Экология, геология және табиғи 



ресурстар министрлігі» деген атау иеленді. Яғни, министрліктің жұмысының 
басым бағыты экология деген сөз, геология екінші орында, меніңше, қазіргі елдегі 
жағдайға байланысты бұл өте дұрыс. 

Сонымен бірге шикі мұнайға негізделген экономиканы диверсификациялау 
параллельді түрде жүзеге аса беруі керек. Шикі мұнайға тәуелділіктен құтқаратын 
бірден бір жол, елімізде ауыл шаруашылығын дамыту, қазіргі кездегі құрылыс 
саласындағы қарқынды жұмыстарды бәсеңдетіп алмау, туризмді, сапалы жол 
салуды дамыту. Негізгі күшті, мұнай өнімдерінен түскен пайданы осы салаға 
молынан тарту арқылы, ауыл шаруашылығын дамытуға жұмылдыру. Ауыл 
шаруашылығы экономикамызды шикі мұнайдан тәуелділіктен құтқаратын негізгі 
сала болуы керек. Бұл жерде американы ашудың, немесе велосипед ойлап 
табудың қажеті жоқ. КСРО кезінде біздің республика 70 жыл бойы аграрлы-
индустриалды экономикасы бар республика болды. Жылына миллиондаған пұт 
бидай жинап, бүкіл кеңес үкіметінің халқын астықпен, малымыздың саны 50 
миллионға жақындап, етпен қамтамасыз етіп тұрғанымызды ұмытпайық. Мысал 
үшін, баяғы Тоқтамыс ханның заманында біздің елдің аумағында 20 миллионға 
жуық жылқы болған, ал 1916 жылғы санақ бойынша малдың саны 40 миллион 
болған. Демек, ауыл шаруашылығымен шұғылдану біздің қанымызда бар қасиет 
қой. Бірақ бір ескерте кететін жайт, мал шаруашылығын дамытқанда шетелден 
қымбат бағаға етті, сүтті деген асыл тұқымды малдарды әкелмеу керек. Бағзы 
заманнан бері халқымыз әр өңірде өсірген, ондаған жылдар бойы жерсіндірген, 
ыңғайын жақсы білетін мал тұқымдарын өсіруді, көбейтуді жолға қою керек. Бұл 
жұмыстарды ұйымдастыру үшін халыққа мұнайдан түскен қаржыдан 2-3%-дық 
несие беру керек, мал жайылымы, егін шаруашылығы үшін пайдаланатын жер 
беру керек. Сатылып кеткен жерлерді мемлекетке қайтару керек. Ауылды 
жандандыру осы бағыттағы басты мәселе болатыны сөзсіз. Қазіргі кезде тұралап 
қалған машина, самолет, компьютер, телевизор жасау сияқты өндірістерге 
арналған қаражатты, олигархтардың шикі мұнайдан түскен ақшаға жүздеген 
миллион долларға сатып алып, айына миллиондап ақы төлеп отырған футболист, 
хоккейшілеріне кететін қаржыны ауыл шаруашылығына жұмсау керек. Барлығын 
тәптіштеп айта бермейін, негізгі ойым түсінікті ғой. Ауыл шаруашылығы дамыту 
ғана шикі мұнай тәуелділігінен алып шығады, ол сала қазба байлық сияқты 
таусылып қалмайды, керісінше жыл өткен сайын көбейе түседі. Сонда ғана халық 
тоқ болады, жұмыссыздық та жойылады, шетелдіктерге арзан жұмыс күші болып 
қызмет жасап өз жерімізде, өз елімізде қор болмаймыз. Бірақ ауыл шаруашылығы 
саласы мұнай саласы сияқты бірден пайда бере қоймайды, кем дегенде 5-10 жыл 
жүйелі түрде жұмыс жасауды талап етеді, бірақ күткен еңбегің еселеп ақталатыны 
айдан анық. Мені дұрыс түсінерсіздер, мен баяғы замандағыдай малшы болып 
кері кетуді ұсынып отырған жоқпын. Ғылым, білім қатар дами беретіні сөзсіз, жас 
ұрпақ өз таңдауын жасай алады. Менің айтып отырғаным қазаққа Алла Тағаланың 
өзі нәсіп еткен ата кәсібімізді дамыту арқылы тығырықтан шыға аламыз. 
Экономикамызды осылайша диверсификацияласақ, мұнай өндіру қазіргі 
кездегідей жанталаса жер қойнауының барлық қан-сөлін сығып алуды мақсат 
етпейді, бір ырғақпен, табиғат ананы бүлдірмей, жер қойнауына зорлық жасамай, 



барлық технологиялық регламенттерді сақтай отырып жүретін болады да, ауыл 
шаруашылығы негізгі бағыт болып мұнайдың көмегімен дамиды. Бірте-бірте ауыл 
шаруашылығы еліміздің экономикасының локомотивіне де айналуы ғажап емес. 
Ауыл шаруашылығы өнімдерін жан-жақты өңдейтін, нарыққа шығаратын, қазіргі 
кезде біздің елде құрып кеткен, жеңіл өнеркәсіп саласы қатар дамитын болады да, 
қытайдың, қырғыздың, европаның киімдеріне, сапасы сын көтермейтін 
тағамдарына, басқа да дүниелеріне тәуелділік жойылар еді. Елімізде соңғы кезде 
біршама жақсы дамып келе жатқан құрылыс саласы, жол салу жұмыстары одан 
әрі дами түсер еді. Қазақтың жаны болып есептелетін ауылдар көбейіп, гүлденіп, 
дамып жүре берер еді, тоқшылық заман орнар еді. Осы жылдың басында аузы 
дуалы әлемдік деңгейдегі бір сараптамашы: «Әлем жүз жылдан бері болмаған ірі 
дағдарыстарға тіреледі, мұнай бағасы құлдырайды, оның соңы аты жаман індетке 
соғады (ұзақ мерзімді карантинге), оның соңы «продовольственный кризиске» 
ұласады»,-деген болатын. Айта беруге болар еді, бірақ осыдан да біраз нәрсені 
ұғуға болатын болар деп бұл ойымды аяқтаймын. Мұнайға бай араб елдерінің 
көпшілігі қазіргі кезде экономикасын мұнайдан басқа салаға бұрып үлгерді, олар 
үшін қазір мұнай басты табыс көзі болудан қалды. Біздер де солардан үлгі 
алуымыз керек. 

Қазақта: «Бір жол бар, жақын, жақын болса да алыс, ал бір жол бар, алыс, алыс 
болса да жақын» деген ақылды сөз бар. Біздер тәуелсіздік алысымен «…жақын, 
жақын да болса алыс…» деген жолды таңдадық. Халықтың жағдайын екінші, 
үшінші орындарға ысырып тастап, қалай болғанда да әлемді таң қалдыруға, елдің 
алдына шығуға ұмтылдық, барлық байлықты дұрыс пайдаланбай, осы бағыттың 
жолында шашудай-ақ шаштық. Елдің алдына шығамыз деп жүріп әлемге күлкі 
болдық… Дұрысында «… алыс та болса жақын …» жолды таңдауымыз керек еді. 
Сонда ғана шаруа адамының әдетімен асықпай шаруамызды күйттеп, 
байлығымызды ұқыпты пайдаланып, елдің алдына шығамыз, әлемді таң 
қалдырамыз деп тыраштанбай, халқымызды күйлі-қуатты, бай-бақуатты қылып 
жұртқа үлгі болар едік. Ал қазір жұртқа күлкі болудамыз. Байлығымызға қол 
сұқпайтын әлемдік те, өзіміздің де алаяқтар жоқ. 

Мұнай төңірегіндегі мәселелерді елдегі жалпы жағдаймен байланыстыра жаза 
отырып оқырмандарға ой тастағым келді. Осылайша жалғаса берсе біз 
артымыздан келетін ұрпаққа не қалдырамыз? Қойнауындағы бар байлығын талан-
таражға салып, ұстағанның қолында, тістегеннің тісінде, кім көрінгеннің 
қалтасында жіберіп, әбден құрып біткен жер қойнауы, табиғаты бүлінген, жер 
бетіндегі жүгірген аң мен ұшқан құстан, судағы балықтар мен итбалықтардан 
жұрдай болған, таза ауасы жоқ, халқы шетелдіктерге тәуелді, соларға арзан 
жұмыс күші болып қызмет ететін елді, жерді қалдырамыз ба? Әлде, табиғаты 
жайнаған, экологиясы жақсарған, дархан даласының төрі мыңғырған малға 
толған, жайқалған егіні мен алма, жүзім бақтары гүлденген, халқы болашағына 
алаңдамайтын, сеніммен қарайтын бай-бақуатты елді, жерді қалдырамыз ба? 
Таңдау бізде. 



... 

Басқа да өзекті мәселелер жөнінде 

1. Ана тілі мәселесі әлі шешілмей тұр. Бұл мәселе жуық арада шешіле қоюы 
екіталай. Билікте отырғандардың барлығына жуығы орыстілділер, олар жол 
бере қоймасы анық. Бірақ соңғы кезде биліктегілер біртіндеп қазақша 
сөйлеуге көшіп келе жатырған тәрізді, бұрындағыдай салған жерден 
орысша сайрауды азайтты, содан да дәмелімін, уақыт өте келе (тіл 
жанашырлары талаптарын күшейтіп, бәсеңсіп қалмаса) оң өзгерістер там-
тұмдап пайда болар да. 

2. Жер мәселесі де әлі күнге ақи-тақи шешіле қойған жоқ. Жалға беру, сату 
жағы дұрыстап реттеле қоймай тұр. Дұрысында, жер мемлекеттің 
меншігінде болғаны жөн. Қазірдің өзінде латифунистердің жекеменшігінде 
(жасырын түрде, халыққа білдірмей алған) көптеген шұрайлы жерлер бар. 
Қазіргі кезде елдегі жердің барлығын пышақ үстінен қылдай қылып бөліп 
алсақ, алдағы уақытта өмірге келетін ұрпақтарымызға жер қайда? Сонда 
келер ұрпақ қазіргі кезде жерді әртүрлі заңды, заңсыз түрде иеленіп, бөліп 
алған алпауыттардың ұрпақтарына тәуелді бола ма, солардан әртүрлі 
шаруаларына қажетті жерді сұрап жалынышты бола ма? Сонда осы жер 
үшін қанын төккен, ат үстінен түспеген ата-бабаларымыз не үшін соғысты? 
Қалай болғанда да жер мемлекеттің иелігінде болғаны дұрыс.  

3. Латын қәрпіне көшіруді де тоқтата тұрған абзал. Қазіргі кезде мектепте 
қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі бірдей оқытылып жатыр. Өткен бір 
кездерде ағылшын тіліне басымдық бермек болып жаратылыстану пәндерін 
(физика, информатика, биология) ағылшын тілінде оқытпақ болып, онсыз да 
қағазбастылықтан  миы ашып жүрген мұғалімдерді қысқа курсты ағылшын 
тілін үйрету курстарында оқыта бастады.  
(Осы жерде айта кетуім керек, осыдан 11 жыл бұрын біздің елдің білім 
жүйесіне европалық Болон үдерісі (процесі) енгізілді. Европалықтардың 
өздеріне ғана арналып жасалған бұл үдерістің біздің елге пайдасы жоқ 
және европа қайда, біз қайдамыз, түк ойланбай енгізілген «жаңалық» 
болғанын ғалымдар да, ұстаздар да айтып зар қақсауда. Елімізде нық 
орнаған, бүкіл әлем мойындаған, кеңестік оқу жүйесін талқандап болды да, 
ешкімге түсініксіз европалық үдеріс енгізілді. Төменде белгілі ғалымның 
осы мәселе бойынша жариялаған материалын беріп отырмын, оқып 
қарарсыздар).  
 

«Болон» болашағымызға балта шаппай ма? 

Дандай Ысқақұлы 

Өткен жүзжылдықтың соңынан бастау алған жаһандану үдерісі жаңа 
дәуірде күшейген үстіне күшейіп келеді. Бір орталықтандырылған жаңа 



саяси қоғамды орнатуды көздеген жаһандану барысында әлем түбірлі 
өзгерістерге ұшырауда. Әлемде өмір сүріп жатқан 8 мыңның о жақ бұ 
жағындағы ұлттардың көпшілігі «рухани шапқыншылыққа» ұшырап, 
тілінен, мәдениетінен айрылып қалмау қамымен ұлт ретінде өзін сақтап 
қалу үшін жанталасуда.  

ЮНЕСКО-ның мәліметі бойынша, қазір әр екі аптада бір тіл «өліп», демек, бір 
ұлт тарих сахнасынан сызылып жатыр. Сондықтан да қазіргі заман бір 
жағынан, жаһандану үдерісінің күшейе түсуімен сыпатталса, екінші жағынан, 
ұлттардың өзін-өзі сақтап қалу, ол үшін тілінен, рухани құндылықтарынан 
айрылып қалмау жолындағы күресінің өріс алуына мәжбүр етуде.  

Қалыпты өмір сүру үшін адам да, ұлт та, сол ұлтты сақтайтын мемлекет те 
мықты болу - тіршіліктің бұлжымас заңы. Жаһандану дәуірінде ұлттың, 
мемлекеттің өмір сүруі үшін экономикасының, адам капиталының, қорғаныс 
қабілетінің жоғары болуы талап етіледі. Бұл дегеніміз - дамыған экономикаға 
сүйеніп,  ұлттық сана-сезімі жан-жақты жетіліп, сыртқы жаулардан қорғана 
білмеген ұлттың болашағы жоқ деген сөз. Ұлттың өміршеңдігін айқындайтын 
осы үш тұғырдың ішінде біз адам капиталы мәселесі - Қазақстан жағдайында 
да аса маңызды.   

Елінің ертеңін ойлаған ел алдымен, болашағына қызмет етеді. Кезінде ұлт 
көсемі А. Байтұрсыновтың «Ел - бүгіншіл, менікі - ертеңгі үшін» деуінде үлкен 
ойлар жатыр. Тәуелсіздік алғанға дейін бізде ұлттық білім, ұлттық тәрбие беру 
жүйесі орыстық сыпатта қалыптасты деуге болады. 1991-жылдан бастап, бұл 
салада бірсыпыра ізденістер жасалынды. Десек те, еліміздің болашағын, алдағы 
20-30 жылдан кейін өмірге белсене араласытын жас ұрпақты, ұлт 
көшбасшыларын, қоғам құрылысшыларын дайындайтын оқу орындарындағы 
жағдайдың көптің көңілін көншітпей келе жатқандығы белгілі. Біздің 
ойымызша, мұның басты себебі Батыстық білім беру жүйесі -«Болон» үдерісін 
ешбір ойланбастан, дайындықсыз бірден жаппай қолданысқа енгізгеніміз болды.  

Әр елдің ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік ұлттық, тарихи, әлеуметтік өмір 
сүру ерекшеліктері болады. Тек солай болуға тиісті тарихи дәстүрлерді бірден 
өзгертуге келе бермейді; өзгерткеннің өзінде де сай келетіндерін ғана біртіндеп 
енгізу жемісті жол саналады. Ал мұндай жағдай ескерілмей жатқан 
жағдайларда ұлттық дамудың, тұрмыс-тіршіліктің әлеуметтік ырғағына 
сәйкес келмей, зардабын тигізуі әбден мүмкін. Қазір қатты сынға ұшырап 
жатқан білім беру жүйесіндегі берекесіздіктердің негізгі себептері осында 
жатыр.  



Алдымен, «Болон» жүйесі дегеніміз не нәрсе - соған тоқтала кетейік. 
«Болонның» негізін 1980-жылдары Инвар Джонсон атты білім беру саласының 
маманы бірыңғай тестілеу емтиханының алғашқы жобасын жасап, қалаған 
екен. Алғашында оқу орындарының түрлі жиындарында баяндамалар жасап, 
насихаттайды. Әдістемелік жаңалық ретінде жұртшылық назарын аударған 
бұл әдіс мектептерге кеңінен тарайды. Жұлдызының оңынан туа бастағанын 
байқаған И. Джонсон «Білім сапасын бағалау қауымдастығы», «Капитал-Сити 
педагогикалық академиясы» ұйымдарын құрып, өзінің тәжірибелерін бүкіл 
Американың мектептеріне таратады. Осы ұйымдардың басшысы ретінде ол 
білімді бағалау ісінің танымал сарапшысына айналады; лекциялар оқып, курстан 
өтті деген сертификаттар, дипломдар, грамоталар таратады; мектептерді 
тексеріп, рейтингтерін анықтайды; әдістемелік жаңалықтарын жетілдіре 
түсу, насихаттай түсу мақсатындағы бірнеше кітаптар, көптеген мақалалар 
жазылып, оларды мақтаған рецензиялар жарық көреді. т. б. Әрине, мұның 
барлығы да ақылы түрде жүргізілгендіктен де  И. Джонсон Американың 
ауқатты адамдарының біріне айналады...  

Американың Білім министрлігі И. Джонсонның оқушылардың білімін бағалау 
тәсілін бүкіл жүйеге енгізеді. Осыдан кейін бұл жүйе әлемнің басқа да елдеріне 
тарай бастайды. 1999 жылы 19 маусымда Италияның Болонья 
қаласында Еуропаның 29 мемлекетінің өкілдері «Болон» декларациясын 
қабылдап, ондағы басты мақсат Еуропа елдерінің ортақ білім беру жүйесін құру 
деп жариялады. Нақтылай айтқанда, еуропалық білімнің бәсекелестікке 
қабілеттілігін арттыру, ұлттық білім жүйелерін жақындастыру, үш сатылы 
жоғары білімді енгізу, академиялық кредиттер жүйесін қабылдау, білім сапасын 
бақылау, студенттер мен оқытушылардың мобильділігін кеңейту, т. б.  көзделді. 

Осы жерде бір ескерте кететін нәрсе Болон жүйесі – халықаралық өлшемдегі, 
онда да түп-тамыры Америкада бастау алған Батыстық жүйе бола 
тұрғанымен де оған мүше елдер өз еліндегі ұлттық білім өлшемінен бас тартсын 
деп міндеттелмеді. Тек қана студенттердің білім деңгейі ECTS кредиттік 
жүйесі арқылы анықталады. 

Орта Азия елдерінен бірінші болып, Қазақстан Болон үдерісіне 2010 жылдың 11 
наурызында оған мүше елдердің Білім министрлерінің Будапеште өткен 
форумында мүшелікке өтті. Бізден кейін Қырғызстан да Болон жүйесін 
қабылдады. Қырғыздар еуропалық жүйені біз құсап, түгелдей сол күйінде 
қабылдай салған жоқ. Барынша сақтықпен қарап, дұрыс келеді-ау деген 
жақтарын ғана алды. Тілдік жағына келгенде, мәселеге ұлттық мүдде 



тұрғысынан келіп, қоғамдық пәндер халықтың өмір сүруін рухани жағынан 
қамтамасыз ететін ұлттық компоненттер болғандықтан, олардың  барлығы да 
қырғыз тілінде өтілетін болды. 

Өзбекстан болса, мынау дамыған Батыстың жүйесі екен деп, елп ете қойған 
жоқ. Мәселеге сақтықпен қарап, әліптің артын бақты. Ең соңында осы жағы 
дұрыстау болар деген бірлі-жарымды косметикалық өзгерістер жасаумен 
шектелді. Мысалы, жоғары оқу орындары бес жылдық күйінде қалып, оның 
алғашқы үш жылы бакалавриат, одан кейінгі екі жылы магистратура, екі-үш 
жыл аспирантура, үш жыл докторантура сатыларынан тұратын болды. 2019 
жылдың басынан бастап, кандидаттық, докторлық диссертация қорғайтын 
кеңестер жұмыс істей бастады.  

Ресей Федерациясында бұл мәселе төңірегінде келелі пікіралысулар өтті. Білім-
ғылым саласының маңында жүрген ұлт зиялылыарының көпшілігі жаңа жүйенің 
пайдасынан гөрі зиянды жақтарына назарды көбірек аударды. Нәтижесінде 
орыстар білім беру саласының бұрыннан қалыптасқан, әбден тәжірибеден 
өткен, уақытпен бірге жетілдірілген кеңестік жүйені сақтап қалды... 

Қазақстанның жаңа жүйеге енудегі басты мақсаты отандық білім жүйесін 
еуропалық озық тәжірибелер мен ғылыми жаңалықтарды  батыл енгізу арқылы 
халықаралық үлгіде дамыту болды. Жаңа жүйеге Қазақстанның оқу орындары 
мен ғылыми мекемелері 2020 жылға дейін толық көшу міндеттелді. 

Бірақ... Иә, осылайша жақсы басталған істің арты ойлағандай  болмады. АҚШ-
тың мектептеріндегі оқушылардың білім деңгейі төмендеп кеткендігі жөнінде 
2000-жылдардың басында үлкен айқай-шу көтерілді. Білім беру саласындағы 
жағдайды тексерген тәуелсіз сарапшылар көптеген былықтардың бетін ашты: 
ең бастысы бұл жүйенің оқушыларға білім беруді емес, балл жинауды  мақсат 
тұтатындығы, ал балл жинау үшін тестілеуден өтудің аржағында ақша 
тұрғандығы, бүкіл білім беру жүйесінің ақша табу, бизнесс көзіне айналғандығы 
белгілі болды. Ең сорақысы осыншама жұмыстарды атқарып жүрген адамның 
8-ші сыныпты ғана бітіргенін, одан кейінгі не бір құжаттарды, дипломдарды, 
өзі ашқан ұйымнан өзі алғандығы белгілі болды. Ақырында Американың атақты 
ауқатты адамдарының біріне айналған И. Джонсонның үстінен қылмысты іс 
қозғалып, 25 жылға сотталды.  

2012-жылы АҚШ-тың мектептерінде И. Джонсонның білім бағалау жүйесі 
қолданыстан шығарылып, оның орнына кеңестік білім беруге ұқсас, жаңа жүйе 
қолданысқа енгізілді. Бұл оқу жүйесінен Англия да бас тартып, өткен оқу 



жылынан бастап, еуропалық, онда да советтік бес жылдық оқу бағдарламасына 
толық көшкенін жариялады. Ұлыбританияның ақпарат құралдарында кеңестік 
оқу жүйесінің артықшылықтарына назар аударған мақалалар жарық көрді.   

Үстіміздегі жылы Қазақстанның Болон үдерісіне қосылғанына он жыл толады. 
Осы уақыттар ішінде еліміздің білім беру саласына жаңа жүйе нендей 
өзгерістер әкелді, жетістіктеріміз қандай, ойлағанымыздай болды ма деген 
сауалдар төңірегінде ой қозғар болсақ, біраз мәселенің байыбына барғандай 
боламыз. Өкініштісі сол, білім берудің ең озық үлгісі деп, барынша 
насихатталған білім жүйесі үкілеген үмітімізді ақтамады; еліміздің білім беру 
саласына оң өзгерістер жасай алмады; керісінше, осы саланың проблемаларын 
одан ары ушықтыра түскендей болды.  

Жаңа жүйе қолданыла бастағаннан-ақ ұстаздар қауымы, ата-аналар 
тарапынан білім беруді қайтсек жақсартамыз деген бағыттағы әртүрлі 
пікірлер айтылды; сонымен бірге жаңа жүйені қолдаған да, оған сенімсіздік 
білдірген де пікірлер қатар айтылып жатты. Білім берудің жаңа жүйесін 
жақтағандар озық елдердің білім стандарттарын қолдану арқылы дамыған 
Еуропаға жақындай түсеміз; әлемдік білім-ғылым кеңістігіне еркін шығып, 
ғылыми-техникалық прогреске қол жеткіземіз; біздің университеттеріміздің 
деңгейі еуропалық деңгейге көтеріледі; Қазақстанның жоғары оқу орындарын 
бітірушілердің дипломдары басқа елдерде де заңды түрде қабылданады; 
шетелдік оқулықтарды, озық оқу-әдістемелерді қолдану барысында білім берудің 
сапасы мен біліктілігі  арта түседі деген сияқты пікірлер көпшіліктің көңілінен 
шығып жатты. Сонымен бірге, жалпы бұл жүйенің Қазақстан жағдайында 
жұмысының жемісті болатындығына күмән келтірушілер де жеткілікті 
болды.  

Соңғы жылдары еліміздегі  білім беру, ғылым саласындағы жұмыстардың 
ушыққаны, сын көтермейтіндігі соншалық, бұл мәселе парламенттің, үкіметтің 
мәжілістерінде көтеріліп, ашық талқылануда. Бас газетіміз «Егемен 
Қазақстан» беттерінде жас ұрпаққа білім беру, ғылымның жай-күйіне 
алаңдаушылық білдірген материалдар көріне бастады. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл жердегі басты мәселе тіпті шыққан жері 
АҚШ-тың өзі жарамсыз деп, лақтырып тастаған жүйені сол күйінде әкеліп, 
«несін айтасың, дамыған Батыстың жақсы дүниесі» деп, бұрыннан жерсініп, 
қалыптасып, жемісін беріп келе жатқан білім беру саласына  бірден қондыра 
салғанымызда жатқан сияқты. Қабылдар кезде бұл жүйе неге өз отаны АҚШ-
та, Англияда қолданылмайды, жүйенің осы уақытқа дейін қолданылып келе 



жатқан оқу бағдарламаларынан қандай артықшылықтары бар, неге қол 
жеткіземіз деген сияқты сандаған сауалдарға жауап іздемей,бірден қабылдай 
салуымыз біздің басты кемшілігіміз болды. Оның үстіне Болон жүйесінің негізгі 
мақсаты білім беруді жетілдіру емес, керісінше, осы саланы бизнесс көзіне 
айналдырып, пайда табу болғандығы кейіннен анықталды.  

Бұл жөнінде орыстың атақты ғалымы, М. Ломоносов атындағы Мәскеу 
Мемлекеттік университетінің ректоры В. Садовничий былай деп жазады:  

«Я не скрываю, что я не сторонник Болонской системы. Так пришлось в жизни, 
что я участвовал в самом начале ее обсуждения в Лиссабоне на Конференции 
ректоров Европы. Все ректоры говорили, что ни в коем случае ее нельзя 
принимать, что каждый университет самобытен, унификация невозможна. 
Позже в Болонии собрались министры финансов и иностранных дел и сказали, 
что в их страны стекаются потоки мигрантов, которые приносят какие-то 
дипломы, которые ни о чем не говорят. Болонская система была нужна для 
трудовой интеграции, и она была введена в большей степени из политических 
соображений».  

Шындығында да Болон жүйесінің білім беруді жетілдіруден гөрі, экономикалық, 
саяси сыпаты басымдау.  Болон жүйесіндегі Қазақстанның оқу орындары қазір 
қанбазарды көзге елестетеді. Әрбір студенттің, оқытушының, оқу орнының 
деңгейі баллмен, рейтингімен өлшенеді. Оқуға түсу, емтихан тапсыру, т. б. үшін 
студент балл жинайды;  ал шынтуайтына келгенде, мұның барлығын сатып 
алуға болады. Оқу орындарындағы негізгі мәселе сапалы білім алу емес, жоғары 
балл жинау, мамандық игеру емес, диплом алу болып кеткендей. Барлығын ақша 
шешетін нарықтық қоғамның ұстанымдары оқу орындарында да белсенділік 
танытып жатыр. Ал ұлттың жанын  құрайтын тіл, тәрбие, сана-сезім 
мәселелерін саудаға салуға болмайтындығы ескеріле бермеді.  

Бұл жөнінде Білім және ғылым министрінің өзі А. Аймағамбетовтің өзі «Біз 
университеттерге талдау жүргіздік: 100 адам түседі, 800 адам бітіреді. Бұл 
студенттердің ауадан пайда болмайтыны белгілі. Сапалы білім беретін 
университеттер студенттерді ойланбастан шығарып жібереді. Ал, 
"шаңсорғыштар" (сондай шығып қалғандарды жинап алатын ЖОО – ред.) бұл 
балаларды нарықтың әр түкпірінен жинап алады, содан кейін оларға дипломдар 
береді, - деп, мәлімдеуге мәжбүр болды.  

Біздіңше, Болон жүйесінің саяси сыпаты -  басым. Қазір бүкіл әлемдік ауқымда 
ұлт тілдерін жоюға бағытталған «тіл шапқыншылығы» жүріп жатыр. Міне, 



осы мақсатқа қол жеткізуде «ағылшын тілінде» сөйлейтін «Болон»  да 
айтарлықтай «үлес қосып келеді». Атап айтар болсақ, еліміздің білім беру 
саласында қолданылатын барлық терминдер ағылшынданды дерлік; сабақ 
кестелері ағылшын тілінде жасалынып, бұрын қазақша өткізіліп келген оқу 
пәндері ағылшын тілінде өтілетін болды; оқу бағдарламалары қазақ 
бөлімдерінде бұрын тек қазақ тілінде ғана жасалынса, енді қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде болуы талап етіліп жатыр; бітіру жұмыстарының 
тақырыптары, түсініктемелері де «ағылшынша сөйлеп» тұратын болды; оқу 
орны ағылшын тілін меңгере түскен сайын, оның рейтингі де өсе түсетін 
болды;  т. б.  

Болон жүйесінің тағы бір елеулі «жаңалығы» - оқылатын пәндердің, әр сабаққа 
бөлінетін дәріс сағаттарының күрт азайып кетуі. Мысалы, 1-ші сыныптан 
Әліппенің түсіп қалуы қоғамды біраз дүрліктірді. Жаңа жүйенің  тауқыметін 
көп көрген әсіресе, қазақ тілі мен әдебиеті пәндері болды. Бұлардың сағаты 
қысқарғанмен тұрмай, Қазақ тілі мен Қазақ әдебиеті қосылып, бір пән ретінде 
өтіле бастады. Бұрындары жоғары оқу орындарында бір пән 120-140 сағат 
көлемінде оқытылса, қазір 32-48 сағат (2-3 кредит, мұның жарымы - 
практикалық) болып қалды.  Мұның барлығы да - мемлекеттік тілі бар тәуелсіз 
Қазақстан атты елде болып жатқан жағдайлар. Осылайша, «Еуропаға жол 
ашқан» Болон жүйесі ұлтымыздың болашағына балта сілтеп жатыр. 

Әлемдік банктің қаржылай қолдауымен жүзеге асқан білім берудің жаңа жүйесі 
бойынша, Қазақстанда мектептер 12 жылдық білім беруге көшті; ал жоғары 
оқу орындары бакалавриат, магистратура, PhD докторантура сатыларынан 
тұрады. Осы салалардың барлығында дерлік күні бүгінге дейін шешімін таппай 
келе жатқан түйткілді мәселелер баршылық. Әсіресе қаптап кеткен 
қағазбастылықтан оқытушылар бас көтере алмай қалды. Білім беруді 
ұйымдастыру, мазмұнын, сапасын арттыру, бағалау  сияқты жұмыстарда да 
ойлананрлық жәйттер баршылық. Солардың ішінде ұлттық білім, тәрбие 
берудің негізгі құралы саналатын оқулықтардың жағдайы тіптен де сын 
көтермейді. Осы сияқты көптеген мәселелердің ұлттық топырақта нақтылы 
шешімін таппауы жалпы білім деңгейінің төмендеуіне апарып соқтырды.  

«Елімізде мынау қазақ мектебі, анау орыс мектебі деген бөлуді қоятын кез келді. 
Жалпы орта мектептердің барлық пәндерін мемлекеттік тілде оқытуды қолға 
алуымыз керек. Тек орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі сол аталған тілдерде 
берілуі тиіс. Келешекте орыс тілінің сағаттарын қысқарту арқылы әлемдік тіл 
ағылшын тілінін сағаттарын көбейтуге болады. Сонымен қатар, мектеп 



оқушыларына әдеп, қоғамдық орындарда өзін қалай ұстауды, табиғатты, 
қоршаған ортаны, адамды сүюді, еңбекке баулу және оны қастерлеуді, 
отбасылық құндылықты қадірлеуді үйретуге барынша көп уақыт бөлген дұрыс 
деп санаймын. Ұзақ жылдар оқушылар тарапынан қалыптасып қалған мектеп 
мұғалімдеріне «апай, ағай» деген атаулардан айырып, Ұстазым еп атаған дұрыс 
болар деп ойлаймын. Бұл ұстаз мәртебесін биіктете түседі (Мұрат 
Бақтиярұлы. Орта мектептердің барлық пәндерін мемлекеттік тілде оқыту 
керек! «facebook» парақшасынан. 02.12.2019). 

«Ұлт мектебі - ұлт тілі негізінде қойылуға тиісті».  «Қазақтың тағдыры, 
келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізге құрылуына барып тіреледі. 
Мектебімізді таза, сау, берік һәм өз жанымызға (қазақ жанына) қабысатын, 
үйлесетін негізге құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай серттесуге болады. 
Сондай негізге құра алмасақ, келешегіміз күңгірт». Бұл сөздерді осыдан бір ғасыр 
уақыт бұрын қазақтың ХХ ғасырдағы ұлы ақыны, қазақтың тұңғыш 
«Педагогикасын» жазған Мағжан Жұмабаевтың аузынан шыққан  екен. 
Тәуелсіздігімізді, елдігімізді қамтамасыз етіп отыруға тиіс осы бір қарапайым 
қағиданың егемен елімізде күні бүгінге дейін толық жүзеге аспай келе 
жатқанына еріксіз қынжыласыз... 

Болон жүйесі қазақ білімі мен бірге ғылымын да тоқырауға ұшыратты. PhD 
докторанттарына «Thomson Reuters», «Scopus» рейтингтеріндегі ағылшын 
тіліндегі журналдарға мақала жариялау міндеттелген. Жоғары оқу 
орындарының ұстаздарынан педагогикалық қызмет атқару,  түрлі ғылыми 
жобаларға қатысу үшін де осы сынды мақаласының болуы талап етіледі. Тіпті, 
жоғары оқу орны ұстаздарының, ғалымдардың ғылыми-педагогикалық қызметі 
ол жазған том-том ғылыми зерттеу еңбектерімен емес, ағылшыншаға ақша 
төлеп аудартып, ақша төлеп жариялатқан мақалаларымен бағаланады. Қазақ 
тілінде көлемді монография жазған профессордың еңбегіне қарағанда, бір 
мақаласы ағылшын тілінде жарық көрген PhD докторының рейтінгі жоғары. 
Осы жүйе бойынша, жоғары оқу орындарының рейтингі анықталды.  

Ағылшын тіліндегі мақаланы жариялаудың ақысы да - қомақты. Осындай 
жағдайды кейбір ағылшын тілді пысықайлар ұтымды пайдаланып, мәтінді 
аудару, жариялау ақысын аспандатып, пайда табу жолына  айналдырды. 
Ағылшын тілі қазір Қазақстанда бизнес көзіне айналған. Мектеп оқушыларынан 
бастап, бакалавр, магистр, докторанттармен бірге оқытушылар да жаппай 
ағылшын тілін оқуға мәжбүр. Міне, қазақ даласына «Болон» жүйесімен бірге 
келген ағылшын тілінің тәуелсіз мемлекет Қазақстанның мемлекеттік тілі 



қазақ тілін білім беру саласынан осылайша ығыстыра бастады. Осылайша, 
білімі, ғылымы өз тілінде сөйлемеген, ұлттық тәрбиесін алмаған  ұлттың өзі де 
жоғалатынын естен шығара бердік.  

Қазақ болу үшін оның ғылымы да қазақша болу керек. Ағылшын тіліндегі ғылым 
қазақтікі емес. Сондықтан да Қазақстанда қазақ тіліндегі ұлттық ғылымның 
дамуына барынша қолдау жасап отыру  биліктің ұлт алдындағы абыройлы 
парызы болмақ. Қазақстан моноұлтты мемлекет болғандықтан да қазіргі 
таңдағы қазақ ғылымындағы келеңсіз жағдайдан шығудың бірден-бір жолы 
ретінде қазақ тілінде жазылған еңбектерге басымдық берілуі тиіс. 

Бұл жерде біз мына бір мәселелерге онша мән бермей жатқан сияқтымыз. 
Қазақстанның жоғары оқу орындары Батысқа емес, Қазақстанға қажетті 
мамандар даярлайды. Оның үстіне Қазақстанның білім дипломымен Еуропада 
күтіп отыруы, қызметке ала қоюы - екіталай. Десек те бірлі-жарым дарынды 
жастарымыздың дүние қуып, шет асып жатқаны да жасырын емес. Бұл 
дегеніміз - қаншама қаржы жұмсап, маман дайындаған еңбегіміз далаға кетті, 
мемлекетіміз экономикалық  шығынға ұшырады деген сөз. Сол сияқты шетелде 
оқып жатқан қазақ жастарының елге оралып, Қазақстанның экономикасын 
дамытуға атсалысады деудің өзі де күмәнді. Демек, «Болон» жүйесінде 
дайындалған маман әлемнің кез келген елінде жұмысқа тұра алады» деген әдемі 
сөздің артында байқап қараған адамға не бір құйтырқы әрекеттердің елесі 
жатыр.  

Мемлекеттің мықты болуы ғылым мен техниканың жетістіктерін өндірісте, 
қоғамдық өмірдің барлық саласында қолдана білу арқылы мүмкін.  Қазір әлемнің 
дамыған елдері ғылымға бөлетін қаржыны жыл сайын өсіріп келеді. Мысалы, 
Израиль 2017-жылы 4,6 пайыздан 2018-жылы 4,86 пайызға, Финляндия 3,48 
пайыздан 2018-жылы 4,01 пайызға, Жапония 3,4 пайыздан 3,42 пайызға,  Швеция 
2017-жылы 3,75 пайыз, 2018-жылы 4,00 пайызға өсірген. КСРО-ның кезінде жыл 
сайын бюджеттің орта есеппен 3 пайыздайын кеңестік ғылымды дамытуға 
жұмсап отырған. Ал біздегі жағдай - бұған мүлдем керісінше. Ғылым саласына 
жұмсалатын қаражат жыл сайын қысқара-қысқара, қазір 0,16 пайызды ғана 
құрап отыр. Қазақстан тәуелсіздік алғанда, еліміздің ғылым саласында  42 мың 
ғалым еңбек етсе, қазір бұл көрсеткіш 22,4 мыңға дейін төмен түсіп кетті.  

Қазақ ғылымы да «Болон» жүйесінен, «үш тұғырлы тілден» көрепасты көріп 
келеді. Әсіресе, тіл білімі, әдебиеттану, қазақ тарихы, ұлттық педагогика, 
ұлттық психология, ұлттық пәлсапа, т. б. секілді ұлттың ұлт болып өмір сүруін 
қамтамасыз ететін қоғамдық ғылымдар шетқақпайлық көруде. Адамның 



денсаулығын медицина қадағаласа, ұлттың, қоғамның «денсаулығын» қоғамдық 
ғылымдар қамтамасыз етеді. Белгілі бір халықтың ұлттық дамуы оның 
қоғамдық ғылымдарының жай-күйінен анық көрінеді. 

Қоғамдық ғылымдардың мұндай күйге ұшырауына нарықтық экономиканың 
ғылым пайда түсіруі керек дейтін прагматикалық ұстанымы айтарлықтай әсер 
етіп отыр. Дұрыс. Бірақ та қоғамдық ғылымдар, оның ішінде тілтану, 
әдебиеттану, тарихтану секілді ғылымдар ұлтқа «сервиздік» қызмет көрсетіп, 
ұлттың «денсаулығын», толыққанды өмір сүруін қамтамасыз ететін, адам 
капиталын, ұлттың өміршеңдігін арттырып отыратындығы барлық уақытта 
да естен шықпауы керек. Қоғамдық ғылымдарды дамыту дегеніміз - ұлтты 
дамыту қамы. Ұлтты сақтап отыратын да, не болмаса, іштей ірітіп құртатын 
да осы - қоғамдық ғылымдар. Сондықтан да ертеңін ойлаған  елдер қоғамдық 
ғылымдарға келгенде, қаражатты аямайды.  

Қоғамдық ғылымдардың идеологиялық сыпаты бар. Заманның өзгеруімен бірге 
қоғамдық ғылымдар да өзгеріп, ұлттық сана-сезімнің жетіле түсуіне қызмет 
етеді.  Идеология өз кезегінде өзіне керекті материалдардың барлығын осы 
қоғамдық ғылымдырдан алады. Ұлттық даму жолдарын ғылыми тұрғыдан 
дұрыс анықтап, негіздей алған ұлттық идеология ғана қоғамды дұрыс бағытқа 
сала алады.  Мықты идеологияға сүйенген ұлттың дамуы да дұрыс бағытта 
болады. Сондықтан да әлемдік тәжірибеде ертеңін ойлаған ұлт, мемлекет ең 
алдымен, қоғамдық ғылымдарға назар аударып, өзінің кім екенін, қайда, не істеп 
жүргенін анықтап алғаннан кейін барып, болашаққа қарай бет алады. Сол 
болашақтың іргетасын қалай қалап, осыдан 20-30-40 жылдан кейінгі 
Қазақстанның иелерін қалай тәрбиелеп жатырмыз деген сияқты мәселелер 
бүгінгі күні күн тәртібіне өткір қойылып отыр.  

Тіл - ұлттың жаны.  «Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» (Ахмет 
Байтұрсынұлы). Сондықтан да дамыған елдер ең алдымен, тілін дамытуға, сол 
тілдің қоғамдық өмірдің барлық саласында мемлекеттік тіл ретінде 
қолданылуын, дамуын  қамтамасыз етіп отыратын жағдайлар жасап, мұның 
барлығын ғылыми тұрғыдан негіздеп отырады. Тіл де жанды организм сияқты. 
Сондықтан да оның дамуы барысында туындап отыратын түрлі 
проблемаларды ғылыми тұрғыдан шешіп, бағыт-бағдарды анықтап отырудың 
маңызы зор.  

Осы жерде тағы бір мәселе бар. Жаратылыстану ғылымдары негізінен, 
интернациональдық сыпатта болса, гуманитарлық ғылымдардың басты 
мақсаты ұлттың қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ету болғандықтан да  



ұлттық тілде көрініп, ұлттық сыпат танытады. Сондықтан да қазақ тіл 
білімі, қазақ әдебиеті, қазақ тарихы, қазақ философиясы, қазақ педагогикасы, 
қазақ психологиясы, қазақ өнері секілді ұлттық мазмұндағы қоғамдық ғылым 
салалары бойынша зерттеулерді басқа елдер, бірлі-жарым мамандар болмаса, 
онша қажет ете бермейді. Сондықтан да  қазақ тілінде жазылатын қоғамдық 
ғылымдар бойынша жазылған зерттеулерге қойылатын талаптарды 
жаратылыстанумен бірдей етуге мүлдем болмайды. Керісінше, гуманитарлық 
ғылымдардың ғана емес, жаратылыстану зерттеулерінің де ұлттық тілде 
жазылуына ерекше мән берілуі керек. Қазақ ғылымы алдымен, қазаққа қызмет 
етуі тиіс екендігі әрдәйім есте  болуы тиіс.  

Ғылымның қазақ тілінде дамуы ұлттық мәдениеттің өміршеңдігін арттырып, 
қауіпсіздігін сақтайды. Қазақ тілінің қазіргі қазақ қоғамында мемлекеттік тіл 
ретіндегі өзіне тиесілі орнын ала алмай отыруы, соның салдарынан да көптеген 
ұлтаралық мәселелердің өз шешімін таба алмай  жатуы әлеуметтік 
жағдайлардың ушыға түсуіне алып баратындығын өмірдің өзі көрсетіп отыр.  

Алаш ардагерлері  ұлттық тәрбие алмаған ұлтына қызмет ете алмайды деп 
ескерткен. Мемлекеттің тәуелсіздігі, болашағы ең алдымен, оның тілінен, атап 
айтқанда, мемлекеттік тіл ретінде қоғамдық өмірдің барлық саласында 
қолданылуынан көрінеді. Күнделікті қарым-қатынастан бастап, қоғамдық 
өмірдің барлық саласында  қолданылмаған тілдің, сонымен бірге ұлттың да 
болашағы - бұлыңғыр. 

Оңтүстік Африка  университетінің кіреберісінде  «Кез келген ұлтты жою үшін 
атом бомбасының, не болмаса, алыс қашықтыққа ұшатын ракетаның қажеті 
жоқ. Тек білім беру сапасын төмендетіп, емтиханды өтірік тапсыруға рұқсат 
қана қажет»-деген жазу тұрған  көрінеді. Сонда білім беру саласының 
құлдырауы дегеніміз ұлттың жойылуына апарар бірден-бір тура жол болып тұр 
ғой. 

Әрбір халықтың мемлекеттік шекаралармен бөлінген өз елдері бар. Сол сияқты 
әрбір адамның тілдік шекаралармен шектелген, сол тілде жасалынған  рухани 
әлемі тағы бар. Адам да, халық та материалдық жағынан қаншама шылқыған 
бай болғанымен де рухани жағынан жетілмей жатса, ол қоғамдық өмірде 
мықтылық таныта алмайды. Ұлттық рухқа, жалпыадамзаттық 
құндылықтарға арқа сүйегенде  ғана адам өз заманына лайықты өмір сүре 
алады. 



Тіл мықты болмай, рух мықты болмайды. Рухы жоғары ел саны мейлі, аз болсын, 
мейлі, көп болсын, ешқашан да жоғалмайды. Сол ұлттың тілін,  сол тілде 
жасалынған рухани құндылықтарын жас ұрпақтың бойына сіңіріп, ұлттық, 
азаматтық сана-сезімін қалыптастыратын - ұлттық білім беру, ұлттық 
тәрбие жүйесі. Олай болса, өзге жұрттардың бұл саладағы озық 
тәжірибелерінен үйрене отырып, жас ұрпақты тәрбиелеудің заманға лайықты 
ұлттық үлгісін жасау - бүгінгі күннің алдында тұрған аса маңызды мәселе.  

Дандай Ысқақұлы, 

филология ғылымдарының докторы, профессор.     

Abai.kz 

 
Жаңадан тағайындалған білім министрі осы олқылықтарды жоюмен 
айналысып жатыр, оқыту жүйесін ана тіліне ауыстыруға бел шешіп кіріскен 
тәрізді. Сондықтан осы жұмыстар әбден бір жүйеге түскенше, мектепте 
қазақ тілі әбден үстмдікке ие болғанша, латыншаға көшуді тоқтата тұру 
керек. Онсыз да милары ашып жүрген мұғалімдер мен оқушылардың да 
жағдайларына қарауымыз керек. Басқа шаруалардың барлығын шешіп 
болып, ендігі мәселе тек латыншаға өту қалған жоқ қой. Қазіргі кезде 
латыншаға көшеті болсақ, елді әбден шатастырып жібереміз. Кеңес 
заманында 70 жыл бойы тірнектеп жиналған, кирилл әрпімен жазылған, 
құндылықтарымызды оқудан қалатынымыз сөзсіз. Онсыз да халық кітап 
оқымайтын болып барады деп жүргенде, латыншаға аударып жіберсек, 
кітап оқитын аздаған адамдардан да айырылып қалуымыз кәдік. Бұл 
мәселеде асығыстық танытуға мүлдем болмайды. Барлық проблемаларымыз 
шешіліп болғанда тап осы мәселе де өзінен өзі шешіле қалатынына мен 
сенемін. Әр істің де өз мезгілі, сәті болады. Асықпайық. Еліміздегі Ж.О.О.-
лардың жалпы саны аз да болса азайып келеді, олардың саны бүгінгі таңда 
130-ға жетіпті. Бұл да болса жағымды жаңалық, дұрыс бағыттамыз деп 
ойлап отырмын.   

4. Тәуелсіздік алған 30 жылда біздің ел ауылдарды құртып болды. Кеңес 
заманында дәуірлеп, гүлдеп тұрған совхоздар, колхоздар, ірі 
ауылшаруашылық комплекстері, ауылдар әртүрлі себептермен (негізінен 
жекешелендірудің кесірінен) жойылды (бесперстективный, болашағы жоқ 
деген сылтаумен), халқы босып кетті. Ауыл шаруашылығы да құрдымға 
кетті. Осы саланы мықтап қолға алмасақ болмайды, бұл өте маңызды 
стратегиялық мәселе! Тағы да қайталап айтамын, жерді мемлекет өз 
иелігіне алуы керек, халықтың өзі ғасырлар бойы өсіріп өндірген, әр 
өңірлерге бейімделген мал тұқымдарын өсіру керек. Шетелден асыл 
тұқымды, еті, сүті көп малдарды қымбат бағаға сатып алуды шұғыл түрде 
тоқтату керек. 



Төменде осы мәселе жөнінде жазылған елге белгілі қоғам қайраткері, 
профессор Марат Тоқашбаевтың мақаласын және Сәкен Жүнісовтың (орыс 
тілінде) жазылған жазбасын сәл қысқартып (политкорректно түрге 
келтіріп), негізгі айтар ойын өзгертпестен беріп отырмын, оқып 
қарарсыздар. 

 Төменде жазушы-публицист Марат Бәйділдаұлы Тоқашбаевтың жазбасы: 

ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ДЕҢГЕЙІ 
 
Жақында әйгілі француз ойшылы Жан-Жак Руссоның шығармашылығынан оның 
ауыл шаруашылығына қатысты ғажап сөзіне тап болғаным бар. «Мемлекетті 
біреуден тәуелсіз етіп ұстайтын бірден бір құрал – бұл ауыл шаруашылығы. 
Күллі әлемнің байлығы қолыңызға іліксе де ішетін тамағыңыз болмаса – Сіз 
басқаларға тәуелдісіз. Сауда байлыққа бастайды, ауыл шаруашылығы 
азаттыққа жетелейді» дейді ол. Мә-ә, шынымды айтсам, таң-тамаша қалдым. 
Сұмдық! Қандай дәл айтылған!  
Содан тәуелсіздігіміздің деңгейі қаншалықты екен деп ауыл шаруашылығы 
саласына көз жүгірткенім бар. Сөйтсем, ауыл шаруашылық секторы 
экономикамыздың негізі болып табылатындығына қарамастан Қазақстанның 
ЖІӨ оның үлесі небары 4,2 пайызды ғана құрайды екен. 1990 жылы бұл 
көрсеткіш 9 пайызға жуық болыпты. Яғни билік қаншама мақтанса да 
стратегиялық салада кері кетіппіз.  
Ауыл шаруашылығында 1 миллион 227 мың адам жұмыс істейді. Бұл барлық 
жұмыс істейтін адамдардың 14 пайызы. Ауылдық жерлерде бүгінде халықтың 
42 пайызы өмір сүреді. Егістік көлемі 21 млн га. Ал еңбек өнімділігі мүлде төмен. 
Себебі, техникалық жарақтануы артта қалған. Тиімді агротехникалық 
технология жоқтың қасы. Қазақстанда 1 га жерге бір трактордан (кей 
ауылдарда 100 гектарға бір трактор) келсе, АҚШ-та бір гектар жерге 27 
трактор, Үндістанда 16, Бразилияда 11 трактордан келеді. Қазақстанда қазіргі 
бір трактордың орташа жасы 17 жыл. Әбден көнерген, бөлшектері скотчпен, 
сымтемірмен ілдаланған. Жайлаған коррупция салдарынан субсидия жай 
диқандардың қолына жете бермейді.  
Еңбек өнімділігі АҚШ-та әр фермерге шаққанда жылына 90-100 мың доллар 
болса, Қазақстанда ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін әр адамның еңбек 
өнімділігі жылына 5 мың доллар көлемінде ғана. Кедейшілік төркіні сонда 
жатыр.  
Азық-түлік қауіпсіздігі туралы қаншама рет айтылғанымен баяғы жартас бір 
жартас. Ауыл шаруашылығының кенжелеуі басқа салалардың дамуына кедергі 
келтіріп отыр. Салада еңбек өнімділігі ғана емес мемлекеттік қолдау 
тетіктерінің тиімділігі өте төмен. Сондай-ақ өндірілген өнімді өткізу мен 
сақтау жүйесі дамымай қалыпты. Депутаттардың келтірген деректеріне 
қарағанда Қазақстанға қажетті азық-түліктің 80 пайызы бүгінде сырттан 
тасылады. Сонда Қазақстан тәуелсіздігінің деңгейі азық-түлік қауіпсіздігімен 
өлшегенде небары 20 пайыз ғана екен! Міне, біздің биліктің «жетістігі!»  



Осы жерде әйгілі Авраам Линкольннің «Халықтың бір бөлігін үнемі ақымақ етуге 
болады, бүкіл халықты да аз уақыт ақымақ қыларсың, ал бүкіл халықты үнемі 
ақымақ қылу мүмкін емес!» деген сөзі еске түседі. 

 
Төменде Сәкен Жүнісовтың жазбасы: 
 
... В стране 7700 сельских населенных пунктов и из них перспективных 
только 1800. Правительство теперь возьмет курс на закрытие этих 5900 
населенных пунктов и на развитие перспективных сел. Небольшие 
казахские аулы и села названы "практически паразитами". 
 
В чем глубинный смысл, сущность, сказанного о судьбах казахского аула, 
села, поселка? 
 
Расшифровываем. 
 
1.В 1993 году издан Указ о закрытии 1200 совхозов и 400 колхозов страны. 
Это был фундамент первоклассного сельского хозяйства Казахстана. В 
стране производилось 30 миллионов тонн отборного зерна сильной мягкой 
пшеницы, шедшей в качестве улучшителя для слабоподъемных русских 
хлебов во все элеваторы СССР от Калининграда до Петропавловска-на-
Камчатке. Совхозы производили шерсть лучших мериносов мира. Все 
города были окружены фабриками "Птицепрома" и молочно-картофеле-
овощными хозяйствами.  
И все это было уничтожено одним росчерком пера.  
Зачем это было сделано? Это было сделано по указке из за океана, из 
нашей нынешней метрополии, чтобы руководство Казахстана убрало с 
мирового конкурентного поля казахское сельское хозяйство с его 
первоклассным зерном, шерстью и прочей продукцией:1-й смысл 
уничтожения сельского хозяйства страны. 
Я тут же написал в АП президента РК докладную записку о том, чтобы не 
закрывали совхозы и колхозы, что их закрытие - роковая ошибка и там же 
дал прогноз, что скоро настанет время, когда зерно будет в разы стоить 
дороже нефти. Глядел как в воду. Это случилось в 2007 году, когда 
стоимость тонны зерна на Нью-йоркской зерновой бирже в один день 
подскочила со 100 до 350 долларов. Сейчас она превышает 400 долларов, в 
том время, как стоимость тонны нефти временами падает до 200 
долларов. 
Но моя записка оказалась всего лишь "гласом вопиющего в пустыне". 
Но не это важно.Важно то, что из разваленного сельского хозяйства в 
города хлынули миллионы казахов в поисках работы и жилья. 
Это была первая и самая большая внутренняя миграционная волна. Казахи 
внутри страны покидали казахскую землю.Зачем это было устроено 
властями страны? Чтобы очистить нашу землю от нас, от казахского 
народа: 2-й смысл уничтожения сельского хозяйства страны. Зачем? На 



этот вопрос я отвечу позже. Там кроется 3-й смысл уничтожения 
казахского аула. 
 
2. Тогда же, в начале 90-х, казахское сельское хозяйство стали "развивать" 
как будто бы по "американской", фермерской (не юнкерской) схеме в форме 
крестьянских хозяйств. При этом реально для развития села по такой 
схеме ничего не делалось.Кредиты были дорогими, налоги высокими, 
закупочные цены были чрезвычайно низкими, по 50 долларов за тонну зерна! 
С 2007 года, когда стоимость тонны зерна на мировых рынках выросла до 
350-450 долларов закупочные цены для фермеров увеличили до 100 долларов. 
Представляете, какая маржа у тех, кто скупает зерно у производителя. 
Следовательно, правительство создало все условия,чтобы казахское 
фермерство погибло также как и совхозы. И оно гибнет. 
И этот процесс усугубляется тем, что по всей стране идет подспудная, 
тихой сапой, скупка казахской земли казахскими латифундистами.Есть 
землевладельцы, у которых по 1,5 миллиона гектаров земли. При огромном 
земельном фонде фермерам негде пасти скот: все пастбища скуплены 
латифундистами. 
Но самое страшное, что случилось: появилась 3-я абсолютная рента, 
вытекающая из частной собственности на землю!!! Появился 
паразитический класс рантье, живущих в городах, сдающих землю в аренду 
под огромные рентные платежи и стригущих купоны с потолка, не ударяя 
палец о палец. Рантье - всегда гибель сельского хозяйства той страны, 
развивающей сельское хозяйство таким рутинным  способом. 
Класс рантье - еще одно фундаментальное основание для гибели казахского 
крестьянского хозяйства и новой волны исхода крестьянства в города. 
Эта политика правительства тоже укладывается во 2-й смысл 
уничтожения сельского хозяйства страны: очищения казахской земли от 
казахского народа. 
 
3.С декларации о уничтожении 5900 сел и аулов начинается 3-й и 
последний этап изгнания казахского народа с казахской земли.  
С закрытием тысяч сел и аулов освободится огромный земельный фонд, 
который будет скуплен латифундистами, а противодействовать, 
сопротивляться  уже будет некому. 
Но при этом не говорится, а что будут делать в "перспективных" селах и 
аулах новоселы? На какие средства они построят жилье? Где там рабочие 
места? Где пасти скот? Где сенокосы? Что станет с тем земельным 
фондом, который аульчане оставят в своих селеньях?  
На все эти вопросы я даю ответ в книге "Путь Тенгри" в главе "Судьба 
аула". Более того, я делаю аул, сельское хозяйство страны главным, 
центральным, элементом экономической системы Казахстана. 
Но у властей страны ответов на эти вопросы нет и тогда становится 
понятным, что и в этих, так называемых, перспективных селах народ уже 



скоро тронется в путь, в города, где пополнят толпы бездомных и 
безработных. 
А казахская земля будет полностью освобождена казахским народом, 
народом Казахстана, для ее скупки латифундистами. 
Таков еще один, 3-й аспект 2-го смысла уничтожения сельского хозяйства 
страны. 
 
А каков глобальный, уже 3-й смысл очищения казахской земли от народа 
Казахстана? 
3-й смысл уничтожения сельского хозяйства страны и очищения казахской 
земли от казахского народа заключается в ее скупке латифундистами и 
последующей продаже казахской земли Транс- национальным компаниям, 
главным образом китайским!!! Сами латифундисты заниматься землей не 
хотят и не умеют. Но земля стоит дорого, а китайцам она ох как нужна. 
Они за ценой не постоят. 
Такая же проблема с продажей земли стоит и в Украине. Один гектар 
украинской пашни стоит 700-1200$. В украинской пашне 12% гумуса! 
Казахский южный карбонатный чернозем содержит 1,5-2% гумуса. 
Значит, гектар казахской пашни будет стоит 200-500 долларов за гектар. 
Но китайцы заплатят гораздо больше, у них страшная перенаселенность и 
дефицит пашни. Латифундисты это знают. И им наплевать на чем 
зарабатывать: на нефти, на казахской земле, на совести.  
"Pucinia non olet"(Деньги не пахнут), - говорили древние римляне.  
 
Вот каков глубинный смысл кроется в кажущейся безобидной сентенции о 
паразитизме мелких казахских аулов и сел. 
 
PS. 
Когда-то наш предок, каган Бахадур, сын основателя тюркской империи 
Туменя, изрек свой завет нам, своим потомкам: 
 
"Земля основа государства, разве можно отдавать ее, земля дана каждому 
народу Великим Тенгри. Есть земля - есть народ. Есть народ - есть 
государство". 
 

5. Қазіргі таңда біздің елде түкке де пайдасы жоқ, тек орасан зор шығын 
әкелетін төменде жазғандарым бар:  

 ЭКСПО. Бұл неге керек, не үшін өткізілді? «Жасыл энергия» деген 
атпен өтті, ал біздің едде жасыл энергия қолданыла ма, қоршаған 
ортаның, экологияның жағдайын жоғарыда жаздым? 

 Болон процесі болашағымызға балта шабатын процес, тездетіп одан 
құтылу керек, кеңестік замандағы білім жүйесіне шұғыл оралуымыз 
керек. 

 Сенат. Парламенттегі Сенаттар палатасы бізге неге керек? Қарайған 
сенаторлар елге зор шығын әкелуде. Сенаттар палатасы федеративтік 



республикаларда, мемлекеттерде (РФ, АҚШ, ФРГ...) болатын заң 
шығару жүйесі, бізге тіпті қажет емес. 

 «Қазақстан халқы ассамблеясы». Бұл да керек емес. Далаға шашылып 
жатқан халық қаражаты. Елімізде әр кездерде болған ұлтаралық 
қақтығыстарда (ұйғырлар, дұңғандар, түріктер, шешендер, армяндар 
...) осы ассамблеядан үн шықпады, ассамблеяға мүше бір де бір 
диаспора өкілі өз ұлтының өкілдеріне басу айтпады, келісімге 
шақырмады. 

 Жыл сайын өтетін әлем халықтарының діндерінің, конфессияларының 
дінбасыларын жинап өткізетін ірі жиналыс та қажет емес. Байқап 
қарасақ, бұл жиындарға дінбасылар емес, қатардағы жай біреулер 
келеді екен. Ішіп, жеп, қонақ болып кетеді. Түк пайдасы жоқ, орасан 
зор шығын қажет ететін жиын. Тоқтату керек.  

 Қазіргі таңдағы біздің елді сорлатып отырған үлкен проблемалардың 
бірі «Тендер мен Гендер». Өздерің жақсы білетіндей ТЕНДЕР – 
парақорлық пен жемқорлық деген біздің елді сорлатқан обырдың 
нағыз өзі. Біздің елдің адымын аштырмай, алға бастырмай тұрған 
ЖАУ. Ал ГЕНДЕР –  біздің елде гүлдеп тұрған гендерлік саясат – 
атам заманынан бері қазақ қоғамында орнаған әлеуметтік, тұрмыстық 
иерархияны түбегейлі өзгерткен, бізге жат саясат. Әйелдер о бастағы 
өздерінің Жаратушы Иеміз міндеттеген табиғи миссиясын ұмытты, 
бала туу, оларды тәрбиелеп шығару дегенді тәрк етіп, билікке 
ұмтылды, ерлермен дәрежеміз теңбіз деп тіресті. Арғы жағын 
айтпаймын, өздерің де жақсы біліп отырсыңдар. Біздің халықтың 
саны өсіп жарымауы, ұрпағымыздың отбасында дұрыс 
тәрбиеленбеуі... бәрі-бәрі осы ГЕНДЕРДЕН бастау алады. Бұл тек 
әйелдерге қатысты проблема емес, еркектер де өздерінің төмен түсіп 
кеткен беделдерін, позицияларын көтеруі керек, «Еркектен айбар 
кетсе, әйелден ұят кететінін» де ұғыну керек. 
 Тендер мен Гендерді жоймай біздің ел жөнделе қоймайды, алға 
басуы мүмкін емес. 
 Ресейдің НОД (народное освободительное движение) деген 

үкіметтік емес ұйымы елімізде казактарды талтаңдатып, әртүрлі 
шерулер ұйымдастырып, отқа май құйып айдап салып отырғанын 
бүкіл ел біледі. Билік басындағылар оларды «көрмейді». 

 Біздің елдің билігі соншама әлсіз, қауқарсыз, кімнің ойына не 
келсе соны жасай беруіне болады, сондықтан да кейбір қалаларда 
гейлердің клубтары жұмыс жасап тұр, қызтекелер шеруге 
шығуда. 

                          Соңғы екі бап (Ресейлік НОД пен Гейлер клубтары, қызтекелер 
шеруі) біздің елді басынуға болатынын, «Әй дейтін ажа, қой дейтін қожасы» жоқ, 
ашық-тесік жатқан ел екеніміздің көрсеткіші. 



Тағы да айтамын, біз жай ғана, ортада, аяғымызды байыппен басып 
тыныш жүре алмайтын халықпыз, науқаншылмыз, шаш ал десе бас 
алып, елдің алдына шығу бар мақсатымыз.  

  Қазақта «Құлды бәрекелді өлтіреді» деген сөз бар еді, сол қазіргі 
таңдағы құлдық санадан арылмаған біздің халыққа арналған 
сияқты болып көрінеді маған. Әлдебіреулерден БӘРЕКЕЛДІ деген 
мақтау есту үшін жанымызды саламыз, жақынымызды сатамыз, 
бұл құлдықтың санамызды әбден улап алғаны емей немене.  

... 

Армандар орындалады 

(еліміздің жарқын болашағы туралы қиял-арманым) 

 

 «Армансыз адам – қанатсыз құспен тең»-демей ме? Біз үшін армандаудың 
несі әбес? Армандау үшін бізге тек қана өз ойлау қабілетіміз жеткілікті. Әр адам 
армандауға құқылы. Армандау керек! Арман деген -  әр адамның өмір жолының 
қалыптасуына көмектесетін ерекше бір күш. Сондықтан, сенің сол арманың 
ешқашан алдамайтынына сене де білген жөн. 

 Кез келген уақытта адам баласы өз арман-мақсатын жүйелеп, армандар 
картасын ойлап, сол арқылы қай бағытта жылжу керектігін анықтап, бағыт-
бағдарын белгілеуге болады ғой. Адам баласы егер дұрыс армандап, соған қарай 
бір нақты дұрыс қадамдар жасаса ғана сол мақсатқа жете алады. Әдетте адам 
баласына шабыт қалаған уақытта келе қоймайды. Ал жүрегіңізде бір арманыңыз 
болса, сіз үнемі шабыттанып жүресіз. Ол рас! Біз ойлаған нәрсемізді жүзеге 
асыруға белсене қатысып, құлшына жасайтын болсақ, бізде автоматты түрде 
мақсат пайда болады. Мақсат – ол табысқа жетудің басты кілті. Арманымыз 
мақсатқа айналмай, сол арман күйінде қалса, онда ешқандай нәтиже шықпайды. 



Міне, нақты армандаудың себебі осында. Мейлі, сіздің барлық арманыңыз 
шындыққа айналмай-ақ қойсын, бірақ та орындалғандарының өзі сізге қанат 
береді емес пе. Ол өмірді өзгертеді. Алла Тағала адамға орындалмайтын арман 
мен қиялды армандатпайды. Адам баласы бір нәрсені армандаса, оның орын алуы 
күмәнсіз.  Сондықтан да Арманда! Мақсатыңа жет!  

Армансыз адам болмайтыны сияқты, армандаудың да, армандардың да түрі 
көп. Бұл, әрине, армандаушы пенденің жасына байланысты екені анық. Балалық 
шақтағы қиялдар мен жасөспірімдердің армандары бір бөлек, ересек адамдар да 
жасына, біліміне, ой-өрісінің деңгейіне сәйкес әртүрлі армандайды. Тіпті біртұтас 
ұлт, халықтар да армандайды. Ал, біздің қазақ халқы сандаған ғасырлар бойы 
«қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын» ғажап заманды армандап келді. Ол 
армандарын халық ертегілерінде, эпостық жырларда айтты, ұрпақтарына жеткізді, 
санасына сіңірді. Жастайымнан ертегілерді, дастан жырларды оқып өскен менің 
өз халқымның арманын, ғасырлар бойы қандай заманды аңсағанын білмеуім 
мүмкін емес қой. Сондықтан тек пендешілік армандармен шектелмей, мен де 
қиялымда төмендегі арман-әңгімемде жазғанымдай қиялға берілетін кездерім 
болып тұрады. Жай ғана армандап қоя салмай, мен осындай армандарымның 
түбінде орындалатынына сенетін адаммын. Мен сияқты жандар көп екенін де 
сеземін, сондықтан да көпшіліктің армандары бір жүйеге тоғысып, бір замандарда 
біздің халық ата-бабаларымыз армандағандай ғажайып өмірге жететініміз сөзсіз. 
Енді соңғы кездегі менің қиялымды шарықтатқан арманыма кезек берейін: 

Армандар орындалады 

   Қазақ Елі қарыштап дамудың жолына нық қадам басқалы да оншақты 
жылдан асып бара жатыр. Ендігі жерде елдің болашағына да, ұрпақтарының 
болашағына да еш алаң болмауға болады. Соңғы оншақты жылдың ішінде болған 
еліміздегі жағымды жаңалықтарды санамалап тауыса алмайсың. Жағымды 
жаңалықтарды рет-ретімен баяндайын, солардың ішіндегі ең бастысы еліміздің 
атауы Қазақ Елі деген атауға өзгертілгеннен бастаған дұрыс болар, содан соң 
қалғандары жалғаса береді ғой. Қазақ тілі тиесілі өз орнына барды, бүкіл ел тек 
қана қазақ тілінде сөйлейді, іс қағаздары ана тілінде жүргізіледі, басқа еш тіл 
пайдаға аспайды. Ел аумағында теледидар бағдарламалары түгелдей 
қазақшаланған, басқа елдің бағдарламаларын күндіз май шаммен іздеп таба 
алмайсың.Телебағдарламалардың мән-мағынасында арзанқол дүниелер жоқ. Жер, 
су, қала, елдімекен атаулары түгелімен тарихи аттарына көшірілген. Ел билігі 
парламенттік түрге өтті, бір палаталы парламент тек қана мәжілістен 
тұрады. Парламентте екі партия ғана тіркелген және депуттар саны да 
шағын,  елу шақты адамнан аспайды. Үкімет парламентке есеп береді. 



Бұрындары ел басқарған екі президент құрметті зейнеткерлікке шыққан. Сенат 
жойылған. Мәжілістегі екі партияның біреуі бұрынғы жетекші партия, бірақ 
оның аты жай ғана «Отан» болып өзгерген, ал екіншісі – «Ел мұраты» атты 
партия. Халық осы екі партияның сайлауалды бағдарламаларына қарай дауыс 
береді, жинаған дауыстарына сай партиялар үкімет құрамын жасақтайды, көп 
дауыс жинаған, бағдарламасын көпшілік қолдаған партия үкімет басшысын, 
премьер-министрге үміткер ұсынады. Әлдеқандай себептермен премьер-
министр өз жобасын іске асыруға күші, әлеуеті жетпесе, жұмысты 
ұйымдастыра алмаса өз еркімен, мезгілі аяқталмаса да халықтан кешірім сұрап 
доғарысқа кетеді. Үкіметтің жұмысын парламенттен басқа, бейресми түрде, 
қоғамдық негізде құрылған шағын «Халықтық бақылау» кеңесі де бақылайды, 
баға беріп, өз пікірін жариялап отырады. Қазақ Елі сыртқы қарыздан таза, 
құтылған. Офшорларға тығылған олигархтардың барлық байлықтары өте 
сауатты жүргізілген іздестіру, анықтау, дәлелдеу... сияқты жүйелі, тегеурінді 
жұмыстардың арқасында елге қайтарылып, сыртқы қарыздарды жабуға 
жұмсалды. Қалған бөлігін олигархтардың шетелдегі жылжитын (ұшақтар, 
яхталар, автокөліктер...), жылжымайтын (виллалар, пәтерлер, мейрамхана, 
мейманханалар ...) мүліктерін аукцион арқылы сатудан түскен қаржымен 
түгелдей жауып тастады. Елдің байлығын иеленген барлық шетел азаматтары, 
елдегі сауатты, ашық түрде жүргізіліп, жаппай іске асып жатқан 
экономикалық өзгерістерге, үрдістерге, салық жүйесіне, еңбекті қорғау мен 
экологиялық талаптарға көндіге алмай әртүрлі жолдармен иеленген өндіріс 
орындарын, компанияларын сатып  кетуге мәжбүр болды. Олардың бұлайша 
елден қашуына, еліміздегі сауатты заңгерлердің ұсынысымен, солардың талап 
етуімен, шетелдік олигархтардың о баста бұл байлыққа қалайша қол 
жеткізгендерін халықаралық деңгейде тексеру де себеп болған еді. Басты 
себептердің бірі, ендігі жерде елде өндірілген қазба байлықтарды шикізат 
күйінде елден тысқары жаққа шығаруға салынған қатаң тиым да болатын. 
Шетелдіктер арзан бағаға сатып кеткен компанияларға өз кәсіпкерлеріміз ие 
болды, мемлекет те осылай болуына барынша ықпал жасады, көмегін аямады. 
Кезінде әртүрлі жолдармен біршама байлыққа ие болған өз еліміздің кейбір 
азаматтары елдегі жүріп жатырған жұмыстарды жете түсінгеннен соң, 
халық үшін, отанымыздың болашағы үшін бар байлықтарын ашып көрсетіп, бар 
ынта-жігерімен экономиканы көтеруге білек сыбана кірісті. Бұл жағдайды 
алғашында түсінбей, байлықтарын жасырып, елден қашып кеткендердің де 
арасынан елге қайта оралып, кешірім сұрағандар көп болды. Барлық шаруа әділ 
заң аясында жүргізіліп жатқанын, ешкімді қудалап, жазықсыз да, жазығы болса 
да жауаптап, ізіне түсіп індетіп жазалау процесі болмады. Ел билігінің тізгінін 
ұстағандар репрессия жүргізбеді, ешкімнің көз жасына, қарғысына қалмады, 



«Таспен атқанды, аспен ат, кешірімшіл бол» деген ұстанымға сүйенді, 
сондықтан да болар елдің даму жолындағы жұмыстары біршама оң 
нәтижелерге толы болды. «Ең керемет, ең бастысы, ең...» деген, осыншама 
тарихи өлшеммен алғанда қысқа мерзімде орын алған, басып айтатын жағымды 
жаңалықтардың көптігі соншама, тіл-көзден сақтасын, қайсысына басымдық 
беруді білмей қалғаным!!! Елдің экономикасының күре тамыры болған мұнай-газ 
саласы бұл кезде жетекшілік рөлін жоғалтқан. 2018 жылдардан басталған 
мұнай бағасының күрт құлдырауынан соң, әлемде мұнайға деген сұраныс азая 
бастады. Сондықтан ел ішіндегі ірі-ірі мұнай өндіретін компаниялар өз 
жұмыстарына көптеген өзгерістер жасады. Мұнай өндіру шектелді, шикі 
мұнайды елден тысқары шығарып сату тоқтатылды. Мұнай өндіруші 
компанияларға деген экологиялық талаптар күшейтілді. Атышулы «Қашаған» 
кенорнынан өндірілетін мұнайдың өзіндік құны тым жоғары, қымбат 
болғандықтан, әлемдік нарықтағы мұнай бағасының төмен болуы, өзін-өзі 
ақтамай, экологиялық талаптарға сай болмай, бұл кенорны ұзақ уақытқа 
консервацияға жабылды да, Каспий теңізі өзін-өзі қалпына келтіруге, шеккен 
зардабынан айығуға бет алды. Бұл жобаға қаржы салған алпауыт компаниялар 
шығындарын қалай жабарын білмей далбаса күйде. «Теңіз» кеніші де жұмыс 
қарқынын бәсеңдетіп, барлық күшін осы кенорны іске қосылғаннан бері бүлінген 
табиғатты қалпына келтіруге баса назар аударып, жұмыс бағытын осылай 
қарата бұрды. Құрлықтағы барлық мұнай компанияларының да жұмыстары 
осы бағытқа бұрылды. Елдегі бұрыннан бар мұнай өңдеу зауыттарының 
қатарына, әлемдегі мұнай өнімдеріне сұраныстың азаюына байланысты, 
жаңадан зауыттар қосылмай, оларды мұнайды тереңдетіп өңдейтіндей 
дәрежеге жеткізу, модернизациялау жұмыстары жүргізілді. Өндіріс саласында, 
тек мұнай өндірісі емес, басқадай да жер қойнауынан қазба байлықтар өндірген 
барлық салалар бойынша, экологиялық талаптардың күшейтілуі және оларды 
мұқият орындаудың нәтижесінде елдегі экология мәселесі кәдімгідей жоғары 
деңгейге көтерілді, табиғат қалпына келді, ауа тазарды. Жүз жылдан аса жер 
қойнауына, табиғат анаға жасалған зорлық, адамзаттың «бермесіңді тартып 
аламыз, сенің иең – Мен» деген ұстаныммен, жабайылықпен өндірілген 
миллиардтаған тонна кен байлықтың орны ойсырап қалған қуыс кеуектер, қан-
сөлін сорып алып, жер бетін шұрқ тесік қылып жаралап, шахталар қазып 
қойнауын қопарып алып, орнын опырайтып тастаған оспадарлықты жөнге 
келтіру оңайға соқпады. Табиғат анаға осылайша салған жарақатты тездетіп 
емдеу, қуыс кеуектердің орнын толтыру, келтірген зиянды қалпына келтіру 
мемлекеттік деңгейде шұғыл түрде қолға алынған үлкен мәселе болды. 
Осыншама жылдар бойы адамзат баласы өзін қоршаған ортаның бір 
бөлшегімін, табиғат ананың бір баласымын деп есептемей, өзін табиғаттың 



иесімін деп санап, ойыма не келсе соны істеймін, табиғаттың бермесін тартып 
аламын... деп, жүрген жерінің, аяғы басқан жерінің барлығын бүлдірудей 
бүлдіріп, қоршаған ортаға, табиғатқа орасан зор зорлық жасап қатты 
қателесті. Адамзаттың осы қателіктерін дер кезінде түсіне білген біздің елдің 
билігі бұл мәселеге мемлекеттік деңгейде көңіл бөлді, экологиялық талаптарды 
күшейтіп, табиғатты қалпына келтіруді кезек күттірместен қолға алды. 
Жаратушы Иемізден осылайша кешірім сұрап, қолымыздан келгенінше жүздеген 
жылдардан бері салынған жарақаттарды емдеп, сауықтырып, Табиғат Ананың 
ризашылығын алмай еш ісіміз алға баспайтынын билік жақсы түсінді, үлкен істі 
осыдан бастады. Елдің ішіндегі әртүрлі әскери сынақ полигондары жойылды, 
Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшатын ғарыш кемелері ұшпайтын болды, ол жерде 
тек өз еліміздің ғалымдары ғарышты зерттейтін, әртүрлі ғылыми жобалар 
үшін қажетті жердің жасанды серіктерін ұшыратын, ғылыми жұмыстар 
жасайтын мекеме ғана қалды. Қазақ Елінің экономикасына жетекшілік жасауға 
ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп, шикізат өңдеу, туризм салалары келді. 
Дұрыс жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бір кездері латифунистер 
иеленген, пайдаланылмай бос жатырған барлық жер мемлекетке қайтарылды. 
Еліміздің аумағындағы барлық су көздері анықталып, үлкен, кіші өзен, көлдердің 
сағалары, көздері тазартылып, кеңейтіліп, тереңдетіліп, үлкенді, кішілі су 
қоймалары салынып, қажетті жерлерде су тұшытатын қондырғылар 
орнатылып, құдықтар, ұңғылар қазылып, су тапшылығы жойылды. Бұл ауқымды 
шаруалар тез атқарылып, нәтижесінде бағзы заманнан бері шөл, шөлейт деген 
атаққа ілінген өңірлердің өзі жасыл желекке малынып, сулы жер – нулы жер 
деген алқапқа айналды. Осындай істердің арқасында ауыл шаруашылығымен 
шұғылдану, кәсіп қылу өте тиімді болып, халықтың біраз бөлігі осы салаға ден 
қойды. Ендігі жерде қаладан ауылға көшу белең алды. Мемлекет те осы үрдісті 
барынша қолдап, ауыл шаруашылығын кәсіп қыламын деген жанға барлық 
көмегін аямады, қажетіне жарайтын жерді тегін берді, банктерден өте 
тиімді, жеңілдетілген несиені ұзақ мерзімге берді, мамандармен, техникамен, 
шаруашылықты ұйымдастырумен тығыз айналысып, қожалықтардың күш алып 
кетуіне септігін тигізді. Осындай шаралардың нәтижесі тез арада көрінді де, 
еліміздің төсі төрт түлік малға толды, дүкендер мен базарлар өз елімізде 
өндірілген сапалы, химикатсыз өсірілген табиғи таза тағамдарға, жеміс-
жидектерге, көкөністерге, елімізде шығарылған тұтыну тауарларына, сапалы 
киім-кешектерге толды. Малдың саны 50 млн-нан асып жығылады. Елімізде 
өндірілген, шығарылған бұл өнімдер сапасы жағынан жоғары бағаланып, ішкі 
нарықты толық қамтамасыз етуден бөлек экспортқа да көптеп шығарылуда. 
Қазақ Елінен шыққан сапалы, табиғи таза тауарларға шетелдіктердің сұранысы 
өте жоғары. Қазіргі кезде біздің елде бос жатқан жер жоқтың қасы, кең 



байтақ жеріміздің әр пұшпағында, бір-бірінен көп қашық емес ауылдар, кішігірім 
қалалар жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтардай көптеп пайда болды. Үлкен, 
даңғаза шуы көп қалалардан гөрі 20-25 мыңдай халқы бар кішігірім шағын 
қалаларда тұру, 2-3 мыңдай тұрғыны бар ауылдарда тұрудың артықшылығын 
халық жақсы түсінді. Бір қызығы, баяғы ата-баба салтымен халықтың 
көпшілігі, көптеген үлкен қалалардың тұрғындары да бұл үрдісті қолдап, көктем 
шыға ағаш үйлерін тігіп жаз жайлауға шығатын болып алды. Жаз бойы кең 
байтақ жеріміздің төсі жаз жайлауға шыққан ақ шаңқан киіз үйлерге, 
ауылдарға толып, керемет әдемілік орнайды, көзің тоймайтын әсемдік 
жайлайды. Қағанағы қарқ, сағанағы сарқ болып, табиғатпен етене 
жақындасып, ата дәстүрімізді ұрпақтарының бойына сіңіріп жатқан халыққа 
қарап бойыңды қуаныш кернейді. Ең бір жағымды жаңалық, еліміздің халық саны 
50 млн-нан асып жығылғаны. Еліміздегі жүріп жатырған оң өзгерістерді жіті 
бақылап, ата-бабасының топырағына оралуды аңсап жүрген шеттегі 
қандастарымыз миллиондап елге оралды. Шет жерде, отанынан жырақта 
жүрген қазақ қанды адамдар сирек. Шеттен оралған көп балалы 
қандастарымызға елі құшағын айқара ашты, барлық жағдайын жасады. Олар 
өзімен бірге біздің елде ұмытылып бара жатырған көптеген мәдени 
құндылықтарымызды, сал-дәстүрімізді, ұлттық өнерімізді... ала келді, рухани 
байыта түсті. Бұл халық санын күрт көбейтуге әсер еткен сыртқы фактор 
болса, ішкі демографиялық жағдай да өте жайлы еді. Жастарға үйлену, үй болу 
барлық жағынан тиімді болды, мемлекет демографиялық өсім болуы үшін 
жағдайдың бәрін жасады, жасап та келе жатыр. Ажырасу мүлдем жоққа 
айналды, бала туу көрсеткіші үнемі жоғарылауда. Бір отбасында орташа 
есеппен кемінде бес бала бар. Балалы болған әйелдерге ұрпақ өсіріп, тәрбиелеп 
отырғаны үшін еңбекақы төленеді. Бұл әр баланы дүниеге әкелгені үшін анаға 
төленетін жәрдемақыдан бөлек, тұрақты түрде төленетін, негізгі жұмысынан 
алатын жалақысынан тыс, тек ұлттың болашағын жасайтын саналы, ұлттық 
құндылықтарды санасына да, бойына да ана сүтімен туғаннан бастап сіңірген 
бала тәрбиелеп өсіргені үшін мемлекет тағайындаған арнайы еңбекақы. Бала 
көбейген сайын бұл еңбекақы мөлшері де көбейе береді. Ұлттың болашағы 
аналардың қолында екенін түсінген билік, аналардың жасампаздық еңбегін 
осылайша биік деңгейге, дәрежеге көтерді. Жастар отау көтерген кезде үй 
беріледі, тұрмысын түзеп алу үшін ұзақ мерзімге жеңілдетілген несие беріледі 
де, бұл несие үшінші бала өмірге келгенде түгелімен жойылады, алдыңғы 
төленген қаржылары жас отбасыға қайтарылып беріледі. Міне сондықтан да 
біздің елде бала туу, халық санын көбейту, балаға жақсы, ұлттық 
құндылықтарды бойына, санасына сіңіріп тәрбие беріп өсіру өте құрметті 
миссия. Бұл тек жалаң демографияны көтеру емес, саналы ұрпақ өсіру 



стратегиялық бағдарламасы. Елдегі жағдайдың тұрақтылығы, дамудың даңғыл 
жолына түскендігін көрсететін тағы бір көрсеткіш бар, ол – кейбір жылдарда 
өз ата қонысына көшіп кеткен, өздері біздің елде туып, өскен басқа ұлт 
өкілдерінің де елге көптеп қайтып оралуы. Немістер, орыстар, украиндар, 
белорустар.... Ондай қайтып көшіп келушілерге де есігіміз айқара ашық, тек 
оларға қоятын бір ғана шарт – мемлекеттік тілде сөйлеу, заңымызды 
құрметтеу. Бұл да болса еліміздің демографиясына қосылған үлес, ең бастысы 
Қазақ Елінің абыройының асқақтап тұрғанын көрсететін көрсеткіштердің бірі. 
Қазақ халқының қарттарын сыйлап, жетімін жәутеңдетпеу ұстанымына сай, 
елдегі жетімдер үйлері мен қарттар үйлері түгелімен жойылды. Елде 
жұмыссыздық деген атымен жойылған, керек болса, жұмыс күші тапшы 
өңірлер де, өндіріс орындары да бар. Сондықтан жастар мамандық алуға, 
жақсы маман болуға ұмтылады. Шетелдерден келген жұмысшылар аса көп 
біліктілікті қажет етпейтін жұмыстарды атқаруға арзан жұмыс күші ретінде 
қабылданады. Еліміздегі барлық өндіріс орындары мен ұлттық ірі компанияларға 
өз ұлтымыздың өкілдері басшылық жасайды, қажетті болған шетелдік 
мамандар тек маман ретінде ғана міндетін атқарады. Әртүрлі салалардағы 
кейбір шетелдік компаниялар Қазақ Елінің заңымен жұмыс жасайды. 
Табиғатты қорғау, жер қойнауын қорғау, экологиялық күшейтілген талаптар ең 
басты қағидаға айналғаннан соң, шикізатты шетке сату тоқтатылған соң, 
әртүрлі қазба байлықтарды шамамызға қарамай шектен тыс көптеп өндіруге 
шек қойылды, есесіне шектеп қана, келер ұрпақтың үлесін де еске алып, 
өндірілген қазба байлықтарды тереңдетіп өңдеу жолға қойылғандықтан, елдің 
қазынасына құйылатын пайда еселеп артпаса кеміген жоқ. Қазына толысып, 
халықтың тұрмысы бай-бақуатты күйге келгелі де біраз жылдар жүзі болды. 
Көңілге қонымды жаңалықтардың арасынан ойып тұрып орын алғаны – болашақ 
ұрпақтың тәрбиесі, білімі. Елде орта білім онжылдық болып шешімін тапты. 
Балабақшалар мен бастауыш сыныптарда тәрбие де, оқу да тек қазақ тілінде 
жүреді. Шет тілдер оқушылардың таңдауы бойынша бесінші кластан 
басталады. Онжылдық орта мектепті аяқтағанда оқушылар емтихан тапсыру 
арқылы өз білім деңгейін көрсетеді. Жоғары оқу орнына да тек емтихан тапсыру 
арқылы қабылданады. Елдегі қаптап кеткен жоғары оқу орындарының барлығы 
мұқият аттестациялаудан өткізіліп, жоғары білімді мамандар дайындау үшін 
қажетті білім-білігі жеткілікті деңгейдегі педагогтармен, оқу базасымен, тағы 
да басқа арнайы қажеттіліктермен қамтамасыз етілгендігі сүзгіден өткізіліп, 
ең соңында елу шақты ғана жоғары оқу орындары талапқа сай деген шешімге 
тоқталды. Қалғандары жабылды, тарқатылды. Білім қуған жастар өз 
еліміздегі сүзгіден өткен, барлық жағынан талапқа сай келетін жоғары оқу 
орындарында білім алуға мүмкіндігі бар, қаласа өзі ұнатқан шет мемлекеттерде 



білім ала алады, мемлекет көмегін береді. Елімізде білім алу мен медицина тегін. 
Барлық мамандықтардың арасынан Мұғалімдер мен Дәрігерлер ең құрметті, 
абыройлы мамандық деп танылып, ол мамандықтардың статус дәрежесі ең 
жоғары ұлттық биік деңгейге көтерілді. Қазіргі кезде осы екі мамандыққа кез-
келген адам жалаң білімін алға салып оқи алмайды. Болашақта мұғалім, дәрігер 
болатын адам ең әуелі, жоғары оқу орнына түсу үшін емтиханға барардың 
алдында, психологиялық сынақтан өтуі тиіс болады. Бойынан мейірімі, 
бауырмалдығы, шыдамдылығы, сабырлылығы, адамға деген шексіз 
сүйіспеншілігі... сияқты қасиеттерін байқағасын ғана ондай жанды жоғарғы оқу 
орнына түсу үшін емтихан тапсыруға жібереді. Бұндай қасиеттерсіз, туа 
біткен осындай дарының бойыңда болмай жақсы мұғалім де, дәрігер де болу 
мүмкін емес. Ел құрметтеген осынау екі мамандыққа қол жеткізу үшін жалаң 
біліммен, тек емтиханнан сүрінбей өту жеткіліксіз. Осындай сүзгіден, 
іріктеуден өткен жан ғана елдің болашағын алға сүйрейтін білімді ұрпаққа білім 
бере алады, ұлттың денсаулығын қадағалап отыра алады. Осы екі саланың 
іргесін мықтап алмай ұлт түзелмейді. Әр жылдары елден кетіп қалған көптеген 
озық ойлы азаматтар, білімді мамандар, ғалымдар, өнертапқыштар, өнер 
адамдары... елге топ-тобымен қайтадан оралып, өздерінің саласы бойынша елді 
көркейтуге білек сыбана кірісті, мемлекет те оларға барынша көмек көрсетті. 
Бұл да болса еліміздің қарыштап дамуына қосылған үлкен үлес еді. Қазіргі кездегі 
жағдай мүлдем басқа, бұрынғы замандағыдай адамдар жеке басының қамын 
ойлап, байлық жинап, елден ерек көрініп зәулім сарайларда тұрып, үлкен 
автокөліктер, яхталар, ұшақтар мінуді, шетелде тұруды... мақсат етпейді. Бұл 
мәселеде халықтың ұстанымы басқаша. Еңбектеген баладан, еңкейген қарияға 
дейін «Мен отаныма не беремін, елімнің гүлденуі үшін қандай үлес қоса аламын» 
деген ұстаныммен өмір сүруде. Бүкіл ел осындай ұстанымды ту етіп ұстағасын, 
бұндай алып күшке қандай кедергі болуы мүмкін?! Жеке байлықтың аса көп 
қажеті де жоқ сияқты, халықтың тұрмыс деңгейі өте жоғары, мемлекет әр 
адамның талабына сай көмегін көрсетуге қашан да әзір, тұрмыста да әр 
отбасының, әр адамның жағдайы толығымен жасалған, болашағың үшін, 
ұрпағың үшін еш уайым жоқ. Сондықтан елден ерекшеленудің жөні қалай болар 
екен? Бүкіл әлем бойынша етек алған үрдісті қолдаған біздің елде де экологиялық 
таза қуат көзімен жүретін шағын ғана, қоршаған ортаға зияны шамалы 
электромобильдер, сутегімен жүретін автокөліктер(арасында табиғи газ, 
электроқуаты аралас гибридті қозғалтқышы бар) бұрынғы жанар-жағар май 
пайдаланатын, экологияны бұзатын зиянды автокөліктерді түгелімен 
қолданыстан ығыстырып шығарды. Соңғы кездегі осындай үдерістердің 
әсерінен елімізде о бір замандарда тұрғызылған әртүрлі шетелдік автокөліктер 
құрастыратын зауыттар өздігінен жабылып қалды. Отандық 



өнертапқыштардың жетілдіруімен шағын ғана, жерден сәл көтеріліп, әуеде 
қалықтап, жол таңдаймай жүретін көліктер де көптеп шығарыла бастады. 
Еліміз бойынша барлық түрдегі жол қатынасы өте жоғары деңгейде дамыған 
(әуе қатынасы, су жолымен қатынас, темір жол, автобус...) әрі арзан, 
сондықтан үлкен көліктермен жүру тиімсіз және көзге қораш. Оның бер 
жағында еліміздің халқы салауатты өмір салтына бет бұрып, күнделікті өмірде 
жаяу жүруді, велосипедпен қатынауды, салт атпен, әуе шарларымен 
саяхаттауды әдетке айналдырғанын айтуымыз керек. Табиғаттың қалпына 
келуі, экологиялық жағдайдың түзелуі, халықтың табиғи таза ұлттық 
тағамдармен тамақтануы, ішетін судың сапасының жақсаруы, ауаның 
тазаруы, адамдардың жаппай салауатты өмір салтына бет бұруы, алдағы 
күнге, болашаққа деген сенімі, өмір сүру сапасының жоғары деңгейге көтерілуі, 
психикаға, жүйкеге салмақ түсіретін әртүрлі келеңсіздіктердің жоқтығы, елдегі 
медициналық қызмет көрсету, әртүрлі сырқаттардың алдын алу 
жұмыстарының сапалылығы... қосыла келгенде халықтың өмір сүру жасының 
өсуіне, әртүрлі, бір кездері жас, кәрісіне қарамай халықты қан қақсатқан обыр, 
қант диабеті, жүрек, қан тамырлары... сияқты қауіпті ауру-сырқаулардың күрт 
азайып, кейбіреулерінің тіпті мүлдем жойылып кетуіне алып келген жайы бар. 
Өлім азайып, бала туу көбейіп, қазақ халқы жас халықтар санатынан мықтап 
орын алып, халық саны күн санап артуда. Бұған қалай қуанбассың?!! Еліміздің өз 
халқы көп мазаламайтын болғандықтан, медицина саласы алыс елдерден әдейілеп 
ат арытып дертіне шипа іздеп келетіндерді емдеуге бет бұрғанын біреу сезсе, 
біреу білмейтін де болар. Бұны көпшілік, әбден көзі де, еті де үйреніп 
кеткендіктен, қалыпты жағдайдай қабылдайтыны көзге көрініп тұрған 
шындық. Еліміздегі дін мәселесі де өз орнына келді, әртүрлі діни ағымдар, 
секталар, бұра тартушылар сабасына түсті, біртіндеп елден кетіп, жоғалып 
тынды. Дін мәселесінде ешқандай әсіре діншілдікке, фанатыққа жол берілмей, 
ата-бабамыздан мирас болып қалған жолда келе жатырған жайымыз бар. Бұл 
мәселеде де табысқа жеткеніміздің басты себебі зорлау, күштеу, қудалау 
арқылы емес, халықтың тұрмыс күйінің жақсаруы, санасының жетілуі еді. Бұл 
да қуантады. Спорт мәселесінде де тап осындай бір қалыпты жағдай. Жүлделі 
орын үшін, «елдің атағын шығаруымыз керек» деген сияқты жалаң ұранға бой 
алдыру жоқ. Халықтың аузынан жырып шеттен легионерлер сатып алу, жалдап 
жарысқа қосу дегенді ұмытқалы қай заман. Қандай жетістікке жетсек те тек 
қана өз елімізден шыққан төл тума жастарымыздың жеңісіне қол соғамыз, 
басқадай ештеңе артық қолдау, қолпаштау, сыйлықтар жасау жоқ. Спортшы 
жастар да осы жағын терең түсінеді, спортпен өзі үшін шұғылданады әрі 
әртүрлі деңгейдегі жарыстарға тек өз жетістігін сынап байқау үшін, көрсету 
үшін барады, жарысады, ол үшін халқынан да, мемлекеттен де ешқандай ерекше 



марапат, қолпаш күтпейді. Жеткен жетістігін елім үшін қолымнан келгенінше 
жасаған қызметім, сыйым деп ойлайды. Өзі үшін жеңуге, жетістікке жетуге 
тырысады, болған біткені осы ғана. Айта берсе, жаза берсе сөз көп, соңғы 
кездерде мені құшағынан шығармай қамап жүрген тәтті ойлардың бір легі 
осындай. Бұл жетістіктердің сооонау, оншақты жылдар бұрын өткен 2021 
жылдың басындағы, парламенттік сайлаудан бастау алғанын қазір көпшілік 
ұмытып та үлгерді, естеріне де алмайды. Сол сайлаудан да, сол сайлау болған 
Сиыр жылынан да,  халық үлкен жаңалық күтіп, үмітпен қарап еді-ау. Күткен 
үміт ақталды, Сиыр алдамады. Сиырымыз сүтті, жылымыз құтты болды! Сол 
сайлауда парламенттегі жетекші партияға, жергілікті жердегі 
мәслихаттарға, халықтың ішінен праймериз арқылы іріктеліп шыққан ылғи бір 
«сен тұр, мен атайын» дейтіндей ұлтжанды сабаздар сайланды. 
Парламенттегі жұмыстарын бастаған бойда сол азаматтардың бастары 
бірігіп, ойлары бір жерде тоғысып, баяғы таптаурын жолдармен жүрмей, 
өздері халыққа берген уәделеріне берік болып, барлық жұмыс тізгінін өз 
қолдарына алып, жаңа жол салған еді. Белсенді түрде, аянбай, бел шешпестен 
жұмыс жасағанның арқасында, сөздері бір жерден шығып, бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығарып, тізе біріктіре күш алып, бейбіт жолмен, саяси 
сауаттылықпен жоғарыда көрсетілген, басқа да көптеген жеңістерге қол 
жеткізген болатын. Қиындықты жеңудің, біліктіліктің, ұлтжандылықтың ең 
жоғары үлгісін көрсеткен еді-ау сол жеңісті жолдың бастауында болған 
алғашқы депутаттар. Осы жылдарда қол жеткізген адам сенгісіз 
жетістіктеріміз, жеңістеріміз ешбір асығыссыз, жалаң ұрандатқан 
шапқылаусыз, елді дүрліктірген дабыра шусыз, өз ісіне мығым, қолға алған ісінің 
бүге-шігесіне дейін анық білетін, әр қадамын нық, анық басатын шаруа 
адамының байыптылығымен бірінен соң бірі өз кезегімен іске асып жатты. 
Халық бәріне куә болып, қолдау білдіріп отырды. Жалған бәсекелестікке бой 
ұрмай, ешкімге ештеңені дәлелдеп жатпастан, жағдайына қарамастан елдің 
алдына шығамын, әлемді таң қалдырамын деген сияқты елес қумастан, ақ 
ниетпен, таза қолмен тындырымды жасалған жұмыстар көп уақыт алмай-ақ өз 
нәтижесін бере бастады. Бұл ілгерілеудің тағы бір басты себептерінің бірі, 
еліміздің сыртқы қарыздардан бірден құтылғандығында да еді. Әркімге бір қол 
жайып қарыз алып, сол қарыздың өтеуі үшін қарыз берушінің дегенімен жүрген 
жоқпыз. Қарызымыз жоқ болғасын, сырттан ақыл айтатын, мәжбүрлейтін 
күштер болмағаны да елдің ішкі жағдайына жағымды әсерін тигізді. Елдің 
дербестігінің басты кепілдерінің бірі сыртқы қарыздың жоқтығы, 
биліктегілердің қолдарының тазалығы екенін ел билігінде отырғандар жақсы 
түсінді. Біліктілікпен байыпты, жүйелі түрде жүргізілген осындай 
шаруалардың нәтижесінде біздің ел тарихи өлшеммен есептегенде өте қысқа 



мерзімде әлемдегі дамыған елдердің ортасынан ойып тұрып орын алды. 
Еліміздегі халықтың тұрмыс жағдайы, әл-ауқаты жақсарғанын бүкіл әлем 
байқады, сондықтан да елдің әлемдік қауымдастықтың арасындағы  имиджі, 
елдің атағын шығару үшін қыруар  қаражат шығындап, әртүрлі елге пайдасыз 
жұмыстар жасалынбаса да, күн санап көтерілді, беделі артты, абыройы 
асқақтады. Ұлттық қордағы байлығымыз күн санап еселеп артып, ертеңгі күнге 
деген сенімімізді нығайта түсті... 

  Міне, менің арманым осындай! Бұл - қазақ деген Алла Тағаланың сүйген құлының 
ғасырлар бойы армандаған асыл арманы. Тап осы күйінде болмаса да, түптің 
түбінде осындай ғажап өмірге жетеміз. Тек сену керек және алға ұмтылу керек.   

Армандар орындалады, ол сөзсіз 

 



 

Қазақтар ұйқысынан оянулары, намыстарын жанып сілкінулері керек!!! 
Жоғарыда жазылғандардың барлығын жөнге келтіру оңай шаруа емес.   

 

Ереуіл атқа ер салмай 
(Махамбет Өтемісұлы) 

 
Ереуіл атқа ер салмай, 
Егеулі найза қолға алмай, 
Еңку-еңку жер шалмай, 
Қоңыр салқын төске алмай, 
Тебінгі терге шірімей, 
Терлігі майдай ерімей, 
Алты малта ас болмай, 
Өзіңнен туған жас бала 
Сақалы шығып жат болмай, 
Ат үстінде күн көрмей, 
Ашаршылық, шөл көрмей, 
Өзегі талып ет жемей, 



Ер төсектен безінбей, 
Ұлы түске ұрынбай, 
Түн қатып жүріп, түс қашпай, 
Тебінгі теріс тағынбай, 
Темір қазық жастанбай, 
Қу толағай бастанбай 
Ерлердің ісі бітер ме? 
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