
КЕЛЕШЕККЕ БЕТ
«ІІевада—Семей» антиядро- 

лык қоғамдык козғалысыиын 
элемге жар салған даүыеы 
естілген күннеи бері небары 
он ай мерзім ятіпті. Ал казак 
даласы ушін сол бір қаралы 
күн басталғанына қырык жыл. 
Казақстан тарнхыныц кара 
кітабына кірерлік бұл касірет 
—Семей ядролык полигонын- 
да демін ішіне тартьді жасы- 
рынган ядролык алапат.

Осы кыека мерзім ішінде 
козғальгс актнвистері о.расан 
зор жумыс жүрғізді. -«Невада- 
ныц» үнін бүі;інде.. жүмыр 
Жердіи барлық' ак инетті 
адамдары біледі. Оиы респуб
лика журтшылығы, бүкіл елі- 
міз бен шет • елдер колдады. 
Мэселеи, шет елдің 57 коғам- 
дық ұйымы ядролык карусыз 
олем үцііи ыитымактаса кү- 
рес жүргізуғе тілек білдірді. 
Семен ядролык. полигонына 
жакын жерде орналаскаи Қа- 
рауыл селосында өткен ха- 
лыкаралык карсылык акциясы, 
жаппай кырып-жою каруын 
сыпауға карей республика об- 
лыстарында өткен ондаған 
карсылык митингілері, барлык 
елдердік парламенттеріне ү.н- 
деуге кол койдыру — күні ке
ше аткарылган істер.

«Невада—Семей» козғалы- 
сыныц бөліміиелері казір тек 
Қазакстанда ғана емес. соны- 
меи бірге Якутияда, Москва- 
да, Россия Федёрацйясынын 
кептеген облыстарында жұмыс 
іетейді. Халыктык дипломатия 
өз жемісіи беруде. Оған по
лигонный бес ай «үндёмегені», 
өткен жылдыц 8-шілдесінде 
қуаты 20 килотоннага дейінгі 
кезекті жарылыСты өткізу ке- 
зіігде кырық жылдын ішінде 
бірінші рет жүртшылык пен 
букаралық информация күрал- 
дарыпың кызметкерлерін ка- 
тыстыруы куә. . •

Будан әрі не болды деп 
сүрайсыздар гой. Иә будан 
орі әскери қызметкерлер сол 
бір бёс ай «үнсіздіктін.»' орнын 
толтырғысы келғёндей болды. 
Олар жіберіп алған мүмкін- 
діктін. карымтасыи кайтаруга 
асыкты. Газеттерде тағы да, 
кейде сәл кешігіп, біз үшін 
үйреишікті болған ТАСС ха- 
барлары пайда бола бастады. 
Катарынан үш күн: 2-қыр.

1980 жылгы 23-казандағы Ядролық «ынацтврға қарсь: 
ННППОН КЭЙДЗАИ СИМ- демонетрациядағы 6 мың 
БУН: адам.

І9-қазанда СССР-де г...'ядролық қаруд.ы сынау окэнс же- 
тілдіру 'мақсатында» қуатты 20-дан 75 килотоннага дейінгі 
жер асты ядролык, жарылысы; жасалды.

Өзіміздіц кеншілер каласына 
келетін болсак,1 қарсылық ми- 
тингілері Қарағандыда 22-ка- 
зіінда, ал. канаттас калаларда
21-қазанда өтті. Олар’да Се
мен полигонын жабу туралы 
талаптар кабылданды. Телег- 
рамманыіі. тексі М. С. Горба- 
чевтіқ атына жіберілді. Жёл- 
тоқсанпыц басы и да «Невада — 
Семей» коғамдык козғалысіі- 
пык екінші республикалык 
конфереициясы өтті. Оған тек 
актнвистер гана емес, соиымен 
•бірге Россиядан, Украннадан, 
Азербайжаннан, Якутиядан 
конактар жиналды. Онда ка- 
лын букараны . бейбітшілікті 
сактау жолындагы барынша 
белсенді күреске ' тартуға, 
жергілікті . жерлерде пакты 
шараларды жүргізуге, бүкіл 
халыктык экологнялык жоне 
антиядролык козғалысты кец 
өрістетуге багыттзлған он ай 
дерлік табанды жумыстын 
кооытындылары шығарылды.

Елу жылдын ішінде бейбіг 
жәие пскери , деп аталатьш 
ядролык. техника . улгайып ө.с- 
ті. Шынтуайтына. келгепде, 
табиғатта бейбіт ядролык. тех

нология жок- Өйткені. ядро
лык реакция дегеніміз — ыды- 
рау. Ал кез ке.лгеи ыдырау .— 
жеке адамиық ыдырауы, ядро- 
пын ыдырауы Табигатқа да, 
адамзатка да жат. Нэсіліне, 
үлтына карамай барлык ха- 
лыктардыц ядролық жарылыс- 
тарды жек көруі түргысында 
бірігуі міне сондыктан.

Казіргі замапгы сайлаушы 
—айрыкша тап. Сондыктан 
бүкіл дүние жүзініц сайлауніы- 
лары өздерініц іс-әрекеттерін 
шоғырландыруға бскінді. Олар 
«Невада—Семей» қозғалысы- 
иыц президенті О. О. Сүлейме- 
новтіц бастамасы бойыніііа 
1990 жылғы мамыр-маусымда 
Алматы каласында сайлаушы- 
лардың бүкіл дүииежүзілік 
конгресін откізу туралы үхы- 
нысты кьгзу колдады. Бүл 
конгрестіц ьегізгі документі 
Декларация болады. Оны бн-

ылгы маусымдагы кездесуле- 
ріпде. Дж. Буш ; пен.. М .‘ Гор- 
бйчевка тапсыру жоспарланып 
отыр, Ендігі1 бір жүзеге аскан 
үлкен істі біз «Невада—Семей» 
козгалысыныц үГілестіру сове- 
тінің мүщес.і, медицина ғылы. 
мыныц докторы, профессор 
Майра Белгібайкызы Ж аш ело- 
ваның сөзінен естіп-білдік.
22—23-желтоксаНда Семей 
каласында алғашкы рет полн- 
гоиньщ күпйясын касакака 
жасырған адамдарға. жасалған 
эксперимеііттерге катыскан әс- 
ксрн кызмсткерлерге коғам- 
дық трибунал болып өтті.

Республикалык коңфереиция- 
да алда істелетін жүмыстардын 
программасы жасалды. «Нева
да—Семей» козгалысыныц жү- 
мыр Жердін бүкіл азаматта- 
р ы и а —.Элем с а й л а у ш ы л а р ы н а 
Үндеуі кабылданды. Ондэ мы. 
нандай идея үсынылган: әр е.1- 
дегі царламентті сайлау кезірде 
орбір адам өз программасын- 
да карусыз өмір сүру мәсс- 
лесіи басым коятыи кандидат 
үи:-:н, яки бейб:тні;лік үшін 
дауыс бере алады.

Сондай-ак барлык елдердін 
еріктілерінен күралған анти
ядролык жорык белгіленді. 
Ол «XXI ғасырға бет алгаи 
Бейбітшілік көші» деген ат- 
пен Карауыл селосынан шы- 
ғып, -Қытайдыи ялроіык по- 
лигондары аркылы Хиросима 
меи Нагасакигс, одан әрі Не- 
вадага өтеді.

Көріп отырсыздар, ядролык 
карусыз әлем ушін • күресте 
біз бір орында тагіжылмай тур- 
гаи жокпыз. Осы ретте Ма
хатма Гаидндіц «Ізгілік ұлудын 
жылдамдығымен жылжып же- 
теді» деген даналық сөздері 
еріксіз еске түседі.

Н. ІЗБЕМБЕТОВА,_ 
"«Невада— Семей» 

бнтиядролық қозғалысы 
ңалалық комитстінің 

мушесі.


