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Қазақстан Республикасы мен Ирландия 

Республикасы арасында дипломатиялық 
қатынастар орнату туралы ноталар алма-
сылды. 

Қазақстан Республикасы мен Израиль 
мемлекеті арасында дипломатиялық қаты-
настар орнату туралы ноталар алмасылды. 

Қазақстан Республикасы мен Зимбабве 
Республикасы арасында дипломатиялық 
қатынастар орнату туралы ноталар алма-
сылды. 

Қазақстан Республикасы мен Мадагас
кар Республикасы арасында дипломатия
лық қатынастар орнату туралы ноталар 
алмасылды.

 Күнтізбені парақтаған 
Қызғалдақ АЙТЖАН.

 

«Қазпочта» АҚ  индексі:  65484

Баспасөз – 2021

Мекемелер мен кәсіпорындар үшін 6 айға – 5834, 60 тг.
Жеке адамдар үшін 6 айға – 3086,60 тг.

Мекемелер мен кәсіпорындар үшін 6 айға – 5900,80 тг.
Жеке адамдар үшін 6 айға – 3092,80  тг.

Сондай-ақ, газет редакциясында баспа бағасы бойынша (жеке тұлғалар үшін алты айға – 2058,00 тг.) жазылу жүргізіледі. Тел.: 8(7212) 435788, 435782

 

БЕТПЕРДЕ ТАҚ, ЖАҚЫНЫҢА 
ЖАНАШЫР БОЛ!

COVID-19
8-сәуірде жаңа 169 жағдай тіркелді, 

96 адам жазылып шықты

1048 адам 
ем алуда

Індет жұқтырғандар саны  18 715 адам

Жазылып шыққандар саны 16 461 адам

Қайтыс болғандар саны  307 адам 

Облыс бойынша стационарларда

Вакцинаның 1-ші компонентін алды 14 207 адам

Вакцинаның 2-ші  компонентін алды 7 220 адам

12 сәуір – Халықаралық ғарышкерлер күні

Жәлел ШАЛҚАР,

Тоқтар ағамыз ғарышқа ұшқанға дейін, тәжірибелі ұшқыш ретінде өз қабілетін танытқан. Ол КСРО-да МиГ-
29К истребителін «Тбилиси» крейсерінен истребительге арналған трамплиннің көмегімен алғаш ұшырды. «Тби-
лиси» крейсерінен жаңа әдіспен ұшақты көкке көтеру оқиғасына бүкіл әлем көз тіккен. Ұшақтың трамплиннен 
түскендей төмен қарай зулап келіп, бірден көтеріліп кетуі маторына байланысты. Ұшқыш тағдырын секундтар 
шешеді. Титтей іркілсе, судың астына кетеді. Арқаның сарыдаласында еркін өскен ержүрек Тоқтар ӘУБӘКІРОВ 
сол секундтар арасында құлдилап та, көтеріліп те үлгерген. Авиация тарихындағы тұңғыш рет осы әдіспен ұшқан 
қазақ баласының бұл ерлігі Гиннесстің рекордтар кітабына енгізіліпті.

4-бетте

Биыл докторантураға құжат қабыл-
дау электрондық форматта, ал диссерта-
цияларды қорғау онлайн-режимде жүр-
гізіледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағ
дарламаларына түсу ережелері өзгертілді. Енді 
докторантураға қабылдау электрондық формат
та жүзеге асырылады. Өткен жылы бұл тәсіл ма-
гистратураға қабылдау кезінде тиімділігін көр
сетті.

Пандемияға байланысты студенттер мен ма-
гистранттарға қорытынды жұмыстарын онлайн 
форматта қорғауға рұқсат етілді. Егер диплом-
дық жұмыс немесе магистрлік диссертация он-
лайн форматта қорғалған болса, студенттерден 
«мөр» мен «қолтаңба» талап етудің қажеті жоқ.

Сонымен қатар, енді барлық докторлық 
дис сертация желіде трансляциялау арқылы он-
лайнрежимде қорғалатын болады. Бұл ғылыми 
жұмыстарды қорғау рәсімінің ашықтығы мен 
әділдігін қамтамасыз етеді.

Өз тілшімізден.

Құжат қабылдау – 
электронды форматта

Экотуризм

Елдегі туризм ахуалы айтылудан кенде емес. 
Оны дамытудағы ондық, елулік бар  Үкіметтің 
есебінде. Демек, Үкімет сол ондық пен елулік-
тің жоғын түгендеп, жыртығын жамайды алдағы 
уақытта. Ал, білсек, туризм қырық рулы ел секілді. 
Тарау-тарау тармақты. Бұған дейін медициналық, 
іскерлік туризмді сөз еткенбіз. Бүгін экотуризм 
жөнінде  ой қозғаймыз. Өйткені, шындап келген-
де, әр ауылда экотуризмдік әлеует бар. Ол іске 
аспай, әжетке жарамай жатқан мыңдаған гектар 
шұрайлы жер секілді әлеует. Ауылдың өзін ту-

ризмге айналдыратын менеджментті меңгерген 
менеджер-әкімдер бұйырмай-ақ қойды. Тарихқа  
айналған отыз жыл ауылды басқарудың жаңа 
форматын талап етіп кетті.  «Креатив тек қалаға 
ғана керек емес. Ауылға да  қажет» деді. Әсіресе, 
бүгінгі ішкі туризмді түлетеміз деген тұста. Айтуға 
оңай дерсіз. Әйткенмен, интернетте әр елдің осы 
жөніндегі  бейнесюжеттері қаптап жүр. Соны  көр-
генде ойлайсыз. Олардан неміз кем? Қазақ секілді 
олардың да  бір басы, екі қолы, екі аяғы бар. Басы 
артық емес....

 
Қызғалдақ АЙТЖАН,
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– Жансая Жанғазыұлы, уни-
верситет жанынан ашылған 
«Қа сым тану» орталығы Қара
ған дының ға на емес, тұтас елі
міздің рухани өміріне ғажап 
серпіліс әкелгені айдан анық. 
Әдебиеттанушы ғалым ретінде 
осы орталық ашылғанға дейінгі 
қасымтанудың деңгейі туралы 
пікіріңізді білгіміз келеді...
– Жасыратыны жоқ, біздің уни

вер ситет жанынан ғылымизерт теу 
ор талығы ашылғанға дейін қасым
тану реа нимациялық жағдайда ау ыр 
тыныстап тұрған. Бір ғана мысал кел
тірейін, Қасым Аманжолов мұра ларына 
қатысты өткен ғасырдың 70ші жылда
рында Тұрсынған Әб ді  рах манованың 
докторлық дис сер тациясынан кейін 
ешқандай кө  лемді еңбек жазылмаған. 
Біздің әде  биеттану ғылымында бір 
үлкен кем  шілік бар. Белгілі бір ғалым 
әл де бір шығармашылық тұлға туралы 
ғылыми зерттеу жүргізе бастаса, ол 
та қырыпқа басқа ғалымдар жоламай
ды. Ол тақырып сол ғалымның «мен 
шігіне айналып» шыға келе ді. Яғни, 
біреудің «бақшасына тү су ге» ешкімнің 
жүрегі дауаламайды. «Жа зылмаған 
заң» негізінде қа лыптасқан осындай 
үрдістің сал да рынан Қасым мұраларын 
зерттеу мәселелері кен желеп қалған. 
Тұрсынған Әбдірах манованың диссер
тациясы негізінде жазылған «Қасым 
Аманжоловтың поэтикасы» атты 
көлемді монографиясы бар. Қасым 
ақынның мұрасы жөнінде жазылған 
жалғыз көлемді еңбек сол ғана.

Оның өзі сол кезеңдегі идео ло гия
лық талап, таптаурын көзқарас, тап
тық көзқарас негізінде жазылған. Бұл 
зерт теушінің кінәсі емес, әрине. За
ман талабы, әдеби процестің талабы 
солай болды. Осылайша, Қасым бей
несі естелікте ғана сақталып, мұ расы 
ғылыми айналымға түсе ал май келді. 
Бұл көзқарас ескірді, за  ман өзгерді. 
Ал, Тәуелсіздік жылда рын да Қасым 
мұрасына қатысты екі ғылыми жұмыс 
қорғалған екен. Құ ралай Қалиева 
мен Аманғали Мұх таров есімді екі 
әріптесіміздің зерт теулерін олжа санап 
келдік. Ақын ның 100 жылдық мерей
тойы қар саңында ұйымдастырылған 
ғылы мипрактикалық конференцияға 
қа тыс қан ғалымдардың зерттеу мақа
ла лары бар. Осыдан басқа ауыз тол
тырып ай тарлықтай олжамыз бол май 
келіпті.

– «Қасымтану» орталығы 
осы олқылықтардың орнын тол
тыра ала ма?
– «Толтырамыз» деп, білек сыба нып 

іске кірістік қой... Жалпы, универ ситет 
басшылығына белгілі ру ханият жоқ
шысы, көрнекті алашта нушы Нұрлан 
Орынбасарұлының ке луімен Орталық 
Қазақстанның ру хани өміріне үлкен 
сер піліс келді деп нық сеніммен айтуға 

Біздің сұхбат

Жансая  ЖАРЫЛҒАПОВ, 
филология ғылымдарының докторы, профессор:

Қасым қазағына, оның ішінде, Қарағандысына қайта орал ды! Академик 
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды универ ситеті жанынан ашылған «Қасымтану» 
ғылымизерттеу ор талығының ілкімді ізденісі осылай өктем сөйлеуімізге негіз 
бо лып отыр. 

Рас, қасымтану кенжелеп қалған екен. Кеңестік дә уірдегі идеологиялық 
талап негізінде шығармашылық ырық сыздықты басынан өткерген Қасым 
АМАНЖОЛОВ қамығып отырып: «Жаман өлеңім жақсы өлеңімді асырайды» 
деген екен. Қайсар рухты ақынның жауһардай жарқыраған бай мұрасынан 
осы күнге дейін бір ғана докторлық диссертация қорғалғанын білесіз бе? Тіпті, 
ақын өлеңдерінің кезінде бұрмаланған түпнұсқасына текстологиялық сарапта-
ма да жасалмаған. Ал, университет ректоры, заң ғылымдарының докторы, ҚР 
Ұлттық ғылым академиясының корреспондентмүшесі Нұрлан ДУЛАТБЕКОВТІҢ 
бастамасымен ашылған орталық осы олқылықтардың орнын толтырмақ. 
Орталық жетекшісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Жан-
сая ЖАРЫЛҒАПОВ бастаған шығармашылық топ Алматы қаласына сапар-
лап, олжалы оралды. Сауапты сапардың салмағы мен олжасы жайлы Жансая 
Жанғазыұлымен ой бөліскен едік...

 

ор налас тыруға ақынның қыздарының 
келі сімін алдық.

Ақынның өзі көзі тірісінде Мәс кеуге 
барған сапарында бірталай кітаптар са
тып әкелген екен. Оның ішінде татар 
әдебиеті, орыс әде биеті, тағы басқа 
да әлем әдебиеті жау һарларының 
орыс тіліндегі нұс қалары бар. Ондағы 
мақсаты сол клас сикалық туындылар
ды қазақ ті ліне аудару болған. Алайда, 
өмірі жет педі.

– Коммунистік цензураның 
Қа сым шығармашылығына ке 
рі ықпалы бол ғаны белгі лі. Көп 
өлең дері идеоло гия лық талап 
шең берінде редак ция ланып, 
түп нұсқа түбе гейлі өзгеріске 
ұшы раған де седі. Бо лашақта 
ақын туынды ла рының түпнұс
қа сын іздеу жоспар ларыңызда 
бар ма?
– Қасым Аманжоловтың өмірі мен 

шығармашылығы  туралы ең ал ғаш кө
лемді еңбек жазған белгілі ғалым Ес
мағамбет Ысмайыловтың өзі ақынның 
Се мейде жазған дәптерінің жоғалғаны 
туралы айтады. Ол кезең комму
нистік идеологияның әлі өз күшіне 
мінбей тұрған кезі еді. Яғни, ақын 
шығармаларында еркіндік, ұлт тық рух 
бар деген сөз. Өкінішке орай, ол дәптер 
біздің қолымызда жоқ. Оралдағы 
дәптерлерінің де көбі жоғалған. Со
нымен бірге, соғыста жүріп жазған 
отты жырларының да көбі жоғалғаны 
туралы өзінің ес телігінде жазады. 
Әрине, мүмкін болып жатса, ақынның 
қолжазбаларын із деп, тауып жатсақ, 
ғажап олжа болар еді...

Ал, енді Қасым жырларының ре
дак  циялануы, цензуралық тұрғы дан 
кү зелуі – сол кезеңдегі қазақ қа  лам гер
лерінің барлығы басы нан өткерген тра
гедия. Тіпті, Тә уел сіз дік жылдарының 
өзінде Қасым өлеңдеріндегі «Ленин», 
«Сталин» сөз  дерін басқа тіркестермен 
алмас тыру үрдісі болған. Біздің алға 
қой ған мақсаттарымыздың бір бағы
тында Қасымның 1955 жылы жарық 
көрген үш томдығының негізінде кейін 
жарияланып жүрген өлеңдеріндегі өз
герістерді қалпына келтіру мәселесі 
бар. Өйткені, сол үш томдық таң
дамалыдағы өлеңдері аса көп редак
цияланбаған екен. Бұл жинақты Тәкен 
Әлімқұловтың өзі бүкіл Қазақстанды 
шарлап, қолына түсіре ал маған. Ал, біз 
оны Жанна, Дариға апайлардан алдық. 
Тәкен Әлімқұлов сұрап барғанда бұл 
кісілер бермепті. 

– Тамаша! Ақынның ұрпақ
та рымен әңгімелесу барысында 
Қа сым тағдырына байланысты 
тың деректер айтылған жоқ па?
– Ақынның талайлы тағдыры ту

ралы аз айтылып, кем жазылып жүрген 
жоқ қой. Бірақ, Дариға апай дың 
жазушылық қыры туралы еш жерден 
оқымаған екенбіз. Әңгіме арасында 
ақын ұрпақтарынан шығар машылыққа 
бейімі бар ма деп сұраған едім. Екі 
апай бірбіріне қарап біршама отырды 
да, Жанна апай: «Бар, алып кел» деп 
күлді. Дариға апай алдымызға 25 қалың 
дәптер әкеліп тастай салды. Сөйтсек, 
өзі проза жазады екен. Таптамаша 
суретшілігі де бар. Әлгі дәптерлердің 
алғашқы бетіне кейіпкерлерінің су
ретін өз қолымен салып, мұқабаларын 
өзі безендірген. Содан аттай қалап, бір 
дәптерін сұрап алдық. Тек қана орыс 
тілінде жазады. Сәтін салса, ректоры
мыз Нұрлан Орынбасарұлы  Да риға 
апайдың әңгімелер жинағын шығаруды 
қолға алып жатыр. Міне, Алматы 
сапарының тағыр бір керемет олжасы 
– осы.

– Уақыт тауып, сұхбат бер ге
ніңізге рахмет! Орталық жұ мы
сы на сәттілік тілейміз!

Әңгімелескен Ерсін МҰСАБЕК.

(Соңы. Басы 1бетте).

ЖЕРДІҢ иІСІ
Қазірге дейін қазақтың үш батыры 

аспан көгіне ұшты. Олар – Тоқтар Әу бә
кіров – әлемнің 256шы, Талғат Мұса
баев 309шы, Айдын Айымбетов 545ші 
ғарышкері. Қазақтың осы үш аяулы пер
зенті де көптеген биік марапатқа ие. 

Тоқтар Әубәкіров ғарышты зерттеудің 
1ші бағдарламасын, Талғат Мұсабаев 
2,3,4шісін, ал Айдын Айымбетов 5ші 
бағ дарламасын жүзеге асырды. 

Бір қызығы Тоқтар Әубәкіровпен бір
ге Александр Волков ғарышқа аттанса, 24 
жылдан соң Айдын Айымбетовпен бірге 
оның ұлы Сергей Волков көкке ұшқан.

Әлем елдері 12 сәуір – Халықаралық 
ға рышкерлер күнін 2011 жылдан бері 
той лап келеді. Бұл атаулы күн елімізде де 
жыл сайын аталып өтіледі. Ал, Тоқтар аға
мыздың шаңырағында бұл күні кең дас
тархан жайылып, келген қонақтың бәрі 
кү тіледі. 

«Жердің иісі ерекше болады екен. 
Жер басып жүргенде байқамаппын. Ға
рыштан ЖерАнама қайтып келгенде 
оның иісін ерекше сездім» депті Тоқтар 
аға мыз бір сұхбатында. 

Ол ғарышқа экипаж командирі Алек
сандр Волков және австриялық ғарышкер 
Франц Фибекпен бірге «Союз ТМ13» ке
месімен ұшып, бір апта бойы «Мир» ор
биталық кешенінің бортында жұмыс істеп, 
зерттеу жұмысын жүргізген. 

«ТОҚТАР» КАРТОБЫ
Ғарышқа ұшуды кез келген жан ар 

мандайды, бірақ қолын жеткізе ті ні ілуде 
біреу. Сондайақ, оған жеке психо ло
гиялық және физикалық дайындық, мақ
сатты бағдарлама, қоғамға, адамзатқа 

бо лады. Әсіресе, филология, тарих фа
культет теріне жеткілікті деңгейде көңіл 
бө  лініп, ғалымдардың бастамалары 
мен ұсыныстары қолдау таба бастады. 
Бұл бағыттағы ғылыми жобаларды қар
жыландыру көлемі артты. Бұған дейін 
те періш көріп келдік деп айтуға болмас, 
әри не. Дегенмен, тың серпіліс байқалып 
отыр. «Қасымтану» ғылымизерттеу ор
талығы да – тікелей ректорымыздың ба
стамасымен өмірге келген жоба. 

Енді, бұл орталық тек қана Қасым 
Аман жолов мұраларын зерттеумен 
ай налысады десек, қателесеміз. Жо
бажоспарымыздың ауқымы – кең. 
Өңір   дегі әдебирухани мәселелердің 
бар лығын қамту ойымызда бар. Бірақ, 
не гізгі басымдық Қасым мұраларын 
қай та зерделеу мәселесіне берілмек. 
Бұл жердегі негізгі мақсат – Қасым 
Аман жолов шығармашылығын жа ңа 
ғылыми көзқарас, жаңа тәуелсіз әдіс
на ма тұрғысынан зерттеу. Мә селен, Қа
сымның жастық шағы, боз бала кезеңі ХХ 
ғасырдың басын да Алаш орталығы бол
ған Семейде өтті. Сол кезеңдегі Қасым 
жырларының ро мантикалық рухы, 
ұлт тық идея, ақын шығармашылығын 

әлем дік контекс деңгейінен зерделеу, 
оның әлемдік поэзиядағы, әлемдік 
мәде ниеттегі ор ны деген мәселелермен 
шұғыл дану жос  парымызда бар. Сондай
ақ, Қа сым Аманжолов мұраларына 
үл кен эсте ти калықфилософиялық ка 
те го  рия лар тұр ғысынан қарау, ақын 
өлең дерінің тексто логиясына қай тадан 
зерттеу жүргізу мақ сатында бірнеше 
бағытқа жіктелген жос пар әзірленді. 
Ең ірі жобамыздың қа тарында Қа
сым мұраларына қатысты зерт теу 
еңбектерінің екі томдығын әзір леу ба
стамасы бар. Сонымен қатар, Қа сым 
Аманжоловтың шығармашылығы мен 
өміріне қатысты библиографиялық 
көр сеткішін әзірлеу, шығармалары ның 
академиялық сөздігін дайындау, Қа
сымның тұлғалық энциклопе диясын 
шы ғару секілді ауқымды жұ мыстарды 
қолға алып жатырмыз. Осын ша 
жұмысты жүйелі жүргізу үшін универ
ситет орталық жанынан «Қасымтану 
мәселелері» атты ғы лы ми жоба 
әзірледік. Жоба жетекшісі – мен. Бұл 
жобаға тек Қарағанды ға лымдары ғана 
емес, республикаға та нымал әдебиет
тану шылар тартылып отыр. 

– Бәрекелді! Кез кел ген ізгі 
жобаның жолын қар жы мәселесі 
кесіп жата ды. Құпия болмаса, 
Сіз дер дің жоба лары ңызды қар
жы лан дыру көлемі жеткілікті 
ме?
– Сөз басында айтқанымдай, ор

талық жұмысын қаржыландыру мә
селесі оң шешімін тапты. Бір жылға 10 
миллион теңге бөлініп отыр. Жо баның 
алғашқы кезеңдерін сапалы жүзеге 
асыруға жеткілікті қаржы. 

– Енді әңгіме ауанын Алматы 
сапарына ойыстырсақ...
– Алматы сапары өте олжалы бол

ды деп айта аламыз. Менімен бірге до
кторант, жас жазушы Алмаз Мырзахме
тов барды. Екеуміз Ұлт тық кітапханадан 
бастап, Қасым Аманжоловтың қыздары 
Жанна, Да риға апайларға барып, ақын 
өмірі мен шығармашылығынан сыр 
шертер небір құнды жәдігерлерді қолға 
тү сірдік. 

Обалы нешік, Тәуелсіздік жылда
рында Қазақстанның әр өңірінен 
әде биет төңірегінде жүрген зертте
ушілеріміз Қасым шығармашылығы 
туралы аратұра ғылыми мақалалар 
жазып жүрді. Бірақ, ол еңбектерді бір 
жүйеге келтіріп, жинақтау мәсе лесімен 
ешкім айналысқан жоқ. Біз осы сапа
рымызда Ұлттық кітапхана да Қасым 
шығармашылығына қа тыс ты қандай 
дүние бар, соның бар лығын алып кел
дік. Әсіресе, ке йінгі жылдары жазылып, 
ешқандай ай налымға түспей жатқан 
құнды ма те риалдардың көшірмелерін 
жасап алдық. 

Ал, Жанна, Дариға апайлардың от
басылық архивінен аттай қалап алған 
дүниелеріміз – өз алдына. Ақынның 
же ке өмірінен, талайлы тағдырынан 
сыр шертер жәдігерлерді сұраған жоқ
пыз. Бірақ, қазір сирек кітаптар ті зіміне 
еніп кеткен Қасымның бірнеше кітабын 
алып келдік. Мәселен, 1938 жы лы латын 
әліпбиімен басылған «Өмір сыры», 1946 

жылы жарық көр ген «Дауыл», 1950 
жылы баспадан шыққан «Нұрлы дүние», 
1946 жы лы орыс тілінде шыққан «Гро
за», 1940 жылы Асқар Тоқмағанбетов, 
Жұ мағали Саин, Қалижан Бекқожин 
төр теуі бірігіп аударған «Жәңгір» ат
ты қалмақ халқының эпосы және тым 
ертерек араб қарпімен Қытайда жа
рық көрген кітаптары ғылыми ор
талықтың олжасына айналды. Бұл кі
таптардың бірдебіреуін қазір табу 
қиын. Тіпті, 1955 жылы жарық көрген 
үш томдығының өзін кездестіре алмай
сыз. Белгілі қаламгер Сүйіндік Жаныс
бай ағамыздың қолында бір томы бар 
деп естиміз. Осы Сүйекең сияқты кі
тапқұмар ақсақалдардың қолында бол
маса, Қасым ның көзі тірісінде жа рық 
көріп, дауылпаз ақынның көз қуанышы 
болған жинақ тарын кез дестіру мүмкін 
емес. 

Тағы бір ең керемет олжа мыз 
болған дүние ақын шығарма шы лы
ғына байланысты әзірленген картоте
каны Дариға апай қолымызға табыс
тады. Дариға апай өмір бойы кітап 
палатасында қызмет істеген. Картотека 
жасау тәртібін жетік меңгерген маман. 
Ақын шығармашылығына қа тысты не 
жарық көрді, соның бар лығы жылжы
лымен, күнкүнімен, ба рын шы ұқыпты 
қатталған. Сол картотека – қолымызда. 

Ол аз десеңіз, бұрын еш жерде жа
рияланбаған отбасылық фотоларын да 
бізге сыйға тартты. 

Болашақта бұл жәдігерлер біз
дің ор талықтың ғана олжасы болып 
қалады деген сөз емес. Мұның бар
лығын біз зерттеулерге пайдаланып, 
электрондық нұсқасын дайындап 
алып, НұрСұлтан қаласындағы Ұлт тық 
орталыққа тапсырамыз деп жос парлап 
отырмыз. Оған дейін басшы мыз Нұрлан 
Орынбасарұлының бас тамасымен 
көшпелі көрме ұйым дастыру ойымызда 
бар. Сондайақ, бар лық жәдігерлердің 
цифр лық нұс қасын әзірлеп, сайттарға 

пай далы іс тындыруға да үлкен ғылыми 
ізденіс пен темірдей төзім, ынта қажет. 
Тоқ тар ағамыз бұл жағынан қазақтың 
абыройын асқақтатып, онда жүргізген 
зерттеулері арқылы жер бетінің игілігіне 
ізгі іс тындырып оралды.

Онда командасымен бірге биотехно
логия, металлургия, медицина сала
лары және Арал аймағы бойынша ғы
лымизерттеу жұмыстарын жүргізген. 
Нә тижесінде Арал үстіндегі тұзды шаң 
бо рамасының пайда болу үдерісі, сол зи
янды аэрозольдардың Қазақстан мен Ре
сей аймақтарына таралуының ғарыштық 
суреттері алынды. Осылайша, ол жай са
яхатшы емес, қазақтан шыққан тұңғыш 
зерттеушіғарышкер екенін әлемге дә лел
деді. 

Ал, 2003 жылы Алматыдағы моле
кулалық биология және биохимия ин
ституты картоптың жаңа сұрыбын ойлап 
тауыпты. Ғарышқа жіберілген дән өсіп 
шыққан соң, ғарышкер Тоқтар Әубәкіров 
дәнді жерге алып келеді. Бұл қазақ 
ғылымында «Тоқтар» картобы деген жаңа 
сұрыптың тууына негіз болған.

Ал, Талғат Мұсабаев 3 рет ғарышқа 
ұшып, онда 1 жылдай уақыт болған. 2005 
жы лы «Байқоңыр «ғарыш айлағында» 
Бәй терек «ғарыш зымыран кешені «Қа
зақстанРесей бірлескен кәсіпорны» АҚ 
құ руға атсалысып, оның басшысы лауа
зымына тағайындалған. 

Қазір ғарышты зерттеу саласы елі
мізде дұрыс жолға қойылған. Айдын 

Айым бетовтің ғарышқа сапарынан соң, 
НұрСұлтан қаласында ТМД елдерінде 
баламасы жоқ ғарыш аппараттарын құ
растырып, сынау кешені құрылды. Онда 
жо балау, жинау жұмыстары жүргізіліп, 
жер серіктері сыналады. Мұндағы бас ты 
мақсат – осы техникалар арқылы ел да
муына заманға сай көмек көрсету. Өйт
кені, қазір көптеген экономикалық, эко
логиялық мәселені шешуде ғарыштан 
тү сірілген суреттің көмегі мол.

АРМАНҒА ҚАНАТ БІТІРгЕН
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 

жы лы ғарышкер Айдын Айымбетовті 
марапаттау рәсімінде: «Біз 1991 жылы 
та мызда Байқоңыр ғарыш айлағын Қа
зақс танның меншігіне алдық. Қазан 
айын да алғашқы қазақ ғарышқа аттан
ды. Небәрі 2 айдан соң желтоқсанда Қа
зақстан тәуелсіздігін жариялады. Халық 
бұл оқиғаны тәуелсіздігіміздің ғарыш 
ке ңіс тігіндей шексіз, мәңгілік болуы деп 
бағалады. Расында да, еліміз аз ғана жыл
да гүлденген, қуатты ғарыштық мемлекет
ке айналды» деп тебіренген екен.  

Осындай қазақтың жүрегі түкті ер
лерінің ерліктері қаншама жастың арма
нына қанат бітіріп, болашақ мақсатын 
айқындауға күшжігер бергені сөзсіз. 
Та лай қазақ баласын ғарышкер болуға 
құл шындырып, аспан көгіне деген 
ынтызарлығын оятқаны ақиқат. Сондық
тан, бұл күнді қазақ халқы ерекше ыстық 
ес теліктермен жыл сайын күтеді. 

– Ю.Гагарин ғарышқа ұшқанда қыс
тақта едік, 10 класты бітірген кезім. Ау
даннан әкелген су жаңа «Родина» ради
осы бартын. Мәскеуден белгілі диктор 
те бірене хабарлады. Мен сонда өзім 
ғарышқа ұшқандай күй кештім. Көршілер 
жи налып, бірбірімізге сүйіншіледік. «Бұл 
– ғылымның, адам баласының жетістігі 
ғой» деді, әкем риза болып. Шабыттанып: 
«Дүбірінен арғымақтың желісті, буыр
қанып, дүр сілкінді жер үсті. Аттандырып, 
азаматын аспанға, тілеп жатты оралуын 
жемісті» деп басталатын 2 шумақ экс
промт та жазғам. Ал, Тоқтар Әубәкіров 
ға рышқа ұшқанда, қуаныштан көзге жас 
алдық. Қазақтың атын әлемге танытқан 
батырымызды мақтап, есімін аңыз қылып 
айтып жүрдік. Бұл туралы «Қазақ батыры» 
деген көлемді мақала жазып, аудандық 
газетке жарияладым, – деп еске алады 
ақын, қарт ұстаз Амантай Тойшыкенов.

ҒАРЫшТЫ ҚияЛМЕН шАРЛАҒАН
Ю.Гагарин ғарышты бағындырғанда 

қазақтың көрнекті ақыны Олжас Сүлей
менов «Адамға табын, Жер, енді...» деп 
күл лі әлемге жар салды. Бұл дер кезінде 
ту ған тарихи туынды.

Ал, Тоқтар Әубәкіров ғарышты бет
ке аларда белгілі жазушы Жүсіпбек 
Қорғасбек «Батыр қазақ» очеркін 
жазған. Ал, кезекті бір мақаласында 
Тоқтар ағамызды қазақ жұртына 
тұңғыш рет таныстыра оты рып: «...Ол 
Тоқтар Әубәкіровтің туған жер төсінен, 

Байқоңырдан космосқа сапар шегуге 
мүмкіндік алуы болып отыр... Өйткені, біз 
үшін қазақ азаматының ға рышқа ұшуы – 
қазақ жерінің осыған дейін космосты иге
руге қосқан орасан зор үле сінің символы 
іспетті көрінері хақ...» – деп тебіреніпті. 

Кейін Тоқтар ағамыз жайлы ғарышты 
қиялмен шарлаған белгілі қаламгерлер 
Мағауия Сембай, Нұртөре Жүсіп, Қайнар 
Олжай, Серік Ақсұңқарұлы, Серік Тұр
ғынбекұлы, Аман Жанғожин, Ерсін Мұса
бек сынды бірқатар аға буын өкілдері 
қа лам тербеп, оны әр қырынан танытты.

ТүйІН
Адамзаттың ақылойы дамып, ға

рышты игеруге 1961 жылдың 12 сәуірі, 
Мәс кеу уақытымен 09:07де «Байқоңыр» 

ға рыш айлағынан тұңғыш ғарышкер 
Юрий Гагарин «Восток1» ғарыш кеме
сімен аспан әлемін бетке алды. Осылай
ша, қазақтың қасиетті топырағы адам 
баласын алғаш ғарышқа аттандыр
ды. Содан бері  барлығы 38 елден 545 
ғарышкер көк ке самғапты. Ал, 1991 жылы 
2 қазанда Кеңес одағының батыры Тоқтар 
Әубәкіров ғарышқа экспедициялық са
пармен ұшып, сонда 7 күн 22 сағат, 13 
минут болып қайт ты. Биыл адам бала
сы ғарышқа аяқ бас қалы 60 жыл өтсе, 
қазақ ұлының ғарышқа табаны тигелі 30 
жыл. Ғарышқа тұңғыш ұш қан қазақ ба
ласы Тоқтар Әубәкіровтің ерлігі елімізде 
көптеген жаңа бастамаға жол ашты. Ал, 
болашақта қазақтан әлі талай  ғарышкер 
туарына бек сенеміз!
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