
Ұлы Абай мен Мұхтар дү-
ниеге келген Сарыарқаның са-
малды төсінде осыдан 40 жыл 
дан астам уақыт бұрын жап-
пай қырып-жоятын ядролық 
қаруға алғашқы сынақ жасал-
ды. Адамзатқа ажал ұрығын 
сепкен атом бомбасы алғаш-
қы 15 жыл бойы ашық жер 
бетінде және ауада жарылды. 
Мұның өзі адам өміріне, та-
биғатқа орны толмас елшеу-
сіз зардаптар әкелді. Поли-
гонның Семей облысымен 
қойы қоралас, жаны аралас 
Егіндібұлақ ауданы үшін мо-
ральдық-материалдық шығын-
дары да аз емес. Жыл өткен 
сайын тұма бұлақтардың са-
ны азайып, түгін тартсаң майы 
шығатын шұрайлы өлкенің жаз 
ортасына жетпей, тулақ сүй-
реткендей сарытап болып қа-
латыны жұртшылықты қатты 
алаңдату үстінде. Бұған қоса 
аудан халқы арасында қатер-
лі ісік, жүйке және қан тамы-
ры, тағы басқа аурулардың 
түрлері жыл өткен сайын кө-
бейе түсуде. Осыған орай жу -
ырда Егіндбіұлақ селосында-
ғы Мәдениет үйінде аудан 
жұртшылығының «Невада — 
Семей» қозғалысына қызу үн 
қосқан ядролық сынаққа қар-
сы жиыны өткізілді. Аудан-
ның барлық совхоздарынан 
келген жұртшылық өк ілдері-
нің бұл жиынына СССР ха-
лық депутаты Қызыл Крест 
қоғамы облыстық ұйымының 
председателі Дәмилә Сағын-
дыққызы Рахымова халық тіле-
гі бойынша келіп қатысты. 
Сол жиында мынадай көптеген 
пік ірлер айтылды: 

Т. ӘБДІЛДИН: — аудандық 
ардагерлер советінің предсе-
дателі. 

— Ұлы Отан соғысы кезін-
де совет солдаттары кеуде-
сін оққа төсеп туған жердің 
топыргғын жау тырнағынан 
алып қалды. Сол алапат ұрыс-
та миллиондаған аға ұрпақ бү-
гінгі бақытты болашақ үшін 
шыбын жанын құрбан етті. 
Бірақ ол не үшін өлімге бас 

тіккенін біліп кетті. Ап өкініш-
ке қарай, Семей полигоны-
ның адам ғұмырына қауіп 
төндіріп отырғаны ешкімді ой-
ландырар емес. Қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған қа-
зіргі бейбіт өмірде ядролық 
сынақ зардабынан қаншама 
адам көз алдымызда 50 — 60 
жасты алқымдамай-ақ көз 
жұмды. Тілті әріге бармай өз 
айналамнан айтсам, менің 2 
апам, 2 жездем, 2 құдам, ту-
ған қайнағам, барлығы 11 

адам аз ғана жылдың ішінде 
жарық дүниеден мезгілсіз ат-
танды. Осы қасіретті цифрлар-
дың жүздеген түтінге қатысы 
бары анық. Ашық ауада сы-
нақ өтк ізуді өз адамдарымыз-
ға ажал ұрығын себу демес-
ке шара жоқ . Амал не 40 
жыл бойы қайғы суын ішсек 
те шындыққа шідер салынған 
соң тілімізді тістеп келдік. 
Бар дауыспен айтуға тек 1935 
жылғы апрель Пленумынан 
кейін ғана мүмкіндік алдық. 
Үстіміздегі жылдың көктемін-
де СССР халық деаутаты, об-
лыстық партия комитетінің 
бұрынғы бір інші секретары 
В. И. Локотунинмен аудандық 
партия комитетік ің мәжіліс 
залында сайлаушылар кезде-
суі өткіз ілді. Бұл мәселенің 
ұшығы сол бас қосуда көте-
рілген еді. Бірақ ат тебелін-
дей ғана активпен жабық 
есіктің ішінде өткізілген «сай-
лаушылар кездесуі» өз нәти-
жесін берді ме? Жоқ . Ең өк і -
ніштісі сол — жүйелі сөз ие-
сін таппады дег іміз келеді. 
Чернобыль трагедиясына бү-
кіл еліміз, көптеген елдің про-
гресшіл ақыл-ой иелері қол 
ұшын бергеніне куәміз. Радиа-
циялық сәулеге ұшыраған 
Чернобыль топырағы аз уа-
қыттың ішінде қыруар қаржы-
мен көмілді. Ал біздің аудан-
мен шекаралас сынақ алаңын-
дағы түпсіз шыңыраудың беті 
әлі ашық жатыр. Бұған к ім-
дер жауапты? Осы полигон-
дағы әскери басшылардың 
мұндай жүгенсіздіг іне қашан 
тыйым болмақ? Аудан халқы-
ның осы алаңдатушылығын 
СССР халық депутаты Д. С. 
Рахымовадан үкімет басшыла-
рына жеткізу ін сұраймыз. 

К. НҰРКЕНОВ: — Абай ат-
ындағы совхоздың еңбек ар 
дагері. 

— Мен де көнекез қария-
лардың б ір ім ін . Мыржық тауы-
ның етегінде дүниеге келдім. 
Осы жерде ер жетіп, есейдім. 
Ұлы Отан соғысы кезінде Се-
мей қаласында тұрдым. Сон-
да Темір деген көршіміз бол-
ды. Әлгі адамды бір күні ең-
бек армиясына алып кетті. 
Араға айлар салып оралды. 
Сөз арасында ат-арбамен б ір 

жерлерден қазылған шұңқыр-
дың топырағын Ертіс өзенінің 
жарлауытына тасып төккенде-
рін әңгімелеп отырушы еді. 
Көп жыл өткен соң оның яд-
ролық сынақ алаңында жұ-
мыс істегенін білдік. Алғаш-
қы ашық жарылыс жасалар 
шақта Мыржы қ тауының екі 
сыртында Абыралы, Қу ау-
дандарының төрт колхозы бол-
ды. Ара қашықтықтары үш ша-
қырымнан аспайтын еді. Ашық 
ауадағы сынақ алдында Абы-
ралы ауданының колхоздарын 
көшіріп әкетті, біздің шаруа-
шылықтар сол орнында қал-
дырылды. Қазірг і күннің өл-
шемімен ойласақ, орынынан 
жылжытылмаған халыққа ра-
диациялық сәуленің әсерін 
байқау мақсатында «тәжірибе» 
жасаған тәрізді Ол аз деген-
дей 1954 жылы Абай атын-
дағы совхозды жарылыс ай-
мағының ішіне сұғындыра са-
луын қалай түсінуге болады? 
Тақауда қазақ телеграф агент-
тігінің хабарынан Семей об-
лысының 5 ауданына әлеу-
меттік жеңілдіктер жасау мүм-
кіндіг інің қарастырылып жат-
қандығын оқыдық , Ал, б іздің 
ауданның ядролық жарылыс-
тан алған материалдық-мо-
ральдық зардаптары қалай өт-
елмек? Мұндай әлеуметтік 
теңсіздікке жол берілмейді 
деп ойлаймыз. Халық тілегі, 
халық талабы осы. 

С. НЫҒМЕТОВА: — № 2 ор-
та мектептің оқу ісінің меңге-
рушісі. 

— Өзім Саратов облысын-
да дүниеге келдім. Әкем Ұлы 
Отан соғысының ардагері еді. 
Ол соғыстан кейінгі жылдары 
айналасын ұсақ шоқылар көм-
керген бұдыры ж о қ сарыжа-

енем қайтыс болды. Өткен 
жазда ойнақтап жүрген оқу 
озаты М. Мұстафина деген 
шәкіртім ми рагынан көз 
жұмды. Қазір оқушылар тым 
әлсіз. 20 минуттық линейка-
лардың соңына жетпей құлап 
түскеніне сан рет куә болдық . 
Ауданда кейінгі жылдары өзін-
өзі өлтіру, жүрек және қан 
т м ы р л а р ы н а н тілге келмей, 
кету фактілері жиілеп барады. 
Бірақ халықтың басына түс-
кен мұндай зұламатты біздің 
депутаттарымыз жоғары ор-
ындарға жетк ізуде дәрменсіз-
дік керсетіп келеді. 

Л. БОРАНБАЕВА: — аудан-
дық санэпидстанцияның бас 
дәрігері. 

—Семей полигонының жап-
сарлас орналасқан аудандар 
халқына зияны көп. Амал не 
сол қасіретті 40 жыл бойы 
тілімізді тістеп айта алмадық. 
Жариялылық кезеңінің өзінде 
көп дүниенің кілті қолға тү-
сіп тұрған жоқ . Ауданда дү-
ниеге келген 1000 баланың 
42-сі шетінеп кетеді. Бұл 
облыстық, республикалық көр-
сеткіштерден әлдеқайда жоға-
ры. Қатерлі ісіктен 1986 жы-
лы ауданда 2 адам қайтыс 
болса, үстіміздегі жылдың ба-
сынан бері 17 адам өлді. 
Соның біразы елуден жаңа 
ғана асқан адамдар. Қан ай-
налымы сырқаты да облыс-
тық көрсеткіштерден екі есе 
жоғары. Ауданда психикалық 
аурулардың өсу фактілері 
байқалып отыро Тек биылғы 
жылы ғана брнеше жас ж і -
гіттің асылып өлу жазйлары 
кездесті. Семей облысының 
Абай ауданында ядролық сы-
нақ алаңын аластату жөнін-
де халықтық митингі болды. 

зықта айлал жұмыс жасаға-
нын, әлдебір алып құрылыс-
тың іргетасын қалағанын ай-
тып отырушы еді. Семей по-
лигоны жайлы баспасөзде са-
раң хабарлар бой көрсете бас-
тағанда сол құпия аймақтың 
өзі жұмыс істеген мекен бол-
ғанына көз і жетіп, талай рет 
жаны күйзеле айтқан еді. Ен-
ді міне сол қасіретті мекеннің 
дәм-тұзын менің де татуыма 
тура келді. Тек соңғы жылда-
ры ғана 60 жасқа ілікпей ата-

Оны барлығымыз теледидар-
дан кердік. Бірақ сондай жи-
ындар өткізіп, «Семей-Нева-
да» қозғалысын қолдауға әлі 
де енжарлық көрсетіп отыр-
ғанымыз өкінішті. Алдағы 
кезеңде аудан тұрғындары-
ның денсаулығын комплексті 
тұрғыда зерттеп, ойласты-
рылған сауықтыру шараларын 
белгілеу тиісті ұйымдардың 
міндеті деп білеміз. Соны-
мен қатар полигонға жақын 
шаруашылықтарға дозиметр-

лер орнатуды жеделдете 
шешу қажет. Бұл халықтық 
бақылауды күшейтуге жағдай 
жасар еді. 

З. БЕЙСЕНБАЕВА: —Ардақ -
ты ана. 

—Полигон халықтың қайғы 
қасіреті. Полигон қырық жыл 
бойы сананы жегідей жеп, 
көңіл айдынына үйірілген қа-
ра бұлт. Сол зілзаланы тар-
қату адамдардың табанды 
ерік-жігерін ің арқасында мүм-
кін ғой деп есептеймін. Бал-
қантаудың атырабы біздің ба-
ла кезімізде қыз бұрымын-
дай бұрала аққан бұлаққа то-
лы еді. Көл бетінен аққу-
қазы үзілмей, тіршіліктің тәт-
ті әнін әуелете шырқайтын 
бүгінде көрген түстей кел-
меске кетті. Ат сауырын бой-
лайтын өлке шабындықтары 
ұлан жаз ортасының өзінде 
шалғы жүзіне әзер ілінеді. 
Мұның өзі ядролық сынақтың 
табиғат тамырына да балта 
шапқаны емей немене? Менің 
жолдасым Қамал да небәрі 
53 жасында қатерлі ісіктен 
көз жұмды. Күнделікті тұр-
мыста жас аналардың қаны-
ның аздығы жиі байқалады. 
Сонда ұрпақ болашағы қан-
дай болмақ. Сондықтан барша 
аналар атынан ядролық сы-
нақ алаңынан бүтіндей алас-
татуды талап етемін. 

А. ТӨРЕБЕКОВ: —Қазақстан 
Компартиясы аудандық ко-
митетінің екінші секретары. 

—Полигонды ұзақ жылдар 
бойы сыртқы жаудан қорғай-
тын қалқан деп білдік. Тек 
бүгін, кең демократия, шы-
найы жариялылық арқасында 
адам еміріне қауіп төндіріп 
келген темір пердесін сы-
пырып тастауға мүмкіндік ту-

ды. Аудандық партия коми-
теті, аудандық Совет атқару 
комитеті «Неаада—-Семей» 
қозғалысын қызу қолдайды 
және барынша аудан халқы-
на сол игі бастаманы бір 
кісідей қолдауға шақырады. 
Өйткені, жыл өткен сайын 
аудан жұртшылығы арасында 
сырқат түрлері еселеп ар-
тып, табиғат жомарт пейілі-
нен айрылып барады. Бала-
лардың кемтар тууы, қатерлі 
ісік және басқа аурулар бе-
лең алуда. Бұрын әр ауыл-
да ондап саналатын Ардақты 
аналар кейінгі жылдары сау-
сақпен санарлық десе де 
болады. «Ауру астан» дейді 
халық даналығы. Өйткені он-
даған жылдар бойы ашық 
ауада жасалған сынақ кезін-
де жер бетіне қаншалықты 
радиациялық тозаң шөккенін 
біз біле береміз бе? Жоқ . 
Сондай-ақ аймақтың суын іш-
іп, шөбін жеген малдың өні-
мін пайдаланған халықтың 
денсаулығына комплексті дә-
рігерлік бақылаулар жүрг і зу 
мәселесі енді ғана қолға ал-
ынбақ. Осындай зардапты ай-
мақ халқына дәрігерлік кө-
мек пен моральдық-матери-
алдық қолдау көрсету ісі 
ешбір сын көтермейді. Тіпті 
Егіндібұлақ селосындағы ау-
рухана комплексінің құры-
лысы басталғалы 5 жыл өтсе 
де аяғына жетер түрі жоқ . 
Медициналық жұмысты жақ -
сарту ісіне облыстық ден-
саулық сақтау бөлімі, меди-
циналық институт әлі де на-
шар жәрдемдесіп келеді. Же-
келеген совхоздарда, аудан 
орталығында маман дәрігер-
лер жетіспейді. Осы заманғы 
қондырғылар орнатылған жа-
ңа үлгідегі совхозаралық ау-
руханалар салу да толғағы жет 
кен мәселелердің бірі деп 
білеміз. Сондықтан ядролық 
сынақ алаңын жабу туралы 
халық тілегіне мен де қосы-
ламын. 

Еңбекшілер өкілдерінің жи-
ынында ССР Одағының үк і -
метіне, барлық халық депутат-
тарына арнап Семей өңірін-
дегі ядролық полигонды жабу 
жөнінде ұсыныс білдірген 10 
мың адам қол қойған үндеу 
қабылданды. Ядролық сынақ-
қа қарсылық жиынында СССР 
халық депутаты, Қызыл Крест 
қоғамы облыстық ұйымының 
председателі Д. С. Рахымова 
сөз сөйледі. 

Ғ. СМАҒҰЛОВ, 
СССР Журналистер одағының 

мүшесі. 
ЕГІНДІБҰЛАҚ ауданы. 
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