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аласынан айырылу – кез келген ана үшін ауыр
қайғы, мұндайды ешкімнің басына бермесе екен
деп тілеймін. Қожаханым бұл өмірден өткенде,
жүрегімнің бір бөлшегінен айырылғандай күй
кештім. Орны ойсырап қалды. Жанымның дертіне дауа болар деп ұлым жайлы жазбақ болдым. Ол сондай қарапайым еді, ешқашан жетістіктерін жариялап, мақтанбайтын.
Қожахан Әбенов өзінің елі үшін қандай тер төккенін, артында қандай із қалдырғанын бірі білсе, бірі біле бермейді. Оның қол
жеткізген жетістіктері, қандай азамат болғаны тек жақындары мен
достары, әріптестеріне ғана аян еді. Сол себепті Қожаханның дос
тарының жан тебірентер естеліктерін жинақтамақшы болдым.
Жаз өтті, жаңбырлы күз бен аязды қыс өтті. Көктем келді. Күн
батты, таң атты, бәрі бірқалыпты. Тек, Қожахан, сен жоқсың. «Тірі
адам тіршілігін жасайды» дегендей, өмір жалғаса береді екен... Сені
есіме алған сайын жүрегім сыздап қоя береді. Бар өмірің алда еді.
Қайтейін, жұлдыздай жарқ еттің де, тез сөндің. Өмірім жылаумен
өтті.
Жан едің, қалқам, ақылың дархан,
Ұл тудым деп ем ұлтына қалқан.
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Қайтейін, қатал тағдырың мойын бұрғызбай,
Төбемнен ағып өттің-ау,
Қасірет шамын жағып кеттің-ау,
Құйрықты дара жұлдыздай.
(Мұхтар Шахановтың1 баласы Қожахан қайтыс
болғанда Ұлбосынға жазып берген жоқтауы еді.
Осы жоқтау бейіт басындағы ескерткіш тақтада
да жазулы).
Көптеген біртуар адамдар өмірден ерте өтеді. Мұндай жандарды «Аққан жұлдыз» дейді. Жарқ етіп, айналасын жарыққа бөлеп,
әрі қарай кете барады... Сәбит Мұқанов Шоқан Уәлихановтың
өмірі жайлы жазып, ұрпаққа өшпес мұра қалдырғаны секілді,
мен де Қожаханның балаларына арнап, ол жайлы естелік жазғым
келді. Әкесін ешқашан көрмеген балаларына... Олардан өрбитін
ұрпаққа... Қожаханның қандай адам болғанын, соңынан қандай
із қалдырғанын білсін деймін. Бұдан бөлек, кітап қазақстандық
жастарға да пайдалы болар деген үмітттемін.
Қожахан жайлы оқыған жастар Отан үшін аянбай еңбек етудің
қандай боларын көрсін деймін. Қожахан Әбеновтің Қазақстан бюд
жетіне 1 миллиард АҚШ долларын қайтартқызғанын бірі білсе,
бірі білмес. Мұндай үлкен қаражат шетелдік компаниялармен бол
ған көп сағаттық келіссөздер, бітпейтін іссапарлар мен ұйқысыз
түндердің арқасында келді емес пе?! Қожаханның мұндай ерлігі
және патриотизмнің жарқын үлгісі жас мемлекетіміздің тарихында қалуы тиіс.
Қожаханымның шексіз махаббаты, жүрек сыздатар ауыр қайғым
мен ұлыма деген мақтаныш осы кітапты жаздырып отыр. Еңбегім
зая кетпес деп ойлаймын.
Періштелер жерде емес, көкте ғана болады дейді... Алайда мен
үшін Қожаханым нағыз періште еді!
Ұлбосын ӘБЕНОВА,
анасы
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Бірінші бөлім

Т АНЫСТЫРУ
– Менің ұлым Әбенов Қожахан 1971 жылы 29 наурызда дүниеге
келді, – деп бастады Ұлбосын Әбенова. – Қожахан – өзінің қысқа
ғана ғұмырында ғылым-білімде, қаржы саласында көп нәрсеге
қол жеткізіп қана қоймай, жақындарының жүрегінде терең із қалдырған аяулы жан. Ол өз анасын кіршіксіз беріле сүюдің эталоны
еді.
Қожахан туралы естелік әңгімемізді бастамас бұрын, осындай
арда азаматты дүниеге әкелген анасы Ұлбосын Әбенова мен әкесі
Қожахан Шакенов2 жайлы айтпай кетпесек болмас.
Ұлбосын – Арыстың тумасы. Мектепті алтын медальға бітірген
ол 17 жасында үйінен кеткен. Өкінішке қарай, содан кейін ауылына қайтып бармаған. Сол жылы Алматыға келіп, 1957 жылы медицина институтының емдеу факультетіне оқуға түседі. Алты жыл
оқудан кейін оны үздік оқығаны әрі белсенділік танытқаны үшін
институт кафдерасында жұмысқа қалдырады.
Ұлбосын Әбенова3:
– Басында қатты қиналдым, себебі ауылдан келгенмін, бірде-бір
орысша сөз білмеймін. Түні бойы көзім талғанша орыс тіліндегі газеттерді оқимын, ал күндіз сабаққа барамын. Орыс тілі үшін бас кезінде жақсы баға алмағаным рас, дегенмен үздік көрсеткішке жету
үшін іштей өз-өзімді қайрап жүрдім. Мұндай қиын кезеңдерде деканымыз қолынан келгенше көмегін аямай, мұның бәрі уақытша
екенін, сабырлы болуымды айтатын. Тек екі жылдан кейін ғана
орысша жақсы сөйлеп кеттім, әрине, бұл бағама бірден әсер етті.
Сөйтіп, жоғарғы стипендияға іліндім. Ол кезде қарапайым стипендия 25 рубль еді, ал жоғарғысы 35 рубль болатын. Осылайша, сти5

пендиям жоғарылап, Шымкентте оқып жүрген сіңіліме де көмектесе бастадым.
Қожаханның ата-анасы қыз-жігіт болып жүре бастаған кездері олар Алматыдағы медициналық институтта ұзақ уақыт жұмыс
істеп жүрген. Алайда өміріне күрт өзгеріс енген кез 1969 жылдың
күзі болатын. Бұл уақытта Ұлбосын Мәскеуде аспирантураны бітіріп, Алматыға оралған. Қожахан Шакеновтің ажырасқанына екі
жылдай болған.
Ұлбосын:
– Біз көшеде кездесіп қалдық, Қожахан мені кафеге шақырмақшы еді, бірақ асығып тұрғандықтан, үйге қонаққа шақырдым.
Ол кезде жақында ғана босанған келініммен бірге тұратынмын.
Кешкісін Қожахан өзінің досы, Медет ағамен бірге келді. Ол кісі
бізбен бір институтта, әскери кафдерада сабақ беретін. Бәріміз
бірге дастархан басында шай ішіп, әңгімелесіп отырдық. Қожахан
ажырасқаннан кейінгі күйзелісті бастан кешіп, көңіл күйі болмай
жүрген.
Ұлбосын:
– Айналамыздағылар Қожахан Шәкенұлына түсіністікпен қарайтын, себебі бірінші некесінен екі баласы қалған. Соларды қимай,
көңілі түседі, дегенмен оның бұрынғы әйеліне қайтып бармасы да
анық еді. Бірінші әйелінің мінезі қиын болғандықтан, үйлерінде
ұрыс арылмапты. Қожахан сабырлық танытып, бәріне шыдап келген. Табиғатынан салмақты, сабырлы еді, дегенмен шыдамның да
шегі бар емес пе?! Ақыр соңында ажырасып кетті. Бірақ қызметте
абыройлы еді, деканаттағы әріптестері оның айтқанын екі етпейтін.
Сол кеште Қожахан Шәкенұлының бұрынғысынан да ұнжырғасы түсіп, шаршаңқы отырғанын бәрі де байқады. Дегенмен
дастархан басында онысын білдірткісі келмей, әзілдеп, әңгіме айтып отырды. Медицина институтына, тұтас қазақ еліне еңбегі сіңген жанның отбасындағы кикілжіңге қатты күйзеліп отырғаны
Ұлбосынға қатты батты. Ол нағыз сыйлауға тұратын азамат еді.
Ұлбосын Қожаханды осындай әділетсіздіктен қорғағысы келді.
Ұлбосын Әбенқызы өткен шақтарды күліп еске алады:
– Иә, Қожаханға ұсынысты өзім айттым. Бәрі осы ісіме күлген
болатын. Бірақ сол күні кеште өз ойымды батыл айтып тастадым.
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Оның қандай керемет жан екенін, оған міндетті түрде тұрмысқа
шығатынымды да жасырмадым. Қожахан: «Мұндай әзілдеріңмен
жүрегімді жараласаң қайтесің?» – деп күліп жіберді. Шынымен
де, Қожахан өзін жайсыз сезініп тұрған-ды. Медет аға мені оңаша
шақырып алып, бұлай әзілдемеуімді сұрады.
Сол кештен кейін Ұлбосын мен Қожахан жиі кездесіп жүреді.
Кездесіп қалған сайын: «Мұның бәрі шынымен өңім бе? Өзімді
шымшып, түсімнен оянып кетпесем болды», – деп қалжыңдайтын.
– Негізінде ол баяғыдан сезімін білдіргісі келген екен, бірақ еш
бата алмай жүріпті.
Бұның өз себебі де жоқ емес-тін. Ұлбосын Қожаханнан 10 жасқа
кіші әрі тұрмыс құрмаған. Одан бөлек, жас қыз Мәскеуде аспирантураны бітіріп келгеннен кейін Алматыда үш бөлмелі пәтер алған.
Ол уақыттары Алматыдан пәтер алу деген өте қиын болатын.
Осының бәрі Қожаханның бір шешімге келе алмай жүргеніне әсер
етсе керек. Оның ойынша, материалдық жағдай әйел адамда емес,
ер адамда басым болуы қажет.
Ұлбосын Әбенқызы ол пәтерді алу үшін расымен де біраз күш
жұмсаған:
– Бірнеше күн қатарынан қалалық кеңес төрағасының қабылдауына барып жүрдім, әйткенмен еш нәтиже шықпады. Сөйтіп
жүргенімде бір күні ерте, таңғы алтыда тұрып алдым да, қайта қабылдауға бардым. Кеңес төрағасы алдында жатқан қағаздан басын
да көтермеген қалпы отыра берді. Қатты жұмысбасты екенін көрсеткісі келгендей, қағазға шұқшия бірдеңелер жазып жатты. Сол
кезде шыдамай кеттім де: «Менің орнымда қарындасыңыз болса
қайтер едіңіз? Мен – медицина ғылымдарының кандидатымын.
Пәтерді Мәскеуде оқып, еліне қызмет ету үшін туған жеріне қайтып келген жас мамандарға бермегенде, кімге бересіздер?» – деп
сұрақты төтесінен қойдым. Өйткені 25 жасымда Мәскеуде кандидаттық диссертациямды қорғап, Алматыға келгеннен кейін қайда
тұрмадым десеңізші!
Ана тілінде осынша күйініп айтқан сөздер шенеунікке әсер еткен болуы керек, қағаздан басын көтеріп, бір тетікті басады. Ой деген жылдам ғой, Ұлбосын қазір милиция келіп алып кететін шығар
деп қатты қорқып кетеді... Алайда кабинетке милиция қызметке7

рі емес, күлімдеген бір ер кісі кіріп келеді. Ол осы қалалық кеңес
төрағасының көмекшісі екен әрі Ұлбосынның пәтер жағдайын да
шешетін кісі көрінеді. Шынымен де, қыздың жағдайы қиын болатын: басында пәтері жоқ, ата-анасы да бір жыл бұрын қайтыс
болған, оның үстіне артынан ерген екі сіңлісі мен інісі бар. Бүкіл
ауыртпалық Ұлбосынның мойнына түскен еді. Әйтеуір қала кеңесінің төрағасы Ұлбосынның жағдайын әп-сәтте шешіп берді.
– Қожахан біздің үйге қонақ болып кеткен күннің ертесі Медет
аға келіп, тұрмысқа шығу-шықпауымды жақсылап ойлан деді.
Менің де жауабым дайын болатын. Студенттеріне қатты уайымдап, шыр-пыр болып жүретін адамның жаман күйеу болмасы анық
дедім. Тіпті кей әкелер де бүйтіп баласына қамқорлық жасамайды
дегенді де айттым. Медет аға ниетімнің шынайы екенін білген соң,
қолдауын білдіріп, кетіп қалды.
Қожахан Ұлбосынды жан сұлулығымен баурап алған еді:
– Медицина институтын бітіргеннен кейін, ғылыми кеңестің
шешімімен қалыпты физиология кафедрасында сабақ беруге қалдым. Себебі оқуды үздік бітіргенмін әрі қоғамдық жұмыстарға
белсене атсалысатынмын. Бұл жерде екі жылдай тағылымдамадан
өтуші мұғалім болып қызмет еттім.
Бәлкім, қазақ тілін жетік білуіміз де Қожахан екеуміздің жақындасып кетуімізге әсер еткен болар. Біз екеуміз де алыс ауылдардан
келген студенттерге жанымыз ашып, қолдан келгенше көмек беруге тырысатынбыз. Себебі орыс тілін білмегендіктен, олар қатты
қиналатын. Сондықтан күйеуім мединституттың тарихында алғаш
рет бірінші және екінші курсты қазақ тобы етіп ашқызды. Өз ісінің
дұрыстығын дәлелдеу үшін ректорат пен Денсаулық сақтау ми
нистрлігін көндіруіне тура келді.
– Институтты қызыл дипломға бітіргеннен кейін мен кафедрада қалдым. Ол кезде небәрі 23 жаста едім, кешкі бөлімде оқитын
студенттерім менен 10-15 жас үлкен болатын. Алайда олардың бейімделуге екі жыл уақыттары болғандықтан, студенттер
орыс тілін жақсы меңгеріп, медициналық білімдерін ары қарай
жалғастырды.
Қожахан Шәкенұлы өзінің тәлімгерлеріне оқуда ғана көмектесіп қоймай, әкелік қамқор танытты. Оның студенттері үшін
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уайымдайтыны сондай, тіпті жатақханаға барып, олардың қалай
орналасқанын көріп қайтатын. Оқудан тыс қандай проблемалары
бар, оны да сұрап біліп отыратын. Бұл – бұл ма, студенттердің қарны ашып қалды ғой деп, оларды үйіне де шақыратын.
– Күйеуім мені еркелетіп, «Ұлжас» деп атайтын. Кей күндері, күтіп отырған қонағымыз болмаса да, маған дастархан жайшы
дейтін. Менің: «Бізге бүгін біреу келетін бе еді?» – деген сұрағыма
ол: «Бүгін маған студенттерім келеді. Ұлжас, есіңе түсірші, біздің
де студенттік шағымызда қарнымыз ашып жүретін еді ғой... Балаларды тамақтандырайық», – деп жауап беретін. Қазір ойлап отырсам, осындай қамқорлықтың арқасында біздің көптеген студенттер
оқуын тастамады, кездескен қиындықтарға мойымады. Институтты бітіріп, өз ісінің білгірі атанды.
Қожахан Шәкенұлы өзінің мейірімділігі мен жұмсақтығына
қарамастан, жоғары талап қоя білетін. Медицина ғылымдарының
кандидаты, анатомия кафедрасының доценті бола жүріп, өзінің
докторлық диссертациясын әзірлеуде еді. Алматы медицина инс
титутының стоматология факультетінде декан болып қызмет етті.
Бүкіл КСРО-дан мамандар жинап, бұл факультеттің іргесін қалаған да өзі болатын.

Т ОЙ АЛДЫНДАҒЫ ҚАРБАЛАС
Қожахан Шәкенұлы бұрынғы Талдықорған облысы Панфилов
ауданында дүниге келген. Өкінішке қарай, ол отбасын туған жеріне апарып үлгермеді. Ұлбосын бұған қатты өкінеді.
– Ол жаққа барамыз деп талай жиналдық. Менің аяғым ауыр
болды, одан кейін босандым дегендей... Ұлымыз дүниеге келгеннен
кейін Қожаханның туған жеріне барамыз деп жоспарлап та қойғанбыз, әттең, үлгермедік...
Достары, әріптестері мен туған-туыстары Қожаханның жұбайына деген көңілі ерекше екендігін білетін. Тіпті әйелінің туыстары
мен танысатын кезде қатты қобалжығаны да бар.
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– Басында ол: «Сен Қазақстанның оңтүстігіненсің ғой! Ол жақта
қыздарға қалыңмал береді!» – деп күлетін. Содан кейін ешкімге
айтпай, ұшаққа билет алып қойыпты: өзіне, маған және анасына.
Сөйтіп үшеуіміз әпкем Мәликеге ұшып бардық. Сол кезде барып
бір-ақ білдім, Қожахан 1000 рубль ала келіпті. «Мұны Ұлбосынның қалыңмалы деп есептеңіз», – деп, әпкеме берді. Ол ата-анамыз
қайтыс болғаннан кейін олардың орнын басқан ең жақын адамым
еді. Бізге үйлену тойын да әпкем жасап берді.
Алғашқы күндерден-ақ жаңадан туыс болған жандардың бір-біріне деген риясыз көңілі байқалып тұрды. Үйлену тойы 1969 жылы
алдымен Шымкентте, кейін Алматыда болып өтті. Той өткеннен
кейін, 1969 жылдың қазан айында Қожахан докторлық диссертациясын қорғамақ болып, Ленинградқа жиналып жатқан. Әйелі
де бірге баратын болады. Жиі қоңырау шалып, қал-жағдайларын
сұрап тұратын Мәлике әпкесі енді алдағы сапар жайлы уайымдай
бастады. Қожахан оны сабырға шақырып, бәрі жақсы болатынын
түсіндіріп бақты.
– Білесің бе, мен үшін ең бастысы – докторлық диссертацияны
қорғау ғана емес, әйеліме Ленинградтың бар сұлулығын көрсету.
Ұлжасқа ұнаса, оған жайлы болса, маған сол бақыт емей, немене?
Тұрмыстағы екі жыл Ұлбосын үшін нағыз бақытты шақтар еді.
– Мен дәл Қожахандай бар жан-тәнімен сүюге болатынын
білмеппін. Ленинградта Қожаханның докторлық диссертацияға
дайындалуына мүмкіндік болуы үшін үй берді. Бірде мен шашымды
жөндемек болып шаштаразда біраз отырып қалдым. Себебі кезекке тұрған адам көп еді. Подъезге кіре бергенім сол еді, вахтер күйеуімнің қатты уайымдағаны сонша, инфаркт бола жаздағанын айтып
үлгерді. Менің қайда кетуім мүмкін деп қатты қобалжып, уайымдағанын көрген вахтер біздің ерлі-зайыптылар екенімізге күдіктеніпті. Оның ойынша, күйеуі әйелі үшін сонша уайымдамаса керек.
Бізді ашыналар деп ойлапты! Мен ол кезде тіпті ашына деген сөздің
мағынасын да білмейді екенмін! (күледі). Сол себепті мен әлгі вахтерға біздің шынымен де ерлі-зайыпты екенімізді, оның үстіне неке
туралы куәлігіміз бар екендігін айтып, дәлелдеуге тырыстым.
Қожахан әйеліне үнемі, әсіресе күнделікті үй шаруасына да
көмектесіп, бар мейірімімен қамқорлық көрсететін.
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– Менің ол кезде аяғым ауыр еді. Сөйтіп үй жұмысына көмектесу үшін ол туысын алдыртты. Ол кезде үй күтушісі кез келген адамның үйінде бола бермейтін! Алайда күйеуім маған талап қойды:
ғылым кандидаты екенмін, демек, ас үйде тамақ пісіру – маған
лайық іс емес! Сөйтіп, ол туысы тамақ та істейтін. Ол маған: «Айналайын, күйеуің жұмыстан келгенде жанында отыр, өз бөлмеңе
кетіп қалма. Сен үйде жоқ кезде әйелім қайда деп іздейді. Мен не
айтарымды білмей қаламын», – дегенді жиі айтып отыратын. Қазір, сол шақтарды еске түсіріп отырғанымда, бұл өмірден ерте кетерін білгендей, маған барынша махаббаты мен жылуын сыйламақ
болған екен ғой деп ойлаймын, – дейді Ұлбосын көңілсіз.
Қожахан Шәкенұлының астында жеке машинасы бар еді, сондықтан әйелін жұмыс орнына дейін апарып тастайтын. Ұлбосын
ұялып: «Қожаш, бір кварталдай бұрын мені тастап кетші, әріптестерім көрмесін», – деп қиыла сұрайтын. Оған көнетін Қожахан
ба?! Ол күліп: «Несіне ұяласың? Сенің жүргізушің – доцент! Қайта қуанбайсың ба?» – дейтін.
Екеуі тек жұмысқа ғана емес, тауға да жиі шығып, Іле Ала
тауының табиғатын бірге тамашалайтын.
– Ол менің 32 жасымда босанғаным үшін уайымдайтын, себебі
ол кезде мұндай жаста бала туу кеш деп саналатын. Сондықтан да
Алматының маңындағы шипажайларға жиі алып шығатын.
Қожахан өзінің жұмыстан тым кеш келетіні үшін уайымдайтын. Мен оны түсінетінмін, себебі оның жұмысы көп еді – сабақ
беретін әрі факультеті деканы. Кейін, араға жылдар салып, әкесінің қамқорлығы ұлына өтті. Ұлым да әкесі сияқты мені уайымдап, әрқашан қамқор болып жүретін. Құрбыларым тіпті ұлымның
махаббатына қызыға қарайтынын да жасырмайтын. Қалайша деп
сенбейтін. Мен мұның қанда бар екендігін, күйеуімнің де өте мейірімді, қамқор жан болғанын айтатынмын. Расымен де, мен Қожахан үшін ерекше ештеңе істемеппін. Қазір немерелерім ұлыма қарағанда жүз есе махаббатыма бөленіп отыр.
Әкесі домбырада жақсы ойнайтын, өлеңдерін жұбайына арнайтын. Ұлбосын оған шабыт беретін қуаныш пен мерекенің өзі еді.
– Бірде күйеуім екеуміз қонаққа барғанбыз. Ол жерге құрметті қонақ ретінде Сәбит Мұқанов та шақырылған болатын. Деген11

мен Қожахан да құрметті қонақтан кем болмады. Барлығы оның
домбырада ойнауын өтініп жатты, мен тіпті атақты жазушының
отырғанын да ұмытып, күйеуіме сүйсініп қараумен болдым, – деп
еске алады Ұлбосын.

° ЛЫМЫЗДЫҢ ДҮНИЕГЕ КЕЛУІ
1971 жылдың 29 наурызында, Ленинградтан Алматыға қайтып келген уақытта Ұлбосын Қожаханның жалғасы болар ұл баланы дүниеге әкелді. Қожахан Шәкенұлының қуанғаны сондай,
алғашқы сағаттарда тіпті не дерін білмей, роддомға құшақ-құшақ
гүл әкеліп, босанған аналардың бәріне тарту етіп жатты.
Ұлының туғанына бір ай толғанда, шілдехананы дүркіретіп атап
өтпек болған Қожахан үйге қонақ шақырады. Дастарханға небір
ас-ауқат алынады.
Ұлбосын бұл жайлы мұңая еске түсірді:
– Әдеттегідей қой сойылып, той дастарханында қойдың басы
тартылуы керек еді. Сондықтан күйеуім Шіліктен қой алып келмек
болып жол жүріп кетті. Ол кезде Алматыда қойдың басы тұрмақ,
тауықтың аяғын да таппайтынсың! Сөйтіп Қожахан басқа қалаға
кетті, рөлде өзі отырған. Олар күні бойы таныстардың үйін жағалап,
кеш қарайғанда әйтеуір бір қой табады. Қайтар жолда машина дөңгелегінің желі шығып кетеді. Қарсы келе жатқан машинаны тоқтатып, дөңгелекті ауыстыруға көмек сұрайды. Үйде күтіп отырған әйелі мен ұлына асыққан Қожахан халатын киіп алып жұмысқа кірісіп
кетеді. Кенет, дөңгелекті ауыстырып жатқандарында қарсы жақтан
ұшып келе жатқан машина оларды келіп бір-ақ қағады. Жүргізушісі
көз қарықтырған жарықтан, әлде мас болғандықтан рөлге ие бола
алмай қалған. Бұл оқиға қалаға кіреберіс жерде болған, зардап шеккендерді қалалық ауруханаға жеткізген.
Кейін, дәрігерлердің айтуынша, Қожахан жаман хабарды айт
пауды өтінген. Оның уайымы, бала емізіп жүрген менің сүтім кетіп
қалмасын дегені екен. Сосын комаға түсіп, қайтып өзіне келмеген...
Оған бас сүйегі сынған деп диагноз қойылған...
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Әйеліне күйеуінің қайтыс болғанын тек таңертең ғана айтқан.
Ұзаққа созылған тергеуден кейін қағып кеткен жүргізушіге жеті
жыл береді. Алайда қамқор әке, адал жар енді қайтып келмейді ғой... Сөйтіп кіші Қожахан туғанына 28 күн толғанда, әкесінен
айырылды.
Ұлының шілдеханасын жасайтын күні Қожахан қайтыс болды... Институтта осыған байланысты екі күн сабақтар тоқтатылды. Өздерінің ұстазынан, қамқоршысынан айырылған студенттер
көз жасын тыя алмай жылап жатты. Қалың нөпір катафалканың
артынан жүріп отырып, Кеңсай зираттарына дейін барды.
Жерлеу уақытында Қожаханның достары Ұлбосынға қайын
атасының сәлемін жеткізді: Қожаханның есімі есте қалсын деген
ниетпен жаңа туған нәрестеге оның атын қоюды айтыпты.
Арада жылдар өтіп, кіші Қожахан4 9-сыныпта оқып жүрген кезінде өз бетінше шешім қабылдап, анасының фамилиясын алуды
ұйғарады.
– Фамилия ауыстыру жайлы мағлұматтар жинап, қажетті мекемелерге барған. Алайда ол үшін анасының келісімі керек екен.
Ұлым біраз ойланып қалғанымды көріп, мені көндіруге тырысып
бақты. Мен күйеуімнің оқушыларынан кеңес сұрадым. Ойлана келіп, олардың берген жауабы: «Ересек қой, өзі шешім қабылдауы
тиіс. Ұлыңызды ренжітпей, келісім беріңіз», – деді.
Сөйтіп, кіші Қожахан Әбенов болып шыға келді.

Ў ОЖАХАННЫҢ БАЛАЛЫҚ ШАҒЫ
– Ұлымның дүниеге келуі мен үшін ауыр кезең еді. Себебі қуа
ныш пен қайғы араласып кеткен еді. Күйеуіммен бірге жүрген жер
лерді көріп, жүрегім ауыратын. Сол себепті де, күйеуімнің жылдығын өткізгеннен кейін ұлымды алып, Мәскеуге кетіп қалдым.
Әрине, Ұлбосынның мұндай шешімге келуі оңайға соқпады. Ол
тек академик Виктор Михайлович Жданов5 Мәскеуге шақыртып
телеграмма жіберген соң ғана барып жинала бастады.
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– Мен оған жазған хатымда күйеуімнен айырылып қалғанымды,
қиын шақтарды бастан өткеріп жүргенімді, тіпті өмір сүргім келмейтінін де жасырмай айтқан болатынмын. Виктор Михайлович
ҚазССР-дың Денсаулық сақтау министрі Төрегелді Шармановқа
менің докторантураға түсуімді өтінген, маған мінездеме бергенде:
«Әбенова – өте еңбекқор және қазіргі жағдайында оны тек жұмыс
қана құтқармақ. Әйтпесе біз одан айырылып қалуымыз мүмкін»
деген.
Сөйтіп Ұлбосынды Мәскеуге докторлық диссертация жазып,
қорғауға жібереді. Оған КСРО МҒА жатақханасынан екі бөлме беріледі. Ұлбосын күн-түн демей еңбек етті, шынымен де жұмыс оны
құтқарып қалды. Алайда қолында кішкентай баласы бар жесір әйелдің басқа қалаға көшіп кетуі айналасында қаңқу сөздерді өршітті.
– Ол кезде мен 33-те едім, көбісі мені мансапқор деп ойлайтын.
Ол кезде бұлай белсенділік таныту, өз бетіңмен іздену көпшілік
тарапынан мақұлданбайтын. Өйткені әйел үшін ең бірінші орында отбасы тұруы керек деп есептелетін. Алайда менің істеп жүргенімнің бәрі де отбасым үшін еді! Маған қандай қиын болғанын
білсеңіздер ғой, себебі, біріншіден, вирусология бойынша докторлық диссертацияны әдетте 60 жастағы ғалымдар қорғайтын. Ал
енді 33 жаста қорғау дегеніңіз барып тұрған батылдық еді. Екіншіден, Мәскеуде еш туысым жоқ, жалғыз болғандықтан, ұлымды
алдымен яслиге, сосын балабақшаға орналастыруыма тура келді.
Ұлбосын Мәскеуде жеті жыл тұрды. Ол кездері көбісі Кеңес
Одағының астанасында қалайда тұрақтап қалуды ойлайтын, алайда Ұлбосында мұндай ой мүлде болмады.
– Ол кезде «ауылдан қалайда кетіп қалу» туралы ой болған да емес,
тіпті Мэрилендтен мен ашқан вирустың расталғаны туралы хабар
келіп, мені АҚШ-қа жұмысқа шақырғанда, мен еш ойланбастан бас
тарттым. Кейін КСРО-ға конференцияға келген америкалық әріп
тесім менің АҚШ-қа барудан бас тартқаныма қатты таңғалған еді.
Арыстан шыққан қарапайым қызға шетелге жұмысқа шақы
рыламын деген ой үш ұйықтаса түсіне де кірмеген. Оның үстіне
Ұлбосын тіл білмейтін.
– Ол кезде мен америкалық бағдарлама бойынша кеңестік-америкалық жобада қатерлі ісікті зерттеумен айналысып жатқан14

мын. Мен ашқан вирус АҚШ-та «Рашен вирус» деген атқа ие
болды. Кейін, ұлым есейген уақытта жиі айтатын: «Шетелге кетіп қалғаныңызда миллионер болып кетер едіңіз», — деп. Ашқан
жаңалығымды лайық бағалай білгенімде, бәрі басқаша болар ма
еді, кім білсін?! Алайда ол кезде күйеуімнің қайтыс болғаны жаныма батып, бірдеңе ойлайтын жағдайда емес едім. Ұлым да мені түсінетін. Кейін ұлымды да сол штатқа сабақ беруге шақырту келді.
Бірақ ол да АҚШ-та тұрудан бас тартты.
Ұлбосынға Мәскеуде жалғыз болғаны қиынға соқты, бірақ бағына қарай ҚазКСР тұрақты өкілдігінде отандасымыз жайлы естіп,
ұлы Қожаханды Моссовет жанындағы балабақшаға орналастыруға
көмектесті. Ол жерде балалар үшін барлық жағдай жасалған еді – білікті мамандар жұмыс істейтін, тамағы да жақсы, ойыншық та көп
дегендей... Сондықтан ұлына қатты уайымдамауға да болатын еді.
Барлығын ретке келтіргеннен кейін, араға бірнеше жыл салып,
докторлық диссертациясын қорғап шықты. Ұлбосын Алматыға
ұлы бірінші сыныпты бітірген соң ғана көшіп келді.
Қожахан кішкентай кезінен бастап өте ақылды болатын, барлық
бала оны жақсы көріп, дос болғысы келетін, жанынан шықпайтын.
– Көбісі мені ұлым арқылы танитын: «Қожаханның анасы
ғой!» – деп жататын. Ұлымның тым кішкентай кезінде күні бойы
зертханада, центрифуганың жанында вирустарды зерттеп, жұмыс
жасайтынмын. Қолым тимейтіндіктен, оған ойыншық сатып алуға
да уақытым бола бермейтін. Сол кезде үш жасар Қожахан өзімен-
өзі ойнап отыра беретін. Бірде балапаным: «Анашым, мен қатты
сөйлеп отырған жоқпын ба? Саған диссертация жазуға кедергі келтірмедім бе?» – деп сұрамасы бар ма?! Бұл сөзіне жүрегім елжіреп,
сол сәт өмір бақи есімде жатталып қалды.
Алматыдағы Ұлбосын мен Қожахан тұрып жатқан үйдің көршілері офицерлер отбасы еді. Бірде сол офицерлердің бір әйелі
Ұлбосынның есігін қағып, неге ұлын қамауда ұстайтынын сұрапты. Өйткені әйел баланы еш жерде көрмейді екен, үй ішінде асыр
салып жүгірмейді, даусы да шықпайды, тіпті барлық бала секілді қабырғаларды шимайлап, сурет те салмайтын көрінеді. Оның
ойынша, Ұлбосын ұлына тым қатал, ештеңе рұқсат етпейді екен.
Ұлбосын Қожаханға еш тыйым салмайтынын, өзінің табиғаты сон15

дай екенін түсіндірді. Енді көршісі баланың ерекше қасиеттеріне
таңғала бастады.
– Ол кездері ұлым әкесінің тәрбиесін көрмей өсіп келе жат
қанына қатты қынжылатынмын. Алайда көршімнің «Нағыз ер жігітті әйел адам тәрбиелейді» деген сөзі қатты есімде қалды. Тағы
бірі маған: «Оля, (олар мені осылай атайтын) біздің күйеулеріміз
сенің ұлыңнан нағыз ер азаматтың қандай болу керектігін үйренулері керек», – дейтін.
Бірде Қожахан аулада жалғыз өзі ойнап жүрген. Біздің подъезде
Қожаханға тиісіп жүретін бір бұзық, төбелескіш бала бар еді. Балаларды «жынды» деп мазақтайтын. Ұлым әлгі баланың неге бұлай
дейтінін, неге тәртіпсіздік көрсететінін түк түсінбейтін.
Ол бұл жағдайды ерекше нәрседей етіп айтып берген болатын.
Қожахан екі қалада тұрып үлгергенімен, ондай сөздерді айтпақ түгілі естімеген де.
Алматыға қайтып оралған кезде Қожаханның алғашқы сұрағы
«Мұнда балалар театры бар ма?» болды. Өйткені Мәскеуде тұрғандарында Съезд сарайындағы Сергей Образцов атындағы қуыршақ
театрының спектакльдеріне жиі барып тұратын. Қуыршақ спек
такльдері Қожаханға сондай ұнайтын. Ал антракт кезінде басқа
балалар сияқты ол да буфетке асығатын. Ол жердің асханасы ерекше еді, Кеңес Одағының түкпір-түкпірінен келген неше түрлі тәтті-дәмділер болатын.
– Ол буфетте шынымен де патшалардың ауқаты болатын. Ол
уақыттары тіпті Алматының өзінде апортымызды көрмейтінбіз,
ал Съезд сарайында ол бар еді. Тек апорт қана емес, түрлі шұжық,
ірімшік, ет, тауық еті, балық қосылған бутербродтар мен сусындар!
Қожахан балалар театрының атмосферасын, буфеттің дәмді тамағын сағынып қалғандай көрінетін.
Қожахан мектепте қатарластарына қарағанда математикаға
қабілеті жақсы болатын. Әдетте сыныптағы білімді балаларды
«оқымысты, ботан» деп жақтырмайтыны белгілі, бірақ Қожаханды
бәрі де жақсы көретін.
Қожахан Әбеновтің әріптесі, танымал экономист Асқар Құсайынов6 былай дейді: «Қожаханның аты маған бұрыннан таныс
еді, ол кезде мектеп оқушысы болатын. Еліміздің дарынды бала16

лары физика, математика және жаратылыстанудың т.б. ғылым
саласында білім алатын республикалық физика-математика мектебінде оқитын. Сол жылдардың өзінде-ақ Қожахан РФММ-ның
талантты оқушыларының қатарына қосылып үлгерген. Физика
бойынша республикалық олимпиадалардың жеңімпазы, Бүкіл
одақтық олимпиадалардағы Қазақстан командасының мүшесі еді».
– Менің жиі көшуіме байланысты, Қожахан үш мектеп ауыстырды, – деп еске алады Ұлбосын. – Бірінші сыныпты Мәскеуде
оқыды, кейін, 6-сыныпқа дейін №65 орта мектебінде білім алып,
содан соң физика-математика мектебіне түсті.
Қожахан мейірімді бала болғанымен, мектепте жиі болатындай,
кейбір сыныптастары оның үздік болғаны үшін жақтырмай жататын. Мысалы, 6-сыныпта, бақылау жұмысының алдында қыздар
Қожаханның қаламы жазбай қалсын деп, дәптеріне балауыз жағып
тастаған. Дегенмен ол бұл жағдайдан да амалын тауып шығып кеткен.
Қожаханның анасын мектепке бір-ақ рет, оның өзінде ұлын фи
зика-математика мектебіне ауыстыруға кеңес беру үшін шақы
рыпты. Қожаханның келешегі зор еді.
– Мен мұғалімдердің сөзіне құлақ астым, – дейді Ұлбосын. –
Кешке үйге келіп, ұлыма бұл жаңалықты айта бергенім сол еді, ол
басқа мектепке ауысып үлгергенін айтты. Қалайша? Мұны қалай
жасадың? Ол үшін алдымен емтихан тапсыру керек емес пе! Қожахан еш емтихансыз, мұғалімнің бірнеше сұрағына мүдірмей жауап
бергені үшін бірден жаңа мектепке қабылданғанын айтты.
Асқар Құсайыновтың айтуынша, Қожахан мектеп жылдарының
өзінде-ақ бар зейінін салып, проблеманың өзегін көріп, таба білетіндігімен ерекшеленіпті. Оның қандай да бір тақырып жайлы өзінің ерекше ойы бар болатын.
Ұлбосын бірде орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Қожаханды «Сіз» деп сыйлайтынын естігенде қатты таңғалған. Мұғалімнің айтуынша, оқытушының өзі естімеген туындыларды оқыған
адамды сіз деп құрметтемеу қателік болар еді.
Қожахан оқығанды жақсы көретін. Анасының арқасында оның
жеке кітапханасы бар болатын. Сонау Мәскеуде болған кезде Виктор Михайлович Жданов өзінің кіші ұлына кітаптар жинайтын,
2-0031
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әрине, Ұлбосын бұл ісіне қолғабыс ететін. Оған кітап сатып алу
үшін түрлі мекенжайлар мен ақша беретін, Ұлбосын мұндай мүмкіндікті пайдаланып, ұлына да бір кітап сатып алуды ұмытпайтын.
– Осылайша керемет кітапхана жиналып шықты. Қожахан
кітаппен тәрбиеленді десем, артық айтқаным емес. Ол әсіресе
ағылшын классиктерін сүйіп оқитын. Кейін Карнегиге ықыласы
ауды. Мен оған ананы, мынаны оқы деп мәжбүрлемейтінмін, керісінше, ол өзіне ұнағанын таңдап оқитын.
Танымал мемлекет қайраткері, қаржыгер Александр Сергеевич
Павлов Қожаханның талантына, ерекше қабілет-қарымына, жақсы
тәрбие көргеніне таңданысын жасыра алмай, Ұлбосынмен өз ойын
бөліскен екен.
– Мен ол кісіге менің еш қатысым жоқ, ұлымның таланты –
Құдайдан деп жауап бердім. Тіпті ұлыммен ұрысқанымыз да
есімде жоқ екен. Егер мен үйге көңіл күйім түсіп, кеш оралсам,
Қожахан артық сұрақ қойып, мазамды алмайтын. Менің шаршап
тұрғанымды сезетін. Тек ертесінде ғана, оның өзінде ақырын келіп
не үшін көңіл күйімнің болмағанын сұрайтын. Ешқайда шықпайтынымызды, бір жаққа барып көңіл сергітіп, демалып келуіміз керектігін айтатын. Осылайша, ұлым мені өз қамқорлығына алды.
Шаршап тұрғанымды көрсе, ұйықтап ал дейтін. Ал өзі шай дем
деуге кірісіп кететін, сосын: «Анашым, сүт қатқан шай ішіп ал!» –
деп, жұмсақ алақанымен мені оятатын.
Бала кезінен кішіпейіл, әр нәрсеге байыппен қарайтын ол ана
сымен үнемі ақылдасып отыратын. Ұлбосынның Мәскеудегі танысы
Қожаханға теміржол ойыншығын сыйламақ болыпты. Ол мұны білгесін анасынан мұндай қымбат сыйлық алуға бола ма деп сұрапты.
Ұлбосын еріксіз күліп жіберіп, ол танысы – профессордың әйелі,
ақшасы ондай қымбат сыйлық жасауға жетеді дегенді айтыпты. Өкінішке қарай, бала кезінде Қожаханның көп ойыншығы болмапты.
Мектепте Қожахан математика мен физиканы қатты жақсы
көретін. Ал тағы бір жақсы көретін пәні – әдебиет еді. Басты кемшілігі деп, спортпен мүлдем айналыспағанын және аз қыдыратынын
айтуға болар еді. Ол бойы ұзын, денесі шымыр жігіт болатын, баскетбол немесе волейболмен айналысса, табысқа жетері сөзсіз еді.
Алайда оның бар ойы тек ғылым мен кітап болатын.
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Ұлбосын Әбенова кейде өзінің қатарластарымен әңгімелессін,
қыдырсын деп ұлын далаға қуып шығара алмайтынын жұмыста
айтып шағымданып отыратын. Оған профессор әріптесі: «Сенің
бұлай шағымдануыңа жол болсын! Біз баламызды үйге кіргізіп,
сабақ оқыта алмай зар боламыз, сен қайта балаңның көп оқып ізденетініне қуан!» – деп жауап беріпті.
– Барлық оқушылардың бос уақыты болатын, ал Қожаханның
үнемі қолы бос болмайтын: алдымен мектеп олимпиадасына қатысуы керек еді, сосын қалалық, одан кейін республикалық, ал
ақыр соңында – Бүкілодақтық! Ол тіпті каникулға шықпады, алайда Қожахан ешқашан шағымданып көрген емес. Керісінше, кезекті олимпидаға қатыспай-ақ қойшы, аздап демалшы дейтінімде ол
үзілді-кесілді бас тартатын. Оған бұл ісі қатты ұнайтын.
Әпкесі Мәлике Қожаның физика-математика мектебінде оқып
жүргенін естіп қатты қуаныпты. Ал Ұлбосын керісінше әкесі мен
анасы медик бола тұра, ұлдарының мүлдем басқа салаға қызығушылық танытқанын түсінбейтін.
– Әпкем Мәликенің қуанышын түсінуге болатын, себебі ол – қазақтан шыққан тұңғыш физика-математика ғылымдарының кандиаты. Кандидаттық диссертациясын Мәскеуде қорғаған. Әкем
жағынан туыс болып келетін немере ағам Мұрат Журинов кейіннен Қазақстанның Ғылым академиясының президенті болды. Иә,
отбасымызбен ғалым едік. Әкемнің өзі «Оқы, оқы және оқы!» деген
қанатты сөзді қайталап айтқанды ұнататын. Ол біз үшін қолынан
келгенін істеді және біз де оның сенімінен шығуға тырысатынбыз.
Үздік оқып, өз күшімізбен институтқа оқуға түстік, – дейді Ұлбосын өткен күндерді еске алып.
Кіші Қожахан ата-анасының ізімен жүрмесе де, өзінің зияткерлігі мен талпынысының арқасында басқа салаларда көп нәрсеге қол
жеткізді. Институтта оқып жүргенінде үздік студент атанып, оны
аспирантураға қалдырмақшы болған. Қожаханның ғылыми жетекшісі Ұлбосынға ұлының өте талантты физик екенін айтқан екен.
Сол себепті осы салада оқуын жалғастыруын сұрапты. Алайда Қожаханның анасы да ғалым болғандықтан, еліміздегі ғылым жолын
да жүргендердің жағдайы мәз емес екендігін білетін. Жалпы ғы
лымға ақша аз төленетін. Сөйтіп бұл тақырып қайта қозғалмапты.
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Екінші бөлім

ЛКЕН ӨМІРГЕ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ
Қожахан 1988 жылы Алматыдағы мектепті бітіргеннен кейін ол
Мәскеудегі физика-техникалық институтқа оқуға түсті. Сол жылдары, тіпті қазір де солай, аталмыш оқу орнына түсу өте қиын болатын. Ұлбосын, әрине, мұны білді.
– Мұндай деңгейдегі оқу орны онда кез келген адамды қабылдай бермейтін. Ұлымның бірнеше жыл қатарынан физика пәнінен
түрлі олимпиаданың жүлдегері болғаны көмектесті. 9-сыныптан
кейін Қожаханға Новосибирск қаласындағы физика-математика мектебінен шақырту келді. Бұл оқу мекемесінде университет
оқытушыларының сабақ беретіні қуантарлық еді.
Ойлана келіп, анасы ұлын дарынды балаларға арналған мектеп-интернатқа жібереді, алайда арада екі ай өткенде Қожаханды
Новосибирскіден алып кету жайлы шешім қабылдайды.
– Қараша айындағы мерекелерде Новосибирскіге келдім. Мұндағы көрініс жаныма батты: айналамның бәрі сұр түсті, қала да
көңілсіз, қап-қара, қара түске киінген адамдар... Қарсы алдымда
тұрған ұлымды көріп танымай қалдым: әппақ, арып кеткен... Үйде
жүргенде ұлымның тәбеті жақсы еді, өзін де жақсы сезінетін. Ал
мына қалада оған не болды екен? Мұның себебін білгім келіп, неліктен мұндай күйге тап болғанын сұрамақшы едім. Қожахан ешқашан шағым айтып көрген емес, дегенмен әңгіме арасында: «Мұнда
балалар қалағандарынша нан жемейді!» — деп айтып қалды.
Көгінен күні кетпейтін, дастарханда жеміс-жидегі үзілмейтін
Алматыдан кейін бұл қалада Қожаханның денсаулығы аздап сыр
бере бастаған сияқты... Анасы ұлының мұндай жағдайын көрген
соң оны жалғыз тастамаймын, алып кетемін деп шешті. Ұлбосын
алғашқыда бірнеше күнге келгенімен, Қожаханды кері қайтуға
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үгіттей бастады. Оның қайтқысы жоқ еді, дегенмен анасына қарсы
келмеді. Ұлбосынның сол кездегі қуанғаны-ай!
– Ол оқулықтарын тапсырып үлгермеді, оны уайымдатқан жал
ғыз-ақ нәрсе осы болды. Біз өтінім жазып, Қожаханның сынып
тастарынан оның кітаптарын тапсыруды да сұрауды ұмытпадық.
Кейін мектеп басшылығына хабарласып, бәрін түсіндіріп айттым.
Алайда Новосибирскіде оқыған екі-ақ айдың өзінде Қожахан Әбенов өзін көрсете білді. Сол кездері жоғарғы деңгейлі деп танылған
мектепте ол оқу үлгерімі жағынан үздік оқушы болды. Оқытушы
лармен тез тіл табысып, өзінің сыныптастарымен де достасып үлгерді. Қожахан мұғалімдердің кәсібилігіне тамсанатын, мектептегі
оқу процесі ұнайтын. Сол себепті де ол кері қайтқысы келмеді, бірақ бала кезінен анасының пікіріне құлақ асып үйренген ол амалсыз
келісті. Оның үстіне Ұлбосын келешекте кез келген шешімді өзің
қабылдайсың деп уәде берді. Ал Қожахан анасының уәдесінде тұратынын білетін.
– Ұлыма Алматыдағы мектепті аяқтаған соң өзінің қалаған
жағына жіберемін деп уәде бердім. Қайда барам десең де мейлің дедім. Тек бір ғана шарт қойдым – үйге қайтып, денсаулығыңды түзеп ал, мектепті аяқта дедім. Қожахан әлі бала еді, ағзасы толықтай
қалыптасып болмаған, сондықтан тек анасы ғана емес, дәрігер ретінде де күншуақты Алматыға қайтып оралуын сұрадым. Дұрыс тамақтануы да керек еді. Алайда Қожахан келіскенімен, іс мұнымен
бітпеді. Мейрамдар кезінде Новосибирск – Алматы бағытында билет жоқ болып шықты. Дегенмен Ұлбосын бар күшін салып, билетке де қолы жетті. Сөйтіп олар күн нұрын аямай төккен сүйікті
Алматыға қайтып келді. Анасының мейірімі мен қамқорлығының
арқасында Қожахан көп ұзамай қалпына келді. Күш-қуат жинап,
оқуға құлшына кірісті. Оның үстіне суда жүзу, тауға шығу, дұрыс
тамақтану да өз септігін тигізді. Ұлбосынның қуанышында шек
жоқ еді – Қожахан мектепті үздік деген бағаға бітіріп шықты.
– Қожа физика-математиканы оқып қана қойған жоқ, ол жанжақты дамуға ұмтылды. 10-сыныпта оқып жүрген кезінде-ақ Карнегидің кітаптарын оқып, түрлі энциклопедияларға қызығушылық
танытты, көркем әдебеиетті де ұмытпады, әсіресе ағылшын классиктерін құмарта оқыды.
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Қожахан кілең беске толы аттестатын да алды, алайда ағылшыннан алған бесі аса қуаныш сыйламады. Себебі өзінің ағылшын тілін
жақсы меңгермегенін білетін.
– Ол жылдары ақшасы бар ата-аналар баласын шет тілдерін терең оқытатын арнайы мектептерге беретін немесе репетитор жалдап оқытатын. Менің мұндай мүмкіндігім жоқ еді әрі шет тілдеріне
аса мән бермеппін. Бірақ Қожахан Мәскеудегі институтты бітіріп
келгенде ағылшын тілін жақсы үйреніп алғанын көріп таңғалға
ным бар.
Кейін белгілі болғандай, ұлым ағылшын тілін «Би-Би-Си»
радиосының көмегімен үйреніпті. Бұл әдісті кез келгені игеріп
кете алмайтын, себебі ол аса шыдамдылықты әрі білім, тәжірибені де қажет ететін. Шет тілін меңгергісі келген жастар қолжетімді
әдіс-тәсілдің бәрін пайдаланды. «Би-Би-Си» радиосын тыңда деп
бәлкім, оқытушылардың бірі әлде студенттер айтқан болар. Мүмкін Қожаханның өзі ойлап тапқан болар. Не десе де, ол оқыған инс
титутта үздік оқытушылар сабақ беретін, студенттері де шетінен
дарынды болатын. Қожахан өзінің шыдамдылығы мен еңбекқорлығының арқасында ағылшын тілін жақсы үйреніп кеткені сонша,
кейін шетелдік компаниялармен өзі сөйлесетін, тіпті әріптестері
шетелдіктерге жіберілетін ресми хаттар, құжаттарды тексеріп
беруін өтінетін.
Асқар Құсайынов, Қожаханның досы әрі әріптесі:
– Ол Кеңес Одағындағы ең үздік институтында білім алды.
Мұндай оқу орнына түсу дегеніңіз өте қиын еді. Бұл жерде Кеңес
Одағының түкпір-түкпірінен келген мықты деген студенттер
оқитын. Өкінішке қарай, Мәскеудегі оқу жылдары еліміздегі күрделі кезеңге, қазір біз «лихие девяностые» деп атап кеткен жылдарға тұспа-тұс келіп қалды. КСРО құлады, Қазақстан өз дербестігін алу жолында еді. Ол шақта ғалымның мансабы өте ауыр әрі
қаржылық жағынан тиімді емес еді. Сол себепті де Қожахан ғылым
жолын ары қарай жалғастырмады. Менің ойымша, Қазақстан тамаша физик ғалымынан айырылып қалды. Дегенмен Қожахан өзінің тамаша қабілетін қаржы саласында қолдана білді. Бұған оның
Қазақстанның ұлттық компанияларында және шетелдік банктерде
табыс жұмыс атқарғандығы дәлел.
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1994 жылы, Мәскеуде алты жыл оқығаннан кейін, Қожахан
физика-техникалық институтты қызыл дипломға аяқтады. Оқуға
тапсырған жылы КСРО атты тұтас ел едік, ал аяқтаған жылы
көршілес мемлекет Ресей болып шыға келді. КСРО құлдырап,
аяқ астынан бір мәселе туындайды: Қожахан РФ азаматы бол
мағандықтан, институт басшылары оған қызыл диплом беру-
бермеу жайлы дау шығады. Бұл мәселені ғалымдар кеңесінде
оқытушылардың бірі көтерсе керек. Алайда Қожахан Әбеновтің
бағына орай, осы кеңесте Британ және Америка ғылым акаде
мияларының мүшесі, танымал ғалым Сергей Петрович Капица7
да бар еді. Ол Қазақстаннан келген студент Қожаханды жақтап,
сөз сөйлейді.
– Мен Ресей Ғылым академиясының мүшесі емеспін, дегенмен
сіздерде жұмыс жасаймын ғой... Тіпті кез келген адам Ресей азаматы болмаса да, оның осы жерде оқып, білім алғаны рас қой. Сондықтан да оған дипломды паспорты үшін емес, біліміне қарай беру
керек деп ойлаймын.
– Осындай үлкен ғалым қарапайым студентті қайдан танитындығы бәріне қызық еді, – дейді Ұлбосын. – Сергей Петрович Қожаханды өзінің дәрістеріне қатысқанынан білетін, өйткені ол өте
маңызды әрі күрделі сұрақтар қоятын. Мұны мен ұлымның айтқан
әңгімелерінен естідім. Профессор Капицаның айтуынша, Қожахан өте қызықты мәселелерді қозғайтын көрінеді, бірақ дәрістің
уақыты шектеулі болғандықтан Сергей Петрович ол тақырыптарға
кеңінен тоқтала алмапты. Сөйтіп, сабақты қызығып оқитын дарынды студенттің атын сұраған екен. Міне, осылайша ұлымның аты
есінде қалса керек.
Алайда Қожахан қызыл дипломды бірден алған жоқ, өйткені
кәдімгі дипломдарға қарағанда, үздік дипломдарды ректордың өзі
табыстайтын еді.
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Ж АҢА БІЛІМ АЛУ ЖОЛЫНДА
Алматыға Қожахан дипломы бар маман болып оралды. Ол кезде
енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан елімізге жоғары білікті мамандар өте қажет болатын, сол себпті де «Болашақ» бағдарламасы
шықты. Әбеновтердің отбасы оған қатысуға мүмкіндіктері жоқ еді,
себебі Ұлбосын оған қатысу үшін таныс-тамыр керек деп ойлады.
Алайда Қожахан Мәскеуде оқып жүрген уақытында Қазақстанда да дәл Ресейдегідей АҚШ елшілігіне барып, америкалық оқу
орындарына тест тапсыруға болатынын сұрастырып білген екен.
Ұлбосын баласының бетінен еш қаққан емес, осы жолы да оның
шет елге оқуға түсемін деген ойын құптай кетті.
– Қазір ойласам, күлкілі сияқты, алайда сол кезде тестіден өтуге
қажетті 20 АҚШ долларын іздемеген жеріміз жоқ! Әрең дегенде
қажетті соманы таныстарымыздың таныстарынан таптық қой.
Ақырында Қожахан мақсатына жетіп, АҚШ-та оқуға мүмкіндік алды. Тестілеу еш қиындықсыз өткен еді, себебі Қожахан өз
біліміне сенімді болатын. Арада біраз уақыт өткенде Әбеновтер
отбасы Қазақстандағы АҚШ елшісі Қожаханның жоғарғы бал
жинап, АҚШ Конгресінің стипендианты атануымен құттықтаған
хатын алды. Хатта сондай-ақ университеттегі екі жылдық оқуын,
барып-келуін және ол жақта тұруын америкалық тарап көтеретіндігін де айтыпты.
Қожахан алғашқыда Кентукки штатындағы университетке
оқуға түскен еді, бірақ ол жерде бірнеше ай оқығаннан кейін маман
ретінде өсуі үшін оқу орнын ауыстыруы керек екендігін түсінеді.
Өзі қаржы саласында озық университеттерді анықтау үшін аналитикалық зерттеу жасайды.
– Менің ойымша, Қожахан беделді университеттерге сұрануға
ұялды, себебі АҚШ-тың есебінен оқып жатты ғой, – дейді анасы
Ұлбосын. – Ондай үздік университеттердегі оқу ақысы да қымбат.
Сөйтіп, Қожаханның үлгерімі ескеріліп, Мэриленд штатының Бетесда8 қаласындағы университетіне МВА бағдарламасы (іскерлік
басқару магистрі) бойынша оқуға қабылданды.
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Жас жігіт бірден оқу саласын ауыстырды, дегенмен физика-математика мектебінде, институтында алған білімі, тәжірибесі жаңа
салада айтарлықтай көмек болды. Жоғарғы білімділігінің арқасында тобындағылардан ерекшеленіп тұратын.
– Қожахан бірге оқитын студенттердің көбісі ірі компанияларда
істейтін немесе өздерінің корпорациясын басқаратындар деп айтып отыратын. Осылайша, кеше ғана қарапайым оқушы, студент
болған Қожахан қаржылық мәселелерді білікті басшылардан да
тез әрі тиімді шешіп отыратын. Оның жасаған жұмыстары оқытушыларына әрі студенттерге ұнайтын, сондықтан оны еркелетіп
«Коузи» немесе «Хан» деп атап кеткен еді.
Қожаханның физикаға қатты қызыққанын айтпағанда, оның арнайы хоббиі болған емес. Мектеп кезінде, кейін студенттік жылдарында ол физиканы оқып қана қойған жоқ, жан-тәнімен беріле зерттеді десе болады. Кейін қаржылық басқаруды да сондай
қызығушылықпен оқыды. Осылайша бос уақытының бәрінде кітап оқитын, жұмыс жасайтын.
– Кез келген хобби қаржыны талап етеді, ал Қожахан бала кезінен маған ауыртпалық салмайтын, мейлінше аз шығындауды
үйренген. Бала кезінен-ақ оны жалғыз өзім өсіріп отырғанымды
түсінген ол марка, тиын немесе значок жинау қосымша ақшаны
талап ететінін білетін. Оның есесіне, кітапты көп оқитын, әсіресе
орыс және ағылшын тілінде шетелдік авторларды үзбей оқитын.
Кәсіби әдебиеттермен қоса заманауи детективтерді оқығанды
жақсы көретін.
Әкесі мен анасындай еңбекқор, парасатты жандардан ұлы да
үлгі-өнеге алып, жолында кездескен қиындықтарға қарамай, діттеген мақсатына жете білді.
– Ол ауыр науқасқа шалдыққан кезде мен оған: «Қатты ауырып
жүрсің ғой, мұндай ауыр жұмыстың қажеті қанша», — дейтінмін.
Ал ол болса, айналысып жүрген жұмысының ол үшін тым маңызды
екенін айтатын: «Анашым, еңбекқорлық пен жауапкершілікті сізден үйрендім емес пе! Есіңізге түсіріңізші, диссертацияңызды
қорғаймын деп қанша жұмыс жасадыңыз. Өңдеуден өткізген материалдарыңызбен бір емес, төрт диссертация қорғауға болатын
еді. Мен диплом қорғаған кезде, мені құлатпақшы болғанда, жыла
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ғаныңыз есіңізде ме? Көрдіңіз бе, біздің жұмысымыз – біз үшін өте
маңызды».
Қожаханның кітапқұмарлығы да ана сүтімен дарыған еді. Ұлбосын кәсіби әдебиетпен қатар, әлемдік классиктерді де сүйіп
оқитын.
Сөйтіп Қожахан өзінің еңбекқорлығының, білімінің арқасында
АҚШ-та оқыды, тәжірибе жинақтады. Оның бар арманы – шетелде алған білімі арқылы тек отбасына ғана емес, еліне де үлкен пайда
әкелсем еді. Қожахан анасына қазақстандықтардың көбісі шетелде
халықаралық деңгейдегі маман атану үшін, жаңа білім, тәжірибе
алу үшін баратындығын айтты.
Жақындары мен туыстары Қожаханның жаңа өмірге жан-жақты
дайын екендігін түсінді... Ұлбосын баласына ана ретінде ғана емес,
ұлының тұлға ретіндегі биіктігін көріп, тағы бір сүйсінді.
– Туғанынан талантты еді. Өзіне қай жер дұрыс боларын, қай
жерлерде өз мүмкіндігін толыққанды пайдалана алатынын да
жақсы білетін. Бір минут та уақытын босқа кетірмейтін еді, тіпті
демалуға жантайса да, қолына кітап алып оқып жататын.
Әрине, ана шіркін қашанда баласын ойлайды ғой. Ұлбосын да
бөтен орта, шет жерге Қожахан қалай үйреніп кетер екен деп біраз уайымдады. Алайда Қожахан жаңа мамандық – қаржы саласын
оңай меңгеріп, шет елдің жағдайына тез бейімделіп кетті. Анасының
ұлына деген махаббаты да, құрметі де шексіз артып жатқан еді...
– Шетелдік оқу орнына түскен оның қуанышында шек жоқ еді.
Қожаш АҚШ-тағы өмірдің жақсы жақтарын сипаттап жазған үлкен хат жолдапты. Ең бастысы, бюрократизм жоқ деп баса көрсетіпті. Дегенмен бұл хатты жазғандағы мақсаты – мені уайымнан
арылтып, күмәнімді сейілту еді. Ол менің ештеңеден қорықпай,
АҚШ-қа келуімді сұрады. Қожашымның ол жақты еш боямасыз
сипаттағанына көп ұзамай көзім де жетті.
90-жылдары жұрттың көбісі экономика мен юриспруденцияға
бет бұра бастады, өйткені бұл мамандықтар үлкен табыс табуға
жола ашады деп сенді. Ал Қожахан физика, математика бойынша білім алған, бұл оған қаржыгер, экономист болып қалыптасуға
көп көмек берді. Сөйтіп ұлым физиканың арқасында Мэрилендке
оқуға түсіп, табысты аяқтап шықты.
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– Басқасынан гөрі қаржы саласын жанына жақын көретін. Физиканың арқасында АҚШ-та білім ала жүріп, маған да қаржылай
көмек көрсетті. Жергілікті зертханада білімінің жемісін көріп,
қосымша жұмыс істеп жүрді. Жұмысының арқасында маған да
виза ашқызып, ресми шақырту жіберткізді. Хатында қайда тұратынымызды бүге-шігесіне дейін баяндап жазып жіберіпті. Ештеңені уайымдамай келуімді өтініпті.
Ұлбосын Әбенова ол кезде зертхананы басқаратын, алайда еш
ойланбастан бәрін тастап, алыста жүрген ұлына жол тартты. Оның
үстіне сол жылдары ғылым құлдырап кеткен болатын, ақша дұрыс
бөлінбей, көптеген зерттеулер тоқтатылған, сондықтан Ұлбосынның алып бара жатқан жұмысы да жоқ еді.
– 90-жылдар қазақстандықтардың есінде жақсы қалған. Профессор мен аула сыпырушының жалақысы бірдей болып қалды десем, артық айтқаным емес. Мен ол кезде 30 мың теңге алатынмын,
алайда соның өзінде жалақымызды кешіктіретін. Дегенмен АҚШқа ақша үшін емес, ұлымды сағынғандықтан барғым келді. Бір-бірімізден тым алыста едік.
Сөйтіп жүргенде жарты жылдай уақыт өтті, ақыры Америкаға
да жол түсті. Ұлбосын мен Қожахан елден жырақта екі жыл тұрды,
алайда Қазақстанды бір минут та естен шығармаған еді.
– Мәскеуде оқып жүрген кезімде-ақ жұмысыма қажетті мәтіндерді ағылшын тіліне аударуға тура келетін, бірақ олар тек медицина терминдері болатын. Оның үстіне тәжірибем де аз болғандықтан, АҚШ-қа келгенде акцентпен сөйлейтінмін. Қожахан
мұнымнан қатты ұялатын, сондықтан да мен үшін аударып, ойымды өзі жеткізетін.
Ұлбосын Әбенқызының Қазақстаннан АҚШ-қа барамын дегенінше бір ай өтті. Бұл уақыт аралығында Қожахан бір оқу орнынан
екіншісіне ауысып, толықтай орналасып та үлгерген еді. Тіпті
ешқайда көшпегендей де.
– Адамдармен достық қарым-қатынаста бола білетіндігі оған
тез бейімделіп кетуге көп көмегін тигізді. Кім де болсын Қожаханға үйірсек еді. Ал өзіме келсем, мен мүлде ондай емеспін!
Маған бірдеңе ұнамаса, көңіліне келеді-ау деп ойланып та жат
пастан адамның бетіне айтамын. Қожаханым керісінше, әкесінен
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аумайтын. Кез келген адамның тілін тауып, көңілін қалдырмауға
тырысатын.
Қожахан кез келген сабақ, тренингтердің үздігі болатын, тек
алға ұмтылатын. Сол себепті де жанында қашан көрсең бір топ
адам жүретін.
Күнделікті тіршіліктен бөлек, Қожахан Америка елінің мәдениетін білгісі келіп музейлерді жиі аралайтын. Оның ең сүйікті
орны Ұлттық жаратылыстану тарихы музейі болатын9. Ұлбосын
баласының қызығушылығын бөлісетін.
– Музейге барғанды жақсы көретін, тіпті сағаттап көрме залдарына аралап жүре беретін. АҚШ-тың ұлттық авиация және
астронавтика музейі сияқты ірі музейлермен қатар біз жергілікті
кіші экспозицияларды да тамашалайтынбыз. Сөйтіп аралап жүрген күндердің бірінде әлемдегі барлық тауық түрі қойылған көрмеден бір-ақ шыққанымыз бар.
Қазақстанда тек армандауға болатын тұрмыстық жайттар Америкада басқаша екен. Олардың өмір сүруге қолайлы жағдай жа
сауы көңілден шықты.
– АҚШ-та еш қиындықсыз дүкеннен азық-түлік әкеліп, 15 минуттан кейін түскі асты дайындап қоятынмын. Ал Қазақстанда
дүкенде кезекте тұратынмын, сосын тамақ әзірлегенше біраз уақыт
өтіп кететін. Осыған жылағым келетін.
Кей кездері Ұлбосын қазақстандықтар не себепті америка
лықтарға қарағанда нашар тұрады деп ойға берілетін. Ал Қожахан
бәрі адамның өзіне байланысты деп есептейтін. Тіпті мысал келтіретін: мұнда, Америкада ол топтағы достарымен бірге үй-күйі
жоқ, қарт адамдар мен науқастарға еш ақысыз көмектесетін. Ал біздің елде олай емес, ешкім тегін көмектескісі жоқ. Мұндағы адамдар
бір-біріне барынша мейіріммен қарайды, әсіресе көмекке мұқтаж
жандарға қол ұшын созады.
Бірде Қожахан анасын, достарын алып, көкке шығады. Ұлбосынның сонда таңғалғаны – қазақстандық студенттер өздерін тап бір
америкалықтардай ұстайтындығы. Олар қайтар кезде бар қоқысты
арнайы контейнерлерге жинап тазалады. Қызық, бұл балалар өздерін туған жерімізде қалай ұстар еді? Кенет қоқысқа толып кеткен
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Алматының тау бөктері еріксіз еске түсті. Ол жерлер туристерден
кейін үнемі шашылып жататын.
– Қасиетті кітаптарда айтылатындай: «Қолың жеткен жердің
бәрінде көмегіңді аяма, жасаған жақсылығың өзіңе қайтып оралады». Менің ойымша, ұлым кез келген ісінде осы принципті
ұстанды. Бірде бұрынғы Қаржы министрі Александр Павлов Қожахан жайлы ой бөліскені бар: «Мәдениетті, өте білімді, қолындағы ең соңғы затын да аямай бере салатын жаны жомарт, мәрт жігіт. Тап бір періште дерсің... Ұлбосын, Қожаханның мұндай азамат
болып өсуі сіздің арқаңыз шығар?». Мен ұлымның бұл мәрттік мінезі менен дарымағанын, өзім және жақындарым үшін ғана жұмыс
істейтіндігімді айттым. Бұл мінез – Алла Тағаланың бергені. Ұлым
кез келген жанға шамасы келгенше қуана-қуана көмектесетін.
Күнделікті тұрмыста кездесетін заттарға көзі түскенде Қожахан
оларды Қазақстанда қалай пайдалануға болатындығы жайлы ойлайтын. Бірде Ұлбосын бір долларға ас үйге қажетті қолғап сатып
әкелді. Қожахан оларды көре сала Қазақстанда да осындай қолғаптар өндірсе ғой, миллиондап табыс табар еді, себебі мұндай заттарға сұраныс ылғи да жоғары болады дегенді айтты. Бұл тек бір
ғана мысал еді, себебі ол кезде Қазақстан газ, көмір және мұнайдан
басқа ештеңе өндірмейтін.
Қожаханға тағы бір ұнайтыны – Штаттарда біздегідей ағайыншылық емес, бәрі заң жолымен іске асатындығы еді. Оған азаматтығыңды ауыстырсаңшы деп бірнеше рет ұсыныс жасалған болатын. Мұндай ұсынысты көп адамдар армандайды ғой, ал Қожахан
болса туған жерін тастап ешқайда кеткісі келмейтін. Оның бір себебі – Қазақстаннан көшуге келіспейтін анасы Ұлбосын еді.
– Қожахан АҚШ-та менімен қал деп көндіруге тырыспады да,
өйткені ол мен Қазақстанды, салт-дәстүрімізді қаншалықты жақсы
көретінімді білетін. Мен туған елден жырақта, халқымыздың әндерінсіз тұра алмайтын едім. Америкаға көшіп келсем, мұның бірі де
болмайтынын түсінетінмін. Ал ол жас кезінде қай жерде болсын
тез бейімделіп кететіндігін айтатын.
Қожахан отбасындағы қаржы мәселесін анасы шешетініне бала
кезден үйреніп қалған.
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– КСРО кезінде менің жалақым министрдікінен де көп болатын: егер ол 350 рубль алса, мен 500 рубль алатынмын! Жаңа
жиһаз алғымыз келгенде әділеттілік іздеп, райком хатшысына баратынмын. Ол бұйрық шығарып, сөйтіп мен қалаған нәрсеме қол
жеткізетінмін. Тіпті Қожахан жұмыс істей бастаған кезде де карточкасы менде болатын, барлығы өз бақылауымда еді. Ақшасының
уақытылы түсіп отыруын қадағалайтынмын, шығындарын да өзім
реттестіретінмін. Ол мүлде қызығып сұрамайтын да.
Бірде Қожахан іссапармен Лондонға барғанда, анасы бір затты
сатып әкелуін сұрайды. Ұлының ол тауардың бағасы қандай екенін
білмейтінін, тіпті оны сатып алудың қажеті бар ма дегенін естігенде анасы қатты таңғалды. Баласы қаржы саласының үздік маманы
болғанымен, ұлы қарапайым тұрмыста ақшаны дұрыс жұмсай білмейтіндігін түсінді.
– Ұлым қандай да бір тауардың бағасын да, саудаласуды да білмейтін. Бірде құрбым маған ақшаны үнемдеу керектігін айтып қалды. Ал ол кездері мен көп ақша жұмсайтынмын, өйткені Қожаханның жалақысы жақсы болатын. Ұлым оған: «Ақшаны үнемдегенше, жақсы табыс табу керек», – деп жауап берді.
Қожаханмен жұмыс жасаған бір физик ғалым (Қожахан профессорда қосымша жұмыс жасайтын) оның білімінің тереңдігіне таңғалғаны бар. Тіпті АҚШ-та қалуға ұсыныс та жасады.
Мемлекеттік департамент арқылы азаматтық алып бере аламын
деп уәде де берді, бірақ Қожахан бас тартты.
– Ол тұрғылықты жерді ауыстыру, басқа мемлекетке көшу
деген сияқты күрделі мәслелерді менің шешуім керек деп есептейтін, – деп сағынышпен еске алады Ұлбосын. – Ал қазір, одан
айырылып қалғанымда, неге сол кезде келісе салмадым деп өкінемін. Мүмкін шетелде қалсақ, бәрі басқаша болар ма еді?
Ұлбосын Әбенқызы Қожаханның өзін қатты құрметтеп, бағалайтынын білетін. Сондықтан ол да ұлының көңілін қалдырмауға
тырысатын. Бүкіл өмірін ұлына арнады, күйеуі қайтыс болғаннан
кейін арада біраз жыл өткенде құда түсіп келгенде де бас тартты.
Өткен күндердің әдемі естелігін, жан жарының қара шаңырағын
ештеңеге айырбастағысы келмеді. Кез келген жағдайда адал
болу – Әбеновтер отбасының басты ұстанымы болатын.
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Қожахан үшін ақша басты мақсат емес еді, ол ақшаны жақсы
мүмкіндік ретінде, жақын жандарға, бірінші кезекте анасына
көмектесу құралы ретінде көретін. Ұлбосынның айтуынша, Қазақстанға қайтып оралғаннан кейін Қожахан анасының бар жағдайын жасауға тырысты. Оның қызметте өсуіне де осы ойы қосымша стимул болғанға ұқсайды.
– Білімінің, қабілетінің арқасында әріптестері алдында өз
артықшылығын түсінетін. Мақтау сөздерге шынымен қуанатын.
Егер оған бұл мәселені сенен басқа ешкім шеше алмайды десе,
бүкіл жұмысын қоя салып, білек сыбана кірісіп кететін. Бала сияқ
ты еді, меніңше, оның мәрт мінезін кейбірі өзінің пайдасы үшін опоңай пайдаланып кете баратын.
– Қожахан ғылым саласында жүргендердің жалақысы мүлдем аз
екендігін білетін. Мұндай ақшаға отбасын асырау мүмкін еместігін
түсінген ол, физиканы қанша жақсы көргенімен, қаржы саласына
кетіп қалды.
Америкадағы екі жыл бір-ақ күндей өте шықты. Қожахан бар
уақытын оқуға арнады, қосымша тренингтердің бірде-бірін өткізіп
алмауға тырысатын. Қожахан кез келген сабақтың үздігі болатын,
сол себепті де оған адамдар үйір болатын.
Ұлбосын баласының уақытымен демалып, қарқынды оқудан бір
сәт тынығуын қадағалап отыратын:
– Кейде біз арнайы уақыт бөліп, Вашингтонға, ұлымның сүйікті орындарының бірі – Джордж Вашингтонның ескерткіші10 орналасқан Ұлттық саябаққа жол тартатынбыз. Қожаш қолы қалт етіп
босай қалған кездері, әкесі де кезінде маған Ленинградтың әсем
жерлерін көрсеткеніндей, мені қызықты орындарға апаруға тырысатын. Алайда ұлым оқуда болғанда да, қаланы өздігімнен аралайтынмын, себебі АҚШ – емін-еркін, ештеңеден қорықпай жүре
беруге болатын ел. Оған қоса, жақын жерде метро бар еді, соның
арқасында оп-оңай жүре беретінмін.
Әбеновтер отбасы Американың түрлі штаттарын машинамен
аралап, саяхаттағанды ұнататын. Өз бетіңше саяхаттаудың қызығы
көп. Ұлбосын мұндай сапарларды жақсы көретін:
– Бізді көбінесе Марк – Қожахан мен келгенге дейін тұрған
пәтердің иесі қыдыртатын. Әйелі Луна екеуі әдемі жерлерге апара31

тын. Марк және әйелі Лунамен жақсы араласып, дос болып кеттік.
Бірде Луна маған Қожахандай абзал азаматтың анасын көргісі келгенін, ал ұлым екеуміздің де көзіміз тұнық жасыл екенін көргенде
тіпті таңғалғанын айтты. Марк пен Луна көп мақтайтыны сонша,
мен қысылатынмын. Дегенмен олардың шын көңілден айтатындарын білетінмін.
Марк Қожаханмен де, Ұлбосынмен де жиі сөз таластыратын.
Бірде ол Ұлбосынға Қожахан АҚШ азаматы болғанда, президент
атанатын нағыз азамат дегені бар.
– Марктің айтуынша, Қожахан сияқты өте дарынды, көрнекті
адамды өмірінде бірінші рет кездестіруі екен. Айта кетерлігі, Марк
үйінің бір қабатын тұтастай жалға беретіндіктен, талай студентті
көрген. Әрине, ұлым жайлы мақтау сөздер естіп, бір марқайып қалатынмын. Біз бұл отбасыға әбден бауыр басып қалдық, олар да
жылы ілтипат білдіретін. Сондықтан музейге немесе дүкенге баратын болсақ, қолдан келген көмегін аямайтын. Әсіресе табиғат
аясына шыққанымыз қатты есімде қалыпты. Бізге ұнағаны таудағы табиғи көпір11 еді. Марк пен Лунаның арқасында біз Қожаш
екеуіміз Американың біраз жерін араладық. Табиғи көпір деген табиғаттың бір тамаша жері еді. Сонда барып, бірнеше күн болдық.
Көпірді көріп, суретке түстік. Оған жақын жерде көлдер болатын,
оларды суда жүзетін құстар мекендейтін. Былайша айтқанда, өркениеттен алыс болғанымызбен, демалуға бар жағдай жасалған
еді – керемет қонақүйлер, ал тап бір патшаның төсегіндей жиһаздары бар бөлмелерін айтсаңшы!
Әбеновтер отбасы саяхаттағанды ұнататын. Қожахан «ABN
AMRO»-да жұмыс жасаған кезінде және Амстердамда «ABN
AMRO» қаржы академиясында оқыған кезде де солай болды. Ұлбосынға әсіресе ұнағаны Мадуродам еді. Ол әлемдегі ең шағын қаланың үлгісі болып саналады. «Миниатюрадағы Голландия» сая
бағы тек ойын-сауық орны ғана емес, сонымен қатар фашизм құрбандарына арналған ескерткіш және қайырымдылық қоры ретінде
салынған. Голландияның отар қаласының бірі Кюросаода дүниеге
келген Джордж Мадюраға арналып, 1952 жылы тұрғызылған.
Джордж Мадюро соғыс жылдарында Амстердам университе
тінің заң факультетінде оқыған және фашизмге қарсы қозғалыс
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тарға қатысқан. Жас жігіт атақты Дахау концлагерінде ауыр азапта
қайтыс болған.
Ата-анасы мен жақындары оның атын мәңгі сақтау үшін Ұлыбританиядағы Беконсфилд қалашығын үлгі етіп бірегей саябақ
салды. Қазіргі таңда саябақта Джордж Мадюроның үйінің макеті
және шағын ескерткіш орнатылған.
Сәулетші Сиб Ян Баума қаланың жобасын (1:25 масштабта)
және Мадуродамның жоспарын жасап шықты. Жобаны Гааганың
мэрі қолдап, саябақ үшін ұзақ мерзімге жерді жалға берді. Ірі компаниялар да қаржылай қолдау көрсетті.
– Біз Голландияда қаланың қақ ортасында банк берген екі қабатты үйде тұрдық. Оқып жүрген кезінде (бір жыл бойы) Қожаханның жалақысы жүріп жатты. Бәрі де өз ретімен еді. Бірақ бір
күні Қожаханның артынан бір қыздың қалмай еріп жүргенін көрдім. Менің ұлымда көңілі барын байқадым. Ол қыз да басқа голландиялықтар секілді ұзын бойлы, әдемі болатын.
Ұлбосын ол қыз туралы ұлынан сұрады. Қожахан ол қыздың
өзіне ғашық екендігін, алайда оған еш себеп бермегенін айтып,
өзінің кінәсі жоқтығын айтып ақтала бастады. Кейінірек, Қазақстанға келгенде Ұлбосын сол және басқа да оқиғаларды жиі
еске алатын. Қыздар Қожаханның айналасында толып жүретін... «Еуропада қыздар айналаңнан шықпайтын еді, неге туған
елімізде өзіңе жақсы жар болатын қыз таппай жүрсің?» деген
сұраққа Қожахан:
– Мен Мәскеуде оқыған кезімде орыс қызына үйленбе дейтінсің. АҚШ пен Голландияда жергілікті қыздарға жолама дейтінсің,
себебі олардың тілін түсінбейтінсің. Енді маған лайық қызды өзің
тап! – деп күліп жауап беретін.
Мектеп кезінде-ақ Ұлбосын Әбенқызы ұлының пиджагын жумақшы болғанда, қалтасынан валентинкалар шығатын. Сыныптас
қыздары, ал кейіннен университеттегі студент қыздар мен әріптестері тарапынан көңіл білдіріп жататындары аз емес еді. Алайда оқу мен жұмысқа бар күшін арнаған Қожаханның жеке өмірге уақыты бола бермейтін. Қандай да бір себеппен жүріп жүрген
қызымен арақатынасын үзгенде ол қатты уайымдайтын.
3-0031
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Үшінші бөлім

Т УҒАН ЕЛГЕ ОРАЛУ
Қожахан Әбенов АҚШ-тағы оқуын бітіріп, елге оралған соң
отандық банктердің бірінен жұмысқа шақырту алды.
Ұлбосын баласына қамқор боламын деп кез келген жағдайды
бақылауында ұстайтын.
– Америка Құрама Штаттарынан қайтып келген соң Қожахан
жұмыс іздеді, бірінші «Тұран Әлем» банкіне бардық, бірақ директордың қабылдауына кіре алмадық. Сол жердің бір қызметкері таңғалып, менің неге ұлыммен бірге жұмыс іздеп жүргенімді
сұрады. Балам болғандықтан, оның жұмыс таңдауына бейжай қарай алмайтынымды айттым. Қожаштың тиімсіз шарттарға келісе
салуына жол бергім келмеді. Мұнда америкалық оқу орнын бітіріп
келген ұлымның жалақысы қанша болатынын сұрадым. Бар-жоғы
350 доллар дегенді естіп, Қожаханның бұл жерге жұмысқа тұруына қарсы болдым. Балам АҚШ-та жай ғана қосымша жұмыс жасап жүріп үш есе артық алатын. Сондықтан голландиялық «ABN
AMRO» банкіне қаржы сарапшысы болып шақырылғанда, ол бірден келісті.
Елге оралған соң Қожахан кез келген қаржы саласына жұмысқа
тұруына болатын еді. Оның тәжірибесі көп, ағылшын тілін де
жақсы меңгерген. Алайда ол уақытта отандық банктерге мұндай
мамандар аса қажет емес еді (елімізде қаржыгер, заңгерлер мен
экономистер қаптап кеткен кез). Сөйтіп, Қожахан «ABN AMRO»
банкін таңдады.
Бұл жайлы өзінің «Промелькнувший метеор» мақаласында
Қожаханның әріптесі, қазір Халық банкінің төрайымы Үміт Шаях
метова12 былай деп еске алады:
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– Сонау 1997 жылы мен Қазақстандағы алғашқы шетелдік
банк – «ABN AMRO»-ға жұмысқа тұрдым. Ол енді ғана тәй-тәй
басып келе жатқан тәуелсіз еліміздің нарығында, қаржы саласы
ның құрылуы бағытында жұмыс істеп жатты. Бас кезінде «ABN
AMRO»-да ұжым өте ұйымшыл болатын, банк қызметкерлері де
аз еді. Алғашқылардың бірі болып шетелде білім алған жас қазақ
стандықтар келіп жатты. Жас мамандардың ортақ тұстары көп болатын: бәріміз де шетелде оқығанбыз, жаңа, еркін көзқараста едік.
Елде және әлемде болып жатқан оқиғаларға өз айтарымыз бар
еді. Небәрі 20-30 жастамыз, күш-қуатымыз тасып тұрған кез. Бәрі
алда болатын. 90-жылдардың аяғында еліміз көптеген өзгерістерді
бастан кешті. Банктің өзінде неше түрлі жобалар, келісімдер болды, нарық күн санап дамып келе жатты. Әрине, мұның бәрі бізді
кәсіби тұрғыда басымызды қосты.
Міне, Қожаханмен сол кезде таныстым. Офисіміз ашық кеңістік
технологиясы (open space) бойынша жобаланған еді, сол себепті де
бәріміз бір жерде отыратынбыз. Өзімен-өзі, аса көзге түсе бермейтін жігітке назарым түсті. Ол үнемі клавиатурасын тақылдатып,
тыңғылықты жұмыс істеп отыратын: көп оқитын, жазбалар жүргізетін... Дегенмен бірден танысып кетпедік, кейін, ортақ жұмыс
жасағанымызда таныстық. Кәсіби қызығушылығымыз бір болған
соң тез араласып, дос болып кеттік. Екеуміздің рухани құндылық
жайлы ойларымыз, өмір туралы түсініктеріміз бірдей болатын.
«ABN AMRO»-дағы әріптесі Мәулет Сабаншиев Қожахан Әбенов жайлы былай деп сыр шертеді:
– Қожахан өзінің бір әлемінде өмір сүретіндей көрінетін. Ойға
қатты беріліп жүретін ол айналасында болып жатқан нәрселерді
көп байқай бермейтін. Бір күні ол «Аударма бөлімі» деген жазуы
бар жерге келіп, қызметкерлерден тездетіп ағылшын тілінен бір
құжатты аударып беруін сұрапты. Ол жерде отырғандардың күлгені-ай! Себебі ол ақша аударатындардың бөлімі еді, банк болғасын
қажеті жоқ қой деп «Аударма бөлімі» деп жаза салған екен.
Қожахан бәрімен бірдей тез араласып кете бермейтін. Дос
тарының айтуынша, кейбір адамдар әдейі шыдамын тексергісі келіп, қасақана ашуландырғысы келетін. Алайда Мәулет Сабаншиев
Қожаханның біреумен жанжалдасып жатқанын еш көрмепті.
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Қожаханды кісікиік еді деуге келмейтін, ол жай ғана жұмыс
басты болатын. Өз ойымен өзі болып, ұжымнан алшақтау жүретін.
Дегенмен ойындағысын, бар білімін әріптестерімен қуана-қуана
бөлісетін. Мәулет Сабаншиев бірде Қожаханның операциялық
қызметкерге көмектесіп жатқанына куә болыпты:
– Әлгі қызметкер басшылықпен жалақысын көтеру жайлы сөйлеспек екен. Нәтижесі қандай болғанын білмеймін, жас қызметкер басшысына кіруге батылы барды ма, жоқ па, одан да хабарсызбын. Бір білетінім, Қожахан шын ниетімен өзінің тәжірибесімен бөліскендігі. Жалпы, іскерлік ортада қызметкерлер көбінесе
өздерінің кәсіби әдіс-тәсілдерін құпия ұстауға тырысып жатады.
Сол уақыттары ол маған да қаржы саласы бойынша кейін пайдаға
асқан бірнеше кеңес беріп еді. Жұмыс мәселесіне келгенде бұл
адам нағыз «Клондайк» болатын. Ортақ іс үшін білімімен бөлісіп,
бар ниетімен көмектесетін.
Қожахан Әбеновті батыстық «ABN AMRO»-ның топ-менеджменті жоғары бағалайтын: оған күрделі мәселелерді және қаржылық жобалаудың маңызды бағыттарын шешуге тапсырма беретін. Осындай қажырлы еңбегінің арқасында арада бес жыл өткенде
Қожахан банк басқармасының мүшелігіне өтті. Банктің стратегия
сына сай, қызметкерлерді біліктілік арттыру мақсатында оларды
Голландияға жіберіп отыратын. Қожахан өз әріптестеріне осындай
жол ашқан алғашқы қазақстандық еді.
Амстердамға барған сапарын Қожахан Әбеновтің өзі былай сипаттайды:
– Бұған сенбеуіңіз мүмкін, алайда мен «ABN AMRO»-ның меншігіндегі «Duin&Kruidberg13» деп аталатын замокта 1999 жылы үш
күн қатарынан тұрдым. Бұл ғимарат кезінде корольдің отбасына
тиесілі болған екен, алайда кейіннен иелері кепілдікке қойып, қайтып ала алмаған көрінеді. Сөйтіп, банктің мешігіне көшіпті. Содан
бері бұл жер банк менеджментіне арналған тренингтер мен курстар
өткізетін орынға айналған екен.
1999 жылы мен «Duin&Kruidberg»-те курстарда жүргенмін. Ол
аяқталған соң бас кеңседе кездесулер үшін қалуым керек еді. Сол
уақытта Амстердамда үлкен мейрам болатын (ел патшайымның
туған күнін тойлап жатқан), сол себепті «ABN AMRO» компания
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сы маған қонақ үйден орын алуға үлгермей қалды. Ақыр аяғында
олар маған қалған үш күн замокта тұруға ұсыныс айтты. Сөйтіп
мен әлгі замоктың жалғыз мейманы болдым. Менен бөлек, мұнда
сарай қызметкері, аспаз, бағбан бар еді. Аспаз қалаған асымды істеп беретін.
Шевронмен табысты келісім жасағаннан кейін Қожахан америкалықтарға екі жақтың жетістігін атап өту үшін замокке қонаққа
шақырады. Қонақтар әрі қуанып, әрі таңданысын жасыра алмаған
көрінеді.
Қожахан Әбенов кәсіби біліктілігінің арқасында «ABN AMRO»
бас офисінің топ-менеджерлері арасында үлкен беделге ие болды.
«ИНГ Банк» табиғи ресурстар бөлімінің басқарушы директоры
Берт Ван дер Тоорн14 былай дейді:
– Мен Қожахан Әбеновті алғаш рет Амстердамдағы «ABN
AMRO»-да вице-президент болып қызмет етіп жүрген кезімде
көрдім. 90-жылдардың аяғында, яғни Алматыдағы «ABN AMRO»ға ауысардан бұрын Қожахан да осында болатын. Ол өз қызметін өнімдерді бөлу бойынша келісімдерді модельдеуден бастады.
Ғылыми білімінің арқасында бұл саланы тез игеріп, кейінірек Қазақстанға келгенде осыған ұқсас жобада табысты қолдана білді.
Қожахан Фриц Букемамен15 де Амстердамға алғашқы сапарларының бірінде танысқан болатын.
– Қожахан алғашқы кездесуде-ақ ұнаған еді. Оның бойынан өзім
бағалайтын қасиеттің бәрін таптым: қарапайым, дегенмен өз көзқарасын қорғап шығатын, байсалды әрі зерттеушілікке бейім, қандай
да бір сұрақтар толық шешімін таппаса, оны ашық айта алатын...
Екеуміз де физик болғандықтан, бизнесті зерттеудегі әдіс-тәсіліміз ұқсас еді: қандай да бір мәселенің негізгі себептерін анықтау
және оны бірнеше бөлікке бөлу; сосын коммерциялық тұрғыдан ең
оңтайлы шешімін табу.
Қожахан қаржы саласын тез меңгеріп кетті, тіпті қай құрылымның неғұрлым қолайлы екенін дөп баса білетін. Қожахан жайлы
естеліктер күні кешегідей көз алдымда. Майк Расселдің16 сөзімен
айтсам, (біз Сахалинде «СахалинМорНефтеГаз» бухгалтерлік кітаптарына тексеріс жасағанбыз): «Бұл әлемде ақылды және өте
ақылдылар бар, сондай-ақ Қожахан бар».
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Кожаханмен жұмыс істегендердің көбісі Джим Оуэн17 сияқты
оны өзінің досы санайтын:
– Қожахан мен кездестірген адамдардың ішіндегі ең ақылдысы
және болашағынан зор үміт күттірген жанның бірі болды. Ол өзінің тәжірибесі мен білімін сондай мейірімділікпен, қарапайымдылықпен қолдана білді. Міне, оның осы қасиеттері адамды өзіне
баурап алатын. Қожаханның қатал әрі айтқанынан қайтпайтын
мінезі де бар болатын, дегенмен ол барынша сыпайы, жүрегі кең
азамат еді. Тіпті онымен келіспей қалғандардың өзі оның білімділігіне, даналығына бас иетін, қатты құрметтейтін. Ол өз елінің
мақтанышы еді. Шетелдік инвесторлармен қарым-қатынаста Қожахан өзінің турашылдығымен, дұрыс жол таба білуімен және келешекті бағдарлай білуімен көзге түсті. Сонымен қатар ол Қазақ
станның мүддесін ешқашан қауіп-қатерге тікпейтін.
Оның өмірден ерте кетуі – отбасы мен достары және елі үшін
орны толмас қаза болды. Мен де оны қатты сағынамын. Оның отбасы мен достары «Қожахан қысқа ғана ғұмырында көптеген адамның өмірін жақсартып кетті» деген ойдан жұбаныш тапсын деп
дұға қыламынн.
Амстердамдағы «ABN AMRO»-ның академиясында Қазақстан
ның ең талантты қаржыгерлерінің бірі ретінде біліктілік курста
рынан табысты өткеннен кейін, Қожахан Әбенов «ABN AMRO»ның басқармасының мүшелігіне сайланды. Кейінірек Астанадағы
«ҚазМұнайГаз» АҚ (ҚМГ)-ның қаржылық кеңесшісі болуға
шақырту алды. «ABN AMRO» бас кеңесінің өкілдері оны Лондондағы бас кеңседе жұмыс істеуге шақырғанына, жоғары жалақы,
тұрғын үй және көлік ұсынғанына қарамастан, Қожахан бұдан бас
тартты. Шетелдік банк оған әлемнің кез келген жерінен жұмыс
ұсынуға дайын еді, алайда патриотизм мен Қазақстанға деген
сүйіспеншілігі басым түсіп, ол «Қазмұнайгаз» ұлттық компания
сына жұмысқа тұрды.
«ABN AMRO»-да Қожаханды құнды қызметкер ретінде бағалай
тын. Шынында да, оның кеңесінің арқасында банк миллиондаған
пайдаға кенелетін. Сондықтан Қожаханға Тимур Құлыбаев18 бас
қарған «ҚазМұнайГаздан» шақырту келген кезде, оны жібергілері келмеді. Ұлбосын Әбенова бұл маңызды сәтті былай деп еске алады:
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– Қожахан Тимур Құлыбаевпен кездейсоқ танысқан еді. Ол
уақытта «ҚазМұнайГаз» Қожаш жұмыс істеген банкіде қаржыландырылатын. Біреу Құлыбаевқа «ABN AMRO» компаниясының
басқарма мүшесінде қазақ жігіт жұмыс істейтінін айтқан екен. Ұлттық компанияға халықаралық құқық және қаржы жайлы білетін
дәл осындай маман қатты керек еді. Бұл жерде де ұлым басқарушы директорға дейін өсті. «Шеврон» компаниясының өкілдерімен
кездесуден кейін, Қожахан барлық келісімшарттарды қайта тексеруді ұйғарды. Бастапқыда Тимур Құлыбаев бұл іске сенімсіздікпен
қарады, ол Кожахан «Шевронды» меңгеріп кете ала ма, жоқ па деп
ойлаған еді.
Бірақ соңында Қожахан Әбеновке «Теңізшевройл» (ТШО) жобасы тапсырылып, нәтижесінде компания бағалы қағаздар нары
ғына кірді. Сол кездегі жағдай құбылмалы еді. ТШО америкалық
«Chevron» компаниясының есебінен қаржыландырылатын. Қожахан компанияның ағымдағы қаржыландыру жүйесін қайта құры
лымдауды ұсынды. Бұл идея мен жобаны үкімет деңгейінде көтеруге тура келді. Үкіметаралық келісім жасалып, нәтижесінде оның
құрылымы қайта қаралды және ТШО облигациялары шығарылды.
Теңіз жобасындағы Қазақстанның ұлттық мүддесін «Шеврон»
және «Эксон Мобил» сияқты ірі трансұлттық корпорациялармен
бірге жұмыс істейтін «Қазмұнайгаз» ұлттық компаниясы» АҚ
ұсынды.
Қазақстанның Энергетика вице-министрі Болат Ақшолақов19
сол кездер жайлы естеліктерімен бөлісті:
– Қожаханды ҚМГ-ға елдің негізгі мұнай-газ компаниясы ретінде ҚМГ-ның стратегиясын әзірлеу қажет болған уақытта, сондай-ақ ТШО-ның жобасына қатысуға (компания ҚМГ-ның негізгі
активтерінің бірі болатын) стратегиясын қалыптастыру қажет кезде жұмысқа шақырылды.
Теңіз – «Шеврон» компаниясының басты активтерінің бірі болатын, сол себепті де біздің батыстық әріптестеріміз бұл мәселені
жете қарастырған еді. ҚМГ-дағы жобаға үлкен көңіл бөлінгеніне
қарамастан, компанияға халықаралық нарықтардың ерекшелігін
жақсы білетін, ағылшын тілін меңгерген және келіссөздерді жүргізіп қана қоймай, стратегиялық тұрғыдан алдына ала жоспарлай
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алатын маман қажет еді. Міне, Кожахан Әбенов осындай маман
болып шықты.
2003 жылы Қожахан Әбенов бастаған ҚМГ мамандарының бір
тобы стратегия әзірлеп, оны қолданысқа енгізуге кірісіп кетті.
ТШО жобасы бойынша тұжырымдаманы бекітіп, іске асыру кезеңіне өтудегі соңғы жұмыстар жасалып жатқан. Тек компанияға
қажетті қаржыны қайдан алу мәселесі ғана шешілмей тұр еді. Қаржыландырудың түрлі нұсқасы ҚМГ-ның табысы және еліміздің
бюджеті үшін пайдалы емес болып шықты. Жоба, бюджет және
ҚМГ үшін оңтайлы шешім іздеген уақыт Болат Ақшолақовтың
күні кешегідей есінде.
– Мұндай шешімді Қожахан Әбенов ұсынған еді, себебі ол шетелдік әріптестермен, халықаралық қаржы ұйымдарымен болған
барлық келіссөзге қатысып отырды. Халықаралық банкте жұмыс істеген кезде жинақтаған тәжірибесі, терең білімі және бәрін ойланып
барып сабырмен шешетін қасиеті оны кез келген жағдайдан алып
шығатын.
Сөйтіп, ақыр соңында әріптестері бір шешімге келіп, жобаны
жүзеге асыру кезеңі басталып кетті. Қожахан мүдделі тараптардың
өзара қарым-қатынасын реттеп, қаржы мекемелері мен әлеуетті инвесторлармен жұмыстар жасалды. Ол уақытта Қазақстан үшін бұл
халықаралық нарықта құнды қағаздарды жариялаудың ең ірісі болатын. Сондай-ақ «road show» қажет еді, яғни дүние жүзі бойынша
әлеуетті инвесторлармен кездесіп, оларды осы жобаға инвестиция жасауға тарту керек болды. Дайындық жұмыстарына Қожахан тікелей өзі қатысқандықтан және нарықтарды білгендігінің,
сонымен қатар жүргізген келіссөздері нәтиже беруінің арқасында
құнды қағаздарға өтінім беру кітабын алты есе пайдамен жабуға мүмкіндік туды.
– Сұраныстың ұсыныстардан едәуір жоғары болуы, төмен
пайыздық мөлшерлемелер туралы әңгіме бастауға түрткі болды, –
деп еске алады Болат Ақшолақов. – Ақыры минималдыдан төмен
мөлшерлемеге қол жеткіздік. Бұл бәріміз үшін үлкен қуаныш еді.
Қожахан мұны естіп, қатты қуанды. Табиғатынан сабырлы ол
эмоциясын көрсете бермейтін. Қожахан инвесторлардың Қазақ
станға сенгеніне және еңбегінің жемісін көргеніне риза еді.
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Ұлбосын бұл жағдайларды ана жүрегінен өткізіп отырды:
– Мұның бәрі оңай болған жоқ. Ұлыбритания және АҚШ-тағы
халықаралық келіссөздерге қатысу үшін Қожаханның көп ұшуына тура келді (Қожахан бір жылда 162 рет ұшты, – автордың ескертпесі). Ол бір тынбай еңбек етті. Қожаханның бұл бастамасын
ұлттық компания, ҚР Үкімет менеджменті қолдап, еліміз табысқа
кенелген қорландырудың жаңа жобасы қабылданып, жүзеге асты.
Қожахан алған бетінен қайтпайтын, өз елінің патриоты еді. Оның
патриоттығы өзіндік көзқарасы мен мықты азаматтық позициясына құрылған болатын.
Қожахан Әбеновтің достарының айтуынша, ол қолға алған кез
келген ісін мұқият, егжей-тегжейлі зерттегенді ұнатады екен. Келісімшарттармен танысқан уақытта Қожахан жай ғана парақтай салмайтын. Мұнай өндіру орындарына баруы, мұнайшылармен сұх
баттасуының арқасында келіссөздерге бес қаруын сайлап баратын.
Ұлбосын Әбенова ұлының жетістіктеріне сүйсініп, ерекше
мақтан тұтады:
– Жаңа жұмысқа келген соң ол Қазақстан үкіметі шетелдік инвесторлармен жасасқан барлық келісімдерді зерттеп шықпақшы
болды, кейбір қате тұстарын тауып, олардың қайта қарастырылуын
талап етті. Сөйтіп, «Шеврон» және «Эксон Мобил» басшыларымен
бірнеше рет кездесуден кейін мемлекеттің қазынасына миллиард
доллар көлеміндегі қаржыны қайтартты!
Берт Ван дер Тоорн бұл оқиғалар жайлы және 2003 жылы Қожаханмен «Қазтрансойл» компаниясын қаржыландыру жөніндегі
келіссөзде кездесуі жайында былай деп еске алады:
– Қожахан өзінің офисінде маған «Шеврон» және «Эксон Мобил» компанияларына ұсынған егжей-тегжейлі сараптамасы жөнінде айтып берді. Мұнда Қазақстанға не себепті қосымша салық
және дивидентік төлемдер тиесілі екендігі айтылған. Қожахан
сондай-ақ Теңіз және Қашаған жайлы да дәлел келтіріп, еліміз
басқаның жетегінде кетіп, пайдадан құр қалмауы керектігін тілге
тиек етті.
Көпшіліктің пікірінше, ұлтаралық компаниялар жақсы дайындалған, алайда компания вице-президентінің қолдауымен Қожахан Әбеновтің де өз позициясы бар болатын.
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2003 жылы Қожаханмен «Қазтрансойл» компаниясын қаржы
ландыру жөніндегі келіссөзге қатысқан Ван дер Тоорн былай
дейді:
– Ол тіпті Анголаның жағдай жақсы екенін тілге тиек етті
және ұлтаралық компаниялар сонау 1991 жылы (саяси тәуекел
кезінде) бекітілген пайданың жоғарғы пайыздық мөлшерлемесін
алып отырғанына реніш білдірді. Осылайша, Қожахан барлық
келісімшартты қайта қарап шығуға қол жеткізіп, Қазақстанның
миллиардтаған долларын сақтап қалды. Міне, осы бір ғана мысалдан оның ел экономикасы үшін үлкен үлес қосқанын көруге болады. Қожахан «ҚМГ»-ның басқарушы директоры болып
енді сайланған уақытта мен онымен Алматыда тағы кездестім.
Ол кезде мен Қазақстандағы ЕБРР өкілдігінің басшылығына келу-келмеу жайлы ойланып жүргенмін. Біз Қожахан екеуміз оның
ұсынысымен тауға шығып, бұл жұмыстың барлық оң және теріс
жақтарын талқыладық. Соңғы рет 2004 жылдың қазан айында,
«KIOGE» мұнай-газ конференциясының салтанатты қабылдауында кездестік. Жеке сұхбаттасатын бөлме тауып әңгімелестік.
Сол кезде ол маған Халық банкіне ауысқанын және бірінші санатты коммерциялық банк болуына қолынан келгенін жасайтынын
айтқан еді.
Осы жағдайлар туралы Қожаханның досы, әріптесі Қайнар
Қожымов20 былай деп еске алады:
– Қазақстан Үкіметінің жоғары лауазымды шенеуніктерімен
кездесу кезінде ТШО жобасына қатысушы-компания басшы
ларының бірі компаниясының осы жобаға миллиардтаған инвестиция салғанын және Қазақстанның тарапынан қандай да бір
талап қоюдың дұрыс еместігін айтқан болатын. Бұл мәлімдеме
қазақстандық тарапты қиын жағдайға қалдырғанын көрген Қожахан қарапайым мысал келтірді: «Мен сізге өз машинамды саттым делік. Ал бір жылдан кейін сіз маған келіп, осы автомобильге қанша ақша жұмсағаныңыз туралы: орындықтардың тысқабын, әйнек тазалағыштың щеткасын ауыстырғаныңызды, жаңа
автомагнитола қойғаныңызды, тіпті қандай да бір бөлшектерді
ауыстырғаныңызды айта бастайсыз. Бірақ, шындап келгенде, бұл
енді сіздің машинаңыз ғой! Міне, мәселе қайда жатыр!».
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Келіссөздердің қиындығына және өте ресми болғандығына қарамастан, Қожахан орынды әзіл-қалжың айтып отыратын. Тағы
бір оқиға жайлы Қайнар Кожымов Қожахан Әбеновтен естігені
бойынша баяндайды:
– ТШО жобасы бойынша тағы бір ауыр келіссөздерден кейін
қатысушы-компанияның бір өкілі егер Қожахан «ҚазМұнайГаз»-да жұмыс істемейтін болса, тек сол үшін ай сайын жалақы
төлеп отыруға әзір екенін айтып қалыпты. Дегенмен, Қожаханның
пікірінше, әдетте ол лайықты жауап табу үшін азды-көпті ойланатын көрінеді. Бірақ осы жолы: «Зейнеткерлікке шығатын болсам,
сіздерге бірден хабар беремін», – деп бірден жауап беріпті.
Қожаханға Батыстың өмір салты ұнайтын, бірақ өмірінің соңғы
күніне дейін ол өзінің елінің патриоты болып қалды. Оның жаңа
жұмыс орнындағы барлық ұсынысы қарапайым адамдардың өмірін жақсартуға арналған еді.
Ұлбосын баласы жайлы естеліктер мен өмірінің түрлі кезеңін
еске түсіріп, былай дейді:
– Үкімет отырыстарының бірінде Владимир Школьник бюд
жетке миллиард доллар келіп түскенін мәлімдегенде, Қайрат
Келімбетов: «Экономикамыз қазіргі кезде «қызып кету» алдында,
сондықтан бұл ақшаға мұқтаж емеспіз», – деп қарсылық білдіреді. Бірақ әрдайым сабырлы жүретін Қожахан бұл жолы шыдамай
кетіп, Экономика және бюджеттік жоспарлау министріне: «Қызып
кету экономикада емес, сіздің басыңызда шығар», – деп жауап береді. Өйткені америкалықтардың («Шеврон» және «Эксон Мобил»)
Қазақстанға миллиард долларды қайтаруы үшін Қожаханның қандай күш жұмсағаны Келімбетовтің ойына да кіріп-шықпаған. «Бұл
соманы әлеуметтік қажеттіліктерге бөлу дұрыс емес пе» деген
Қожахан министрге Астанадан 100 шақырым шығып, қарапайым
адамдардың қалай өмір сүріп жатқанын көруге ұсыныс айтты. Ол
уақытта мұндай мәлімдемені ешкім де жасай алмас еді, зал бір сәт
тынышталып қалады. Содан кейін сыбыр-гүбір күшейіп, тіпті Қожахан Н.Ә. Назарбаевтың туысы екен дегенді де айтып жатты.
«ҚазМұнайГаз» АҚ басқарушы директоры болған Қожахан
Атырау мұнай өңдеу зауытын қалпына келтіруді талап етті. Ол
барлық шығын бес жылда қайтарылатынын және алдағы 50 жыл
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бойы пайда әкелетінін дәлелдейтін өз есептерін көрсетті. Ұлбосын
баласына қатты алаңдаулы еді, себебі жұмыс көлемі артып, ол өзін
аямай жұмысқа тұтастай берілді.
– Қожаш жұмысында түнгі екіге дейін отыратын. Ол не себепті
мұнайы көп елдің бензині қымбат әрі сапасыз болатынын түсінбейтін. Сондықтан ол зауытқа жеткізілетін мұнай сапасын жақсарту
мақсатында шикізатты қайта өңдеу көлемін арттырмақ болды. Бұл
үшін Өзен мен Ембінің ауыр мұнайын жеңілірек Теңіз мұнайымен
араластыруды ұсынды.
Қожаханның осындай табысты ұсыныстарын Тимур Құлыбаев
жоғары бағаласа, бір жағынан, әріптестері Әбеновтің жаңашыл
бастамаларын қабылдамады. Қожахан кейде анасына осы ойларын
айтатын.
– Тимур Құлыбаев Қожаханға жақсы қарайтын, оған ұлымның
идеялары ұнайтын. Егер Қожахан қандай да бір мәселе бойынша қабылдауына келсе, Тимур Асқарұлы кабинетіне еш кезексіз
шақыратын. Әрине, мұндай қарым-қатынас Құлыбаевтың қабылдауына көптен бері кіре алмай жүргендерге ұнамайтын.
Мен ұлымды қатты уайымдап, оның жұмыстан шығып кеткені дұрыс па деп ойладым. Себебі оны көре алмайтындар да, бетіне өтірік күліп қарайтындар да жеткілікті еді. Бірақ Қожаш менімен келіспейтін, себебі айналысып жүрген ісі оған қатты ұнайтын.
Оған қоса, Тимур Асқарұлымен жұмыс істеп жүргендіктен, белгілі міндеттерім бар дейтін. Жұмыстан тым кеш келетін. Ондайда: «Анашым, сіз Тимур Асқарұлының қаншалықты көп жұмыс
жасайтынын көрсеңіз ғой. Мен кеш кетсем, ол менен де ұзағырақ
қалып, кабинетінде отыратын», – деп жауап беретін.

М ҮМКІН ЕМЕС НӘРСЕ ЖОҚ
Дегенмен 2004 жылдың қазан айында Қожахан Әбеновке жаңа
жоба – дамудың жаңа деңгейіне көтеру үшін Халық банкін оңтайландырумен айналысу тапсырылды.
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Халық банкін шетелдіктерге сату өзекті мәселелердің бірі болатын. Банктің негізгі акционерлері Тимур Құлыбаев пен әйелі бұл мәселені қарастыру үшін Қожаханнан қаржыгер ретінде
көмек сұрады. Ол Халық банкін ел үшін сақтап қалу мақсатында
күні-түні тынбай жұмыс жасады. Бұл шақта Қожахан Халық банкінің әлсіздеу тұсы – құрылымдық қаржыландыру, халықаралық
қатынастар жағында қызмет етіп жүрген. Сол себепті де Қожахан
бұл іске білек сыбана кірісіп кетті. Осылайша Қожахан ұсынған
тың идеялар банктің одан әрі қалыптасуы мен дамуында маңызды
рөл атқарды. Ол осы қаржы институтының зор әлеуетін, банк капиталының құрылымын және қаржыландыруын өзгертуге мұнда мол мүмкіндіктің бар екенін көре білді. Бұл іске кірісіп, одан
пайда алу, проблеманың неде екенін түсіну, құрылымды оңтайландыру, шешімнің дұрыс екенін дәлелдеу сынды кәсіби қызығушылық еді.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ инвестициялық қызметінің
бұрынғы басқарушы директоры Дәурен Қарабаев21 былай деп еске
алады:
– Мен Қожаханмен ол «ABN AMRO»-да жұмыс істеп жүрген
кезінде танысқанмын. Ол уақытта жоғары лауазымда еді, ал мен
қызметті енді-енді бастап келе жатқанмын. Біз жас едік, екеуміз де
табиғатымыздан нақты ғылымдарға жақынбыз, дегенмен өзімізді
қаржы саласында тапқанбыз. Міне, сондықтан да біз жақсы араласып кеттік.
Көп адамдар сұрақтың мәнісін толық түсінбей, қиын әрі шиеленістіріп жауап беріп жатады. Ал Қожахан болса керісінше қарапайым тілмен түсіндіре білетін еді. Оның осы қасиеті адамдарды өзіне жақын тартатын. Ойлау қабілеті бірегей болуымен
қатар, ерекше еңбекқорлығымен көзге түсетін. Қол астындағы
жұмысшыларына тапсырылған жұмыстарды мәжбүрлеп істетпейтін, қайта өзі үлгі көрсетіп, ынталандырып отыратын. Мен Қожаханның командасында болғанымды мақтан тұтамын.
Қожахан Әбеновтің мінезі жұмсақ әрі қарапайым болатын, дегенмен талап қоя білетіндігімен, байыптылығымен, өз көзқарасы
үшін аяғына дейін тұратындығымен ерекшеленетін. Өзі зерттеу
жұмыстарына жақын болғандықтан, кейбір нәрселердің әлі де
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зерттелмей келе жатқандығы жайлы ашық айтатын. Айтып қана
қоймай, «ақтаңдақ» тұстарды зерттеуге кірісіп те кететін.
Ол кезең туралы Үміт Шаяхметова – «Halyk Bank» басқармасының төрағасы былай деп еске алады:
– Жаңа жерде жұмыс істеу алғашқы жылы (2004-2005 жж.) өте
қиын болды. Қожахан Әбеновке «ABN AMRO»-да кеңінен қолданылып жүрген, ал «Халық банкі» ұйымына енді ғана енгізіліп
жатқан жаңашылдықтар жайлы түсіндіріп, әріптестерін көндіру
қиынға соқты. Кей жерінде біздегі жүйеге сәйкес келмесе, енді
бірде адамдар жаңашылдықты қабылдауға дайын емес еді. Міне,
осындай жағдайда біз бір-бірімізге қолдау көрсетуге тырыстық.
Бұл жайлы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор Александр Павлов22 былай деп
еске түсіреді:
– Мен Халық банкіне 2004 жылдың басында келдім, мұнда команда кезекті рет қайтадан өзгерді, сол үшін де мекеменің болашағы қандай болатыны айқын емес еді. Сонымен қатар, қаржы
секторындағы бәсекелестік күшейе түсті, сондықтан да жұмысқа
тек түзетулер енгізу ғана емес, банктің стратегиясын қайта құру
қажет болды. Мұндай жағдайларда жоғары кәсібилік, көрегендік, ірі компаниялар мен шетелдік банктердегі жұмыс тәжірибесі,
көбінесе тапқырлық пен ерекше ойлау сияқты құнды қабілеттер
бағаланады. Мен өз тәжірибемнен білетіндей, бір адамнан осы
қасиеттің барлығын күтуге болмайды. Тек командалық жұмысты
орындау барысында ғана сіз әріптестеріңіздің күшті және әлсіз жақтарын біліп, олардан не талап етілетінін немесе қандай
тапсырманы беруге болатынын білетін боласыз. Сондықтан мен
Қожаханның Халық банкіне келуін өзім үшін де, онымен бірге
жұмыс істеген әріптестер үшін де тағдырдың сыйы деп қабылдаймын.
Мамандығы физик Қожаханның іскерлік мәселеде өзінің
қалыптасқан көзқарасы болатын, қандай да бір проблеманың
нақты себептерін іздеп тауып, шешуге тырысатын. Ол дәл осы
коммерциялық тұрғыдан жақсы шешім қабылдайтын еді. Оның
бұл қасиеттерін әріптестері, «Халық банкінің» басшылары бағалайтын.
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– Қазіргі заманда «интеллигент» ұғымының көмескіленіп кеткені сонша, бастапқы мәнін жоғалтып алғандай. Бұл құрметті кез
келген адамға теліп жатамыз, – дейді Александр Павлов. – Алайда
Қожахан нағыз интеллигент еді. Тәрбиелі, жұмсақ мінезді, керемет
білімді болатын. Ол ұсынылған шешімдердің дұрыстығына көзі
жетсе, айтқанынан қайтпай, дәлелдеп шығатын. Ешқашан дауыс
көтермейтін, ойын нақты-нақты айтатын, сондықтан да онымен
бол
ған пікірталаста артық эмоцияға жол берілмейтін. Бір
лесе
жұмыс істей бастағанымызда Қожахан Әбенов бір нәрсеге қарсы
болса, оның бұған қарсы айтар уәжі барын түсіндім. Дегенмен нақты
дәлелдер, қолда бар сараптамаларды келтіре отырып, өз ойын
шыққан адамды ықыласпен тыңдайтын. Бұл, өкінішке қарай, қазір
жоғалып бара жатқан қасиеттердің бірі. Көбіне-көп адамдар өзінің
айтқанын ғана дұрыс деп, ортақ істі құрдымға кетіріп жатады.
Қожахан білімділігімен қатар эрудициясы мықты жан еді. Қандай сала болмасын, оп-оңай кірісіп кететін. Физик-теоретик бол
ғанымен, экономист мамандығына да сіңісіп кетті. Бұл – бұл ма,
Қожахан мұнай жобаларын да керемет білетін белгілі банкир болып шықты. Халық банкіне келіп, ол өте жылдам, менің ойымша, көп күш жұмсамастан, жылдар бойы жинақталып қалған мен
банктің дамуына елеулі кедергі келтірген көптеген проблемаларды
шеше білді. Адам талантты болса, кез келген саланы оңай меңгеріп
кетеді, меңгеріп қана қоймай, сол саланың үздігі болып шығады.
Біздің Қожахан сондай таланттылардың қатарынан еді.
Қожахан Әбеновтің үлкен жетістіктерінің бірі – акционерлерді,
директорлар кеңесін және Халық банкінің менеджментін IPO-ға
(Лондон қор биржасында акцияларды бастапқы жариялау) баруларын көндіруі еді.
Үміт Шаяхметова:
– Ол уақытта банк дамуының түрлі жолдары қарастырылып
жатты. Менеджменттің бір таңдауы банк акцияларының бір бөлігін
стратегиялық инвесторға сатуға түсті. Алайда Қожахан ТШО-мен
болғанындай, IPO – банк және оның акционерлері үшін ең тиімді жол екендігін дәлелдеп шықты. Бұл банкті басқаруды сақтай
отырып және капитализациясын арттыра отырып, оны халық
аралық нарыққа шығарудың, оны мүлдем басқа институтқа –
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Лондон және Қазақстан қор биржаларында акциялары сатылатын бірден-бір жолы еді... Халық банкінің халықаралық инвестициялық қызметін жетілдіре жүріп, Қожахан Әбенов Ресей және
Қырғызстанда филиалдарын ашуды жолға қойды.
Қаржыны технологиялық процестермен бірігуі ретінде венчурлық қаржыландыруды, экономиканы дамытудың мүмкіндіктері
ретінде салықтық инжинирингті дамыту, т.б. мәселелер Қожаханның жоспарында да бар болатын.
Кез келген адамның қабілеті де түрліше болып келеді. Бірі –
жақсы орындаушы, бірі – тамаша ұйымдастырушы әрі басшы дегендей. Ал Қожахан жасампаз болатын. Тың идеялар айтып, оны
оп-оңай іске асыра алатын. Былай қарағанда, көшбасшы-ұйымдастырушы да емес, бірақ интеллектісі өте жоғары болғандықтан,
оның бірегей ұсыныстарына тең келер ештеңе жоқ еді.
Уақыт көрсеткендей, Абенов Қожаханның банкті IPO-ға шығару ұсынысы уақытылы және дұрыс болды. IPO-ға дейін «Халық
банкінің» басқармасы банктің 51% үлесін екі баланстық құнға сатып жіберуге дайын болды. IPO-ға шығып және де акционерлік капитал үлесінің 25%-ын сату нәтижесінде банк алты баланстық құн
алды. Халық банкінің нарықтағы құны айрықша өсті. Сонымен
қатар, акционерлер банкті бақылау құқығынан айырылған жоқ, ал
бұл негізгі шарт болатын. Осылайша, банк 750 миллион долларға
сатпақшы болған, бірақ IPO жүргізгеннен кейін оның бағасы
6 миллиард долларға өсті.

Ж ҰМЫСТАН ТЫС
Қожахан табиғатынан аз сөйлейтін, тұйық жан болатын. Деген
мен бәрі оны құрметтейтін. Достары оның адалдығын, жоғары
интеллектін және кез келген жұмысты мінсіз атқаратындын бағалайтын. Айналасындағылар қандай да бір проблема жөнінде ақылдасуы немесе өзекті мәселені талқылауы керек болса, Қожаханға
келетін. Ол нағыз дос бола білді.
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Кейде өз ойымен өзі отырып, айтылып жатқан мәселені естімеуі
де мүмкін еді. Бірақ әңгімеге кіріссе, орынды, пайдалы ақпарат
беретін. Оның керемет қасиеті бар еді: проблеманы жан-жақты
қарастыратын және жағдайды бағалай отырып, тиісті шешімін табатын.
– Ол Алматы тауларын қатты жақсы көретін, – деп еске алады
Ұлбосын. – Біз Медеу жақта тұратынбыз. Таза ауада жүргенді ұнататынбыз. Қожахан маған серік болып, екеуміз Іле Алатауының
етегінде бір сәт серуендеп қайтатынбыз. Бірақ серуендеп жүргенде
де жұмысын, жаңа жобаларын бәр сәт есінен шығарған емес.
Күнделікті өмірде Қожахан Әбенов өте қарапайым болатын.
Досы Арман Тұяқов былай деп еске алады:
– Оның астында «Нива» болатын. Тек қажетті деген нәрсесін
алып, бәріне қанағат тұтатын. Бар арманы – анасының жағдайын
жасау еді. Оған арнап бақшасы бар үй салғысы келетін. Зейнеткерлікке ертерек шығып, сүйікті ісіммен айналыссам дейтін.
Жұмысты беріліп істейтін еді. Сол себепті мұндай бірегей адамға
өмірде қиын келіп жататын. Себебі бәрін жүрегіне жақын алатын.

С ОҢҒЫ ІС
2006 жылдың сәуір айында Қожахан Әбенов әріптестерімен бірге төрт күнге Азияға – Гонконг және Сингапурге роуд-шоуге (түрлі қаладағы кездесулер) аттанды.
– Бұл уақытта ол өзін жайсыз сезініп жүрді, – дейді Үміт Шаях
метова. – Қожахан маған: «Үміт, өзім де түсінбеймін не болғанын,
бірақ бір түрлі сезімдемін. Шаршаңқы қалпымнан арыла алмай-ақ
қойғаным», — деген болатын. Мен оған: «Іссапар аяқталған соң
міндетті түрде тексерістен өт. Денсаулығың бірінші кезекте болуы
тиіс», – деп жауап бердім.
Кейін, Лондонда IPO өткізуге дайындалып жатқан кезімізде
Қожаханның жағдайы қиындап кетеді. Үміт Шаяхметова ол үшін
уайымдағанын айтады.
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– Біз роуд-шоудан қайтып келдік. Қожахан да уақыт создырмай,
араға бір күн салып дәрігерге барды. Бірнеше сараптама жасалған
соң, оған диагноз қойылды. Сөйтіп мамыр айының орта кезінде
анасы екеуі ары қарай емделу үшін Америкаға ұшып кетті. Уақыт
та өтіп жатты. Мамыр, маусым, шілде... Тамыз айы да келіп жетті.
Мен де бұл кезде Америкада едім, Қожахан қоңырау шалып, АҚШтың екінші шетіне, Сиэтлге келуімді өтінді.
Бұл достардың соңғы рет көрісіп, әңгімелескен үш күні еді. Өкінішке қарай, дәрігерлер ауруды кеш тауыпты. Алайда Қожахан
үмітін үзбей, ақыры жақсы боларына сенді. Ауруы меңдей бастаған
кездері Қожахан көп ойға берілетін.
– «Қайта өмірге келсем, бәрін басқаша істер едім, уақытымның
көп бөлігін жақындарым мен достарыма арнайтын едім. Көп демалып, саяхаттап жүрер едім» деген болатын, – дейді Үміт. – «Мен
әлі жаспын ғой, дұрыс жолдан таймай өмір сүруге тырыстым. Еш
күнә жасамадым...» деп, Мәскеуде, жатақханада тұрған шағын
еске алды. Бір күні көшеде келе жатып, кішкентай марғауды көріп
қалғанын, тамақ бергенімен, асырап алмағанын айтты. Неге екенін
қайдам, сол кезде үйсіз қалған мысық есіне түсіп, өміріндегі ең үлкен күнә сол болар, енді, «міне, жазасын тартып жатырмын» деп
ойлады.
Қожахан осы үш күн бойы ойға беріліп: «Бұл өмірде жаза
басқан жерім не болды екен?» – деп, өткен күндерді еске түсірді.
Ойына өз қолынан тамақтандырған мысықтан басқа ештеңе келмеді...
Қожаханның достары мен жақындары Америкада бір шешім табылар деп үміттенді. Бәрінен де анасына қатты батты: бар өмірін
ұлына арнаған ол шарасыз халде еді. Ал Қожахан анасының өмірі
ендігі не болар екен деп қатты уайымдайтын.
Әріптесімен жазысқанында Қожахан былай депті: «Анама менің
науқастанып қалуым ауыр тиді, дегенмен өзін-өзі қолға алып, білдірмеуге тырысады. Егер ол болмағанда, мен еш нәрсеге алаңдамас едім. Жасым бар болғаны 35-те болғанымен, өмірім қызықты
болды, көп іс тындырып үлгердім. Дегенмен қандай ана өз ұлының
өлімін көргісі келсін, сондықтан барынша ұзағырақ өмір сүруге
тырысамын. Бұл менің қолымнан келетін шығар».
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Қожахан Әбенов Халық банкіге 2004 жылдың орта кезінде келіп, IPO-ның жабылатын күні өмірден озды. Бұл 2006 жылдың
14 желтоқсаны еді. Қатты ауырып жүргеніне қарамастан, соңғы
сағаттарға дейін электронды хаттарға жауап беріп, телефонмен
әріптестеріне ақыл-кеңесін беріп отырды. Халық банкі, ондағы өзгерістер Қожаханды соңғы күндерінде алға жетелеген өміріндегі ең
үлкен іс болды.
Қожахан сияқты жандардың аз ғұмыр кешетіні өкінішті-ақ. Бұл
әділетсіздік қой. Оның өмірден жастай кеткені туған-туысына,
достары мен әріптестеріне ауыр соққы болды. Жас кезімізде бұл
өмірдің жалғандығын, тез өтіп кететіндігін көп ойлай бермейміз.
Алайда жамандық айтып келмейді, бұл қаза бәрін де есеңгіретіп
кетті.
Соңғы жылдары баласының бас алмай жұмыс істегені Ұлбосынға ұнамайтын, ұлына үнемі денсаулығыңды ойласаңшы деп
айтып отыратын. Қожахан болса, бұл жоба еңбегімнің нәтижесі
деп жауап берді. 2006 жылдың 14 желтоқсанында ол қайтыс болды.
Бұл күні онымен қоштасып үлгермегенім жаныма қатты батты...
Қожаханды туған жері Алматыға жерледі. Қожахан Әбеновтің ескерткіш зиратында оның жұлдыздай жарқ еткен қысқа ғана ғұмыры,
жалғыз ұлынан айырылған анасының ауыр қайғысы жатыр.

51

С ӨЗ СОҢЫ
Қожахан Әбеновтің өмірден озғанына да он жылдан асыпты.
Алайда туған-туыстары, достары мен әріптестері абзал азаматты
ешқашан ұмытпақ емес, ол мәңгі жүректерінде. Бәрі де оның мейірімді, ақкөңіл жан болғандығын айтады. Қамшының сабындай аз
ғана ғұмыр сүрген, атқарар талай ісі болған мұндай жанның өмірден ерте кеткені көңілге қаяу салады.
Өміріндегі ең үлкен жетістігі деп соңында қалған ұлы мен
қызы – Арман Қожаханұлы мен Қорлан Қожаханқызын айтуға
болады. Немерелерінің атын Ұлбосын қойған екен.
– Бір ақын кісі маған Қожаханның балаларын Қожан және Ұлжан деп атауға ұсыныс айтты, алайда бұл отбасымызда орнығып
қалған дәстүрге сай емес деп, әулетіміздің жалғасы болсын деп
бір немеремнің есімін Арман, екіншісін Қорлан (ақындар жырға
қосқан әулие есім) қойдым.
Немерелерім жақсы оқиды, тіпті 3-сыныптан бірден 5-сыныпқа
ауысып үлгерді. Қазір олар Алматыдағы QSI халықаралық Америка мектебінде білім алуда. Екеуі маған үздік оқимыз деп уәде берді, егер осы қалыптан танбаса, 7-сыныптан кейін грантқа ие болуы
мүмкін. Бұл – өздері қабылдаған шешім, ұлымнан қалған мінез бе
деймін. Қожаханның көп қасиетін осы екі немеремнен көремін, оны
тіпті айналамдағылар да көріпті. Бірде екі немерем мектептегі жетістіктері үшін тағы да мақтау қағазын алып келгенде отбасылық
досымыз Үміт Шаяхметованың: «Бәрі сіздің тәрбиеңіздің арқасы,
Қожаханнан да берілген мінез», – дегені бар. Иә, бұдан артық айт
пассың! Сабақтан бөлек, домбырада ойнайды, ұлттық рухымызды
бойға сіңдіруде. Енді бұл жерде аталарының қаны, марқұм күйеуім
маған күй арнап, домбырада шебер ойнайтын еді. Ал қазір көңіл
күйім жоқ болған кездері Арманым мен Қорланым маған домбырада күй ойнап береді. Қожашымның тұяғы – екі немеремнің барына
Алла Тағалаға шүкір деймін.
Қожаханның досы Арман Тұяқов оның өмір жолын былай деп
сипаттайды:
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– Қожаханның өмірдегі ең үлкен жетістігі деп, біріншіден, шетелдік инвесторлармен келіссөздер жүргізіп, елімізге миллиард
долларды қайтаруы, екіншіден, мемлекетіміздегі абсолютті лидерге айналған отандық «Халық банкі» ұйымын сақтап қалуы деп
білемін. Банктің шетелдіктерге сатылып кетпеуі үшін Қожахан
қолынан келгенін аямады: Лондонның қор биржасына (IPO) өзінің акцияларын жариялау арқылы портфельдік инвесторларды
тартты. Бұл Теңіз жобасының шетелдік инвесторларымен және
халықаралық қаржы институттарымен жүргізілген бірнеше сатылы, күрделі келіссөздер еді. Қожаханның қабілеті, бірегей ой
лауы және келіссөз жүргізу қабілеті оң нәтижеге қол жеткізуге
мүмкіндік берді.
Қожахан тумысынан ерекше жаратылған жан еді. Ол күні-түні
қағаздан бас алмай, қаржы модельдері мен тұжырымдар, сандар
әлеміне кіріп кететін. Соған қарамастан, лауазымдары мен дәрежесін бөліп-жармай, әріптестерімен де сөйлесуге уақыт табатын.
Келіссөздер кезінде Қожахан қарсы тарапты өз компаниясының
тұжырымы дәлелді екендігіне сендіруге тырысып бағатын. Бірақ
ойын оларға ілтипат көрсете отырып, жаймен жеткізетін. Қожахан
проблемаларды оңтайлы шешумен қатар, күрделі тұжырымдарды
оңай түсіндіре білетін әрі ойлағанын жүзеге асыра білетін көреген
еді. Оның дарындылығы да осындай қасиеттерінен болса керек.
Қожахан компанияның Теңіз жобасындағы жетістігі әлі бастамасы
ғана дейтін. Келешекте еліміздің мұнай-газ саласындағы тірегіне аналатын ұлттық компаниялардың ірі жобалардағы (Қашаған
және Қарашығанақ) рөлін қайта қарастыру керек дегенді де Қожахан сол кезде айтып кеткен еді.
Күрделі экономикалық жағдайға қарамастан, Қожахан Әбенов «Халық банкінің» акцияларын Лондон биржасында жария
лау керек деген ұстанымынан қайтпады. Осылайша, Қожаханның арқасында банктің акциялары бір ғана стратегиялық инвесторға сатылып кетпеді. Ол екі нұсқаның да оң және теріс
тұстарын көрсетіп, толық есеп ұсынды. Идеясын іске асыру
үшін екі жылдай уақыты кетті. Бұл уақыт аралығында Қожахан аталмыш саладағы әрбір шешім үшін уайымдап, әр істің
басы-қасында жүрді. Арада қаншама жыл өтті, «Халық банкі»
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Қожахан Әбеновтің көрегендігінің жемісін көріп, әлі де Лондон
биржасына табысты қатысып келеді.
Ол қолға алған кез келген жобаны жан-жақты талдайтын. Қожахан терең зерттеп, соңғы деталіне дейін талдайтын. Қандай да
бір идея ұсынса, оны заң жағынан да, қаржылық жағынан да қарастырып, талдап әкелетін. Қожахан – рухы мықты жан еді. Кейбір идеяларды іске асыру қиын деп шағымданып келетіндерге Қожахан қатты ауырып жүрген кезінде де: «Салың суға кетпесін», –
деп жауап беретін.
Әріптестері мен достары өмірде Қожахандай жанды кездестірулері үлкен мәртебе деп біледі. Ол ешқашан мойымай, қиын
мәселелердің шешімін табуға, жаңашылдыққа жақын болуға; ал, ең
бастысы, адами құндылықтарды бағалап, өзіңдегі ең жақсы қасиеттерді дамытуға үйретті. Қожахан Әбеновтей арда азаматтың өмірден өткеніне он жылдан артық уақыт өтсе де, әріптестері қандай да
бір мәселеде: «Менің орнымда Қожахан не істер еді?» – деп шешім
қабылдап жатады.
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Ескертпелер
Мұхтар Шаханов – ақын, жазушы. Көптеген өлең кітаптарының және халық арасына кең тараған бірқатар әндердің авторы. Балладалары мен поэмалары дүние жүзі халықтарының
20-дан астам тілдеріне аударылған.
1

Қожахан Шәкенов 1929 жылы 25 қарашада бұрынғы Талдықорған облысы Панфилов ауданында дүниеге келген. 1953 жылы
Алматыдағы медицина институтын, емдеу факультетін бітірген.
Жақсы көрсеткіштері мен белсенді өмірлік ұстанымы үшін
институтта жұмыс істеуге қалдырылады. Мұнда ол еңбек жолын
стажер болып бастап, доцент ғылыми дәрежесіне дейін көтеріледі.
Қалыпты анатомия бойынша дәріс оқыған. «Балалар ағзасының
дамуы» тақырыбында диссертация қорғап, «Мектеп гигиенасы»
кітабын шығарды. Мединституттың тарихында алғаш рет алғашқы
екі курста қазақ тобын ұйымдастырды.
2

Ұлбосын Әбенова 1939 жылы 3 наурызда Оңтүстік Қазақстан
облысында дүниеге келген (Арыс қ.). Медицина ғылымдарының
докторы (1985 ж.). Алматы мемлекеттік медицина институтын
(1963 ж.) және Мәскеу медицина ғылым академиясының вирусология институтында аспирантураны (1968 ж.) бітірді. 1968 жылдан
бастап Денсаулық сақтау министрлігінде эпидемиология, микробиология және жұқпалы аурулар институтында кіші, аға ғылыми
қызметкер, топ жетекшісі, 1980 жылдан бастап зертхана жетекшісі
болып жұмыс істеді. Оның басты ғылыми-зерттеу жұмыстары –
вирусологияға арналған «Онкогенді және жұқпалы вирустардың
ықтимал ассоциациялары».
3

Қожахан – парсы тілінен аударғанда қожа сөзі: «басшы», «қожайын», «мырза», «ұстаз», «дана» дегенді білдіреді. Қазақ тілінде
қожа сөзі «ие», «отбасы басшысы», «меншік иесі» деген мағынаға
4
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ие. Сонымен қатар Орта Азия және Қазақстан халқы арасында ислам дінін таратқан Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың және
алғашқы халифалардың ұрпақтары қожа аталады. Қазақтардың
дәстүрлі көзқарастарына сәйкес қожа Шыңғыс ұрпағы – төрелермен тең дәрежеде, ақсүйек өкілі саналатын әлеуметтік-этникалық
топқа жатты. Ата-аналар қоғамда құрметке қол жеткізсін деген
ниетпен баласының есіміне «қожа» сөзін жалғаған (Мысалы, Қожахан, Қожагелді, Қожабек). Ал «хан» сөзі – орта ғасырлардағы
түркі-моңғол халықтарында мемлекет басқарған билік иесі. Түркі
тілдес көшпенділердің рулық-тайпалық қарым-қатынас дәуірінде қандас туыстарын бір рулық қауымға біріктірген адамды (көне
түркі-моңғол тілінде «хан» сөзі «қан» мағынасында қолданған)
атаған.
Виктор Жданов (1914-1987 жж.) – ғалым-вирусолог, эпидемиолог және денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастырушы, КСРО
РМҒА академигі (1960 ж. бастап). 26 жыл Д.И. Ивановский атындағы Вирусология институтының директоры болған. Шешекті ғаламдық жою бағдарламасының авторларының бірі (1958 ж.).
Вирустық инфекциялар (инфекциялық гепатит және тұмау),
инфекциялық аурулар эволюциясы, вирустар жіктемесі бойынша, вирустардың молекулярлық биологиясы бойынша негізгі
еңбектер. Ждановтың ғылыми жұмыстары, 3 жаңалығы мен
30 монографиясы (оның ішінде 1969 жылы КСРО МҒА Д.И. Ивановский атындағы сыйлыққа ие болған «Вирусология» моногра
фиясы эпидемиология мен вирусология мәселелеріне арналған.
5

Асқар Құсайынов – Қазақстанның ИТ-менеджерлері қауымдастығы басқармасының төрағасы. Жиырма жылдан астам уақыт
бойы ИТ басқару саласында еңбек еткен. Ол сондай-ақ Ұлттық
ақпараттық технологиялар кеңесі мен Бірінші несие бюросының
отырыстарына қатысады. Ол бұрын елдегі ірі телеком-операторда
ақпараттық технологиялар жөніндегі директор болып қызмет істеген. Өзі ақпараттық технологиялар мен банктік төлем карталары
бөліміне басшылық жасаған «Халық Банк» АҚ дирекциясының
мүшесі ретінде жұмыс істеген.
6
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Сергей Капица (1928-2012 жж.) – Кеңес Одағының және Ресейдің ғалым-физигі, ағартушы. 1928 жылдың 14 ақпанында Кембриджде (Ұлы
британия) туған. 1935 жылы Капицаның отбасы
КСРО-ға оралған. Капица сол кезден бері Мәскеуде тұрады. 1949
жылы Мәскеу авиация институтын бітірген.
Ғылыми қызметін 1949 жылы бастаған. Физиканың жер магнитизмі, қолданбалы электродинамика, элементарлық бөлшектер
физикасы салаларында еңбектенген. 1953 жылы «Механикалық
қысым кезінде тау жыныстарының магниттік қасиеттерін зерттеу» тақырыбы бойынша физика-математика ғылымдарының
кандидаты дәрежесіне диссертация қорғаған. 1956 жылдан бастап
Сергей Капица Мәскеу физика-техника институтында (МФТИ)
сабақ береді. 1962 жылы (басқа дереккөз бойынша – 1961 жыл)
«Микротрон» (жұмыстың конструкторлық бөлігін А.Э. Атовмьян
орындаған) тақырыбы бойынша БЯЗИ-де диссертация қорғап,
физика-математика ғылымдарының докторы атанды. 1965 жылы
МФТИ-де профессор дәрежесін алады. 1965 жылдан 1998 жылға
дейін жалпы физика кафедрасында алғашқы үш курстың студенттеріне жалпы физикадан сабақ берді. Көп жылдар бойы осы
кафедраның меңгерушісі болды.
1973 жылы Капица «Ғылым өмірі» атты кітабын шығарды. Кітап «Очевидное – невероятное» телебағдарламасының жарыққа
шығуына алғышарт болды. Сол жылы аталған телебағдарламаны
жүргізе бастады.
7

Бетесда (англ. Bethesda) – ресми өзін-өзі басқару органы жоқ
елді мекен, Мэриленд штатының Монтгомери округінде орналасқан. Вашингтонның солтүстік-батыс жағы саналады. 2000 жыл
ғы санақ бойынша халық саны 55,2 мыңды құраған. Қаланың
атауы ХІХ ғасырдың 20-жылдарында тұрғызылған шіркеуден
алынған.
Бетесда аумағында медициналық ғылыми-зерттеу орталық
тарының кешені (АҚШ ұлттық денсаулық сақтау институттары),
кәсіби медициналық ассоциациялардың орталық кеңселері (атап
айтқанда, америкалық гастроэнтерология ассоциациясы мен Америка гастроэнтерологтарының алқасы) орналасқан.
8
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Ұлттық жаратылыстану тарихы музейі (ағыл. National Museum
of Natural History) – 1910 жылы негізі қаланған және Смитсоновский институт басқаратын музей. Музей Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтон қаласындағы Ұлттық аллея (ағыл.
National Mall) аумағында орналасқан. Музейге кіру тегін. Музей
Рождество күнінен басқа 346 күнде ашық болады.
Музей коллекциясында 126 миллионнан астам өсімдіктердің,
жануарлардың, пайдалы, минералды, тау-жынысы, метеориттердің, сондай-ақ археологиялық және мәдени артефактілердің үлгілері бар. Мұнда табиғи тарих бойынша 185 кәсіби маман жұмыс
істейді.
9

Вашингтон монументі (ағыл. Washington Monument) – биіктігі 169 метр, салмағы 91 мың тонна болатын, мэриленд мәрмәрімен қапталған гранитті ескерткіш. АҚШ-тың бірінші президенті Джордж Вашингтонға ескерткіш ретінде Роберт Милс
тің жобасы бойынша Вашингтонда Ақ үй мен Капитолийдің
арасында 1848-1884 жылдары тұрғызылған. Эйфель мұнарасы
тұрғызылғанға дейін әлемдегі ең биік кешен болды. Монументтің шыңына 896 сатыдан тұратын баспалдақпен немесе лифтімен
көтеріледі. Монумент шыңының шығыс жағында «Laus Deo» деген латынша екі сөз ойып жазылған. Бұл «Аллаға шүкір» дегенді
білдіреді.
10

Вирджиниядағы табиғи көпір – ұзындығы 27 метр, биіктігі
66 метр болатын табиғи арка түріндегі геологиялық құрылым.
Табиғи көпір танымал көрікті туристік жер болып табылады.
АҚШ-тың үшінші президенті Томас Джефферсон оны «табиғаттың ең керемет туындыларының» біріне балаған.
11

Үміт Шаяхметова 1969 жылы туған. 1993 жылы Ресейдің
П. Лумумба атындағы Халықтар достығы университетін тәмамдап, «экономика ғылымдарының бакалавры» біліктілігін алған.
1996 жылы Ратгер университетін (АҚШ, Нью-Джерси) тәмамдап, МВА дәрежесін алған. Үміт Шаяхметованың банк саласындағы мансабы 1997 жылы «АБН АМРО Банк Казахстан» ЕБ ЖАҚ
12
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құрылымдық қаржыландыру маманы ретінде басталған. 1998
жылдан 2000 жылға дейін Үміт Шаяхметова «ABN AMRO Asset
Management» ЗАБК басшылық етіп, республикадағы жинақтаушы зейнетақы жүйесін құрудың басы-қасында болды. Қазіргі
уақытта «Халық Банк» басқарма төрағасының қызметінде.
ХІХ ғасырдың ортасында саясаткер Флорис Адриан Барон Ван
Холл Дуйн-ан-Бер и Де Круидберг мекенінің қожайыны атанды.
Қазіргі зәулім үйінің қасында оның Дуйн-ан-Бергте салынған вилласы болды. Көп жылдар бойы Ван Холл мен кейінгі қожайыны
Гий Луис Жак ван дер Хухт мекенді әрі қарай жағалау аймағына
дейін кеңейтті. 1895 жылы Дуин және Круидберг (Ван дер Хухта
мұрагерлері) біріккен мекенін Нидерландының ірі кәсіпкері, солониалды сарапшы, либералды саясаткер Якоб Теодор Кремер сатып
алды. Ол бұл мекенде Нидерландыдағы ең үлкен үйді тұрғызды.
Ол үйді «Van Nieukerken» сәулет фирмасы нео-олланд ренессанс
стилінде салды. Ағылшын пейзажының стиліндегі ландшафт бақшаны сәулетші Леонард Энтони Спрингер жобалаған.
1961 жылға дейін бұл мекен Кремер отбасында болды және
сол жылы «Nederlandsche Handel Maatschappij»-қа сатылды. Ол
өз қызметкерлеріне демалыс орнын ұйымдастырды. 1993 жылы
мекенде ABN AMRO Bank үшін оқу орталығы мен конференция
орналастырылды.
13

Берт Ван дер Тоорн – «ИНГ Банк» табиғи ресурстар бөлімінің басқарушы директоры.
14

Фриц Букема – Амстердамдағы «ABN AMRO» бас офисінің
қызметкері. Қожаханмен қызметтес болған.
15

Майк Рассел – шетелдік қызметкер. Фриц Букема екеуі Сахалинде «СахалинМорНефтеГаз» бухгалтерлік кітаптарына тексеріс
жасаған.
16

Джим Оуэн – жақын досы, көптеген жобалар бойынша бірге
жұмыс жасаған.
17
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Тимур Құлыбаев – 1966 жылы 10 қыркүйекте Алматыда дүниеге келген. «Атамекен» ҰКП президиумының төрағасы, Қазақ
станның Ұлттық олимпиада комитетінің президенті, Қазақстанның «Kazenergy» мұнай-газ және энергетика кешені ұйымы ассоциациясының төрағасы.
18

Болат Ақшолақов 1971 жылы 9 сәуірде Атырау қаласында
туған. 1993 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын «экономист» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 1994 жылы
«Alem Bank Kazakhstan» ұйымын да экономист қызметінен бас
тап, 1995 жылы бас экономист болған. 2003-2006 жылдары
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ ҚҚ үлестерін басқару жөніндегі атқарушы директоры болған. 2006-2008 жылдары ҚР Энергетика және
минералды ресурстар вице-министрі. 2009 жылдың қаңтарынан
2010 жылдың маусымына дейін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қоры» АҚ электр-энергетика және мұнай-газ активтерін
басқару мәсілелері жөніндегі басқарушы директоры. 2017 жылдың қарашасында Қазақстан Республикасының Энергетика вице-
министрі қызметіне тағайындалды.
19

Қайнар Қожымов 1975 жылы Оралда туған. 1996 жылы
«Халықаралық экономикалық қатынастар» мамандығы бойынша
Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған. Еңбек жолын ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінде бастаған. 1997-
2007 жылдары «Қазақойл» ҰМК, «ҚазМұнайГаз» ҰК мен оның
еншілес ұйымдарында түрлі қызметтер атқарған. 2007 жылы
«Самұрық» ҚМАБХ Стратегия және корпоративтік басқару департаменті директорының орынбасары болып тағайындалды.
2007-2009 жылдары жекеменшік инвестициялық компанияда
жұмыс істеген. 2009 жылдың қазанында әлеуметтік-экономикалық ақпарат және талдау саласындағы жеке талдау құрылымының
инвестициялардың рентабельділігін зерттеу агенттігінің директоры болды.
20

Дәурен Қарабаев 1978 жылы туған. 1999 жылы «Халық
аралық экономикалық қатынастар» мамандығы бойынша Қазақ
21
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мемлекеттік басқару академиясын бітірген. Қожаханның тәлім
гері, жақын досы
2001 жылы Техас университетін (АҚШ, Техас) тәмамдап, «қаржы саласының ғылым магистрі» дәрежесін алған. Қазақ, орыс
және ағылшын тілдерін меңгерген. 2001 жылдан 2004 жылға дейін
«АБН АМРО Банк Қазақстан» ДАБ ЖАҚ несиелік талдау және
құрылымдау бөлімінің несие сарапшысы болып жұмыс істеп,
2004 жылы аталмыш ұйымда несие басқармасының бастығы болған. Сол жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ инвестициялық қыз
меті жөніндегі басқарушы директор лауазымына тағайындалған.
2007 жылы «Қазақстан Халық Банкі АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары болды. 2016 жылдан бастап қазірге дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ атқарушы вице-президенті – қаржы директоры болып жұмыс істейді.
Александр Павлов 1953 жылы Павлодарда туған. Қазақстандағы экономикалық реформаға белсенді қатысушылардың бірі.
Оның басшылығымен ТМД-дағы алғашқы салық кодексі әзір
леніп, қабылданды. Қазақстан зейнетақы жүйесін реформалау
тұжырымдамасының жобасы дайындалды, жаңа бюджеттік заңнама әзірленді, сыртқы байланыс пен сыртқы қарызды басқару жүйесі құрылды, мемлекеттік құнды қағаздар нарығы құрылды.
Әр жылдары ол Қазақстан атынан халықаралық қаржы ұйымдарында өкілдік етті: Халықаралық валюта қорында, Еуропа реконструкциялау және даму банкінде, Азия даму банкінде. Қазақ
стан Республикасының Халық банкінің басқарма мүшесі болып
сайланды. Шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі комиссияға
және ҚР Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссияға басшылық етті. Қазақстан Республикасының тұрақты даму
жөніндегі Ұлттық кеңесіне сайланған. Республиканың түрлі әлеу
меттік-экономикалық даму мәселелері жөніндегі 200-ден астам
мақаланың авторы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университетінің құрметті профессоры.
22
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М ҰНАЙ, САЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарушы директоры
Кожахан Әбеновпен сұхбат

– Каспий теңізінің қазақ
стандық шельфін дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
өткен жылдың мамыр айынан
бастап қабылданған болатын. Алайда жер қойнауын
пайдаланушыларға салықтық
жүктеменің артуы салдары
нан инвесторлар жаңа теңіз
дік жобаларға қатысудан бас
тартуда. Бұл жағдайды қа
лай түсіндіре аласыз?
– Шельфті әзірлеу сияқты
жобалар ұзаққа созылады. Жекелеген келісімшарттарды тал
қылау да ұзақ уақытты талап
ететіні рас. Заңдағы үлкен өзгерістер жаңа келісімшарттар
қатысында жүргізілетін келіс
сөздердің екпініне әсер етеді.
Себебі инвесторлардың жобалардың жаңа салық жағдайындағы көрсеткіштерін бағалауы
үшін уақыт керек. Дегенмен бағдарлама бойынша еш нәрсе жасалмады деп айтуға болмайды –
«ҚазМұнайГаз» АҚ Жамбайда
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және ресейлік серіктесімізбен
бірге Түпқараған, Аташ маңында барлау жұмыстарын жүр
гізуде.
Шельфтегі жобалардың инвестициялық тартымдылығы тек
салық салу шартымен ғана емес,
сондай-ақ инвесторлардың қауіп-қатерлі қабылдауына да тә
уелді. Осыған байланысты кейбір оң факторларды атап өткім
келеді. Біріншіден, Қазақстандағы жер қойнауын пайдалануға
арналған бірінші келісімшартқа
қол қою кезінде мұнай-газ секторындағы жағдай өзгерді. Қазақстан геологиялық тұрғыдан

алғанда барлау және игеруге
таптырмас аймақ екені белгілі
болды. «Agip KSO» жүргізген
барлау жұмыстары барысында, әзірше бірыңғай «құрғақ»
барлау ұңғымасы кездеспеді.
Консорциум 5 түрлі құрылымда
барлау жүргізіп, барлық жерден
мұнай тапты. Бұл – өте сирек
құбылыс және геологтар үшін
өте қызық феномен.
Екіншіден, менің ойымша,
бұл өте маңызды, мұнайды
экспортқа тасымалдау жағдайлары негізінен жақсарды. КТК
құбыры іске қосылды, Баку –
Джейхан мұнай құбыры са
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және «ПетроҚазақстан» сияқты
жобалар бойынша жұмыс істеуде үлкен тәжірибе бар. Осы операторлардың мысалында уақыт
көрсеткендей, үкімет келісімшарттардың талаптарын ұстанады. Ал бұл инвесторлар үшін
өте маңызды.
Сондықтан, тұтастай алғанда,
тәуекелдерді қабылдау арқылы
тасымалдау, саяси және геологиялық тәуекелдер де жақсарды. Мұнай бағасы өзгерді. Бұл
жағдайда үкіметтің Салық кодексін неге өзгерткенін түсінуге
болады. Өздерінің табыстары
мен инвесторлар үшін тиімділікті қаншалықты теңестіргенлынып жатыр, Қытайда газ дері жайлы айту әлі ерте. Мұны
құбырын салу жобасы іске уақыт көрсете жатар.
асырылуда, Ресей Транснефть
– Дәл қазір Салық кодексіне
жүйесі бойынша транзиттік
квотаны ұлғайту үшін Қазақ енгізілген өзгерістер ақталған
станмен ұзақ мерзімді келісім- ба? Егер бюджетте профицит
ге қол қойды, сондай-ақ транс болса және бюджеттік бағ
каспийлік және теміржол кө- дарламалар оларға бөлінген
лігі байланыстарын дамыту барлық ақшаны жұмсамаса
дәліздері дамып келеді. Яғни ше? Салықтарды көбейтудің
мұнай экспорттау мүмкін- қажеттілігі бар ма?
дігімен байланысты тәуекел
– Мен жұмыс бабымен АҚШфакторлары айтарлықтай тө
қа, Ұлыбританияға, басқа да
мендеді.
Үшіншіден,
Қазақстанмен еуропалық елдерге, сондай-ақ
ТШО, «Қарашығанақ Петро Қазақстанның әр түрлі өңір
леум Оперейтинг», «Agip KSO» леріне жиі сапарлаймын. Сол
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себепті мен адамдардың өмір
сүру салтын салыстыра аламын.
Маған біздің елде ақша көп
екендігін айтып жатады, алайда
бұл өз көзіммен көрген нәрсеге
сай келе бермейді.
Тек таза экономикалық тұр
ғыдан алғанда, егер бюджетте
артық болса, бұл мемлекеттік кірістердің шығындардан
асып түсетінін білдіреді. Бұл
жағдайда үкімет жолдарды
жөндеуі және басқа да инфрақұрылымдарды қалыпқа келтіруі және жекеменшік сектордың инвестициялары жеткі
ліксіз болатын, бірақ ұзақ мерзімді әсер ететін басқа медицина, білім беру т.б. салаларды қаржыландыруы тиіс. Немесе екінші жол – са
лықты
төмендету арқылы табыстарды
азайту. Бірақ оларды дамытуға
ынталандыру қажет секторларда қысқарту қажет. Сіз айтып
отырсыз, бюджетте ақша көп
болса, мұнайға салық салудың
не керегі бар деп. Әрине, алмау
ға да болады, бірақ бұлай болса,
біз тек мұнайды ғана қолдайтын боламыз. Одан да басқа
саланың салықтарын азайтқан
дұрыс. Мысалы, ауыл шаруа
шылығы, өндіріс, ірі және
шағын бизнесте.
5-0031

Келесі бес жылда мұнай секторынан түсетін табыс жылдам
өседі. Екі жылдан кейін ТШО
өндіріс көлемі 13 млн тоннадан
25 млн-ға дейін табыс көретін
болады. Орта мерзімді перспективада Қарашығанақ шығындарды өтейді, ал кейін респуб
ликадағы өндірістегі үлесі арта
бастайды. Егер ел салық түсімінің ағымдағы деңгейінен өте
алмаса, онда 5 жылдан кейін
не болмақ? Қазіргі кезде мұнай
долларын қайта инвестициялау
механизмдері және экономиканың салалар арасындағы кірістерін қайта бөлу мәселесі өзекті
болып отыр. Мен Қазақстанда
тек мұнайшылар мен банкир
лер ғана емес, бәрінің де жақсы
өмір сүргенін қалаймын. Сіз инженер, мұғалім немесе дәрігер
болсаңыз да, лайықты өмір сүре
аласыз.
– Сіз «Ақ жолдан» емессіз
бе? Солардың ұранына ұқсап
кетті ғой.
– Жоқ. Алайда бәрінің де
жақсы өмір сүргісі келеді. Қарапайым ақша бөлу, негізінен
тұтынуды ынталандырады, бірақ ол өз өндірісінің жетілмеуіне байланысты импортпен қа-
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нағаттанады. Сондықтан, менің
ойымша, ұзақ мерзімді перспективада тауарлар мен қызметтердің өзіндік өндірісін ынталандыру әсері әлдеқайда жоғары
болады.
Отандық өндірісті ынталандыру тетіктерінің бірі – шикізаттық емес салаларда төмен
салықтық жүктемені және қолайлы инвестициялық климат
ты құру. Мысалы, мұнай биз
несі саласында 40 жылдық ке
лісімшарт қалыпты болып саналады. Бірақ егер балалар ойыншықтарын шығаратын зауыт
салғыңыз келсе, онда ешкім де
бизнестің тұрақты шарттарына
кепілдік бере алмайды. Алайда
инвесторлар жалпы салық
ауыртпалығын төмендету ұзақ
мерзімді үрдіс екенін байқаса,
олар түрлі салаға инвестиция
сала бастайды. Біріккен Араб
Әмірліктерінде, менің білуімше, шикізаттық емес салалардағы өте төмен салықтық жүктеме экономиканы өркендетті
және сайып келгенде, бюджетке мұнай мен газдың кірістеріне қарағанда, елдің шикізаттық
емес секторларынан түсетін
пайда көп.
Мұнай саласының қызметкерлеріне келетін болсақ, олар

үшін Салық кодексі ғана емес,
кодекстің күтпеген жақтарға
өзгермейтінінен деген сенімділік те маңызды. Өнеркәсіптің
ерекшелігі – жобалар өте күрделі және 30-40 жылға есептеледі.
Бұл – бірнеше жылда инвестицияларды қайтаруға болатын
супермаркеттің құрылысы емес.
Келісімшартқа қол қоятын инвесторлар 40 жылдан кейін (он
жыл бұрын және қазір!) көп
нәрсенің өзгеретінін біледі. Бірақ олар бұл өзгерістерді ақылға
қонымды, болжамды болғанын
қалайды, ал үкімет қандай да
бір түбегейлі қадамдар жасамас бұрын, сол саламен кеңесуі
керек. Ақыр соңында, ел бәрін
өзі төлейді. Неғұрлым болжанбайтын болса, инвестор осы
тәуекелге барып отырғаны үшін
неғұрлым қолайлы жағдайларды талап етеді. Инвесторлардың
тілінде бұл «тәуекел сыйлығы»
деп аталады.
– Тұрақтылық заңда ғана
өзгеріп жатқан жоқ, сонымен
қатар республиканың иннова
циялық жобалардағы мүдде
сін көрсететін мемлекеттік
органдардың құрылымы да өз
геруде. Бұл «ҚазМұнайГазға»,
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атап айтқанда жақында қай
та ұйымдастырылған еншілес
компания «ҚазМұнайТеңізге»
қатысты. ҚМГ-дегі қайта
құрылымдау инвесторлармен
арадағы
қарым-қатынасқа
қаншалықты ықпал етеді?
– Менің ойымша, ҚМГ қайта
құрылымдау басқа инвестор
ларға мүлде ықпал етпейді. Егер
қызметкерлері ҚМГ теңіз әзір
лемелері бөлімшелеріне ауы
сып кеткен «ҚазМұнайТеңіз»
туралы айтсақ, мұнда кадрлардың сабақтастығы толық
тай
сақталған. Инвесторлар бұрын
ғы адамдармен жұмыс істеуде және бұған дейін мен олардан осы қайта ұйымдастыруға
байланысты ешқандай шағым
естіген жоқпын. Қайта ұйымдастыру
«ҚазМұнайГаздың»
өзіне әсер етеді. Бірақ бұл
жағымсыз деп айтпас едім.
Ештеңе өзгермейді десек қазіргі құрылымды оңтайлы деп
тану керек. Бірақ бұл олай
емес. Ауысу процесі болады.
Ұйымдағы кез келген өзгерісте
шығын болады, бірінші кезекте
психологиялық. Қызметкерлер
қайта құрылымдаудағы логиканы және бұның мақсатты қадам екенін түсінуі тиіс.

–ҚМГ-ға дейін сіз ұзақ
уақыт банк саласында жұмыс
істедіңіз, ірі мұнай жоба
ларын қаржыландырумен ай
налыстыңыз. «Баррикаданың
басқа жағына» ауысқанда
жобалық
қаржыландыруға
деген көзқарасыңыз бен осы
саланың өзі қалай өзгерді?
– Мен «АБН Амрода» бес
жарым жыл істедім. Оның
ішінде бір жыл Амстердамдағы бас кеңсесінде істедім.
Соңғы уақытта Қазақстандағы
жағдай қатты өзгерді. Мұнай
бағасының жоғары болуына
байланысты мұнай өндіруші
компаниялардың өз қаражаты
артты. Сонымен қатар жобалардың да ауқымы артты. Егер
бірнеше жыл бұрын ҚМГ үшін
100 млн доллар өте қомақты
сома болса, қазір мысал үшін
Атасу – Алашаңқай мұнай құ
бырының құрылысына 700 млн
доллар, АМӨЗ реконструкциясына 400 млн доллар салу
жоспарланып отыр. Компанияның мұнай секторындағы
ғана емес, басқа секторлардағы
капиталдары да артты. Жақында «Кар-Тел» ұялы байланыс
операторы 350 млн долларға
сатылды. Бұл – мұнай өндіруші
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компания үшін рекордты сома.
Өндіруші секторда «ПетроҚазақстан» капиталының 2,5 млрд
долларға өскенін айтуға болады.
– Сырттан қаржыландыру
тарту тұрғысынан елдің кредиттік рейтингінің инвестициялық
деңгейге көтерілуі маңызды
фактор болды. Бұл облигация
лар мен біздің компанияның
басқа қаржылық құралдарын
сатып ала алатын инвесторлар
қатарының артатынын білдіреді. Бұл бірінші кезекте шетелдік
зейнетақы және инвестициялық
қорлар есебінен жүзеге асады.
Ірі компаниялар үшін маңызды
қаржы көзі қазақстандық зейнетақы қорлары бола алады.
Жиналған сома қазір 3 млрд
доллардан асады. Сондай-ақ
жергілікті банктердің де мүмкіндіктері артты. Мысал үшін
«Казкоммерцбанк» 500 млн
долларға халықаралық облигациялар шығарды. 4 жыл бұрын
біреу біздің банк осындай соманы сыртқы нарықтан тарта
алады десе бұған сену мүмкін
емес еді. Ал қазір бұл қаражатты
банк Қазақстан экономикасына
салады.
Жобалық қаржыландыру нарығы жанданды. Қазір құры
лысы биыл басталатын «Атасу-

Алашаңқай» мұнай құбырына
қарыз қаражатын тарту мәселесі
шешілуде. Бұған дейін «МұнайТас» компаниясы Кеңқияқ-
Атырау мұнай құбырының
құрылысына қарыз қаражатын
тартқан. ҚБҰ-дағы Лукойл үлесіне жобалық қаржыландыру
жасалды. Компания жобаның
қатерлерін өз кредиторларымен
бөлісетін классикалық жобалық
қаржыландыруға қарағанда бізді қарыз алушылар көбіне қатер
лерді өзіне алады. Сондықтан
мұны жобалық қаржыландыру
емес, корпоративтік қаржыландыру деп атауға болады.
– Түрлі елде менеджмент
95% әмбебап деген пікір бар.
Қалған 5% – бұл корпора
тивтік басқарудың ұлттық
ерекшеліктері.
Сондай-ақ
бұл мемлекеттің экономи
калық дамуындағы айыр
машылықты айқындайды. Сіз
қазақстандық ұлттық ме
неджменттің ерекшеліктерін
қалай анықтадыңыз?
– Мен жалпылауды жақсы
көремін. Орташа көрсеткіштер –
бұл жаңылыстыруы мүмкін дүниелер. Бірақ басқа дамыған
елдерге қарағанда Қазақстан-
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да жоғары басқару позицияла
рында жастар көбірек екенін
айта аламын. ҚМГ-да орта деңгейдегі менеджерлер арасында
аға буынға қарағанда амбиция
лы, қарқынды, бастамашыл,
еркін жастар көп. Олардың
көпшілігі нарық экономикасы
әлдеқашан дамып кеткен елдерде білім алған. Бір жағынан,
мұнай-газ саласы консерватив
ті. Себебі, жобалау ауқымды

әрі ұзақ мерзімді болғандықтан
қателік қымбатқа түседі. Мұнда аға буын басшыларының тәжірибелік жұмысы, олардың
өндірісті түп-тамырымен түсінуі маңызды. Бізде буындар
арасында түсініспеушілік жоқ.
Жалпы ҚМГ менеджменті жаңа
идеяларға ашық, компанияның
тиімділігін барынша арттыруға
дайын. Бұл тұрғыда маған ҚМГдағы жұмыс ұнайды.
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Ґ ЗГЕРМЕЙТІН ЖАҒДАЙЛАР
БОЛМАЙДЫ

«Континент»-тің сұрақтарына Қазақстанның «Халық банкі»
басқарма төрағасының орынбасары Қожахан Әбенов жауап береді.

баптар) жалпы алғанда, көр
шілес Ресеймен салыстырған
да біршама аз деген пікірмен
келісесіз бе? Неліктен мәміле
шарттары осындай болды деп
ойлайсыз?

– Құрметті Қожахан Қо
жаханұлы! 90-шы жылдар
дың басында қазақстандық
үкіметпен және шетелдік
компаниялармен жасалған келісімшарттармен танысуға
мүмкіндігі болған адам ретін
де айтыңызшы, біздің елде
шетелдік шикізат компания
ларына салық жүктемесі
(экспорттық баж салықта
ры, роялти, ӨБК бойынша
аударымдар және басқа да

– Салық жүктемесі жобалар
бойынша өзгеріп отырады, ол
салық шарттарында келісімшарттардың алуан түрлілігімен,
кен орындарының геологиялық
ерекшеліктерімен және жобаның өміршеңдік айналсоқпа кезеңдерімен (өңдеудің басталуы,
өндірістің үдемелі кезі немесе
өндірудің соңғы кезеңдері) байланысты. Менің білуімше, салық
жүктемесінің
коэффициенті
(өндірілетін мұнайдан Үкімет
үлесі мен салық төлемдерінің
мұнайды сатудан түсетін жалпы ақшалай түсімге қатынасы)
ҚР мұнай-газ секторында 1520 пайызды құрайды. Ол Ресейдегі мұнай-газ компанияларының орташа салық жүктемесінен
бірнеше төмен. Менің ойымша,
оның бірнеше себептері бар.
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Біріншіден, Ресейде өндірі
летін мұнайдың көп бөлігі РФ
қолданыстағы салық заңнамасына бағынатын ұлттық (яғни
ресейлік) компаниялармен жүзеге асырылады. Экономикалық
жағдайлардың өзгерісіне тәуелді ресейлік биліктегілер мұнай
өндірушілеріне түсетін салық
жүктемесін экспортталатын мұ
найға баж салығын және өзге де
салық төлемдерін өзгерту жо
лымен реттейді. Қазақстанда
негізгі мұнай өндірушілер арнайы салық режимдеріне ие,
олардың шарттары үкіметпен
айқындалған келісімшарттарда
белгіленген. Сондықтан ҚР көпшілік мұнай өндірушілер үшін
қазақстандық үкіметтің салық
жүктемесін өзгертуге мүмкіндігі жоқ. Мысалы, 2004 жылы Салық кодексіне енгізілген өзгертулер республикадағы мұнайгаз өндіруші компаниялардың
көптеген бөлігін қозғаған жоқ.
Екіншіден, РФ-да мұнайдың
көп бөлігі бұрыннан игерілген
кен орындарында өндіріледі,
ал Қазақстандағы ірі кен орындары әлі күнге дейін өндірудің
бастапқы кезінде. Әдеттегідей,
Қазақстандағы ірі жобалардың
салық шарттары салық жүктемесін жобаның өміршеңдік
цикліндегі біршама соңғы ке-

зеңдерге ығыстырады. Бұл шетелдік инвесторға өз инвести
цияларын тезірек қайтарып
алуға мүмкіншілік береді, бірақ
өндірудің бастапқы кезеңдерінде үкіметке түсетін салық төлемдерін айтарлықтай төмендетеді.
Шетелдік мұнайшылар арасында келісімшарттың салық шарттарын құрылымдауда «үкімет
үлесін
соңына
ығыстыру»
(«back-loading of Government
take») термині қолданылады.
Бұған қол жеткізу үшін салық
салу немесе өнімді бөлісу мөлшерлемелері «триггерлерге»: мысалы, жоба табыстылығының
ішкі нормасына немесе R-факторларға
немесе
жиналған
өнімге байланысты болып келе
ді. Әдетте триггерлер жиынты
ғы мен оларды қосу шектері жо
баны жүзеге асырудың соңғы
кезеңінде іске қосылатындай
немесе мүлдем іске қосылмайтындай таңдалады. Тәжірибеде
бұл салық жүктемесі мұнай өндірудің алғашқы 5-10 жылында
жалпы табыстың 10%-нан кем
болуы мүмкін дегенді білдіреді.
Мысалы, бір ірі жоба жағда
йында үкіметтің үлесі инвестор
өз инвестициясын толық ақтап
алғанға дейін 2%-ды құрайтын
болады. Өйткені осы инвестициялардың көлемі көптеген мил-
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лиард доллардан тұратындықтан,
бұл жуық арада бола қоймас.
Үшіншіден, жер қойнауын
пайдалану келісімшарттары 90шы жылдары қандай жағдайларда жасалғанын ескеру қажет.
Қазақстан әлемдік аренада тә
уелсіз мемлекет ретінде пайда
болды және ешкім де оның билігінің шетелдік инвесторлардың
құқықтарын сақтауда қаншалықты бұлжымайтындығын жорамалдай алған жоқ. Сонымен
қатар тәуекелдің өте маңызды
факторы – мүмкіншіліктердің
болуы: қазақстандық мұнай
үшін жалғыз экспорттық бағыт
Атырау-Самара құбыр желісі
болатын және де ресейліктер
қазақстандық мұнайдың тасымалдауына квотаны ұлғайтуға
дайын екендіктеріне ешқандай
кепілдік бермеді. Тәуекелдің
барлық осы факторларын ескере отырып, шетелдік инвес
торлар өздерінің тәуекелдерін
өтеу үшін сол кезде жасалған
келісімшарттарда
біршама
тиімді экономикалық шарттарды талап етті. Сондай-ақ айтарлықтай маңызды фактор – қазақстандық тараптың осындай
келісімшарттарда
жеткілікті
тәжірибесінің болмауы. Бізде
әжептәуір техникалық кадрлар және жоспарлы экономика

тәжірибесі болды, бірақ сырт
қы экономикалық қатынастар
тәжірибесі аз еді.
– Екі елдегі шетелдік ком
паниялар үшін жағдай айыр
машылығын бағалау үшін
Қазақстан мен Ресейдің мұ
най секторындағы салық
салу құрылымын салысты
рып көресіз бе? Ресейлік жағ
даймен салыстырғанда Қа
зақстан жасаған келісім
шарттардың өзгешелігі (ұзақ
мерзімдер, қандай да бір
компаниялар үшін айрықша
жағдайлар) қандай?
– Қазақстандағы мұнай секторына салық салу әр түрлі
болғандықтан, салыстыру өте
күрделі – жекелеген келісімшарттардың салық шарттары
болады және өндірушілердің
көп бөлігі осындай жеке шарттар бойынша жұмыс жасайды;
сонымен бірге барлығы бірдей бағына бермейтін Салық
кодексі тағы бар. Дегенмен
РФ салық жүйесіндегі және
ҚР-да 90-жылдарда жасалған
келісімшарттардың негізгі салық шарттарындағы бір ерекше
өзгешелікті атап өтуге болады.
Ресейде экспортталатын мұнайдан түсетін салық түсімдерінің
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басым бөлігі экспорттық баж салығы ретінде келеді, оның мөлшері экспортталатын мұнайдың
тоннасына есептеледі (менің
білуімше, қазір баж салығы
тоннасына 101 долларға дейін
артқан). Қазақстандық келісімшарттарда, керісінше, белгіленген төлемдер жоғары емес және
салық жүктемесі де жобаның табыстылығына тәуелді. Мұндай
тәсілдің кемшілігі – жер қой
науын пайдаланушыға өзінің
шығындарын арттыру тиімді
болатындығы. Мысалы, үш ірі
келісімшарттың салық үлгіле
рінде шығындардың артуы салдарынан болатын әсердің үлгісін
жасадық. Барлық үш жағдайда да мердігердің қандай да бір
сомаға шығындарының артуы
(10 миллион долларға деп
алайық) салық төлемдерінің
және мұнайдан түсетін үкімет
үлесінің 1,5-2 есеге төмендеуіне
(шығындардың артқан сома
сына қарағанда!) алып келді.
Яғни, үкіметке төленетін салық төлемдерінің төмендеуі
есебінен, шығындарды арттырудың әрбір доллары мердігерге бір жарым-екі доллар үнемдеуге мүмкіндік берді! Мұның
не себепті болатындығын қарапайым мысалмен түсіндіріп
көрейін.

Егер де сіз тәпішке өнді
рісімен айналысатын «қарапа
йым» компания болсаңыз, сіздің
шығындарыңыз 1 долларға артқаннан салық әсері қандай болады? Сірә, салық әсері –30%дық табыс салығының төмендеуі, яғни сіз 0,3 долларға кем
сомада салық төлейсіз. Басқаша
айтқанда, шығындарыңыздың
1 долларға артуы – сіз және салықшылар арасында бөліске
түседі: сіз 0,7 доллар, ал салық
шылар 0,3 доллар жоғалтады
(шындығында, барлығы біршама күрделірек болуы мүмкін –
егер сіздің шығындарыңыз капиталды болса, онда табысқа салынатын салықты анықтау үшін
сіз оларды бірден шегеріске
жатқыза алмайсыз, амортизациялайсыз).
Енді біз 90-шы жылдары Қазақстанда ӨБК (өнімді бөлісу
туралы келісім) келісімшартын
жасаған жер қойнауын пайдаланушының жағдайын қарастырып көрейік. Мұндай келісімшарттағы салық әсері тәпішке
өндірушісіне қарағанда айтарлықтай күрделі: жер қойнауын
пайдаланушының шығындарды
1 долларға арттыруы 30 пайыз
дық табыс салығының азаюына
әкелмейді және мердігер алатын «компенсациялық мұнай»
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үлесінің 1 долларға артуына
әкеліп соқтырады. Бұдан бөлек,
артылған шығындарға «аплифт»
(«uplift») есептеледі, яғни жер
қойнауын пайдаланушы өзінің
шығындарына табыстылықтың
белгілі нормасын «шарықтатуға» және өндірілетін мұнайдан өтеу талап етуге құқылы.
Сайып келгенде, шығындарды
арттыру жоғарыда айтылған
триггерлерге – «пайда беретін
мұнайды» бөлу пропорцияларын анықтайтын көрсеткіштерге әсер етеді. Мұның барлығы
өте күрделі, бірақ маған сенсеңіз, жер қойнауын пайдалану
келісімшартының үш қазақ
стандық үлгісінде салық әсерлерін есептегенімізде, қаражатты артық жұмсау жағдайында
жер қойнауын пайдаланушы салықтың есебінен (артық жұмсау
сомасына қарағанда!) бір жарым-екі есеге үнемдейді!
Мұның барлығы да батыстық
салық режимдері мамандары
үшін жаңалық емес. Осы әсер
салық салудың аса үдемелі шка
ласына тиесілі, онда салық салудың мөлшерлемелері мен өнімді
бөлу пропорциялары мердігер
дің табыстылығына тәуелді болады. Осындай фискалды жүйе
лер мердігерге өз шығындарын
арттыруға ынталандырады, өйт-

кені жоғары табыстылықты
көрсету тиімсіз болып барады.
Мысалы, Қазақстанда газконденсат өндірісі бойынша ірі
жобада мердігердің шығындары
бастапқы бюджетпен салыстыр
ғанда 3,5 есе өскен! Мердігер
шығындарды неліктен арттыру
керек болғандығына көптеген
себеп тапқаны түсінікті, бірақ,
көптеген батыс мұнайшылары
айтқандай, мұндай арттыру сома
сы (3,5 есе!) бұрын-соңды
болмаған. Осы құбылыс – шы
ғындарды арттыруға ынталану,
шетелдік мұнайшылар сленгінде «алтындау» («gold plating»)
деген терминге ие.
ҚР-ның жаңа Салық кодексіне келетін болсақ, оған негізінен Каспий қайраңындағы кен
орындарын барлаумен байланысты жаңа келісімшарттар
бағынатын болады. Мұндай
жаңа жобалар бойынша өндіріс
үшін 10-15 жыл (2 жыл үкіметпен келіссөздер жүргізуге, 2-3
жыл барлауға, 2 жыл бағалауға
және 3-5 жыл әзірлеме жасауға)
қажет болады, оның өзі сәтті
барлау жағдайында ғана. Сондықтан алдағы 15 жыл бойы
жаңа Салық кодексінің үкіметтің мұнай-газ секторынан түсе
тін табыстарына әсер етуі айтарлықтай шектеулі болады.
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– 90-шы жылдардағы кон
цессиялық келісімдерде кей
бір жағдайларда шетелдік
мұнай-газ компанияларының
республика заңнамасының талаптарын айналып өтуіне
мүмкіндік беретін баптар
бар екендігі рас па? Егер рас
болса,сіздің ойыңызша, бүгін
гі таңда осы тектес жаңсақ
тықтар ескерілді ме?

басқа аспектілері қолданыстағы
заңнамаға бағынады.

– Соңғы кезде сарапшылар
2004 жылы ЖІӨ-нің 70 пайы
зын, яғни қауіпті шегіне жет
кен Қазақстанның коммер
циялық секторының сыртқы
берешегі туралы көп айту
да. Осы берешектің маңызды
бөлігі – Қазақстанда жұмыс
істейтін мұнай-газ кәсіп
– Бұрынырақта жасалған орындарының үлестес ком
келісімшарттардың көпшілігі паниялары алдындағы қарыз
ҚР заңнамасы да енді қалып- дар. Осындай құбылыстың
тасып келе жатқан уақытта болу себебі неде?
жасалғанын ескеру қажет. Мысалы, Салық кодексі болмады.
– Себебі өте қарапайым: шеСондықтан Үкіметпен келісім- телдік бас компания қазақстаншарт жасасқан ірі инвесторлар дық жобаны не қарыз түрінде,
өз қызметтерінің барлық аспек- не жарғылық капиталға қаржы
тілерін осы келісімшарттар ая- салу түрінде қаржыландыра
сында реттеуге, яғни қандай алады. Қаржыландырудың қада бір «келісімшарт ішіндегі рыз түрі, әдеттегідей, салықтық
заңмен» реттеуге тырысты. Сон- көзқараста тиімдірек – қарыз
дай-ақ осы инвесторлар елдің бойынша есептелетін пайыздар
заңдарынан бөлек қала отырып, Қазақстанда табыс салықтарын
елде 40 жыл (ҚР жер қойнауын азайтады.
пайдалану
келісімшарттарының әдеттегі мерзімі) жұмыс
– Сарапшылар арасында
істей алатындарына сеніңкіре- 90-шы жылдардың басындағы
меді. Сондықтан осы келісім- келісімдер феноменіне бірне
шарттар жобалардың эконо- ше көзқарас қалыптасқан.
микалық аспектілерін ғана Пікірлердің бірі бойынша
тұрақтандырады (өзгерістерден 90-жылдардағы ӨБК және
сақтап қалады). Ал жобалардың концессиялық келісімшарт
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тарды шарасыздық, жазмыш
сияқты қарастыру қажет.
Басқа пікірді алатын бол
сақ, ол осы келісімшарттар
экономикамыздың шикізат
тық тә
уелдіктен кетіп, нақ
ты секторды дамыту қабілет
сіздігінің алғышарты дейді. Сіз
осы мәселеге қалай қарайсыз?
Бүгінгі таңда мемлекет пен
шетелдік мұнай компанияла
рының өзара қатынастарында
өзгерістер жасау мүмкін бе не
месе он бес жыл бұрын қол қо
йылған келісімдер оған ешқан
дай мүмкіндік бермей ме?

ды ынталандыру керек, бірақ
бұл мұнай-газ секторын басып
тастау керек дегенді білдірмейді.
Қол қойылған келісімшарттарға келсек, мен айтып өткен
дей, шетелдік инвесторлар шындығында келісімшартқа қол қоя
отырып, олардың үкіметпен
және жұмыс жасайтын елмен
өза
ра қатынас шарттарын 40
жылға «қатырып қоюға» бола
тындығын күтпейді. Бұл инвес
торлардың бүкіл әлем бойынша
жұмыс тәжірибесі мол және 40
жылға еш нәрсені тұрақтандыру
мүмкін еместігін біледі. Ұзақ
мерзімдік жетістік заңгерлердің
– Концессиялық келісім- күш салуларына қарағанда көп
шарттар немесе ӨБК жайлы мөлшерде өзара тиімділікке
жаман немесе жақсы деп айту және ынтымақтастықтың әділ
мағынасыз, себебі барлығы да шарттарына тәуелді болады.
келісімшарттың талаптарына
тәуелді болады. Ол – «Жигули»
– Соңғы жылы мұнай баға
ме, «Мерседес» пе, нақтылығы- сы теңдессіз өсіп кетті және
на көз жеткізбей, машинаның экспорттық түсімдер қазір
артықшылықтары мен кемші экономикаға өте үлкен қысым
ліктері туралы пайымдаумен келтіруде. Айтыңызшы, Қа
бірдей. Ертедегі келісімшарт- зақстанның экономикасын
тардың жасалуы экономика- да «голландиялық аурудың»
лық өсімнің қозғаушы күшіне туындауы, қызып кету қаупі
айналған мұнай-газ секторына қаншалықты шынайы?
шетелдік
инвестициялардың
құйылуына алып келді. Сон– Соңғы кездері баспасөзде
дықтан бұл жерде еш жамандық Қазақстан экономикасының қыкөріп тұрғаным жоқ. Енді басқа зып кету қаупі мен «голландия
секторларда өсімді және даму- лық аурудың» пайда болуы қа76

тысындағы қауіп тұрақты айтылады. Алайда бұл терминді пайдаланбас бұрын ол ең алдымен
нені білдіретіндігін еске түсіру
қажет. Әдетте «голландиялық
ауру» мұнай доллары ағынынан
ұлттық валютаның қатты ны
ғаюы нәтижесінде экономиканың өндірмейтін секторларының бәсекеге қабілеттілігінің
жоғалуын тұспалдайды.
«Голландиялық ауру» анық
та
масындағы негіз «бәсекеге
қабілеттілік»
болғандықтан,
«Теңге айырбас бағамының біршама нығаюы Қазақстанның
шикізаттық емес секторында
ғы
кәсіпорындардың бәсекеге қабі
леттілігін ұстап тұратын негізгі факторы бола ала ма?» деген
сұраққа жауап беріп көрейік.
Тәжірибемді ескере отырып
(бан
кир ретінде экономиканың
әр түрлі саласындағы көптеген қарыз алушылармен жұмыс
істеймін), «жоқ!» деймін. Қа
зақстандық кәсіпорындардың
тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне зиян келтіретін көптеген факторлар бар: созылмалы
толық инвести
цияланбау салдарынан материалдық-техникалық базаның тозуы, артта қалған
өндіріс технологиялары, төмен
еңбек өнімділігі, ал соңғы кездері білім беру жүйесінің дегра-

дацияға ұшырауының тікелей
салдары – білікті кадрлардың
жетіспеушілігі. Осыған тағы өндірістік емес шығындарды (коррупция және бизнесті нарықтық
емес күрес әдістерінен қорғауға
жұмсалатын шы
ғындар), күрделі әкімшілеуге (салықтық, реттеушілік) жұмса
латын шығындарды, инфрақұрылымның толық жетілмегендігін және т.б.
жатқызуға болады.
Қазақстан тек мұнай байлы
ғының арқасында гүлдене алатындығына біз ешқандай артық
үміт артпауымыз керек. Түп
тің түбінде егер мұнай өндіру
көлемі, үкімет жоспарлап отыр
ғандай, 2015 жылға жылына
150 млн тонна дейін артса, онда
ол Қазақстанның әрбір 1 тұрғынына жылына шамамен 10 тоннаны құрайтын болады. Барре
ліне орташа есеппен 30 доллар
кезінде сатудан түсетін ақшалай
түсім бір адамға айына 187 долларды құрайды (бір тоннада шамамен 7,5 баррель болады). Ол
сондай үлкен сома да емес, оның
көп бөлігі шетелдік мердігерлерге кетеді! Сондықтан біздің экономикалық гүлденуіміз мұнай
байлығына ғана емес, ол эконо
миканың басқа секторларын
және адами әлеуетті дамыту үшін
жағдай жасау қабілетіне тәуелді.
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Қожахан Шәкенұлы Шәкенов, әкесі
Кожахан Шакенович Шакенов, папа
Kozhakhan Shakenovich Shakenov, faher

Ұлбосын Әбенова, анасы
Улбосын Абенова, мама
Ulbossyn Abenova, mother

Қожаханның ата-анасы. 1970 жыл
Родители Кожахана. 1970 год
Kozhakhan’s parents, 1970

Анасымен 3 жасында
С мамой в 3 года
Kozhakhan with his mother, he is 3 years old

Анасымен 3 жасында
С мамой в 3 года
Kozhakhan with his mother, he is 3 years old

Қожахан 3 жасында ойнап үйренуде
Кожахан в 3 года учится играть
Kozhakhan is 3 years, he is learning how to play

Қожаханға 2 жас 9 ай
В 2 года 9 месяцев
Kozhakhan is 2 years and 9 months

Қожахан 3 жаста. Мәскеу
В 3 года. Москва
Kozhakhan is 3 years. Moscow.

Қожахан 3 жаста. Мәскеу.
Суретке түскісі келмеген еді
Кожахану 3 года. Москва.
Он не хотел фотографироваться
Kozhakhan is 3 years. Moscow.
He didn’t want to be photographed.

4 жаста
В 4 года
Kozhakhan is 4 years old.

Қожахан 4 жаста. Мәскеу
Здесь Кожахану 4 года. Москва
Kozhakhan is 4 years old. Moscow

Анасы және тәтесімен. 1976 жыл
С мамой и тетей. 1976 год
Kozhakhan with his mother and his aunt. 1976.

Қожахан велосипед тебуді жақсы көретін. 4 жаста
Кожахан любил кататься на велосипеде. Ему 4 года
Kozhakhan is 4 years old. He enjoyed riding a bicycle.

5 жаста
В 5 лет
Kozhakhan is 5 years old

5 жаста
В 5 лет
Kozhakhan is 5 years old

Қожахан 6 жаста. Шымкент
Кожахану 6 лет. Шымкент
Kozhakhan is 6 years old. Shimkent

Екінші сыныпта. Алматы
Второй класс. Алма-Ата
Kozhakhan is the pupil
of the 2-nd form. Almaty

Қожахан анасымен. 1986 жыл
Кожахан с мамой. 1986 год
Kozhakhan with his mother. 1986

Джорджтаун университеті
Джорджтаунский университет
Georgetown University

Ұлттық жаратылыстану тарихы музейі. 1994 жыл
Музей естественной природы. 1994 год
Museum of Natural History. 1994

Ұлттық жаратылыстану тарихы музейі
Музей естественной природы
Museum of Natural History

Қожахан анасымен Америкадағы табиғи көпірде
Кожахан с мамой на природном мосту в Америке
Kozhakhan and his mother over the natural bridge in America

Қала көшелерімен серуендеп
Прогулка по улице
The promenade

Амстердамда. 1994 жыл
В Амстердаме. 1994 год
In Amsterdam. 1994

Оқу процесі. «ABN AMRO Банк» қаржы академиясы. Сол жақтан бірінші
Учебный процесс. Финансовая академия «ABN AMRO Банк». Первый слева
Educational process. Financial Academy «ABN AMRO Bank». Kozhakhan is the first from the left.

Суденттік жылдар. Чикаго
Студенческие годы. Чикаго
Studentship. Chicago

Қожахан жазғы демалысында. Оқжетпес, Көкшетау
Кожахан во время каникул в Окжетпесе. Кокшетау
Kozhakhan during his holidays in Okjetpes. Kokshetau

Табиғат аясында. Амстердам
На природе под Амстердамом
In the countryside near Amsterdam

Қожахан – Мерилэнд университетінің түлегі. 1995 жыл
Кожахан – выпускник Мерилэндского университета. 1995 год
Kozhakhan is the graduate of the Maryland University. 1995.

Демалыс кезінде. Алматы
В Алматы во время каникул
Kozhakhan in Almaty during his holidays

Анасымен Медеуде
С мамой в Медео
Kozhakhan with his mother in Medeo

Анасымен Медеуде
С мамой в Медео
Kozhakhan with his mother in Medeo

Қожахан анасымен бірге Дэн Дэвидсон және Мұрат Журиновтың
қабылдауында. Екі Білім министрінің кездесуі
Кожахан с мамой на встрече с Дэном Дэвидсоном, министром образования США
и Муратом Журиновым. Встреча двух министров образования
Kozhakhan and his mother are meeting with two ministers of education, Murat Jurinov
and Dan Davidson, the minister of education in the USA.

Қожахан университеттегі достарымен демалыста
Кожахан вместе с одногруппниками на отдыхе
Kozhakhan with his fellow students during the vacation

Қожахан бірге оқыған достарымен. Мэриленд, Вашингтон
Кожахан с однокурсниками. Мэриленд, Вашингтон
Kozhakhan and his fellow students. Maryland, Washington

Колизей, Италия
В Колизее. Италия
In the Coliseum, Italy

Қала көшелерімен серуендеп
Прогулка по улице
The promenade

Эйфель мұнарасы менмұндалайды
Кожахан у Эйфелевой башни
Kozhakhan is near the Tour d’Eiffel.

Зәулім ғимараттың үстінде
На крыше высотного здания
On the roof of a skyscraper.

Нью-Йорктегі егіз мұнаралы ғимараттың бірінде
С мамой на крыше одной из башен-близнецов в Нью-Йорке
Kozhakhan and his mother on the roof of one of the twin towers in New-York

Мүсіннің жанында
Кожахан рядом со статуей
Kozhakhan near the statue

Италияда серуендеп
Кожахан гуляет по городу. Италия
Kozhakhan is walking in the city, Italy

Анасымен қыдырып жүрген сәт
Прогулка с мамой по городу
Kozhakhan and his mother are walking in the city

Теплоходпен серуендер алдында. Амстердам
Перед посадкой на теплоход в Амстердаме
Before boarding the ship in Amsterdam

Голландияда
В Голландии
In the Netherlands

Қала сыртында. Амстердам. 1996 жыл
Прогулка по окраине Амстердама. 1996 год
Promenade in the suburb of Amsterdam. 1996

Анасы екеуі Монмартрде, Париж
Кожахан с мамой на Монмартре. Париж
Kozhakhan and his mother in Montmartre. Paris

Қаланың тамаша көріністері
Кожахан гуляет по городу
Kozhakhan is walking in the city

Мысыр пирамидалары. Каир, 1999 жыл
Египетские пирамиды. Каир. 1999 год
Egyptian pyramid. Cairo, 1999

Мысыр пирамидалары. Каир, 1999 жыл
Египетские пирамиды. Каир. 1999 год
Egyptian pyramid. Cairo, 1999

Каирде
В Каире
In Cairo

Келіссөздер кезінде. Каир
В Каире во время переговоров
In Cairo during the negotiations

Джордж Вашингтон монументі
На фоне памятника Джорджу Вашингтону
At the background of the monument to George Washington

Вашингтонның әдемі көрінісі
Красоты Вашингтона
The beauties of Washington

Көк шалғында. Капитолий маңы
На лужайке около Капитолия
On the lawn near the Capitol

Капитолий
У Капитолия
Near the Capitol

Табиғи көпірдің арқан жолында
Кожахан с мамой на канатной дороге у природного моста
Kozhakhan and his mother on a rope road near the natural bridge

Промелькнувший
метеор
Воспоминания матери и друзей
о Кожахане Абенове

П

РЕДИСЛОВИЕ
Чем ярче факел горит,
тем быстрей выгорает.
Эразм Вителло

П

отерять дитя – страшное горе для любой
матери, и я никому бы не пожелала пережить
это. Воистину, «лучше плакать по родителям,
чем по детям». Но только после ухода из жизни моего сына Кожахана я смогла в полной
мере оценить масштаб его личности.
Когда Кожахан покинул этот свет, в моей душе воцарилась пус
тота, которую я ничем не могла заполнить. Вот и решила я попытаться восполнить эту пустоту, поделившись историей моего сына.
Скромный и деликатный, он никогда не кичился своими достижениями. И сегодня мало кто знает, что сделал Кожахан Абенов для
страны, какой след оставил после себя. О его профессиональных
достижениях, о том, каким человеком он был, известно лишь близким, друзьям и коллегам. И я решила объединить воспоминания
друзей Кожахана и свои.
Многие достойные и неординарные люди уходят из жизни очень
рано. Таких называют «промелькнувший метеор». Ярко вспыхнув,
они озаряют пространство вокруг себя и улетают… Как Сабит Муканов оставил потомкам описание жизни Шокана Уалиханова, так
и мне хотелось передать детям Кожахана память о нем. Детям, которые никогда не видели своего отца. Хочу, чтобы они, а потом и
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их дети знали, каким человеком был Кожахан, чего добился, какой
оставил след на земле. Кроме того, думаю, что книга будет полезна
и казахстанской молодежи. Прочитав о Кожахане, молодые люди
смогут понять, что значит самоотверженно трудиться во благо
своей Родины. Многим ли соотечественникам известно о том, что
благодаря усилиям Кожахана Абенова в бюджет Казахстана был
возвращен один миллиард долларов США? А ведь за этой невероятной суммой стоят многочасовые переговоры с иностранными
компаниями, бесчисленные перелеты и бессонные ночи… Полагаю, что это – профессиональный подвиг Кожахана и яркий пример настоящего патриотизма, которые должны остаться в истории
молодого государства.
Безграничная сыновья любовь Кожахана, невыносимая боль
моей утраты и в то же время гордость за сына побудили меня приступить к созданию этой книги. Надеюсь, мои труды не пропадут
даром.
Говорят, на земле нет ангелов, но для меня сын был настоящим
ангелом!
Улбосын Абенова
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Глава первая

З

НАКОМСТВО

«Мой сын Абенов Кожахан родился в солнечный день – 29 марта 1971 года…» – с этих слов Улбосын Абенова начала свои воспоминания. За столь короткую жизнь Кожахан многого добился и
смог оставить глубокий след не только в сердцах своих близких, но
и в науке, финансовой мысли…
Прежде чем начать повествование о Кожахане-младшем, необходимо отдать должное тем людям, благодаря которым он появился на свет, родителям – отцу Кожахану Шакенову1 и матери Улбосын Абеновой2.
Улбосын родилась в Арыси. Школу закончила на «отлично» –
с золотой медалью. Покинула отчий дом в 17 лет. И больше, к ее
сожалению, туда не возвращалась. В это время она переезжает в
Алма-Ату, где в 1957 году поступает в медицинский институт на
лечебный факультет. Через шесть лет обучения её, отличницу и активистку, оставили работать на кафедре в институте.
Улбосын Абенова:
– Сначала было тяжело, потому что я, родом из аула, не знала ни
одного слова по-русски. Ночами зубрила газеты на русском языке,
а днем училась в институте. Из-за языкового барьера оценки поначалу получала не слишком высокие, что, конечно, вызывало во мне
внутренний протест. В этот сложный период меня поддержал декан: подбадривал и говорил, что нужно набраться терпения. Лишь
через два года я без затруднений заговорила по-русски, что сразу
сказалось на оценках, мне стали платить повышенную стипендию.
В то время обычная студенческая стипендия составляла 25 рублей,
а повышенная – 35. Это давало возможность помогать младшей сестре, которая училась в Чимкенте.
8-0031
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Когда родители Кожахана начали встречаться, оба уже долгое
время работали в Алматинском медицинском институте. Но переломный момент наступил осенью 1969 года, когда Улбосын вернулась в Алма-Ату после окончания аспирантуры в Москве.
Кожахан-старший тогда уже два года был в разводе.
Улбосын:
– Мы встретились на улице, Кожахан хотел пригласить меня в
кафе, но я куда-то спешила и позвала его к себе в гости. В тот период я жила вместе с невесткой, которая к тому времени родила
ребенка. Вечером Кожахан пришел вместе с другом Медетом-ага,
который работал с нами в одном институте, преподавал на военной кафедре. Мы сидели за столом, общались, ели бешбармак,
пили чай.
Кожахан Шакенович все еще переживал трудный период развода, это сказывалось на его настроении.
Улбосын:
– Окружающие с сочувствием относились к Кожахану Шакеновичу, понимали его угнетенное состояние, ведь от первого брака у
него оставалось двое детей, но и жить в этой семье он больше не мог.
Из-за сложного характера первой жены у них по каждому поводу вспыхивали ссоры, а Кожахан-старший подобное терпел с
трудом в силу своего миролюбивого характера. По натуре он был
спокойным, терпеливым, но не безмерно. Когда его миролюбием
злоупотребляли, мог горы снести. В личной жизни это привело к
разводу, но в работе подобная позиция способствовала укреплению авторитета Кожахана Шакеновича – в деканате коллеги с ним
считались.
В тот вечер все обратили внимание: Кожахан Шакенович выглядел особенно огорченным и даже измученным. Несмотря на вроде
бы непринужденное общение и шутки за столом, ему не удавалось
скрыть свое плохое настроение. Улбосын с болью смотрела на гостя и думала: это неправильно, что человек, который так много
сделал для медицинского института и целой страны, так страдает
из-за семейных неурядиц! Он не заслуживает подобного отношения к себе – ни от жены, ни от кого бы то ни было. И ей хотелось
защитить его от такой несправедливости.
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Сегодня Улбосын Абенова вспоминает об этом памятном вечере
с улыбкой:
– Да, я сама сделала Кожахану предложение! Пусть все потом и
смеялись надо мной. Но в тот вечер смело сказала ему, что он такой
человек, о котором можно только мечтать! И что я непременно
выйду за него замуж! Кожахан рассмеялся и ответил, что подобными шутками я могу и сердце ему разбить. Кожахан на самом деле
почувствовал себя плохо. А Медет-ага отвел меня в сторону и попросил, чтобы я не шутила так опрометчиво.
После того вечера Улбосын и Кожахан довольно часто виделись, но всякий раз он отшучивался: «Наверное, я должен ущипнуть себя, чтобы понять, происходит ли это наяву или во сне?»
– Оказалось, что он сам давно хотел признаться мне в своих чувствах, но не решался.
У Кожахана-старшего имелись причины для сомнений, ведь Улбосын была моложе на десять лет и еще не состояла в браке. Кроме
того, после завершения аспирантуры в Москве девушка получила трехкомнатную квартиру в Алма-Ате, а в те времена не просто
было добиться такой привилегии. Видимо, это обстоятельство
тоже несколько смущало Кожахана. По его мнению, сильная материальная позиция должна была быть у мужчины, а не у женщины.
Улбосын Абеновна, действительно, сама приложила усилия,
чтобы получить квартиру:
– Несколько дней мне пришлось ходить на прием к председателю городского совета. Особой пользы от этих посещений не
было. И вот однажды я пришла очень рано, в шесть утра. Дождалась приема, а когда вошла, чиновник даже голову не оторвал
от бумаг. Все время что-то читал или писал. Тогда я ему сказала:
«Представьте, если бы на моем месте оказалась ваша сестра.
Я – кандидат медицинских наук. Кому же вы предоставляете квартиры, если не молодым специалистам, которые обучались в Моск
ве, а потом решили вернуться в родные края?» Ведь после того как
в 25 лет я защитила кандидатскую диссертацию в Москве и вернулась в Алма-Ату, мне пришлось очень долго скитаться по разным
углам (даже мое новое постельное белье растащили недобропорядочные соседи)!
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Вероятно, пылкая речь на казахском языке подействовала на
чиновника. Председатель оторвал взгляд от бумаг и, посмотрев на
Улбосын, нажал на какую-то кнопку.
Улбосын подумала, что он вызвал милицию, и в испуге ждала,
что её увезут в какую-нибудь «каталажку»… Но вместо милиционера зашел привлекательный мужчина. Он оказался помощником
председателя горсовета, ему и предстояло решить жилищную проблему Улбосын. А ведь к тому времени положение у девушки было
действительно критическим. Жилья нет, за год до того она потеряла родителей, и у Улбосын оставались две сестры и брат, они тоже
нуждались в помощи. В результате одним движением руки председатель горсовета решил всю дальнейшую судьбу Улбосын.
– На второй день после нашего первого совместного с Кожаханом чаепития пришел Медет-ага. Он призывал меня хорошенько
подумать, прежде чем решиться пойти замуж. Я ответила, что если
Кожахан так горячо переживает за своих студентов, то он не может
быть плохим мужем. Порой иной отец так не заботится о своих детях. Медет-ага, отметив мое доброе отношение к Кожахану, предупредил, чтобы в будущем я никогда не жалела о своем шаге.
Кожахана-старшего нельзя было назвать красавцем, но его душевная красота покорила Улбосын.
– После окончания медицинского института по решению ученого совета, меня, как отличницу и активистку, оставили преподавать на кафедре нормальной физиологии. Получилось, что в 23
года я стала преподавать, при этом некоторые мои студенты, которые учились на вечернем отделении, были старше меня на 10–15
лет. Здесь я проработала два года стажером-преподавателем.
Нас с Кожаханом, возможно, сближало и то обстоятельство, что
мы в совершенстве владели казахским языком. Одинаково глубоко
мы переживали за тех студентов, что приезжали на учебу из аулов.
Из-за незнания русского языка им приходилось тяжело. Поэтому
мой муж впервые в истории мединститута решил организовать на
первых двух курсах казахскую группу. Ему удалось убедить в своей правоте ректорат и Минздрав. Теперь у студентов было два года
на адаптацию, они учили русский язык и успешно продолжали медицинское образование.
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Кожахан Шакенович не только помогал своим воспитанникам в
учебе, но и проявлял о них отеческую заботу. Он так переживал за
своих студентов, что ходил к ним в общежитие, чтобы узнать, как
они обустроились, с какими проблемами им приходится сталкиваться вне учебы. И даже подкармливал молодых ребят, приглашая к себе домой.
– Муж ласкательно называл меня Улжас. Частенько он просил
накрыть стол, в то время как мы вроде бы никого к себе не звали.
И, если я интересовалась: «Разве мы ждем сегодня кого-то?» – он
отвечал: «Ко мне придут мои студенты. Улжас, вспомни свои голодные студенческие годы… Давай накормим ребят». Думаю, благодаря такой заботе многие из наших студентов не бросили учебу,
смогли преодолеть все трудности и, окончив институт, стали отличными специалистами своего дела.
Однако при всей своей доброте и мягкости Кожахан Шакенович отличался высокой требовательностью к себе и другим.
Свойственна ему была и удивительная работоспособность и
очень ответственное отношение к делу. Будучи кандидатом
медицинских наук, доцентом на кафедре анатомии, он готовил
свою докторскую диссертацию. Работал деканом стоматологического факультета Алма-Атинского медицинского института,
который сам создавал с нуля, приглашая специалистов со всего
СССР.

П РЕДСВАДЕБНЫЕ БУДНИ
Кожахан Шакенович родился в Талды-Курганской области в
Панфиловском районе. Увы, ему так и не удалось туда вернуться
и привезти на родину свою семью. Улбосын очень сожалеет об
этом.
– Много раз собирались, но не получилось. То моя беременность, то роды... Планировали вместе отправиться на родину Кожахана после рождения нашего сына, но так и не успели.
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Друзья, коллеги, родственники видели, что Кожахан души не
чаял в своей невесте. Очень он переживал накануне знакомства с
ее родными.
– Сначала он смеялся: «Ты же с юга Казахстана! Там же за девушек калым дают!» А потом молча купил билеты на самолет – себе,
мне и своей маме, – и мы втроем полетели к моей старшей сестре
Малике. Уже на месте я узнала, что Кожахан привез 1000 рублей, и
со словами: «Считайте это калымом за Улбосын!» – отдал их моей
сестре, которая после смерти наших родителей была на правах старшего и самого близкого мне человека. Она и устроила нам свадьбу.
С первых же дней было видно, что новые родственники понравились друг другу. Свадьба состоялась в 1969 году сначала в Чимкенте, затем в Алма-Ате.
После свадебных торжеств в октябре 1969 года Кожахан собрался в Ленинград для защиты докторской диссертации. Молодая
жена решила отправиться вместе с ним. Сестра Малике, которая
часто звонила и интересовалась, все ли хорошо у супругов, теперь
переживала по поводу предстоящей поездки. Кожахан старался ее
успокоить.
– А знаешь, Малике, для меня сейчас главное – не столько защита докторской диссертации, мне гораздо важнее показать своей
жене Ленинград во всей его красе. Хочу, чтобы Улжас было хорошо и комфортно.
Два года совместной жизни, сначала в Ленинграде, потом в Алма-Ате, стали для Улбосын настоящем раем.
– Я и не знала, что можно было так сильно и нежно любить, как
делал это Кожахан. В Ленинграде нам предоставили комнату, чтобы у Кожахана были нормальные условия для подготовки к защите
докторской диссертации. Как-то я решила сделать себе прическу
и задержалась в парикмахерской из-за большой очереди. Возвращаюсь, захожу в подъезд, и вдруг вахтерша сообщает, что у моего
мужа едва не случился инфаркт. Он сильно беспокоился обо мне,
волновался, куда я пропала. Вахтерша даже засомневалась в том,
что мы действительно являемся супругами. По ее мнению, муж не
переживал бы так сильно за жену. Думала, что мы – любовники! А
я в то время даже и не знала, кто это такие – любовники! (Смеет118

ся.) Поэтому я поспешно стала доказывать вахтерше, что мы действительно муж с женой, и у нас есть официальное свидетельство
о браке!..
Кожахан-старший старался оберегать жену во всем, особенно в
быту, постоянно заботился о ней.
– Я тогда была уже беременна. И для работы по дому в Алма-
Ате он пригласил родственницу. А ведь в то время не каждый мог
себе позволить нанять домработницу. Но муж поставил условие:
если я кандидат наук, незачем мне кашеварить на кухне! И эта родственница готовила для нас. Она мне часто говорила: «Айналайн,
когда приходит муж с работы, садись рядом с ним, не уходи к себе
в комнату. Если тебя нет дома, он сразу спрашивает, где жена, а мне
от этого становится не по себе». И теперь, когда я это вспоминаю,
у меня возникает такое ощущение, что он чувствовал свой скорой
уход и старался дать мне как можно больше любви и тепла, – с грустью размышляет Улбосын.
У Кожахана Шакеновича была собственная машина, поэтому
он всегда подвозил жену до места работы. Улбосын очень стеснялась этого и просила: «Кожаш, высади меня за квартал, чтобы мои
сотрудники не видели». На что Кожахан-старший отвечал со смехом: «Зачем ты стесняешься? Твой водитель – доцент! Радоваться
должна!»
Кожахан-старший, конечно, возил жену не только на работу, часто они вместе выезжали в горы, отдыхали, гуляли, наслаждаясь
красотой природы Заилийского Алатау.
– Он переживал, что я родила в 32 года, в те годы это считалось поздними родами. Поэтому старался чаще вывозить меня на
отдых в курортные места под Алма-Атой. Кожахан всегда волновался, что поздно возвращается с работы. Я понимала его переживания, но ведь он был очень занят – преподавал и был деканом
факультета. Потом, спустя годы, эта забота обо мне перешла от
отца к сыну. Кожахан-младший в точности, как и отец, старался
оберегать меня. Мои подруги признавались, что даже завидуют
такой сильной сыновней любви. Им не верилось, что такое возможно. Вопрошали, чем я заслужила подобное. Объясняла им,
что такое отношение генетически перешло от отца к сыну. Ведь
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я ничего особенного для Кожахана не делала. Сегодня мои внуки получают в сто раз больше, чем в свое время досталось моему
сыну.
Кожахан-старший очень хорошо играл на домбре, посвящал
стихи своей второй половине. Казалось, что Улбосын для него –
источник вдохновения, радости и жизнелюбия.
– Как-то мы вместе с мужем были на званом ужине, где присутствовал в качестве почетного гостя Сабит Муканов. Но Кожахан
был не менее популярен на том вечере, все горячо просили его сыграть на домбре. Любуясь своим мужем, я даже и забыла, что рядом
с нами находится такая величина – известный писатель, – вспоминает Улбосын.

Р ОЖДЕНИЕ СЫНА
29 марта 1971 года, после возвращения из Ленинграда в Алма-
Ату, Улбосын родила мальчика. Кожахан Шакенович был настолько счастлив, что в первые часы, казалось, потерял дар речи.
Пришел в роддом с охапкой цветов и подарил по букету всем роженицам в палате.
Через месяц после рождения сына Кожахан пригласил гостей,
набрал фруктов, купил коньяк. Хотел сделать все, как полагается, – отметить на широкую ногу месяц со дня рождения сына
(шілдехана).
Улбосын вспоминает об этом с комом в горле:
– По обычаю на праздничном столе должна быть баранья голова, поэтому мой муж отправился в Чилик за бараном. Тогда
в Алма-Ате не то что бараньей головы, куриных ножек нельзя
было достать! Кожахан уехал за город с другом, сам сидел за рулем. Весь день они объезжали знакомых, наконец, нашли барана и под вечер возвращались домой. На обратном пути на трассе
спустило колесо. Остановили встречную машину, попросили помочь поменять баллон. Кожахан надел халат, чтобы не запачкать120

ся, и принялся за работу. Он очень спешил, ведь дома его ждали
жена и любимый сын. Внезапно, когда мужчины меняли колеса,
на них налетела встречная машина. То ли водитель был ослеплен
встречным светом, то ли пьян был, не справился с управлением.
Случилось это уже на въезде в город, и пострадавших увезли в городскую больницу. Как позже рассказали врачи, Кожахан попросил их не тревожить жену, не пугать ее дурным известием. Ведь
тогда я кормила ребенка грудью, и муж волновался, что у меня
молоко может пропасть от переживаний. Потом Кожахан впал
в кому и больше в себя не пришел… Ему диагностировали перелом основания черепа.
Жене сообщили о смерти мужа только утром. После долгих
разбирательств водителю дали семь лет. Но разве это вернет
мужа и отца… Так Кожахан-младший остался в свои 28 дней без
папы.
В день, когда должны были праздновать месяц со дня рождения
сына, Кожахана-старшего похоронили. В институте в связи с этим
отменили занятия на два дня. Все студенты искренне горевали о
погибшем наставнике, горько оплакивали его, не скрывая слез,
когда процессия вышла на улицу. Огромная толпа двигалась за катафалком до самого Кенсайского кладбища.
Во время похорон друзья Кожахана-старшего предложили Улбосын через свекра дать имя ребенку имя в честь отца, тем самым
сохранив память о нем.
Спустя годы, Кожахан-младший3, учась в девятом классе, принял самостоятельное решение взять фамилию матери. И стал Абеновым.
– Проявил самостоятельность, наводил справки, ходил в нужные учреждения, все узнал о процедуре смены фамилии. Оказалось, что для этого необходимо согласие матери. Он убеждал меня
согласиться, сдерживая слезы, видя мое сомнение. Я попросила
совета у учеников моего мужа. Подумав, они ответили, что парень
уже взрослый, сам может принимать решения. Посоветовали мне
не обижать сына и дать согласие.
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Д ЕТСТВО КОЖАХАНА
– Время после рождения сына стало для меня очень тяжелым
периодом. Возник резкий контраст между недавним счастьем и
нежданным огромным горем. Мне было нелегко посещать те же
места, где я привыкла бывать с мужем. Поэтому, отметив годовщину смерти мужа, я взяла сына, которому исполнился год, и уехала
в Москву.
Улбосын решилась на эту поездку, конечно, не сразу. Она стала готовиться к отъезду лишь после того, как академик Виктор
Михайлович Жданов4 прислал телеграмму с приглашением в
Москву.
– Он позвал меня в столицу после того, как я ему сообщила в
письме о потере мужа, о том, как мне тяжело, и даже жить не хочется. Виктор Михайлович обратился к министру здравоохранения КазССР Торегельды Шарманову с просьбой посодействовать
моему поступлению в докторантуру и дал мне своеобразную рекомендацию: «Абенова – работяга, и в сложившейся ситуации ее
спасет только работа, иначе мы потеряем человека».
И Улбосын отправили в Москву для выполнения и защиты
докторской диссертации. Ей выделили две комнаты в общежитии
АМН СССР, где она и стала трудиться дни и ночи напролет. Работа действительно ее спасала.
Но сам поступок – отъезд в другой город, отрыв от дома молодой вдовы с ребенком на руках – вызвал пересуды в окружении
Улбосын.
– Мне тогда было 33 года, и многие, видимо, считали меня
карье
ристкой. В то время подобная активность, предприимчивость, самостоятельность вызывали неодобрение у окружающих.
Ведь считалось, что для женщины на первом месте должна быть
семья. Но все, что я тогда делала, и было для семьи! И, поверьте,
мне приходилось очень тяжело. Во-первых, докторскую диссертацию по вирусологии ученые обычно защищали лет в шестьдесят,
но никак не в тридцать три! А во-вторых, из-за того, что я была в
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Москве совсем одна, без родственников, мне пришлось устроить
сына сначала в ясли, а потом в детский сад.
Улбосын прожила в Москве семь лет. Многие в те времена пытались «зацепиться», остаться в столице Советского Союза, но Улбосын и мыслей таких не держала.
– У меня никогда не было стремления «вырваться из провинции». Даже когда я получила подтверждение из Мэриленда об открытии мною вируса (из амниотических клеток опухоли) и приглашение поработать в США, я без особых раздумий отказалась.
Мой американский коллега, позже приехавший на конференцию
в СССР, при встрече со мной выразил удивление по поводу моего
отказа поехать в Штаты.
Простая девушка из Арыси тогда и подумать не могла, что ее
могут пригласить работать и жить за границу. К тому же Улбосын
не знала иностранного языка.
– В тот момент я работала по американской программе изучения рака в совместном советско-американском проекте. Открытый
мною вирус был назван в США «Рашен вирус». Потом, когда
сын повзрослел, он говорил мне не раз, что я упустила возможность стать миллионером. Если бы я оценила свое открытие по
достоинству, все могло бы сложиться иначе. Но тогда в своем
безутешном горе из-за трагической гибели мужа я ни о чем не
могла думать. И сын меня понимал. В будущем он уже сам получил приглашение преподавать в том же самом штате, но тоже отказался жить в США.
Улбосын пришлось бы тяжело совсем одной в Москве, но, к ее
счастью, в постпредстве КазССР откуда-то узнали о соотечественнице, нашли ее и помогли устроить Кожахана в детский сад при
Моссовете. Там были отличные условия для детей – профессиональный персонал, отличное питание, множество игрушек… По
этому особых переживаний за сына у нее не было. Обустроив свой
быт, она смогла через несколько лет защитить докторскую диссертацию. В Алма-Ату Улбосын вернулась только после того, как
Кожахан-младший закончил учебу в первом классе.
С малых лет Кожахан обладал пытливым умом, был общительным ребенком, и дети любили его, тянулись, как к своему другу.
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– Многие узнавали меня именно через сына, говорили: «Это же
мама Кожахана!» Когда сын был совсем маленьким, я целыми днями работала в лаборатории, возле центрифуги, где изучала различные вирусы. Из-за своей занятости не могла даже выкроить время
на покупку игрушек. Трехлетний Кожахан мог сидеть в одиночестве и самостоятельно играть, не требуя особого внимания к себе.
Как-то Кожаханчик увлеченно играл со своими игрушками, потом
вдруг спросил меня: «Мама, я не громко разговариваю? Не мешаю
тебе писать диссертацию?» Я была удивлена и растрогана, и этот
момент запомнился мне на всю жизнь.
Соседями в подъезде дома в Алма-Ате, где жила Улбосын с Кожаханом, были семьи офицеров, и жена одного из них как-то постучалась к ним в квартиру и поинтересовалась, зачем Улбосын
держит своего сына взаперти. Женщина тревожилась, почему ребенка нигде не видно: мальчик не бегает по квартире или во дворе,
не кричит, не рисует на стенах, как все ребята! Она была уверена,
что Улбосын воспитывает сына в чрезмерной строгости: часто его
ругает, ничего не позволяет. Улбосын уверила соседку, что у Кожахана нет никаких запретов, он сам знает, как себя вести. И теперь
соседка уже удивлялась необычным качествам сына Улбосын.
– В то время я сильно переживала, что мой ребенок растет без
мужского воспитания, но вместе с тем на всю жизнь запомнила
слова соседки о том, что самых хороших мужчин воспитывают
именно женщины! Одна из офицерских жен сказала мне однажды:
«Оля (так они меня называли), нашим мужьям надо учиться у твоего сына, как вести себя!»
Как-то Кожахан играл во дворе один. В том же подъезде жил
драчливый мальчик, который постоянно задирал Кожахана. Маленький драчун и хулиган, он обзывал детей «дураками». Сыну
странно было, что мальчик ведет себя подобным образом. Он мне
рассказал об этом как о чем-то необычном. Кожахан и слов-то
таких не знал и никогда не слышал, хотя успел пожить в двух городах.
После возвращения в Алма-Ату Кожахан первым делом спросил у мамы, есть ли здесь детские театры. Ведь в Москве они часто ездили на спектакли Театра кукол имени Сергея Образцова во
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Дворец съездов. Кукольные спектакли завораживали Кожахана. А
в антракте, он, как и остальные дети, спешил в буфет. Надо сказать,
что буфет во Дворце съездов был особенным, полным деликатесов
со всего Советского Союза.
– Там была воистину царская еда! В то время мы не видели в
Алма-Ате наш родной апорт, а в Москве во Дворце съездов он был!
И не только апорт! Бутерброды с разными сортами колбас, сыров,
с мясом, курицей, рыбой, были напитки, выпечка! И Кожахан,
по-видимому, скучал по атмосфере детского театра и по этой вкусной еде тоже.
В школе Кожахан отличался от сверстников своими математическими способностями. Случается, что ярких, одаренных детей
не любят одноклассники, считают их «ботанами». Но Кожахана в
классе многие любили.
Как вспоминает Аскар Кусаинов5, известный экономист и коллега Кожахана Абенова, он впервые услышал о нем очень давно,
когда тот еще был школьником, учился в Республиканской физико-математической школе (РФМШ), в которой занимались самые
талантливые дети нашей страны, одаренные в области физики,
математики и других точных науках. Уже в те годы Кожахан был
одним из лучших учеником РФМШ – победителем республиканских олимпиад по физике, членом команды Казахстана на Все
союзных олимпиадах.
– Из-за моих переездов Кожахан поменял три школы, – вспоминает Улбосын. – В первый класс поступил в Москве, потом
до 6-го класса занимался в средней школе № 65, откуда перешел
в физико-математическую школу. Несмотря на то что сын был
добрым мальчиком, некоторые одноклассники, как это случается
в школьной среде, из-за успехов Кожахана в учебе относились к
нему с предубеждением. К примеру, однажды в 6-м классе перед
контрольной работой девочки натерли тетрадь Кожахана воском,
чтобы ручка не писала. Но он справился с этой ситуацией.
Маму Кожахана вызвали в школу лишь один раз, чтобы посоветовать ей перевести сына в физико-математическую школу
из-за его высокой успеваемости. Кожахан подавал большие надежды.
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– Я согласилась с доводами преподавателя, – продолжает Улбосын. – После разговора с ним прихожу вечером домой, соби
раюсь сообщить новость сыну, а он мне заявляет, что уже перешел в другую школу! Как? Как у тебя это могло получиться? Для
этого же надо сдать экзамен! Кожахан ответил, что экзамен отменился сам собой: преподаватель задал ему несколько вопросов по
предмету, сын сразу ответил и был зачислен в новую школу без
экзаменов.
Аскар Кусаинов вспоминал, что уже в школьные годы Кожахана
отличали необычное умение сосредоточиться, докопаться до сути,
увидеть и выделить главное в проблеме, он всегда имел собственное оригинальное мнение о предмете беседы.
Улбосын однажды с удивлением узнала, что преподаватель русского языка и литературы обращался к Кожахану только на «Вы».
– Учитель пояснил: как же можно иначе обращаться к человеку, который читал такие произведения, которые даже его педагогу
были неизвестны.
Кожахан любил читать. У него была собственная библиотека,
основу которой мама заложила еще в Москве благодаря Виктору
Васильевичу Жданову. В то время академик решил создать подборку книг для своего младшего сына. Улбосын помогала ему в
этом. Ей часто давали адреса, направления в поиске книг и деньги
для покупки, и женщина, пользуясь такой возможностью, всегда
старалась приобрести еще одну книгу для себя.
– Так у меня сформировалась отличная библиотека. Кожахан
был воспитан на книгах. Он любил читать английских классиков.
Позже – увлекся Карнеги. Я никогда не заставляла его читать чтото конкретное, он сам выбирал то, что ему нравилось.
Известный государственный деятель, финансист Александр
Сергеевич Павлов позже поделился с Улбосын своими впечатлениями о Кожахане, выразив восхищение его одаренностью, редкими качествами, отметил, как хорошо он был воспитан.
– Я сказала Сергею Павловичу, что моей заслуги в этом нет, все
таланты у моего сына от Бога. Не помню даже, чтобы мы ссорились с ним. Если возвращалась домой вечером грустной, усталой,
Кожахан не беспокоил меня, не задавал вопросов, чувствуя, что я
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переутомлена. Лишь на следующий день подходил и осторожно
спрашивал, почему я вчера была без настроения. Деликатно намекал, что мы скучновато живем, и хорошо бы нам развеяться, отдохнуть. Таким образом, сын заботился обо мне. Если видел, как я
устала, бережно укладывал меня на диван, а пока дремала, готовил
чай. Помню его ласковые и нежные руки, когда он будил меня со
словами: «Мамочка, выпей чаю с молоком!»
Не по-детски чуткий, предупредительный, он обо всем советовался с матерью. В Москве добрая знакомая Улбосын захотела купить для Кожахана детскую железную дорогу. Он узнал об этом
и спросил маму, можно ли ему принять такой дорогой подарок?
Улбосын невольно рассмеялась и ответила сыну, что знакомая –
жена профессора, заработок которого позволяет сделать мальчику
недешевый подарок. К сожалению, в детстве у Кожахана было немного хороших игрушек.
В школе Кожахан больше всего любил точные науки – математику и физику. Другим его увлечением была литература. Единственным минусом можно считать то, что он совсем не занимался спортом
и мало гулял. Юноша был рослый, спортивный, он мог бы успешно
заниматься баскетболом или волейболом, да и любым другим видом
спорта. Но все его внимание поглощали науки и книги.
Улбосын Абенова иногда жаловалась на работе, что не может
выгнать сына на улицу, чтобы он погулял, пообщался со сверстниками. На что коллега-профессор возразил ей: «Зря ты жалуешься,
Улбосын! Мы сокрушаемся, что не можем загнать своих детей домой, заставить их делать уроки. Ты же должна радоваться, что твой
сын много читает и неустанно занимается».
– У всех учеников было свободное время, а Кожахан пребывал
в постоянной занятости: сначала школьная олимпиада требовала
его участия, потом городская, республиканская, а летом – Всесоюзная! Он даже без каникул оставался. Но Кожахан никогда не
жаловался! Наоборот, когда я предлагала уклониться от очередной
олимпиады, отдохнуть немного, он возражал. Ему это было очень
интересно.
Старшая сестра Малике, узнав, что Кожа хочет учиться в физико-математической школе, была счастлива. А Улбосын, напротив,
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недоумевала: ведь отец и мать Кожахана – медики, а сына тянет
совсем в другую область.
– Можно понять радость моей сестры Малике, ведь она первая
казашка – кандидат физико-математических наук, защищала кандидатскую диссертацию в Москве. Мой двоюродный брат по отцовской линии, Мурат Журинов, стал впоследствии президентом
Академии наук Казахстана. Так вышло, что в нашей семье все мы
в основном – ученые. Еще мой отец любил повторять нам известные слова Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Он все
делал для нас, но и мы старались его не подводить. Занимались на
«отлично», и все смогли самостоятельно, собственными силами,
поступить в институты, – рассказывает Улбосын.
Хотя Кожахан-младший и не пошел по стопам родителей, все же
своим интеллектом и старанием добился очень многого в других
сферах. Когда учился в институте, был ярким студентом, которого
хотели оставить в аспирантуре. Научный руководитель Кожахана
сказал Улбосын, что его ученик – физик от Бога. И просил, чтобы
он непременно продолжил учебу в этой области. Но Кожахан, чья
мама была профессором, знал не понаслышке, как живут ученые в
нашей стране. Наука – отнюдь не самая высокооплачиваемая сфера деятельности. Больше к этой теме они не возвращались.
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Глава вторая

П ЕРВЫЕ ШАГИ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
После того, как Кожахан в 1988 году окончил школу в Алма-
Ате, он поступил в Московский физико-технический институт.
В те годы, как, впрочем, и сейчас, поступить туда было почти не
реально. Улбосын, конечно же, знала об этом.
– Случайных людей в заведения подобного уровня не принимали. Сыну помогло то обстоятельство, что несколько лет подряд он
становился призером различных олимпиад по физике. После 9-го
класса Кожахану пришло приглашение из Новосибирской физико-математической школы. Учебное заведение привлекало тем,
что здесь работали университетские преподаватели.
После долгих раздумий мама отпустила сына в школу-интернат
для одаренных детей, но после двух месяцев учебы Кожахана в Новосибирске приняла решение забрать его оттуда.
– На ноябрьские праздники приехала в Новосибирск навестить
сына. И то, что мне открылось здесь, поразило до глубины души:
все вокруг было бесцветным, мрачным – серое небо, черный город,
люди, одетые в темное. Меня встречал сын, но, увидев его, я пришла в ужас: Кожахан стоял передо мной – бледный, осунувшийся,
худой... А ведь дома мальчик хорошо питался, нормально себя чувствовал. Что же с ним происходит здесь, в чужом городе? Хотелось
расспросить его, выяснить причину, почему он так выглядит. Кожахан никогда не жаловался, но в нашей беседе все же проскользнула фраза: «Здесь дети вволю хлеба не едят!»
После солнечной Алма-Аты, где много солнца, тепла и фруктов, жизнь в сибирском городе немного подкосила здоровье Кожахана. Мать, увидев такое состояние сына, пришла к выводу, что
9-0031
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оставить его здесь одного нельзя. И несмотря на то что Улбосын
изначально приехала всего на пару дней, в гости, она стала уговаривать Кожахана поехать домой. Он не собирался возвращаться,
но идти поперек воли матери не стал, чему Улбосын была несказанно рада.
– Он не успел сдать учебники, и это было единственное, что
его тогда волновало. Мы оставили заявление в произвольной
форме и записку товарищам Кожахана с просьбой сдать книги в
библиотеку, а позже я связалась с руководством школы и все им
объяснила.
Но даже за те два месяца, которые Кожахан Абенов провел в
Новосибирске, он успел хорошо зарекомендовать себя в школе,
которая славилась общим высоким уровнем, считалась в те годы
элитной. Юноша смог стать одним из лучших учеников в классе
по успеваемости. Был всегда на виду, быстро познакомился с преподавателями, подружился с учениками. Кожахана восхищал высокий профессиональный уровень учителей, ему нравилось, как в
школе был выстроен учебный процесс. Поэтому ему не очень хотелось уезжать, но он с детства привык доверять матери, считался с
ее мнением. К тому же Улбосын пообещала, что в дальнейшем все
решения он будет принимать самостоятельно по любому поводу.
Кожахан знал: мама слов на ветер не бросает.
– Твердо обещала, что после того как он окончит школу в Алма-Ате, я отпущу его «на все четыре стороны». Куда захочет, туда
и поступит, удерживать не стану. Главное условие – вернуться домой, поправить свое здоровье, спокойно окончить школу. Посчитала, что в то время молодой организм Кожахана еще не до конца сформировался, сыну нужно было усиленное питание и много
солнца. Поэтому просила его вернуться в солнечную Алма-Ату не
только как мать, но и как медик.
Но уговорить Кожахана было лишь полдела. Оказалось, что
во время праздников почти невозможно достать билеты на рейс
Новосибирск – Алма-Ата. Однако Улбосын всеми правдами и неправдами удалось купить билеты, и вот они уже летят навстречу
солнцу и теплу... Окруженный заботой матери, Кожахан очень
скоро восстановился, набрался сил, энергии и смог продуктивно
130

заниматься учебой. Помогли занятия плаванием, походы в горы,
нормальное питание. Улбосын была довольна – Кожахан окончил
школу круглым отличником.
– Кожа не ограничивался изучением физики и математики,
стремился развиваться всесторонне. Еще в 10-м классе он увлекся книгами Карнеги, штудировал различные энциклопедии, читал
художественную литературу, особенно любил английских классиков.
Кожахан получил аттестат, где красовались одни пятерки, однако пятерка по английскому языку была ему не в радость. Он понимал, что слабо владеет английским языком.
– В те годы родители, имеющие финансовую возможность, отдавали детей в специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков или обращались к педагогам-репетиторам. Я не могла себе позволить подобное, да и не придавала значения иностранным языкам. Но была немало удивлена, когда узнала,
что после окончания института в Москве Кожахан хорошо овладел
английским.
Как позже выяснила Улбосын, изучал он язык с помощью радио Би-Би-Си. К этому методу обращались лишь осведомленные
молодые люди: мало было обладать терпением, но и требовались
знания и навыки, чтобы в то время поймать зарубежную станцию.
По представлению Улбосын, подобное доступно либо радиолюбителю-самоучке, либо студенту физико-математического института. Молодые люди, стремящиеся выучить иностранный язык,
пользовались всеми доступными приемами. Возможно, совет слушать радио Би-Би-Си дал кто-то из преподавателей или студентов.
Но, может быть, это было открытие Кожахана. В институте, где он
учился, окружение состояло из одаренных, продвинутых студентов и блестящих преподавателей. Широкие возможности вкупе с
настойчивостью и трудолюбием Кожахана Абенова позволили ему
выучить английский язык так хорошо, что в дальнейшем всю переписку с иностранными компаниями он вел сам, к тому же многие
коллеги обращались с просьбой проверить официальные письма,
документацию, которая предназначалась для отправки иностранным партнерам.
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Аскар Кусаинов, друг и коллега Кожахана:
– Он учился в лучшем вузе Советского Союза. Поступить в подобное учебное заведение было очень сложно. Там учились сильнейшие студенты, выходцы из всех республик Советского Союза.
К сожалению, время завершения учебы в Москве совпало с переходным периодом в нашей стране, который мы вспоминаем как
«лихие девяностые». Страна СССР распалась, Казахстан выходил на путь независимого развития. Карьера ученого в тот момент
представлялась тяжелой и совершенно непривлекательной в материальном плане. Кожахан не решился делать научную карьеру,
и я уверен, что наука Казахстана лишилась талантливого ученого-физика. Но свои яркие способности Кожахан удачно перенес на
новую для него стезю финансиста, об этом говорит его успешная
работа в иностранных банках и национальных компаниях Казахстана.
В 1994 году, после шести лет обучения в Москве, Кожахан получил красный диплом физико-математического института. Когда он поступал в вуз, была одна общая страна СССР, а завершил
обучение уже – за границей, в соседней России. К этому времени СССР прекратил свое существование, и возникла неожиданная проблема: ввиду того что Кожахан не является гражданином
РФ, руководство вуза задавалось вопросом, вправе ли он получать
красный диплом? Кто-то из педагогов института поднял эту тему
на ученом совете. Но, к счастью для Кожахана Абенова, на этом
же совете присутствовал крупнейший ученый, член Британской и
Американской академий наук Сергей Петрович Капица6. Он высказал свое мнение в пользу Кожахана, встал на защиту студента
из Казахстана: «Я – не член Российской академии наук, тем не менее, я же работаю у вас... Даже если кто-то не является гражданином России, но учился здесь, то и диплом ему надо давать за знания, а не за паспорт».
– Присутствующим стало интересно, откуда выдающийся ученый знает обычного студента и даже защищает его, – рассказывает Улбосын. – Сергей Петрович помнил Кожахана по лекциям, во
время которых тот задавал грамотные и серьезные вопросы. Об
эпизодах общения Сергея Петровича Капицы с Кожаханом я уз132

нала из рассказов сына. Профессор Капица отмечал, что молодой
человек поднимает очень интересные темы, но время лекции было
ограничено и не позволяло Сергею Петровичу подробно останавливаться на поднятых проблемах. Профессор поинтересовался,
как зовут такого любопытного и одаренного студента, и, видимо,
ему запомнилось имя моего сына.
Но Кожахан не сразу получил свой диплом, ему пришлось ждать
еще некоторое время. Если обычные дипломы выдавали в дежурном режиме, то дипломы с отличием вручал сам ректор.

В НОВЫЙ СВЕТ

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
В Алма-Ату Кожахан вернулся дипломированным специалистом. В то время молодой стране нужны были высококвалифицированные кадры, поэтому была объявлена программа «Болашак».
Семья Абеновых не имела возможности участвовать в ней, так
как считала, что не располагает нужными связями. Это не смутило Кожахана: еще в Москве он узнал через друзей, что в Казахстане, как и в России, посольством США проводится тестирование
для обучения в американских вузах. Улбосын во всем поддерживала сына, одобрила и планы попробовать поступить на учебу за
границей.
– Сейчас это кажется смешным, но в тот момент мы, сломя голову, искали везде где только можно 20 долларов США для прохождения тестирования! Нашли нужную сумму через знакомых
наших знакомых, то есть через третьих лиц.
В итоге Кожахан смог попасть в число тех, кому выпала возможность учиться в США. Само тестирование прошло без особых
волнений – Кожахан был уверен в своих силах. И через некоторое
время семья Абеновых получила письмо, в котором посол США в
Казахстане поздравил Кожахана с тем, что он стал стипендиатом
Конгресса США, набрав высший бал. В письме также было указа133

но, что перелет, проживание и обучение сроком на два года оплачиваются за счет американской стороны.
Изначально Кожахан был зачислен в Университет штата Кентукки. Но, проучившись несколько месяцев, понял, что для дальнейшего роста ему необходимо сменить место обучения. Самостоятельно
провел аналитическое исследование, чтобы понять, какие университеты признаны наиболее продвинутыми в области финансов.
– Думаю, Кожахан постеснялся подавать прошение в самые
престижные университеты из-за того, что учился за счет США, –
рассказала Улбосын. – В топовых учебных заведениях и оплата за
обучение выше. По результатам успеваемости Кожахана приняли
в Университет штата Мэриленд на программу МВА (магистр делового управления) в городе Бетесда7.
Молодой человек резко сменил сферу образования, однако навыки, приобретенные за годы обучения в физико-математическом
школе, в институте, аналитический склад ума пригодились на новом поприще. А высокий уровень образованности выделял его среди одногруппников.
– Кожахан рассказывал, что большинство студентов, с которыми он учится, либо люди, имеющие опыт работы в крупных компаниях, либо сами уже руководят корпорацией. В этом окружении
Кожахан, вчерашний обычный школьник и студент, решал гипотетические финансовые задачи в разы быстрее и эффективнее, чем
опытные руководители. Многое из того, что он делал, импонировало как преподавателям, так и студентам, поэтому к нему относились с большой симпатией, называли Коузи или Хан.
Хобби как такового у Кожахана никогда не было, если не считать его страстного увлечения физикой. В школьные, а потом студенческие годы он не просто изучал, но был увлечен физикой, а
позже финансовым управлением. И все свое свободное время тратил на чтение и работу.
– Любое серьезное увлечение, хобби требует расходов, а Кожахан с детства привык минимизировать мои расходы. К нему рано
пришло осознание того, что я воспитываю его одна, а любое коллекционирование марок, монет или значков требовало денег. Зато
он неутомимо читал книги – в основном иностранных авторов – на
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русском и на английском языках. Наряду с профессиональной литературой он очень любил современные детективы.
Неудивительно, что в семье, где отец и мать были настоящими
трудоголиками, вдумчивыми людьми, вырос сын, который несмотря на препятствия упорно шел к поставленной цели.
– Когда он тяжело заболел, я его корила: зачем тебе эта тяжелая
работа, если ты испытываешь такие сильные боли? А он отвечал,
что для него очень важно то, чем он занимается: «Мама, это все я
перенял от тебя: и работоспособность, и ответственность! Вспомни, когда ты напряженно трудилась над своей диссертацией, при
этом обработала столько материалов, что хватило бы на четыре защиты. Для тебя тогда это было наиважнейшее дело! Вспомни, как
плакала, когда меня едва не завалили на защите моего диплома.
Ведь то, что мы делаем, и есть самое главное для нас».
Любовь к книгам Кожахан тоже впитал с молоком матери. Улбосын в большом объеме читала профессиональную литературу,
любила произведения мировых классиков.
В итоге ни у кого не осталось сомнений, что Кожахан сам проложил себе путь к обучению в США – своей настойчивостью, солидным багажом знаний, пытливостью. К тому же он искренне мечтал
о том, что после обучения за рубежом сможет принести пользу –
как своей семье, так и стране. Кожахан объяснял матери, что многие казахстанцы пытаются выехать на учебу за рубеж, поскольку
это хорошая возможность получить новые знания, новый опыт,
стать специалистом международного уровня. Улбосын же все сомневалась, поэтому советовалась с родными и знакомыми.
– Поговорила со своим братом, но поначалу он отнесся скептически. Его аргумент был такой: «У нас и здесь неплохо обучают!»
Возражал по-житейски: «Куда он рвется? И нужны ли тебе, Улбосын, новые тревоги и переживания?»
Правда, когда узнал, что его племянник смог поступить в зарубежный университет с полным обеспечением, то совсем по-другому заговорил и посоветовал Улбосын без колебаний отпустить
Кожахана в США.
Всем родным и близким стало ясно, что Кожахан физически и
морально готов к большой перемене в своей жизни… Улбосын ста135

ла смотреть на сына не только глазами любящей матери, она оценила потенциал его личности.
– Светлая голова, он от рождения был одарен, отмечен талантами. Знал, где ему будет лучше и где он сможет максимально реализовать свои возможности. Не позволял себе расслабляться ни на
минуту. Пассивному отдыху на диване предпочитал чтение книг.
У матери, конечно, были сомнения, сможет ли ее сын быстро
адаптироваться к незнакомой обстановке, но Кожахан довольно
легко влился в новую для себя стихию финансов, приспособился к
условиям чужой страны. Улбосын испытывала не только любовь,
но и уважение к сыну, который стремительно развивался.
– Он не скрывал радости, что поступил в зарубежный вуз. Кожаш прислал мне большое письмо, где описал все плюсы жизни
в США. Как один из главных, отметил отсутствие бюрократизма.
Но основной целью этого послания, конечно же, было стремление
развеять мои опасения. Он хотел, чтобы я не побоялась приехать к
нему. И в том, что Кожаш ничего не приукрасил, я смогла убедиться уже совсем скоро.
В 90-е годы все повально стали изучать экономику и юриспруденцию, потому что считали, что эти специальности открывают
возможность больших заработков. А Кожахан получил фундаментальное образование по физике и математике. И это помогло ему
без особых трудностей переквалифицироваться в финансиста и
экономиста. Получилось, что «благодаря», а не «вопреки» физике,
он смог поступить и успешно закончить и обучение в Мэриленде.
– Он считал, что финансы ближе ему, чем какая-либо другая
сфера. И именно физика позволила Кожахану поддержать меня
финансово во время его учебы в США. Благодаря своим знаниям,
он стал подрабатывать в местной лаборатории. Это, в свою очередь,
помогло ему оформить визу для меня. Он смог сделать необходимое официальное приглашение. В письме ко мне очень подробно
описал, как и где я буду жить, и просил, чтобы я, ни о чем не беспокоясь, приезжала к нему.
Улбосын Абенова в то время руководила лабораторией, но без
раздумий бросила все и уехала к сыну. Тем более что в те годы наука была в загоне, практически никаких денег не выделялось, боль136

шинство исследований остановилось, и, как следствие, особой работы у Улбосын не было.
– Казахстанцы помнят «лихие девяностые». Зарплаты профессора и уборщицы практически сравнялись. Мне тогда платили
около 30 тысяч тенге, да и то не всегда– зарплату постоянно задерживали. Но, конечно, больше всего к переезду подталкивала тоска
о сыне. Мы очень скучали друг по другу, слишком большие расстояния разделяли нас.
Расставание длилось около полугода, прежде чем произошла
долгожданная встреча. А затем два года Улбосын с Кожаханом
прожили вдали от Родины, но ни на минуту не забывали о Казахстане.
– Еще в годы обучения в Москве мне приходилось переводить
свои тексты на английский язык, но они касались узкой сферы
медицинской терминологии. Сказывалось и отсутствие языковой
практики, поэтому к моменту переезда в США я могла общаться
на английском, но с жутким акцентом, которого очень стеснялся
Кожахан, и поэтому старался говорить за меня.
Весь процесс переезда из Казахстана в США занял у Улбосын
Абеновны примерно месяц. За это время Кожахан успел перевестись из одного университета в другой, полностью обустроился,
как будто и не было смены места учебы и жительства.
– Дружелюбие – та черта характера, которая помогла ему быстро освоиться. Кожахан всегда располагал к себе. В отличие от
меня! Считаю себя достаточно конфликтной особой. Если мне чтото не нравится, то говорю об этом человеку прямо в лицо. Кожахан своей дипломатичностью, миролюбием полностью походил на
своего отца, который был неконфликтным и при этом очень коммуникабельным человеком.
На любых занятиях и тренингах Кожахан становился мозговым
центром, обычно вокруг него сразу собиралась команда, двигателем которой во многом был он.
Помимо чисто бытовых радостей западной жизни Кожахан старался познать американскую культуру, часто и долго гулял по музеям. Его любимым местом был Национальный музей естественной истории8. Улбосын разделяла увлечение сына.
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– Ему нравилось посещать музеи, он мог часами бродить по
выставочным залам. Наряду с крупными музеями, такими, как
Национальный музей авиации и космонавтики США, мы могли
осматривать местные маленькие экспозиции. Так однажды зашли с ним на выставку, где были представлены все виды куриц
на земле...
Были и маленькие бытовые радости, о которых в Казахстане семье Абеновых приходилось только мечтать. Улбосын как хозяйка
вполне оценила американский комфорт и удобство.
– В США я могла принести из магазина продукты, и через 15
минут на столе стоял вкусный и здоровый обед. Плакала от обиды,
ведь в Казахстане, как и многие хозяйки, я часами стояла в очередях в магазинах, а потом – у плиты.
Но иногда Улбосын задавалась и более глубинными вопросами: например, почему соотечественники в Казахстане живут хуже
американцев? Кожахан же считал, что все зависит от людей. И
приводил пример: вместе с однокурсниками здесь, в Америке, они
ходили в местный социальный центр, где безвозмездно помогали и
обслуживали бездомных, престарелых и больных. А в нашей стране, сравнивал Кожахан, никого не заставишь заниматься таким делом бесплатно. Здесь люди более доброжелательно относятся друг
к другу, особенно к тому, кто нуждается в чем-то.
Как-то Кожахан вместе с мамой и друзьями выехали на пикник. Улбосын поразило, что казахстанские студенты вели себя
как американцы – после пикника убрали за собой весь мусор в
специальные контейнеры. Интересно, как бы они повели себя на
родине? Невольно Улбосын вспомнились замусоренные пред
горья в Алма-Ате – такими они становятся после посещения туристами.
– Как говорится в священных книгах: «Делай добро повсюду, где ты проходишь, спустя некоторое время это добро вернется к тебе». Думаю, сын руководствовался этим принципом в
своих поступках. Как-то бывший министр финансов Александр
Павлов делился своими наблюдениями за Кожаханом: «Интеллигентный, образованный, он готов отдать любому человеку все,
что имеет, подобно ангелу... Видимо, сказывается родительское
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воспитание, Улбосын?» Я ответила ему, что бескорыстие сына –
явно не от меня. Это у него от Бога. Я бы ни за что так не сделала!
Предпочла бы жить и зарабатывать для себя и своих близких, чем
кому-то все отдавать. А Кожахан рад помочь тому, кто первый к
нему обратится.
Сталкиваясь ежедневно с какими-то бытовыми вещами, Кожахан думал о том, как это применить в Казахстане. Однажды Улбосын купила перчатки для кухни за один доллар. Кожахан увидел
их и сразу подумал – если бы в Казахстане организовали производство таких перчаток, то страна могла бы заработать миллионы
долларов, потому что спрос на перчатки будет всегда. И это только
один из примеров, поскольку в то время Казахстан ничего не производил, кроме газа, угля и нефти.
Кожахану очень нравилось, что в Штатах главенствует закон, а
не кумовство и панибратство. Ему неоднократно предлагали сменить гражданство. И если многие могли только мечтать о подобном предложении, то Кожахан не согласился покинуть Родину.
Одна из причин заключалась в его маме Улбосын, которая не хотела жить за пределами Казахстана.
– Кожахан даже уговаривать меня не стал, чтобы я осталась с
ним в США. Знал о моей любви к Казахстану – к нашим обычаям,
традициям. Я бы не смогла жить вдали от родины без общения с
соотечественниками, без песен казахского народа. Всего этого я бы
лишилась, живя в Америке. О себе он говорил, что в силу молодости мог бы прижиться где угодно.
Кожахан с детства привык к тому, что все финансовые вопросы
в семье решает мама, которая всегда хорошо зарабатывала.
– Во времена СССР зарплата у меня была выше, чем у министра: если он получал 350 рублей, то я – 500! Когда мы нуждались
в новой мебели, а достать ее почти не представлялось возможным,
то за справедливостью шла к секретарю райкома, он отдавал распоряжение, и я без очереди покупала то, что нам было нужно. Даже
когда Кожахан стал работать самостоятельно, его карточка находилась у меня, и я вела всю его бухгалтерию. Следила за тем, чтобы
заработная плата поступала вовремя, и планировала все его расходы. Он совсем этим не интересовался.
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Однажды Кожахан полетел в Лондон в командировку, и мама
попросила его о какой-то покупке. И была потом немало удивлена, когда услышала в телефоне потерянный голос сына: он даже не
представлял себе настоящую цену товара, поэтому не был уверен,
стоит ли ему покупать это. Улбосын поняла, что эксперт в области
финансов, ее сын в практической жизни почти беспомощен в обращении с деньгами.
– Кожахан совсем не разбирался в ценах и товарах и абсолютно
не умел торговаться. Как-то раз моя подруга сказала, что надо жить
экономнее. А я в ту пору тратила много денег, потому что Кожахан
получал хорошую зарплату. На что мой сын ответил: «Нужно не
экономить, а больше зарабатывать!»
Если бы Улбосын Абеновна согласилась жить в Штатах, то Кожахан с удовольствием остался бы в этой стране. Один ученый физик после совместной работы с Кожаханом был удивлен глубиной
его знаний (Кожахан подрабатывал у этого профессора), и предложил Абенову остаться в США. Профессор пообещал, что добьется через госдепартамент предоставления гражданства для него, но
Кожахан отказался.
– Он считал, что такие серьезные вопросы, как перемена места
жительства, переезд в другую страну, должна решать я, – с тоской
вспоминает Улбосын. – А сейчас, когда его нет, я жалею, что не
согласилась с ним. Если бы мы остались жить за границей, может
быть, все сложилось иначе?
Улбосын Абеновна видела, как дорожит ею Кожахан. Она была
его главной ценностью и отвечала ему тем же. Всю свою жизнь
мать посвятила сыну. Когда через много лет после гибели мужа к
Улбосын пришли свататься, она решила не предавать память супруга и отказалась. Порядочность и максимализм во всем – таким
был принцип всей семьи Абеновых.
Деньги для Кожахана не были самоцелью, он рассматривал их
как возможность, средство помочь своим близким, и в первую очередь – матери. Улбосын считает, что после возвращения в Казахстан забота сына о благополучии матери стала дополнительным
стимулом для карьерного роста Кожахана.
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– Он понимал, что в силу образованности, наличия способностей, возможно, обладает некоторыми преимуществами перед коллегами. Кожахан всегда искренне радовался комплиментам, похвале, более того, как мне казалось, он легко поддавался на всякого
рода лесть. Если ему говорили, что никто иной, кроме него, этот
вопрос не может решить, он, конечно же, принимался помогать,
откладывая все свои дела. Был как ребенок, и мне кажется, люди
подчас этим пользовались.
Кожахан видел, как живут люди науки, зарплата которых была
ниже всякого мыслимого предела. На эти крохи невозможно было
обеспечить достойное существование своей семье, поэтому, несмотря на свою любовь к физике, он с головой ушел в сферу финансов.
Два года в Штатах пролетели как один день. Кожахан все это
время посвящал учебе, не пропуская дополнительные тренинги.
На любых занятиях Кожахан сразу становился мозговым центром,
обычно вокруг него собиралась команда, двигателем которой был
он. Улбосын старалась следить за тем, чтобы сын отдыхал, отвлекался от интенсивной учебы.
– Иногда мы вырывались в Вашингтон, чтобы посетить его любимое место – Национальный парк, где располагается мемориал
Джорджа Вашингтона9. Если у Кожаша появлялась свободная минутка, он стремился показать мне интересные места. Словно принял эстафету от отца, ведь в свое время Кожахан-старший показывал мне красоты Ленинграда. Но даже когда мой сын был занят, я
путешествовала по городу сама, потому что США – это не та страна, где можно было бы чего-то бояться. К тому же неподалеку от
нас было метро, которое упрощало мои поездки.
Семья Абеновых любила путешествовать по разным штатам
Америки, особенно на машине, ведь это позволяло получить максимум впечатлений от поездки. Улбосын очень любила такие экскурсии.
– Нас часто возил Марк – хозяин квартиры, которую снимал
Кожахан до моего приезда. Вместе со своей женой Луной они показывали нам различные достопримечательности. С Марком
и Луной у нас сложились очень теплые и дружеские отношения.
Как-то раз Луна призналась мне, что давно хотела увидеть мать
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такого удивительного человека, как Кожахан. И она еще больше
была впечатлена когда увидела, что у нас обоих выразительные зеленые глаза. Марк и Луна настолько часто говорили комплименты, что мне даже становилось неловко. Но я знала, что они были
искренними.
Марк часто дискутировал как с Кожаханом, так и с Улбосын.
Как-то в ходе долгой беседы с Кожаханом он заявил Улбосын, что,
если бы ее сын был гражданином США, то точно смог бы стать
президентом.
– По признанию Марка, он впервые встретил столь яркого,
одаренного человека, каким был Кожахан. А на своем веку наш
друг повидал много студентов, так как сдавал целый этаж для их
проживания. Мне, конечно же, было приятно слышать от посторонних людей такие замечательные слова о своем сыне. Мы очень
привязались к этой семье, и они отвечали нам тем же. Поэтому,
если мы планировали куда-то отправиться – в музей или, к примеру, за продуктами – они всегда старались нам помочь. Особенно мне запомнились выезды на природу. Больше всего нас впечатлил природный мост в горах10. Рядом с этим местом находятся
озера с водоплавающими птицами. И, хотя мы жили, что называется, далеко от цивилизации, здесь имелись все условия для отдыха – комфортабельные отели, номера с буквально королевскими кроватями…
Семейство Абеновых путешествовало и позже, в период работы
Кожахана в ABN AMRO и во время его учебы в финансовой академии ABN AMRO в Амстердаме.
В душу Улбосын запало посещение Мадуродама – самого большого в мире миниатюрного города. Парк «Голландия в миниатюре» был построен не только как место развлечений, но и как мемориал жертвам фашизма и благотворительный фонд. Основан он
был в 1952 году в память о юноше Джордже Мадюро, родившемся
в Кюрасао, голландской колонии.
Джордж Мадюро в военные годы учился на юридическом факультете Амстердамского университета и участвовал в движении
Сопротивления фашизму, погиб парень в печально знаменитом
концлагере Дахау. Родители и близкие решили увековечить па142

мять о нем созданием уникального парка, прообразом которого
стал миниатюрный город Беконсфилд, расположенный в Великобритании. Сегодня на территории парка представлен макет родного дома Джорджа Мадюро и небольшой памятник юноше. Архитектор Сиб Ян Баума разработал проект города (в масштабе 1:25)
и строительный план Мадуродама. Проект активно поддержал мэр
Гааги, передавший парку в долгосрочную аренду участок земли,
некоторые крупные компании оказали благотворительную финансовую помощь.
– В Голландии мы жили в предоставленном банком двухэтажном особняке в центре города. На время учебы (в течение года)
сыну сохранили заработную плату. Все шло своим чередом, но однажды я заметила, что за Кожаханом часто следует девушка, она
явно проявляла к нему интерес. Как и большинство голландок, девушка была высокой и стройной.
Улбосын спросила о ней у сына. Кожахан признался, что она в
него влюблена, хотя сам он не давал ей никакого повода. И стал
трогательно оправдываться, что вины его в этом нет.
Позже, в Казахстане, Улбосын часто вспоминала этот и другие
моменты, когда Кожаханом интересовались представительницы
противоположного пола… Она делилась наблюдениями с Кожаханом, задавалась вопросом: почему в Европе девушки буквально
липли к нему, а на родине он не может найти себе жену?
Кожахан, смеясь, комментировал ситуацию с претендентками
на его сердце:
– Когда я учился в Москве, ты мне запрещала жениться на русской. В США и Голландии не разрешала сближаться с местными
девушками, потому что не понимала их язык. Теперь сама ищи мне
жену, выбирай ту, которую считаешь подходящей!
Еще в школьные годы Улбосын Абеновна частенько находила
в его пиджаках кучу записок от девочек, когда хотела постирать
вещи. Кожахан с детства не был обделен вниманием со стороны
одноклассниц, а потом – сокурсниц и коллег. Но погруженность в
учебу и работу не оставляла времени на личную жизнь. И, когда по
какой-то причине отношения с той или иной девушкой прерывались, Кожахан сильно переживал.
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Глава третья

В ОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Кожахан Абенов вернулся на родину после учебы в США и получил приглашение работать в одном из отечественных банков.
В своей ревностной заботе о сыне Улбосын старалась контролировать ситуацию.
– После возвращения из Соединенных Штатов Америки Кожахан искал себе работу, и одним из вариантов был банк «Туран
Алем». Его директор не смог нас принять, а один из сотрудников с
удивлением спросил, почему я хожу на собеседование вместе с Кожаханом. Ответила ему, что это мой сын, и мне не безразлично, что
с ним будет. Не хотелось, чтобы он согласился на невыгодные условия. Поинтересовалась, какую зарплату предложат здесь выпускнику американского вуза. Когда услышала, что сумма составит всего
350 долларов, решила, что Кожахану здесь нечего делать. В США,
имея лишь подработку, сын получал в три раза больше. Поэтому,
когда его позвали работать финансовым аналитиком в представительство голландского банка «ABN AMRO», он согласился.
Вернувшись на родину, Кожахан мог устроиться в любую финансовую структуру. Он имел конкурентные преимущества –
огромный багаж знаний и отличное владение английским языком.
Но отечественные банки в тот момент, видимо, не нуждались в
специалистах (в тот период в стране наблюдался переизбыток финансистов, юристов и экономистов), и Кожахан Абенов выбрал
иностранный банк «ABN AMRO».
Об этом событии в своей статье «Промелькнувший метеор»
вспоминает коллега Кожахана, а ныне председатель правления
Народного банка – Умут Шаяхметова11:
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– В далеком 1997 году я устроилась на работу в департамент
структурного финансирования «ABN AMRO» – один из первых
иностранных банков в Казахстане. Он работал на рынке нашей
юной независимой страны в условиях становления финансового
сектора. Изначально в «ABN AMRO» сложился дружный коллектив, сплоченный костяк единомышленников, ведь персонал банка
был тогда невелик. Сюда пришли молодые казахстанцы, одними из
первых получившие западное образование. Молодых специалис
тов объединяло много общего: мы учились за рубежом, обладали
новым, свободным от стереотипов мировоззрением. У нас сформировались определенные взгляды на ситуацию в стране и мире.
Все мы были энергичными, полными энтузиазма 20–30-летними
людьми, и для нас все еще только начиналось. Да и сама жизнь была
интересной. Тогда, в конце 90-х, на пересечении тысячелетий, в атмосфере перемен пребывала вся страна. В самом банке было много
интересных проектов, сделок, рынок развивался, и, естественно,
это всех нас очень сближало в профессиональном плане.
Там и состоялась наша первая встреча с Кожаханом. Офис был
спланирован по технологии открытого пространства (open space),
поэтому мы сидели все вместе. Мое внимание привлек тихий парень неброского вида. Он усердно трудился за своим компьютером: читал, делал записи, стучал по клавиатуре… Познакомились
с ним не сразу, сблизились в ходе совместной работы. Профессиональное общение вылилось со временем в крепкую дружбу.
Нас объединяли общие интересы, духовные ценности, взгляды на
жизнь.
Коллега по «ABN AMRO», Маулет Сабаншиев, так охарактеризовал Кожахана Абенова:
– Мне часто представлялось, что Кожахан жил в каком-то своем
внутреннем мире. Погруженный в мысли, он, казалось, не всегда
замечал происходящее вокруг. Так, однажды он подошел к сотрудникам, сидевшим под табличкой «Отдел переводов», и попросил
их срочно перевести документ с английского языка. Тех развеселила его просьба, так как это был отдел денежных переводов, просто в
табличке не стали писать слово «денежных», считая, что всем и так
ясно, чем они занимаются.
10-0031
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Кожахан был самодостаточным и, казалось, не нуждался в постоянном общении. Друзья Кожахана отмечают, что люди относились к нему по-разному. Некоторые пытались «расшевелить»,
провоцировали, чтобы вывести его из равновесия. Но Маулет Сабаншиев не замечал, чтобы Кожахан с кем-либо конфликтовал.
Кожахана нельзя было назвать нелюдимым, просто погруженность в работу, в собственные мысли несколько отстраняла его от
коллектива. При этом он охотно делился идеями и знаниями с коллегами.
Маулет Сабаншиев оказался невольным свидетелем того, как
Кожахан оказал содействие операционному работнику.
– Он помог ему подготовиться к важному разговору с начальством по поводу повышения зарплаты. Не знаю, каков был результат этого разговора и хватило ли духа у молодого сотрудника
пойти к шефу, но Кожахан с готовностью и открытостью делился с
ним своим опытом. В деловой среде специалисты подчас стараются держать в секрете информацию и профессиональные приемы.
Мне он тоже тогда дал несколько советов в финансовой области,
что потом сработало! По рабочим вопросам этот человек был клондайком для многих. Бескорыстно делился знаниями во благо общего дела.
Кожахана Абенова по достоинству ценил западный топ-менеджмент «ABN AMRO», вследствие чего ему поручали решение
сложных задач и значимые направления проектного финансирования. Поэтому неудивительно, что спустя пять лет работы Кожахан дослужился до члена правления банка. Стратегия банка была
такова, что сотрудников регулярно отправляли на повышение квалификации в Голландию. Кожахан оказался первым казахстанцем,
проложившим этот путь своим коллегам.
Вот как описывает одно свое путешествие в Амстердам сам Кожахан: «В это сложно поверить, но я стал единственным жильцом
замка “ABN AMRO” под названием Duin&Kruidberg12 в течение
трех дней в 1999 году. Это здание когда-то принадлежало королевской семье, но позже владельцы заложили его банку “ABN
AMRO”, а когда кредит не удалось погасить, замок перешел в
собственность банка. С тех пор здание используется для корпо146

ративных целей, включая проведение тренингов и курсов для менеджмента банка.
В 1999 году я учился на курсах в Duin&Kruidberg, после которых мне нужно было остаться для встреч в головном офисе.
Из-за праздников в Амстердаме (страна праздновала день рождения королевы), сотрудники “ABN AMRO” не смогли зарезервировать мне гостиницу. В результате предложили пожить в этом
замке в течение оставшихся трех дней. И я оказался единственным
постояльцем. Кроме меня в замке оставались дворецкий, повар и
садовник. В обязанности повара входило приготовление блюд по
заказу».
Уже позже, после завершения удачной сделки с «Шевроном»,
Кожахан предложил американцам отметить достигнутые дого
воренности именно в этом замке. Гостей удивил и обрадовал его
выбор.
Своими профессиональными качествами Кожахан Абенов расположил к себе топ-менеджеров головного офиса «ABN AMRO».
Вот что пишет управляющий директор отдела природных ресурсов «ИНГ Банка» Берт Ван дер Тоорн13: «Первый раз я встретился
с Кожаханом Абеновым, когда работал вице-президентом “ABN
AMRO” в Амстердаме. В конце 90-х Кожахан также находился
здесь, перед тем как перейти на работу в “ABN AMRO” Алматы.
Он начал свою деятельность с моделирования различных соглашений по разделению продукции. Солидная научная база позволила
ему очень быстро изучить эту сферу, и уже позже, в Казахстане,
он успешно применил эти знания в другом конфиденциальном
проекте схожего характера».
С Фрицем Букема14 Кожахан также познакомился в одну из
своих первых поездок в Амстердам. «Кожахан мне импонировал
с первой нашей встречи, – вспоминает Фриц Букема. – Я нашел в
нем столько замечательных качеств, которые очень ценю: скромный, но в то же время настойчивый в своем мнении, обстоятельный и ориентированный на исследования, открыто заявляющий,
если какие-то вопросы не были полностью изучены... Мы оба были
физиками по образованию, имели похожие подходы к изучению
бизнеса: понимание фундаментальных причин и попытки разбить
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вопрос на составляющие части, оценить наиболее оптимальный вариант с коммерческой точки зрения. Кожахан быстро освоил финансовые тонкости и мог легко определить, какая структура наиболее приемлема. Воспоминания о Кожахане никогда не покидают
меня. Выражаясь словами Майка Рассела15 (мы с ним на Сахалине
занимались проверкой бухгалтерских книг “СахалинМорНефтеГаза”): “Есть умные люди, и, возможно, есть очень умные люди,
а также – есть Кожахан”».
Многие из тех, кто работал с Кожаханом, были рады назвать его
свои другом, как, например, Джим Оуэн16: «Кожахан был одним
из умнейших и прозорливых людей, которых мне когда-либо доводилось встречать. Он использовал свой опыт и знания с такой
теплотой и скромностью, что это делало его легким и приятным в
общении человеком. Он мог быть жестким и упрямым, но всегда
оставался вежливым и прямодушным, что даже те, кто был не согласен с ним, глубокого уважали и ценили его мудрость. Он был
выдающимся представителем своей страны. В своих контактах с
иностранными инвесторами Кожахан демонстрировал здравый
подход, беспристрастность и способность оценивать перспективы.
При этом никогда не ставил под угрозу интересы Казахстана. Его
преждевременный уход – величайшая потеря для семьи, друзей и
всей страны. Мне тоже его сильно не хватает, и я молюсь, чтобы
его семья и друзья нашли утешение в той мысли, что Кожахан за
свою короткую жизнь сумел изменить к лучшему жизнь многих и
многих людей».
Прошедший обучение в Академии «ABN AMRO» в Амстердаме
как один из талантливых финансистов Казахстана Кожахан Абенов после успешного ее окончания стал членом правления «ABN
AMRO», а позже получил приглашение из Астаны стать финансовым советником в АО «КазМунайГаз» (КМГ). Несмотря на то
что представители головного офиса «ABN AMRO» делали ему
предложение поработать в головном офисе в Лондоне с высоким
заработком, жильем и транспортом, Кожахан отказался. Зарубежный банк был готов предложить ему работу в любой точке мира,
но патриотизм и любовь к Казахстану повлияли на его желание
трудиться в национальной компании «КазМунайГаз».
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В «ABN AMRO» Кожахана ценили. Ведь благодаря его консультациям банк получал миллионные прибыли. Поэтому его так
не хотели отпускать, когда Кожахану пришло приглашение от
компании «КазМунайГаз», в правление которой в то время входил
Тимур Кулибаев17. Улбосын Абенова помнит этот судьбоносный
момент.
– С Тимуром Кулибаевым Кожахан познакомился совершенно
случайно. В то время «КазМунайГаз» финансировался в банке, в
котором работал Кожаш. И кто-то сказал Кулибаеву, что в правлении «ABN AMRO» работает казах. Именно такой специалист,
который знает международное право и финансы, оказался тогда
остро необходим национальной компании. Здесь мой сын тоже
дорос до управляющего директора. После встречи с представителями «Шеврона» Кожахан решил перепроверить все договоры,
почувствовав некоторую шероховатость в их реализации. Сначала
Тимур Кулибаев отнесся к этой затее с недоверием, думал, что
Кожахан «не осилит» «Шеврон».
Но в итоге Кожахану Абенову доверили проект «ТенгизШевр
Ойл» (ТШО), в результате осуществления которого компания вышла на рынок ценных бумаг. Ситуация на тот момент была неоднозначная. ТШО фондировалась за счет материнской американской
компании «Шеврон». Кожахан предложил реструктурировать
действующую систему фондирования компании. Пришлось пробивать эту идею и проект на уровне правительства. Состоялось заключение межправительственного соглашения, в результате которого была пересмотрена структура взаимоотношений и выпущены
облигации ТШО.
Национальные интересы Казахстана в Тенгизском проекте
представляло АО «Национальная компания «КазМунайГаз», которое работало наряду с такими крупнейшими транснациональными корпорациями, как «Шеврон» и «Эксон Мобил».
Своими воспоминаниями о том времени поделился вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков18:
– Кожахана пригласили на работу в КМГ как раз в то время,
когда необходимо было разработать стратегию КМГ как главной
нефтегазовой компании страны, а также сформировать стратегию
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участия в проекте ТШО (компания представляла собой один из
основных активов КМГ). Между тем, «Тенгиз» был и остается также одним из главных активов компании «Шеврон», что объясняет,
насколько скрупулезно подходили наши западные партнеры к данному вопросу. Несмотря на то что проекту в КМГ всегда уделялось
большое внимание, компания нуждалась именно в таком специалисте, который был бы хорошо знаком с финансовой спецификой
международных рынков, отлично владел английским языком, знал
нюансы переговорных процессов и обладал бы стратегическим видением. Таким и оказался Кожахан Абенов.
В 2003 году команда специалистов КМГ с участием Кожахана
Абенова разработала стратегию и приступила к ее внедрению.
По проекту ТШО шли завершающие работы по утверждению
концепции и переходу к фазе реализации. Открытым оставался вопрос поиска необходимых средств, которых у компании не
было. Различные варианты финансирования не давали желаемых результатов с точки зрения доходности для КМГ и бюджета
страны. Болат Акчулаков ярко помнит этот период, когда необходимо было найти правильное решение в интересах проекта,
бюджета и КМГ.
– Такое решение было предложено Кожаханом Абеновым, он
непосредственно участвовал во всех переговорах с зарубежными
партнерами, международными финансовыми организациями.
В этом ему помогали его глубокие знания, приобретенные в процессе работы в международном банке, и его личностные качества
взвешенного и рассудительного человека.
В итоге партнеры пришли к единому мнению, и началась стадия реализации проекта. Кожаханом была выстроена вся цепочка
взаимодействий с заинтересованными сторонами, организована
работа с финансовыми учреждениями и потенциальными инвесторами. На тот момент для Казахстана это было крупнейшее размещение ценных бумаг на международном рынке, и требовалось
проведение так называемого роуд-шоу (road show), то есть необходимо было выезжать на встречи с потенциальными инвесторами
по всему миру и постараться заинтересовать их в инвестировании
в данный проект.
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Благодаря личному участию Кожахана в подготовительной работе, знанию рынков в результате его переговоров с партнерами
удалось закрыть книгу заявок на ценные бумаги с шестикратным
превышением.
– Спрос значительно превышал предложения, что позволило
начать разговор о снижении процентных ставок, – вспоминает
Болат Акчулаков. – В результате удалось зафиксировать ставки
ниже минимального порога, что явилось большим успехом для всех.
Когда об этом узнал Кожахан, его радости не было предела.
Сдержанный человек, он редко так ярко выражал свои эмоции.
Кожахан искренне радовался успеху и был горд, потому что инвесторы поверили в Казахстан и, конечно, он был счастлив за результат своего труда.
Улбосын видела происходящее глазами матери:
– Все это давалось очень непросто. Приходилось много летать
(за год Кожахан совершил 162 вылета. – Прим. автора), участвуя в
международных переговорах в Великобритании и США. Он много
и напряженно работал. Здорово, что инициатива Кожахана была
поддержана менеджментом национальной компании, правительством, и, в итоге, новая схема фондирования, от которой выиграла страна, была принята и осуществлена. Кожахан был патриотом,
принципиальным человеком, его патриотизм был основан на собственном мнении и четкой гражданской позиции.
По мнению друзей Кожахана Абенова, его отличало огромное желание досконально изучить любое дело, за которое он брался. Знакомясь с контрактами, Кожахан не ограничивался перелистыванием
бумаг. Поездки на места нефтедобычи, общение с нефтяниками помогали ему быть во всеоружии на предстоящих переговорах.
Улбосын Абеновна с гордостью наблюдала за профессиональными успехами сына:
– В новой должности он решил изучить все договоры, заключенные правительством Казахстана с иностранными инвесторами, нашел некоторые погрешности и настоял на их пересмотре.
И после нескольких встреч с руководством «Шеврона» и «Эксон Мобил» смог вернуть в казну государства около миллиарда
долларов!
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Берт Ван дер Тоорн вспоминает об этих событиях и о своей
встрече с Кожаханом в 2003 году во время переговоров по финансированию компании «Казтрансойл»:
– Кожахан принял меня в своем офисе и рассказал о своем детальном анализе, который был предоставлен компаниям «Шеврон» и «Эксон Мобил». В нем объяснялось, почему Казахстан заслуживает лучшего к себе отношения, дополнительных налоговых
и дивидендных выплат. Кожахан привел также доводы в пользу
того, почему республика не должна идти на уступки по Тенгизу и
Кашагану.
С точки зрения общественного мнения, транснациональные
компании были лучше подготовлены, но у Кожахана Абенова имелась хорошо аргументированная позиция, поддерживаемая первым вице-президентом компании.
Берт Ван дер Тоорн:
– Он показал, что даже Ангола имела лучшие условия, и был
очень огорчен тем, что транснациональные компании до сих пор
получали высокую ставку доходности, которая была установлена во времена высоких политических рисков в 1991 году. Таким
образом, Кожахан практически единолично добился пересмотра
контрактов и помог Казахстану сохранить миллиарды долларов.
И только одно это говорит о том, что этот человек внес огромный
вклад в экономику страны. Когда Кожахан был только назначен
на должность управляющего директора КМГ, я встретился с ним
в Алматы еще раз. В то время я думал стать главой представительства ЕБРР в Казахстане. Мы с Кожаханом обсудили все «за» и
«против», сидя на очень приятной террасе в горах, которую выбрал
он. Последний раз мы виделись в октябре 2004 года на приеме неф
тегазовой конференции KIOGE. Нашли отдельную комнату для
обсуждений, и тогда он рассказал мне о своем переходе в Народный банк, о намерениях способствовать тому, чтобы он стал первоклассным коммерческим банком.
Вот что вспоминает об этих событиях друг и коллега Кожахана –
Кайнар Кожумов19:
– Во время встречи с высокопоставленными лицами в правительстве Казахстана один из руководителей компании – участ152

ницы проекта ТШО стал говорить о том, какие многомиллиардные инвестиции его компания вложила в данный проект и что со
стороны Казахстана не совсем корректно выдвигать какие-либо
требования. Видя, что это заявление поставило казахстанскую
сторону в затруднительное положение, Кожахан привел простой
пример, который позволил выйти из этой ситуации: «Представьте, что я вам продал свою машину. И вот через год вы приходите
ко мне и начинаете говорить о том, сколько денег вы вложили в
эту машину: поменяли чехлы на сиденьях, щетки стеклоочистителя, поставили новую автомагнитолу, даже поменяли какие-то
агрегаты и детали. Но вся соль заключается в том, что это уже
ваша машина»!
Несмотря на всю сложность переговоров и серьезный тон их
проведения, Кожахан позволял себе пошутить. Об одном случае
Кайнар Кожумов вспоминает со слов Кожахана Абенова:
– После очередного раунда тяжелых переговоров по проекту
ТШО, представители одной из компаний-участниц предложили
Кожахану выплачивать ему ежемесячную плату только за то, чтобы он не работал на НК «КазМунайГаз». Хотя, по мнению Кожахана, ему обычно требовалось время, чтобы найти достойный ответ,
в этот раз он ответил мгновенно: «Если я решу выйти на пенсию, я
обязательно дам вам знать!»
Кожахану нравился западный уклад жизни, но до последнего
дня он оставался патриотом своей родины. И все его предложения
на новом поприще касались улучшения жизни простых людей.
Улбосын тщательно собирает все воспоминания, эпизоды, события из самых разных сфер жизни:
– На одном из заседаний правительства, когда Владимир
Школьник сообщил, что в бюджет поступил миллиард долларов,
Кайрат Келимбетов возразил ему, что наша экономика переживает
перегрев, и эти деньги нам не нужны. Всегда сдержанный, Кожахан в этот раз не выдержал, поднялся и резко парировал министру
экономики и бюджетного планирования, что, видимо, перегрев у
того в голове. Ведь Келимбетов не имел представления о том, какие
силы потратил Кожахан, чтобы заставить американцев («Шеврон»
и «Эксон Мобил») вернуть Казахстану миллиард долларов. Не
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лучше ли распределить эту сумму на социальные нужды? Кожахан
предложил министру отъехать на 100 км от Астаны и посмотреть,
как живет простой народ. Тогда никто бы не решился на подобные заявления, и после этого эпизода в зале, где шло заседание, на
мгновение воцарилась тишина. А после начались пересуды, дошло
до того, что кто-то даже предположил, что Кожахан – родственник
Нурсултана Назарбаева.
Кожахан, став управляющим директором АО «КазМунайГаз»,
настоял на восстановлении Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Главным аргументом он выдвинул личные расчеты, которые доказывали, что все затраты окупятся через пять лет, и еще
50 лет завод сможет приносить прибыль.
Улбосын испытывала тревогу за сына. Объем работы рос, он не
щадил себя, напряженно трудился.
– Кожаш засиживался на работе до двух часов ночи. Он не
понимал, почему в стране, где изобилие нефти, такой дорогой и
некачественный бензин. Поэтому главной его целью стало увеличение объемов переработки сырья, для чего необходимо было
улучшить качество поставляемой на завод нефти. Для этого он
предложил смешать тяжелую нефть с Узеня и Эмбы – с легкой
тенгизской.
Все успешные решения Кожахана привели к тому, что, с одной
стороны, начальство в лице Тимура Кулибаева души в нем не
чаяло, а с другой – часть коллег категорически не принимали и не
одобряли нововведений Абенова.
Кожахан порой делился сомнениями с Улбосын.
– Тимур Кулибаев тепло относился к Кожахану, ему всегда
были интересны его идеи. Если Кожахан приходил к нему на прием,
чтобы поделиться своими соображениями по тому или иному вопросу, Тимур Аскарович принимал его без очереди. Конечно, это
не нравилось тем, кто подолгу не мог попасть к Кулибаеву.
Я была встревожена за сына, мне казалось, что лучше уволиться,
а не работать там, где тебе завидуют и не всегда искренне относятся коллеги. Но Кожаш не соглашался со мной. Он объяснил, что
ему интересно то, чем он занимается, и у него есть определенные
обязательства, которые нужно выполнить, сотрудничая с Тимуром
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Аскаровичем. Я сокрушалась, что Кожахан поздно возвращается
с работы. А он говорил: «Мама, ты не знаешь, как много работает
Тимур Аскарович. Я ухожу очень поздно, а он еще долго потом сидит у себя в кабинете».

П РИЙТИ, СДЕЛАТЬ
И ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ

Но все же в октябре 2004 года Кожахана Абенова попросили заняться новым проектом – оптимизацией Народного банка, чтобы
поднять его на новый уровень развития.
Стоял вопрос о продаже Народного банка иностранцам. Главные акционеры банка Тимур Кулибаев и его супруга попросили
Кожахана как финансиста рассмотреть этот вопрос. Он сидел сутками напролет, корпел, чтобы сохранить Народный банк для страны. В это время Кожахан курировал структурное финансирование,
международные отношения – то, в чем Народный банк на тот момент был достаточно слаб. Кожахан взялся за дело с энтузиазмом.
И впоследствии его идеи сыграли ключевую роль в дальнейшем
становлении и развитии банка. Он видел в этом финансовом институте огромный потенциал, понимал, что здесь открывается
широкое поле для деятельности, для изменения структуры капитала и фондирования банка. Это был профессиональный интерес:
прийти и принести пользу – разобраться, в чем заключается проблема, оптимизировать структуры, доказать, что решение принято
правильное.
Вспоминает Даурен Карабаев20, бывший управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Народный Банк Казахстана»:
– Я познакомился с Кожаханом еще в пору его работы в банке
«ABN AMRO». На тот момент он уже занимал высокий пост, а я
только начинал свою карьеру. Мы были молоды, оба по натуре
склонны к точным наукам, но нашли себя в области финансов,
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что сблизило нас. Подчас люди, не вполне понимая сути вопроса,
стараются говорить сложно и запутанно. Кожахана отличало умение объяснить сложные вещи простыми словами. Эта уникальная
способность притягивала к нему людей. Обладая ясностью мышления, он отличался и высокой работоспособностью. Никогда
не заставлял, не принуждал подчиненных выполнять свои пору
чения, но умел мотивировать, воодушевить их своим примером.
И я с гордостью могу назвать себя членом команды Кожахана.
Кожахан Абенов сочетал в себе мягкий характер и необычайную скромность – с обстоятельностью, настойчивостью в отстаи
вании своего мнения. Будучи специалистом, ориентированным
на исследование, он всегда открыто заявлял о неизученности
определенных моментов и смело брался за исследование этих
«темных пятен».
Вот как вспоминает о том периоде Умут Шаяхметова, председатель правления «Halyk Bank»:
– Первый год работы на новом месте, с 2004-го по 2005-й, был
достаточно трудным. Кожахану Абенову было очень сложно убеждать сотрудников, рассказывать о вещах, которые в «ABN AMRO»
практиковались достаточно широко, а в Народном только начинали внедряться. Где-то существующие системы не позволяли, был
сложный учет, люди не всегда готовы были принимать инновации.
В этих условиях мы старались друг друга поддерживать.
Об этом времени вспоминает и Александр Павлов21, председатель Совета директоров, независимый директор АО «Народный
Банк Казахстана»:
– Я пришел в Народный банк в начале 2004 года, здесь в очередной раз сменилась команда, и дальнейшие перспективы учреждения были не очень ясны. Между тем, конкуренция в финансовом
секторе обострялась, и поэтому приходилось не просто корректировать, но и заново выстраивать стратегию работы банка. В таких
условиях особенно ценятся высокий профессионализм, широта кругозора, опыт работы в крупных компаниях и иностранных
банках, а зачастую и просто нестандартное мышление. По своему
опыту знаю, что ожидать всех этих качеств от одного человека не
приходится. Только в ходе совместной работы начинаешь для себя
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отмечать сильные и слабые стороны коллег, понимать, что от них
можно потребовать или какое поручить дело. Поэтому приход Кожахана в Народный банк я считаю подарком судьбы – и для себя
лично, и для каждого, кто работал с ним рядом.
Физик по образованию, Кожахан имел собственный подход
к вопросам бизнеса, понимание фундаментальных причин определенной проблемы, в исследовании которой пытался разбить
вопрос на составляющие части. Он умел принять оптимальное решение именно с коммерческой точки зрения. Эти качества в нем
ценили коллеги-руководители Народного банка.
– Понятие «интеллигентный человек» в наше время настолько
размыто, что уже не отражает своего первоначального значения, –
говорит Александр Павлов. – Кожахан был интеллигентом. Воспитанный, мягкий, блестяще образованный, умница, он становился настоящим несгибаемым бойцом, если был убежден в правоте
предлагаемых решений. Никогда не повышал голос, был корректен, говорил по существу, а потому любые дискуссии с его участием всегда входили в конструктивное русло, исключали демагогию
и лишние эмоции. Уже на первых этапах совместной работы я понял, что если Кожахан Абенов возражает, то для этого есть веские
основания. При этом серьезные аргументы, анализ, цифры могли
переубедить его, он умел услышать собеседника. Это сейчас, к сожалению, редкое качество. Большинство зачастую слышит только
себя, что, как известно, пагубно для любого дела.
Будучи не просто хорошо образованным, но еще и эрудированным человеком, Кожахан свободно ориентировался в любой отрасли. Физик-теоретик, он легко переквалифицировался в экономис
ты, великолепно разбирался в нефтяных проектах, стал известным
банкиром. Придя в Народный банк, он довольно быстро и, как мне
показалось, без особых усилий, снял множество проблем, которые
копились годами и серьезно тормозили развитие банка. Наверное,
если есть у человека талант, то он проявляется вне зависимости от
того, чем конкретно занимается его обладатель. А Кожахан, бесспорно, был исключительно талантлив.
Одним из больших достижений Кожахана Абенова стало то, что
он убедил акционеров, совет директоров и менеджмент Народного
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банка пойти на IPO (первичное размещение акций на Лондонской
фондовой бирже).
Рассказывает Умут Шаяхметова:
– В тот момент рассматривались разные варианты развития
банка, и одним из предпочтений менеджмента была продажа части пакета акций стратегическому инвестору. Но Кожахан, как и в
случае с ТШО, сумел аргументировано рассчитать, показать и доказать, что IPO – наиболее выгодный путь для банка и его акцио
неров. Это тот путь, при котором, сохранив контроль над управлением банком и увеличив его капитализацию, можно вывести его
на международный рынок, превратить уже в совершенно другой
институт – открытый и понятный для инвесторов – акции которого торгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах...
Курируя международную инвестиционную деятельность Народного банка, Кожахан Абенов стал развивать филиальную сеть
за границей – в России и Кыргызстане. В планах Кожахана также
было развитие венчурного финансирования – как смычки финансов с технологическими процессами, налогового инжиниринга –
как возможности активизировать экономику, а не тормозить ее,
и многое другое. Есть люди с разной миссией: кто-то – хороший
исполнитель, кто-то – прекрасный организатор и управленец, Кожахан же был созидателем, фонтанировал идеями и при этом мог
достойно их выполнять. Вроде и не был явным лидером-организатором, но в части интеллекта, выработки уникальных предложений равных ему не было.
Как показало время, предложение Кожахана Абенова по выходу банка на IPO было своевременным и правильным. До IPO
правление Народного банка готово было продать 51% доли в банке за две балансовые стоимости. Выйдя на IPO и продав 25% от
доли акционерного капитала, банк в результате получил около
шести балансовых цен. Рыночная стоимость Народного банка
выросла несопоставимо. Также очень важно, что акционеры не
потеряли контроль над банком, а ведь это было ключевым условием. Таким образом, банк намеревались продать за 750 мил
лионов долларов, но после проведения IPO его цена выросла до
6 миллиардов долларов.
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В НЕ РАБОТЫ
Кожахан – человек достаточно закрытый и малообщительный в
силу своего характера, но люди относились к нему всегда очень позитивно и уважительно. Те, кто был с ним дружен, знали о его честности, высоком уровне интеллекта и перфекционизме, с которым
он подходил к любому делу. При этом он был надежным другом,
и люди тянулись к нему, особенно когда им нужно было посоветоваться по той или иной проблеме, обсудить актуальный вопрос.
Незащищенный в личном плане человек, он мог быть забывчивым, задумчивым и не слышать тему разговора, пребывая в своих
мыслях. Но если он включался в разговор и делился своим мнением, то это всегда была уместная, полезная и исчерпывающая
информация по существу. Он обладал гениальным прозрением –
смотреть на проблему с различных сторон, всесторонне оценивать
ситуацию и предлагать соответствующие пути решения.
– Единственным излюбленным местом отдыха для него были
алматинские горы, – вспоминает Улбосын. – Мы жили в районе
Медео, любили свежий воздух. Кожахан охотно присоединялся
к моим прогулкам в тиши любимых гор Заилийского Алатау.
Но и там он продолжал думать о работе, новых проектах.
В повседневной жизни Кожахан Абенов был очень скромен.
Арман Туяков, друг, рассказывает:
– Он ездил на «Ниве» и обходился только самым необходимым.
Очень неприхотливый, скромный, хотел только одного, чтобы как
сын смог обеспечить благополучную старость матери, к которой
он не скрывал своих искренних сыновних чувств. Хотел построить для нее дом с садом. Мечтал выйти на пенсию пораньше, чтобы
иметь возможность заняться тем, что ему интересно.
Работе он отдавался целиком. Поэтому такому гениальному,
порядочному, правильному человеку иногда приходилось тяжело в
реальной и такой материальной жизни. Пропуская через свое сердце, он не умел относиться ко всему легко.
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П ОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
В апреле 2006 года Кожахан Абенов вместе с коллегами поехал
на четыре дня в роуд-шоу в Азию – в Гонконг и Сингапур.
– В этот период он уже чувствовал себя неважно, – рассказывает Умут Шаяхметова. – Говорил мне: «Знаешь, Умут, у меня такое
странное состояние, не могу понять, что это. Все время чувствую
усталость». Я ему сказала: «Тебе обязательно после командировки
нужно пройти обследование. В первую очередь необходимо следить за своим здоровьем».
Позже, в процессе подготовительной работы для проведения
IPO в Лондоне, Кожахан почувствовал себя плохо. Умут Шаяхметова тревожилась за него.
– Мы вернулись с роуд-шоу. Через день Кожахан отправился к
врачу, прошел несколько анализов, ему поставили диагноз, и они
с мамой уже в середине мая улетели в Америку на дальнейшее обследование и лечение. Время летело – май, июнь, июль… Наступил
август. Я в это время находилась со своей семьей в Америке.
Позвонил Кожахан и попросил приехать к нему в другую часть
США, в Сиэтл.
Это были последние три дня, когда друзья смогли увидеться и
пообщаться. К сожалению, врачи слишком поздно распознали
болезнь. Но Кожахан продолжал верить в лучшее. В период, когда
болезнь прогрессировала, он много думал и рассуждал.
– Он мне сказал, что если бы у него появилась возможность
что-то изменить, заново прожить жизнь, он бы многое сделал
по-другому – посвятил бы большую часть своей жизни близким,
друзьям, отдыху и путешествиям, – рассказывает Умут.
Кожахан размышлял вслух: почему это случилось именно с
ним? Ведь он еще молод, всегда жил правильно, старался не совершать грехов… Вспомнил, как еще студентом, живя в общежитии в
Москве, на улице наткнулся как-то на маленького бездомного котенка. Кожахан его накормил, но не приютил, не оставил у себя.
Почему-то именно теперь он думал об этом котенке, предполагал,
160

что, возможно, это и есть самый большой его грех, за который приходится расплачиваться.
Все эти три дня Кожахан напряженно вспоминал о чем-то.
У него самого не было ощущения того, что в этой жизни он сделал что-то неправильно. За исключением того котенка, которого
он когда-то накормил...
Все друзья и близкие Кожахана надеялись и верили, что в Америке найдут какое-либо решение. Мама Кожахана сильно терзалась: она не могла помочь сыну, которому посвятила жизнь, которого любила больше всех на свете. Кожахан переживал о том, как
тяжело придется матери, если его не будет рядом.
В своей переписке с коллегой Кожахан пишет: «Для мамы моя
болезнь – огромный стресс, но она старается держаться. Вообще,
если бы не она, то я и не переживал бы ни о чем. Хотя мне всего
35 лет, моя жизнь была интересной, насыщенной, я успел многое
сделать и увидеть. Но ей от этого не легче – никакая мать не должна видеть смерть сына. Поэтому я тоже стараюсь держаться, главное, – прожить дольше, чем она. Надеюсь, мне это удастся».
Кожахан Абенов пришел в Народный банк в середине 2004 года,
а умер в день закрытия IPO. Это было 14 декабря 2006 года. До последнего дня, будучи уже смертельно больным, он продолжал читать электронные письма, общался с коллегами по телефону, давал
свои советы, комментарии. Народный банк, изменения в нем стали
последним огромным делом его жизни, что и держало его в тонусе
все эти последние дни.
Жалко и обидно, что такие люди так мало живут, рано уходят.
Говорят, что Бог забирает лучших. Есть в этом какая-то несправедливость. Для всех его родственников, друзей и коллег стала шоком потеря близкого человека в таком молодом возрасте.
В юности мы не всегда задумываемся о бренности бытия, о быстротечности отведенного времени, но когда подобная беда оказывается совсем рядом, это становится незабываемым потрясением для каждого.
Улбосын, наблюдая с каким самоотречением он работал последние годы, постоянно говорила сыну, что он не щадит себя, не думает
о своем здоровье.
11-0031
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– Он ответил, что этот проект – результат его труда. 14 декабря
2006 года его не стало. В этот день ничего не предвещало беды, и
поэтому, к моему огромному горю, я даже не успела с ним попрощаться.
Похоронили Кожахана на Родине – в Алматы. В памятнике на
могиле Кожахана Абенова увековечена его короткая жизнь, подобная полету метеорита, и запечатлена огромная боль матери, потерявшей единственного сына.

П ОСЛЕСЛОВИЕ
Прошло уже более десяти лет после ухода Кожахана Абенова, но
родственники, друзья и коллеги помнят о нем. При тех или иных
обстоятельствах вспоминают этого уникального человека добрыми словами. А светлая память о нем навсегда останется в их сердцах. Безумно жаль, что он прожил такую короткую жизнь и многое
не успел сделать.
Главным достижением его жизни можно назвать то, что он оставил на этом свете две маленькие частички себя – сына Армана Кожаханулы и дочь Корлан Кожаханкызы. Эти имена своим внукам
дала Улбосын.
– Одна поэтесса предложила мне назвать детей Кожахана – Кожан и Улжан, чтобы у них были созвучные имена, но я решила, что
это не по-семейному, и назвала мальчика Арман (одно из значений
слова – это мечта, а в широком смысле «Арман» – продолжение
рода), а девочку Корлан (святое имя, которое восхваляют поэты).
Дети отлично учатся, им даже удалось перепрыгнуть из третьего
сразу в пятый класс. И теперь они продолжают учебу в американской международной школе QSI в Алматы. Высокие оценки, которые они обещали мне получать в этой школе, позволят им после
седьмого класса получить грант на обучение. Это их собственное
решение, которое напомнило мне поведение их отца. Они многое
взяли от Кожахана, это видят даже окружающие. Однажды, когда
162

дети получили очередную грамоту за свои школьные успехи, друг
семьи Умут Шаяхметова сказала мне, что дети делают успехи благодаря моему воспитанию и генам Кожахана. Точнее не скажешь!
Кроме учебы, они увлекаются игрой на домбре, тем самым впитывают национальную самобытность своего народа. Здесь уже повлияли гены моего покойного мужа, который был мастером игры
на домбре и даже посвящал мне свои кюи. И сегодня, когда мне
становится грустно, Арман и Корлан играют на домбре. Я бесконечно благодарю Бога за то, что мне в утешение были посланы эти
замечательные дети, сын и дочь моего любимого Кожаша.
Арман Туяков, друг Кожахана, так оценивает его жизненный
путь:
– Крупнейшими достижениями Кожахана в жизни можно считать, во-первых, возврат государству миллиарда долларов после
его переговоров с иностранными инвесторами, а во-вторых, сохранение отечественного Народного банка, который в результате стал
абсолютным лидером банковского сектора страны. Кожахан сделал всё возможное, чтобы банк не был продан иностранцам, а привлек портфельных инвесторов через размещение своих акций на
Лондонской фондовой бирже (IPO). Это были сложные многоэтапные переговоры как с иностранными акционерами Тенгизского
проекта, так и с международными финансовыми институтами. Во
многом личность Кожахана, его нестандартное мышление и умение
вести переговоры оказались ключевыми факторами достижения
желаемого результата. Кожахан был неординарной личностью, он
сочетал в себе огромную трудоспособность, работая круглые сутки, погружаясь в мир цифр, финансовых моделей и концепций,
и находил время для общения с коллегами, невзирая на ранги и
должности. В переговорах Кожахан был невероятно настойчивым,
убеждая оппонентов в обоснованности позиции своей компании,
но при этом проявлял высочайшую степень уважения и такта. Гениальность Кожахана заключалась не только в нахождении оптимального решения проблем, но и в умении доходчиво объяснить
сложные концепции, видеть глобально и уметь реализовывать это
видение. Кожахан тогда говорил, что успех компании в Тенгизском проекте – это только начало. В будущем надо пересмотреть
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роль национальных компаний в других крупных проектах (Кашаган и Карачаганак), которые должны стать основой нефтегазовой
отрасли страны.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Кожахан Абенов был ярым сторонником размещения акций Народного банка на
Лондонской бирже. Тем самым благодаря Кожахану акции банка
не были проданы одному только стратегическому инвестору. Он
предоставил полный расчет и показал все плюсы и минусы обоих
вариантов. При этом от идеи до её воплощения прошло около двух
лет. И все это время Кожахан был в курсе всех событий и переживал за каждое решение в этой области. Прошло столько лет, а
Народный банк продолжает успешно торговаться на Лондонской
бирже и увеличивать свою капитализацию, пожиная плоды дальновидного решения Кожахана Абенова.
Любой проект, за который он брался, просчитывался им со всех
сторон. Кожахан всегда отличали глубокий анализ и разбор до последней детали. И если он предлагал какую-либо идею, то она уже
была отработана как с юридической, так и с финансовой сторон.
Кожахан был сильным духом человеком. В ответ на жалобы друга
о том, что некоторые идеи трудно реализовывать, Кожахан, будучи
уже тяжело больным, ответил, что «руки никогда не должны опускаться».
Коллеги и друзья считают, что для них было огромной привилегией встретить на своем жизненном пути такого человека, как Кожахан. Масштаб его личности не мог не оставить свой след в жизни
тех, кто сталкивался с ним, заставляя их учиться новому, искать
решения сложных вопросов, никогда не опускать руки и самое
главное – ценить и развивать в себе лучшие человеческие качества.
И хотя прошло десять лет с момента ухода Кожахана Абенова, его
коллеги подчас в той или иной ситуации задаются вопросом:
«А как бы поступил на моем месте Кожахан?»
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Примечания
Кожахан Шакенов родился 25 ноября 1929 года в Панфиловском районе Талды-Курганской области. В 1953 году окончил
лечебный факультет медицинского института в Алма-Ате. За отличные показатели и активную жизненную позицию был оставлен
работать в институте. Здесь он начал трудится сначала стажером,
а потом дорос до доцента. Читал лекции по нормальной анатомии.
Защитил диссертацию по теме «Развитие детского организма»,
выпустил книгу «Школьная гигиена». Впервые в истории мединститута организовал казахскую группу на первых двух курсах.
1

Улбосын Абенова родилась 3 марта 1939 года в Южно-Казахстанской области (г. Арысь). Доктор медицинских наук
(1985). Окончила Алма-Атинский государственный медицинский институт (1963) и аспирантуру в Институте вирусологии в Московской медицинской академии наук (1968). С 1968
года работала в Министерстве здравоохранения Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней –
младшим, старшим научным сотрудником, руководителем группы,
руководителем лаборатории с 1980 года. Ее главная научно-исследовательская работа, посвященная вирусологии, – «Возможные
ассоциации онкогенных и инфекционных вирусов».
2

Кожахан – в переводе с персидского языка слово «хожа» или
«ходже» означает «начальник», «глава», «хозяин», «господин»,
«учитель», «мудрец». В переводе с казахского языка слово «қожа»
имеет значения «хозяин», «глава семьи», «владелец», «собственник». Кроме того, этим термином назывались потомки пророка
Мухаммада и первых халифов, занимавшиеся распространением
ислама среди населения Средней Азии и Казахстана. В соответствии с традиционными представлениями казахов, кожа были выделены в отдельную социально-этническую группу, являющуюся,
3
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наряду с торе-чингизидами, представителями «ақ сүйек» – «белой
кости». Является частью многих сложносоставных имен в формах
«кожа», «гожа» и т. п., подчеркивая пожелание родителей своему
сыну добиться почета и уважения в обществе. Слово «хан» – тюрко-монгольский титул времен средневековья. В эпоху родоплеменных отношений у тюркоязычных кочевников так называли человека, который объединял кровных родственников («кан» в переводе
с тюркского означало «кровь», «кровное родство») в один клан.
Виктор Жданов (1914–1987) – ученый-вирусолог, эпидемиолог и организатор здравоохранения, академик РАМН СССР (с
1960 г.). В течение 26 лет был бессменным директором Института
вирусологии им. Д.И. Ивановского. Один из авторов Программы
глобальной ликвидации оспы (1958). Основные труды по вирусным инфекциям (инфекционному гепатиту и гриппу), эволюции
инфекционных болезней, классификации вирусов, по проблемам
молекулярной биологии вирусов. Научные работы, три открытия
и 30 монографий (в том числе монография «Вирусология», удостоенная в 1969 году премии имени Д.И. Ивановского АМН СССР)
посвящены проблемам эпидемиологии и вирусологии.
4

Аскар Кусаинов является председателем Правления Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров. Более двадцати лет Кусаинов проработал в области управления ИТ. Он также участвует в
заседаниях Совета национальных информационных технологий и
Первого кредитного бюро. Ранее работал директором по информационным технологиям в крупнейшем телеком-операторе страны,
выступал в качестве члена дирекции АО «Народный Банк», в котором возглавлял отделы информационных технологий и банковских платежных карт.
5

Сергей Капица (1928–2012) – советский и российский ученый-физик, просветитель. Родился 14 февраля 1928 года в Кембридже (Великобритания). В 1935 году семья Капицы вернулась
в СССР, и с этого времени Сергей Капица жил в Москве. В 1949
году окончил Московский авиационный институт. Свою научную
6
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деятельность начал в 1949 году. Работал в таких областях физики,
как земной магнетизм, прикладная электродинамика, физика элементарных частиц. В 1953 году защитил диссертацию на степень
кандидата физико-математических наук по теме «Исследование
магнитных свойств горных пород при механических напряжениях».
С 1956 года Сергей Капица преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ). В 1962 году (по другому источнику –
в 1961 году) стал доктором физико-математических наук, защитив в
ОИЯИ диссертацию по теме «Микротрон» (конструкторскую часть
работы выполнил А.Э. Атовмьян). В 1965 году получил звание профессора в МФТИ. С 1965 по 1998 год на кафедре общей физики
преподавал общую физику студентам первых трех курсов. В течение многих лет был заведующим этой кафедрой. В 1973 году Капица
опубликовал книгу «Жизнь науки». Книга послужила предпосылкой к появлению телепередачи «Очевидное – невероятное». В том
же году начал вести эту телепередачу.
Бетесда (англ. Bethesda) – не имеющий официального органа
самоуправления населенный пункт, расположен в округе Монтгомери штата Мэриленд. Является северо-западным пригородом
Вашингтона. По данным переписи 2000 года население составляло
55,2 тыс. жителей. Город получил свое название от церкви, построенной здесь в 20-е годы XIX века. На территории Бетесды находится комплекс медицинских научно-исследовательских центров
(Национальные институты здравоохранения США), центральные
офисы профессиональных медицинских ассоциаций (в частности,
Американской гастроэнтерологической ассоциации и Американской коллегии гастроэнтерологов).
7

Национальный музей естественной истории (англ. National
Museum of Natural History) – музей, основанный в 1910 году и
управляемый Смитсоновским институтом. Расположен на территории Национальной аллеи (англ. National Mall) в Вашингтоне.
Музей открыт 364 дня в году (все дни, кроме Рождества). Вход
бесплатный. Коллекция музея включает свыше 126 миллионов образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метео
8
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ритов, а также археологических и культурных артефактов. Здесь
работают 185 профессиональных специалистов по естественной
истории.
Монумент Вашингтона (англ. Washington Monument) – облицованный мэрилендским мрамором гранитный обелиск высотой
169 метров и массой 91 тыс. тонн. Был воздвигнут по проекту Роберта Миллса в 1848–1884 годах в Вашингтоне между Белым домом
и Капитолием как памятник первому президенту США Джорджу
Вашингтону. До постройки Эйфелевой башни являлся самым высоким сооружением на Земле. На вершину монумента можно подняться по лестнице из 896 ступеней либо при помощи лифта. С
восточной стороны на вершине монумента высечены два латинских
слова «Laus Deo», что в переводе означает «Хвала Богу».
9

Природный мост в Вирджинии – геологическое образование,
представляющее собой естественную арку высотой 66 метров с
пролетом длиной 27 метров. Природный мост уже давно является
популярной туристической достопримечательностью. Еще Томас
Джефферсон, третий президент США, называл его «одним из самых потрясающих произведений природы».
10

Умут Шаяхметова родилась в 1969 году. В 1993 году окончила Российский университет дружбы народов с присвоением квалификации «бакалавр экономических наук», в 1996 году – Rutgers
University, США, Нью-Джерси, с присвоением степени МВА. Карьера Умут Шаяхметовой в банковском секторе началась в 1997
году с позиции специалиста структурного финансирования в
ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстан». С 1998 по 2000 год Умут
Шаяхметова возглавляла КУПА «ABN AMRO Asset Management»,
стояла у истоков создания накопительной пенсионной системы в
республике. В настоящее время занимает должность председателя
правления «Народного банка» (Halyk bank).
11

В середине XIX века политик Флорис Адриан Барон Ван Холл
стал владельцем усадьбы Дуйн-ан-Бер и Де Круидберга. Рядом
12
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с нынешним особняком у него была новая вилла, построенная
в Дуйн-ан-Берге. На протяжении многих лет Ван Холл и следующий владелец Гийом Луис Жак ван дер Хухт расширяли усадьбу все дальше – до прибрежной зоны. В 1895 году объединенное
имение Дуин и Крюидберг (наследников Ван дер Хухта) было
куплено крупным предпринимателем из Нидерландов Якобом Теодором Кремером, колониальным экспертом и либеральным политиком. Он оставил в поместье самый большой дом в Нидерландах,
построенный архитектурной фирмой Van Nieukerken в стиле неоголландского ренессанса. Ландшафтный сад в английском пейзажном стиле был спроектирован садовым архитектором Леонардом
Энтони Спрингером.
До 1961 года поместье оставалось в руках семьи Кремер, и в
этом году было продано в Nederlandsche Handel Maatschappij, который организовал его как место отдыха для своих сотрудников.
В 1993 году в усадьбе была конференция и учебный центр для
ABN AMRO Bank.
Берт Ван дер Тоорн – управляющий директор отдела природных ресурсов «ИНГ Банка».
13

Фриц Букема – сотрудник головного офиса «ABN AMRO» в
Амстердаме.
14

Майк Рассел – с Кожаханом занимались проверкой бухгалтерских книг «СахалинМорНефтеГаза».
15

16

Джим Оуэн – близкий друг.

Тимур Кулибаев родился 10 сентября 1966 года в Алма-Ате.
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса
«Kazenergy». С февраля 2002 года по октябрь 2005 года – первый
вице-президент АО «Национальная компания “КазМунайГаз”»,
17

169

образованного путем слияния национальных компаний «Казах
ойл» и «Транспорт нефти и газа».
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в городе
Атырау. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». Трудовую деятельность начал в 1994 году в Alem Bank Kazakhstan с должности
экономиста, но уже в 1995 году стал главным экономистом. С 2003
по 2006 год занимал пост исполнительного директора по управлению долями СП АО «НК “КазМунайГаз”». В 2006–2008
годах был вице-министром энергетики и минеральных ресурсов РК. С января 2009 по июнь 2010 – управляющий директор по
вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми
активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В ноябре 2017 года назначен на пост вице-министра
энергетики Республики Казахстан.
18

Кайнар Кожумов родился в 1975 году в Уральске. В 1996
году окончил Казахскую Государственную академию управления
по специальности «международные экономические отношения».
Трудовую деятельность начал в Министерстве нефтяной и газовой
промышленности РК. В 1997–2007 годах работал на различных
должностях в ННК «Казахойл», НК «КазМунайГаз» и ее дочерних организациях. В 2007 году назначен заместителем директора
департамента стратегии и корпоративного управления КХУГА
«Самрук». В 2007–2009 годах работал в частной инвестиционной
компании. В октябре 2009 года стал директором Агентства по исследованию рентабельности инвестиций, частной аналитической структуры в сфере социально-экономической информации и
анализа.
19

Даурен Карабаев родился в 1978 году. В 1999 году окончил
Казахскую Государственную академию управления по специальности «международные экономические отношения», в 2001 году –
Техасский университет (США, Техас) с присвоением степени магистр наук в области финансов. Владеет казахским, русским и ан20
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глийским языками. С 2001 по 2004 год работал кредитным аналитиком Отдела кредитного анализа и структурирования ЗАО ДАБ
«АБН АМРО Банк Казахстан». В 2004 году стал начальником кредитного управления ЗАО ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстан». В
этом же году перешел на должность управляющего директора по
инвестиционной деятельности АО «Народный Банк Казахстана».
В 2007 году стал заместителем Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». С 2016 года по настоящее время работает исполнительным вице-президентом – финансовым директором
АО «НК “КазМунайГаз”».
Александр Павлов родился в 1953 году в Павлодаре. Он один
из активных участников экономических реформ в Казахстане. Под
его руководством разработан и принят первый в СНГ налоговый
кодекс, подготовлен проект концепции реформы пенсионной системы Казахстана, сформировано новое бюджетное законодательство, построена система внешнего заимствования и управления
внешним долгом, создан рынок государственных ценных бумаг.
В разные годы он представлял Казахстан в международных финансовых организациях: Международном валютном фонде, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития;
избирался членом правления Национального банка Республики
Казахстан. Возглавлял Комиссию по развитию малого предпринимательства и Высшую научно-техническую комиссию при правительстве РК. Избирался в Национальный совет по устойчивому
развитию Республики Казахстан. Автор более 200 публикаций по
различным вопросам социально-экономического развития респуб
лики, почетный профессор Карагандинского Государственного
университета имени Е.А. Букетова.
21
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Н ЕФТЬ, НАЛОГ И ЭКОНОМИКА
Кожахан Абенов, управляющий директор НК «КазМунайГаз»,
отвечает на вопросы «Эксклюзива»
– Государственная про
грамма освоения казахстан
ского шельфа Каспия была
принята еще в мае прошлого
года. Но из-за повышения на
логовой нагрузки на недро
пользователей
инвесторы
отказываются от участия в
новых морских проектах. Как
вы можете прокомментиро
вать эту ситуацию?
– Такие проекты, как разработка шельфа, длительны по
определению. И переговоры по
условиям отдельных контрактов тоже занимают много времени. Разумеется, существенные изменения в налоговом законодательстве не могут не сказаться на темпах переговоров по
новым контрактам, поскольку
инвесто
рам необходимо некоторое время, чтобы оценить экономические показатели проектов в новых налоговых условиях.
Тем не менее нельзя сказать, что
по программе до сих пор ничего не сделано – АО «НК «Каз-

МунайГаз» ведутся разведочные работы на участке Жамбай
и совместно с нашим российским партнером на участках
Тюб-Караган и Аташ.
Инвестиционная привлекательность проектов на шельфе
определяется не только налоговыми условиями, но и восприятием рисков со стороны
инвесторов. В этом отношении
хотелось бы отметить некоторые положительные факторы.
Во-первых, изменилась ситуация в нефтегазовом секторе по
сравнению с той, что была во
время подписания первых контрактов на недропользование
в Казахстане. Стало понятно,
что Казахстан является очень
интересной с геологической
точки зрения территорией для
разведки и разработки. В ходе
разведочного бурения, которое
осуществлялось Ад1р КСО, до
сих пор не было ни одной «сухой» разведочной скважины.
Консорциум проводил бурение
на пяти различных структурах
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и везде нашел нефть. Это достаточно редкое явление и очень интересный феномен для геологов.
Во-вторых, и это мне кажется очень важным, фундаментально улучшилась ситуация
с транспортировкой нефти на
экспорт. Запущен трубопровод
КТК, идет строительство трубо
провода Баку – Джейхан, реализуется проект строительства
трубопровода в Китай, Россия
подписала с Казахстаном долгосрочное соглашение об увеличении транзитных квот по системе
Транснефти, также получили
развитие транскаспийские и железнодорожные транспортные
коридоры. То есть факторы рис
ка, связанные с возможностью
экспорта нефти, значительно
снизились.
В-третьих, появился уже достаточно большой опыт работы
с Казахстаном, например, по таким проектам, как ТШО, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», «Ад1р КСО» и «ПетроКазахстан». Нужно разделять
риторику, то, какие заявления
делаются, и факты. На примере этих операторов время
показало, что правительство
придерживается условий контрактов. А это очень важно для
инвесторов.

Поэтому в целом восприя
тие рисков улучшилось как по
транспортировке, так и по политическим,
геологическим
рис
кам. Изменились цены на
нефть. В этой ситуации можно
понять, почему правительство
меняет Налоговый кодекс. Хотя
сказать, насколько оно идеально сбалансировало интересы –
свои по доходам и инвесторов
по рентабельности их инвестиций, – пока рано. Это покажет
время.
– Оправдано ли именно сей
час внесение изменений в На
логовый кодекс, если в бюдже
те профицит, а бюджетные
программы не исчерпывают
всех выделенных на них денег?
Есть ли такая острая необхо
димость увеличивать налоги?
– Я по долгу службы часто
бываю в США, Великобритании, других странах Европы,
а также в разных регионах Казахстана и могу сравнивать, как
живут люди. Поэтому когда мне
говорят, что денег у нас слишком много, то это как-то не соответствует тому, что я вижу своими глазами.
С чисто экономической точки зрения – если в бюджете про-
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фицит, это значит, что доходы
правительства превышают расходы. В этом случае правительство может увеличить расходы –
например, отремонтировать дороги и прочую инфраструктуру, увеличить ассигнования на
медицину, образование и другие области, в которых недостаточны инвестиции частного
сектора, но которые имеют долгосрочный эффект. Или пойти
по второму пути – уменьшить
доходы за счет снижения налогов. Но снижать их надо в тех
отраслях, развитие которых необходимо стимулировать. Вы
говорите – зачем выжимать из
нефтянки налоги, если в бюджете много денег? Можно и
не выжимать, тогда мы будем
поддерживать именно нефтянку. А можно снижать налоги в
других отраслях. Мы же очень
много говорим о том, что хотим
поддержать сельское хозяйство,
производство, средний и малый
бизнес.
Поступления от нефтяного
сектора будут быстро расти в
ближайшие пять лет. Один только ТШО через два года практически удвоит объемы производства – с 13 млн тонн до более
чем 25 млн тонн в год. Карачаганак в среднесрочной перспекти-

ве будет окупать осуществленные затраты, но потом доля рес
публики в производстве начнет
увеличиваться. И если страна не
может переварить сегодняшний
уровень налоговых поступлений, то что будет через пять лет,
когда их станет намного больше? Сейчас актуальным становится вопрос о механизмах реинвестирования нефтедолларов
и перераспределения доходов
экономики между отраслями.
Я бы хотел, чтобы в Казахстане
хорошо жили не только нефтяники и банкиры. Чтобы, если вы
хотите быть инженером, учителем или врачом, вы могли иметь
достойную жизнь.
– Вы не из «Ак жола»?
Очень похоже на их лозунги.
– Нет. Но когда предлагается обеспечить хорошую жизнь
всем, кто же будет против этого? Другой вопрос, как этого
дос
тичь. Простое распределение денег будет в основном
стимулировать
потребление,
а оно пока удовлетворяется
импортом из-за неразвитости
собственного
производства.
Поэтому, мне кажется, в долгосрочной перспективе эффект от
стимулирования собственного
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производства товаров и услуг
будет намного выше. Один из
механизмов
стимулирования
собственного производства –
создание низкой налоговой нагрузки и благоприятного инвестиционного климата в несырьевых отраслях. Например, в
нефтяном бизнесе заключение
контракта на 40 лет считается
нормой. Но если вы захотите
построить, скажем, завод детских игрушек, то вам на такой
срок неизменные условия бизнеса никто гарантировать не
будет. Однако если инвесторы
увидят, что снижение общего
налогового бремени является
долгосрочной тенденцией, то
они начнут вкладывать деньги
в различные отрасли. В Объединенных Арабских Эмиратах,
насколько я знаю, очень низкая
налоговая нагрузка в несырьевых отраслях привела к расцвету всей экономики и в конечном
итоге к тому, что поступления в
бюджет от несырьевых отраслей страны сегодня превышают
доходы от нефти и газа.
Что касается нефтяников, то
для них важен не столько Налоговый кодекс, сколько уверенность в том, что он не изменится непредсказуемым образом.
Специфика отрасли такова, что

проекты здесь очень капиталоемкие и реально рассчитываются на 30–40 лет. Это не строительство супермаркета, где вы
можете окупить инвестиции за
несколько лет. Инвесторы, которые подписывают контракт,
не наивны, они знают, что за
40 лет многое может измениться (что было 10 лет назад и что
сейчас!). Но они хотят, чтобы
эти изменения были разумными, предсказуемыми, и правительство, перед тем как делать
какие-то резкие шаги, консультировалось с индустрией. В конечном итоге за все платит сама
страна. Чем больше непредсказуемость, тем более выгодные
условия будет требовать инвес
тор за то, что он берет на себя
этот риск. На жаргоне инвесторов это называется «премия за
риск».
– Постоянно меняется не
только законодательство, но
и структура государствен
ных органов, представляю
щих интересы республики в
инвестиционных
проектах.
Это в полной мере относится
и к «КазМунайГазу», в част
ности к недавней реорганиза
ции дочерней компании «Каз
МунайТениз». Как сильно
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влияют перманентные преоб
разования в КМГ на отноше
ния с инвесторами?

крупных, в том числе и неф
тяных, проектов. Как изме
нились ваши взгляды на про
ектное финансирование с пе
– По-моему, реструктуриза- реходом на «другую сторону
ция КМГ практически не влияет баррикад» и как изменилась
на других инвесторов. Если го- сама эта сфера?
ворить о том же «КазМунайТенизе», сотрудники которого пе– Я пять с половиной лет
решли в подразделение морских работал в ABN AMRO, из них
разработок КМГ, то преемствен- один год в головном офисе в
ность кадров в нем полностью Амстердаме. За последнее вресохранилась. Инвесторы рабо- мя ситуация в Казахстане изметают с теми же самыми людьми, нилась очень сильно. Благодаря
что и раньше, и я не слышал от высоким ценам на нефть у неф
них жалоб, связанных с этой ре- тедобывающих компаний стало
организацией. Реорганизация больше собственных средств.
влияет на сам «КазМунайГаз», Но одновременно увеличились
но я бы не сказал, что отрица- и масштабы проектов. Если
тельно. Утверждать, что ничего несколько лет назад для предне будет меняться, значит, при- шественников КМГ проекты в
знать, что существующая струк- 100 млн долларов были очень
тура и есть оптимальная, а это крупными, то сейчас, например,
не так. Процесс перехода будет, в строительство трубопровода
хотя я согласен с тем, что любое Атасу – Алашанькоу предполаизменение в организации несет гается вложить около 700 млн
в себе затраты, в первую оче- долларов, а в реконструкцию
редь в психологическом плане. АНПЗ – порядка 400 млн. УвеСотрудники должны понимать личилась капитализация компа
логику преобразований и то, ний, причем не только в нефтячто это шаг по направлению к ном секторе. Недавно оператор
конечной цели.
сотовой связи «Кар-Тел» был
продан за 350 млн долларов –
– До КМГ вы долго рабо рекордная сумма для недобыватали в банковской системе и ющей компании. В добывающем
занимались кредитованием секторе можно отметить рост
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капитализации «ПетроКазахстан» до 2,5 млрд долларов.
С точки зрения привлечения внешнего финансирования
очень важным фактором стало
повышение кредитного рейтинга страны до инвестиционного
уровня. Это значит, что круг
инвесторов, которые смогут покупать облигации и другие финансовые инструменты наших
компаний, значительно расширится в первую очередь за счет
иностранных пенсионных и
инвестиционных фондов. Важным источником средств для
крупных компаний могут стать
казахстанские пенсионные фонды, накопившие в общей сложности более 3 млрд долларов.
Также возросли возможности
местных банков. «Казкоммерц
банк», например, выпустил
международные облигации на
500 млн долларов. Еще четыре
года назад, если бы кто-то сказал, что наш банк сможет такую
сумму привлечь на внешнем
рынке, в это было бы невозможно поверить. А сейчас эти средства банк вкладывает в казахстанскую экономику.
Произошло оживление рынка
проектного финансирования.
Сейчас решается вопрос о привлечении заемных средств на
12-0031

строительство
трубопровода
Атасу – Алашанькоу, которое
должно начаться уже в текущем
году. До этого компания «МунайТас» привлекала заемные
средства на строительство трубопровода Кенкияк – Атырау,
было осуществлено проектное
финансирование лукойловской
доли в КИО. Правда, в отличие
от классического проектного
финансирования, где компании
делят риск по проекту со своими кредиторами, у нас чаще
всего заемщики полностью берут риски на себя. Так что это
можно назвать скорее корпоративным, чем проектным финансированием.
– Есть мнение, что менедж
мент в разных странах на
95 процентов универсален.
Остальные 5 процентов – это
национальные
особенности
корпоративного управления,
которые, собственно, и опре
деляют разницу в экономи
ческом развитии государств.
Как вы могли бы определить
особенности казахстанского
национального менеджмента?
– Я очень не люблю обобщения. Усредненные показатели –
это такая вещь, которая может
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легко ввести в заблуждение.
Но могу сказать – для Казахстана характерно, что на высоких управленческих позициях
оказываются люди намного моложе, чем в развитых странах.
В КМГ, особенно среди менеджеров среднего звена, много молодых людей – амбициозных,
динамичных,
инициативных,
менее скованных, чем, может
быть, управленцы старшего поколения. Многие из них получили образование в тех странах,
где рыночная экономика давно развита. С другой стороны,

нефтегазовая отрасль достаточно консервативна, поскольку
в силу больших масштабов и
долгосрочности проектов ошибки стоят очень дорого. Здесь
важен опыт практической работы руководителей старшего
поколения, их фундаментальное понимание производства.
У нас не возникает конфликта поколений. В целом менеджмент КМГ очень восприимчив
к новым идеям, настроен на то,
чтобы сделать компанию более
эффективной. В этом плане мне
нравится работать в КМГ.
Елена Дудка
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Н Е БЫВАЕТ НЕИЗМЕННЫХ УСЛОВИЙ
Кожахан Абенов, заместитель председателя
правления «Народного Банка Казахстана»,
отвечает на вопросы «КонтиненТа»
– Уважаемый Кожахан
Кожаханович! Скажите, как
человек, который в свое вре
мя имел возможность озна
комиться с контрактами, за
ключенными казахстанским
правительством с иностран
ными компаниями в начале
90-х годов, согласны ли вы с
мнением, что в нашей стране
налоговая нагрузка на ино
странные сырьевые компа
нии (экспортные пошлины,
роялти, отчисления по СРП
и другие статьи) в целом су
щественно ниже, чем в сосед
ней России? Почему, на Ваш
взгляд, условия сделок оказа
лись именно такими?

производства или завершающие
стадии добычи). Насколько мне
известно, коэффициент налоговой нагрузки (то есть отношение налоговых выплат и доли
Правительства в добываемой
нефти к валовой выручке от реализации нефти) в нефтегазовом
секторе РК составляет порядка
15–20 процентов. Это несколько ниже средней налоговой нагрузки на нефтегазовые компании в России. На мой взгляд,
этому есть несколько причин.
Во-первых, большая часть
производимой в России нефти
добывается национальными (то
есть российскими) компаниями, которые подчиняются действующему налоговому законо– Налоговая нагрузка доста- дательству РФ. В зависимости
точно сильно варьируется по от изменения экономических
проектам, что связано с разли- условий, российские власти речием в налоговых условиях кон- гулируют налоговую нагрузку
трактов, геологическими осо- на производителей нефти путем
бенностями месторождений и изменения пошлин на экспорэтапами жизненного цикла про- тируемую нефть и других налоекта (начало разработки, пик говых выплат. В Казахстане же
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основные производители нефти
имеют специальные налоговые
режимы, условия которых зафиксированы в контрактах, заключенных с правительством.
Поэтому у казахстанского правительства нет возможности
изменить налоговую нагрузку
для большинства производителей нефти в РК. Например, введенные в 2004 году изменения в
налоговый кодекс не коснулись
львиной доли нефтегазодобывающих компаний, работающих
в республике.
Во-вторых, большая часть
производимой в РФ нефти добывается на давно освоенных
месторождениях, в то время как
в Казахстане наиболее крупные
месторождения все еще находятся на ранней стадии разработки. Как правило, налоговые
условия наиболее крупных проектов в РК смещают налоговую
нагрузку на более поздние этапы в жизненном цикле проекта. Это позволяет иностранному инвестору быстрее вернуть
вложенные инвестиции, но существенно снижает налоговые
выплаты правительству на ранних этапах добычи. Среди иностранных нефтяников есть даже
специальный термин для такого
подхода к конструированию на-

логовых условий контракта –
«смещение доли правительства на конец» (back-loading of
Government take). Это достигается за счет того, что ставки
налогообложения либо раздела
продукции привязываются к
так называемым «триггерам» –
например, внутренней норме
рентабельности проекта, либо к
R-факторам, либо к накопленной добыче. Как правило, набор
триггеров и пороги их включения подбираются так, чтобы они
срабатывали на поздней стадии
реализации проекта, либо не
срабатывали вообще. На практике это означает, что в первые
5–10 лет добычи нефти налоговая нагрузка может составлять
менее 10 процентов от валовой
реализации. Например, в случае
одного крупного проекта доля
правительства в добываемой
нефти составляет всего 2 процента до тех пор, пока инвестор
полностью не окупит свои инвестиции. Поскольку объем этих
инвестиций составляет многие
миллиарды долларов, это про
изойдет не скоро.
В-третьих, необходимо учитывать, в каких условиях заключались контракты недропользования в начале 90-х годов. Казахстан только появился
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на мировой арене как независимое государство, и еще никто не
мог судить, насколько приверженными будут его власти к
соблюдению прав иностранных инвесторов. Кроме этого,
очень важным фактором риска было наличие экспортных
возможностей – единственным
экспортным маршрутом для
казахстанской нефти являлся
трубопровод «Атырау – Самара», и не существовало никаких
гарантий того, что россияне
готовы увеличивать квоты на
транзит казахстанской нефти. Учитывая все эти факторы
риска, иностранные инвесторы, очевидно, требовали более
выгодных экономических условий в заключавшихся тогда
контрактах, чтобы компенсировать свои риски. Также немаловажным фактором было отсутствие у казахстанской стороны
достаточного опыта в контрактах подобного рода. Мы имели
неплохие технические кадры и
опыт плановой экономики, но
опыт
внешнеэкономических
отношений был крайне ограничен.
– Не могли бы вы попы
таться сравнить структуру
налогообложения в нефтяном

секторе Казахстана и России,
чтобы оценить разницу усло
вий для иностранных компа
ний в наших странах? Какова
специфика контрактов, ко
торые заключал Казахстан
(длительные сроки, эксклю
зивные условия для тех или
иных компаний), по сравне
нию с российской ситуацией?
– Делать сравнения крайне сложно по той причине, что
налогообложение
нефтяного
сектора в Казахстане крайне неоднородно – существуют налоговые условия индивидуальных
контрактов, и большая часть
производителей работает именно по таким индивидуальным
условиям; наряду с этим существует также Налоговый кодекс,
которому подчиняются совсем
немногие.
Все же можно выделить одно
характерное различие в налоговой системе РФ и налоговых
условиях основных контрактов,
заключенных в РК в 90-х годах.
В России значительная часть
налоговых поступлений от экспортируемой нефти приходит
в виде экспортной пошлины,
размер которой фиксируется
на тонну экспортируемой нефти (насколько мне известно,
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сейчас пошлина увеличена до
101 доллара за тонну). В казахстанских контрактах, напротив, фиксированные выплаты
невысоки, и налоговая нагрузка сильно зависит от прибыльности проекта. Побочным эффектом такого подхода является то, что недропользователю
становится выгодно завышать
затраты. Например, мы моделировали эффект от увеличения затрат на налоговых моделях трех крупных контрактов.
Во всех трех случаях повышение затрат подрядчика на какую-то сумму (скажем, на 10
миллионов долларов) приводило к снижению налоговых
выплат и доли правительства
в добываемой нефти на сумму
в 1,5–2 раза большую, чем сумма повышения затрат. То есть
каждый доллар завышения
затрат экономил подрядчику
полтора-два доллара за счет
снижения налоговых выплат
правительству! Это может звучать абсурдно, но это действительно так. Попробую объяснить на простом примере, за
счет чего это происходит.
Если вы являетесь «обычной» компанией по производству, скажем, тапочек, то каковы
налоговые эффекты от повыше-

ния ваших затрат на 1 доллар?
Очевидно, налоговым эффектом будет снижение 30-процентного налога на прибыль, то
есть вы уплатите на 0,3 доллара
меньше налогов. Иначе говоря,
повышение ваших затрат на 1
доллар делится между вами и
налоговиками – вы теряете 0,7
доллара, а налоговики теряют
0,3 доллара (правда, в действительности все может быть несколько сложнее – если ваши
затраты были капитальными, то
вы не сможете сразу отнести их
на вычеты для определения налога на прибыль, а будете амортизировать).
Теперь рассмотрим случай с
недропользователем, который
заключил контракт СРП (соглашение о разделе продукции)
в Казахстане в 90-х годах. В таком контракте налоговые эффекты намного сложнее, чем в
случае производителя тапочек:
повышение затрат недропользователя на 1 доллар влечет не
только снижение 30-процентного подоходного налога, но и
приводит к увеличению доли
так называемой «компенсационной нефти», получаемой подрядчиком, на 1 доллар. Кроме
этого, на увеличенные затраты
начисляется так называемый
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«аплифт» (uplift), то есть нед
ропользователь имеет право
«накручивать» на свои затраты определенную норму рентабельности и требовать возмещения из добываемой нефти.
Наконец, увеличение затрат
влияет на ранее упомянутые
триггеры – показатели, определяющие пропорции раздела
«прибыльной нефти». Все это
достаточно сложно, но можете
мне поверить: когда мы подсчитали налоговые эффекты
на реальных моделях трех казахстанских контрактов недропользования, то убедились, что
в случае перерасхода средств
недропользователь экономит
на налогах в полтора-два раза
больше, чем сумма перерасхода!
Все это не является новостью для западных специалистов по налоговым режимам.
Данный эффект типичен для
сильно прогрессивной шкалы
налогообложения, в которой
ставки налогообложения и
пропорции раздела продукции
очень зависят от прибыльности
подрядчика. Такие фискальные
системы стимулируют подрядчика завышать свои затраты,
поскольку показывать высокую прибыльность становится
невыгодно.

Например, в одном крупном
проекте по разработке газоконденсатного месторождения в
Казахстане затраты подрядчика
выросли в 3,5 раза по сравнению с первоначальным бюджетом! Понятно, подрядчик нашел
множество аргументов, почему
надо было увеличить затраты,
но сама сумма увеличения (3,5
раза!) не имеет прецедентов,
как мне говорили многие западные нефтяники. Данное явление – стимул к завышению зат
рат – имеет даже специальный
термин на сленге иностранных
нефтяников: «золочение» (gold
plating).
Что касается нового налогового кодекса РК, то ему будут
подчиняться в основном новые
контракты, связанные с разведкой месторождений на шельфе
Каспия. Такие проекты «с нуля»
потребуют 10–15 лет для начала добычи (2 года на переговоры с правительством, 2–3 года
на разведку, 2 года – на оценку
и 3–5 лет на разработку), и то
в случае успешной разведки.
Следовательно, в течение следующих 15 лет влияние нового
Налогового кодекса на доходы
правительства от нефтегазового
сектора будет достаточно ограниченным.
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– Действительно ли в кон
цессионных соглашениях 90-х
годов есть пункты, позволяю
щие зарубежным нефтегазо
вым компаниям в некоторых
случаях обходить требования
законодательства республи
ки? Если да, то сделаны ли,
по вашему мнению, сегодня
выводы из допущенных в про
шлом десятилетии просчетов
такого рода?
– Необходимо помнить, что
большинство ранних контрактов заключались в то время, когда законодательство РК тоже
еще находилось в ранней стадии
своего становления – например,
отсутствовал тот же Налоговый
кодекс. Поэтому вполне понятно, что крупные инвесторы, которые заключали контракты
с Правительством, старались
максимально урегулировать все
аспекты своей деятельности в
рамках этих контрактов, то есть
создать некое подобие «закона внутри контракта». В то же
время эти инвесторы не могли
всерьез рассчитывать, что они
смогут работать в стране 40 лет
(типичный срок контрактов
недропользования в РК), оставаясь изолированными от законов страны. Поэтому данные

контракты, как правило, стабилизируют (сохраняют от изменений) только экономические
аспекты проектов – например,
налоговый режим, в то время
как прочие аспекты проектов
подчиняются действующему законодательству.
– В последнее время экс
перты все больше говорят о
проблеме внешней задолжен
ности коммерческого сектора
Казахстана, который в 2004
году уже перешагнул крити
ческую планку 70 процентов
ВВП. Значительную долю
этой задолженности состав
ляют долги нефтегазовых
предприятий, работающих в
Казахстане, своим материн
ским компаниям. В чем пред
посылки подобного явления?
– Предпосылки очень прос
тые – иностранная материнская компания может финансировать казахстанский проект
либо в виде займов, либо в виде
вложений в уставной капитал.
Заемная форма финансирования, как правило, выгоднее с
налоговой точки зрения – начисляемые по займу проценты
снижают налоги на прибыль в
Казахстане.

184

– Среди экспертов есть не
сколько точек зрения на фено
мен сделок начала 90-х. Одно
из мнений состоит в том, что
СРП и концессионные кон
тракты начала девяностых
следует рассматривать как
неизбежную данность, своего
рода злой рок, судьбу. Другое
мнение – что эти контракты
являются предпосылкой не
способности нашей экономики
уйти от сырьевой зависимо
сти, развивать реальный сек
тор. Как вы смотрите на эту
проблему? Можно ли сегодня
что-то изменить во взаимо
отношениях государства и
иностранных нефтяных ком
паний или подписанные 15 лет
назад соглашения не остав
ляют для этого никаких воз
можностей?

ранних контрактов привело к
притоку иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор,
что в конечном счете явилось
локомотивом экономического
роста. Теперь необходимо стимулировать рост и развитие в
других секторах, но это не значит, что надо подавлять нефтегазовый сектор.
Что касается подписанных
контрактов, то, как я уже сказал, даже иностранные инвесторы всерьез не ожидают, что
условия их взаимоотношений с
правительством и страной пребывания можно «заморозить»
на 40 лет, подписав контракт.
Эти инвесторы имеют огромный опыт работы по всему миру
и знают, что ничего невозможно стабилизировать на 40 лет.
Долгосрочный успех в большей
мере зависит от взаимовыгодно– Говорить о том, что кон- сти и справедливости условий
цессионные контракты или сотрудничества, чем от усилий
СРП являются злом или до- юристов.
бром, достаточно бессмысленно – все зависит от условий
– В последний год цены на
контракта. Это все равно, что нефть выросли беспрецедент
рассуждать о преимуществах но, и экспортные поступления
и недостатках машины, не вда- сейчас создают очень боль
ваясь в подробности, что это шое давление на экономику.
за машина – «Жигули» или Скажите, насколько реальна
«Мерседес». Я не вижу ника- угроза перегрева, возникнове
кого зла в том, что заключение ния так называемой голланд
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ской болезни в экономике Ка
захстана?
– В последнее время в прессе
постоянно высказываются опасения в отношении перегрева
экономики и появления «голландской болезни» в Казахстане. Но прежде чем оперировать
столь модным термином, надо
вспомнить, что он означает.
Обычно под «голландской болезнью» подразумевают потерю конкурентоспособности
недобывающих секторов экономики в результате сильного
укрепления национальной валюты из-за притока нефтедолларов.
Поскольку ключевым словом
в определении «голландской
болезни» является конкурентоспособность, имеет смысл задаться вопросом: является ли
некоторое укрепление обменного курса тенге основным фактором, сдерживающим конкурентоспособность казахстанских
предприятий несырьевого сектора? Исходя из своего опыта (а,
как банкир, я имею дело со множеством заемщиков в различных отраслях экономики), могу
заверить – нет! Существует множество более важных факторов,
подрывающих эффективность и

конкурентоспособность казахстанских предприятий: изношенность материально-технической базы из-за хронического
недоинвестирования, отсталые
технологии производства, низкая производительность труда, а в последнее время еще и
нехватка квалифицированных
кадров, являющаяся прямым
следствием деградации системы образования. К этому можно
добавить непроизводственные
потери (коррупция и расходы
на защиту бизнеса от нерыночных методов борьбы), потери
на сложное администрирование
(налоговое, регуляторное), неразвитость инфраструктуры и
т. д.
Мы не должны питать излишне оптимистичные ожидания, что Казахстан сможет
процветать только благодаря
нефтяному богатству. В конце
концов, если объем производства нефти, как планирует правительство, увеличится к 2015
году до 150 млн тонн в год,
это будет означать примерно
10 тонн в год на 1 жителя Казахстана. При средней цене 30
долларов за баррель, выручка
от реализации составит примерно 187 долларов в месяц на
человека (в одной тонне при-
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мерно 7,5 барреля). Это не такая уж большая сумма, тем более что ее львиная доля уйдет
иностранным
подрядчикам!
Поэтому наше экономическое
процветание будет зависеть

не столько от нефтяного богатства, сколько от нашей способности создать условия для
развития других секторов экономики и развития человеческого потенциала.
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Анасымен табиғи көпірде
С мамой (сверху крыша природного моста)
Kozhakhan and his mother (under the roof of a natural bridge)

Табиғи көпірге барар жолда
Подъем на природный мост
Rising on the natural bridge

Қожахан жабайы үйректерді
тамақтандыруда. Мэриленд
Кожахан в Мэриленде
кормит диких уток
Kozhakhan is feeding wild
ducks in Maryland

Марк және Лунамен
(Мэрилендтегі оқуы кезінде
бірге тұрған отбасы)
Кожахан вместе с Марком
и Луной (семья, в которой
он жил в Мэриленде
во время учебы)
Kozhakhan with Mark and Luna
(the family where he lived
in Maryland during his study)

Анасымен демалыста. Түркия, 1997 жыл
С мамой на отдыхе в Турции. 1997 год
Kozhakhan and his mother during his holidays in Turkey. 1997

«Turquoise» қонақүйі. Түркия
Отдых в Турции. Тюркуазотель
Holidays in Turkey. Turquoise Hotel.

Демалыс. Түркия
Отдых в Турции
Holidays in Turkey

Оқжетпестегі демалыс
Отдых в горах Окжетпес
Holidays in the Okjetpes mountains

На фоне Мадуродама.
Схевенинген
Мадуродам. Схевенинген
At the background
of Madurodam. Scheveningen

Қожахан Ақ үйдің жанында
Кожахан на лужайке перед Белым домом
Kozhakhan on the lawn in front of the White House

Амстердам көшесінде
С мамой на улицах Амстердама
Kozhakhan and his mother in the streets of Amsterdam

Зәулім ғимараттың төбесінде
С мамой на крыше высотного здания
Kozhakhan and his mother on a skyscraper’s roof

Зәулім ғимаратта
Кожахан на крыше
высотного здания
Kozhakhan on a
skyscraper’s roof

Амстердам көшелерін
аралап
С мамой на улицах
Амстердама
Kozhakhan and his mother
in the streets of Amsterdam

Қожахан Халық банкіне ауысу үшін
«ABN AMRO Банк» ұйымына команда жинауда
Кожахан набирает команду единомышленников в «ABN AMRO Банк»
для перехода в Народный банк
Kozhakhan is recruiting a team of his associates to «ABN AMRO Bank»
for a transfer to the Popular Bank

Қожаханмен қызметтес болған қаржыгерлер
Группа финансистов, работающих с Кожаханом
A group of financiers working with Kozhakhan

Мұнай өндірісінің орнына барарда
Перед вылетом на нефтедобывающую местность
Before a flight to the oil producing area

Мұнай өндірісінде
Кожахан посещает нефтедобывающую структуру
Kozhakhan is visiting an oil producing structure

Мұнай өндірісі орнында. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Кожахан в АО «КазМунайГаз» на месте нефтедобычи
Kozhakhan in the company «KazMunaiGas» on the site of oil production

«ҚазМұнайГаз»-да
Кожахан в «КазМунайГазе»
Kozhakhan in «KazMunaiGas»

«ҚазТрансОйл» мұнай базасында. 2002 жыл
На нефтебазе «КазТрансОйл». 2002 год
At the oil depot «KazTransOil». 2002.

Досы Джим Оуэн Қожаханды «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның басқарушы
директор лауазымына тағайындалуымен арнайы құттықтап келді. 2004 жыл
С назначением на новую должность – управляющего директора
АО «КазМунайГаз» Кожахана пришел поздравить друг Джим Оуэн. 2004 год
Kozhakhan is appointed to a new position of the managing director in a joint-stock
company «KazMunaiGas». Kozhakhan’s friend Jim Owen came to congratulate him. 2004

Қожаханның Сингапурге соңғы рет баруы. Road show
Последняя поездка Кожахана в Сингапур. Road show
The last Kozhakhan’s trip to Singapore. Road show

New Year celebration in the Popular Bank. 2006.
Left to right: members of the Popular Bank’s board – A. Kusainov, V. Simachev, U. Shayahmetova,
G. Marchenko and K. Abenov

Встреча Нового года в Народном банке. 2006 год
Слева направо: члены правления Народного банка – А. Кусаинов, В. Симачев, У. Шаяхметова, Г. Марченко и К. Абенов

Жаңа жыл. «Халық банк» АҚ. 2006 жыл.
Солдан оңға қарай: «Халық банк» АҚ басқармасының мүшелері – А. Құсайынов, В. Симачев, Ү. Шаяхметова,
Г. Марченко және Қ. Әбенов

Жаңа жыл алдындағы кеш. 2006 жыл
Вечер накануне Нового года. 2006 год
The New Year’s Eve. 2006

Инвесторлармен кездесу. Оң жақтан бесінші – Қожахан
Встреча с инвесторами. Пятый справа – К. Абенов
Meeting with the investors. K. Abenov is the fifth from the right.

Америкалықтармен келіссөзден кейін.
Сол жақтан бірінші – К. Әбенов, бесінші – Т. Құлыбаев
После переговоров с американцами в АО «КазМунайГаз».
Первый слева – К. Абенов, пятый – Т. Кулибаев
After the negotiations with American partners in a joint-stock company «KazMunaiGas».
The first from the left is K. Abenov, the fifth from the left is T. Kulibaev

Қожахан және Тимур Құлыбаев америкалықтармен
Кожахан и Тимур Кулибаев с американцами
Kozhakhan and Timur Kulibaev with the Americans

Америкалықтармен келіссөзден кейін,
сол жақтан төртінші – Т. Құлыбаев. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
После переговоров с американцами в АО «КазМунайГаз»,
четвертый слева – Т. Кулибаев
After the negotiations with American partners in a joint-stock company
«KazMunaiGas», the fourth from the left is T. Kulibaev

Джим Оуэн (сол жақтан бірінші) және Қожахан достарымен
Джим Оуэн (первый слева) и Кожахан с друзьями
Jim Owen (the first from the left) and Kozhakhan with the friends

Жапондықтармен келіссөз
На переговорах с японцами
Negotiations with the Japanese partners

Қожахан (сол жақтан екінші) және Ниихо сан (бірінші қатарда үшінші)
Атыраудағы мұнай өңдеу зауытын қалпына келтіру жайлы келіссөзден кейін
Кожахан (второй слева) и Ниихо сан (в первом ряду третий)
после проведения переговоров по вопросу восстановления
нефтеперерабатывающего завода в Атырау
Kozhakhan (the second from the left) and Niikho san (the third in the first row) after
negotiations about the redevelopment of oil producing plant in Atyrau

Анасының мерейтойында. 1999 жыл. Солдан оңға қарай: М. Журинов (туысы), М. Дайырбеков (әкесінің оқушысы),
Ұлбосын (анасы), Қожахан, М.Әбенова (анасының әпкесі), Т. Әбенов (анасының інісі)
Кожахан на юбилее мамы. 1999 год. Слева направо: М. Журинов, родственник, М. Дайырбеков, ученик покойного мужа
У. Абеновой, мама, К. Абенов, старшая сестра мамы М. Абенова, младший брат Улбосын Т. Абенов
Kozhakhan is celebrating his mother’s anniversary. 1999. From the left to the right: M. Jurinov, a relative, M. Daiyrbekov,
student of the late husband of U. Abenova, Kozhakhan’s mother Ulbossyn, K. Abenov, his mother’s elder sister M. Abenova,
Ulbossyn’s younger brother T. Abenov

Қожаханның соңғы сапары. Сингапур
Последняя поездка Кожахана в Сингапур
The last Kozhakhan’s trip to Singapore

Қол астындағы қаржыгер қызметкерлерімен
Кожахан с руководимой им группой финансистов
Kozhakhan is the leader of the financiers’ group

Kozhakhan with his student and his close friend Dauren Karabaev (Deputy Chair of the Board –
financial director of a joint-stock company «KazMunaiGas»

Кожахан с учеником и самым близким другом Дауреном Карабаевым (заместитель председателя правления –
финансовый директор АО «КазМунайГаз»)

Қожаханның тәлімгері әрі ең жақын досы Дәурен Қарабаевпен («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма
төрағасының орынбасары, қаржы директоры)

«Duin&Kruidberg» қамалы. Амстердам
Кожахан рядом с замком Duin&Kruidberg. Амстердам
Kozhakhan near the castle Duin&Kruidberg. Amsterdam

Қызы – Корлан
Дочь Корлан
His daughter Korlan

Ұлы – Арман
Сын Арман
His son Arman

Арман мен Корлан апасымен бірге
Арман и Корлан с бабушкой
Arman and Korlan with their grandmother

Арман мен Корлан
Арман и Корлан
Arman and Korlan

Flash of a meteor
Memories of mother and friends about
Kozhakhan Abenov

I

L

NTRODUCTION
The brightest flame burns quickest.
Erazmus Witelo

oss of the child is a great grief for any mother. I would not
wish anybody to face this tragedy. Really, “mourning
about parents is better than mourning about children”.
Only after the death of my son Kozhakhan, I could
really feel the greatness of his personality.
When Kozhakhan passed away, my soul became empty, and I was
not able to cope with this feeling of emptiness. Therefore, in order to
fill the empty space, I decided to share the story of my son. Modest
and delicate, he was never proud of his achievements. So, today only a
few people know about Kozhakhan’s heritage, about his role in the life
of our country. Only his friends, relatives and colleagues know about
his character and professional achievements. Therefore, I decided to
combine my memories with the memories of his friends.
Many respectable and extraordinary people [ass away very
early. This phenomenon is called “flash of a meteor”. A bright flash
illuminates space around the meteor, and then the meteor flies away…
Sabit Mukhanov wrote the biography of Shokhan Ualikhanov for the
descendants, and I would like to write the memories about Kozhakhan
for his children. For children that have never seen their father. I want
them and, later, their children to know about Kozhakhan’s personality,
his achievements and his heritage. Moreover, I think that this book
will be useful for the youth of Kazakhstan. Young people will read
about Kozhakhan and will see the example of selfless work for the
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sake of Motherland. Only some citizens of Kazakhstan know that, due
to the efforts of Kozhakhan Abenov, one billion of the USA dollars
returned into the budget of our country. Moreover, in order to return
this incredible sum, he spent many hours negotiating with foreign
companies; he made many flights and spent many sleepless nights… I
suppose that it is a great professional achievement of Kozhakhan and
a bright example of real patriotism, so these events must remain in the
history of a young country.
Enormous son’s love of Kozhakhan, unbearable grief of my loss and,
at the same time, my pride of son’s achievements inspired me to the
creation of this book. I hope that my work will not be lost upon.
Some people say that angels do not exist on the Earth. But. For me,
my son was a real angel!
Ulbossyn Abenova
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Chapter 1

A CQUAINTANCE
“My son Kozhakhan Abenov was born in a sunny day, on the 29th of March in year 1971”, it was the first phrase in the memories of
Ulbossyn Abenova. Kozhakhan’s life was short, but still he achieved a
lot and left a deep trace in the hearts of his relatives. In addition, he left
a great heritage in science and financial thought.
Before telling the story of Kozhakhan Junior, we must pay tribute to
those people who gave birth to him.. to his parents – father Kozhakhan
Shakenov1 and mother Ulbossyn Abenova.
Ulbossyn2 was born in Arys. She graduated from school with
excellent marks only and received a gold medal. She left her parents’
home when she was 17 years old. Unfortunately, she never returned
there. Meanwhile, she moved to Alma-Ata. There, in 1957 she entered
a Doctor’s faculty of the Medical Institute. After 6 years of education,
she, as an active student with excellent marks only, started working in
the institute department.
Ulbossyn Abenova:
First, it was difficult for me, because I came from a small Kazakh
village and did not know Russian at all. At night, I learned by heart
Russian newspapers, and in the afternoon, I studied at the institute.
First, my marks were not very high because of the language barrier. Of
course, I felt a kind of inner protest. My dean supported me a lot during
this difficult period. He encouraged me and convinced me to be patient.
Only after two years, I started speaking Russian fluently. It immediately
influenced my marks, and I was given an increased scholarship. At
that time, a normal student’s scholarship was 25 rubles, and increased
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scholarship was 35 rubles. Therefore, I had an opportunity to support
my younger sister who was studying in Chimkent.
When Kozhakhan’s parents started dating, both had worked for a
long time in the Medical Institute of Alma-Ata. However, the turning
point came in autumn of 1969, when Ulbossyn returned to Alma-Ata
after finishing her postgraduate studies in Moscow. Kozhakhan Senior
had already been divorced for two years.
Ulbossyn:
We met on the street. Kozhakhan wanted to invite me at the café,
but I was in a hurry and invited him to my house. At that time, I shared
home with my sister-in-law. She had already born a child. In the
evening Kozhakhan came with his friend Medet aga, who worked in
our institute and was the professor of Military Department. We were
sitting at the table, speaking, eating pasta with meat and drinking tea.
Kozhakhan Shakenovich still experienced a difficult time after his
divorce, and this fact influenced his mood.
Ulbossyn:
People treated Kozhakhan Shakenovich with sympathy; they under
stood his depressed mood, because two children remained from his first
marriage. However, still, he was not able to live in that family any more.
His first wife had a difficult character, and they quarreled a lot.
Kozhakhan Senior had a peaceful and tolerant character, so it was
difficult for him to face these quarrels. Usually, he was calm and
patient, but his patience had limits. When other people abused his
peaceful character, he turned into a furious person. In his personal life,
it resulted into divorce. However, at work, this position contributed
to strengthening of his authority. In the dean’s office, colleagues of
Kozhakhan Shakenovich reckoned with him.
That evening, everybody noticed that Kozhakhan Shakenovich was
sad and even exhausted, although we had a friendly talk and made jokes
at the table. He could not even conceal his bad mood. Ulbossyn looked
at the guest with pain and thought: the person, who had done a lot of
good for the medical institute and the whole country, should not suffer
from family problems! It is not fair to treat him badly, considering his
wife and any other people. Moreover, she wanted to protect him from
such injustice.
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Today Ulbossyn Abenova remembers that memorable evening with
a smile:
– Yes, I offered my hand to Kozhakhan myself! Then, everybody
laughed at me, but it does not matter. That evening, I frankly told him
that he would be a perfect husband, a man of my dreams. In addition,
I told that I would marry him anyway! Kozhakhan laughed and said
that my jokes could break his heart. Then, Kozhakhan really felt very
bad. Medet aga took me aside and asked me not to tell reckless jokes
anymore.
After that evening, Ulbossyn and Kozhakhan met quite often, but
every time he tried to turn everything into a joke: “maybe, I must pinch
myself in order to separate real life from a dream?”
– It turned out that he had already loved me and had wanted to
declare it for a long time, but he was too shy to do it.
Kozhakhan Senior had reasons for doubts, because Ulbossyn was
10 years younger and she had never been married. Moreover, after
finishing postgraduate studies in Moscow, she received an apartment
of three rooms in Alma-Ata, and in those times, it was difficult to earn
such privileges. Apparently, this fact also embarrassed Kozhakhan. In
his opinion, a man must have stronger material position than a woman.
Ulbossyn Abenovna, really, made her own efforts in order to gain the
apartment.
– I had to visit the Chair of the City Council several times. However,
it was no use in these visits. Therefore, once I came very early, at 6
o’clock in the morning. I waited until the reception started. However,
when I came, the clerk was still absorbed in his papers and did not even
raise his head. He was constantly reading or writing. Then I told him:
“Imagine your own sister at my place. I am the candidate of medical
sciences. And your duty is to provide apartments for young specialists
who studied in Moscow and the decided to return home”. I finished my
postgraduate studies in 25 years old. Then I came back to Alma-Ata.
There, I had to change many apartments (even my new bed linen was
stolen by dishonest neighbors!).
Probably, an ardent speech in Kazakh language influenced the clerk.
The Chair raised his head from the papers, looked at Ulbossyn and
pushed some button.
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Ulbossyn thought that he called the police. Frightened, she was
waiting for the police. She thought that the police will send her to the
jail…But, instead of the police, a handsome man came in. He was the
assistant of the Chair of the City Council. He was responsible for the
solution of Ulbossyn’s problem with apartment. In addition, by that
time, the girl tuned out in a difficult situation. She did not have her
own accommodation; she lost her parents a year before. In addition,
Ulbossyn had two sisters and a brother, and all of them needed help,
too. As a result, Chair of the City Council decided the whole fate of the
girl with a single movement of his hand.
– On the second day of my first cup of tea with Kozhakhan, Medet
aga came. He told me to think properly before the marriage. I answered
that, if Kozhakhan is so anxious about his students, he would be surely
be a good husband. He cared about his students more than some
fathers cared about their children. Medet aga noticed my good attitude
towards Kozhakhan. He warned that, in the future, I should never feel
regret about my decision.
Kozhakhan senior was not very handsome. However, Ulbossyn was
fascinated with the beauty of his soul:
– When I graduated from medical institute, the scientific council
offered me a job in the department of normal physiology, because I
was an excellent student with active life position. Here, I worked as
a trainee professor for two years. Probably, we became closer with
Kozhakhan because we both speak Kazakh language perfectly. Both
of us were anxious about the students who came to the institute from
Kazakh villages. It was difficult for them to study because of the
language barrier. Therefore, my husband decided to organize the first
Kazakh group in the history of our medical institute. It was a group for
students of the first two years. He managed to convince the Rector and
the Healthcare Ministry in the necessity of this group.
– When I graduated from the institute and received a diploma with
honors, I started working in one of the departments. Therefore, I became
a professor when I was 23 years. Nevertheless, some of my students that
studied in the evening department were 10 – 15 years older than me.
However, they had two years for adaptation, so they learned Russian
language and successfully continued medical education.
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Kozhakhan Shakenovich helped his pupils in their studies, and
demonstrated a father’s care towards them. He was anxious about
his students. He even went to their hostel with them, in order to see
their life, to acquaint with their problems out of study. He even fed his
students, inviting them home.
– My husband gave me a caressing name “Uljas”. He often asked me
to set the table, even if we were not waiting for anybody. Moreover, when
I asked if we were waiting somebody, he answered: “Uljas, my students
will come to me. Remember your hungry life when you were a student…
Let’s feed the guys”. I think that, due to this care, many of our students
did not left their studies; they coped with all difficulties, graduated from
the institute and became excellent specialists in their areas.
Kozhakhan Shagenovich was kind and delicate, but he was also
very strict. When he was the candidate of medicine and the assistant
professor in the anatomy department, he prepared his doctor’s thesis.
He worked as a dean of stomatology faculty in the medical institute
of Alma-Ata. He created this faculty from scratch and invited there
specialists from the whole USSR.

W EEKDAYS BEFORE MARRIAGE
Kozhakhan Shagenovich was born in Taldykurgan region, in
Panfilovsky district. Unfortunately, he did not manage to return there
and bring his family to his motherland. Ulbossyn regrets this fact a lot.
– We wanted to go there many times, but our plans were interrupted.
I became pregnant, then I bore a child…We planned visit Kozhakhan’s
native town together, but we have not Implemented these plans.
Friends, colleagues and relatives saw that Kozhakhan was fond
of his fiancée. He was very anxious before the acquaintance with her
relatives.
– First, he laughed: “You are from South Kazakhstan! There, presents
and money are given for the girls!” Then, silently, he bought plane
tickets for himself, for me and for his mother. And three of us flew to my
older sister Malike. When we came there, I found out that Kozhakhan
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brought 1000 rubles, said: “This is the money for Ulbossyn!”and gave
the money to my sister. When our parents died, she became my oldest
close relative and the closest person to me. In addition, she organized
my marriage.
Since the first days, it was evident that new relatives liked each
other. The marriage took place in 1969 in Chimkent, and then in AlmaAta.
After wedding celebrations in October of 1969, Kozhakhan decided
to go to Leningrad, in order to defend his doctor’s thesis. His young wife
decided to go with him. Her sister Malike, who often called and asked
if the couple was all right, now was anxious about the trip. Kozhakhan
tried to calm her.
– You know, Malike, my main goal is not to defend the doctor’s
thesis, but to show the beauty of Leningrad to my wife. I want Uljas to
feel good and comfortable.
Two years of family life became a real paradise for Ulbossyn.
– I even did not suspect that it is possible to experience such tender
and passionate love, as Kozhakhan did. In Leningrad, we were given a
room, in order to provide proper conditions for Kozhakhan during his
preparations to defense of the doctor’s thesis. Once, I decided to change
my hairstyle and spent much time at the hairdresser’s, because of a long
queue. When I came back and reached the entrance, receptionist said
that my husband nearly had a heart attack. He worried a lot about me
and wondered where I had been lost. Receptionist even doubted that
we were spouses. She thought that it is not typical of a husband to
worry so much about his wife. She considered us lovers! And, at that
time, I even did not understand the meaning of the word “lover!” (she
laughs). Therefore, I hurried to prove that we really were spouses; I
even showed a marriage certificate to the receptionist!
Kozhakhan senior tried to protect his wife from all problems,
especially from everyday routine; he took a constant care of his wife.
– By that time, I was already pregnant. And he inviter his female
relative, in order to do household work. t that time, only some people
could afford to hire a servant. My husband decided that a candidate of
sciences should not waste time on kitchen work! His female relative
cooked for us. She often told me: “My dear, when your husband comes
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home from work, you should sit next to him. Don’t go to your own
room. If you are absent, he immediately asks, where his wife is, and
it makes me feel uncomfortable”. Now, when I remember it, I have a
feeling: he felt that he would die soon, so he tried to give me as much
love and care as possible, – remembers Ulbossyn with sadness.
Kozhakhan Shakenovich had his own car, so he always drove his wife
to work. Ulbossyn was always very embarrassed and she asked him:
“My dear, I must get out at the last but one quarter, because I don’t
want my staff to see me in the car”. Kozhakhan senior only laughed and
told: “Why are you embarrassed? Your driver is an assistant professor!
You must be glad!”
Of course, Kozhakhan senior drove his wife not only at work.
Together, they often went to the mountains. They relaxed, walked and
enjoy the natural beauty of Zailiysky Alatau.
– He was anxious because I bore a child at 32. At that time, it was
regarded as late childbirth. Therefore, he tried to take me on holiday as
much as possible. We went on holiday to the resort places near AlmaAta. Kozhakhan was always anxious that he came home late from work.
I understood his anxiety, because he was very busy. He was a professor
and a dean of the faculty. Then, time passed, and my son started caring
about me as his father did before. Kozhakhan junior was a copy of his
father, and he took a great care of me. My friends confessed that they
were even envious of such a strong son’s love. They did not believe
that it was possible. They asked me why I deserved such a great love. I
explained that such attitude was his father’s genetic heritage.
I did not do anything special for Kozhakhan. Today my grandchildren
receive one hundred times more good things than my son received.
His father played domra very well and devoted poems to his best
half. It seemed that he regarded Ulbossyn as the source of inspiration,
joy and enthusiasm.
– Once my husband and I were invited for a supper. Sabit Mukanov
was an honorable guest there. However, Kozhakhan was also very
popular that evening, everybody asked him passionately to play domra.
I was very proud of my husband. Being proud of him, I even forgot
that such a great person, a famous writer was also there, – Ulbossyn
remembers.
15-0031
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B IRTH OF A SON
On the 29-th of March in 1971, after the return to Alma-Ata from
Leningrad, Ulbossyn gave birth to a boy. Kozhakhan Shakenovich was
extremely happy. For the first hours, it even seemed that he lost ability
to speak. He went to the hospital with a big bunch of flowers and gave
a bouquet to each mother in the ward.
A month later after the son’s birth, Kozhakhan invited guests. He
bought some fruit and brandy. He wanted to organize a great feast in
order to celebrate the first birthday of his son. Ulbossyn remembers
this day with a great sadness.
– According to the tradition, a lamb’s head must decorate the table
during the feast. Therefore, my husband went to Chilik to get a lamb.
At that time, in Alma-Ata it was impossible to buy even chicken’s legs!
Kozhakhan went to the country with his friend, he drove a car himself.
They spend all day visiting their mates. Finally, they got a lamb and
started driving back home in the evening. On the way back home, a tire
became flat on the highway. Kozhakhan put on a robe in order to stay
clean, and started working. He was in a hurry, because his wife and his
favorite son were waiting for him at home. Suddenly, when men were
changing the tires, they were hit by oncoming car. Maybe, the driver
was blinded by oncoming light. Maybe, he was drunk or lost control of
the car. It happened at the entrance to the city, and the victims were
transported to the city hospital. Later, doctors said that Kozhakhan
asked not to bother his wife, not to frighten her by bad news. At that
time, I was breastfeeding my son. Therefore, my husband worried that
my mil can disappear because of stress. Then, Kozhakhan fell into a
coma and never regained consciousness…The doctors said that he had
a skull base fracture.
The wife was told about her husband’s death only in the morning.
After long trials, the driver was imprisoned for seven years. Nevertheless,
it did not help to return the husband and the father…So, Kozhakhan
junior lost his father when he was 28 days only.
On the date when it was planned to celebrate one month since the
son’s birth, Kozhakhan senior was buried. In the institute, classes
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were cancelled for 2 days. It was a great grief for all students; they
mourned sincerely about their tutor and could not help crying when
the procession came outside. A huge crowd was following the hearse u
to the very Kensaiskoe cemetery.
During the burial, friends of Kozhakhan junior, through Ulbossyn’s
father-in-law, offered her to give her son the father’s name, in order to
save memories about him.
Years passed and, when Kozhakhan was in the 9-th form, he made
an independent decision to take his mother’s surname. And he became
Abenov3.
– He acted independently. He made inquiries, he went to necessary
institutions, and he learned everything about the procedure of changing
the surname. It turned out that the mother’s agreement was necessary.
While he was convincing me to agree, he was concealing his tears,
because he saw my doubts. I asked my husband’s students for advice.
They thought a little and told that my son was quite adult and he had
a right to make independent decisions. They advised me not to offend
the son and to agree.

C HILDHOOD OF KOZHAKHAN
– The time of my son’s birth was very difficult for me. I felt a sudden
contrast of recent happiness and a great sudden grief. It was difficult for
me to visit the places where I used to go with my husband. Therefore,
when one year passed since my husband’s death, I took my son who was
one year old, and went to Moscow.
Of course, Ulbossyn doubted a lot before making this decision. She
started preparing for the journey only after the academician Victor
Mikhailovich Zhdanov had sent her a telegram with invitation to
Moscow.
– He invited me to the capital when I wrote him a letter about my
husband’s death. I wrote that I was experiencing hard times. In addition,
I wrote that I even did not have a desire to live. Victor Mikhailovich
asked the Healthcare Minister of Kazakh SSR Toregeldy Sharmanov
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to help me entering the doctorate. He gave me an original reference:
“Abenova is a hard-working person. In this situation, only work will
save her. Otherwise, we will lose this person”.
Ulbossyn was sent to Moscow for preparation and defense of the
doctor’s thesis. She was given two rooms in the hostel based on the
Academy of Medical Sciences of the USSR. There, she started working
days and nights. Work really saved her.
However, her actions (moving to another city, detachment from
home of a young widow with a small child) were not supported by
Ulbossyn’s close people.
– At that time, I was 33 years old. Apparently, many people
considered me a careerist. For that time, active position of this kind,
enterprise and independence caused people’s disapproval. Everybody
thought that women must be family-centered. However, I made this
decision for the sake of my family! Believe me; I went through a very
hard time. First, the doctor’s thesis in virology was usually defended
by scientists in 60 years old, but not in 33! Second, I did not have any
relatives in Moscow. Therefore, I had to send my son in the nursery,
and then in the kindergarten.
Ulbossyn spent seven years in Moscow. At that time, many people
tried to stay in Moscow forever. However, Ulbossyn did not even think
about it.
– I have never dreamed “to leave the province”. Even when I received
a confirmation from Maryland about my discovery of the virus (from
amniotic cells of the tumor) and invitation to the USA for work, I
refused without profound thinking. My American colleague, who later
came to the USSR for a conference, was very surprised that I refused
to go to the USA.
At that time, a simple girl from Arys could not even imagine that she
would be invited abroad for work. Moreover, she even did not know a
foreign language.
– At that moment, I worked in frameworks of American cancer study
program in a joint Soviet-American project. The virus I discovered was
called “Russian virus” in the USA. Later, when my son grew older,
he told me many times that I had missed an opportunity to become a
millionaire. If I knew the value of my discovery, everything could have
228

been different. However, at that time, I was mourning greatly about
my husband’s tragic death. Therefore, I was not able to think about
other things. And my son understood me. Later on, he also received an
invitation to teach in the same state, but he also refused to live in the
USA.
It could be very difficult for Ulbossyn to stay all alone in Moscow.
But, fortunately, the staff of Permanent Representation of the Kazakh
SSR somehow found out about their compatriot. They found her and
helped her to send Kozhakhan in the kindergarten of Moscow Council.
There were perfect conditions for children. The kindergarten had
professional staff, excellent food and a great variety of toys…So, she
did not worry a lot about her son. She organized her daily life and, in
several years, finally protected the doctor’s thesis. Ulbossyn came back
to Alma-Ata only when Kozhakhan junior finished his studies in the
first form.
Since early childhood, Kozhakhan was smart and curios. In addition,
he was very sociable. Other children loved him and wanted to be his
friends.
Many people recognized me only because of my son, they told: “Oh,
it is Kozhakhan’s mother!” When my son was very little, I spent all
days working in the laboratory, near the centrifuge. There, I studied
various viruses. I was very busy and I did not even have time to buy
toys. When Kozhakhan was three years old, he could sit all alone and
play without any help, he did not require special attention for him.
Once, when he was absorbed in his toys, he asked me: “Mum, maybe I
am speaking too loud? Maybe I disturb you while you are writing your
thesis?” I was surprised and touched. I remembered this moment for
the rest of my life.
In the house where Ulbossyn and Kozhakhan lived, their neighbors
were officers’ families. Once, an officer’s wife knocked into their door
and asked why Ulbossyn prevented his son from going out. The woman
was anxious because nobody could see the boy. He was not running
inside or outside, he was not shouting, he was not drawing on the walls
like other boys! She was sure that Ulbossyn was too strict with her son,
often scolded him and did not allow him anything. Ulbossyn assured
the neighbor that she allowed everything to her son, but he knew the
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rules of good behavior himself. Therefore, the neighbor was surprised
at unusual features of Ulbossyn’s son.
– At that time, I was anxious that my son was growing up without
male upbringing. However, I always remembered my neighbor’s words
that the best men are brought up by women only! Once, one officer’s
wife told me: “Olya (they called me that name), our husbands must
follow the example of your son’s good behavior!”.
Once, Kozhakhan was playing alone in the yard. One of his neighbors
was a very combative boy who was always bullying Kozhakhan. A small
fighter and hooligan told that other children were “fools”. My son was
very surprised at his behavior.
He told me about it as if it was something unusual. Kozhakhan had
not even known and heard such words, although he had already lived
in two cities.
When they returned to Alma-Ata, Kozhakhan first asked the
mother if there was a puppet theatre. In Moscow, they often visited
performances of the Puppet Theatre named after Sergei Obraztsov, to
the Palace of Congresses. Kozhakhan was fascinated by puppet shows.
And, in the entr’acte, he, like other children, hurried to the buffet. We
should mention that the buffet in the Palace of Congresses was great; it
was full of delicious food from the whole Soviet Union.
– It was really the king’s food! At that time, in Alma-Ata we did
not even see our local apples, but these apples were in Moscow, in the
Palace of Congresses! And not only apples! There were sandwiches
with different kinds of cheese and sausage, with meat, chicken and fish,
there were beverages and bakery! It seemed that Kozhakhan missed
the atmosphere of the children’s theatre and missed this tasty food, too.
At school, he distinguished from his classmates because of great
mathematical skills. Their classmates do not love sometimes bright
and talented children; they are regarded as “boring people”. However,
Kozhakhan was loved by many of his classmates.
Askar Kusannov,4 a famous economist and the colleague of
Kozhakhan Abenov, remembers that he heard about Kozhakhan a long
time ago, when the latter studied at school. At that time, Kozhakhan
studied in the Republic Physical and Mathematical School. It was a
school for talented children from the whole our country, who were
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gifted in physics, mathematics and other natural studies. Already at
that time, Kozhakhan was one of the best pupils in that school. He
was the winner of republic competitions in physics. Also. He was the
member of Kazakhstan team in All-Union competitions.
– I often changed the place of living, that is why Kozhakhan studied
in three schools, – Ulbossyn remembers. – He entered the first class in
Moscow, then until the 6-th form he studied in the Secondary School
65. After that, he went to a Physical and Mathematical School. My son
was a kind-hearted boy, but some of his classmates, as it often happens
at school, had a negative attitude towards him because of his successful
studies. For example, once in the 6-th form, before the test, the girls
rubbed his copybook with wax, in order to prevent his pen from writing.
Nevertheless, he coped with the situation.
Kozhakhan’s mother was invited to school only once. She was
advised to send her son in a Physical and Mathematical School, because
he was showing great results. Kozhakhan was a promising boy.
– I agreed with the teacher’s arguments, - Ulbossyn continues. –I
spoke with the teacher and came back home. When I was going to tell
great news to my son, he told me that he had already moved to another
school! How? How was it possible? It was necessary to pass an exam!
Kozhakhan answered that the exam was not necessary…the teacher
asked him a few questions on the topic, my son answered, and he was
welcomed to a new school without compulsory exams.
Askar Kusannov remembered that, at school, Kozhakhan had a great
ability to concentrate, to find out the main idea, to see and to reveal the
most important aspects of the problem. He always had his own original
opinion about the topic of a conversation.
Once Ulbossyn surprisingly found out that the teacher of Russian
language and Literature treated him as if he was an adult person.
– The teacher explained: Kozhakhan had read the books that were
unknown even to his pedagogue, so he must be surely treated as an
adult person.
Kozhakhan liked reading. He had his own library. Its basis was
founded by his mother already in Moscow, due to Victor Vasilyevich
Zhdanov. At that time, the academician decided to make a selection
of books for his younger son. Ulbossyn helped him to do this. She was
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often given addresses, directions in the search of books and money for
purchase. The woman used this opportunity and always tried to buy
one more book, for herself.
– So, I had collected an excellent library. Kozhakhan was brought up
on the books. He was fond of English classical literature. Later, he was
interested in Carnegie. I never made him reading something special. He
choose himself the books he liked.
– A famous politician and financier Alexander Sergeevich Pavlov
shared with Ulbossyn his impressions about Kozhakhan and expressed
admiration for his gifts, rare features of character and perfect upbringing.
– I told to Sergei Pavlovich that I had not done anything special,
and my son received all his gifts from the God. I even do not remember
when we quarreled. When I came back home in the evening in a tired
and depressed mood, he did not bother me and did not ask questions.
Only the next day he would come to me and ask delicately why I had
been depressed the day before. Sometimes he delicately hinted that our
life was a little bit boring and it would be good to relax and to go on
holiday. Therefore, my son took care about me. If he saw that I was
tired, he would lay me carefully on the sofa. While I was sleeping, he
made tea. I remember his soft and caressing hands, when he was waking
me up with the words: “Mum, drink some tea with milk, please!”
He was caring and tactful like an adult. He always asked his
mother’s advice. In Moscow, a good friend of Ulbossyn wanted to
buy a children’s railway for Kozhakhan. He knew about her plans and
asked his mother if he could accept such an expensive gift. Ulbossyn
could not help laughing. She answered that her friend was a professor’s
wife, and her salary affords to make such an expensive present for a
boy. Unfortunately, Kozhakhan did not have many good toys in his
childhood.
At school, Kozhakhan was fond of sciences, Physics and Mathematics.
In addition, he was keen on literature. Unfortunately, he did not go
in for sports and seldom went out. He was a tall and athletic boy. He
could successfully play volleyball or basketball, or go in for other sports.
However, he was very absorbed in books and sciences.
Sometimes Ulbossyn Abenova complained at work that she could
not make her son going out, in order to walk and communicate with his
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mates. Her colleague, a professor, objected: “You shouldn’t complain,
Ulbossyn! We are worrying that our children do not want to go home;
they do not want to study. And you must be glad that your son reads a
lot and studies hard”.
– All students had free time, and Kozhakhan was always busy. He
took part in all school competitions, and then in city and republic
competitions. In summer, he would go to the All-Union competition!
He did not even have holidays. However, Kozhakhan never complained!
Moreover, when I offered him to miss some competitions and to relax a
little, he refused. He was interested in the study.
When the elder sister Malike found out that Koja wanted to study
in a Physical and Mathematical School, she was happy. And Ulbossyn,
on the contrary, was surprised. Kozhakhan’s parents were doctors, and
he was interested in other sciences.
– I can understand the joy of my sister Malike. She was the
first Kazakh woman, who became the candidate of Physical and
Mathematical sciences, she defended her candidate’s thesis in Moscow.
My cousin from the father’s side Murat Zhurinov later became the
President in the Kazakh Academy of Sciences. Therefore, it happened
that most members of our family are scientists. My father liked to
repeat well-known words of Lenin: “We must study, study and study!”
He did everything for us, and we did not let him down. We studied
with excellent results, and everybody managed to enter the institute
on his own, - Ulbossyn tells.
Kozhakhan junior did not follow the path of his parents, but he was
industrious and intelligent. Therefore, he achieved a great success in
other areas. When he studied in the institute, he was a gifted student.
He was invited to postgraduate studies. His research chief told
Ulbossyn that her son was a gifted physicist with a talent given by
God. He asked her to convince Kozhakhan to continue education in
this area. However, Kozhakhan, son of a female professor, knew the real
life of scientists in Kazakhstan. Science is not a very high-paid sphere
of work. They did not speak more on this topic.
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Chapter 2

F IRST STEPS TO THE ADULT LIFE
In 1988, Kozhakhan graduated from school in Alma-Ata. Then, he
entered the Moscow Physical and Technical Institute. At that time,
like nowadays, it was almost impossible to enter there. Of course,
Ulbossyn knew it.
– Institutes of this level did not welcome occasional people. My son
entered there because, several years in a row, he won prizes in various
physical competitions. After the 9-th form, Kozhakhan received
invitation from the Physical and Mathematical School of Novosibirsk.
The school was attractive because university professors worked there.
After long and profound thinking, mother send her son to the
boarding school for gifted children. However, after two months of
study in Novosibirsk, she decided to take her son back home.
– I decided to spend my November holidays in Novosibirsk and to
visit my son. When I got there, I was shocked. Everything around was
colorless and gloomy: grey sky, black city, people dressed in black. My
son welcomed me, but I was shocked by his appearance. He was pale,
thin and tired. When he lived at home, he had proper meals and felt
good. What happened to him in another city? I wanted to ask him, to
find the reason of his poor appearance. Kozhakhan never complained,
but still I managed to hear a frank phrase from him: “Here, children
even don’t have enough bread!”.
In sunny Alma-Ata, there were a lot of sun, heat and fruit. The life
in Siberian city had a bad influence on Kozhakhan’s health. When the
mother saw her son’s poor state, she decided not to leave him alone there.
Originally, Ulbossyn planned visit her son for a couple of days. Instead,
she started convincing Kozhakhan to go home. He was not going to
come back, but he decided to obey his mother. Ulbossyn was glad.
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– He did not have time to return the textbooks, and it was the only
thing he worried about. We left an application in a spontaneous form
and a note to Kozhakhan’s friends. In this note, we asked them to return
his books in the library. Later, I contacted the school’s direction and
explained everything.
– Kozhakhan Abenov spent only two months in Novosibirsk. Still he
managed to show his talents in a school that was famous for its general
high level. At that time, this school was regarded as the school for elite
students. The boy managed to become one of the best students in his
class. He always had an active position; he quickly acquainted with the
teachers and made new friends among his mates. Kozhakhan admired
a high professional level of the teachers; he liked organization of the
study process at school. Therefore, he did not want to leave the school.
However, from his early childhood, he got used to trust his mother, to
consider her opinion. Moreover, Ulbossyn promised that, further on,
he would make his own decisions in all life spheres. Kozhakhan knew
that his mother was always responsible for her words.
– I assured him that, after graduation from school in Alma-Ata, he
would be “free as a bird”. I promised ot to prevent him from entering
any institute. However, in order to do this, he had to come back home,
to restore his health and to finish his study at school without any
stress. I thought that young organism of my son was still shaping, so
Kozhakhan needed good meals and a lot of sun. Therefore, I asked him
to return to sunny Alma-Ata as a mother and a doctor.
It was not difficult to convince Kozhakhan. However, during
the holidays it was almost impossible to buy tickets on the flight
“Novosibirsk – Alma-Ata”. However, Ulbossyn finally managed to buy
tickets, and they flew back to the sun and warmth. Kozhakhan’s mother
took a great care of him. Soon, his health recovered. He became strong
and energetic, in order to study efficiently. Swimming, mountain hikes
and good meals helped him. Ulbossyn was pleased. Her son graduated
from school with excellent marks only.
– Koja did not study physics and mathematics only. He also tried to
broaden his mind. Already in the 10-th form, he was keen on Carnegie’s
books, he studied different encyclopedias, and he was reading a lot of
fiction, especially English classical literature.
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Kozhakhan received a graduation certificate with excellent marks
only. However, he was not satisfied with his excellent mark for English
language. He understood that his knowledge of English was poor.
At those years, rich parents used to send their children to specialized
schools with profound study of foreign languages or hired private
pedagogues for home lessons. I could not afford it. In addition, I did
not realize the importance of foreign languages. However, it was a great
surprise for me, when I found out that Kozhakhan was able to speak
fluent English after his graduation from the Moscow University.
Later, Ulbossyn found out that he studied English with the help of
BBC radio. This method was suitable only for young people with a high
level of awareness. It was not enough to have patience. At that time,
it was necessary to have special skills and knowledge in order to find
a foreign station on the radio. Ulbossyn thought that it was possible
only for self-educated radio lovers or for the students of physical and
mathematical institute. Young people, who were eager to learn foreign
language, use all available methods and techniques. Maybe, a professor
or a student advised Kozhakhan to listen to BBC radio. But maybe, it
was his own discovery. In the institute, he was surrounded by gifted,
talented students and brilliant professors. Wide opportunities, together
with industrious and persistent character of Kozhakhan, afforded him
to learn English very well. Later, he did all the correspondence with
foreign companies himself. Moreover, many colleagues asked him to
check their official letters and documentation addressed to foreign
partners.
Askar Kusannov, a friend and colleague of Kozhakhan:
– He studied in the best university of the USSR. It was very
difficult to enter this university. Only the cleverest students studied
there. They were young people from all republics of the Soviet Union.
Unfortunately, when he finished his study in Moscow, a difficult
period started I our country. We still remember that period as “Hard
Nineties”. The USSR collapsed. Kazakhstan started its independent
development. At that moment, scientific carrier seemed difficult and
extremely unattractive in financial aspect. Kozhakhan did not dare to
make a scientific career, and I am sure that the science of Kazakhstan
lost a talented physicist. However, Kozhakhan successfully used his
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skills on his new path of a financier. It can be proven by his successful
work in foreign banks and national companies of Kazakhstan.
In 1994, after six years of study in Moscow, Kozhakhan received a
diploma with honors of Physical and Mathematical Institute. When
he entered the institute, Russia and Kazakhstan were the members
of the same country, the Soviet Union. But he finished his education
abroad, in a neighboring country of Russia. An unexpected problem
arose. Kozhakhan did not have citizenship of the Russian Federation.
Therefore, direction of the institute wondered if he had a right to receive
a diploma with honors. One of the pedagogues decided to discuss this
problem at the scientific council. Fortunately for Kozhakhan Abenov,
a famous scientist Sergei Petrovich Kapitsa, the member of British and
American Scientific Academies was present at that council5. Kapitsa
expressed his opinion for the benefit of Kozhakhan and decided to
protect a student from Kazakhstan.
– I do not have membership in the Russian Academy of Sciences.
However, I work in your organization…If the person without Russian
citizenship studied here, this person must receive the diploma for his
knowledge, but not for his passport.
– Other people who were present there wondered why a famous
scientist knew an ordinary student and even protected him, –
Ulbossyn tells. – Sergei Petrovich remembered Kozhakhan on the
lectures, because Kozhakhan asked him clever and serious questions. I
knew about the episodes of communication between Sergei Petrovich
Kapitsa and Kozhakhan from my son’s stories. Professor Kapitsa noted
that a young man raised very interesting topics, but the lecture’s time
was limited and Sergei Petrovich was not able to study these topics in
detail. Professor asked the name of such a gifted and curious student.
Apparently, he remembered my son’s name.
However, Kozhakhan did not immediately received his diploma.
He had to wait for some time. Ordinary diplomas were given without
any celebrations, but diplomas with honors were given by the rector
himself.
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T O THE NEW WORLD
FOR NEW KNOWLEDGE

Kozhakhan returned to Alma-Ata as a certified specialist. At
that time, the country needed people with high level of professional
qualification. So, the “Bolashak” program was launched. The Abenovs
did not have an opportunity to take part in the program. The family
thought that it was impossible to participate in the program without
having necessary connections. This fact did not embarrass Kozhakhan.
Already in Moscow Kozhakhan learned from his friends that in
Kazakhstan, like in Russia, Embassy of the USA organized testing
for those who were willing to enter American universities. Ulbossyn
always supported her son. Therefore, she supported his plans when he
decided to try entering the foreign university.
– Nowadays it seems funny, but, at that moment, we were rushing to
find anywhere 20 USA dollars for passing the test! We were searching
the money for a long time. Finally, we found a necessary sum with the
help of our friends’ friends, or with the help of the third persons.
Eventually, Kozhakhan entered the group of those who received
an opportunity to study in the USA. He did not worry a lot during
the test; Kozhakhan was self-confident and believed in his profound
knowledge. Some time passed, and the Abenovs received a letter. In this
letter, Ambassador of the USA in Kazakhstan sent his congratulations
to Kozhakhan. Kozhakhan received a scholarship of the USA congress
because he had shown the best results during the test. In addition, the
letter told that flight, accommodation and education for two years
were paid by the American side.
Initially, Kozhakhan was invited to the University of Kentucky
state. But he studied there several months and understood that, in
order to continue professional development as a specialist, it was
necessary for him to change the university. He made an independent
analytical research in order to define the most advanced financial
universities.
– I think that Kozhakhan did not dare to send his application to the
most prestigious universities because his study was paid by the USA,
238

- Ulbossyn told. Top universities had higher payment for education.
According to the results of his study, Kozhakhan was invited to the
University of Maryland for MBA program (magister of business
management) in Bethesda city6.
A young man suddenly changed his sphere of education. However,
the skills acquired during the years of study in physical-mathematical
school and in the university, and also analytical way of thinking were
useful in new activities. A high level of education distinguished him
from his group mates.
– Kozhakhan told that most of his group mates were either
people with experience of work in big companies, or directors of the
corporation. In this environment, Kozhakhan, yesterday’s ordinary
pupil and student, was solving hypothetical financial problems many
times faster and more efficient than experienced directors. Many of his
deeds were approved by professors and students. Therefore, people had
a good attitude towards him. He was called “Cozy” or “Khan”.
Kozhakhan did not have any hobby except the passion for physics.
When he was a pupil and, then, a student, he was keen on physics. It
was a passion, but not just an interest. Later, he was keen on financial
management. He spent all his free time reading and working.
– Any serious hobby is quite expensive, and Kozhakhan, from his
early childhood, get used to minimizing my expenses. In his earliest
years, he realized that I was bringing him up all alone, and any collection
of stamps, coins or badges requires money. On the contrary, he was
always reading books, mostly foreign ones, in Russian and English
languages. Together with professional literature, he was fond of modern
detective stories.
His parents were real workaholics. Therefore, it is no surprise that
their son, in spite of different obstacles, showed great persistence in
order to achieve his aims.
– When he suffered from a serious disease, I scolded him. I was asking
him to give up that hard work, in order to get rid of unbearable pains.
But he answered that work had a great importance for him: Mum, I
am hard working and responsible, just like you! Remember the time
when you were working hard on your thesis. You had studied many
materials; they would be enough for four theses. At that time, it was
239

the most important thing for you! Remember the time when you were
crying bitterly, because my opponents were about to cast me down at
the defense of my final thesis. Our work is the most important thing for
us”.
Kozhakhan’s passion for books was also inherited from his mother.
Ulbossyn was reading a lot of professional literature. She also loved
books of the world classical writers.
Finally, nobody doubted that Kozhakhan independently made his
way to education in the USA. He got there because of his persistence,
curiosity and a great volume of knowledge. Moreover, he had a sincere
dream that, after having received education abroad, he could be useful
to his family and to his country. Kozhakhan explained to his mother
that many Kazakhs were trying to receive education abroad, because it
was a great opportunity to gain new knowledge and new experience, to
become the specialist of international level. Ulbossyn still doubted, so
she consulted her friends and relatives.
– I spoke to my brother. Initially, he was quite skeptical. He had the
following reason: “Our education is also not bad!”. He had a practical
attitude and objected: “Where is he rushing? And, Ulbossyn, do you
need new stress and anxieties?”.
However, when he found out that his nephew managed to enter a
foreign university free of charge, he changed his opinion and advised
Ulbossyn to let Kozhakhan go to the USA without hesitation.
All friends and relatives understood that Kozhakhan was physically
and morally ready for great changes in his life…Ulbossyn started looking
at her son not only as a loving mother. She estimated great potential of
his personality.
– He was a smart person, gifted and talented from the very birth. He
knew where the best place for him would be. He knew the place where
it was possible to use his skills and knowledge maximally. Kozhakhan
never afforded himself to relax, even for a minute. Instead of passive rest
on the sofa, he was reading books. Of course, his mother doubted if he
was able to adapt quickly in unfamiliar environment. But Kozhakhan
quite easy mastered a new sphere of finances and adapted to conditions
of another country. Ulbossyn both loved and respected her son who
was developing rapidly.
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– When he entered a foreign institute, he did not conceal his joy.
Kozhakhan sent me a big letter where he described all advantages
of life in the USA. Among main advantages, he noted the absence of
bureaucracy. But, of course, the main aim of that letter was to allay my
fears. He wanted me to visit him without any fear. And, quite soon, I
made sure that Kojash did not embellish anything.
In 1990-es, the study of economics and jurisprudence was extremely
popular. People thought that these specialties gave an opportunity of
big earnings. But Kozhakhan received a fundamental education in the
sphere of physics and mathematics. It helped him to requalify easily
into a financier and economist. Therefore, he managed to enter the
Maryland University and to graduate from it “due to physics”, but not
“in spite of physics”.
He thought that finances were closer to him than any other sphere.
And exactly physics afforded Kozhakhan to provide a financial support
for me during his study in the USA. Due to his knowledge, he started
working in the local laboratory. It helped him to receive a visa for me.
He managed to make a necessary official invitation. In his letter to me,
he described in detail where and how I should live. Also, he asked me to
visit him without any anxieties.
At that time, Ulbossyn Abenova headed the laboratory. But, without
hesitation, she gave up everything and went to her son. Moreover, at
that time science was quite unpopular, it was not even financed by the
government. Most research works stopped. Therefore, Ulbossyn did
not have a lot of work.
– Kazakh people still remember “Hard nineties”. A professor and
a cleaner received equal salary. At that time, my salary was about 30
thousand tenge, and it was not always paid in time. Often, the payments
were delayed. But, of course, I decided to go abroad mostly because I
missed my son greatly. We missed each other much, because we were
separated by a huge distance.
Separation lasted about half a year. Then. A long-awaited meeting
happened. Afterwards, Ulbossyn and Kozhakhan spent two years far
away from their native land. However, they did not forget Kazakhstan,
even for a minute.
16-0031
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– Already when I was studying in Moscow, I had to translate my
texts into English language, but these texts were connected with the
narrow sphere of medical terminology. The lack of language practice
also influenced the situation. Therefore, when I moved to the USA, I
could speak English, but I had a terrible accent. Kozhakhan was very
embarrassed, so he tried to speak instead of me.
– The whole process of moving to the USA from Kazakhstan took
about one month for Ulbossyn. Meanwhile, Kozhakhan managed to
change the university and organize his life, as if he would never change
the place of life and study.
– A friendly attitude helped him to adapt easily. Kozhakhan was
always friendly and easy-going. Unlike me! I often take part in different
conflicts. If I do not like something, I always say about it directly to the
person. Kozhakhan was a peaceful and diplomatic person, just like his
father. His father was very calm, peaceful and, at the same time.
A sociable man.
– During any seminars and trainings, Kozhakhan acted as the brain
center. Usually, he always acted as a team leader and inspired his team
for work.
Except simple routine joys of the Western life, Kozhakhan was
trying to study American culture. He was spending a lot of time in
different museums. His favorite place was the National Museum of
Natural History.7. Ulbossyn shared the son’s hobby.
– He enjoyed visiting museums; he could spend many hours in
exhibition halls. Together with big museums, such as the National
Museum of Aviation and Cosmonautics of the USA, we liked to study
small local expositions. Once we visited an exhibition where all kinds
of hens in the Earth were represented…
In addition, there were some simple routine joys that were not
available for the Abenovs in Kazakhstan. Ulbossyn, as a housewife,
quickly estimated American comfort and convenience.
– In the USA I could bring food from the shop, and then a tasty and
healthy lunch was ready in 16 minutes. I even cried because I felt sorry
for my compatriots. In Kazakhstan, I, like many other housewives, was
spending many hours in the queues in order to buy some food. Then, I
was spending many hours in front of a gas stove.
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However, sometimes, Ulbossyn thought about more serious
problems. She wondered why their compatriots in Kazakhstan lived
worse than Americans. Kozhakhan thought that everything depended
on people. In addition, he gave an example: here, in America, he and
his group mates went to the local social center. There, free service and
support were provided for homeless, ill and elderly people. And in our
country, Kozhakhan compared, nobody would work in this sphere
free of charge. There, people had kinder attitude towards each other,
especially towards those who needed help.
Once, Kozhakhan together with his mother and friends went for
a picnic. Ulbossyn was shocked because students from Kazakhstan
behaves like Americans. After the picnic, they put all their litter
in special containers. She wondered if they could act this way in
Kazakhstan. Unwittingly, Ulbossyn remembered that foothills in
Alma-Ata were always covered with litter after the visits of tourists.
– As sacred books say, “Do good everywhere on your way. After some
time, this good will return to you”. I think, my son used this motto in
his deeds. Once, former minister of finances Alexander Pavlov shared
his observations with Kozhakhan. “He is intelligent and well-educated.
He is ready to share everything with other people, like an angel…It
seems to be the parents’ influence, Ulbossyn?”. I answered that my
son’s unselfishness is not from me. It is from the God. I would never act
like him! I would prefer living and earning for myself and my relatives,
rather than sharing everything with the others. And Kozhakhan was
glad to help every person, who would be the first to ask for help.
Facing everyday with some routine aspects, Kozhakhan thought
about the possibility of using these ideas in Kazakhstan. Once,
Ulbossyn bought kitchen gloves for one dollar. Kozhakhan saw it and
thought immediately: “If in Kazakhstan production of these gloves
had been launched, the country could earn millions of dollars, because
gloves would be always in demand”. And it is only one of the examples,
because at that time Kazakhstan did not produce anything except gas,
coal and oil.
Kozhakhan liked very much that, in the USA the law was more
important than connections between friends and relatives. He was
offered several times to change citizenship. However, if many other
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people could only dream about this offer, Kozhakhan did not agree
to leave his motherland. One of the reasons was connected with his
mother Ulbossyn, who did not want to live outside Kazakhstan.
– Kozhakhan did not even convince me to stay with him in the USA.
He knew that I loved Kazakhstan, our customs and traditions. I was not
able to live far away from my native land, without communication with
my compatriots, without Kazakh folk songs. If I moved to America, I
would lose it all. Concerning himself, Kozhakhan told that young age
afforded him to live and adapt anywhere.
Since early childhood, Kozhakhan got used that his mother solved
all financial problems in the family. She always had a good salary.
– In times of the USSR my salary was higher than the minister’s
salary. He earned 350 rubles, and I earned 500 rubles! When we needed
a new furniture, and it was almost impossible to get it, I went to the
secretary of the district administration, in order to make things right.
He gave an order, and I bought all necessary things without standing
in a queue. Even when Kozhakhan started working on his own, I was
holding his payment card and dealing with all his money problems. I
controlled timely arrival of salary and planned all his expenses. He was
not interested in these things at all.
Once Kozhakhan flew to London on a business trip, and his mother
asked him to buy something. And she was extremely surprised when
she heard a totally lost son’s voice on the telephone. He did not even
imagine real price of the product. Therefore, he was not sure if that
product was really worth buying. Ulbossyn understood that, though
her son was a financial expert, in real life he was almost helpless while
dealing with money.
– Kozhakhan was very unaware of prices and goods. He could not
even bargain. Once my friend advised us to save more money. At that
time, I was spending a lot of money, because Kozhakhan had a good
salary. So, my son answered: “We must earn more instead of saving
money!”
If Ulbossyn Abenova agreed to live in the USA, Kozhakhan would
stay there with great pleasure. One scientist in the sphere of physics,
after collaboration with Kozhakhan, was surprised by his profound
knowledge (Kozhakhan did a part-time work for this professor), He
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offered Abenov to stay in the USA. The professor promised to grant
American citizenship for Kozhakhan by means of the State Department.
However, Kozhakhan refused.
– He said that such serious problems as the changing of residence
or moving to another country must be solved by me, – Ulbossyn
remembers with sadness. – And now, when he passed away, I regret
that I did not agree with him. If we stayed abroad, maybe, things would
have been different?
Ulbossyn Abenova knew that Kozhakhan valued her a lot. She was
the greatest value for him. Their love was mutual. Mother devoted all
her life to the son. Once, after many years since the death of her husband,
one man wanted to marry Ulbossyn. But she refused because she did
not want to betray the husband’s memory. The whole family of Abenovs
lived according to the motto “Honesty and maximalism in all spheres of
life”.
Kozhakhan never was money-centered. He regarded money as
the opportunity to support his relatives and, above all, his mother.
Ulbossyn thinks that, when they came back to Kazakhstan, the son’s
anxiety about mother’s well-being became an additional stimulus for
Kozhakhan’s carrier development.
– He understood that his good education, skills and abilities,
possibly, distinguished him among the colleagues. Kozhakhan was
always glad to hear compliments and approval, he demonstrated a
sincere joy. Moreover, it seemed to me that he was easily influenced
by any flattery. If he was told that nobody except him could solve
the problem, he would immediately rush for help and give up his own
problems. He resembled a small child. It seems to me that other people
sometimes used these features of Kozhakhan in order to achieve their
aims.
Kozhakhan saw the life of scientists who received the lowest salary
in the country. It was impossible to provide family’s well-being on this
money. Therefore, in spite of his passion for physics, he got absorbed
into financial sphere.
Two years in the United States flew away like a single day. Kozhakhan
devoted all his time to education, and he never missed additional
trainings. During any trainings or seminars, he immediately started
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acting as the brain center. He was a perfect team leader inspiring his
team for work. Ulbossyn tried to make her son relax and have a rest
from intensive work.
Sometimes we went to Washington to visit his favorite place – the
National Park where the monument to George Washington is located.8.
If Kojash had some spare time, he tried to show me some interesting
places. It was his father’s heritage. I still remember Kozhakhan senior
showing me the beauties of Leningrad. But, even when my son was
busy, I travelled across the city on my own.
I knew that I could feel secure in the USA. Moreover, there
was a subway station not far from our house, and it made my trips
easier.
The family of Abenovs liked to travel across different states of
America, especially by car because it afforded to receive maximal volume
of impressions from the trip. Ulbossyn really enjoyed these excursions.
We often used Mark as the driver. Mark was the owner of the
apartment Kozhakhan had rented before my arrival. Mark and his wife
Luna showed us different sights. We became very good friends with
Mark and Luna. Once Luna confessed that she had been dreaming
for a long time to see the mother of such a distinguished person as
Kozhakhan. And she was even more impressed when she saw that both
of us had expressive green eyes. Mark and Luna praised us very often,
so I was even embarrassed. But I knew that they were sincere.
Mark often discussed different problems with Kozhakhan and
Ulbossyn. Once, during a long conversation with Kozhakhan, he told
Ulbossyn: if Kozhakhan was the citizen of the USA, he could surely
become a president.
– Mark confessed that she had never met such a bright and gifted
person as Kozhakhan. However, our friend had seen many students,
because he was renting the whole floor for their accommodation. Of
course, I was very glad to hear from alien people such great words about
my son. We loved this family very much, and this love was mutual. If
we planned to go somewhere, to the museum or, for example, to buy
some food, they always tried to help us. Our picnics were remarkable.
We were greatly impressed by a natural bridge in the mountains.9
Nearby, there are lakes with waterfowl birds. We lived far away from
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civilization, but there were perfect conditions for rest – comfortable
apartments and rooms with king size beds.
The family of Abenovs enjoyed travelling. They travelled a lot
during Kozhakhan’s work in ABN AMRO and during his study in the
Financial Academy ABN AMRO in Amsterdam.
Ulbossyn was greatly impressed by the visit to Madurodam. It
is the biggest miniature city in the world. The park “Netherlands in
miniature” was built not only for entertainment, but also as a memorial
to the victims of fascism and as a charity foundation. It was founded in
1952. The park was devoted to the memory of George Maduro, a young
man who was born in Curacao, the colony of Netherlands.
In wartime, George Maduro studied on juridical faculty of the
Amsterdam University and participated in the movement of Fighting
with fascism. He died in a notorious Dachau concentration camp.
His parents and relatives decided to memorialize him and created
a unique park. The prototype of Madurodam was a miniature city
Beaconsfield situated in Great Britain.
Nowadays, ensemble of the park includes a model of George Maduro’s
native house and a small monument to George.
The architect Sib Jan Bauma designed project of the city (in the
scale of 1:25) and a building plan of Madurodam. The mayor of Hague
actively supported this project and provided a plot of land to the park,
for a long-term rent. Some big companies provided a charity financial
support.
– In Netherlands, we lived in a two-storied mansion provided by
the bank, in the center of the city. While my son was studying (during
one year), he was still receiving his salary. Everything was all right, but
once I noticed that one girl was often following Kozhakhan. It seemed
that she was interested in him. Like most girls from Netherlands, she
was tall and slim.
Ulbossyn asked her son about this girl. Kozhakhan confessed that
she fell in love with him, though he had never paid attention at her. And
he started excusing himself touchingly, saying that he was not guilty.
Later, in Kazakhstan, Ulbossyn often remembered this moment and
other episodes when the girls were interested in Kozhakhan…She shared
her observations with Kozhakhan. In addition, she was wondering why
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European girls were fond of him, but, in his native country, he was not
able to find a wife. Kozhakhan laughed and commented the situation
with his female admirers:
– When I studied in Moscow, you did not allow me to marry a
Russian girl. In the USA and in Netherlands you did not allow me to
make friends with local girls, because you did not understand their
language. Now, please find me a wife, choose me a girl that seems
suitable for you!
Already in his school years, Ulbossyn would find many of St.
Valentine’s cards in his coats when she wanted to wash his clothes.
Since his early childhood, Kozhakhan was always loved by the girls
from his class and. Later, by the girls from his institute and from work.
However, he was absorbed in his studies and work, so he did not have
time on private life. In addition, when he was breaking down with a girl
for some reasons, Kozhakhan felt a great stress.
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Chapter 3

R ETURN TO THE MOTHERLAND
Kozhakhan Abenov returned to his native country after his study in
the USA. He was invited to work in one of the domestic banks.
Ulbossyn took a great care of his son and she tried to control the
situation.
– When Kozhakhan came back from the USA, he starts looking for
a job. One of the variants was the bank “Turan Alem”. The director was
not able to receive us, and one of the staff surprisingly asked me why
I was going to the interview with Kozhakhan. I answered that he was
my son, and his well-being was important for me. I did not want him
to work on unprofitable conditions. I asked what salary was offered
there for the graduate of American university. When I heard that it was
only 350 dollars, we decided that Kozhakhan should find another job.
In the USA, having a part-time job only, my son received three times
more. So, when he was invited on the position of financial analyst in the
agency of the Dutch bank ABN AMRO, he agreed.
When Kozhakhan came back to his native country, he could find
a job in any financial structure. He had such competitive advantages,
as a huge volume of knowledge and a fluent English language. But,
apparently, domestic banks did not need specialists at that time (there
were too many financiers, lawyers and economists in the country), and
Kozhakhan Abenov chose a foreign bank ABN AMRO.
This event was mentioned in the article “Flash of the meteor” written
by Kozhakhan’s colleague Umut Shayahmetova.10 Nowadays, she is the
Chair of the Board in the Popular Bank.
– A long time ago, in 1997 I found a job in the department of
structural financing in ABN AMRO, one of the first foreign banks
in Kazakhstan. It worked at the market of our young independent
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country, when the financial sector was just shaping. Originally, ABN
AMRO had a friendly team, a solid core of like-minded people, because
at that time the staff of the bank did not include many people. Young
Kazakh people, who were the first to receive the Western education,
went there for work. Young specialists had a lot of common: we studied
abroad, had a new world-view free of stereotypes. We had our own
opinion about the situation in the country and in the world. We all
were energetic and full of enthusiasm. At that time, we were 20 – 30
years old, and the life had just started for us. Moreover, the life itself
was interesting. Then, at the end of 1990-es, at the crossroads of two
millennia, the atmosphere of changes penetrated all our country. The
bank offered us many interesting projects and bargains. The market
was developing. Of course, it brought us very close to each other in the
professional plan. In that bank, I first met Kozhakhan. Our office was
planned according to the open space technology, so we were sitting
all together. A quiet person with an ordinary appearance attracted my
attention. He was working hardly on his computer; he was reading,
making notes and knocking on the keyboard. We did not acquaint with
each other immediately. We became close in the process of joint work.
Time passed, and professional communication transformed into a close
friendship. We had common interests, common spiritual values, and
common opinions about life.
His colleague in ABN AMRO, Maulet Sabanshiev, characterized
Kozhakhan Abenov in the following way:
– I often thought that Kozhakhan was living in his own inner world.
When he was absorbed in his thoughts, it seemed that he did not notice
anything around him. Once he came to the staff who were sitting under
the nameplate “Department of money transfers” and asked them to
translate a document from English immediately. The staff laughed
at his request, because it was the department of money transfers. In
Russian, the words “translation” and “transfer” coincide, they sound
as “perevod”. But the staff did not write the word “money” in the
nameplate. They thought that the character of their work was evident.
Kozhakhan was an independent man. It seemed that he did not need
permanent communication. His friends remember that people had
different attitude towards Kozhakhan. Some people tried “to activate”
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him and provoked him, in order to make him furious. However, Maulet
Sabanshiev remembers that Kozhakhan had never confronted people.
Kozhakhan was not a reserved person, but he was absorbed in work
and in his own thoughts. So, looked a little bit alien in the team.
However, he liked to share his ideas and knowledge with the
colleagues. Maulet Sabanshiev unwittingly witnessed the fact of
Kozhakhan’s help to an operation worker.
– Kozhakhan helped him to prepare for an important talk with
the director about increase of the salary. I do not know the result
of this talk. I do not even know if a young worker dared to address
his boss. But Kozhakhan frankly and willingly shared with him his
experience. In a business environment, specialists often try to conceal
the information and professional techniques. I also received some
financial recommendations from him, and it worked! In the area of
work problems, he was a real “Klondike” for many people. He shared
his knowledge disinterestedly for the sake of the common goals.
Western top management of ABN AMRO really estimated
Kozhakhan Abenov. He was often asked to solve difficult problems
and to deal with important directions of project financing. Therefore,
it is no surprise that, after five years of work, Kozhakhan became the
member of the bank’s Board. According to the company’s strategy,
the staff was often sent to Netherlands, for professional development.
Kozhakhan was the first Kazakh worker to go there. Later on. He laid
this path for his colleagues.
Here, Kozhakhan describes his trip to Amsterdam:
“It is difficult to believe, but I became the only resident of the castle
AN AMRO called Duin&Kruidberg11 for 3 days in 1999. Earlier, this
building belonged to the royal family. But later the owners mortgaged
the building to the bank ABN AMRO. When they did not manage
to pay for the credit, the castle became the bank’s property. Since
that time, this building has been used for corporative aims, including
training and seminars for the bank’s management.
In 1999, I took part in the program of professional development
in Duin&Kruidberg. When my study was over, I had to stay there
meetings in the head office. Because of the holidays in Amsterdam (the
country celebrated the Queen’s birthday), the staff of ABN AMRO
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were not able to book me a room in the hotel. Therefore, they offered
me to stay in this castle during the last three days. Moreover, I was the
only guest. Except me, there were the butler, the cook and the gardener.
The cook’s duty was to make food according to the order”.
When the contract with Shevron was successfully signed, Kozhakhan
offered Americans to celebrate successful negotiations in this castle.
The guests were glad and surprised at his choice.
Top managers of the head office of ABN AMRO estimated
Kozhakhan’s professional qualities. The managing director of natural
resources’ department in “ING Bank” Bert Van der Toorn12 wrote
the following: “I first met Kozhakhan Abenov when I worked as a
deputy president of ABN AMRO in Amsterdam. In the end of 1990es, Kozhakhan also stayed there before being invited to ABN AMRO
of Almaty. He started his work from modelling different agreements
about separation of the production. A solid scientific base afforded him
to study this sphere very quickly. Later, in Kazakhstan, he successfully
used this knowledge in another confidential project of similar character”.
Frits Bukema13 also met Kozhakhan during one of Kozhakhan’s first
trips to Amsterdam.
“I liked Kozhakhan since our first meeting. He had many qualities
that I estimate most of all. He was modest but, at the same time,
persistent in his opinion. He was profound and research-oriented. If
some problems had not been researched in detail, he spoke about it
frankly. Both of had we certified physicists. We had similar approaches
to business study. We tried to understand fundamental reasons and
to divide the problem into some parts; we tried to estimate the most
suitable variant from commercial point of view. Kozhakhan quickly
mastered financial details and he could easily find the most suitable
structure. I will always remember Kozhakhan. Mike Russell14 (we
worked together on the Sakhalin and checked accounting books of
“SakhalinMorNefteGaz”) used to say: “There are clever people and,
possibly, there are very clever people. And, also, there is Kozhakhan”.
Many of Kozhakhan’s colleagues considered him a friend, like Jim
Owen15:
“Kozhakhan was one of the cleverest and farsighted people I have
ever met. He used his knowledge and experience with a great warmth
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and modesty, that is why it was very easy and pleasant to communicate
with him. He could be rigid and stubborn, hut he always remained polite
and sincere. Even those who did not agree with him, deeply respected
and estimated his wisdom. He was a distinguished representative
of his country. In his contacts with foreign investors, Kozhakhan
demonstrated a reasonable approach, impassionate attitude and ability
to estimate the prospects. At the same time, he never endangered the
interests of Kazakhstan. His early death is the greatest loss for his
family, his friends and for the whole country. I also miss him very much.
I pray the God to console his friends and family by the thought that
Kozhakhan. During his short life, managed to make positive changes in
the life of a huge number of people”.
Kozhakhan studied in the Academy of ABN AMRO in Amsterdam
as one of the talented financiers of Kazakhstan. When Kozhakhan
Abenov successfully finished the Academy, he became a member of the
Board of ABN AMRO. Later, he was invited to Astana on the position
of financial consultant in a joint-stock company “KazMunaiGaz”
(KMG). Representatives of the head office of ABN AMRO invited
him for a work in the head office in London with a high salary, transport
and accommodation. However, Kozhakhan refused. A foreign bank
was ready to offer him a job in any country, but patriotism and love
for Kazakhstan influenced his desire to work in the national company
“KazMunaiGaz”.
Direction of ABN AMRO estimated Kozhakhan a lot. Due to
his consultations, the bank received millions of profits. Therefore,
the direction did not want to let him go when Kozhakhan received
the invitation from “KazMunaiGaz”. At that time, one of the board
members in this company was Timur Kulibaev.16 Ulbossyn Abenova
remembers that significant moment:
– Kozhakhan accidentally met Timur Kulibaev. At that time,
“KazMunaiGaz” was financed in a bank where Kojash worked.
Somebody told Kulibaev that a Kazakh was working in the board
of ABN AMRO. At that time, the national company really needed a
specialist with a profound knowledge of international law and finances.
Here, my son also became a managing director. After the meeting with
the representatives of “Shevron”, Kozhakhan decided to check again
253

all the agreements, because he felt some faults in their realization.
First, Timur Kulibaev had a suspicious attitude towards this idea. He
thought that Kozhakhan would not be able to cope with the “Shevron”.
However, finally, Kozhakhan Abenov headed the project
“TengizShevrOil” (TShO). This project helped the company to enter
the market of securities. At that time, the situation was quite ambiguous.
TShO was financed for the expense of its American maternal company
“Shevron”. Kozhakhan offered to restructure existing system of
financing of the company. He had to promote this idea and the project
at governmental level. An inter-government agreement was signed. As
a result, the structure of relations was modified and the bonds of TShO
were issued.
National interests of Kazakhstan in Tengizsky project were
represented by a joint-stock company “National company
KazMunaiGaz” that worked with such big transnational corporations,
as Shevron and Exon Mobil.
Deputy Minister of Energetics of Kazakhstan Bolat Akchulakov17
shared his memories about that time:
– Kozhakhan was invited to work at KMG when it was necessary
to elaborate the strategy of KMG as the main oil and gas company
of the country. In addition, it was necessary to form the strategy of
participation in TShO project (the company was one of the basic assets
of KMG). Among other things, Tengiz also was (and remains) one of
the basic assets of Shevron company. From this, we could conclude
that our Western partners had a very scrupulous approach to this
issue. KMG had always been paid special attention at the project.
However, the company needed a specialist with a profound knowledge
of foreign markets’ financial peculiarities, with fluent English, with
the knowledge of negotiation details and strategic vision. Kozhakhan
Abenov perfectly suited for this role.
In 2003, the team of KMG specialists, including Kozhakhan
Abenov, elaborated the strategy and started using it. In TShO project,
the project’s concept was finally confirmed, and the team was ready to
start the realization phase. The question of fundraising was still open,
because the company did not have enough money. Various variants of
financing were not efficient; they were unprofitable for KMG and for
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the country’s budget. Bolat Akchulakov clearly remembers that period,
when it was necessary to find the right solution for the benefit of the
project, the budget and KMG.
– The solution was offered by Kozhakhan Abenov. He directly
participated in all negotiations with foreign partners and international
financial organizations. He used his profound knowledge acquired
during the work in the international bank. In addition, he used his own
personal features of character as a calm and reasonable man.
Finally, the partners came to a consensus, and the phase of
project realization started. Kozhakhan elaborated the whole chain
of interaction with interested parties, organized work with financial
institutions and potential investors. At that moment, for Kazakhstan
it was the biggest placement of securities at the international market.
Therefore, it was necessary to organize so-called road show. It was
necessary to go on business trips in order to meet potential investors
all over the world and try convincing them to become the project’s
investors.
Due to Kozhakhan’s personal participation in preparatory work, due
to his knowledge of market and due to the results of his negotiations
with partners, the company managed to close the book of applications
for securities with a sixfold excess.
– Demand significantly exceeded supply, so we were able to start
talking about interest rate reduction, – Bolat Akchulakov remembers.
– As a result, we managed to fix the rates lower that a minimal threshold.
It was a great success for all of us.
– Kozhakhan was very glad to hear it. He was a reserved person,
and he seldom demonstrated his emotions. However, at that moment,
he was sincerely glad and proud of the success. Investors believed in
Kazakhstan and, of course, he was satisfied with the result of his work.
Ulbossyn saw this situation by mother’s eyes:
– It was a difficult period for him. He had to fly a lot (during
one year, Kozhakhan made 162 flights, – comments of the author).
He participated in international negotiations in Great Britain and
in the USA. He work hard, with a great tension. It was great that
Kozhakhan’s initiative was supported by the government and by the
national company’s management. Finally, a new scheme of funding was
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adopted and executed, and this scheme was profitable for the country.
Kozhakhan was a patriot and a man with firm moral principles. His
patriotism was based on his own opinion and a clear civil position.
Kozhakhan’s friends told that he was eager to learn the smallest
details of any job he was doing. When Kozhakhan studied the contracts.
He did not only look through the papers. He went to the sites of oil
production and communicated with oil industry workers. It helped
him to feel confident at the negotiations.
Ulbossyn Abenova proudly observed her son’s professional success:
– On his new position, he decided to study all the contracts signed
by Kazakhstan’s government with foreign investors. He found some
faults and insisted on revision. And, after several meetings with the
direction of “Shevron” and “Axon Mobil”, he managed to return about
one million dollar to the state treasury!
Bert Van der Toorn remembers these events and his meeting with
Kozhakhan in 2003, during the negotiations about the financing of
“Kaztransoil” company:
– Kozhakhan received me in his office and told about his detailed
analysis that was provided for the companies “Shevron” and “Axon
Mobil”. In this analysis, he explained was Kazakhstan deserved better
attitude, tax and dividend payments. Kozhakhan also explained why
it was unprofitable for the republic to meet halfway in the issues of
Tengiz and Kashagan.
Considering public opinion, transnational companies were better
prepared, but Kozhakhan Abenov had a well-argumented position
supports by the first deputy president of the company.
– He showed that even Angola had better conditions. He was very
sorry that transnational companies were still receiving a high rate of
return that was established in times of high political risks, in 1991.
So, Kozhakhan himself, without any help, initiated revision of the
contracts and helped Kazakhstan to save billions of dollars. This fact
already witnesses that this person played a great role in development
of the country’s economics. When Kozhakhan had just been appointed
to the post of the managing director of “KMG”, I met him in Almaty
once more. At that time, I was going to head the representative office of
EBRR in Kazakhstan. We decided all pros and contras, sitting at a very
256

nice terrace in the mountain. Kozhakhan chose this terrace himself.
Last time, we met in October of 2004 at the reception of oil and gas
conference KIOGE. WE found a separate room for discussions, and
then he told me about his transfer to the Popular Bank and about his
plans to turn this organization into a commercial bank of the highest
level.
Kozhakhan’s friend and colleague Kainar Kozhumov18 also
remembers these events:
– During the meeting with high authorities in the government of
Kazakhstan, a director of the company participating in TShO project
started speaking that his company invested many billions in that
project, and Kazakhstan should not require anything. Kozhakhan
noticed that the Kazakhstan party was in an awkward position, and
told: “Imagine that I sold my car to you. A year passes, and then you
come to me and speak about the volume of your investments into the
car: you have changed seat covers and wiper blades, installed a new car
radio, you have even changed some details and mechanisms. But the
point is that the car is already yours!”
In spite of difficult negotiations and a very serious atmosphere,
Kozhakhan afforded himself to make jokes. Kainar Kozhumov
remembers one story from the words of Kozhakhan Abenov:
– After the nest round of difficult negotiations about TShO project,
representatives of a company participating in the project offered to pay
Kozhakhan a monthly salary in order to prevent him from working for
NK “KazMunaiGaz”. Though, according to Kozhakhan. He usually
needed time in order to find a proper answer, that time he answered
immediately: “If I decide to retire, I will surely let you know!”
Kozhakhan liked Western way of life but, until his last day of life, he
remained the patriot of his native country. And all his ideas in a new
area were aimed to improve the life of ordinary people.
Ulbossyn is thoroughly collecting all memories, episodes and events
of different life spheres:
– Once, at the government session, Vladimir Shkolnik announced
that one billion dollars went into the budget. Kairat Kelimbetov
objected him. He told that our economics was overheating, and we
did not need this money. Kozhakhan was always reserved, but at that
17-0031
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moment, he could not conceal his emotions. He stood up and told harshly
to the minister of economics and budget planning that, apparently, the
minister’s head was overheating. Kelimbetov could not even imagine
that it was very difficult for Kozhakhan to make Americans (Shevron
and Axon Mobil) return one billion dollars to Kazakhstan. It would
be great to spend the sum for social expenses. Kozhakhan offered the
minister to go away for 100kilometers from Astana and to see the life
of ordinary people. That time, nobody could dare to make such an
appointment. This episode was followed by a moment of silence in the
conference hall. Later on, people started gossiping. Somebody even
supposed that Kozhakhan was the relative of Nursultan Nazarbaev.
When Kozhakhan became a managing director of a joint-stock
company “KazMunaiGaz”, he insisted on redevelopment of oil
processing plant in Atyrau. The main argument consisted of his
personal calculations. These calculations proved that all costs would
pay off in five years, and the plant will be able to bring profit for 50
years more. Ulbossyn were anxious about her son. The volume of work
was growing. He work hard without any rest.
– Kozhakhan stayed at work until two hours in the morning. He did
not understand why the petrol was so bad and expensive in the country
rich with oil. So, his main goal became to increase the volume of raw
materials processing. In order to achieve this goal, it was necessary to
improve the quality of oil delivered to the plant. To do this, he offered
to mix heavy oil from Uzen and Emba with light oil from Tengiz.
Due to Kozhakhan’s successful implementations, his boss Timur
Kulibaev was fond of him. But, at the same time, some of Kozhakhan’s
colleagues categorically did not accept and support his innovations.
Sometimes Kozhakhan shared his doubts with Ulbossyn.
– Timur Kulibaev had a very kind attitude towards Kozhakhan; he
was always interested in Kozhakhan’s ideas. If Kozhakhan came to share
his ideas on some topic, Timur Askarovich received him first. Of course,
those who could not meet Kulibaev for a long time did not like it.
– I worried about my son. It seemed to be that he should leave
his post instead of working with envious and insincere colleagues.
However, Kojash did not agree with me. He explained that he was
interested in his work and he had some duties that should be executed
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in collaboration with Timur Askarovich. I felt sorry that Kozhakhan
used to come home from work very late. However, he told me: “Mum,
you don’t know the work schedule of Timur Askarovich. I leave the
office very late, and then he is still sitting in his room for a long time”.

T O COME, TO ACT AND TO BE USEFUL
But, still, in October 0f 2004 Kozhakhan Abenov was asked to work
in a new project. The aim was to redevelop the Popular Bank in order
to raise it on a new level of work.
It was planned to sell the Popular Bank abroad. Main shareholders of
the bank Timur Kulibaev and his wife asked Kozhakhan, as a financier,
to study this problem. He was working all day long for many days; he was
doing his best in order to save the Popular Bank for the country. At that
time, Kozhakhan worked with structural financing and foreign relations.
The Popular Bank had many problems with these issues. Kozhakhan
enthusiastically started his work. Later on, the ideas of Kozhakhan
Abenov played the main role in further formation and development of the
bank. He saw a huge potential in this financial institution. He understood
that the wide field of activity was opening there, for changing of the
capital structure and funding of the bank. It was his professional interest
to come and to be useful, to study the problem, to redevelop structures
and to prove that he had made the right decision.
Dauren Karabaev,19 former managing director of investment activity
in a joint-stock company “Popular Bank of Kazakhstan”, remembers:
– I acquainted with Kozhakhan already when he was working in
the bank ABN AMRO. At that moment, he already occupied a high
position, and I was only starting my career. Both of us were young and
fond of exact sciences, but we took to financial sphere. Therefore, we
became closer. Sometimes, those who do not understand the point of
a problem try to use complicated and knotty phrases. Kozhakhan was
distinguished by the ability to explain complicated things in simple
words. This unique ability attracted people to him. He had a clear way
of thinking and a high level of efficiency. He never forced the staff to
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execute his orders, but he was able to motivate and to inspire them by
his own example. And I am very proud to be the member of Kozhakhan’s
team.
Kozhakhan Abenov had a gentle nature and he was extremely
modest. At the same, he was very reasonable and persistent in defending
his opinion. Being a research-oriented specialist, he always told frankly
about the lack of knowledge in some areas. Then, he boldly started
investigating these “dark spots”.
Umut Shayahmetova, chair of the board in Halyk Bank, remembers
this period:
– The first year at new work, from 2004 to 2005, was quite difficult.
It was very difficult for Kozhakhan Abenov to convince the staff. It was
difficult to describe the things that had been widely practiced in ABN
AMRO but were regarded as novelties in the Popular Bank. Somewhere
existing systems did not afford to introduce modifications, account was
complicated, people were not always ready to accept innovations. In
these conditions, we tried to support each other.
Alexander Pavlov20, chair of the directors’ board, independent
director of a joint-stock company “The Popular Bank of Kazakhstan”,
remembers that time:
– I came to the Popular bank at the beginning of 2004. Here, the
team has changed again, and further prospects of the organization
were not very clear. Meanwhile, competence in the financial sector
has escalated. Therefore, we had to both correct and redevelop the
strategy of the bank’s work. In such conditions, the following values are
crucially important: high level of professional competence, broad mind,
experience of work in big companies and foreign banks and, often, just
non-standard thinking. From my experience, I know that one person
cannot have all these qualities. Only in the process of collaboration,
you start noticing strong and weak points of the colleagues. Finally,
you begin to understand what results you can require and what job
you can charge to your colleagues. Therefore, Kozhakhan’s arrival to
the Popular Bank was a real gift of fate, both for me personally and for
everybody who worked with him.
A certified Physicist, Kozhakhan had his own approach to business
problems. He tried to understand fundamental reasons of a certain
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problem. While explaining this problem, he tries to break it into some
parts. He was able to make an optimal decision from the commercial
point of view. His colleagues, directors of the “Popular Bank”. Estimated
these qualities.
– Nowadays, the notion “intellectual person” has a vague meaning.
This meaning does not even reflect original meaning of this notion, Alexander Pavlov says. –Kozhakhan was a real intellectual. He was
well brought up and gentle, he had a brilliant education. If he was sure
in the rightness of his decision, he turned into a stubborn and persistent
fighter. He never raised his voice. His speech was correct and laconic.
Therefore, any discussions with his participation always followed a
constructive path, without demagogy and extra emotions. Already
at the first stages of collaboration. I understood that, if Kozhakhan
Abenov objected, he had significant reasons to do that. However,
serious arguments, analysis and numbers could make him change his
opinion. He had an ability to hear his opponent. Unfortunately, it is
a rare ability nowadays. Often, most people listen to themselves only.
And, as we know, it is very bad for any job.
Kozhakhan was not only well educated, but also broad-minded. He
could freely orientate in any field. Being a theoretic physicist, he easily
became an economist. He was a great expert in oil project. H became a
famous banker. When he came to the Popular Bank, he quite quickly and,
it seems to me, easy solved many problems that had been accumulating for
several years and were preventing the bank from efficient development.
Maybe, if the person has a talent, this talent appears in any activity the
person is doing. And Kozhakhan was surely a talented man.
One of the greatest achievements of Kozhakhan Abenov was the fact
that he convinced shareholders, the board of directors and management
of the Popular Bank to make IPO (initial public offering on London
stock exchange).
Umut Shayahmetova remembers:
– At that moment, we had different variants of the bank’s
development. One of the management’s preferences was partial sale of
shareholding to strategic investor. However, Kozhakhan, like in case
with TShO, reasoned his position. He calculated, demonstrated and
proved that IPO was the most profitable strategy for the bank and
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its shareholders. This strategy afforded to save control of the bank’s
management and to increase its capitalization. At the same time, this
strategy afforded to bring the bank to the international level and to
turn the bank into a different institution, opened and understandable
for investors, with the stocks traded in London and Kazakhstan stock
exchanges…
Controlling international investment activities of the Popular
bank, Kozhakhan Abenov started developing filial network abroad, in
Russia and Kyrgyzstan. He also planned to develop venture financing,
in order to combine finances with technological processes. He wanted
to develop tax engineering in order to activate economics instead of
slowing down economic progress. He had many other plans. There are
people with different missions. Some people are brilliant organizers
and managers, some people are good executors, but Kozhakhan was a
creator. He was always generating new ideas and he was able to fulfill
them properly. He did not seem to be a bright leader and organizer, but
he had the highest level of intellect. In addition, he possessed a unique
ability to generate new ideas.
As time has shown, Kozhakhan’s offer to use IPO strategy in the
bank’s development was timely and efficient. Before IPO, direction of
the “Popular bank” was ready to sell 51% of share in the bank for two
book values. When the bank made IPO and sold 25% from the share of
joint stock, the bank, as a result, received about six book values. Market
value of the Popular bank grew incomparably. Also, it very important
that shareholders did not lose control of the bank, though it was a key
condition. So, it was planned to sell the bank for 750 million dollars.
However, after IPO, its price increased up to 6 billion dollars.

O UT OF WORK
Kozhakhan has a reserved and unsociable man. However, in spite of
his character, people always had a positive attitude towards him and
respected him. His friends knew that he was honest and he had a high
level of intellect. In addition, he had a perfectionist approach to any
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job he did. Meanwhile, he was a loyal friend. People were always eager
to meet him, especially when they needed advice on some topic or they
wanted to discuss an important question.
In his private life, Kozhakhan was vulnerable. He could be forgetful
and absent-minded. Sometimes he did not hear topic of the conversation,
being absorbed in his thoughts. However, if he took part in the talk and
shared his opinion, he always presented a suitable, useful and detailed
information on the topic... He was a genial farsighted man. He could
look at the problem from different points of view. He had a complex
vision of the problem, and he could offer various efficient solutions.
– His only beloved site of rest was the mountain chain in Alma-Ata,
- Ulbossyn remembers. We lived in Medeo district and we enjoyed
fresh air. Kozhakhan willingly accompanied me when I was walking in
the silence of my favorite mountains in Zailiysky Alatau. But there, he
was still thinking about his work and new projects.
In daily life, Kozhakhan Abenov was very modest.
Arman Tuyakov, his friend, remembers:
– He had a “Niva” car; it was quite a cheap and ordinary model.
He needed only essential things. His only goal was the son’s goal to
provide a high level of well-being for his mother. He never concealed
son’s feelings to her. He wanted to build a house with a garden for her.
He wanted to retire earlier, in order to do the things he was interested in.
He was very absorbed in his work. Therefore, this genial, honest and
decent man sometimes faced with difficulties in real and a very material
life. He took everything close to the heart, and he was not able to treat
everything easy.

T HE LAST JOB
In April of 2006, Kozhakhan Abenov with his colleagues went for a
road show. It was a 4 days’ trip to Asia, Hong Kong and Singapore.
– At that time, he already had health problems, - Umut Shayahmetova
remembers. – He told me: “You know, Umut, I have some strange
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feeling. I cannot understand what it is. I am always tired”. I told
him: “You must test your health after the business trip. Health is the
important thing for you”.
Later, during the preparation for IPO in London, Kozhakhan felt
bad. Umut Shayahmetova was anxious about him.
– We came back from a road show. The nest day, Kozhakhan went
to the doctor. He made several analyses and then he was diagnosed.
Already in the middle of May, he went to America with his mother, for
further examination and treatment. The time passed quickly – May,
June, July…August came. At that time, I was in America with my family.
Kozhakhan called me and asked me to visit him. He was in another part
of the USA, in Seattle.
These were the last three days when friends had an opportunity to
meet and to communicate. Unfortunately, Kozhakhan’s disease was
diagnosed too late. However, Kozhakhan still hoped for the best. While
his disease was progressing, he was thinking and reflecting a lot.
– He told me that, if he had an opportunity to change something, to
live his life anew, he would change many things, and he would devoted
most part of his life to his relatives and friends, to leisure activities and
travelling, - Umut remembers.
Kozhakhan was reflecting aloud, why did this happen exactly to
him. He was still young, he was always leading a decent life and tried
to avoid committing sins…He remembered that once, when he was a
student and lived in a hostel in Moscow, he met a small homeless kitten
in the street. Kozhakhan fed him but did not give him a shelter, did
not bring him home. For some reason, at that time he started thinking
about that kitten. He supposed that, possibly, it was the worst of his
sins, and he had to pay for it.
During those three days, Kozhakhan was thinking hard, reflecting
and remembering something. He did not feel that he had done something
wrong in the life. Except that kitten which he fed once.
All Kozhakhan’s friends and relatives hoped and believed that they
would find a solution in America. Kozhakhan’s mother was grieving
badly. She was not able to help her son. She devoted the whole life to
him; she loved him more than anything. Kozhakhan worried about her.
He understood that her life would be difficult without him.
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In his letter to a colleague, Kozhakhan writes: “My disease is a huge
stress for my mother, but she is trying to encourage me. In general, I
worry only about her. Though I am only 35 years, my life was interesting
and bright; I have done and seen a lot. However, it is not a consolation
for her. A mother must not see her son’s death. Therefore, I am also
trying to encourage her. The most important thing for me is to live
longer than her. I hope it is possible”.
Kozhakhan Abenov came to the Popular bank I the middle of 2004,
and he died in the day when IPO was closed. It was on the 14-th of
December, in 2006. Until his last day, when he was already fatally ill,
he went on reading e-mails, communicating with his colleagues on
the phone, giving his advice and comments. The Popular bank and its
modification was the last great job of his life, and this job was inspiring
him during those last days.
That is a pity that such people have a short life and die young. They
say that the God takes away the best people. There is some injustice
in this fact. All his friends, relatives and colleagues were shocked to
lose a close person in a very young age. When we are young, we do not
think often about the frailty of being, we do not imagine that life is
very short. However, when a tragedy happens next to us, it becomes an
unforgettable shock for everybody.
During last years of his life, he worked with a great self-denial.
Seeing this, Ulbossyn was constantly convincing his son to have a rest
and to think about the health.
– He answered that the project was the result of his work. In
December 14 of 2006, he passed away. On this day, nobody could
expect the tragedy. Therefore, to my great grief, I even did not have
time to take leave of him.
Kozhakhan was buried in his native town, in Almaty. Monument on
the tomb of Kozhakhan Abenov immortalized his life that resembled
the meteor’s flight, and captured a great pain of a mother that had lost
her only son.
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C ONCLUSION
Kozhakhan Abenov died more than 10 years ago, but his relatives,
friends and colleagues still remember him. In different situations, they
keep on telling good words about this genial person. A bright memory
of him will always live in their hearts. It is a great pity that he lived
such a short life and had not executed many of his plans.
His the most important achievement was the fact that he left in this
world two small parts of himself. They are a son Arman Kozhakhanuly
and a daughter Korlan Kozhakhankyzy. Ulbossyn chose these names
foe her grandchildren.
– One woman, a poet, offered me to name Kozhakhan’s children
Kojan and Uljan, for them to have consonant names. However, I
decided to name them according to our family traditions. Therefore, I
called the boy Arman (one of the meanings of this word is “the dream”,
and more general meaning of “Arman” is procreation), and I called the
girl Korlan (a sacred name praised by the poets). The children show
excellent results in their study, they even managed to enter the 5-th
form after the 3-rd form. Now they are continuing education in the
American international school QSI in Almaty. They promised me to
receive excellent marks in this school, and they kept their promise.
Good results will afford them to earn a scholarship after the 7-th
form. It is their own decision, and this decision reminds me of their
father’s behavior. They inherited many features from Kozhakhan, and
even other people see it. Once, when the children received the next
certificate of honor for successful studying, a friend of our family Umut
Shayahmetova told me that the children were making great progress
due to my upbringing and Kozhakhan’s genes. She was very precise!
Except study, their hobby is playing the domra. It helps them to absorb
original traditions of their native country. It is the heritage of my late
husband, who was a great master of playing domra. He even devoted his
songs and poems to me. I am extremely thankful to the God, because
He sent these marvelous children in order to console me; these children
are the son and the daughter of my favorite Kojash.
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Arman Tuyakov, Kozhakhan’s friend, describes his life path with the
following words:
– Kozhakhan had made several greatest achievements in his life.
First, he returned a billion dollars to our country after his negotiations
with foreign investors. Second, he saved the “Popular bank”. AS a
result, this bank became an absolute leader of the country’s bank
sector. Kozhakhan did his best in order not to sale the bank abroad.
He attracted portfolio investors by means of initial public offering
on London stock exchange (IPO). These were complicated multistaged negotiations with foreign shareholders of Tengiz project and
with international financial institutions. In many aspects, personality
of Kozhakhan, his non-standard thinking and ability to negotiate
turned out to be the key factors that helped to achieve desired results.
Kozhakhan was an extraordinary man; he was extremely industrious
and efficient. He worked 24 hours a day, being absorbed in the world
of numbers, financial models and concepts. Still he managed to find
some time for communication with the colleagues, in spite of their
titles and positions. During negotiations, Kozhakhan was extremely
persistent while convincing his opponents in validity of his company’s
position. At the same time, he was demonstrating the highest degree
of respect and delicacy. He was a genius because he could always find
the most efficient solution of the problem. In addition, he was a genius
because he could easily explain complicated concepts; he had a global
vision and was able to use this vision in his daily practice. At that time,
Kozhakhan was speaking that the company’s success in Tengiz project
is just the very beginning. He told that, in the future, it would be good
to revise the role of national companies in other big projects (Kashagan
and Karachaganak) that should become the basis of oil and gas industry
in the country.
– In spite of difficult economic situation, Kozhakhan Abenov was
an ardent supporter of the Popular bank’s initial public offering on
London stock exchange. Therefore, due to Kozhakhan, the bank’s stocks
were not sold to a single strategic investor. He presented the whole
calculation, showing all advantages and disadvantages of both variants.
Meanwhile, only two years passed from the idea until its fulfillment.
And during this period, Kozhakhan controlled all the events and
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worried about every solution in this area. Many years passed, and the
Popular Bank is still trading successfully on London stock exchange
and increasing its capitalization. All this became possible due to the
farsighted solution of Kozhakhan Abenov.
– Any project headed by Kozhakhan was thoroughly calculated and
estimated from different points of view. He always made a profound
analysis of the situation and studied even the smallest details. If he
offered any idea, it had already been thoroughly elaborates both in
juridical and financial aspects. Kozhakhan was a strong-willed person.
Once, one of his friends complained that some ideas were difficult to
fulfil. Kozhakhan, who had already been fatally ill, answered that “you
must never give up!”
– His colleagues and friends think that it was a great privilege for
them to meet on the life path such a great personality, as Kozhakhan.
The scale of his personality left its trace in the life of all people he
met. He made them learn new ideas and search solutions of different
problems. He told that people must never give up. But the most
important thing is that he taught people to value and develop their best
human qualities. He passed away ten years ago, but, to some extent, his
colleagues sometimes wonder: “What would Kozhakhan do if he were
at my place?”
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Comments
Kozhakhan Shakenov was born on the 25-th of November in 1929,
in Panfilovsky district of Taldykurgan region. In 1953, he graduated
from the Doctor’s faculty of the Medical Institute in Alma-Ata.
For his excellent results and active life position, he remained working
in the institute. He started as a trainee, and then then became an
assistant professor. He was reading lectures on the normal anatomy. He
defended a thesis on the topic “Development of the child’s organism”,
published a book “School Hygiene”. He organized the first in the
institute’s history Kazakh group of the first two grades.
1

Ulbossyn Abenova was born on the 3-rd of March in 1939, in the
South Kazakhstan region (Arys town). She is a doctor of medicine
(1985). She graduated from the State Medical Institute of AlmaAta (1963) and finished her postgraduate studies in the Institute of
virology (1968), in the Moscow Academy of Medical Sciences. Since
1968, she has been working in the Ministry of Healthcare, in the
Institute of epidemiology, microbiology and infectious diseases on
the position of junior researcher, senior researcher, head of the group,
head of the laboratory from 1980. Her main scientific research work
is “Possible associations of oncogenic and infectious viruses”, devoted
to virology.
2

Kozhakhan – in the Persian language the word “hoja” or “hoje”
means: “chief”, “head”, “boss”, “senior”, “teacher”, “wizard”. In Kazakh,
the word “Koja” means “boss”, “head of the family”, “owner”, and
“proprietor”. Moreover, this term was used towards descendants of the
Prophet Muhammad and the first caliphs that were popularizing Islam
in the Central Asia and Kazakhstan. According to Kazakh traditions,
“koja” were regarded as a separate social and ethnic group. Like direct
descendants of Genghis Khan, they were considered representatives of
“ak suyek” (“the white bone”). This word is a part of many compound
3
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names in the forms of “koja”, “goja” and others, it emphasizes the
parents’ desire to make the son an honorable and respectable person
in the society. The word “Khan” is a Turkic and Mongol title of the
Middle Ages. In times of tribal relations, Turkic nomads used this title
towards the person that united blood relatives (“kan” in Turkic means
“blood”, “blood relation”) in one tribe.
Askar Kusannov is the Chair of the Board of Kazakh IT-managers’
Association. He has worked over twenty years in the area of IT
management. In addition, he participated in the sessions organized by
the Councils of national information technologies and the First Credit
Bureau. Earlier, he was a Director of information technologies in the
biggest telecom-operator of the country. He was also the member of
direction in a joint-stock company “The Popular Bank”. There, he
headed departments of information technologies and bank payment
cards.
4

Sergei Kapitsa (1928-2012) – the Soviet and Russian scientist,
physicist and educator. He was born on the 14-th of February in 1928,
in Cambridge (Great Britain). In 1935, his family came back to the
USSR. Since that time, Sergei Kapitsa has been living in Moscow. In
1949, he graduated from the Moscow Aviation Institute. He began
his scientific carrier in 1949. He worked in such areas of physics, as
terrestrial magnetism, applied electrodynamics, physics of elementary
particles. In 1953, he defended his candidate’s thesis in physics and
mathematics on the topic “Research of magnetic properties of rocks
under mechanical stress”. Since 1956, Sergei Kapitsa had been a
professor in the Moscow Physical and Technical Institute. In 1962
(according to another source, in 1961) he became a doctor of Physics
and Mathematics. He defended his doctor’s thesis in a Joined Institute
of Nuclear Research on the topic “Microtron” (constructive part of the
work was made by A. E. Atovmyan). In 1965, he became the professor
in the Moscow Physical and Mathematical Institute. In 1965 – 1998,
he worked in the department of general physics and read lectures about
general physics to the students of the first three years. For many years,
he had been heading this department.
5
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In 1973, Kapitsa published a book “Life of the science”. This book
served as the basis for the TV program “Obvious and unbelievable
things”. In the same year, he started working as the host of this TV
program.
Bethesda – a town without an official self-government institution.
It is situated in Montgomery district of Maryland state. It is the NorthWest suburb of Washington. According to the statistics of 2000, its
population was 55, 2 thousand people. The town got its name because
of the church that was built there in 1820-es. There is a complex of
medical scientific research centers (National institutes of healthcare
in the USA). Also, there are central offices of professional medical
associations (for example, American gastroenterological association
and American College of gastroenterologists).
6

National Museum of Natural History – the museum was founded
in 1910. It is managed by Smithsonian Institute. Museum is situated
at the National Mall, in Washington DC, the capital of the United
States. Admission to the museum is free. Museum is opened 364 days
a year, except Christmas. Collection of the museum includes over 126
million of samples of plants, animals, relics, minerals, rocks, meteorites,
and also archaeological and cultural artefacts. The staff includes 185
professional experts in natural history.
7

Washington Monument – a granite obelisk covered with Maryland
marble. Its height is 169 meters; its weight is 91 thousand tons. It was
erected in 1848 – 1884 in Washington, between the White House and
the Capitol. The obelisk was projected by Robert Mills as the monument
to the first president of the USA. Until the Tour d’Eiffel was erected, it
was the tallest building on the Earth. The ladder of 896 stairs and the
elevator lead to the top of the monument. From the Eastern side, on
the top of the monument two Latin words are carved: “Laus Deo”, that
means: “Praise God”.
8

Natural Bridge in Virginia – geological formation looking like a
natural arc 66 meters high with an aperture 27 meters long.
9
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A natural bridge has been regarded as a popular tourist site for a long
time. Already Thomas Jefferson, the third president of the USA, called
this bridge “one of the most amazing natural creations”.
Umut Shayahmetova was born in 1969. In 1993 she graduated
from the People’s Friendship University named after P. Lumumba
and received a certificate “The bachelor of economics”. In 1996, she
graduated from Rutgers University in the USA, New Jersey and
received MBA degree. Her career in the bank sector started in 1997.
Umut Shayahmetova started as the specialist of structural financing
in a close joint-stock company DB “ABN AMRO Bank Kazakhstan”.
In 1998 – 2000 Umut Shayahmetova headed the company “ABN
AMRO Asset Management”, she was one of the founders of funded
pension system in the republic. Now, she is the Chair of the Board in
the “Popular Bank” (Halyk bank).
10

In the middle of the 19-th century, a politician Floris Adrian
Van Hall became the owner of the estate Duin-an-Ber and De
Kruidberg. Next to the existing mansion, he had a new villa built
in Duin-an-Berg. For many years, Van Hall and the next owner
Guillaume Louis Jacques van der Hucht have been expanding their
estate, up to the coastal zone. In 1895, a common estate of Duin
and Kruidberg (the heirs of Van der Hucht) was bought by a big
entrepreneur from Netherlands Jacob Theodor Kremer. He was
a colonial expert and a liberal politician. He left in the estate the
biggest house in Netherlands, built by an architectural company Van
Nieukerken in the style of neo-Dutch Renaissance. Landscape garden
in the English landscape style was designed by the garden architect
Leonardo Anthony Springer. Until 1961, the estate belonged to
the Kremers. In 1961, it was sold to the company Nederlandsche
Handel Maatschappij. The company used it as a resort for the staff.
In 1993, there was a conference and an educational center for ABN
AMRO Bank.
11

Bert van der Toorn– managing Director, natural resources
division, ING Bank.
12
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Fritz of Bukama – employee of the head office «ABN AMRO» in
Amsterdam.
13

Mike Russell – Kazahana was checking out the books
«Sakhalinmorneftegaz».
14

15

Jim Owen is a close friend.

Timur Kulibaev was born on September 10 in 1966, in AlmaAta. He is the chair of the presidium in a National Chamber of
Kazakhstan entrepreneurs “Atameken”, the president of National
Olympic Committee of Kazakhstan, the chair in Kazakh Association
of organizations of oil and energetic complex “Kazenergy”. In February
2002 – October 2005 he was the first deputy president of a joint-stock
company “National Company KazMunaiGaz”. The company was
founded by means of joining the national companies “Kazakh Oil” and
“Oil and Gas Transport”.
16

Bolat Akchulakov was born on April 9, in 1971, in Atyrau city. In
1993. He graduated from the Kazakh State Management Academy and
received a certificate of the economist. He started his career in 1994,
in Alem Bank Kazakhstan where he was appointed to the position of
economist. Already in 1995, he became the chief economist. In 2003 –
2006, he was the executive director of share management in SP AO “NK
“Kazmunaigaz”. In 2006 – 2008, he was a deputy minister of energetics
and mineral resources of Kazakhstan Republic. In January 2009 – June
2010 he was the managing director dealing with the management of
electro energy, oil and gas assets of a joint-stock company “Foundation
of national well-being “Samruk-Kazyna”. In November. 2017 he was
appointed to the position of deputy minister of energetics of Kazakhstan
Republic.
17

Kainar Kozhumov was born in Uralsk in 1975. In 1996, he
graduated from the Kazakh State Management Academy, the specialty
“International economic relations”. He started his career in the
Ministry of oil and gas industry of Kazakhstan Republic. In 1997 –
18
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2007, he worked on different positions in NNK “Kazakhoil”, NK
“KazMunaiGaz” and its filial branches. In 2007, he became the deputy
director of the department of strategy and corporative management
in KHUGA “Samruk”. In 2007 – 2009, he worked in a private
investment company. In October 2009, he became a director of the
Agency researching the investments’ profitability. It is a private
analytical structure in the sphere of analysis, social and economic
information.
Dauren Karabaev was born in 1978. In 1999, he graduated the
Kazakh State Management Academy, the specialty “International
economic relations”. In 2001, he graduated from the Texas University
(the USA, Texas) and received the degree “The Master of financial
sciences”. He speaks Kazakh, Russian and English languages. In
2001 – 2004, he worked as a credit analyst in the department of
credit analysis and structuring of a joint-stock company DAB “ABN
AMRO Bank Kazakhstan”. In the same year, he was appointed for
the position of a managing director of investment activities in a jointstock company “Popular Bank of Kazakhstan”. In 2007, he became
a deputy chair of the board in a joint-stock company “Popular Bank
of Kazakhstan”. Since 2016 till nowadays, he has been working
as executive deputy president, financial director of a joint-stock
company “NK KazMunaiGaz”.
19

Alexander Pavlov was born in 1953 in Pavlodar. He is one of
the most active participants of economic reforms in Kazakhstan.
Under his direction, the first in the CIS tax code was elaborated
and adopted. The project concept of the pension system’s reform
in Kazakhstan was also prepared under his leadership. New budget
legislation was formed. The system of external borrowing and the
management of external debt was elaborated. The market of state
securities was formed.
In different years, Alexander Pavlov represented Kazakhstan
in international financial organizations: International Monetary
Fund, European bank of reconstruction and development, Asian
bank of development. He was elected in the board of the National
20
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bank of Kazakhstan. He headed the commission on the small
business development. He headed the Higher scientific and technical
commission based on the government of Kazakhstan Republic. He
was elected to the National Council of sustainable development of
Kazakhstan Republic. He is the author of over 200 works on different
issues of social and economic development of the Republic; he is an
honorable professor of Karaganda State University named after E. A.
Buketov.
.
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T AXES, OIL AND ECONOMICS
Operating director of the oil and gas company “KAZMUNAIGAS”
Kozhakhan Abenov is interviewed by “Exclusive” newspaper
State program of exploring
the Caspian offshore area
of Kazakhstan was adopted
already in May of the last year.
However, the tax burden on
subsoil users is being increased;
therefore, investors refuse from
participation in new marine
projects. What is your attitude
to this situation?
Such projects as the exploration
of offshore area take a lot of time.
Negotiations on the conditions
of separate contracts also require
much time. Of course, significant
changes in tax legislation influence
duration of negotiations about
new contracts. Investors need
some time in order to evaluate
economic indexes of the projects
in new tax conditions. However,
the program is developing quite
rapidly. A joint-stock company
“KazMunaiGas” is carrying out
exploration works in Jambai area
and, in collaboration with our
Russian partner, in the areas of
Tub-Karagan and Atash.

Investment attractiveness of
projects in the offshore area is
connected with tax conditions
and with the investors’ perception of possible risks. Here, I
would like to mention some positive factors. First, the situation
in oil and gas sector nowadays
differs from the situation in times
when the first contracts of subsoil
use were signed in Kazakhstan. It
has become clear that Kazakhstan, from a geological point of
view, is a very interesting territory for deposits’ exploration and
development. During the process
of exploration drilling carried out
by Agip company, no “dry” exploratory wells were found. The
consortium carried out drilling
on five different structures, and
oil was found everywhere. It is a
rare phenomenon, and this phenomenon has a huge interest for
geologists.
Second, and it seems very important to me, the process of oil
transportation for export has improved a lot. The KTK (“Caspian
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Pipeline Consortium”) pipeline
has been launched, the pipeline
Baku – Jeikhan is being built. We
are building a pipeline to China. Russia has signed a long-term
agreement with Kazakhstan about
the increase of transit quotas according to the system of “Transneft”. Also, trans-Caspian and
railway transport corridors are
developing. Therefore, risk factors
connected with the possibility of
oil export have significantly decreased.
Third, quite a big experience
of work with Kazakhstan has
been accumulated, for example,
on such projects as “Tengizshevroil”, “Karachaganak Petroleum Operating”, “Agip KSO” and
“PetroKazakhstan”. We must distinguish the rhetoric, or verbal
statements, and the facts. On the
example of these operators, time
has shown that the government
is following the contracts’ conditions. It is very important for the
investors.
Therefore, the risks’ perception has improved, considering
both transportation and political or geological risks. The cost
of oil has changed. In this situation, it is easy to understand why
the government is changing the
Tax Code. However, it is too ear-

ly to judge if the government has
achieved a good balance of interests – the government’s interests
in the income and the investors’
interests in profitability of their
investments. Time will show.
Nowadays, is it reasonable to
change the Tax Code if there is
a surplus in the budget, and the
budget programs are not able to
spend all money given for their
development? Is there an urgent
need to increase the taxes?
I often go on business trips
to the USA, Great Britain and
other European countries, and to
different regions of Kazakhstan,
so I can compare people’s life.
Therefore, when I am told that
we have some extra money, these
words do not correspond to the
picture I see with my own eyes.
From the economical point of
view, if there is a surplus in the
budget, the government’s income
exceeds the government’s expenditure. In this case, the government
can increase the expenditure, for
example, to repair the roads and
other infrastructure, to increase
assignments for medicine, education and other areas, where the
private sector’s investments are
not enough, but all investments
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have a long-term effect. Also, it is
possible to choose the second way
– to decrease the income by reducing the taxes. However, the
taxes must be reduced in the areas development of which must
be stimulated. Some people think
that it is not necessary to increase
the taxes in oil industry, because
the budget has a lot of money. Of
course, taxes may be low. But, in
this case, we will support only
the oil industry. However, it is
possible to reduce taxes in other industries. We are constantly
speaking about the need to support agriculture, manufacturing
industries, small and medium
business.
Income from the oil sector
will be growing rapidly in the
next 5 years. A single TSHO
company will double the volume
of production in 2 years, from 13
million tons to over 25 million
tons a year. Karachaganak in
a medium-term prospect will
return the money spent, but
then the republic’s share in
production will be increasing.
And, if nowadays the country is
not able to cope with the level of
tax payments, what will happen
in 5 years, when their volume
will increase a lot? Now, it is
necessary to find efficient ways

of the petrodollars’ reinvestment
and to redistribute income of
the economics between different
branches. Other people, except
oil industry workers and bankers,
also must have a high level of
well-being. Engineers, doctors
and teachers also have a right for
a high quality of life.
Do you belong to the “Ak Jol”
company? Your words are similar
to their slogans.
No, I don’t. Nevertheless,
when somebody offers to provide a high quality of life for
everybody, nobody will be
against it. Another question is
the way of achieving it. A simple distribution of money will
stimulate mostly the consumption. Now, the consumption in
our country is satisfied by imported products because our
manufacturing industries are
not developed enough. Therefore, it seems to me that that, in
a long-term prospect, we must
stimulate domestic production
of goods and services. This policy will be much more efficient.
An efficient mechanism of stimulating domestic production is
the creation of a low tax burden
and good investment climate in
non-commodity branches of industry. For example, in the oil
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business it is normal to sign a
contract for 40 years. However,
if you want, for example, to build
a toys’ factory, nobody will guarantee you unchangeable conditions during these timeframes.
But if the investors see that the
decrease of common tax burden
is a long-term trend, they will
start investing money in different branches. In United Arab
Emirates, as far as I know, a very
low tax burden in non-commodity branches resulted in prosperity of the whole economics. Finally, this process resulted in the
fact that nowadays the budget’s
income from non-commodity
branches exceeds the income
from gas and oil.
Considering
oil
workers,
the Tax Code is important, but
the most important thing is to
be sure that this Code will not
change unpredictably. It is a
very specific branch, and the
projects in this field require a
lot of capital. These projects
really last 30 - 40 years. It is not
building of a supermarket, where
you may return your investments
in several years. When investors
are signing the contract, they are
not naïve. They know that many
things can change during 40 years
(just compare modern life with

the life 10 years ago!). However,
they want these changes to be
reasonable
and
predictable.
In addition, they want the
government to consult with the
industry before introducing some
radical changes. If the situation
is unpredictable, the investor
will require the most profitable
conditions because he has to take
risks. In the investors’ slang, it is
called “a prize for risk”.
The legislation is changing
constantly. We can say the same
about the structure of govern
mental institutions representing
the republic’s interests in invest
ment projects. The same situa
tion is observed in the company
“KazMunaiGas”. For example,
recently its filial branch “Ka
zMunaiTeniz” was reorganized.
How do permanent transforma
tions in KMG influence the com
pany’s relations with the inves
tors?
In my opinion, reorganization
of KMG does not have any influence on other investors. Let us
take. For example. The company
“KazMunaiTeniz”. Personnel of
this company moved to the marine exploration department of
KMG. Therefore, succession of
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the staff was not broken. Investors continue working with the
people they already know. I have
not received any complaints from
them connected with this process
of reorganization. Reorganization
has influenced the company “KazMunaiGas”, but this influence
is not negative. If we reject any
changes, it means that existing
structure is the best, but it is not
true. The process of transfer will
go on. However, I agree that any
reorganization is connected with
expenses and psychological problems. The personnel must understand the logics of transformation,
and the process of transformation
should be regarded as a step towards the final goal.
Before your work in KMG,
you have worked a lot in the bank
system. You dealt with crediting
of big projects, and some of them
were connecting with the oil in
dustry. Nowadays, when you are
“on the other side of your bar
ricade”, have you changed the
attitude towards project financ
ing? What changes have hap
pened in this sphere?
I spent 5 years and a half working for ABN AMRO, including
one year in their main office in

Amsterdam. Recently, the situation in Kazakhstan has changed
a lot. Due to high oil prices,
now oil-producing companies
have bigger volume of their own
funds. However, at the same
time, scales of the projects have
also increased. For example, several years ago, the predecessors
of KMG regarded the projects for
100 million dollars as huge ones.
But now we are planning to invest about 700 million dollars in
building of the pipeline Atasu –
Alashankou. The reconstruction
of oil-producing plant in Atyrau
will cost about 400 million. Capitalization of companies has increased a lot, and not only in the
oil industry. Recently, a mobile
operator Kar-Tel has been sold
for 350 million dollars. It is a
huge sum in a non-commodity
industry. In commodity sector,
we must mention the increase of
capitalization in “PetroKazakhstan” company up to 2,5 billion
dollars.
Considering the attraction of
external financing, a very important factor is the increase of the
country’s credit rating up to the
investment level. It means that
the group of investors that will
be able to buy stocks and other
financial instruments of our com-
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panies, will expand. It will happen mostly by means of foreign
pension and investment funds.
Another important source of
money for big companies is connected with the Kazakh pension
funds that have accumulated altogether over 3 billion dollars. In
addition, opportunities of local
banks have increased. For example, the Kazakh Commercial
Bank has issued international
stocks for 500 million dollars.
Even 4 years ago, if somebody
told about our bank’s ability to
raise this sum in the foreign market, nobody would believe these
words. However, nowadays, the
bank is investing these funds into
the economics of Kazakhstan.
The market of project financing is developing rapidly. Now, we
are planning to get a loan in order to build the pipeline Atasu –
Alashankou. The building works
will start next year. Earlier, the
company “MunaiTas” received a
loan for the building of Kenkiyak
– Atyrau pipeline. In addition,
project financing of Lukoil’s share
in the KIO was carried out. However, there are some differences
from a classical kind of project
financing. In classical project financing, companies share the risk
on the project with their credi-

tors. In our case, the borrowers
often take all risks. It is not a project financing, but a corporative
financing.
Some experts state that the
management in different coun
tries is universal for 95%.
Other 5% are connected with
national peculiarities of corpo
rative management, and only
these 5% define the difference
in economic development of the
countries. What are the peculi
arities of the Kazakh national
management?
I do not like any generalizations. Average indexes can mislead
anybody. However, I can say that,
in Kazakhstan, people occupying
high positions in management are
much younger than in developed
countries. In KMG, especially
among middle managers, there
are many young people. They are
ambitious, dynamic and active.
In addition, they are more confident than, maybe, the managers
of elder generation. Many of them
received professional education in
the countries where the market
economics have been developing
for a long time. From the other
hand, the oil and gas industry is
quite conservative. The long-term
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projects have a big scale, and the
price of making mistakes is very
high. Therefore, the experience
of practical work carried out by
elder managers is crucially important. Elder managers have a fundamental vision of the production

process. We do not have the conflict of generations. In general, the
management of KMG is always
ready to use some new ideas in order to make the company’s work
more efficient. In this aspect,
I enjoy working in KMG.
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A NY CONDITIONS CAN CHANGE
Deputy Chair of the Board in the Popular Bank of Kazakhstan,
Kozhakhan Abenov is interviewed by the “Continent” newspaper.

Dear Kozhakhan Kozhakha
novich, In early 1990-es, you
had a chance to study some
agreements of the Kazakhstan
Government
with
foreign
companies. Do you agree that,
in our country, a tax burden on
commodity companies (export
duties, royalties, deductions for
PSA and other articles) is, on
the whole, considerably lower
than in the neighboring Russia?
Why, in your opinion, these
agreements were signed on such
conditions?
– A tax burden in different
projects significantly varies. It is
connected with the differences
in tax conditions of agreements,
with geological peculiarities of
deposits and with the stages of the
project’s life cycle (beginning of
development, peak of production
or final stages of mining). As far
as I know, the index of tax burden
(or the ratio of tax payments and
the Government’s share in the

produced oil to a gross revenue
from the sales of oil) in the oil and
gas sector of Kazakhstan Republic
is about 15–20 percent. It is a
little lower that an average tax
burden on oil and gas companies
in Russia. I think, there are several
reasons for that.
First, most of the Russian oil is
produced by national (that means
“Russian”) companies that act according to the current tax legislation of the Russian Federation.
Depending on changing economic
conditions, the Russian Government is regulating a tax burden
on the oil-producing companies
by changing the volume of oil
export duties and other tax payments. However, in Kazakhstan,
the biggest oil-producing companies have special tax regimes with
conditions fixed in agreements
with the Government. Therefore,
the Government of Kazakhstan is
not able to change a tax burden
for most oil-producing companies
in Kazakhstan Republic.
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Second, the most part of
Russian oil is extracted from
long-developed deposits, while
in Kazakhstan the biggest oil
deposits are still on the early stage
of development. As a rule, tax
conditions of the biggest projects
in Kazakhstan shift a tax burden to
the latest stages of the project’s life
cycle. It affords a foreign investor
to return invested money quicker.
However, at the same time, it
significantly decreases the volume
of tax payments to the government
on early stages of mining. Foreign
workers of oil industry even have
a special term for this approach
to formulation of the project’s
tax conditions, “back-loading of
Government take”. It is achieved
because the rates of taxing or
product sharing are attached to
so-called “triggers” – for example,
to the inner norm of the project’s
profitability, to R-factors, or to the
cumulative production. As a rule,
a set of triggers and thresholds
of their inclusion are selected so
that they work on the late stage of
the project’s realization or do not
work at all. Practically, it means
that in the first 5 – 10 years of oil
production a tax burden can be
less than 10% from gross sales.
For example, in one big
project the government’s share

of produced oil is only 2 percent
until the investor fully pays for his
investments. Since the volume of
these investments is many billions
of dollars, it will not happen soon.
Third, we must consider the
conditions in which the contracts
of subsoil use were signed in
early 1990-es. Kazakhstan had
just appeared at the world arena
as an independent state, and
nobody was able to predict if the
local government would respect
the rights of foreign investors.
Moreover, a very important risk
factor was the existence of export
opportunities. The only export
route for the oil of Kazakhstan
was the pipeline branch Atyrau –
Samara. Nobody could guarantee
that Russia was ready to increase
quotas for the transit of Kazakh
oil.
Considering
all
these
risk factors, foreign investors
obviously
demanded
more
profitable economic conditions
in the contracts they signed that
time, in order to compensate their
risks. It was also important that
Kazakhstan did not have enough
experience in the contracts of this
kind. We had quite good technical
personnel and experience of
planned economics, but we had
a poor experience of foreign
economic relations.
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Could you try to compare
the structure of taxation in the
oil sector of Kazakhstan and
Russia, in order to estimate
the difference of conditions
for foreign companies in our
countries? What are specific
features of the contracts signed
by Kazakhstan (long terms,
exclusive conditions for some
companies) in comparison with
the Russian situation?
It is difficult to make compa
risons because taxation of the
oil sector in Kazakhstan is extre
mely heterogeneous. There are tax
conditions for individual contracts,
and the majority of manufacturers
is working accor
ding to these
individual conditions. There is
also the Tax Code, but only a
small amount of manufacturers is
following this Code.
Nevertheless, it is possible to
distinguish one characteristic
difference between the Russian
tax system and the tax conditions
of basic contracts signed in
Kazakhstan in 1990-es. In Russia,
a significant part of tax revenues
from exported oil comes in the form
of export duty. Its price is fixed
per one ton of exported oil (as far
as I know, nowadays this duty is
increased up to 101 dollar per ton).

In the contracts of Kazakhstan, on
the contrary, fixed payments are
quite low, and the tax burden is
highly dependent on the project’s
profitability. This approach has a
side effect: it becomes profitable
for a subsoil user to inflate the
expenses. For example, we have
modelled the effect from the
expenses’ inflation on tax models
of three big contracts. In all three
cases, the contractor’s inflation
of expenses for a certain sum (for
example, for 10 million dollars)
resulted in the decrease of tax
payments and the government’s
share in produced oil for a sum 1,5
– 2 times greater than the sum of
the expenses’ inflation. Therefore,
every dollar of expenses’ inflation
afforded the contractor to save
1,5 – 2 dollars by reducing tax
payments to the government! It
may sound absurd, but, still, it is
true. I will try to explain you this
process on a simple example.
If you are an “ordinary”
company that is producing, for
example, slippers, what are the
tax effects from increasing your
expenses for 1 dollar? Obviously,
the tax effect will be the reduction
of 30 percent tax for the income.
Therefore, your tax payments will
decrease for 0,3 dollars. In other
words, inflation of your expanses
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for 1 dollar is shared between
you and tax authorities. You lose
0,7 dollars, and tax authorities
lose 0,3 dollars. However, in
reality the situation can be more
complicated: if your expenditures
were capital, you will not be able
immediately take them to the
deductions in order to determine
the income tax, but you will have
to depreciate.
Now, let us study the case
with a subsoil user who signed a
PSA (Product Share Agreement)
contract in Kazakhstan in 1990es. In this contract, tax effects are
much more complicated than in
case of the slippers’ manufacturer:
expenses’ inflation for 1 dollar
results in the decrease of 30
percent tax for the income, and
it also increases for 1 dollar the
share of so-called “compensation
oil” received by the contractor.
Moreover, the so-called “uplift” is
charged on the inflated expenses.
Therefore, a subsoil user has a
right to complement his expenses
by a certain norm of profitability
and to require compensation from
produced oil. Finally, inflation
of expenses influences abovementioned triggers: indicators
that determine the ratios during
the division of “profitable oil”.
It is quite difficult, but you may

believe me: when we calculated
tax effects on real models of three
Kazakh contracts in the area of
subsoil use, we ensured that, in
case of over expenditure, a subsoil
user can save on taxes the sum
1,5–2 times bigger than the sum
of over expenditure!
All this information is not
new for foreign experts in tax
regimes. This effect is typical for
an extremely progressive taxation
scale where taxation rates and ratios
of the production share are highly
dependent on the contractor’s
profitability. These fiscal systems
encourage the contractor to inflate
his expenses, becomes it becomes
unprofitable to show a high rate of
profitability.
For example, in one big project
on the development of a gas
condensate field in Kazakhstan,
contractor’s expenses increased
3,5 times in comparison with
the initial budget! Clearly, the
contractor found many reasons of
expenses’ inflation, but the very
sum of inflation (for 3,5 times!) has
no precedent, as many Western
oil industry workers told me.
This phenomena – an incentive to
inflate expenditures – even has a
special term in the slang of foreign
oil industry workers. It is called
“gold plating”.
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Considering a new Tax Code of
Kazakhstan, mostly new contracts
will follow it. These contracts are
connected with the exploration of
deposits on the Caspian offshore
area. These projects “from the
scratch” will require 10 – 15 years
to start production (2 years for
negotiations with the government,
2–3 years for the exploration, 2
years for evaluation and 3–5 years
for development), and only in the
case of successful exploration.
Consequently, over the next 15
years, influence of the new Tax
Code on the government’s income
from oil and gas sector will be
quite limited.

Tax Code. Therefore, it is quite
clear that important investors
who signed contracts with the
Government tried to regulate
maximally all aspects of their
activities in frameworks of these
contracts. In other words, they
tries to create a kind of “law inside
the contract”. At the same time,
these investors could not seriously
expect that they would be able
to work 40 years in the country
(it is a usual duration of subsoil
use contracts in Kazakhstan
Republic), being isolated from
the country’s laws. Therefore,
these contracts, as a rule, stabilize
(save from changes) only
economic aspects of the projects,
Is it true that in concession for example, a tax regime. At the
agreements of 1990-es there are same time, other aspects of the
paragraphs that afford foreign projects are subject to the current
oil and gas companies, in some legislation.
cases, to ignore the requirements
of the republic legislation? If it
Recently, the experts have
is true, then, how do you think, been increasingly talking about
have we made any conclusions external debt of the commercial
nowadays from the mistakes of sector of Kazakhstan. In 2004,
this kind made in the last decade? this debt has already crossed
the critical bar of 70 percent
We must understand that from GDP. A significant share
most early contracts were signed of this debt includes the debts of
in times when the legislation oil and gas companies, working
of Kazakhstan was also on the in Kazakhstan, to their parent
early stage of development. For companies. What are the reasons
example, we did not even have the of this problem?
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– The reasons are very simple.
A foreign parent company can
finance a Kazakh project either
in the form of loans or in the form
of investments in the authorized
capital. As a rule, a loan form of
financing is more profitable from
the tax point of view. An interest
earned on the loan reduces income
taxes in Kazakhstan.

mentioning the brand – “Lada” or
“Mercedes”. I see nothing bad in
the fact that the early contracts
caused the inflow of foreign investments into the oil and gas
sector. Finally, it stimulated the
economic growth. Now, it is necessary to stimulate growth and
development in other sectors, but
it does not mean that the oil and
gas sector must be suppressed.
As for the signed contracts, as
I have already mentioned, even
foreign investors do not seriously
expect that the conditions of their
relations with the government
and the host country can be “frozen” for 40 years by signing a contract. These investors have a huge
experience of work all over the
world and they know that nothing
can be stabilized for 40 years. A
long-term success depends more
on mutually profitable and fair
conditions of collaboration than
on the lawyers’ efforts.

– Experts have different opin
ions on the phenomenon of con
tracts signed in early 1990-es.
Some experts think that PSA and
concession contracts of early
1990-es must be regarded as in
evitable reality, a kind of unlucky
fate. Other experts suppose that
these contracts became possible
because our economics was not
able to overcome the commodity
dependence and to develop the
real sector. What is your opinion
about this problem? Nowadays,
is it possible to change anything
in the relations of the government
with foreign oil companies? Or,
– Last year, prices for oil have
maybe, the contracts signed 15
increased unprecedentedly, and,
years ago make it impossible?
nowadays, export earnings are
There is no sense in saying that creating a very high pressure on
concession contracts or PSAs are the economics. Tell me please,
good or bad. Everything depends how real is the threat of over
on the contract’s conditions. It heating, appearance of so-called
is like discussing advantages and Dutch illness in the economics of
disadvantages of the cars without Kazakhstan?
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Recently, the press is constantly
talking about the risk of economic overheating and appearance of
the “Dutch illness” in Kazakhstan.
However, before using such a fashionable term, we must remember
its meaning. Usually, experts speak
about the “Dutch illness” when
non-extractive sectors of the economics lose their competitiveness.
It happens when the national currency strengthens a lot due to the
inflow of petrodollars.
The key word in definition of
the “Dutch illness” is the word
“competitiveness”. So, it makes
sense to ask the question: can a certain strengthening of the Kazakh
tenge’s exchange rate be regarded
as the basic factor restraining competitiveness of non-extractive Kazakh companies? Considering my
own experience (as a banker, I deal
with a great amount of loaners in
different branches of economics),
I can assure you that the answer is
“No!” There is a a great number of
more important factors restraining
efficiency and competitiveness of
Kazakhstan companies: amortization of material and technical base
due to chronic lack of investments,
old technologies of production, low
labor efficiency and, in the recent

years, also the lack of qualified staff
because of degrading educational system. In addition, we can include into this list non-production
losses (corruption and expenditures on the business’ protection
from non-market methods of competition), losses for complicated
administration (tax and regulatory administration), poor develop
ment of infrastructure and so on.
We should not have too optimistic expectations that Kazakhstan will prosper only to due to the
rich oil deposits. After all, if, according to the government’s plan,
in 2010 the volume of oil production will increase up to 150 million
tons a year, it will be approximately 10 tons a year per one citizen of
Kazakhstan. If the average price is
30 dollars per barrel, income from
the sale will be about 187 dollars a
month per person (1 ton includes
approximately 7,5 barrels). This
sum is quite modest. Moreover, the
lion’s share of this sum will go to
foreign contractors! Therefore, our
economic well-being will not depend on the oil wealth only. Mostly, it will depend on our ability to
provide good conditions for the
development of other economic
sectors and human potential.
Elena Dudko

19-0031
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