Бүгін, 2016 жылдың 7 желтоқсанында, Астана қаласы бойынша сағат 21:00-де
"Тәуелсіздік Полюсі" ғылыми-зерттеу экспедициясының қатысушылары Мағжан
Сағымбаев және Ильяс Ғалымбеков Оңтүстік Американың шеткі нүктесі - Пунта-Аренас
қаласынан Антарктидаға ұшты. Жоспарланғандай, олар төрт сағаттан артық ұшады.
Ұшудың «Air Almaty» антарктикалық әуекомпаниясының Ил-76 ұшағымен жүзеге
асырылатыны есте қаларлықтай. Топ жетекшісі Мағжан Сағымбаев және Ильяс
Ғалымбеков, экспедицияға қатысушылардың алғашқылары болып мұзды континентке
келіп қонады, қалған қатысушылар оларға кейінірек келіп қосылады.
Мағжан Сағымбаев, "Тәуелсіздік Полюсі" экспедициясы тобының жетекшісі: «Ильяс
екуміз үшін Винсон шыңын бағындыру және күллі Қазақстан үшін ерекше болып
келетін, біздің Тәуелсіздікке қол жеткізген күнімізде еіміздің туын тігу үлкен абырой.
Бізді бүкіл ел болып сыртымыздан бақылауда. Көп нәрсе ауа-райы жағдайларына
байланысты болады, бірақ біз шыңға шығу сәтті болады деп үміттенеміз. Мен,
шынайы, жақсы сәт болады деп ойлаймын. Әркез, шыңға жеткен сайын, үлкен
эмоциялық сергектікті сезінесің. Бұл, кез келген альпинист сезіне білетін өмірдегі ең
тәтті 30-40 секунд. Және, меніңше, дәл осындай секундтар үшін біз өмір сүреміз».
Ильяс Ғалымбеков, "Тәуелсіздік Полюсі" экспдициясының қатысушысы: «Алдағы
шыңға көтерілуден көп нәрсені күтеміз және көп әсер алғымыз келеді. Мен өзімнің
жақсы досым Мағжанмен бірге бара жатырмын және шыңды онымен бірге
бағындыру үлкен ғанибет. Біз бір-бірімізге сенеміз. Қолымыздан бәрі келеді деп
ойлаймын. Біраз қобалжу бар, әрине, өйткені бұл үлкен жауапкершілік емес пе. Біз
үшін, Қазақстан Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай Оңтүстік полюс пен Винсон
шыңын бағындыру ісінің дәл бізге бұйырғаны үлкен мақтаныш»
Антарктидадағы Юнион Глетчер (Union Glasier) базасына қонғаннан кейін, альпинисттер
бірнеше күнге созылатын жерсіндіруден өтеді. Одан кейін Винсон шыңын (4892 м)
бағындыруға дайындық басталады. Экспедицияның мақсаты - 16 желтоқсан Тәуелсіздік
күнінде Қазақстанның мемлекеттік туын Антарктиданың ең биік нүктесіне орнату. Еске

саламыз, "Тәуелсіздік Полюсі" ғылыми-зерттеу экспедициясы Қазақстан Тәуелсіздігінің
25-жылдық мерейтойына арналған.
Экспедиция құрамы: топ жетекшісі Мағжан Сағымбаев, альпинисттер Ильяс Ғалымбеков
және Юрий Юшин, ғалымдар Әлия Ерназарова, Арман Баймухамедов және Дәулет
Шарипов. Ғылыми қызметкерлер биотехнология, экология саласында зерттеу
жұмыстарын жүргізеді, сондай-ақ Антарктиданың төтенше жағдайларының адам
физиологиясына әсерін зерттейді.
Сонымен қатар, экспедиция барысында қазақстан спортшылары жердің Оңтүстік
полюсіне жету үшін 200 шақырымды шаңғымен жүріп өтеді. Бұл КазГео-ның
Антарктидаға жасаған екінші экспедициясы, алғашқысы 2011 ж. желтоқсанында өткен.
Өткен экспедициялардың және мемлекеттік ұйымдармен біріккен жұмыс нәтижелері
бойынша 2014 жылдың қарашасында Президенттің 1959 жылғы Қазақстанды Антарктида
туралы Келісімшартқа қосу жөніндегі Бұйрығына қол қойылды. "Тәуелсіздік Полюсі"
экспедициясы аяқталғаннан кейін, Қазақстан тарапынан Антарктидаға
автоматтандырылған ғылыми станция орнату туралы ұсынысты алға тарту жоспарлануда.
"Тәуелсіздік Полюсі" экспедициясы Қазақстан халықтары Ассамблеясының
қамқорлығымен өтуде. Ғылыми-зерттеу экспедициясының ұйымдастырушысы "Қазақ
География Қоғамы" ҚБ болып табылады. Жобаның бас серіктесі Ұлттық Басқару
Холдингі «Байтерек», Серіктестері- "Қазақстан Ұлттық География Қоғамы"
Республикалық Қоғамдық Бірлестік (QazaqGeography), Назарбаев Университеті, ӘлФараби атындағы ҚазҰУ және Д.С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ.
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