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...Кәдімгі Тоқтар Әубәкіров 
десе – бәріміздің көз алдымызға 
жайдары жүзді, құрыш денелі, 
сұңғақ бойлы қағілез-қайсар 
азаматтың шуақ шашқан нұрлы 
бейнесі жылыұшырап келе 
қалады. Тоқтар Әубәкіров десе, 
бұдан ширек ғасыр бұрын бар 
қазақтың туын көтеріп, рухын 
асқақтатып оның ғарышқа 
аттанған ұмытылмас сәті еске 
түседі. Бүгінде жігіт ағасына 
айналған қалыбы қыран тектес 
қайсар жанға деген қазақтың 
ілтипаты әлі күнге дейін бір 
мысқал кеміген емес! Осының 
бәрін көзбен көріп, құлақпен 
есту неткен ғанибет! Халықтың 
сүйікті ұлына деген шынайы 
сүйіспеншілігі, дархан пейілі 
нақ осындай-ақ болар! Ол – 
дыбыстан да озған ең қуатты 
кеңестік 50 әскери ұшақтың 
тұсауын кескен атақты сынақшы-
ұшқыш. Сол кеңес заманының 
өзінде әскери авиациядағы 
айрықша жетістігі үшін Гинне-
стің рекордтар кітабына кірген! 
Ол – Дүниежүзілік авиация 
музейінде (АҚШ) есімдері 
мәңгілікке мәрмар тасқа қаша-
лып жазылған ірікті он әскери 
ұшқыштың үшіншісі! Қазақ үшін 
мұның ешқайсысы ешқашан да 
көптік еткен емес, бірақ... осы 
жылдар ішінде менің айрықша 
аңғарғаным – Тоқтар Әубәкіровті 
жанындай жақсы көретін қазақ 
халқы үшін ол тек – тұңғыш 
ғарышкер! Ғарышкер болғанда, 
атақ-абыройы, салмақты түр-си-
паты, жымиған жылы күлкісі бар 
сәнімен, әрімен үйлескен сүйікті 
ғарышкер! 

Ал, енді мына қызыққа назар 
аударыңыз! Өте білімдар, білгір 
қытайлық профессор-дәрігер 
Тоқтар ағамыздың ғарышкер 
екеніне сенбей-ақ қояды!.. Неге? 
Адамның дене жаратылысының 
кәнігі кәсіби маманы – физиолог 
ғалым басын шайқай-шайқай 
таңданып, ақыр соңында мой-
ынсұнғаны шығар, сүйсіне келіп 
Тоқтар ағама қолын ұсынады! 
Мұнда қандай жұмбақ бар? 
Ендеше, көпшілікке беймәлім 
бұл жайттың шешуін шамамыз 
жеткенше тауып көрейік!

 ...1999 жылы желтоқсанда 
Алматыда ежелден орныққан 
әскери-дәрігерлік комиссияның 
ең соңғы сараптамасының қо-
рытындысына сәйкес, гимнасти-
кадан КСРО спорт шебері Ләйла 
Ергешқызы жаңадан жасақталып 
жатқан қазақстандық ғарышкер 
қыз-келіншектер тобына ілікпей 
қалды. Сондағы талдырмаш 
қыздың қарақаттай жанарынан 
тамшылаған моншақтарды көру 
қандай ауыр еді. О баста даңқты 
спортшының бірінші қазақ қызы 
ретінде ғарышкерлер тобына 
ілінетініне көпшіліктің еш күмәні 
болмаған-ды. Бірақ, физиология-
лық барлық мәліметтер талап-
қа сай келгенімен, Ләйланың 
жамбас сүйегі біткен ұршығында 
иненің жасуындай сызат-сынық 
бар болып шықты. Тынымсыз 
жаттығудың бірінде байқаусызда 
алған беймәлім дене жарақаты, 
сүйектегі сызат аяқ-қолы балға-
дай спортшы қыздың ғарышқа 
бет алған даңғыл жолын шорт 
кесті де тастады. 

Дәрігерлер бізге салмақсыз-
дық жағдайында иненің жасуын-
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дай сол сызат көзге көрінбеген-
мен, ғарыш кеңістігінде оның 
өміріне үлкен қауіп төндіретіні 
туралы уәж айтты. Салмақсыз-
дық жағдайында, яғни ғарышта 
адам ағзасының жасушалары 
еркінен тез айырылатыны 
туралы сонда білген едім. Кеңес 
Одағының ғарышкері, Кеңес 
Одағының екі мәрте батыры Ви-
талий Севастьяновтың ғарышқа 
шыққан екінші сапарынан 
келгенде бір сирағының екінші 
сирағынан ұзарып оралғаны 
ғарыш зерттеуші дәрігерлерді 
ойлантып, жаңаша қам жасатқан 
дегеннен де хабардар болатын-
быз. Ғарышта адам сүйегіндегі 
кальций элементі термен бірге 
суша ағып кетеді дегені және 
бар... 

Тоқтар ағамның ғарыштан 
оралғанда Жерге өте қиналып 
түскен жайын өз басым көпке 
дейін түсіне алмай жүрдім. Оның 
мән-жайын сұрағанымда: «Қай-
туға бір тәулік қалғанда ұйқым 
келмеді. Содан соң сапарлас 
әріптестердің жұмысын жеңілде-
ту үшін оларға жағдай жасадым, 
бар жұмысты мойныма алдым. 
Олар демалды. Оның үстіне, 
Жерге топ ете түскенде шар 
кабинадағы сапырылыса құлаған 
бірнеше контейнер мені басып 
қалды», деген. Ол рас. Борттық 
жазбаларда мұның барлығы 
тіркелген. 

Нақтырақ айтсам, «Ғарышкер 
Тоқтартану ілімінде» азды-көпті 
журналистік тәжірибе жи-
нақтаған мені сан жылдар бойы 
мазалаған сауалдың болғанын 
да жасырмаймын. Өйткені дей-
ікші, мәселен, жүйкесі темірдей 

әскери-сынақшы ұшқыштың 
ғарыштан Жерге оралатын 
тәулікте ұйқысының «бұзылуы-
на» не себеп? Одан да зор он-
сан салмақсыздық сынақтарын 
басынан өткерген, дыбыстан 
озған қыранның жүрегі қағып, 
көңілі толқып қобалжуы тіпті 
де мүмкін емес, меніңше?! 
Ұшқыштың қан қысымы еш 
уақытта 120/80 көрсеткішінен 
ауытқыған емес. Жиырма бес 
жыл бойы қалыптас қан стан-
дарттық өлшем солай. Ендеше, 
не себеп? Не себеп... Амал жоқ, 
қытай дәрігері Люнь мырзаның 
айтқанына жүгінуге тура келеді. 
Тұңғыш ғарышкеріміздің күллі 
физиологиялық болмысынан 
бір мін таппаған қытай дәрігері 
оның мойын омыртқасындағы 
зақымданған сызатты көргенде, 
Тоқтар ағаның сынақшы-ұшқыш 
әрі ғарышкер екенін білген-
де ғой, «Мүмкін емес, мүмкін 
емес...» деп шалқасынан түскені. 
«Ғарыш кеңістігінде салмақ-
сыздық жағдайында мынадай 
сызатпен жаныңыз ауырмай қа-
лай шыдадыңыз?» дегені шығар, 
бәлкім?! 

Мойын омыртқа жарақатын 
еңбегі сіңген сынақшы-ұшқыш 
1986 жылы «Тбилиси» авиата-
сығыш крейсеріне дыбыстан 
жылдам МиГ-29К әскери ұшағын 
қондырған кезде алған... Ең 
төменгі жылдамдық сағатына 
250 километр! Кемеге табан 
тіреген 25 тонналық әскери 
ұшақты ілгек арқылы қас-қағым 
сәтте тоқтату! Осының бәрін көз 
алдыңызға елестетіп көріңіз... 
Сынақшының дыбыстан озған 
зымыран тектес бейтаныс 

ұшақпен көкке әрбір көтерілуі 
өліммен бетпе-бет келу екенін 
екінің бірі білеміз бе?! 

Президент Нұрсұлтан На-
зарбаевтың тұңғыш ғарышкерді 
ұшуға дайындау барысындағы 
кедергілі қиын кезеңдерде: 
«Тоқтар, бауырым, қазағың үшін 
жаныңды беруге дайынсың ба? 
Уақытты созбайық...» дегенде: 
«Дайынмын!» деген өр тұлғалы 
азаматқа сенгені болар. Тоқтар 
аға ғарышқа ұшқанда 45 жаста 
еді! Биыл, Алла тағала қаласа 70-
ке келеді. – Тоқтар аға, амери-
калық тұңғыш ғарышкер Джон 
Гленн 77 жасында екінші рет 
ғарышқа барып рекорд жасады! 
Ендеше, сізде де әлі бір тәуе-
кел бар ғой... – деп әзілдесем, 
ол әдеттегідей: – Енді не істеп 
жүрсіңдер, дайындалыңдар... қи-
мылдаңдар, қаражат жинаңдар... 
мен әрқашан да дайынмын! 
– деп жарқылдай күледі. Өзіне 
ғана тән күлкі. Халыққа таныс 
сол шуақты да жайдары күлкі. 
«Голливуд жұлдыздарының» 
күлкісі Тоқтар ағамның жан жа-
дыратар бір ғана жымиғанының 
жанында жіп есе алар ма екен?! 
Міне, нағыз батыр! Міне, нағыз 
қазағының қыраны! 

P.S. Мойын омыртқа 
сызатының зардабы – жи-
налған мәліметтерден кейінгі 
жасаған өз болжамым екенін 
ескерткенді жөн санадым.

Талғат СҮЙІНБАЙ,  
«Үш ғарышкер» мақаласынан 

үзінді («Егемен Қазақстан») 
2016 жыл.

 Елімізде тұңғыш рет ауылдық 
округтері әкімдерінің сайлауы өтеді. Осы 
орайда, сайлау процесінің ашықтығы 
мен заңдылығын байқау үшін «Партия-
лық емес байқау орталығы» құрылып, 
жұмысын жолға қоюда. Аталмыш орта-
лықта өңіріміздің 500-ге жуық бақылау-

Сайлау – 2021

Салтанат ІЛИЯШ,

ынтымақтастыққа дайын осы орталықты 
құрды» деп хабарлаған еді сол кезде 
Азаматтық альянстың президенті және 
орталықтың басшысы Бану Нұрғазиева. 

Орталық байқаушыларды ел бойын-
ша сайлау учаскелерін барынша қамту 
үшін үздік әлемдік стандарттар бойынша 
оқытылады.

Қарағандыда ауылдық округ әкімдері сайлауында тәуелсіз бақылау жү-
зеге асырылады. Сайлау процесін байқауға «Партиялық емес байқау орта-
лығы» республикалық қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық 
филиалы 500-ге жуық тәуелсіз бақылаушы даярлауда. 

шысы арнайы оқытудан өтуде. Мақса-
тымыз – алдағы сайлаудың ашық, заңға 
сәйкес өтуіне өз үлесімізді қосу, – дейді 
«Партиялық емес байқау орталығы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Қарағанды облыстық филиалының 
төрағасы Сұлтан Шаймағанбет.

Қазір бақылаушылар арнайы оқы-
тудан өтіп, сайлау үдерістеріне қатысты 
білімін шыңдауда. Жалпы, «Партиялық 
емес байқау орталығының» қызметі сай-
лауды, оның ішінде сайлау учаскелерінде 
байқау мен мониторинг жүргізу арқылы 
сайлау процесіне жүйелі түрде қатысуға 
бағытталған. 

Партиялық емес байқау орталығын 
Қазақстанның Азаматтық альянсы 2020 
жылы құрғанын айту керек. 

«Қазақстанның Азаматтық альян-
сы мемлекеттік емес ұйымдардың ірі 
бірлестігі ретінде түрлі үкіметтік емес ұй-
ымдардың күш-жігерін шоғырландыруға 
шешім қабылдады және барлық партия-
лы емес бақылаушылармен сындарлы 

Бас имам Құрбан айт мейра-
мымен құттықтап, оның қасиет-
тері мен ізгіліктері жайлы түсін-
діре кетті.

«Жағдайы бар адамға Құр-
бан айтта құрбандыққа мал 
шалу – Ханафи мәзһабында 
уә жіп. Оған аят-хадистерден 
мы на дай дәлелдер бар: Алла 
Тағаланың Құран Кәрімде: «На-
маз оқы және құрбан шал», 
– деп бұйыруы құрбан шалу-
дың уәжіптігін білдіреді. Құр-
бан шалудың бізге мәлім әрі 
беймәлім көптеген пайдалары 
мен, хикметтері бар. Дегенмен, 
негізгі мақсат – Алла Тағала-
ның разылығына бөлену. Мал 
шалғанда пенделердің ниетінің 
негізге алынатындығы Құран 
Кәрімде былайша баяндалған: 
«Ұмытпаңдар, олардың еті де, 
қаны да ешқашан Аллаға жет-
пейді. Оған жететін жалғыз 
нәрсе – жүректеріңізге ұялаған 
тақуалық, Аллаға деген құр-
мет», – деп құр бан шалудың 
Құрандағы қасиетінен сөз етті 
бас имам.

Бұдан басқа, Өмірзақ қажы 
Қазкенұлы адамгершілік ілімі 
жайлы да сөз қозғады. «Адал-
дық – адам бойындағы ең игі 
қасиет. Адамгершілік – қаси-
еттің ең асыл бөлігі. Физика 
ғылымы бар, математика ғылы-
мы бар. Сол сияқты адамгер-
шілікті де ғылым ретінде қарау 
керек. Оның шоқтығы бәрінен 
де биік. Үйдегі отбасыңа, еткен 
қыз метіңе адал болу керек», – 
деп бас имам игі қасиеттердің 
«елім, жерім» деген әр азамат-
тың бойынан табылу керектігін, 
қазақ елінің сонда ғана еңсесі 
биік болатынын айтты.

Жалпы, жемқорлықтың жо-
лын кесетін бірден-бір амал-
ды уағыз-насихат деп ойласақ, 
Өмірзақ қажы бұл тақырып 
төңірегінде де Құран хадистері-
нен мысалдар келтіріп, уағыз 
айтты. Бала тәрбиесі жөнінде 
де тереңнен сөз қозғап, бала-
ны тәрбиелемес бұрын, өзімізді 
тәрбиелеу керектігін баса айтты. 
Ал, бала үйдегі ата-анаға қарап 
бой түзейтінін алға тартты. 

– Жалпы, ұрпақ тәрбиесі-
не дана халқымыз да қашанда 
бей-жай қарамағаны белгілі. 
Ислам діні бала тәрбиесі тура-
лы маңызы зор толғамдар мен 
пайдалы насихаттарға толы. 
Балаға жақсы есім қою, оған 
тәлімді де парасатты тәрбие 
беру – ата-ана үшін ең ұлағатты 
парыз. Бала тәрбиесі ешқашан 
салғырт қарауды көтермейтін, 
аса бір күрделі де маңызды 
іс. Адамды адамдық қалыпқа 
келтіретін де, аздырып, тоз-
дыратын да тәрбие жұмысы. 
Балаға жас кезінде әсер ететін 
құбылыстар әр түрлі болған-
мен оларды тәрбиелеуші әри-
не, ата-ана. «Ұрпақ тәрбиелі 
болса, сол ұлттың болашығы 
да жарқын болмақ» – демекші, 
«Баланы жастан» деп халқымыз 
бала тәрбиесін әріден бастау 
керектігін де айтып кеткен. 
Адамгершілік үстемдік құрған 
қоғамның азаматын тәрбие-
лейтін мектеп – Отбасы. «Отан 
– отбасынан басталады» деп 
те айтамыз. Отбасы ұрпақтың 
бойына рухани құндылықтарды 
қалыптастыратын мектеп десек 
те болғандай, – деп, отбасының 
амандығы мен Отанның ты-
ныштығын тіледі бас имам.

Адалдық жайлы 
әңгімеледі
Қасымхан ҒАЛЫМ,

«Antikor ortalygynda» ҚМДБ-ның Қарағанды об-
лысы бойынша өкіл имамы Өмірзақ қажы БЕКҚОЖА 
«AntikorLive» жобасы аясында тікелей эфирге шықты. 
Бас имамның рухани құндылық туралы орамды ойла-
рын, салмақты сөздерін Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл агенттігінің «Instagram» парақшасындағы 
оқырмандар тыңдады.
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