
ТАБИГАТЫНА ТАРТКАН
CepiK ТУРГЫНБЕКУЛЫ

Табигат-Ананын тангажайып 
ic iH e  кейде танкалмаска да бол- 
майды. Шыр етш, д'удниеге 
келш, юшцк каны таматын жерд1 
ешктм тандап алмайды. 0Mip- 
•прлж кай жерден буйыртады, сол 
арада дуниеге келесщ.

1873 жылдын кзкаган кысын- 
да Ахмет Байтурсынулы дуниеге 

"кедсе, туп-тура сол тулама 
галымнын-.кшд1к каны тамган 
жерде, [939)  жылдын аязды 
акпанында академик Кенжегали 
Эбенулы Сагадиев туды.

Осынын алдында га на Ахан 
накактан атылып, о дуниелш бои 
кеткен едк.. Сейтш болашак 
галым Кенжегали Эбенулы Ахан 
туган топыракта дуниеге келш. 
Ахан туган Аккелдщ кумына 
аунап, суына шомылып e c T i .  
Ахан ауылында бастауыш мек- 
тептен бш м  алды. 1948-1950 
жылдары ip r e c iH  улы агартушы 
Ы. Алтынсарин калаган, 6ip кез- 
де Аханнын S3i де окыган — 
касиегп де кастерл! мектептен

дэрю алып, тел1м-тэрбие кердг 
Бала Кенжегали, ж1г1т 

Кенжегали осылайша Ахан ата- 
сынын1з1мен келе жатты. Акыры 
1955 жылы Аханнын 03i nepic 
берген осы кунп Эулйекел 
метебш кум)с медальмен 
тамамдады' Арага бес жыл салып 
осы кун1 эл-Фараби атындагы 
Казак мемлекет-пк универси- 
тетшщ экономика факультеты 
«0неркэсш  экономикасы» 
мамандыгы бойынша узд1к дип- 
ломмен 6iTipin шыкты. Кур 
б т р е  салган жок, осьгжылдарда 
университетте узлЫ окыганы 
уппн сол кездщ  взш де-ак 
«СталиндЫ стипендиат» атанцы. 
УздЫ окудын нвтижес1 Г. В. 
Плеханов атындагы .Москва 
халыкшаруашылык институты- 
нын аспирантурасында окуга 
мумкЫдж жасады. Аллымен, 
кандидаттык, содан Кейн доктор- 
лык диссертация коргады. Екеу1 
де Плеханов атындагы Москва 
халык шаруашылыгы институты- 
нын кабыргасында к у рдел i куры- 
лысты еркендету мэеелелерше 
арналды.

Академик Кенжегали 
Эбенулы Сагадиев кай уакытта 
да жастарцын камкоршысы бо- 
лып, олардьщ OMipi мен 
болашагына ешкашан
немкурайлы карап керген емес. 
Егер онын саналы гумырындагы 
енбек жолына кез ж у п р т т  
керсек, онын жастар ушш 
жасаган сан алуан саликалы да 
салмакты iciepme куо болар ешк.

0з) узак жыл кызмет )степ, 
мандай TepiH теккен, гылым 
мухитына терен бойлаган осы

IV A FA
кунг1 Сэкен Сейфуллин 
атындагы Акмола ауылшаруашы- 
лык институтынын ректоры (со- 
нымен катар Солтуст1к 
Казакстан жогаргы оку орында- 
ры ректорлар кенесЫЫ герагасы) 
бола турып, талай таланп ы жас- 
тарды б1л1м киясына ушырып 
улагатты енбек еткен келел1 
казак туралы кезешн энпме ай- 
тар сэттЫ жеш езшше белек 
болса керек.

Жакында белгш режиссер 
Сэулебек Асылбекуты екеумтз 
Аханнын гуганына 125 жыл то- 
луына орай «Аккеллен Алатауга 
деЙ1н>- деп аталатын бейнефильм 
rycipin кайттык. Онда Аханнын 
кЫдЫ каны тамган. балалык, 
жастык шагы. еткен, алгаш колы- 
на калам алып, хат таныган, боз- 
бала куншле шкар кызга гашык 
болган Аккум erapiH , ата-баба- 
сынын зираты жаткан «Жылан- 
шак» бойындагы Сарлыбек кыс- 
тауын, арнасына сыймай 
актарыла толкып жаткан 
Аккелд) керш  бейнетаспага 
Tycipin кайттык. Алматыга кел- 
ген сон, сол еЫрде тап осылай

балалык кезен, жастык шагы 
еткен Кенжекене Ахан жайынан 
аз да болса есте калган б1рденеЫз 
бар ма деген сауал тастаганбыз.

— «Шептжелден» епз арбага 
отырып алып, окем екеум1з 
Аккелге жш барушы ед1к, — деп 
еске алады Кенжекен- — Жол 
узак, епз арбанын митын жур)с1 
внш болмайды. Ею-уш кырды 
артка тастаганнан кей1н, экем 
жан-жагына каранып, енд1 
ешюмн1н бул манда жок екешне 
кез жетизгеннен кей1н, эулеттщ 
6ip майда коныр макамга салып 
алып, таусылмайтын узак жыр- 
ды толгаушы eni-ay цпркЫ. 
Соныц:

Каз еяж катар ушып
канкылдаган, 

Сахара квлге конып
санкылдаган.

Б1р ертке каудан шыккан
душар болып, 

Не калды тен1м1зде
шарпылмаган?! 

Ал^штын адамынын 6epi
МЭЛ1М,

К1м казщы таразыга
тартылмаган... 

деген жолдар ел1 кунге дешн 
есгмде! — деген едь

¥  ясында жатып Улы Атаны’н 
внш еспген ест урпактын кай 
кезде ’ де кажыр-кайраты 
кем1меуге тию. Мен Кенжегали 
Эбенулы СагадиевЫ эр керген 
сайын осындай ойга батам. /


