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деген сөз рас па?
-  Иә, бәрі рас. Мені ауыл- 

ауылдан жинаған 40 кемпірдің 
бұтының астынан өткізіп, сол 
кемпірлер әкелген 40 жапырақ 
матадан қурақ қүрап, шапан 
тіктіріпті. Қайтсін енді,тірі қала 
ма дегендері ғой. Меніңтүр- 
тұлғам әкеме, ал мінез-құлқым 
анаматартқан.

КІШКЕНЕ КҮНІМДЕ 
ОМЫРТҚА СҮЙЕКТІ 
ҮШ АҚҚЫЛЫПҮШ ЫРЫП 
ОЙНАЙДЫ ЕКЕНМІН

-  Анаңыздыңтүгіндегі ақ 
қанатты көбелек сіздің емір 
бойы аспанды аңсаумен, кек 
әлемін шарлаумен ететініңізді 
меңзеп тұрғанына таңғалып 
отырмын.
-  Оған өзім де таңғаламын. 

Кішкене күнімде «самолет, са
молет» деп қойдың омыртқа 
сүйегін ұшақ қылып үшырып 
ойнайды екенмін. Олардың 
бәрі есімде жоқ. Оны анамның 
кейіннен ұшқыштар оқуына 
барам дегенде «есіңді білер- 
білместе-ақ омыртқа сүйекті са
молет қылып ойнаушы едің» 
дегенінде бір-ақ білдім. Ол за- 
манда қазіргідей күнде кино, ви
део, теледидар көріп жатқаным 
жоқ. Оқулық тапшы. Электр 
жарығы атымен жоқ. Май шам- 
мен отырамыз. Қазір жа-
сым біразға келгенде ойлай- 
мын, негізі Алла тағала адам 
баласының болашақтағы істейтін 
ісіне қарай санасына сол нәрсеге 
деген ынтызарлықты енгізіп 
қояды екен. Өйтпесе өмірімде 
ұшақ көрмеген мен омыртқа 
сүйекті ұшақ қылып ұшыруды 
кімнен көріп, кімнен үйреніппін. 
Ол бір жаратылыспен келген, 
осы жолға арнайы бағытталған 
кісінің істейтін ісі ғой. «Осылай 
боласың» деп Алла тағаланың Өзі 
миға қондырса керек. Адам соны 
жасауға еріксіз ұмтылады екен.

-  Ерке бала болдыңыз ба?
-  Өте ерке болған жоқпын. 

Бірақ еркін өстім. «Жоқ» дегенді 
білмейтінмін. Ылғи да «болады», 
«жасаймын» деп алға ұмтылдым.

-  Шешімдеріңізге анаңыз 
ңарсы келмейтін бе еді?
-  Көбінесе қарсы келмейтін. 

Түсінбеген жері болса сұрайтын. 
Түсіндіретінмін.

-  Бала болсаңыз да анаңыз 
гіздің ежетгік, ж ігітгік өр 
мінезіңізді мойындайды ғой,
-  Анамды он жасымда



мойындатқанмын. Оны нақпа-нақ 
білем.

-  Қалай? Не істедіңіз сонда?
-  Бірінші рет он жасымда ше- 

шеме айтпай жұмысқа бардым. 
«Таңертең жетіде оят» дедім. Оят- 
ты. Қайда баратынымды айтпай 
кетіп қалдым.
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КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ 
БАТЫРЫ АТАҒЫН 
ҮШІНШІ РЕТ 
ҰСЫНЫЛҒАНЫМДА 
ҒАНА БЕРДІ

-  Елуден а стам ұшақ түрін 
сынаңтан өткізген нас 
мамансыз. Әр сынаңтың 
ғарышңа үшңаннан да қауіпті 
екендігі, жанциярлыңты, 
табандылыңты талап еткендігі 
езіңізге ғана аян. Осы 
жанқиярльщ ерлікке, яғни 
құрбандыңңа бас тіктірген 
бойыңыздағы ңандай 
ңұштарлың?
-  Білмеймін. Ол қандай 

құштарлык, екенін өзім де 
байыбына барып айта ал- 
маймын. Менің білерім, бала 
жастан аспанды аңсадым.
Ұшуды аңсадым. Ол арманы-
ма жету үшін білімді болу аздық 
ететінін,терең біліммен қатар 
бойыңдағы ерік-күш, денсаулық 
жәнеуақытты дұрыс пайдалана 
білу керек екенін нақты түсіндім. 
Ешқашан «осы жетеді, болды» 
демедім. Білгеннің үстіне біле 
түскім келді. Бірдеңе жасасам, 
одан да жақсы жасай алатыны- 
ма сендім және өз-өзіме талап 
қоя білдім. Ұшақтарды жанымдай 
жақсы көрдім. Оларға темір деп 
қарамадым, адам сияқты жанын 
түсінугетырыстым.

-  МиГ-29 ұшағьін І989 
жылдың 1 ңарашасында 
«Тбилиси» кемесіне 
қондырған әлемдегі алғашңы 
азаматсыз. Кейін бүл ерлігіңіз 
аңызға айналды. Біраң сіз 
Кеңес Одағының Батыры 
атағын 1988 жылы алдыңыз,

яғни кемеге ңонудан бір жь!л 
бұрын. Осы атаңтың қандай 
ерлікпен келгенін ашып 
айтуға бола ма?
-  Негізі мені Батыр атағына 

1979 жылы ұсынған. 1976 жылы 
күзде Қиыр Шығыста«Бе- 
ленка»деген ұшқыш МиГ-25 
ұшағын Жапонияға апарып 
қондырды. Ондағы көп құпия зат- 
тар американдықтарға белгілі 
болып қалды. Сондықтан ол 
ұшақты өзгертіп,жаңартып, 
сынақтан өткізу маған тапсы- 
рылды. А.И. Микоян атындағы 
конструкторлык, бюродан мен, 
әскери орталықтан екі полков
ник, осы үш кісі жарты жылдың 
ішінде МиГ-25 ұшағының жаман 
жағын көрсетіп, жақсы жағын 
одан да жақсартып, жаңартып, 
бастан-аяк, сынақтан өткізіп, 
армияға үсындық. МиГ-25-те 
өзгеріс көп болды. Бұрыншсы 
МиГ-25 «А» болса, енді МиГ-25 
«Б», «Д» деген атаулар алынды. 
Өрине оны түгел қайтадан жа- 
сап шығу оңай шаруа емес еді.
Сол үшін тобымызға жұлдыз 
берілді. Маған үлкен бастығым 
А.В.Федотов келіп: «Тоқтар, сен 
әлі жассың, болашақта әлі та- 
лай жұлдыздарың болады. Мына 
полковник 30 жылдан астам 
еңбек етіп, сынақшы-ұшқыш бол
са да Батыр атағы берілмеді.
Сен ренжімесең, жолыңды осы 
кісіге берсең», -  деді. Келістім. 
Екінші рет 1986 жылы тамыз 
айында ұсынған. Іссапардан кел- 
сем үлкен партия қызметкерлері 
бір қағазды әкеліп: «Мынаған 
қарсысыз ба, қарсы емессіз бе? 
Келіссеңіз, қол қойыңыз», -  
дейді. Оқып қарасам, мені Батыр 
атағына ұсынған шешім екен. Ал-

дым да: «Берсең бер, бермесең 
мазақ қылма! Сендерден Батыр 
атағын сұраған жоқпын. 
Өзіме-өзімнің қол қойғаным 
қалай?!» -  деп лақтырып 
жібердім. Лақтырмағанда 7 
қарашада берілу керек екен.
Сол жылы Алматыда Желтоқсан 
оқиғасы болды. Осы ұсыныс 
бәрінің қолынан өтіп, Горбачевке 
келген. Ол оқып, қол қояйын деп 
жатқанда «ұлты -  қазақ» дегенді 
оқып қалып,«мен мұндай або
риген ұлтты білмеймін, қайтып 
әкелуші болмаңдар» деп еден-

ҒАРЫШ ҚА ҰШҚАН 
АДАМДЫ KIM НЕ 

ДЕЙДІ?
Американың гарыш кемесімен 

ұшқан адам «астронавт» деп 
аталады. Қ ы тай  кемесімен а т -  
танса, «тайконавт» делінеді. 
Малайзия ғарыиікері ұиіқаннан 
кейін «ангкасаван» деген сөз 
де пайда болған. Ағылшындар 
астронавты  да, космонавтты  
да қолданады.

ге лақтырып жіберіпті. Ол жайлы 
кейін 1988 жылы Батыр атағын 
алғанымда жігіттер айтты. Соны- 
мен үшінші рет ұсынылғанда ал- 
дым.

Кеңес Одағының Батыры 
атағы бір ғана ерлікке емес, 
үсті-үстіне жасалған сынақтар 
мен жанқиярлық ерліктер үшін 
берілген атак,. 1979 жылдан кейін 
де қаншама жұмыстар жасадым. 
Ана жаққа кетіп бара жатып, 
қайта оралған күндерім де көп 
болды. Талай жігіттер мәңгілікке 
кетті. Ажалмен сәтсайын бетпе- 
бет келдік.

МиГ-31 ұшағымен әуеде екі рет 
жанармай қүйғызып ұштым. Оны 
құю үшін де өте үлкен шеберлік

керек. Ол анау-мынау ұшқыштың 
қолынан келе бермейді. Осы МиГ- 
31 ушағын бастап та, аяқтап та, 
тікелей жасап,түгел сынақтан 
өткізіп берген менмін.

ӨЗІМІЗДІӨЛТІРУГЕ 
АРНАЛҒАН ПИСТОЛЕТ 
ЖАНЫМЫЗДА ЖҮРЕТІН

-  Солтүстік Мұзды мүхиттың 
үстімен алты рет ұшып өттіңіз.
-  Сол алты рет ұшу үшін, жер- 

де төрт рет ұшып дайындалдым. 
Мәскеу-Орал-Солтүстік, қайтадан 
Мәскеу-Орал-Солтүстік. Осылай 
үш бұрышқа ұшасың-қонасың, 
ұшасың-қонасың. Таңертең ерте 
бізді ғана шығарып салады, 
ұшып кетеміз. Қонамыз. Тағы да 
бізден басқа ешкім жоқ. Белгілі 
нүктелерде бірнеше адам ғана 
күтеді.

-  Солтүсгік Мұзды мұхиттың 
үстімен ең ұзақ қанша сағат 
ұштьіңыз?
-Тоғыз сағатұштым.

-  Ең ңиналған сәтіңіз.
(Айтуға бола ма, болмай 
ма дегендей узақ ойланып 
қалды).
- . . .  Ең қиналған сәтім, енді... 

сен тар ұшақтың ішінде қатты 
байлауда отырсың. Таңертең 
қандай да бір сусын, сұйықтық 
ішесің ғой. Ұлы сөзде үяттық 
жоқ, қиналатының кіші дәрет 
екен. Жүгіріп бара қоятын 
жерде емессің. Көкте зулап 
барасың. Қонуға мүлдем бол- 
майды. Қонатын жер де жоқ. Со- 
дан кейін, 1986 жылы маған 
және менің штурманыма ар- 
найы памперс жасалды. Ол кез-

Гиннестің ренордтар кітабына енген нун.



ЖЕРДІҢ ЕҢ АЛҒАШҚЫ 
СУРЕТІ

1946 жылы Американың 
ракетасына орнатылған камера 
арқылы 105 шақырымнан жердің 
алғашқы сурет і түсір ілді.

-  Бұл шешімді гіздердің 
қиналғандарыңызды 
көргеннен кейін шығарып 

отыр ғой.
-  Иә, бүкіл ғылыми инсти- 

туттар бізге жұмыс істейтін. 
Біздіңжағдайымызды көргеннен 
кейін, сол күні, сол сәтте шешім 
қабылданып, памперс жасауға 
тапсырма берілді. Дені сау 
адамға ол да біртүрлі екен, 
бір-екі ұшқаннан кейін «басқа 
нәрселерді ойластырмасаңыздар 
бүл да қолайсыз екен» дедік.
Көп кешікпей оны да ойлап тап- 
ты. Содан кейін ұшқанда еш 
алаңдамайтын болдық. Тіпті 
кезекті үшуға термоспен кофе, 
бір тілім нан мен ірімшік ала 
шығатынды шығардық.

де Кеңестер Одағында үлкен 
кісі түгілі, сәбилерге арналған 
памперс жок, болатын. Оны ки- 
ген соң жұмысымыз әлдеқайда 
жеңілдеді.

-М ұны ңбәр ікей інгі 
жағдайларғой. Оңиғаның 
негізгі сәтінде мәселені қалай 
шештіңіздер? Кез келген 
адам баласының басы н да 
күнделікті кездесетін табиғи 
процесс болғандыңтан, 
ңысылмай айтсаңыз деп едім. 
-  Бізге мұндай қиындық 

кездесетінін бастапқыда ешкім 
ашып айтқан жоқ. Өйткені, өздері 
де білмеді. Ұшу онша қиын емес.

Басқа үшақтардай айла-тәсіл 
қолданып, сынақтан өткізбейсің. 
Жолаушылар үшағы сияқты ылғи 
бірқалыпты үшып келесің.

Кісіні не қүртады?! Ой 
қүртады. «Қалай шыдаймын?» 
деп ойлайсың. Қуығың 
қысқанда бүкіл ойыңды сол 
жеңіп кетеді. Тіпті неістеп келе 
жатқаныңды білмей, естен ада-

са бастайсың. Зәрдіңуы деген 
өте қиын екен. Денеңе түтастай 
жайылып, шығатын жер тап- 
пай, көзіңнен ағады. Көзіміз 
бүлдырап, денеміз дірілдеп, бар 
күшімізді салып өлмеугеты- 
рысып келеміз. Қасымда штур- 
маным Леонид Степанович По
пов деген жігіт бар. Қазір Ре- 
сей Батыры, Жуковскийде жұмыс 
істейді. Бір кезде ештеңе керегі 
жоқ сияқты, денеміз өзінен-өзі 
тынышталғандай болды. Өзімізді- 
өзіміз басқарудан қалып бара- 
мыз. Межелі жерімізге әупірімдеп 
жетіп,ұшақты әрең қондырдық. 
Есіміз кіресілі-шығасылы. 
Дәрігерлер күтіп алып,



сүйемелдеп душқа алып барды. 
Енді аяғымыздан тұрайық десек, 
буындарымыз істемейді. Айнаға 
қарасақ, бүкіл денеміз көзімізге 
дейін сарғайып кетіпті.Өлгі зәр 
бүкіл денеге жайылып, басқа 
дейін шапқан екен. Бүкіл денең 
сыздағанда осы қазір кеудеңнен 
жаның шығатын сияқты. Дене
ге тарап кеткен зәрдіңденеден 
қайта шығуы да өте қиын бо- 
лады екен. Дәрігерлер екі күн 
емдеп, қалпымызға келтірді. 
Жоғарыда айтқан шешімдерді 
сол күні қабылдаған еді. Осындай 
қиыншылықтар бастан өтті.

-  Егер апаттьі жағдайға

тап болсаңыздар не істер 
едіңіздер?
-Оныңда шешімі 

қарастырылып қойылған. Бізге 
ұзақ сапарға ұшар алдын- 
да пистолет берілетін. Оған бас 
конструктор рұқсатеткен. Егер 
ұшаққа қандай да бір апатты 
жағдай төнетін болса, секіруіміз 
керек емес пе?! Оның орны- 
на ұшақты өзін-өзі басқаруға 
қоясың да, өз-өзіңді атып 
тастайсың. Неге десең, парашют- 
пен мұзға қонғанда бәрібір тірі 
қалмайсың.

-  Ешкім кұгңарып ала 
алмайды ма?

АЛҒАШҚЫ
КОСМОНАВТАР

Квңес үкімвтін ің  Квңвс ғарыш 
а ге н т т іг і алғашқы космонавтар 
тобын 1960 жылдың мамырында 
таңдады. Алғашқы космонавтар 
алғашқы астронавтар  секілді 
әскери ұшқыштар болды.
Бірінш і т о п  мүшвлері: Юрий Гага
рин, Валерий Быковский, Андрей 
Николаев, Павел Попович, Герман 
Титов жэне Григорий Нелюбов.

-  Сені қүтқарып алам деген сөз 
түгілі, ой да жоқ. Ешкім құтқарып 
ала алмайды. Бізден басқа 
ешкім ол жаққа бара алмайды 
да. Соның бәріне өз еркіңмен 
келісіп, құрбандыққа аттанасың. 
Ғылым үшін, адам баласының 
ғылымды игеруі үшін өз-өзімізді 
әр сәтте құрбандыққа беруге 
әзір едік.

АМЕРИКАНДЫҚТАРДАН 
РАКЕТАНЫҢ 
ОРНЫНА БАКТАСТАП 
ҚҰТЫЛҒАНМЫН

-  Осындай қауіп-қатерлі 
жағдайда жеке шешім 
қабылдауға рүқсат берілетін 
бе еді? Қандай жеке 
шешіміңізді айтып бере алар 
едіңіз?
-  Бірде Мүзды мұхиттың 

үстіндегі сынақтан қайтып

келе жатқанда жерден рация- 
мен: «Уайымдамаңдар, сендерді 
қорғауға үшақтар жібердік»,
-  деп хабарлады. Аң-таң бо-

лып: «Не үшін?» -  деп сұрасам, 
«Сендердің қастарыңда 
американдық екі ұшақ келеді»,
-  деп, екеуінің маркаларын айт- 
ты. Жан-жағыма қараймын. 
Ештеңе көрінбейді. Сөйтсем, 
біреуі төбемізде,екіншісі асты- 
мызда бізді қоршауға алып келе 
жатыр екен. Біз байқамаппыз 
да. Көмекке әскери төртүшак, 
әуеге көтерілген екен. Бірақ 
олар жетем дегенше қаншама 
уақыт кетеді. Содан қасымдағы
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ҒАРЫШТАҒЫ
ҒАЖАИЫПТАР

Ғарыш та бір күнде 16 р в т  т а ң  
атады.

тілдеріне аударып, өз елдеріндеп 
Өуе академияларында оқулық 
ретінде пайдаланады екен. Ол 
елдерден осы кітап үшін маған 
алғыс хаттар келіп түрады.

Ресей елінде оқыдым, өстім, 
жетілдім. Бүкіл жинаған ғылым- 

білімімді жүйелеп, ол жақта 
үлкен із қалдырып кеттім. 
Қарапайым тілмен айтқанда, 
олардан алғанымды еселеп 
қайтардым десе де болады. 
Бүл жөнінде Ресейдің маған 
өкпесі жоқ. Өз еліме келетін 
болсам, өкпелеуге қақым да 
жоқ. Қайта өз елімдегі ең 
бақытты жандардың бірімін 
деп ойлаймын. Неге десеңіз, 
елім мені алақандарына са- 
лып аялауда. Қазақстанның 
қай бүрышына барсам да, 
төбелеріне көтереді. Ал 
білім жөнінде Астана-Тұран 
университетіне дән риза- 

мын. Олар мені про
фессор орны- 
на шақырған, 
студенттер- 
ге лекция 
оқыптұрамын. 
«Тоқтар 
Өубәкіров 
атындағы сти
пендия» да 
тағайындалған. 
Жылда 12 сәуір 
«Ғарышкерлер 
күніне» орай сту- 

дент- 
терге

сыйлык, тағайындап, кездесулер 
өткізіпте тұрады.

ны көретін себебіміз, Гагариннен 
кейінгі екі старт апатқа ұшыраған. 
Біреүі Алтайға қонды, екіншісі 
жерде жарылып кетті. Содан кейін 
ғарышкерлер сескеніп,тартынып 
қалды. Қандай батыр болса да жан 
керек. Ғарышкерлерді таңдауда 
психологтар өте көп жұмыс 
жасаған. Сонда Александр Яков
левич Леонов осы «Шел даланың 
ақшаңқан күні» деген фильмді 
алып келіп: «Жігіттер, мына ки- 
ноны көрсеңдер старт мына- 
дай болады!» -  деп бас бармағын 
көрсеткен. Шынында сол старт 
сәтті болады. Мінеки, адам 
баласының ғарышқа ұшқанына 
елу жылдан асса да, сол ырым- 
жоралғылар сонша жыл айна- 
қатесіз қайталанып келеді. Оның 
себебі, қаншама батыр болсаң да 
адам баласымыз. Жүрегіміздің

АДАМЗАТТЫҢ АРМАНЫ Н 
КӨККЕ АЛЫП ҰШҚАН 
БАЙҚОҢЫРДЫ 
САҒЫНАМЫН,
БАРҒЫМ КЕЛЕДІ

-  Байқоңырға барып тұрасыз 
ба? Сырдария жағалауындағы 
Ю.Гагарин мен СКоролевтің 
сұхбаттарьжа куә болған 
орындыңтар ңазақтьщ 
ғарышкер үлдарын кутіп, 
ңулазьіп тұрған жоң па екен?
-  Байқоңырға бармағалы көп 

жыл болды. Соңғы рет депу
тат кезімде барғанмын. Оған ар- 
найы рұқсат қағаз керек. Ұлттық 
ғарыш агенттігі ұсынып жат-
са, неге бармасқа? Байқоңырды 
рас, сағынамын. Барғым келеді. 
Табиғаты тартымсыз болса 
да адамға берер әсері ғажап. 
Қаншама ұлылардың табан ізі 
қалған, адамзаттың арманын 
көкке алып ұшқан жер ғой ол.

-  Неліктен ғарышкерлер 
ырымшыл келеді?
-  Иә, барлық ғарышкерлер 

ырымшыл. Ұшатын күні бір ки- 
ноны ғана көреміз. Қонған 
бөлмеміздің есігіне қолтаңба 
қалдырамыз. Кейбіреулер 
қажылыққа барғандай ниет 
етіп, сыйынып барады.
Ешкімге айтпай өзіміздің 
бірзатымызды ала

ешкімге айтпай не 
апарып едіңіз?

-  Ешкімге айтпай 
апарадыекем, оны 
енді айтам ба? (күлді). 
Оны қалай айтайын.

-  Сіздер қолтаңба 
қалдырған есік 
те Байқоңырдьің 
жертөлегіндегі
мұражайда саңтаулы 
ма?

-И ә , бізбірнеше 
кісі үштық қой. 
Сондықтан бәріміздің 
қолтаңбаларымыз 
қойылды. Ол есікті 
біз кеткен соңорны- 
нан алып, мүражайға 

сақтап қояды.
Бүл ырымдардың барлығы

-  Ю.Гагариннің ұшар алдын- 
да ешкімнің нұсқауынсыз 
жасаған әрекеттері. Ол кісі 
ешкімге үқсамайтын ерекше 
адам болған ғой. Жаратылы- 
сында әсем тартымдылық пен 
еркіндік бар. Старт алаңына кетіп 
бара жатқанда дәрет сындыруды 
ұмытып кеткен екен. Автобус- 
ты жолда тоқтатып, 
жеңілдеп келеді.
Ал бір ғана 
кино-

түбінде бір үрейдің болаты- 
ны рас. Осылай жасаған кісілер 
аман-есен сәтті ұшып, қонды. 
Бізге де сондай сәттілік кел- 
се екен деген ниеттен туындаған 
ырымшылдық қой.

«Адамдар түйен ің  қалай 
; жаратылғанына, аспанның 
қалай көтерілгеніне, таулардың 
қалай тұрғызылғанына, жвр 
бет ін ің  қолай жаратылғанына 
бір қарамай ма?!».

(Ғашия сүресі. 17-20-аяттар)
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-  Ғарышңа ұшар алдында 
психологтардың кемегінгіз-ак 
ұйыңтағаныңыз рас па?
-  Рас. Мен ол жаққа жүмыс 

істеуге бара жаттым. Ұшып 
жүргенде өзімді-өзім күнде 
8 сағат толык, ұйықтауға 
тәрбиелегенмін. Оны үйдегілер 
де, жақын-жуықтарым да жақсы 
біледі. Жақсы, нәтижелі жұмыс 
істеуі үшін адамның ұйқысы 
қанық болуы керек. Кешке 
ұшуым керек пе, күндіз жата- 
мын,ұйықтаймын. Күндізұшуым 
керек пе, түнде ұйықтаймын. 
Маған басқа дүниеде не болып 
жатқаны бәрібір. Өзіме: «Ертең

жұмыс, ұйықтау керек», -  деймін. 
Болды. Жатамын. Ұйықтаймын. 
Ұшуға дейін киінуің керек, пресс- 
конференция, ракетатасығышқа 
отыру, одан ұшар алдында екі 
сағаттағы отыруың керек. 
Олардың бәрі адамды ұшпай 
жатып-ақ шаршатып жібереді. 
Одан ұшқаным маған әлдеқайда 
жеңіл. Ғарышқа үшарда да 
өзіме: «Ертең қиын күн. Дұрыс 
ұйықтауым керек», -  дедім. 
Келдім. Жаттым. Бес минуттың 
ішінде ұйықтап кеттім.

Мен бүгінге дейін осылай 
ұйықтаймын. Кейде достарыммен 
аңға шығамыз. Ғарыштан келген-

нен кейін қорылдаитын 
әдет пайда болды. 
Ғарышта бүлшық еттердің 
бәрі босайды ғой. Басқа 
бұлшық еттер бірте-бірте 
қалыпқа келеді екен де, 
тыныс алу жолындағы 
үсақ бұлшық еттер ор- 
нына келмейді екен.

4 Аңшылыққа барғанда
жіҮіттерге: «Ал жаттық, 
демалып алайық. Сен- 
дерге бес минутуақыт 
беремін. Ұйықтаңдар.
Бес минутта ұйықтап 

% үлгермесеңдер, маған
у*. ренжімеңдер, өздерің

өкінесіңдер», -  деймін 
де,ұйықтап қаламын. Бес

жүгінеді. «Жат!», «Ұйықта!» де- 
генге жата салып,ұйықтап кет- 
кен тарихтағы екінші адам мен 
екенмін. Біріншісі Ю.Гагарин 
болған. Кейбіреулер «Ю.Гагарин 
жас болғандықтан, ғарыш 
жөнінде білмегендіктен осылай 
істеді» дейді. Жоқ. Ол бәрін білді, 
бәрін түсінді. Дүниежүзінде 
бірінші ретадамзаттыңаты- 
нан ғарышқа шыққалы отырып 
жауапкершілікті түсінбеуі мүмкін 
емес. Олай болса бәрі тәртіппен, 
жүйелі болуға тиіс. Ол тәртіп пен 
жүйе әрбір адамның жеке басы- 
нан басталады. Бұны -  өзін-өзі 
тәрбиелеужәне программалау 
дейді.



минуттан соң олар менің жаным- 
нан қашып кетеді (рахаттанып 
күліп алды).

Мен өзімді-өзім эбден 
тәрбиелеген жанмын. Ғарышқа 
ұшатын кезде де солай істедім. 
Ол жаққа қыдырып бара жатқан 
жоқпын. Ұшу мен үшін жаңалық 
та емес. Одан да қатерлі са- 
парларды бастан өткізгенмін. 
Демалу керек. Жаттым да, 
ұйықтадым. Маған дәрігерлер, 
психологтар келіп, ұйықтап 
жатқаныма сенбей, басымда 
жарты сағат күзетіп отырып- 
ты. Мені әбден байқап,тыңдап 
көріп «ой, мынау шынымен де 
ұйықтап жатыр екен ғой» деп 
кетіп қалыпты.

Ғарышкерлер түгелге дерлік 
ғарышқа үшар алдында ұйықтай 
алмай қалады. Дәрігерлердің, 
психологтардың көмегіне

ҒАРЫШТА «ЖЕРГЕ 
ЖЕТІП ӨЛГЕН АДАМНЫҢ 
АРМАНЫ БАР МА ЕКЕН» 
ДЕП ОЙЛАЙСЫҢ

-  Ғарышкерлер арасындағьі 
«Солярис эффектісі» жайлы 
не айтаеыз?
-  Ештеңе де айтпаймын.

-  Неге?
-  Ол жайлы айтқым келмейді.

-  Мысалы Ю.Гагарин ғарышта 
бұрын-соңды есгімеген
әуен естіген. Н.Армстронг 
азан даусын естіп, кейіннен 
Ислам дінін ңабылдайды. 
В.Себастьянов жаңбыр 
дыбысын естіп, Ресейде осы 
негізде «Несер үні» деген ән 
жазылған. Ал біздіңТоңтар 
Әубәкіров ғарышта ғылыми-



А Қ  БАТА

Самға, самға, Тоқтар балам, 
Арналы шың, аспаның.
Алға шарлап, от лаулаған 
Арманысың жастардың.
Ғарыш жолы басталатын 
Далаң, жерің -  киелің!
Ғарыш қолын басқаратын 
Балам, елің сүйеді!
Қазақстан  -  дәнстанда  
Ерлігіміз -  жалынды.
Қазақ ұшқан ғарыштан да 
Елдігіміз танылды.
Айбаралы биік екпін, 
дрбір ойың ғажап тым.
Айдан әр і биіктеттің 
Абыройын қазақтың!

ддібай Табылдиев

зертгеулерден басңа не естіп, 
не көрдіекен?
-  Сен ғарыш пен ғарышкерлерді 

әбден зерттеген сияқтысыңғой.

-  Талғат пен Сіздің арқанызда 
бүкіл ңазаң баяасы ғарыш 
жайлы көбірек білгігі келетін 
болдь! деп ойлаймын.

етеді. Неге десең қан айналы- 
мы өзгереді. Бірнеше рет қан 
айналғанмен аяғыңа жетпейді. 
Содан қан ылғи бүрқырап миға 
ұрады. Ғарышкерлердің маңдай, 
мойын тамырлары білеудей 
болыптұратыны 
сондықтан. Жүрек 
жердегідей 
соғады. Ал 
сен қысымсыз 
жағдайда, тар- 
тылыс күші 
жоқ әлемдесің.
Адам ағзасы

не болғанын түсіне алмай 
дағдарады, күреседі. Адам бала
сы Жер планетасында өмір сүруге 
тиіс. Ал біз жаратылысымызға 
жат басқа әлемдеміз. Ол жақта 
кісінің ойы да, сезімі де, ұйқысы 

да жердегіден басқаша 
болады. Содан кейін 

біреулер біртүрлі түс 
көреді, біреулер 
көзі бақырайып 
отырып бірдеңені 
көреді, естиді. 
Енді біреулерге 
елестеп,п'пті 

басқа нәрселер 
көрінеді. Оның бәрі 

ғарыш үшін қалыпты

-  Ғарышкерлер түгелге 
дерлік өте кішіпейіл, 
ңарапайым келеді. 
Ғарышкерлерді адам 
баласының бэріне сүйкімді 
етіп, періштедей езгертетін 
ңандай сезім, ңандай 
құдірет?

-  Біз алғаш реталысқа 
кеткенде үйімізді қалай 
сағынамыз? Есіңе түсіріп 
көрші. Қандай жаман үй, киіз 
үй, барак үй болсын, қатты

Оныңүсгіне, Байңоңырдан 
таяң тааам жерде туып- 
өскөнмін. Кеңес заманындағы 
ғарышкерлердің ңай күні, 
ңалай үшканын көзімізбен 
көретінбіз. Аты-жөндерін 
де түгел жатңа айтып бере 
аламын.
-Тамаша!

-  Салмаң,сыздық жағдайда 
адамның ойлау ңабілеті өзгере 
ме?
-  Әрине, салмақсыздық жағдай 

адам сезімдеріне басқаша эсер

s e e

жағдай.
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аңсайсың. Қайтқың келеді. Сен 
алтын сарайда жүрсең де жа- 
ман үйің бәрінен артық, бәрінен 
қымбат. Жүрегің езіліп сол 
үйді сағынасың. Ғарыш сені сол 
сезімге қайтарады екен. Үйіңнен 
кетіп қалдың. Жер -  әне! Үйің 
сенің үйің емес, енді Жер -  сенің 
үйің.

Ондайда «Жер-үйіме жете 
алам ба, жете алмаймын ба?» 
деп армандайсың. «Жерге жетіп 
өлген адамның да арманы бар

ма екен» деп ойлайсың. Жерді 
қүшағыңа алып жылағың келеді. 
Ол -  Жер көкпеңбек болып қол 
созым жерде тұрады. Алақаныңа 
сыйып кететіндей. Бейкүнә. Тап- 
таза. Мөп-мөлдір. Саған ерек- 
ше ыстық. «Ойбай, біз батыр 
еркектерміз, ең мықтылармыз, ар- 
найы келдік, елге батыр болып 
ораламыз»деген ой болмайды, 
бұл жайлы ешкім айтпайды. Дал- 
баса! Бәрі де пенде! Бәріміздің 
жаратылысымыз бірдей. Он жер-



ден батыр болсаң да, дүйім 
жұртты аузыңа қаратқан ше- 
шен болсаң да, кім болсаң ол 
бол, сен -  пендесің. Бірақ менің 
батырлығым -  сол белгісіздікке 
келісім бергенім. Біз алдымыз- 
да қайтпай қалатын күн болуы 
мүмкін екенін білдік. Кеудеңнен 
жаның шықпай тұрып ғарыш 
әлемін кезіп кетуің де мүмкін. 
Мүмкін, мүмкін, мүмкін, бәрі де 
мүмкін. Бірақ келісім бердім. 
Неге? Бүл -  біздің ғылыми зерт- 
теу. Бұл біздің елге, жерге, 
бүкіл әлемге керек. Ал ғылым 
үшін кеудеңдегі жаныңтүкке 
түрғысыз. Жаным сол зерттеудің

садағасы болсын деп ұшасың. 
Өрине, ол жауапкершіліктің 
қандай ауыр екені сөзбен ай- 
тып жеткізгісіз. Ол ерекше 
қорқынышты, ерекше рақат 
сезім.

Иллюминатордан ғарышқа, 
анауЖерге қарағанда адам 
түгілі Жердің өзі әлем үшін 
түк емес. Сен шаң да емессің, 
шаңның тозаңынан да кішісің. 
Тіпті, тозаңға да татымайсың. 
Өсіресе станциядан бөлініп, жер
ге қонуға кететін сәтімізде сон- 
да қалатын ғарышкерлермен 
қоштасу өте қиын болды. 
Сондағы ғарышкерлердің бір-



Техника ғылымдарының докторы, профессор 
Т.дубәкіров халықаралық симпозиумда

Біз үйге кетіп барамыз. Ал ана 
станцияның ішіндегі жігіттер ше? 
Қайда кетті? Мәңгілікке кетті ме? 
Олар Жерге қайта орала ма, орал- 
май ма? Иә, олар жұмыс істеп жа- 
тыр. Ол жұмыс біздің болашаққа 
керек. Сол ой ғана жүрегіңе 
тоқтам бере алады.

Ал Жерге келгендегі жердің 
иісі, жай даланың иісі қандай 
керемет! Оны жер басып жүріп 
ешқашан сезіне алмайсың. Келіп 
қонғанда, бортты ашқанда бұрқ 
ете түседі. Ананың ақ сүтінің 
иісіндей. Жер-Ана деп жайдан-

жаи аитыла салған сөз емес, ра- 
сында солай. Оны ғарышкерлер 
ғана шынайы түгіне алады. Жерге 
оралғаның -  анаңның құшағына 
оралғаның. Жерге оралғаның
-  анаңның ақ төсіне, анаңның 
бауырына сол сағынышыңды 
арқалап кеп қүлағаның.
Ғарышқа он рет барған адам 
дәл осы сезімді он рет басы- 
нан өткізеді дейді. Өрине, мен 
бір-ақ ретұштым. Ал келе 
сала жерді құшақтап жылаған 
ғарышкерлерді көрдім.

Осы сезімдердің бәрін

біріне қараған көзқарастарын 
көрсең, жаның қиналады. Адам 
бір-біріне ес, пана, тірек, бауыр. 
Ал жерде жүріп осылардың байы- 
бына барып, түсіне аласың ба?!
Біз үйге -  Жерімізге қайтамыз. Ал 
олар қалып барады. Тағдырлары 
қалай болады? Біздікі ше? 
Қимасақ та, амалсыз бөліндік. 
Станция жап-жарық, әне кетіп ба
рады. Бірте-біртежарығы 
алыстап барады. Жан-жағымызда 
үлкен-үлкен жұлдыздар. Бірақ 
станцияныңжарығы басқаша.
Өшіп барады, өшіп барады, өшіп 
барады. Өшті. Жоқ. Көрінбей 
кетгі. Сол кезде өте қатты 
қиналдым. Ғарышта денеңнің 
бір бөлшегі қалып бара жатқан 
сияқты (көңілі босап ке тт і).
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бойынан,жүрегінен өткізіп кел- 
ген ғарышкерлерде қандай 
тәкаппарлық болмақ? Керісінше 
адам атаулының бәрін өзіне бау- 
ыр,туыс тұтып, қара жердің қүрт- 
қүмырсқасынадейін сүйетін бо- 
лып оралады ғой.

«БҰЛАДАМ ҮШІН 
ҚАРЫСТАЙ ҚАДАМ 
БОЛҒАНЫМЕН,
АДАМЗАТ БАЛАСЫ ҮШІН 
АЛАПАТ СЕРПІЛІС»

-  Жаңа сөз арасында 
жұлдыздар туралы айтып 
ңалдыңыз. Ю.Гагарин де 
күнделігінде жүлдыздар 
туралы тамсана жазады. 
Ж рдыздардың жарыңтары 
ңандай?
-  Ой, ол мүлде ерек

ше. Ол жақта жұлдыздар от 
сияқты жарқырайды. Отқа да 
ұқсамайды, күнге де ұқсамайды. 
Ол мүлде басқа жарық. Нұр. Нұр 
деп соны айтуға болатын шығар.

Ал Айдың теріс беті мүлде 
к,ап-қараңғы. Жер бетіндегі 
қараңғылық теңеулерінің 
ешбірі оған жетпейді. Ол сон- 
дай қара бояу, түк жоқ. Тас 
түнек. Ол жақта цвета-гамма 
мүлдем басқа. Не түрлі-түрлі 
боп жарқырайды,не тас түнек 
қараңғылық болады.

-  Басңа планеталарда 
тірш іл ік бар дегенге сенесіз 
бе?
-  Бар. Мен оған 100 пайыз 

сенемін. Неге десеңіз, микро- 
организмдер жерге ғана жеткен 
жоқ, олар бүкіл ғарыш әлемінде 
шашырап жүр. Біздің жердің 
табиғатындай табиғаты бар пла- 
неталар бар. Өрине, оларды табу 
болашақтың еншісінде. Мен оған 
сенемін.

-  Ғарышңа тағы да ұшңыңыз 
келе ме?
-  О-о, сұрайды екенсің сен де. 

Өрине,ұшк,ым келеді. Мен мәңгі

Көкке, Ғарышқа ғашық емеспін 
бе?!

-  Қазақ елініңғана емес, 
бүкіл түркі халңының түңғыш 
ғарышкерісіз. Түркияға 
сапарыңыз женінде не 
айтасыз?
-  Бізде «Ғасыр саңлағы» десе, 

ол елде «Ғасыр азаматы» деген 
атақ бар. Ғарышқа ұшып кел- 
геннен кейін Түркия мемлекеті 
арнайы шақырып, қонақ етті. 
«Түркітектес халықтардан 
шыққан бірінші ғарышкер»және 
«Ғасыр азаматы» деген атақтар 
берді. Сонымен бірге кезінде 
Ататүрік өз қолымен жасаған 
пошта маркасы бар екен. Түркия 
халқы оны мемлекеттікту 
сияқты құрметтейді. Сол марка- 
ны да сыйға тартты. Бауырлас 
Түркия мемлекетін жақсы көрем, 
жиі барыптұрамын.

-  Америка астронавты Нил 
Армстронгтың Ай бетіне



ңонуын американдықтардын 
жасанды сенсациясы дейді. 
С іздіңғарышкер ретінде 
пікір ің ізд і білгім келедт.
-  Жоқ, оған сенбеңіздер. 

Н.Армстронгтың Айға қонғаны 
рас. Біреудіңжанкештілікпен 
жасаған еңбегін жоққа 
шығару- қиянат. Басқа-басқа 
Н.Армстронгтың ол еңбегіне 
қиянат жасауға болмайды. Ол 
кісі бүкіл астронавтардың, 
космонавтардың идеалы. Менің 
де идеалым. Сонымен бірге ол 
бүкіл ғарышкерлерге кісіліктің 
де идеалы болған адам. Мен 
ол кісімен көп рет кездестім, 
жүздестім. Арамызда өте көп 
жақсы әңгімелер болған.

Корабльді қондырып, аяғы 
Айға тиетін кезде: «Бұл 
адам үшін қарыстай қадам 
болғанымен, адамзат ба- 
ласы үшін алапат серпіліс» 
деп айтқан сөзі бүкіл әлемге 
сол сәттен-ақтарап кеткен.
Алла жазса, болашақта біздің 
жерлестеріміз де ғарышқа ұшар. 
Одан да алысқа жол салар. 
Оныңжасағандарын көздерімен 
көретін де күн келер.

-  Сіз ғарышта өзге 
ғарышкерлермен бірге 
биотехнология, металлургия, 
медицина салаларымеи ңатар 
Арал теңізі аймағы бойынша 
ғыяыми-зерттеу жүмыстарын 
жүргізген ғалымсыз.
Жерден байңалмайтын
жер мәселелерін ғарыштан 
баңыладыңыз. Жалпы Жер 
планетасының болашағы 
туралы ңандай ойдасыз?
-  Ғарышкерлердің істеген

іс і -  өз жанын беруге әзірленіп, 
қорықпай жасаған алғашқы 
қадамдары бір ұлттың, бір 
мемлекеттің мүддесі үшін 
ғана емес, бүкіл адамзаттың 
болашағы үшін жасалып жатқан 
жұмыстар. Бүкіл әлемге ке- 
рек дүниелер. Жерді сақтап



қалу -  адамзатты сақтап қалу. 
Жерді сақтап қалу -  адам де
ген тіршілік иесін сақтап қалу. 
Өкінішке қарай, жердің бүкіл 
байлығын, нәрін оңды-солды, 
бей-берекеталып жатырмыз. 
Оның зардаптарын жерден де 
жақсы байқаймыз. Ғарыштан 
да анық көрінеді. Жердің бүкіл 
байлығы, минералдары бітетін 
де заман келеді. Сонда жер сөлі 
сығылған лимон сияқты күй ке- 
шер. Ең көп болса тас болып 
қалады. Адам баласы сонда не 
істемекші?

-  Сіздің казаң балаларьі 
дегендеішкен асыңызды 
жерге ңойып, алыстан 
жүздесуге келетініңізді 
жаңсы білемін. Бүгінгі 
сүхбатымызды пайдаланып 
сұрайың, өзіңізге үңсағысы

келетін жастар мен балаларға 
ңандай аңыл-кеңес айтар 
едіңіз?
-  Балаға ең бірінші жақсы 

тәрбие керек. Одан кейін 
терең білім. Біліммен қатар 
үлкен жетістіктерге жеткен 
кісілермен жиі-жиі жүздестіріп, 
сұхбаттастырып, үлгі-өнеге 
алуларына мүмкіндікжасаған 
жөн. Неге десең, ол адам жай- 
лы кітаптан оқып, теледидар- 
дан көргеннен гөрі жүзбе-жүз 
кездесіп, пікірлескеннің әсері 
әлдеқайда артық. Мені қазак, 
мектептеріне кездесуге жиі 
шақырып тұрады. Көбінесе 
«Ауылда өскен қазақтың 
жалаңаяқ қара баласы осындай 
жетістікке қалай жетл'?» деген 
сұрақтар қояды. «Өрбір кісі мен- 
дей бола алады.Өрбір кісі! Бірақ 
олай болуы үшін сен өзіңді-өзі 
ылғи тәрбиелейсің. Өзіңді-өзің 
ылғи қиындыққа дайындайсың. 
Бірдеңе жасағанда «жоқ, бұдан 
да артық жасауым керек» деп 
алға ұмтыласың. Оқуға келдің 
бе, мектеп, институт, универси
тет болсын -  оқы. Уақытты тек- 
ке өткізбе. Тағы да оқы. Жұмыс 
істейсің бе, жан-тәніңді беріп, 
өзіңнің жеке басыңа ғана ке- 
ректей істе» деп айтқанымда,
«біз де солай бола аламыз» деп 
балалардың көзі жайнап шыға 
келеді. Эрине, бола алады. Өзіне- 
өзі талап қоя білген, өзін-өзі 
тәрбиелей білген әрбір кісінің 
мендей болуға мүмкіншілігі бар. 
Оқимын деген адамға жоқшылық 
сылтау емес. Денсаулығың бар ма
-  болды. Ол денсаулықты сақтау 
да міндет. Ол денсаулық саған 
ғана емес, мемлекетке керек, елге 
керек. Осылай сезінгенде сен ол 
денсаулықты текке кетірмейсің. 
Босқа арақ, темекімен 
уламайсың. Өзіңе қызметету



арқылы елге, мемлекетке қызмет 
етесің. Мемлекетке қызмет ету 
арқылы өзіңе қызмет етесің.

-  Кез келген ер-азаматгың 
жеткен жетістігі мен 
бағындырған биігіне 
отбасының да ңосар үлегі зор. 
Жаныңызға жалау, сүрінгенде 
демеу болған косағыңыз 
туралы айтсаңыз.
-  Ер адам өзіне жар іздегенде 

өз анасына ұқсас жанды еріксіз 
таңдайды екен. Оны өзі де 
байқамай қалатын көрінеді. 
Біреулер мінез-құлқына, енді 
біреулер түр-тұлғасына үқсас 
адамды табады дейді. Татьяна 
Михайловнаның түрі ұқсамаса 
да, мінезі анаммен көп сәйкес 
келеді.Өйел адам әйел болу үшін, 
ана болу үшін, ең алдымен өз 
күйеуіне анасындай қамқор бола 
білу керек екен. Егер күйеуіне 
анасындай қарай алатын болса, 
онда балаларың да, отбасың да

бақытты. Таня екі баламның ана- 
сы. Бүгінге дейін олар үшін жа- 
нын беруге дайын. Егер қажет 
етсе бала үшін әке ойланып 
қалады, ал ана жанын ойланбай 
береді. Танямен қиыншылықты 
да, қызықты да бірге бөлісіп 
келеміз. Ол қолына келген 
бақытты да көтере білді. Шашып- 
төкпей, асып-тасымай сол қалпын 
сақтай білді. Мен өз теңімді 
жаңылмай таптым деп ойлаймын. 
Өрине,үйде ыдыс-аяқ сылдыр- 
ламай тұрмайды. Күн бұлттанып, 
жауын-шашын да болып өтеді. 
Бірақ ешқашан өкінген емеспін. 
Кейбіреулер өзге ұлт, бекершілік 
деп жатады. Алайда мен өзімді 
бақытты санаймын. Үйге қуанып 
келіп,жұмысқа қуанып аттана- 
мын. Қашан да, қандай жағдайда 
да үйден шығарып салып, үйден 
қарсы алатын жарым бар.
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