If- t r i Mipre
келген
пенденщ канша
жасарын
6ip
кудайдьщ 63i бшер.
Bipeyi м у ш е л д !
жаск,а жетед], енд)
6ipi дуниеден ерте
етед1. Тагдыр деп
! осыны айтса керек.
Мушел жаска
жеткенде, мушел
тойды да э р и м
ортурл! етюзедь
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Соцгы жылдары
«поленше пелен
жаска к а д и т , ат шаптьтрып,
улангасыр той жасапты» деген
лак,ап ce:v(i жш естит1нЫ1з
баршылык. Шынында да,
тойлардын шпнде когамдык
мэш бар, жеке бастьщ езшдк
гана сеш бар тойлар бар. Bip
белеске шыгып, алды-артына
карайтын шак кайраткер.
жасампаз жандарга керек-ак,.
Мундай т о й л а р — елд!
елендетш, ойшыл жандарды
ойландыратын, толгандыратын
табиги тойлар. Осыган карамакарсы кызметш пайдаланып,
мушел тойды желеу етш, елден
жылу жинар тойлар да бар.
©Mip бойы ж ал га н дуниеш
быксытып, айналасын жын
ойнак кылган жандар да
тойшыл келед]. Ол — ecipiK
тойы. Той емес-ау, тойыну,
ер1ккен елге ермек болып
желшу. Ие, бул кунде мундай
тойлар да кеп.
Ken тойлардын ишндеп ел
к е з ш е ерте Tycin, ерте
танылган,
галымэкономистерд1н
iiniHeH
кайраткерл1к
танытк,ан
Кенжегали Сагадиев, Нургали
Мамыров,
Кепжасар
Нэр1баевтардын ел к у т ш
журген мерекелгк-берекелж
мушел тойлары 1998 жылдьщ
енпиане гигенш атап айткым
келедь Бул уш батыр жаланаш
батырлар емес. 50-70 жылдары
Казакстан экономикасы курт
есш,Одак шенбершдеп алып

курылыстар елкеа атавган кезде
экономистердш кеш бастар
агалары — С.Бешшев, Т.
Шеукенбаев, Ф.А.Жеребятьев,
С.Нейштад, С.Бровер, А. Белов,
т.б.
ВС,азак
мемлекетт!к
у н и в е р с и т е т ш д е экономика
мамандарын
даярлайтын
факультет ашты. Ол кейш emui
алып, Халык шаруашылык
институты
атанды.
Жас
барыстарга
JII.HeflipoB,
В.Фуриция,
Я.Эубэк!ров,
Д.К,абдиев сиякты жас галымдар
устаздык, агалык жасады. Алдыартын коршап А.Кошанов,

уйымдастырушы ез жолын
ешюмге бермейда, алды-артына
карамай, нысанага тура тартатьш
Ke3i де бар. Жушткш бара
жаткан тулпармен
узецп
кагыстырып, косарлана кету
е к ш щ б(ршен шыкпайтыны
белшп. Осы туста онын каракет1
оппоненттерше диктаторлыктай
кершедь Уяншшден, evtip жолы,
негашен, кедор-будырсыз, всу
жолындагы шшер1м1зде, оныц
шпнде Кенжегалида, ет кызулык
жок емес. Меселеш койып,
талкылау барысында epeci жетш
турган мэселелерда шешуде ерлк

жазды, ойлады. Ана тшшщ
мэдениет1,
ез
халкьныц
менталитет! мен орыс халкыньщ
озЫк медениетан оойына cmipfli.
MiHe,
осы
кос
Т1лдеп
жоргалылыгы шабыска удедь
Ораторлык мэдениетп игер/м.
Елд1 баскару eHepi агалык,
билк енерше уласты. Осылай
жас Кенжеш ел агасы дережесше
ез катарынан ерте есеюп. ерте
жегп. Ж отары оку орнындагы
шенберден республика, одак
к е л е м ш д е ж а к с ы л ы к аты
жайылды, ал кайта жацару,
тулеу, егеменд№ жылдары

керек. кеше арада журген, бугш
о дуниелгк болтан жандарды
умытпай. есте устау — кершген
пенденщ колынан келе бермейтш
касиет. ©тпел> заманда сансапалак додага тускен ауыл
мен кала ецбекшшерше, олардьщ
окып-б1л1м а л а м ы н деген
балаларына керсетш журген

К-Онаев,
К.Бердалиев,
С.Сатыбалдии сиякты енерл!
замандастары гылымныц казак
кегшде кенже саласын дургаретш
ала женелдь
Мше, осы легте катарынан
суырылып шыгып,
бглЫщ,
тылымды
уйымдастыру
саласьшда ерекше кезге тускен
алгашкы карлыгаштарынын, 6ipi
Кенжегали Сагадиев едь
Ел арасында, замандастары
арасында Кенжегали туралы
ортурл! niidp барын айту керек.
Онын, себептер1 де жок емес.
Гмршшщен, Кенжекендеп кудай
берген сабырлылык, устамдылык
кейб!реулерге
мадгаздык,
еркеюректк оолып Keptayi гажап
емес. Еюншщен, eHepi елден
аскан галым, бы1м1мен гылымды

жасайды. Сез жок, мундай
м ш е з д щ ж а к с ы жагы да,
кайшылык жагы да бар. Аткан
тас тауга ермелер кезде, кальщ
к е п ш Ш к мундай iueuiiMfli
теуекелге салып ютелген игшк
icTi дурыс тусЫп, куба-куп
карсы алады. Ал кубылып турган
заманада шугыл кимыл, батыл
шеплм еюнщ 6ipiHe жага да
бермейтш хак. Тертшшщен,
Кенжекец ауыл баласы болды,
кара
шаруа
отбасында
тэрбиелендь
Жастыгы
жокшылык, таршылыкта erri.
Жастыктьщ буымен, замананьщ
таланттыга жетекш!л!к жасар
жаксылыгымен ол жогаргы оку
орнын 6iTipin кана коймады.
Москвага — гылым ордасына
барып, шьщдалды. Ол ете
к е р е г е н , б1л1кт1, б1л1мд1,
экономика гылымдарынын 6ip
саласында пайгамбарлык рел
аткарган Н.Д.Фасоляк деген
галымнын, moKipTi болды. Mine,
осылай казакша-орысша тэрбие
аттттт.. »«i •
окыды.

елемдж гылыми оргага еам1
танылды. Эрине, мундай
тсрлж досты куантады, тарлык
жасайтын жандар арасында
кызганыш та тудырады. Калай
болганда да, Кенжекец — сепз
кырлы, 6ip сырлы азамат, халык
мактанышы. Ол елге кегггеген
кад1р-касиеттер1мен кымбат. Ол
кад1р-касиет, ен алдымен.
теуелс1з
елд1н
кедес1не
жарайтындыгында. Ол етпел)
кезеннен ет\' кезшдеп ез1нщ
дайындаган концепциясынан
айкын KepiHfli. Ол б!л1ммен
гылымнын толгагы жеткен
проблемаларын элемд1к денгейде
шешуде к е р с е т т
журген
галымдык позициясьшда. Ол
заманада
6ipTyap
Рабит
MycipenoB. Серке К.ожэмкулоа
С а к т а г а н Бэй1шев,
Смет
Кецесбаев, Сырбай Мауленов,
Кожахмет Седуакасов, Туймебай
Эипмбаев сиякты
халык
перзенттернш касында журд1,
тгрюшде сыйласть , оруактарына
табына бшдь Шынын айту

к а м к о р л ы г ы н а н да
онын
азаматтылыгы танылады.
Б1реулерге
Кенжегали
мансапкор жан болып ^epiHyi
мумкш. Ал мансапка талпыну
— сол мансапка сай бшм1,
eHepi бар жанга лайык, табиги
кубылыс. 0Hepi жок. бшм1 жок
куыскеуде,еркеюрек жандар
мансапка жету уилн айла,
арамзалык ерекет жасайды,
мансапкорлык
танытады.
Кенжегалидын ecv жолы —
табиги ecv. онын мансабына
талабы мен таланты сай. Улттык
Рылым
академиясынын
Президентт;г!не бал'амалык
жабык дауыспен академия
мушелер!шн кальщ тобы гылым
кешш1н сардары етш сайлаганы
—
осыныи
делел(.
Ол
карсыластарын эд1л куресте
женд1. Ол кай кызметте журсе
де, езше де, езгеге де жоггшы
талап кояды. тапжылмай ен,бек
етедь Ечбексуйгштк, 1здешс

tb.
жолы, тьщнан жол салу,
жумыстьщ гылыми непзделген
арнасына
умтылу
—
Кенжегалига тэн касиеггер.
Кенжегали
—
жана
формацияныч тулеп.
ол
оурынгы кезден 1зг1л1кт1,
адамгершшк парасатты бойына
сактаса, жан,а накты базар
кезшде экономика гылымьшыц
жетсиктерш Отан кедесше
ж а р а т у г а у м т ы л а д ы . Ол
нарыкты еркениеттщ жаршысы
гана емес, оньщ кыры мен
сырьш калын, елге уйретунп
устаз. 0Mip керуеншде артка
емес, алга карау, еткеннен
сабак ал>', ез1не де, езге де сын
кезбен
карап,
замана
талабынын елег1нен етк1зуге
умтылу болар елдщ перзент1н!н
болмысьша тэн.
Кенжегали
катардагы
азамат емес. Ол — елдщ 6ip де
болса, б1регей перзенй,ерд1н;
epi. Kemeri ауыл баласы,
студент,
университеттш
ассистент1нен
Улттык,
академияныц толык Mymeci,
одан
калды
Каныш
Имантайулыныц
!збасары
дережес1не дешн жету1, бул
кун! жогары оку орындарыньщ
зердел1 у й ы м д а с т ы р у ш ы ларыныц 6ipi болуы, тэуелс1з
елд1ц Елбасы устаган кегищр
байрагыньщ тубшен табылуы
осынын делел1
Кенжегали бупнг! мушел
жасына кемелше
кел!п,
болашакка деген ум1т-максаты
шьщдалып жетш отыр. Алда
талай асулар бар. Ол — гылымбшм асулары. Тэуелс1з елдщ
2030 жылдарга дешн багдарланган ип шараларын TereyipiHд) кушпен, енерл1 юпен, карымды
каркынмен 1ске асырар кезенде
нардын жупн аркалар, нар
азаматтардыц парызын етер
кун туды. Сондай нар галым,
нар
азамат
Кенжегали
Сагадиулыньщ ем1рдщ алдагы
белес1нде де мандайы ашык,
жуя!' жаркын, жолы сара, ici
дара болгай!
Манаш КОЗЫБАЕВ,
академик.
v

