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ТҮРКІ ДҮНИЕСІНІҢ ТҰҢҒЫШ 
ҒАРЫШКЕРІ

Айдай ақиқатқа, тарихи анық 
шындыққа күмән келтіретін біз-
дер ғана шығармыз. Кейінгі кезде 
қазақтың тұңғыш ғарышкері 
Тоқтар Әубәкіров емес, Талғат 
Мұсабаев деген қисынсыз сөз әр 
жерден құлағын қылтита баста-
ды. Бұл қисық уәжге әуелі Ресей-
ден келген бір концерт жүргізуші 
жол берген сияқты. 2004 жылдың 
басында Қазақстандағы Ресей 
күндерінің ашылуына орай Аста-
надағы Конгресс-холда тікелей 
эфир арқылы беріліп жатқан 
мерекелік шарада ресейлік 
жүргізуші Т.Мұсабаевты ән салуға 
шақырып, Қазақстанның тұңғыш 
ғарышкері деп хабарлап жібер-
гені. Орыстардың мысы басты ма, 
біздің жақтан ешкім мұндай өре-
скел мүлт кетуді түземеді. «Сүрін-
бейтін тұяқ жоқ, жаңылмайтын 
жақ жоқ» демекші, жалпы жұрт-
шылық мұндай өрескел қателік-
ке мән бере қоймады. Алайда, 
ақын жүрегі әділетсіздікке төзе 
алмайды екен. Ақиық ақынымыз 
Серік Ақсұңқарұлы іле үн қосып, 
«Тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар 
еді ғой» деген датын «Орталық 
Қазақстан» газетінде (17.01.2004 
жылы) жариялаған болатын. Со-
нымен бәрі байсал тапқандай еді. 
Олай болмапты. Биылғы жылдың 
басында республикалық «Егемен 
Қазақстан» газетінде Самат Мұса 
әріптесіміз тағы осы мәселені 
қаузап, қазақтың тұңғыш ғарыш-
кері Тоқтар Әубәкіров екенін 
жазды. Таң атып, күн бататындай 
шындықты шырағдан алып іздеп, 
шырылдайтындай не көрінді 
деуіңіз мүмкін. Көрінгені аян.

«Тоқтар Әубәкіров – Кеңес 
Одағының ғарышкері, Талғат 
Мұсабаев тәуелсіз Қазақстан-
ның тұңғыш ғарышкері» деген 
түшкіруге тұрмайтын тұжырымды 
тұқыртып тұрып, санаңа тұсау-
лап салғысы келетін сыңайлы. 
Бірталай басылымдар, бірқатар 
азаматтар осы дақпырттың 
соңында жүр. Талғат Мұсабаев 
бауырымыз да үнсіз.

Олай болса, бүгінгі бүкіл әлем 
атап өтетін Юрий Гагариннің 
ғарышқа ұшқан жарты ғасырлық 
тарихи тойынан ат-тонымызды 
ала қашып, бас тартуымыз керек. 
Дәл осы тұста тасқа қашап, 
тарихқа жазып қоятын бір фактіні 
келтірмей кетуге болмайды. 
Ю.Га гарин жер тартылысын 
жеңіп, жеті қат көкке көтерілген 
адамзаттың тұңғыш перзенті 
болса, Тоқтар Әубәкіров әлдекім-
дер әр саққа жүгіртетін Кеңес 
Одағының соңғы ғарышкері. 
Рет санына келсек, СССР-дың 

Пәтер иелері кооперативі ме,  
әлде Мүлік иелері бірлестігі ме? 
Қайсы тиімді? Осы күнге дейін пә-
тер иелері кооперативінің жұмысы 
көптің көңілінен шыға қоймағаны 
рас. Құбыр жарылса, өрт шығып, су 
басса, кейбір жауапты адамдарды 
орнынан табу қиын еді. Әлі де со-
лай. Енді сол ПИК-тің орнын мүлік 

Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров – 75 жаста

 

(бұрынғы аббревиатура) ең 
соңғы және №72 космонавты. 
Мұны жадыңа тоқып, жаттап ал 
деп отырған ешкім жоқ. Ресей өз 
тарихына солай жазып қойыпты. 

Енді әңгіме басқа ауанға кө-
шеді. Әгәрәки Тоқтар СССР-дың 
ғана ғарышкері болса, онда алты 
Алаш қазақ Совет әдебиетінің 
классиктері Мұхтар Әуезовті, 
Ғабит Мүсіреповті, Сәбит Мұқа-
новты, Қазақ совет ғылымының 
ғұламасы Қаныш Сәтбаевты, 
Тоқтар туралы «Қазақ әдебиеті-
не» алғашқы мақаланы жазды-
руға себепкер болған Олжас 
Сүлейменовті, Кеңес дәуіріндегі 
бүкіл игі жақсыларымызды жатқа 
сыйлап шыға келе ме? Күні кеше 
ғана аты да, заты да басқа ұлттың 
ұлы В.Жанибековті, Қазақстанда 
туды деп В.Шаталовты қорамызға 
кіргізіп, тұлыпқа мөңірегендей 
күн кешкенімізді тез ұмытамыз, ә! 
Бұқар жырау бабамыз «Өзіңнен 
тумай ұл болмас, сатып алмай 
құл болмас» дегенді осындайдан 
айтқан болар. 

Тоқтар ғарышқа ұшқанда 
«Егемен Қазақстан» газетінде 
қызметкер едім. Редакторы-
мыз – Шерағаң. Қайнар Олжай 
Байқоңырға, мен Теміртауға іс-
сапарға жөнелдік. Металлургтер 
қаласында батырдың әпкесі мен 
жездесі тұратын. Сонда білгенім – 
басқа ғарышкерлер айлап-жыл-
дап әзірленетін ғарыш сапарына 
Тоқтар Әубәкіров төрт-бес ай 
мұғдарында әзір болған екен. 

Адамзат дамуында қара 
жерден табанын алғаш көтеріп, 
ат үстінен тұңғыш рет күн салып, 
көкке қараған біздің бабалары-
мыз. Алланың алқауы болар, 
көк түріктің тұқымынан, тұтас 
мұсылман әлемінен жеті қат көк-
ке барып қайтқан қазақ – Тоқтар 
Әубәкіров. Тәңірінің жазуына 
шәк келтірмейік.

БЕЙБІТ ЗАМАНДАҒЫ 
БАТЫРЫМЫЗ

Тоқтар ағамыз 2006 жылы 60-
қа толды. Шілдеде. Астана түбін-
дегі Батыр ауылына туған жерінің 

құттықтауын алып, Қарқаралы 
ауданының сол кездегі әкімі 
Ниқанбай Омарханов, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері, 
күміс көмей әншіміз Мейірхан 
Адамбеков және осы жолдар-
дың авторы, басқа да азаматтар 
бардық. Елбасы Н.Назарбаев өзі 
арнайы келіп, Батырға лайық 
сыйлық – бүкіл әбзелі, ер-тоқы-
мы күмістен күптелген асыл 
тұқымды тұлпар сыйлады. Той 
болған соң ән де шырқалды, әзіл 
де әрленді, әңгіме де айтылып, 
ақжарма тілектер де ақтарылды. 
Шота Уәлиханов бастаған қа-
зақтың игі жақсылары Батырдың 
мерейін өсірді, шырайын кіргізді. 
Әсіресе, Ресейден арнайы келген 
әріптестері Кеңес Одағының 
Батыры П.Остапенко, Ресей Ба-
тырлары А.Крутов пен М.Алыков 
сынды сынақшы ұшқыштардың 
әңгімесін естіп, Батыр қандасы-
мыздың арқасында төбеміз көкке 
жеткендей болды.

– Сіздер Тоқтар Оңғарбай-
ұлын ғарышкер ретінде құрмет-
тейтін сияқтысыздар. Қазір екінің 
бірі, тіпті, туристер де ғарышқа 
ұшып жатыр ғой. Т.Әубәкіров 
әлемдегі саусақпен санайтын өте 
шебер (Ас), ержүрек сынақшы-
ұшқыш екенін ескермейді 
екенсіздер, – деді ресейлік батыр 
ұшқыштар.

Иә, Желтоқсан көтерілісінен 
кейін, қылышынан қан тамған 
компартия қазаққа қалайша 
Кеңес Одағының Батыры атағын 
бере қойған деген ой бұрын 
да болған. Мұнан кейін тіпті, 
үдей берді. Т.Әубәкіровке Кеңес 
Одағының Батыры атағы 1988 
жылы 31 қазан күні берілгенін 
«Правда» газетінен оқып, татар 
шығар деп топшылағанбыз. 
Соңынан бәрі анықталды. «Қазақ 
әдебиеті» газеті жазды, Тоқтар 
Қарағандыға, туған жері Қарқа-
ралыға келді. Бәрін тәптіште-
удің қажеті жоқ. Кеңес Одағы 
Жоғарғы Кеңесі Төрағасының 
Жарлығында жаңа авиация 
техникасын сынау кезіндегі ерлігі 
мен қаһармандығы үшін Батыр 

атағы (№11585 Алтын медалі) 
және Ленин ордені берілгені 
жарияланған.

Тоқтар ағамыз туралы көп 
жазылды, кітап та шықты, те-
лерадио хабарлары да берілді. 
Соның көпшілігінде Батыр атағы 
«Тбилиси» авианосеціне «МиГ-
29» жойғыш ұшағын қондырып, 
ұшып шыққаны үшін берілді деп 
жаңсақ жазылып жүр. Анығында 
Тоқтар ағамыз «Тбилиси» крей-
серіне 1989 жылы 1 қарашада 
екінші болып қонып, бірінші бо-
лып ұшып кеткен. Мұны Мәске-
уде шығатын «Морская коллек-
ция» журналының 2005 жылғы 8 
санынан оқи аласыз.

Анығында қазір әлемдегі 
теңдессіз «СУ», «МиГ» ұшақтарын 
жасайтын А.Микоян атын-
дағы және П.Сухой атындағы 
конструкторлық бюролардың 
сынақшы-ұшқыштары Кеңес 
Одағының Батырлары В.Пуга-
чев пен Т.Әубәкіров «Тбилиси» 
крейсеріне бірінен кейін бірі 
ұшақтарын қондырғанын жазады 
В.Заболоцкий деген журналист. 
Бірінші В.Пугачев қонғанымен, 
ұшағы ақауланып, крейсерден 
Т.Әубәкіров бірінші ұшып шыға-
ды. Бұл туралы Ресейдің деректі 
фильмі де бар. Көрдік. 

Яғни, Т.Әубәкіров крейсер-
ге жойғыш ұшақты қондырып, 
ұшып шыққан уақытта Батыр 
атағы болған. Гәп Батыр атағын 
не үшін алғанында. Өзі бұл 
туралы айта қоймайды. Солтүстік 
полюс ауданына ұшып барып 
қайтқанын тілге тиек етеді. 
Топшылауымша өте құпия әскери 
тапсырма орындап, жан қиятын-
дай ерлік көрсеткен болу керек. 
Әйтпесе, Желтоқсан көтеріліс-
шілерін аяусыз жазалаған М.Гор-
бачев бейбіт заманда ұлтшыл 
ұлттың ұланына Батыр атағын 
бере қоймасы анық.

Сөздің тоқетері – биыл 2 
қазанда қазақтың ғарышқа ұшқа-
нына – 20 жыл. Ұмытып кетпейік.

2011 жыл.

Мағауия СЕМБАЙ

Облыстық білім басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, 
1-сыныпқа қабылдау үшін 16 мыңнан астам өтініш келіп 
түскен. 1 сәуірден басталған құжат қабылдау мерзімі 1 тамызда 
аяқталмақ.

Өтініштерді қабылдау Egov.kz электронды үкімет порталы және 
«e.bilimal» жүйесі арқылы электронды форматта жүргізіледі. Мұндай 
мерзім ата-аналардың мектепті алдын ала анықтап, қажетті құжат-
тарды уақытында тапсырып, оқу құралдарын алуы үшін бекітілген. 
Ал, мектеп әкімшілігіне сыныптарды алдын ала жинақтауға, оқу-
лықтардың қажетті санын сатып алуға, сағаттарды мұғалімдер ара-
сында бөліп, сыныптар санына байланысты педагогтар құрамын 
анықтауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, 1-сыныпқа қабыл-
дауға уақытылы өтініш беру маңызды. 

Шет ауданының орталығы 
Ақсу-Аюлыда «Цифрлық Қа-
зақстан» мемлекеттік бағдар-
ламасын жүзеге асыру мақса-
тында Шет ауданының әкімдігі 
мен «Қарағандытранстелеком»  
өзара ынтымақтастық қатынас 
орнату туралы меморандумға 
қол қойды.

Меморандум аясында екі 
тараптың Шет ауданы тұрғын 
үй-коммуналдық сала нысан-
дарындағы әлсіз желілерді 

жаңарту және қауіпсіз кешен  
жүйесі мәселелері бойынша 
ақпараттық-коммуникациялық 
саладағы жобаларды іске асыру 
барысындағы  ынтымақтастық 
бағыттары айқындалды.

Сондай-ақ, тараптар аудан-
да байланыс саласын дамыту 
шеңберінде бірегей IT шешім-
дер мен қызметтерді ұсыну-
дың басқа да мүмкіндіктерін 
талқылады.

ШЕТ ауданы.

 

Ербол ЕРБОЛАТ,

Мүмкіндіктер молайды

Мүсіркеп СЕЙДАХМЕТ,

Брифинг

Әдебиет БЕЛГІБАЙҰЛЫ,

Қарағанды облысында 304 мүлік иелері бірлестігі мен қарапайым 
серіктестік тіркелген. Облыстық энергетика және тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық басқармасының басшысы Ұлантай ҮСЕНОВ 
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында тікелей эфирде өткен 
брифингте Мүлік иелері бірлестігі және Қарапайым серіктестік  ен-
гізудің аралық қорытындылары туралы айтып берді. 

иелері бірлестігі басқалы отыр. Бұл 
тәсіл озық елдердің көбінде бар. 
Қазақстанда «Кейбір заңнамалық 
актілерге тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң күшіне енді. 
Осыған байланысты, 2022 жыл-
дың 1 шілдесінен бастап, пәтер 

иелері кооперативтерінің қызметі 
тоқтатылады. Олардың орнына 
Мүлік иелерінің бірлестігі және 
Қарапайым серіктестік келеді. Бұл 
ұйым тұрғындарға үйді өз бетінше 
басқаруға мүмкіндік береді. 

– Осы уақытқа дейін коопера-
тивтер басқарушы немесе сервистік 
компания болып қайта құрылуы 
және жаңа мәртебеде үйлерге 
қызмет көрсету жөніндегі өз қыз-
метін жалғастыруы тиіс. Бірақ, олар 
тұрғындар жиналысында таңдалса 
ғана. Егер тұрғындар пәтер иелері 
кооперативінің жұмысына наразы 
болса, пәтер иелері олардың қыз-
метінен бас тартып, қазірдің өзінде 
МИБ немесе ҚС құра алады, – деп 

атап өтті Ұлантай Үсенов. 
МИБ – заңды тұлға. Оны құру 

механизмі келесідей. Алдымен, 
тұрғындар жиналысын өткізу ке-
рек. Үй иелері құрамынан үш жыл 
мерзімге кеңес сайланады. Төраға-
ны таңдау қажет. Оның өкілеттігі 
жыл бойы жарамды болады. Ауди-
торды немесе тексеру комиссия-
сын анықтау керек. Содан кейін 
жарғыны бекітіп, ХҚКО-ға МИБ 
тіркеу туралы құжаттарды тапсы-
руы тиіс. Онда өтініш толтыру, жи-
налыс хаттамасы ұсынылады және 
1 АЕК (2 917 теңге) мөлшерінде 
мемлекеттік баж төлейді. Бүкіл қы-
змет барысында МИБ-тен ешқан-
дай салық алынбайды. ҚС құру 

үшін тұрғындардың 100% келісімі 
қажет. Ол заңды тұлға болып та-
былады. Жарғыны Әділет органы 
мен ХҚКО-да тіркеудің қажеті жоқ. 
Бірақ, жергілікті атқарушы орган-

дарда тіркеу есебіне тұруы қажет. 
Үй тұрғындары сенімді адамды 
таңдай алады. Бұл адам пәтер ие-
лері берген сенімхат негізінде жұ-
мыс істейді.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығын тойлау аясында жастарға ар-
налған «Тәуелсіздік ұрпақтары» гранты тағайындалатын бол-
ды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырыла-
тын жоба талантты жастарды қолдауға бағытталған. Ол туралы 
кеше Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Жастар және 
отбасы істері комитетінің төрағасы Шахмардан БАЙМАНОВ 
мәлімдеді. 

– Бұл грант Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жыл басын-
дағы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласында айтылған ұсыны-
сынан туындап отыр. «Ғылым», «Мәдениет», «Бизнес», «Ақпарат-
тық технологиялар» және «Медиа» бағытында жаңа жобалары мен 
тың идеялары бар жастар грант конкурсына қатыса алады, – деді 
Ш.Байманов.

Спикердің айтуынша, конкурсқа 14 пен 29 жас аралығындағы 
жастар өтініш бере алады. Өтініштер биылғы жылдың 20 қыркүйе-
гіне дейін қабылданады. 

Әрқайсы 3 млн. теңгелік 30 грант берілмек. Және ол жыл сайын 
өтетін дәстүрлік сипат алатын болады. 

Өз тілшімізден. 

3 миллондық грант

Бүгінде, дамыған елдер жап  пай цифрлы ақпарат тарату техно-
логиясына көшкен. Солар дың қатарында Қазақстан да бар.  

Биыл даңқты жерлесіміз, 
қазақтың Тұңғыш ғарышкері, 
Халық Қаһарманы Тоқтар 
ӘУБӘКІРОВ  75 жасқа толмақ.  
Тұтас түркі әлемінің тұғырлы 
тұлғасына айналған Тоқтар аға-
мыз жайлы ойлы дүниелерді 
басудан «Орталықтың» аянып 
қалған кезі жоқ. 

Мерейлі мерейтой қар-
саңында батырмен кешегі 
көзінің тірісінде тонның ішкі 
бауындай жақын араласқан 
рухтас інісі, басылымның бұ-
рынғы Бас редакторы Маға-
уия СЕМБАЙ ұстазымыздың 
соқталы туындысын қайта бір 
жаңғыртып қоюды жөн көр-
дік...

РЕДАКЦИЯДАН.

Орталық Қазақстан 22.07.21


