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сында окып, диссертациясын мерз1М1нен
бурын кортап шыгуы да тепн емес. Мунын
терен сырын тагы да онын табиги таланты
мен табанды енбепнен 1здеген зайыр.
Алгы алаштын акиыгы, казак халкынын
рухани кесем! Ахмет Байтурсынов туып-ескен
кунарлы ортадан нэр алып, киян 6 ip шеттеп
Торгайда eM ip университетжен, ею бфдей
астана Алматы мен М эскеудж катан
талап коятын киын мектебжен
еткен К. 0. Сагадиевтж 1982

' ш у , * алыктын улылыты онын санымен
тана емес, ен алдымен, дуниеж узш к
мэдениетке, тылымта, енерге каншалыкты
улес косканды гы мен таразыланып,
кандай улы тулталар тутызганымен
танылады. ©ркениеттж алтын 6eciriH
жасап, оны алташ тербеткен данышпандар сапында улы турю халыктарынын
¥лы туламалары да болтаны зайыр.
блемте сондайдан кезге шалынатын
сондайлык талай талантты, канатты
акиык данышпандар сыйлатан, адамзат к.ундылык,тарына аса кымбат
казынапар коскан сондай халыктынурпаты, улылардын Myparepi
болу адамта аз жауапкершлик
жуктемесе керек. Осыны терен
TyciHin, жан-журепмен утынтан
улататты, акиык, акылман азаматтарымыздын 6ipi eciMi мен
енбеп буюл дуниежузже мэшИур
Кенжетали Сатадиев.
Бупнде Сатадиев eciMiMeH
катар аталар атактар кеп. Ол аса
ipi талым, белпл1 педагог, кернект1 котам кайраткерг гылым
менжогары мектеппн белсенд! уйымдастыжылы Акмола ауылшаруашылыгы инсти
рушыларынын 6ipi, экономика гылымынын
тутынын ректоры болып тагайындалуы орайы
докторы, профессор, Казакстан Республикелген онды ic болды. Сагадиевтж 6m rip
касы Улттык тылым академиясынын акабасшылыгымен кенест1к кен!ст1ктеп жетекш!
демип... Элi Ti3iMi толык емес бул аныктажогары оку орындарынын 6ipiHe айналган
малар эшейш ат койып, айдар тагу емес,
Акмола ауылшаруашылыгы институты буюлонын аржагында талант пен табанды енбек
одактык алты ауылшаруашыльгы биотехнолот1зе косып, куш 6ipiKTipreH кулюаз кундер
гиялык орталыктарынын 6ipiHe айналады.
мен уйкысыз тундер жатыр, езж ж буюл
Токсаныншы жылдардын басында К,азак
саналы eMipiH тутастай гылымга арнап,
мемлекетпк экономика университет1н баскархалкына калткы сы з кы зм ет е т т келе
ган жылдарда Сагадиевт 1н уйымдастырушыжаткан туысы белек тулганыц кезмайын
лык таланты жана кырынан жаркырап, ол
тауы скан i3fleHiCTepi мен ip x ^ icTep i,
бурынгы факультеттердж оку-тылыми кеpeHiLUTepi мен куаныштары, гылымнынтана
шендер| болып курылуымен, менеджмент,
емес, тагдырдын бурылысы кеп буралан
маркетинг, кэсткерлж пен бизнес непздер1,
жолдары жатыр...
макроэкономика, агробизнес сынды жана
Аса корнект! казак
кафедралар ашылуымен
галымы К. Сагадиевт 1н
KepiHic тапты.
1994 жылы элемдеп аса
Б1рнеше монография
ipi ел, !ргел! мемлекет
мен 150-ге жуык тылыми
Акылсызга бак кон
Америка галымдар Асенбектж авторы К. 0. С а 
са тасиды, акылдыга
социациясынын мушели
гадиевтж жетекиллИмен
бак конса е л т е жаны
пне кабылдануы, 1996
уш докторлык, жиырма
ашиды.
жылы Нью-Йорк акаде
с е п з кандидаттык д и с 
миясынын жене 1997
сертация корталтан екен.
жылы Жогары мектепОл жазтан монографияTepfliH халыкаралык гылардын, «М атериалдыклыми академиясынын академип болып
техникалык жабдыктаудын экономикалык
сайлануы кеп жайды антартса керек. Bip
THiMflmirin арттыру», «Когамды:;- eHflipicTin
емес, oipHeme марте академик болу жене
ти1мд1л!г1н е л ш е уд ж теориясы
мен
Америка сынды алпауыт еддж галымдары
eflicT eM eciH in
кейб1р
мэселелер1»,
мойындатан елемд|к дентейдеп академик
« А гр оен еркэст туралы жуз суракка жуз
болу — киыннын киыны. Кенжетали Эбенжауап» деген аттарынын e3i де галымньж
улын бупнп шыркау б т п и е алып шыккан
теория мен практиканы уштастыра бшетж
онын куатты кос канаты бар. Онын 6ipi —
ушкырльгын танытса керек.
табиги таланты, eKiHmici — тынымсыз
1994 жылгы акпан айынын 2 жулдызы
i3fleHiCKe толы табанды енбеп.
Сатадиев емфжж жулдызды с э п болды. Сол
Республиканын ен алые тукп 1рлершж
KyHi ол Казакстан Республикасыньж Улттык
6ipi К останай облы сы ны н Ж ангелдин
тылым академиясынын академиктер!Hiн кепшн
ауданындагы Эулиекел орта мектеб1Н1н
niK даусымен К,Р Улттык гылым академиясы
тулеп К. Сагадиевпн 1960 жылы Казактын
нын Президент! болып сайланды. Бул сайлаумемлекетт 1к университет1Н1н экономика
дын YFA тарихында тунтыш рет баламалык
факультеты узд1к 6iTipin, 1963 жылдан
нег1зде болтандыгын жене дауыска тускен
М эскеуд 1н Г. В. Плеханов атындагы халык
езге талымдардын элемд!к децгейдег! eneyni
шаруашылыгы институтынын аспирантураенбектер1, жер жарган атактары, осы орынга

таласуга моральдык кукы эбден бар ейпл!
академиктер екендЫж ескерсек, бул киын
да курдел! жарыста баппен 6ipre бактын
д а ш апкандыгын, талант пен 6 ip re
тагдырдын да озгандыгын айту эдшетт1Л1к
болмак.
А кы лсы зга б ак ко н са тасиды ,
акылдыга бак конса елже жаны ашиды.
К,ашаннан халык камын жеп, ел1м деп
e n ip e re H Кенжегали С а га д и е в Y FA
президент болтан туста гылымды уакыт

талабына сай реформалаута байланысты
ipi шаралар кабылданып, !ргел1 гетер
ж узеге асты. Сонты ж ылдары К,азак
мемлекетт1к ауыл шаруашылыгы институты
мен АЛлаты малдер!герл 1к институтынын
6ipiryi непзжде уйымдастырылган Казак
м ем лекетпк аграрлык университетж ж
ректоры болып icTen келе жаткан Кенжекен
осы жогары оку орындарында бурынгы
факультеттердж орнына ipreni оку-гылымenaipic кешеын, компьютер, тш орталыктарын уйымдастырып, дуниеж¥31ндеп
эйпл1 жогары оку орындармен, тылыми
орталыктармен, enflipicneH тьгыз байланые
жасап, университетт! элемд|к денгейге
кетеру iciH аскан жауапкершш1кпен жузеге
асырып жатыр.
Ащ ынын дэм1н татпатан TeTTiHin
батасын б1лмейд|. 0 M ip flin сан сынынан
еткен, 6ipaK сынбатан, кай ауырды да
кетеретж, кай сеым, кай курметке де лайык
дер ш агындаты кад1рл! Кенжетали
Сатадиевке деген т т е к т мына 6ip елен
жолдарымен т уйпм келж отыр.
Данкы онын тутан жерге сыймаган,
Ел1 оны сыртынан-ак сыйлатан.
Халык ушж кызмет еткен кырык жыл,
Кенжетали Сатадиев сыйлы адам.
X ir iT кой ол киындыкта жанылган,

Жас кез!Нде-ак топтан озып, танылган.
0ркезде де б и к онын тултасы,
Сын сагатта тап касыннан табылтан.
Тек гылымга, ададцыкка табынган,
Казатымнын жогын жоктап сабылган.
Сирек туар Кенжекендей тулталар,
Содан да оны i3flen халык сатынтан.
Шыркашы ата, шыркайтугын кез1нде,
Шаршайтугын, шадцыгатын кезж бе?
Кулагер1м бас бейген! ала бер,
Халкым ушж калтыма тек, кез тме!
Сабит ДОСАНОВ.

