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Кенжеғали Әбенұлы киелі Торғай топырағында дүниеге келген. Бул 
қасиетті өңірден талай-талай тарландар, атақты азаматтар, тарихи 
тұлғалар шыққан. Алғашқы қазақ оқымыстыларының өкілдері және 
Алаш партиясыньің көсемдері осы Торғай өлкесінің перзенттері 
болатын. Солардың ішінде Кенжеғалидың өмірінде ұлт устазы атанған 
үлы түлға. аса көрнекті қайраткер, ғүлама ғалым, ақын, әдебиеттанушы, 
тіл білімінің негізін қалаушы Ахмет Байтүрсыновтың өмірі мен рухани 
дүниесінің орны ерекше. 

Кенжегалиды 7 жасында экесі Сартүбек-
тегі Ахмет Байтүрсыновтың экесі, бабадары 
жатқан қорымға ертіп экеліп: «Бұл жерде үл-
кен әруақты адамдар жатыр, ертең мектеп-
кс барып, мұгалім алдын көргелі отырсың, 
бабалардың рухы жебей жүрсін, Күран ха-
тым етейік», - дейді. Қүранның бір сұресін 
үзақ уақыт окып болып, қолын жайып; «Е, 
әруақ, менің мына кішкенхай Кенжегалиыма 
суйеу бояьщдар, желеп-жебеп журіқдер, өз-
деріннін рухтарыңа талсырдым», - деп бетін 
сипап, шьга көңіяімен басапты. 

Баласының «Байтүрсын кім?» деген сұ-
рашна: «Байтұрсын - Ахаңнъщ экесі гой, 
Ахаңнан артык кім өткен бұл омірде?!, Букіл 
қазакшң, бүкіл Алаилың, бүкіл халықгьщ 
Ахаңы ғой. Қалкам, сен осы Ахаң атаңцай 
болсан арманым бодмас еді. Болмасаң да ұк-
сап бақшы. Ол үшін оқуыіщы жақсы оқы, 
балам», - дейді қазыналы қария, қамқор-
шы әке. Кенжегалидьщ эке аманатына адал 
болып, үмітін актап, айтканын абыроймен 
орындаганына бэріміз куэміз. 

Бүгінде ол өз қогамыньщ белді қайрах-
юері. Казак стан тәуелсіздігінің туын котеріс-
кен, онын экономикасының дамып, білімі 
мен гылымының өсіп-оркендеуіне орасан зор 
улес қосқан азамат. Ахақ-даңқы туган жер-
дей асып, алыс-жақын шетелдерде кеңінен 
тараган, еңбегін элемнің белгілі ғалымдары 
мев гылыми орталықтары мойындатан ғү-
лама ғапым. Енді осы абырой-атаққа қалай 
жетті, осы биік деңгейге қалай кетеріқці, 
80 деген сиқырлы жастың шүгылалы аскар 
шынына қалай шыкты - оеы туралы біраз 
эңгіме шертіп көрейік. 

мәселелері қазір оңтайлы шешшп жатса, 
ол академик Сагадиевтың еңбегі. 

Экономикамыздың шикізат салалары-
на көбірек көңіл боліп, оларды өндеу мэ-
селесінің артта қалып қойғанын айтып, 
дауыс көтеріп, дабыл қаққан да Кенжекең 
болатын. «Уақытты оздырмай өңдеу сала-
ларьш мейлінше дамытайык, сойтіп эконо-
микамызды екі аягына тең түргызьш, оның 
бәсекелестік кабілетін арттырайық», - дейді 
көрегек ғалым. 

Академик Сагадиевтің экономиканы ре-
формалау туралы ой-пікірлері, толғаулары, 
тадцаулары, ұсыныстары оньщ «Реформа-
аналитикалык көзқарас» деген бес томдық 
монографияльщ еңбегінде,.одан кейінгі он 
томдық шығармалар жинағында жүйелі түр-
де толық баяндалган. 

Кенжегали Әбеғіұлы - ғалым регінде шет 
елдерде кеңінен танылган түлга. Ол Америка 
ғалымдары қауымдастышның мүшесі, Нью-
Йорк академиясының, Пэкістан Ғылым ака-
демиясының, Халықаралық Жогаргы мектеп 
ғылым академиясының академигі. Кембридж 
халықаралык биографиялық орталығы 1992 
жылы Сағадисвті «Жыл адамы» деп танып, 
осы жоғары атақпен марапатгады. 

Кенжегали Әбенұлының еліміздің бір-
неше ЖОО басқарғаны белгілі. Солардың 
ішінде Кенжекең үшін Алматы халык ша-
руашылық институтьпшң орны бөлек. Осы 
институттың апгылуьгаың басы-қасыңца бо-
льш, оның шанырағын котеріп, іргетасын қа-
лаған, ары қарай дамып-өсіп, Одақ колемі-
не эйгілі болып, «атақгы Нархоз» аталуына 
орасан зор үлее қосқан азамат. Өзі де осы 
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мын деп отырганда озі: Сіз маған бата алу-
ға гана келмеген боларсыз, шаруаңызды ай-
тыңыз, ~ деді. 

- Рас айтасыз, өте бір қажет ғимараг 
слуға каражат керек еді - дедім. 

- Қанша ақша керек? 
- Үш миллиард сомдай 
- На тебе креста нет, Кенжегали, кто же 

сразу миллиарды просит, - деп шошып кетгі. 
- Михаил Георгиевич, жарты миллион, 

бір миллион каражаггы жергілікті басшылар-

ғылыми кешені күрылды. Мандаты негізгі 
идея - ғылыми зертгеу мен оқыту істерін 
уйлестіру, бір-бірімен тыгыз байланыстыру.. 
Осы максатпен Академия күрамында эконо-
микалық зерттеулер мен экономикалық со-
циология гылыми орталығын, Қаржы-банк 
менеджмент! гылыми зертгеу институтын, 
Нарық ғылыми-зерттеу инстюутын апггы. 
Ел экономикасына дажетгі жаңа мамандық-
тар бойьшша кадрлар дайындала бастады. 
Менеджмент, маркетинг, макроэкономика, 

Академия ел мұқгажына, экономика талап-
тарына бет бура бастады. 

Сонымен катар, іргелі гылымды дамы-
ту мэселелері де умыт калган жок. Акаде-
мик Сағадиешін пікірінше, іргелі гылым -v  
қоғамньш, жалпы халық мэдениетінің бір 
маңызды бөлігі, үлт өркениетінің олшемі, 
елімізді элем деңгейіне котеріп, элемдік ор-
кениетке қосатын мүмкіндік, ең негізгісі, 
жалпы ғылым саласы дамуының іргетасы, 
қодцанбалы ғылыми-техникалық нэтижелер 
алудьщ алгышарты. Ғалым Сагадиев өзінін 
басшылық қызметіңде де осы кагидадап бір 
мыскал тайған жоқ. 

Қысқа мерзімде Академия құрамына 2 
мәрте сайлау өткізіп үлгерді. Академия мү-
шелерінің катары бұрын ескеріпмей жүрген 
талантгы галымдармен, ЖОО жэне аймак-
тык гылыми мекемелер өкілдерімен, ең -ма-
ңыздысы, болашагы бар жас галымдармен 
толыга түсті. Өкшішке қарай, 1996 жылы 
Академия дербестігшен айырылып, Ғылым 
министрлігінің кұрамына қосылып кетті. 
Кенжегали Академияның дербес мэртебееін 
сақгап қалуга бар күшін садцы, бірақ нә-' 
тиже болмады. «Академияның тарап кетуі-
мен менің де жогалтқаным коп, - дейді ол 
өкінішпен. - Талай арман, талай жоспарлар 
іске аспай қалды. Соған қарамастан, Акаде-
мия сияқгы гылым орйасында қызмет істе-
ген жылдарым өмір белестерімнің үлкён бір 
мақганышы болып мэңгі калары анық» -
деп агынан жарылады академик К.Сағадиев. 

Кенжегалидың басшылық және ұйым-
дастырушылық қабілеті аграрлық универ-
ситеггі басқарганда да ерекше көзге түсті. 
Өзінің жаңашылдық, жасампаздық әдеті-
мен бүрынгы факультеттердің негізінде ірі 
оқу-гылыми ондіріс кешеңдерін ұйымдас-
тырды. Елімізге аса тапшы жаңа багытга-
гы биотехнология, агробиология, аграрлық. 
кұқық, халықаралық аграрлық-экономика-
лык қатынас, кедендік іс сияқты мамандық 
иелері дайындала бастады. Өз эдеті бойьш-
ша гылыми зертгеу жұмыстары мен окьпу 
урдісін үйлесгіру, үндестіру моселесін қол-

К.Сагадиевтің көрнекті галым, ұлагатгы 
ұстаз-тэлімгер, белсенді кайраткер, білікті 
басшы больш қалыптасуына негіз болтан 
оның адами болмысы, адамгершілік қасиет-
тері. Дархан талантына коса зеректігі, ұқып-
тылығы, еңбекқорлыгы, парасатгылығы, зия-
льшыгы. Ойга мырза, іске ұста, мінезге бай, 
созге шешен, жаны жайсаң, болмысы жар-
қын азамат. Әр мэселеге озінің алгыр ойы-
мен, тани білу талантымен жэне творчест-
волық көзқарасгіен карайтын, заман тала-
бын, уақыг өлшемін түсіне білген кайрат-
кер. Қазақта онегелі сез бар: «Адам камын 
ойлаған саиалылыктың белгісі, заман қа-
мьш ойлаган - даналықгың белгісі». Кен-
жекен осы екі белгіні де қатар меңгерген 
үлкен қайраткер. 

Бұл үшін үлкен ақыл, парасат, кере-
мет төзім керек, тоңірегщдец жұртгьщ ой-
пікірін түсінетін сезім керек. Кенжекеңдё 
мұньщ бэрі бар. Ал осыган қоса тыңдаган 
жұрггыд айызын кандыратын, көнбейтінді 
көңщріп, сенбешінді сендіретін керемет ше-
шендік онері бар. Кенжегали сойлегенде оны 
тындамайтын, оган иланбайшн адам кемде-
кем. Ол артық айтпайды, ал айтатын созін 
анык, бүкпей ашык айтады. Қай деңгейде 
болмасын, қандай ортада болмасын жасқан-
бай, жасырынбай тік сойлейді. Жалпы жак-
сы создің, отгы-иұрлы создің торкіні - жа-
расымды кең ой, үлкен ақыл парасат. Кен-
жекеңнің ойы да биік, сәзі де биік. 

Кенжегалидың тагы бір асыл қасиеті 
— үлкенді сыйлау. Бүл жөнінде ол алды-
на жан салмайды жэне одан көп нэрсе үй-
ренуге болады. Өмірден вткен біріуар ага-
ларымыз Бәйкен Әшімов, Түимебай Әшім-
баев, Салық Зиманов, Манаш Қозыбаев, 
Өмірзақ Сүлтанғазин сияқты санлақтарды 
күрмет түпы. Олардын ойын кас кабағы-
нан танитын, тілектерін айтқызбай орын-
дайтын. Олар да Кенжегалиды алақанда-
рына салып аялап оггі. Жалпы, қазақ үл-
кенді сьійлап өскен ел гой; дегенмен Кен-
жекецнің үлкенді сыйлауы, оларды қүрмет 
тұгуы ерекше. Мүны саналы сабақ, айрық-
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КЕМ 1,1 T¥JIFA, КОШЕН КАИРАТКЕР 
Кенжегали Сагадиев аса корнекті га-

лым, оны үдкей биікке көтерген де, жар-
ты әлемге танымал еткен де, асқан абырой-
атақ әперген де, бүгінгідей ірі түлга етіп 
қальштастырган да оның галымдыгы. Бес 
жүзден аса гылыми еңбектің авторы, оның 
ішІнде 50-ге жуық Іргелі гылыми монОціа-
фиялар, кітаптар, окулықтар мен оку құрал-
дары бар. Бірақ әңгіме жазылган еңбекгің 
санында емес, гылымга қосқан үлесінде, 
қоғамга тигізген пайдасында. Міне, осы 
талап түргысынан галым Сагадйев алды-
на адам салмайды. 

Оның негізі - ең алдымен Кенжекеңнің 
тума таланты, шексіз еңбекқорлығы, жа-
лықпайтын ізденімпаздыгы. Эр мэселеге 
байыппен, парасатпен қарап, ой-өрісімен 
елшеп, осал жерін тауыл, оны жетілдіруге 
үмтылатыны. «Наука - истина, помножен-
ная на сомнение» деген классикалық қагида 
бар. Кенжегали осы қагиданы тусініп кана 
қоймай, оны күнделікті ойдагыдай іске асы-
рьш жүрген галым. 

Кезінде Кировтың атымен аталған Қаз-
МУ-де гылымның уызымен ауызданып, 
Мэскеудегі гылыми мекгепте оз талантын 
шывдады. Алгашқы гылыми зерттеулерін 
өндірісті материалдык-техникалық жаб-
дықтаудың келелі мэселелеріне арнады. 
Осы озекті тақырып бойынша кандидат-
тык, соңынан докгорлық жұмыстарын қор-
гады. Бірнеше іргелі гылыми еңбекгері жа-
рық көрді. Кеңестер Одагында бірінші бо-
льш осы саланың тиімділігін аныктайтын 
өлшемдер жүйесін жасап, оларды таңдап, 
қолдану әдістерін үсынды. Өндірістік жаб-
дыкгауцьщкөтерме сауда жүйесіне көшу қа-
жеттігін дэлелдеді. Барлық дүние жоспар-
ланып коятын социализм қогамьшда бүкіл 
саланы түгелдей нарықгақ экономика қа-
тьшасына кошіру іуралы сол кезде ұсыныс 
жасау гылыми ерлікпен пара-пар болатьш. 

«¥лы адамдар уақытынан оза жүрген-
дер, ал акылдылар уақыт талабын терең 
тусінгендер» деген ұгым бар. Кенжекең 
уақыттың талабын, болашақтың татдырын 
дер кезінде тусіне білген галым. Еліміз еге-
мендік альш, экономикамыз нарыққа көше 
бастаганда жіберген қателеріміз аз болтан 
жоқ. Нарық қатынастарыньщ заңдылықта-
рьга ескермей, қолдан жасалган кесапаттар 
да болды. Осының бэрін көріп-біліп журген 
Кенжегали қарап отыра алмады. Шешімін 
таппай жатқан когггеген мэселелер бойынша 
мақалалар, кітаптар жариялады. Елбасына, 
Укіметке, Парламентке гылыми негізделген 
маңызды ұсыныстар жолдады. 

Ресей валютасының ^магында жүрген 
кезімізде үзақка еозбай үлттық валюта енгі-
зудің қажеттігін, ол тәуелсіздіктін; негізгі 
кепілі екенін дэлелдеп, егеменді Қазақс-
танның болашак қаржы-қаражат саясаты 
іурапы өзінің түжырымдамасын ұсьшды. 

Нарықтық экономика дамуындагы орта 
таптыіі рөлін посткенестік ТМД елдерінде 
алгашқы болып котерген де Сагадиев. Бүл 
такырып бойынша күрделі гылыми зертгеу-
лер жүргізді. КеНжекеннің басшылыгымен 
жасалғаы орта таи туралы шндепция Прези-
дент жанындағы Ұлттық Кеңес мэжіпісінде 
талқыланып, қолдау такты. Егер де шагын 
жэне орта бизнес дамып, орта таптың біраз 

үжыммен бірге өсш-жетілді. Ең үлкен фа-
культет деканының орынбасары, институт' 
тың партия комитетінің хатшысы, он жыл 
бойы ректордың бірінші орынбасары-оку 
ісі жөніндегі проректоры болды. Бұл жыл-
дар үжым үшін де, Кенжекеңнің жеке оз 
басы үшін де өрлеу, өсіп-оркендеу жылда-
ры болды. Кенжегали кемелдене түсіп, бо-
йына озык тэжірибе жинап, белгілі галым, 
үлкен үстаз, үлгілі түлга, жогары оқу ор-
нынын басшысы ретінде қалыптасты. Жэй 
басшы, көптің бірі емес, қайталанбас, дара, 
ізденімпаз, жаңашыл, жасампаз, реформатор 
басшы болып калыптасты. 

Басшы Сагадиевтің осы қасиетгерінің 
желісін Қазакстан жогары мектебінің бір-
неше оқу орындары көрді, соның аркасын-
да тез ныгайып, осіп дамыды. Солардың ап-
г а ш қ ы с ы Целиноградтын ауылшаруашылык; 
институты еді. Кенжекең ректор болып та-
гайындалган кезінде бүл үжымның жагдайы 
өте нашар десе де болатын. Қиьшдықтардан 
қорықпайтын, оларды жеңіп үйренген Кен-
жекең жаңа қызметіне күлшына кірісгі. Осы 
үжымды жетекші аграрлык оқу орындары-
ның біріне айналдырупы алдьша басты мақ-
сат етіп койды. Күні бойы ректорлық қыз-
метін аткарып, үжымның өзекті мэселелерін 
шешіп, тун оргасына дейін агрономия, мал 
шаруашылығы, ондірісті механикапандыру 
сиякты ауылтаруашылық пәндері бойын-
ша оқулықгар мен гылыми еңбектерді зер-
делеуге отырды. Кенжегалидьщ жанкепггі 
еңбегі оңды нэтиже бере бастады. Оқу про-
цесін жетілдіріп, гылыми зертгеу жұмыс-
тарын дамытуды қолга алды жэне оган қа-
жетгі жагдай жасады. 

Ректор Сагадиевтін ерен еңбегінің ең ай-
қын көрінісі институтшң материалдық-тех-
никалық базасын ертегідей стіп ныгайтуы 
еді. Бүл оңай шаруа емёс, өйткені институт 
Одақгың ауылшаруашылык министрлігіне 
қарайды, қаржыны Мәскеу бөледі. Ал Кен-
жекең бүган да жол тапты. Республиканын 
бірінші басшысы Д.А. Қонаевқа хат жаз-
дырып, Одақ министрінін қабылдауында 
болып, сол министрлік басшыларыньщ та-
балдырыгын тоздырып жұріп, қайсар рек-
тор ез дегеніне жетті, молынан каржылан-
дыруга ие болды. Республика мүмкіндігін 
де толық пайдаланды. Қазақстанның мем-
лекеттік агропром комитстінен болінген 3 
млрд. сом соның айгагы. 

Жалпы, үлкендердің алдына барып, қа-
былд̂ гында болып, сөзінді өткізіп, айтқа-
ныңа кондіре білу - үлкен өнер. Оресі биік, 
оріСі кең Кенжекең бүл өнерді шебер меңгер-
ген. Казагропромнан алган 3 млрд сомның 
тарихын Кенжегали озі былай баяңдайды. 

« - Осы мемлекеттік комитеттің бас-
тыгы М.Г. Моторикога барып, сәлем беріп, 
өзімді таныстырдым. Михаил Георгиевич, 
мен Целиноград ауылшаруашылык инсти-
тутына жаңадан тагайындалган ректормын. 
Сіз болсаңыз осы саланьщ басшысысыз. Ал-
дыңыздан отіп, Сізден бата алуга келдім, 
~ деп бастадым созімді. Бүл кіріспе созі-
ме риза болгандай жүзі жылып, бетіме ка-
рал күлімсіреп түрып: «Бүрышы ректор 30 
жыл отырган екен, сіз қырык жыл отыры-
қыз, менің батам осы», - дейді. Рахметімді 
айтып, енді каржы мэселесін қалай бастай-

лші-ак сұрап .ишм. С>ір<ік ОЯ мкслені шеш-
пейді. Ад Сіадей .чилдимрлтягал каржы 
тап схгырған үлкен басшьшың алдыида үсақ 
болғым келмейді жэне сіздердің биік мәрте-
белеріңізді де төмеидеткім келмейді, - дедім. 
Көтермелеп сөйлеген .сөзім коңіліне қонды 
ма,,дэлелім дэйекгі болды ма, төменгі бас-
шылар жоқ деп отырган каражаггы тапты-
рьш, мэселемді табан астында шешіп берді». 
Міне, Кенжекеңнің шеберлігі. 

Өзі күндіз-түні басы-қасында болып 
жүріп, қүрылысты күнделші қадагалай оты-
рьш, 7 қабатгы жаңа оқу гимаратын,арасын-
да үлкен асхана бар 2 жатақхана, 48 және 64 
пэтердік екі түрғын үй, жаңа талаппен са-
лынган эскери кафедра гимараты, санатори 
- профилакторий, медпункт, тіс протезінің 
кабинеті, Учхозда салынган мал дәрігерлік 
клиника жэне тагы баска нысандарды іске 
қосты. Ерекше атап айтатын тагы бір ны-
сан бар. Ол елімізде түңгыш рет ашылган, 
жогары багалы өсімдік сорттары мен жаңа 
биопрепараттар жасайтын Биотехнология ор-
талыгы. Одақ бойынша осындай 6 орталық 
ашылмақ болатын. Соның біреуі басқа жер-
де емес Целиноградта ашылуы - ол ректор 
Сағадиевтің жеңісі. 

Кенжегалидың ерен еңбегімен ашылып, 
жаңа күралдармен толық жабдыкталган осы 
Орталық гылымга озінің лайықгы үлесін қо-
сып, бидайдың жаңа сортгарын, малды ем-
деудің жаңа әдістерін шыгарьш, тагы бас-
ка коптеген жаңалыктарымен ауыл шаруа-
шылыгы гылымын дамытып, қазір айту-
лы гылыми зерггеу институтына айнальш 
отыр. Кенжекеқнің атқарган ролін ескеріп, 
оздері шыгарган бидайдың жогары енім бе-
ретін жаңа сортына «Кенжегали» деп ат қо-
йыпты. Бүл басшы енбегінің жанганы гой, 

Араға он жыл салып Кенжегали Әбен-
үлы озінің үпщан ұясы Алматы халық ша-
руашылыгы институтына, бұл кезде эконо-
микалық университет деп аталатын үжымга 
кайта оралды, енді ректор - бірінші басшы 
ретінде. Бүл кезде (1992 ж.) еліміздегі эко-
номика ахуалы да, с оган байланысты уни-
верситеттің жагдайы да мэз емес еді. Сон-
дықтан мүшкіл жагдайды тұзету үшін ради-
калды шараларга баруга тура келді. 

Республиканын барлық экономикалық 
ведомство басшыларын, атап айтқанда, Қар-
жы министрін, Еңбек министрін, Сыртқы 
экономикалық қатынастар министрін, Мем-
лекетгік экономика комитет! торагасын, Үлт-
тық банк төрагасын университетке шақы-
рьш, олармен бірге озі дайындаган шара-
лар жобасын жаи-жақты талкылайды. Олар-
дан толык колдау тауьш, мемлекет тарапы-
нан көмек сүрап, ҚР Президент! Н.Э. На-
зарбаев пен Премьер-министр С.А. Тере-
щенконьщ атына хат жолдайды. Оган жо-
гарыда аталган баспіылар жэне білім ми-
нистр! кол қояды. 

Көп ұзамай Президенттің жарлыгы мен 
үкімепің арнайы қаулысы шыгады. Универ-
ситет бүдан былай Басқару академиясы бо-
льш кайта күрылып, академия кызметкер-
лерінің жалақысы екі есе көбейеді. Жога-
ры биліктен колдау тапқан Академия ректо-
ры екі білекті сыбанып, реформата кіріседі. 
Оку жүйесі басқаша үйымдастырыла баста-
ды. Бұрынгы факультеггердін, орнына оқу-

микроэкономика, халықаралык экономика, 
кэсіпкерлік жэне бизнес негізд̂ >і. агробиз-
нес жэне тагы да басқа жаңа бағыттагы ка-
федр алар ашылды. 

Кенжегали 1994 жьшы ақпан айының ба-
сында ҚР ¥ҒА Президенті болып сайланДы. 
Жалпы, Академия жүйесі Кенжекеңе бүрын-
нан таныс, осының алдына 1990-1992 ж.ж. 
Академия президиумьгаың Бас гылыми хат-
шысы қызметін атқарган. ҒЗИ үжымдары-
мен, белгілі гылыми мектептермен, олар-
дьщ жетекшілерімен тыгыз қарым-қатынас-
та болган. Сол жылдары «Казак КСР-ның 
гылым жэне гылыми-техникапық саясаты 
туралы» заңның жобасын дайындаган жү-
мысшы топты басқаріші. 

Бүл кез ел экономикасының элі де ты-
гырыққа тіреліп, гылым жүйесінің жагда-
йы нашарлап, оган бөлінетін қаржы жыл 
сайын кеми бастаган мезгіл еді. Бұл аздай 
қогамда Академияга карсы пікірлер пайда 
болып, Ғылым академиясы керек емес, бұл 
анохронизм, Кеңес дәуірінің қалдыгы деген 

мұндаи керегар пшрге күлак асқан үюмет 
басшылары да болды. Міне, осындай аласа-
пыран уақытга Кенжегали Академияга бас-
шы болып келді. Жалпы, Сагадиевтің кыз-
мет жолында мынадай заңдыльщ кездеседі. 
Таг дыр оны ең қиьш кезендерде, түйіткіл-
дер коптен қордаланып калган, баска азамат-
тардьщ қолынан келе бермейтін аса жауап-
ты қызметтерге жұмсап отырган. Бірақ ол 
ешбір қиындықтан қорыкқан емес. Қайта 
шабыттанып, куш-қайратьш жинап, ақыл-ой 
парасатын жандандырып, бай тәжірибесін 
жүмсап, жаңа қызметке ентелей кірісіп ке-
те ді. Бұл жолы да солай болды. 

Кенжегали оте сауатты эрі сұңгыла бас-
шы ретінде жаңа қызметін Едбасының қол-
дауымен бастайды. Академия президевті бо-
льш сайланган алгашқы күндері-ақ Елбасы-
ның «ҚР ¥ҒА мэртебесі жэне галымдарды 
мемлекетгік колдау шаралары туралы» жар-
лыгы "шыгады. Бүл жарльщ жаңа сайланган 
Академия президентіне біраз ой-жоспарла-
рын іске асыруга мүмкіндік берді. 

Қазақстанның гылыми-техникалық 
элеуетін ныгайтуга багытгалган бағдарлама 
жасалды, осы саладагы Академияньщ негізгі 
міңдетгері белгіленді. Осыган байланысты 
ҚР ҰҒА гьшыми күрылымдарьш түбегейлі 
қайта кұру шаралары іске асырылды. Ке-
рексіздері қыскдртылып, гылымды дамыту-
дьщ үздік багытгары бойынша жаңа құры-
лымдар, атап айтқанда, генетика жэне ци-
тология институты, әлеуметтану жэне сая-
саттану институты, Қараганды фитохимия 
институты, Шымкент Аймақтық экономи-
ка институты ашылды. 

Үкіметке, коммерциялық банктерге, 
кәсіпорындар мен акдионерлік қогамдарга 
өндіріске енгізуге жэне тәжірибелік сьшаққа 
дайын 180-нен аса озық технологияның жо-
басы үсынылды. Олардың біразын ЮНЕС-
КО-ның гылыми сарапшылары мүкият ка-
рал, халықаралық талаптарга сай келетін жо-
балар деп багалады. Күрделі гылыми-техни-
калық мэселелерді мүдцелі министрлікгер 
мен ведомстволардың қатысуымен Акаде-
мияньщ президиум мәжілісінде бірге тал-
қылау түракты тэжірибеге айналды. Сөйтіп, 

га алды. Аграрлық гылымньщ басты-басты 
багыпарын анықтап, оларды зертгеу жұ-
мыстарыньщ жобалары жасалды. 

Жаңа заман талабына сай жогары ауыл-
шаруашылык білім беруцің жаңа философия-
сын калыптастырды. Оның негізгі идеясы -
оз елін сүйетін, халқын қүрметтейтін, соны-
мен бірге әлемдік адамзаттык қүндылыктар-
ды бойына сіңірген ^ыл зиялысын тэрбие-
леу. Бұл оте үлкен парасаттыльщтың ныШа-
ны болатын. Осьщдай өнегелі істердің арка-
сьшда, Қазақ аграрлық университетінің абы-
ройы артып, биік деңгейге көтеріліп, 2001 
жылы ҚР Президенті Н.Э. Назарбаевтың 
жарлыгымен Қазақстанның тогыз ЖОО қа-
тарында ұлтгақ мэртебеге ие болды. 

Жаңашыл басшы К.Сагадиевтің шапа-
гаты тиген тагы екі жогары оку орны бар. 
Олар Халықаралық бизнес университеті 
жэне Халықаралық ақпараттық технология 
университет! Бүл үжымдарды оз қолымен 
қүрып, түсауын кесіп, үлкен жолга шыгар-
ган Кенжекеңнің озі. Жаңа тгагті осы оқу 
орындары халықаралык талаптарга жауап 
беретін жогары білім жүйесінің жаңа үлгісі 
ретінде кұрылды. Осы талапка сай дайын-
далатын мамандар тобы анықталып, жаңа 
типті оқу-әдістемелік кұжатгар жасалды. 
Әлемдік білім жэне гылымньщ озық тәжі-
рибесін меңгере отырып, университеттер аз 
уақытгьщ ішінде Қазақстанның айтулы жо-
гары оку орындарына жэне гылыми зерт-
теудің ірі орталықгарына айналды. 

Кенжегали ұстаз, галым жэне кайрат-
кер. Өресі биік қайраткер, қогам қайрат-
кері. Осы кырлары бірін-бірі толықшрып, 
байытып, азамат Сагадиевтің дара түлга-
сын калыптастырды. Ол жас кезінен-ак қо-
гамдык жұмысқа белсене араласа бастады. 
Оку орьшдарында комсомол, партия ұйым-
дары комитеттерін басқарды. Аудандық ке-
ңестерден бастап, қалалық, облыстық ке-
ңестердің жэне ІҚР Парламентінін депута-
ты болып сайланды. Ал ректор жэне Ака-
демия президент! болып жүргенде аткарган 
қоғамдык қызметтерінде есеп жоқ. ҚР Пре-
зидент! жанында қүрылган бірнеше үлттық 
кеңестердің мүшесі, «Нұр Отан» ХДП саяси 
кеңесіне, Республикалық деңгейдегі бірнеше 
комитетгер мен комиссияларга мүше болды, 
Республикалык «Білім» қогамын басқарды. 

Парламент мэжілісінің депутаты кезін-
деҚаржы жоне бюджет комитетінің торага-
сы қызметін атқарып, еліміздің бюджет жү-
йесін жетілдіру жолына коп еңбек сіңірді. 
Кенжекең бүл жерде де өзінің реформатор-
лык мінезінен танган жоқ. Мэжіліс жүмы-
сына копгеген үсыныстар беріп, жанальщ-
тар енгізді. 

Ірі түлгалардьщ қадір-қасиетін, ақыл-
парасатын, тындырган тірліктерін, ерен ең-
бегін, қайраткерлік қабілетін, басшылық та-
лантын, галымдық ой-өрісін таразылап, ма-
тематикалық дэлдікпен олшейтін олшем 
жоқ. Қазіргі айтып жүрген IQ корсеткіші 
ақыл-ойдың нәтижесі емес, мүмкіндігі гана 
(потенциалы). Ал кейбір болмысы белек, 
омірі онеге, атын үлкен мактанышпен ай-
татын, Кайталанбас дара түлгаларды ел ара-
сьшда «феномен» деп атайды. Егер біз осы 
олшем академик Сагадиевқа лайық деп тал-
сак қателеспейміз. 

ша адамгершілік, тіпті, Кенжегалидын пара-
сатгылық мектебі десе де болғандай. 

Кенжеғали өсіп-өнш, жан-жағына жайқа-
лып бүтақ жайган қасиетіі мэуелі агаш сияк-
ты, бақытгы омір сүріп жатқан қадірлі де, 
құрметгі эулеттің бас иесі. Отагасы міндетін 
мінсіз аткарып келе жатқан сүйікті жар, 
сүйкімді ата, онегелі әке, қамқоршы тэр-
биеші-тәлімгер. Әулеттің жақсы атын шы-
гарьш, эке үмітін, ана сүтін ақтаган үлдары 
Нүрлағі, Ерлан, Ербол ержетіп, эке жолын 
куьш, халқына аянбай қшмет етіп жүр. Он 
шакты немеренің алды да есейіп, қызмет-
ке араласып, азамат болып қалды. Сүйікгі 
жары Нагытайдың орны болек. 

Ер жігітгің бакыты отбасьгаан бастала-
ды. Өмірлік серік, айнымас жар таңдаған-
да Кенжегали жолы болган жігіт. Әулетке 
құтты келін болып түскен Нагытай - ша-
ңырақтың киесі, барлық үй шаруасының 
иесі, агайьш-туыстардьщ үйыткысы, Кенже-
галидьщ сүйіктісі, нагыз қамқоршысы бола 
білді. «Ер азаматтың багын да ашатын, жо-
лын да ашатын эйел», - дейді Нагытайдың 
озі. Оның эйел, жар ретінде негізгі қаги-
дасы «ерім-пірім» деп қарап, ер азамаггың 
абыройын ойлау. «Дана халкымыз шоқгы-
гын жауыр етіп алмас үшін, хас түлпарын 
қара шаруага салмайды... Азаматымның 
багы жанып, жолы ашылсын десеңіз, оны 
түлпардай баптап, мэпелеп, күтіп, сыйлау 
керек». Міне, бұл - Нагытай Әбітай қызы-
ныц ұстанымы. 

Кенжегали оз дарыны, оз таланты, оз 
еңбегімен қоса Нагытайдың баптауымен, 
камқорлыгымен, сый-қүрметімен осіп жетіл-
ген тұлга. Мұны Кенжекец багалай да білді. 
«Менің ешнэрсеге алаңдамай гылым-білім-
мен, ел ісімен араласуымды Нағытай асқан 
шеберлікпен үйлестіре білді. Сүйген жар 
адам омірінің бақыты мен ышнайы тыны-
сы. Нагытай мен үшш осындай жар», -
дейді Кенжегали. 

Кенжегали Әбенүлының білім мен гы-
лым жүйесіне, қазақтын рухани дүниесіне, 
экономикамыздың осуіне, когамымыздьщ 
дамуына қосқан орасан зор үлесі озінің 
лайықты багасын алды. Ол Еңбек Қызьш 
ту, Халыктар Достыгы, Парасат, II дәре-
желі Барыс, Отан ордендерінің жэне коп-
теген медальдар мен күрмет грамоталары-
ньщ, күрметті атақтардың иегері. Оган қо-
гамдык үйымдардьщ, отандық жэне шет ел 
білім орындары мен гылыми орталыктары-
ның марапаттарын қосайық. Түжасы таныл-
ган, еңбегі жанган деген осы шыгар. Бірақ 
Кенжегали үшін ен биік, ең қасиетті мара-
пат, ол ел-журтының, халкының сый қүр-
меті. Еңсесін көтеріп, кеудесін керіп, басын 
тік үстап, аягьга нык басып жүргені де осы 
халық құрметінің арқасы. 

Азамат Кенжегали Сагадиев оз тагды-
рына риза. Әмірде асыгы алшысынан түр-
ган адам. Бірак асык озінен-озі алшы түр-
майды, оны иіре білу керек. Кенжекец ~ оз 
тагдырын озі жасаган, оз түгырын озі түр-
гызган, оз түлгасын өзі сомдаган Азамат. 
Алпыс жылдан аса араласып, бірге келе 
жаткан менің досым, күрдасьш, әріптесім, 
замандасым Кенжегали, елі таныган, жұр-
ты сыйлаган, халқы күрметтеген кемел де, 
орелі түлга К.Ә. Сагадиев осындай. 


