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Біздің сұхбат

«К Ә С ІБИ  Ш ЕБЕРЛІК Ө ЗІМ ІЗГЕ БАЙ ЛАН Ы СТЫ »

Облыстық ІІД-нің бастыгы, 
полицияның генерал-майоры 

Нұрлан Армияүлы РАҚЫМБЕРЛИНМЕН срсбат.

-  Нұрлан Арминүлы, ішкі істер органдарында Сіздің 
жас кезіңізден бастап қызмет атқара бастағаныңызды 
білеміз. Сол уақыттағы милиңия мен қазіргі полиңия- 
ның арасында айырмашылық бар ма? Егер бар болса, 
қандай?

-  Әрине, айырмашылық бар. Біріншіден, бұл білім дең- 
гейі, техникалық қамтамасыз ету мен техникалық жарақтан- 
дыру, компьютерлік сауаттылық, штаттық құрам жэне басқа 
көптеғен жайлар бүгінғі полицияны өткен ғасырдың 70-80 
жылдардағы милициясынан ерекшелендіріп тұрады. Соған 
қарамастан кемшін жақтары да бар. Олар: жогары оқу орын- 
дарындағы кәсібі даярлықтың төмендігі, құрам жасарып 
кетті, бүл өмірлік тәжірибенің жеткіліксіз болуы деғен сөз, 
патриоттық сезім, өз кэсібіне деғен адалдық жоғалған. Со- 
нымен қоса, қызметкердің психолоғиясына, олардың өмірлік 
бағыт-бағдарына ықпал ететін басқа да жайлар көптеп сана- 
лады.

-  Полиңия қызметкерлеріне мемлекеттік жеңілдік- 
тердің шетіи көргендердің бірісіз. Ол кезде көп күттірмей 
пәтерлер беріп жатты. Жүмыссыздық деген болған жоқ. 
Ал, қазіргі кезде жас қызметкерлерге қандай жеңілдіктер 
жасалады?

-  Бір кездегі қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер кадр- 
лардың тұрақтануына жағдай жасап, кәсіби жағынан жұмыл-
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дыра түсетін. Қызметкерлердің жетіспеушілігіне қарамастан, 
қызметкерлердің тұрақтамауы аз болды, содан барып олар- 
дың кәсіби деңгейі өсе түсті. Қазір коммуналдық қызмет 
үшін төлемдерден басқа жеңілдік жоқ деуге болады, мұның 
өзі шектеусіз жүмыс күнімен қызмет атқарып жатқан жэне 
ертеңгі күнге деген сенімі бүлдыр жандардың түрақтануына 
ықпал етпейді. Жастардың материалдық жағдайы, эсіресе, 
түрғын үй жағдайы үлкен мәселе.

-  Енді учаскелік инспекторлар туралы ереже жай- 
лы әңгіме қозғасақ деймін. Олардың жүмысына қандай 
жағдайлар жасалған?

-  Кейінгі кездері учаскелік инспекторлардың жағдайы 
күрт жақсарды. Бүлар -  жүмыс орнымен, көлікпен, техни- 
калық жарақпен, компьютерлік байланыспен қамтамасыз 
етілген еңбек жағдайы деуіміз керек. Еңбек ақылары да 
жап-жақсы өсті. Полицияның учаскелік инспекторлары үшін 
көптеген жағдай жасалып жатыр, алдағы уақытта да жасала 
береді. Оған жаңа автоматтандырылган есепке алу жүйесін, 
учаскелік инспектордың көмекшісі лауазымы енгізілуін, на- 
рядтардың жиілігінің ұлғаюын, мектеп инспекторларының 
енгізілуін жэне басқа көптеген шараларды атауға болады.

-  Қазіргі кезде Қазақстанда біліктілігі жоғары терге- 
ушілер саны азайып барады. Сіздің әріптестеріңіз Сізді 
сондай білікті тергеушінің біріне санайды. Елбасымыз 
тергеу ісінің сапалы, дүрыс жүргізілуіне ерекше коңіл 
боліп келеді. Сол үшін де заңға өзгерістер енгізіліп жа- 
тыр. Соған орай тергеу мәселесі Қазақстанда қандай дең- 
гейде шешілген деп ойлайсыз?

-  Қазақстандағы тергеу деңгейі эрқашан жоғары бол- 
ды жэне сол деңгейде қалады деп ойлаймын. Біздің терге- 
ушілеріміз ТМД елдерінің ішінде ең тандаулылар санатында. 
Техникалық жарақтану жағынан артта қалып келе жатқаны- 
мыз болмаса батыс елдеріндегі әріптестерімізден ешқашан 
қалыспаймыз. Біздің заңнамамыз күн өткен сайын әлемдік
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стандартқа жақындай түсуде. Ең бастысы -  қолда бардан ай- 
ырылып қалмау. Кәсіби шеберліктің өзі адам факторына көп 
байланысты.

-  Біздің облыс республикадағы ең ірілердің бірі және 
адам саны жағынан да жоғары. Сондықтан, мундай өңір- 
де қызмет атқару да оңай емес. Кейінгі жылдары қан- 
дай шаралар жүзеге асырылды? Осыдан 4-5 жыл бүрын 
Ақтоғай ауданына қарасты Сарышыған елді мекеніндегі 
учаскелік инспектордың көлікпен қамтамасыз етілме- 
гені мәселе болып көтерілген. Қазір мүндай жағдай жоқ 
шығар?

-  Кейінгі жылдары материалдық-техникалық база нығай- 
ды, техникалық жарақтану жақсара түсті. Жаңа технология, 
бейне бақылау, жаңа жылдамдық өлшеуіш, тасымалды ком- 
пьютерлер, телекоммуникация жэне басқа да көптеген жай- 
лар енгізілуде, мүның өзі тек жүмыс жағдайын жақсартып 
қана қоймайды, сонымен бірге, жүмыстың сапасын да арт- 
тыра түседі. Әрине, проблема бар. Ондай мәселелерді шешу 
жэне қүқық бүзушылармен, қылмыскерлермен күрестің 
тиімділігін арттыру үшін жаңа жолдар мен жаңа қүралдар 
үнемі іздестірілу үстінде.

-  Қазіргі кезде гүрғындардың полиңня туралы пікірі 
екі үдай. Бірі -  бүрынғысынша «менің милициям -  менің 
қорғаным» десе, екіншісі -  «полиңия қызметкерлерін- 
де әділеттік жоқ, олар тек оз пайдасын ойлайды», дейді. 
Осыған орай сіз облыс Ішкі істер департаментіне бас- 
шылыққа келгеннен бастап қанша қызметкер полиңия- 
ның атына кір келтіргені үшін қызметінен босатылды?

-  Полиция -  бүл өзінің барлық оң жэне теріс әрекеттерімен 
Сіз бен біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыздың белгілі бір 
бөлегі, онда Сіз бен біздің жақын адамдарымыз қызмет атқа- 
рады. Олар біреудің бауыры, біреудің ағасы, біреудің баласы, 
біреуінің жары дегендей, оның ішінде қыз-келіншектер де 
бар. Оларды ерекше тәрбиемен, ерекше психологиямен бір

<< 5 »



жерден тапсырыспен алдырған ешкім жоқ. Адамдардың ме- 
дицинаға, білім беруге, билікке жэне басқа салаға деген пікірі 
мен көзқарасы қандай эр түрлі болса, оған да көзқарасы сон- 
дай деп ұғу керек. Ал, жыл өткен сайын адамдардың полици- 
яға келуі, оның ішінде, тіпті, полицияның құзыретіне жатпай- 
тын мәселелер бойынша шағымдануы арта түсуде. Осының 
өзі-ақ көп нәрсені аңғартып тұрған жоқ па? Кейінгі бес жыл- 
да қылмыс пен оқиғалардың саны тұрақты болғанымен, аза- 
маттардан түскен өтініш-тілектердің, арыз-ағымдардың саны 
30 пайызға артқан.

Бақылау мен талап қатаң бола түсті. Жеке құрам арасында 
жұмыстар, оның ішінде ІІО-ның атына кір келтіретін әрекет- 
терді түбегейлі жоюға бағытталған шаралардың эр түрлі эді- 
стері мен тәсілдері қолданылып келеді.

Қызметтік-әскери тэртіпті, оның ішінде тэртіпті өрескел 
бұзушыларға қатаң тэртіптік жаза қолданылуда, өткен 2009 
жылы сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жэне 
құқық бұзғаны үшін ішкі істер органдарынан 42 полиция қы- 
зметкері жұмысынан шығарылса, 39 қызметкер лауазымынан 
босатылды.

-  Осы сұрақты жалғастыра түссек деймін. Елбасы- 
мыздың өзі жеке бас пайдасы үшін қызмет атқарып жүр- 
гендерден қүқық қорғау органдарының қатарын тазар- 
ту жөнінде тапсырма берген болатын. Алға қойған ауыр 
міндетті өз бетімен жүзеге асыруға қабілетті, тәжірнбесі 
мол қызметкерлерді қайдан аласыздар? Сіздіңше, қазіргі 
сәтте қызметкерлердің біліктілігін котеру мәселесі дұрыс 
жолға қойылған деп ойлайсыз ба?

-  Жеке құрамның «жасара» бастағанына, кәсіби білік- 
тіліктің әлсірегеніне қарамастан, жастарды үйретуге, өзінің 
соңынан ертуге қабілетті, кәсіби шыңдалған өзекті буын бар. 
Иэ, полициядағы жұмыс -  бұл қызметтің ерекше түрі, онда 
кездейсоқ адамдар ұзақ тұрақтамайды. Біліктілікті арттыру 
мәселесімен біз эрқашан айналысып келеміз, қазір де айна-
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лысып жатырмыз. ІІД-де оқыту орталығы кұрылған, Мұндай 
орталық республикамыздың басқа облыстарында элі жоқ. Біз 
онда өзіміздің қызметкерлеріміздің кәсіби шеберлігін арт- 
тырумен айналысамыз. Өкінішке қарай, бұрынғы одақтың 
арнайы біліктілік көтеру институттарын құрған оң тәжіри- 
белері келмеске кетті. Бірақ, істің жағдайы өзгеріп отырады. 
Қазір шетелдермен тэжірибе алмасуды жүзеге асырып жаты- 
рмыз.

Шын мэнінде қызметкерлердің біліктілігін көтеруге баса 
назар аударылады. Жыл сайын 500-600 қызметкер оқумен 
қамтылады, олар ҚР ІІМ Академиясында, Қарағанды заң ин- 
ститутында, ҚР ІІМ училищесінде (Теміртау қ.) оқытылады. 
2008 - 2009 жылдары ІІД-нің 5 қызметкері шетелдерде (Еги- 
пет, Түркия, АҚШ, Ресей) оқып келді. Апта сайын барлық 
қызметтер мен бөлімшелерде жауынгерлік жэне қызметтік 
дайындық жаттығуынан өту тэжірибе алуда жэне кәсіби ше- 
берлікті жоғарылатуда маңызды роль атқаратыны сөзсіз.

Сол сияқты ІІД-де апта сайын тергеу бөлімшесінің, опе- 
ративтік қызметтің, оперативтік-криминалистика қызметінің 
жэне қоғамдық тэртіпті сақтау қызметінің қызметкерлері ар- 
найы даярлықтан өтетін оқу-тэжірибелік полигоны да бар. 
Онда оқу-жаттығу сабағын өткізуге ҚР ІІМ ҚЗИ-ның жэне 
ҚР ІІМ училищесінің (Теміртау қ.) профессор-оқытушылар 
қүрамы тартылады.

-  Нүрлан Армияұлы, әлемдік дағдарыс әркімге соқпай 
откен жоқ. Полиция үшін жыл сайын бөлінетін бюджет- 
тік қаржы биыл қысқармаған болар? Қызметкерлердіц 
айлық ецбек ақысы, іссапар шығыны, қылмысты дер 
кезінде ашқан қызметкерлерге және қылмыстыц алдын 
алған, болмаса қылмыс туралы дер кезінде хабарлаған 
азаматтарға берілетін ынталандырулар туралы не айтар 
едіціз?

-  Мемлекеттік бюджеттен ішкі істер органдарын сақгау 
үшін бөлінетін қаражат жыл сайынғы өсіңкілік қозғалыста
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қысқарған жоқ, дегенмен, эзірше сақтауға жэне материал- 
дық-техникалық жарақтануға деген біздің тұтынымымыз то- 
лық қанағаттандырылған емес.

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбек ақысы ла- 
уазымдық жалақы мен шеніне қосылатын жалақыдан тұра- 
ды. Оның мөлшері қызметкердің еңбек өтіліне байланысты. 
Мәселен, бірінші жылы қызмет атқара бастаған жас қызмет- 
кердің еңбек ақысы 35-40 мың теңгеден аспайды.

Облыс көлемінің үлкендігіне орай іссапар шығыны бірте-бір- 
те өсіп келеді, ол 2009 жьшы 200 миллион теңгені құрады.

Қылмысты дер кезінде ашқан қызметкер міндетті түрде 
ынталандырылады. Мәселен, күдіктіні «ізі суымай» ұстаған 
патрульдік-күзет қызметінің полициясы 30 мың теңге 
көлемінде сыйлық алады.

-  Осыған байланысты өткен жылдағы жұмыс көрсет- 
кіші туралы аздап айта кетсеңіз.

-  Тұтастай алғанда Елбасымыздың жэне ІІМ-нің қыл- 
мыстың алдын алу жэне онымен күрес, қоғамдық тэртіпті 
сақтау жөніндегі алға қойған міндеттерін жүзеге асыру- 
дамыз. Қылмыстық жағдай салыстырмалы түрде алғанда 
тұрақты деуіміз керек. Өткен жылдың ішінде өзіміздің опе- 
ративтік позиңиямызда берік орнығып, қылмыстың барлық 
түрлері бойынша ашылуы іс жүзінде бұрынғы деңгейде келе 
жатыр. Кейінгі жеті жыл ішінде мүлікке қатысты қылмыстар 
деңгейінің төмендеуі байқалады. Сол сияқты денсаулыққа 
ауыр зардап келтіру, қарақшылық шабуыл, бөтеннің мүлкін 
ұрлау, сол сияқты бұрын сотталғандардың, кәмелетке жасы 
толмағандардың қылмыс жасауы, қоғамдық орындардағы 
қылмыс біршама төмендей түсті. Облыс жолдарындағы апат- 
тық жағдай тұрақтанды.

Мұндай нәтижеге жұмысты дұрыс ұйымдастырудың жэне 
жағдай жасаудың арқасында қол жеткізілді. Біздің департа- 
мент өткен жыл бойы құрылымдық жэне аумақтық бөлімше- 
лердің ұйымдық қызметін ұйымдастыру деңгейін арттыруға
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ерекше көңіл бөлді. Әкімшілік реформа аясында облыс орта- 
лығындағы ішкі істердің аумақтық органдарына қайта құру 
жүргізілді, Қарағанды қаласының ІІБ-ы құрылды. Бұрын 
ІІД-не бағынған патрульдік полиция полкі, жол полиция- 
сының қалалық жеке батальоны, уақытша қамау абақтысы, 
экімшілік тәртіппен ұсталғандар үшін арнайы қабылдағыш 
соның қарамағына берілді.

Сол сияқты ақпараттық қолдаудың сапасы мен уақыт- 
тылығы қылмыстық жағдайдың, азаматтардың жеке қа- 
уіпсіздігінің, өтініштерді жэне қылмыстар мен оқиғалар тура- 
лы хабарларды тіркеудің толықтығының өзгеруі оперативтік 
пайымдаудың нәтижесін анықтауға көп ықпалын тигізеді. 
Оперативтік басқару орталығының техникалық мүмкіндігі 
қылмыс көбірек жасалатын жерлерді жэне қаланың тұрғын- 
дар ауласын бейне бақылау камерасымен қамтуға жағдай 
туғызды. Жыл бойы 50 камера қосымша орнатылды. Қазіргі 
кезде ІІД ОБО-ның жұмыс істеп тұрған бейне бақылау жүй- 
есінде 238 бейне камера болса, бұлар облыс орталығындағы 
қылмыс пен құқық бұзуды анықтау жэне оның жолын кесу 
жөніндегі міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік береді. Жыл 
бойы бейне бақылау камераларының көмегімен экімшілік 
құқық бұзушылық пен жол-көлік оқиғаларын анықтау 88,8 
пайызға артты.

Қарағанды қаласының ІІБ-ын құру қаладағы қылмыстық 
жағдайды жедел түрде пайымдап, қоғамдық тэртіпті қамта- 
масыз ету жөніндегі арнайы қызметтің жұмысын, әсіресе, 
полицияның кешенді күш-қуатын тиімді үйлестіруте жағдай 
туғызды.

-  Қазіргі кезде БАҚ-да полиция қызметкерлерінің 
есірткі тасымалдаушылар мен есірткі сатушыларды 
ұстайтындығын күн сайын көрсетеді деуге болады. Сіз 
қалай ойлайсыз, полиция қызметкерлерінің осы бағыт- 
тағы жұмысы белсенді бола түсті ме, әлде есірткі тұты- 
нушылардың саны арта түсті ме?
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-  Есірткі қолданушы адамдардың саны көбейді деп айта 
алмаймыз. Бұл туралы статистикалық деректер солай дейді. 
Кәмелетке жасы толмағандар арасында да нашақорлықтың 
өсімі жоқ. Есірткімен байланысты қылмыстардың санының 
артуы Елбасымыздың талабына сәйкес ІІО қызметкерлерінің 
осы бағыттағы жұмысты белсенді жүрғізуінің нэтижесі. 
Оның өзінде есірткі делдалдарымен күреске ерекше назар 
аударылады.

Өткен 2009 жылы 1251 қылмыстық іс қозғалды, ал 2008 
жылы 1207 іс козғалған болатын. Заңсыз айналымнан 600 кғ 
астам есірткі заттары алынған болса, мүның ішінде 18 кг ге- 
роин (2008 жылы -  14 кг жуық) бар.

«Астана -  есірткісіз қала» өңірлік бағдарламасының ая- 
сында ірі көлемдегі есірткі заттарын жеткізіп берудің 22 ар- 
насының жолы кесілді, соның нәтижесінде қылмыстық ай- 
налымнан 390 кг эр түрлі нашалық заттар алынып, есірткі 
өткізумен айналысқан 80 адам қылмыстық жауапкершілікке 
тартылды.

Көңіл көтеру саласындағы заңдылықтың жэне қүқықтық 
тэртіптің жағдайына бақылауды күшейту мақсатында облыс 
ішкі істер органдарының қызметкерлері мүдделі қүқық қорғау 
органдарымен бірлесе отырып, есірткі заттарын, уытты зат- 
тарды түтынушылар мен таратушыларды анықтау мақсатын- 
да көңіл көтеру орындары мен оқу орындарында жұмыстар 
жүргізілуде. Сол сияқты алдын алу шаралары да белсенді 
жүргізіліп келе жатыр. 2009 жылы ІІД-де нашақорлық мәселе- 
сімен айналысатын басқа да ведомстволармен бірлесе отырып 
есірткіге қарсы бағытгалған 1194 шара үйымдастырылып, өт- 
кізілді. Оған 35 мыңнан астам адам қатысты.

-  Бір өкінішті жағдай, біздің ойымызша, мал үр- 
лыгымен айналысушыларды үстау фактісі азайып кет- 
кен. Қазақстан түрғындарының 40 пайыздан астамы 
ауылдық жерде түрады, сондықтан да, олардың күн көрісі 
малмен байланысты. Бірақ барымташылар олардың өз
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малын өзіне бүйыртпайды екен. Өткен жылы баспасөз 
беттерінде мал ұрлығына қарсы арнайы топ қүрылғаны 
туралы жарысып жазды, «Орталық Қазақстан» газеті де 
жазды. Ал, содан мәселені шешудіц жолы табылды ма?

-  Мал үрлығымен күрес мәселесі шын мэнінде элі бар 
жэне бүгінгі күні ол өте маңызды күйінде тұр. Біз оған қатты 
көңіл бөліп отырмыз. Өткен жылдың қорытындысында қыл- 
мыстың бүл түрін тіркеудің өскендігін байқадық (184-тен 
211-ге дейін). Бір жағынан бүл малының жоғалғандығы ту- 
ралы азаматтардың өтінішпен келуінің белсенді бола түскен- 
дігін байқатады. Егер бүрын адамдар малы жоғалса үндемей 
қоя салатын, полицияға хабарламайтын. Сондықтан, қазіргі 
кезде малды үйымдасып бағу туралы, егер малы жоғалған 
жағдайда дереу полицияға хабар беру туралы мақсатты жұ- 
мыстар жүргізіп жатырмыз. Өйткені, неғүрлым тезірек ха- 
барласа, солғұрлым жүмыс нэтижелі болады.

Мал үрлығына қарсы әрекеттің тиімділігін арттыру мақса- 
тында өткен жылы облыстық ІІД-нің Криминальдық полиция 
басқармасының жанынан мамандандырылған топ қүрылған 
болатын. Бүл топ барымташылардың қылмыстық әрекетін құ- 
жаттандыру, малы үрланғанымен ішкі істер органдарына ха- 
барламағандарды анықтау жөнінде мақсатты оперативтік-із- 
дестіру шараларын жүргізіп келеді. 2009 жылы қылмыстың 
бүл түрінің тіркелуі 14,7 пайызға артуы соның нәтижесі. 
¥рлық көп болған өңірлерге іссапарға шығады, онда ашыл- 
маған осындай қылмыстар жөніндегі материалдарды зерде- 
лейді, нақты шаралар белгілейді, тэжірибелік көмектер көр- 
сетеді. Ауылдық әкімдіктер мал бағатын адамдарға қаржы 
бөлу мәселесін шешкен. Сол сияқты тиісті қүжаты жоқ ет 
өнімдерін алып шығудың жолын кесуге арналган тосқауыл 
нарядтар қойылады. Аталған шаралар өзінің оң нәтижесін 
берді, өткен жылы мал үрлаумен айналысқан 8 топтың жолы 
кесіліп, олардың 200-ден астам ірі қара мал үрлағаны дәлел- 
денді.
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-  Нұрлан Армияұлы, біздің пікірімізше, өткен жылмен 
салыстырғанда ұрлык, қылмыстың ауыр түрлері, есірт- 
кімен байланысты қылмыстар, жасөспірімдер жасаған 
қылмыс, жезөкшелік және басқалары өсе түскен сияқты. 
Бүл туралы ресми статистика не дейді?

-  Негізі қылмыстық жағдай 2009 жылдың қорытындысын- 
да түрақтылығымен сипатталады. Жалпы қылмыстар саны, 
сол сияқты қылмыстың ауыр түрлері өткен жылдың деңгей- 
інде қалды. Өткен жылмен салыстырғанда қоғамдық орын- 
дар мен көшедегі қылмыс, сол сияқты жасөспірімдер қылмы- 
сы азайды. Соған қарамастан қылмыстың аса ауыр түрлері, 
оның ішінде қасақана кісі өлтіру біршама көбейді. Қылмы- 
стың аса ауыр түрлерінің өсуі ең бірінші кезекте есірткі биз- 
несімен күресті белсенді жүргізумен жэне есірткі қылмысын 
анықтаудың санының 75 фактіге артуымен шартталады. Тір- 
келген қасақана кісі өлтіру санының артуы отбасылық-түр- 
мыстық қатынас саласында жэне есепте түрғандар арасында 
жекелей алдын алу жүмыстарының жеткіліксіз жүргізілуінің 
салдарынан деуіміз керек. Бүл қылмыстың басым көпшілігі 
тұрмыстық жағдайда спиртті ішімдіктерді бірге ішу кезінде 
болатындығы ешкімге қүпия емес.

-  Кейінгі кездері облыстық Ішкі істер департаменті 
алаяқтықпен күресті күшейте түсті. Қазір алаяқтар да 
қуланып алған. Олар қүжаттарды банк немесе компью- 
тер арқылы қолдан жасап, өздерінің қылмыстық әрекет- 
теріи шеберлікпен жүзеге асырады. Оларга бір пәтерді 
бірнеше адамга сатуды немесе несие рәсімдеу деректерін 
мысалға келтіруге болады. Осындай қогамға жат қыл- 
мыстар туралы айтып берсеңіз.

-  Кейінгі кездері пайдакүнемдік мақсаттағы алаяқтық кең 
тараған қылмыстыңтүріне айналып отыр. Қазіргі қылмыскер- 
лер білімді, осы заманғы техниканың жетістігін кеңінен пай- 
даланады, эр түрлі әдістерді пайдаланады жэне алаяқтықтың 
жаңа түрлерін ойлап табады. Құжаттар мен мөрлерді, банктік
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төлем құжаттарын қолдан жасап алады, пластикалық карта- 
лардағы ақшаны оп-оңай алып алады. Пәтер алаяқтығы кең 
етек жайып тұр. Азаматтармен мемлекеттік органдардың, 
оның ішінде ІІО-ның қызметкерімін деп танысып, қолма-қол 
алдап кетеді. Күн сайын БАҚ арқылы жэне біздің қызметкер- 
леріміздің сақтандырып, ескертіп отырғанына қарамастан, 
осындай қылмыстардың жол берілуіне азаматтардың өз- 
дерінің ғаламат сенгіштігі жэне жып-жылдам, эрі заңды ай- 
налып өтіп, қарық бола қалуға деген талпынысы басты себеп 
болуда.

Біз, әрине, қол қусырып қарап отырған жоқпыз, тиісті 
шаралар қолданып жатырмыз. Кейінгі жылдың өзінде пәтер 
алаяқтығымен жэне автомобиль бизнесіндегі кәззаптықпен 
айналысқан бірнеше ұйымдасқан қылмыстық топтың көзін 
жойдық. Кейінгі уақытта мемлекеттік органның қызмет- 
керімін деп танысып, қалалықтардың ақшасын иемденіп, 
тұрғындардың берекесін алған қылмыскер тұтқындалды, 
оның 50-ге жуық оқиғаға қатысы анықталды. Дегенмен, мұн- 
дай деректер элі де кездесуде.

Біз үшін мұндай көрініспен күресу онша қиындыққа 
түсе қоймайды. Ақыр соңында қолға түсіреміз. Егер біздің 
тұрғындарымыз қырағылық танытып, жеңіл олжаға ұмтыл- 
майтын болса, мұндай оқиғалар болмас еді ғой.

-  Нұрлан Армияұлы, Сіздің қызметті милиңияда 
бастап, полиңияда жалғастырып жатқандығыңызды ай- 
тып өттік. Енді, Сіз осы ІІД-не басшылыққа келгеннен 
бергі атқарған ісіңіз туралы тоқтала кетсеңіз. Қандай 
мәселелерді шешу үстіндесіз?

-  Бұл -  ең бірінші қолайлы жағдай мен еңбекті ұйымда- 
стыру. Бұлардың біразы шешілді деп айтуға боларлық, бірақ, 
проблема болды жэне алдағы уақытта да бола береді.

Кадрлардың жасаруына байланысты оқыту орталығын 
құру туралы мәселе қабылданды жэне құрылды. Ондай ор- 
талық бүгінгі күні республикамыздың ешбір облысында жоқ.



Жаңа технологияны қолдана отырып техникалық жаңғыр- 
ту жалғасын табуда, телекоммуникация жүйесі дамып келеді.

Әкімшілік қамауға алынғандарды ұстау проблемасы 
болған еді. Өткен жылы ол мэселе шешілді, қазіргі жағдайы 
әлемдік стандартқа сэйкес.

Облыс ІІО-ның техникалық жарақтануы ұлғаюына байла- 
нысты қолдаушы қызмет құру мэселесі күн тэртібінде тұр. 
Бұл мәселені қарастыру үстіндеміз.

Қызметкерлердің де, олардың отбасы мүшелері мен бала- 
ларының демалыс мәселесі де бар. Әзірше біз тек жас қы- 
зметкерлерді материалдық ынталандыру шараларына ғана 
(қылмыс ашқаны үшін ынталандыру, ерекше көзғе түскен- 
дерге бір реттік сыйлық беру) шамамыз келіп тұр. Бір сөз- 
бен айтқанда, элі талай мәселе көп. Мүмкіндігіміз жеткенше 
оларды жүзеге асыра бермекпіз.

-  Сөз соңында біздің облыстың тұрғындарына не ай- 
тар едіңіз?

-  Ең бірінші кезекте барлығына мықты денсаулық, ата-а- 
наларына, балаларына, жақындары мен туыстарына денсау- 
лық, сәттілік тілеймін, бейбітшілік, ашық аспан тілеймін.

2010 жыл.



«П О ЛИ Ц И Я ҚАТАРЫ  ТАЗАРТЫ ЛДЫ »

Өткен жылы Елбасының Жарлыгымен күқык қорғау 
органдары арасында кезектен тыс аттестация жүргізіл- 
ген болатын. Сол аттестацияның қалай откендігі, оның 
қорытындысы туралы облыстық ішкі істер департа- 
менті бастыгының орынбасары, полиция полковнигі Ар- 
дақ Қабыкенүлы ЫНТЫҚБАЕВПЕН сүхбаттасқан едім.

- Ардақ Қабыкенүлы, өткен жылгы аттестация қалай 
болды? Оган қандай даярлықпен кірістіңіздер?

- Аттестациялауға жататын қызметкерлер үшін негізгі та- 
лаптардың бірі заңанаманы білуге жэне логикалық ойлауына 
тест тапсырған болса, дене шынықтыру мен мылтық атудан 
сынақ тапсырды. Тест тапсыру сыныптары, спорт залдары, 
мылтық ататын тирлер аудио жэне бейне бақылау құралда- 
рымен жабдықталды. Қызметкерлер мүнымен қоса психо- 
логиялық түрақтылыққа жедел сауалмадан өтті. Дене шы- 
нықтырудан нормативтер тапсыру алдында тәуекел тобы деп 
аталатындарға (40 жастан асқандар мен созылмалы науқаста- 
ры барлар) медициналық бақылау жүргізілді.

Аттестациялық комиссия мэжілістерінде сол адамның 
лауазымдық қызметті қалай атқаратындығын сипаттайтын 
жайларға, қызметтік міндетін тиімді жэне адал ниетпен 
орындауы, шыгармашылық бастамашылығы, бағдарламалық 
қүжаттарды білуі, кәсіби білімінің деңгейі мен оны қолдана 
білуі, заңдылықты, мемлекеттік жэне еңбек тэртібін сақтай 
білуі, іскерлік қабілеті, жүымысындағы кемшіліктері сияқты 
жайлары ескерілді.

Сонымен қоса олардың беделіне нүқсан келтіретін көрсет- 
кіштері де еске алынды.

- Жалпы алганда осы үш деңгейлі аттестацияның 
қорытындысы туралы не айтар едіңіз? Одан өте алмай 
қалгандар көп болды ма?

С < 1 5 > >



- Негізінен алғанда бұл аттестация біздің облыс үшін жа- 
ман болған жоқ. Бұл аттестацияның негізгі мақсаты құқық 
қорғау жүйесі қызметкерлерінің кәсіби даярлық деңгейін 
жэне олардың осы заманғы талаптарға сйкестігін анықтау 
болып табылады. Сонымен қоса органды моральдық-а- 
дамгершілік қасиеті төмен жэне сыбайлас жемқорлық мінез- 
дері бар, тұтастай алғанда мемлекеттің бет-бейнесіне нұқсан 
келтіретін, өз қызметіне лайықсыз қызметкерлерден тазарту- 
да аттестацияның маңызы аз болған жоқ.

Осы үш сатылы аттестациядан біздің облыстың ішкі істер 
департаменті бойынша 5423 адам өтуі керек болатын. Соның 
5031-і табысты өтті, бұл 92,8 пайыз деген сөз. Мұның ішін- 
де 4953 адам өз орнына лайық болса, 78 қызметкер кадр ре- 
зервіне қоюға немесе жоғары лауазымға ұсынуға лайық деп 
танылды. Жалпы алғанда 392 адам (7,2%) аттестациядан өте 
алмай қалды. Мұның ішінде 105 қызметкер өз лауазымынан 
төмендетілді, 97 қызметкер басқа лауазымға ауыстырылды, 
ал 190 адам органда қызмет атқаруға лайықсыз деп табылып, 
жұмысынан босатылды.

- Сіз өзіціз қалай ойлайсыз, осы аттестацияның біздің 
облыстың ішкі істер органдары үшін қандай пайдасы 
болды?

- Ойыңызды түсініп отырмын, мұның пайдасы болды. Біз 
өз қатарымызда тазалау жұмыстарын жүргіздік. Мен айтып 
отырған өтпей қалғандармен қоса аттестациядан бұрын өз 
қабілеттеріне сенбегендіктен, алдын ала баянат жазып, 200- 
ден астам адам қызметтен өз еркімен кетті. Олар аттестаци- 
ядан өте алмайтындықтарын білді. Өйткені олардың дайын- 
дықтары жоқ болған. Денелерін шынықтырмаған, мылтық 
атуға жаттықпаған, тест тапсыру кезінде бес түрлі заң бол- 
ды, соларды білмеген. Ақпараттық дайындықтары болмаған. 
Мұндай сабақтар бізде жиі өтеді. Олар сол сабақгарға бар- 
маған немесе дұрыстап қатыспаған. Әсіресе, есірткі биз- 
несіне қарсы күрес бөлімі мен тергеушілер арасындагы тест



тапсыру қорытындысы төмен болды. Осы бөлімдерден өтпей 
қалғандар көп болды.

Негізі бэрі адамдардың өздеріне байланысты. Олар дай- 
ындықсыз-ақ өтіп кетеміз деп ойлады. Аттестацияны өз ба- 
сым эділ өтті деп ойлаймын. Бұрынғы бастығымыз марқұм 
Нұрлан Рақымберлиннің өзі комиссиямен барлық аудандар 
мен қалаларды аралап шықты.

Қазіргі кезде 650-дей орын бос тұр. Ол орындарға акаде- 
мия бітіргендер келеді. Қызметкерлер түсінді. Бұрын мылтық 
атудан сынаққа келмейтіндер енді қалмайтын болды. Дене 
шынықгыру сабағына бэрі қатысады. Қазір аудандардағы по- 
лиция бөлімдерінде жаттығу сабақтары жақсы өтеді. Олар, 
тіпті, жаттығу кезін бізге көрсету үшін бейне таспаға түсіріп 
жіберетін болды.

- Бүл да бір сынақ қой. Одан өтіп, көңілдеріңіз жай та- 
уып отырған шығар. Дегенмен де «әттегенайлар» болган 
жоқ па? Негізі осы аттестацияның кері көріністері бай- 
қалмады ма? Мәселен, жақсы қызмет атқаратындар бай- 
қаусызда өте алмай қалган деген сияқты...

- Жоқ, ешқандай «эттеген-ай» болған жоқ. Бэрі де дұрыс 
болды. Сөзімнің басында ацйтып кеттім ғой. Мұның жақсы 
жақтары көп болды. Дегенмен, бір айта кететін нәрсе тек нор- 
матив қана жоғарылау болды. Мәселен, 25 жастағы бала 15 
рет тартылуы керек. Бұл кішкене көптеу. Ол небәрі он үш рет 
қана тартыла алады. Оған «екі» деген баға қою керек. Енді 
жоғары балл алу үшін жаттығу қажет. Оны қызметкерлеріміз 
түсінді. Жақсы жұмыс істейтіндердің өтпей қалғандары жоқ. 
Ондай жерде басшылық берген мінездеме жоғары рөл атқа- 
рады. Әрбір мінездеме комиссия алдында оқылады.

- Жалпы алганда осы аттестация нені байқатты? Ке- 
лесі сынақ үш жылдан кейін өтетін болды гой. Бүлардың 
аралары жиіліп кеткен жоқ па?

- Біздің байқағанымыз -  қызметкерлеріміз дёне шы- 
ныктьшүға. кызметтік даяолыкка. заңды 'жете білүге көңіл



бөлмейді екен. Тек өзінің қызмет саласына қатысты заңдар 
мен нормативтерді ғана біліп жүре берген. Келешекте осы- 
ның барлығын білуі қажеттігін осы жолгы сынақ көрсетіп 
берді.

Иә, келесі аттсетация үш жылдан соң өтетін болды. Үш 
жыл деген дұрыс. Мен оның арасы жиі емес, дұрыс деп ай- 
тар едім. Президенттің Жарлығында солай көрсетілген. Осы 
аттестациядан кейін қызметтік резервке қойылып, жоғары 
лауазымга өсірілетін болса, ол бір жылдан кейін тағы да 
сынақтан өтеді. Жоғары лауазымға баратындар бір-біріне: 
«Аттестацияға жақсылап дайындалыңдар. Көрдіңдер ғой 
қаншама адам кетіп қалды. Оқыңдар», - деп тапсырып жатты.

Енді алдағы уақытта қызметкерлер үш жыл өткен соң 
жылына екі рет, көктемде жэне күз айларында қайтадан 
сынақ тапсырып, аттсетациядан өтіп отыратын болады.

- Айтпақшы, осы сынақтаи өте алмай қалғандар ішін- 
де наразылық білдіргендер болған жоқ па? Болса, олар 
қайда шағымданды?

- Ондай наразы адамдар болды. Солардың ішінде 7 адам 
сотқа шағымданды. Бірақ олардың шағымдары негізсіз бо- 
лып шықты. Бір сөзбен айтқанда олардың шағымдары 
дәлелін таппады. Егер олар заңнамадан да, дене шынықтыру- 
дан да, мылтық атудан да «екі» деген баға алса, мінездемесі 
нашар болса, біз ондай адамдарды ұстамаймыз гой. Сотта да 
олардың сөзін қолдау үшін негіз болуы қажет қой.

- Енді қазіргі құрам туралы не айтасыз?
- Қазіргі кұрам жаман емес. Бірақ, бэрі дұрыс деп те айтуға 

болмайды. Адамдар эр түрлі ғой. Бес саусақтың өзі бірдей 
емес. Сондықтан да «Нұр Отан» ХДП облыстық филиалымен 
біріккен, қызметкерлердің тэртібін қарайтын комиссиямыз 
бар. Өткен 2012 жылы онда 1-2 адамның ғана тэртібін қа- 
радық. Ал бұрнағы, 2011 жылы 40-қа жуық адам тэртіптік 
жауапкершілікке тартылған болатын. Жылдан-жылға тэртіп 
бұзу саны азайып келеді.



- ¥жы м арасындагы сыбайлас жемқорлық туралы не 
айтар едіңіз? Мүндай көріністер болып тұратын шығар?

- Сыбайлас жемқорлық сияқты жат қылықтардан ада бо- 
лып келеміз. Бұрнағы 2011 жылы сондай 12 көрініс болды. 
Оның ішінде жартысынан астамын өзіміздің ішкі қауіпсіздік 
қызметі, қалғанын қаржы полициясы анықтады. Ондай 
адамдар түгелдей жұмыстан шығарылды. Сол сияқты бір-екі 
факті бойынша тексеру жұмыстарын жүргіздік. Мәселен, бір 
ауданның қөші-қон полициясының қызметкері 10 мың теңге 
пара алды деген шағыммен ұсталған. Бірақ ол тексеру кезін- 
де дәлелін таппағандықтан, істі қысқарып тастадық. Сонда 
да ұжымның жиналысында қаралды. Ал, өткен жылы сыбай- 
лас жемқорлыққа қатысты факті болған жоқ.

- Қызметтен тысқары уақыттарда ішкілікке салына- 
тындар, отбасының шырқын бұзатындар бар шығар?

- Ондайлар бірен-саран болып қалады. Ондай оқиға бізде 
патрульдік полиция деген бар, солардың арасында кездесті. 
Онда 530 адам қызмет атқарыды. Көпшілігі ауылдан келген 
жас жігіттер. Солардың арасына өзім жиі барам. Олармен эң- 
ғіме өткіземін. Арақ ішіп алып рульге отырған. Оны өзіміз 
ұстадық.

Жол полициясымен бірігіп жиі-жиі рейдтер өткізіп оты- 
рамыз. Аудандарга жиі шығып тұрамыз. Қазір шіар қаймыға- 
тын болды. Полицияның өзі халыққа үлгі болуы керек қой. 
Мұны қызметкерлердің есіне жиі салып отырамыз.

Сөзімнің соңында айтайын дегенім -  халыққа тыныштық 
тілеймін. Келер күн жақсылық әкелсін. Тұңғыш Прези- 
дентіміз халыққа жаңа Жолдауында көп жағдайды айтып кет- 
ті. Сонда көрсетілген тапсырмаладырды абыроймен жүзеге 
асырайық.

- Әңгімеңізге көп рахмет. Сіздердің еңбектеріңіз де 
жемісті болсын.
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«Ы М Ы РАСЫ З КҮРЕС БАСТЫ  МАҚСАТ»

РСФСР НКВД-сінің Ережесіне сәйкес 1918 жылдың 
5 қазаны күні «...ауыр қылмыстарды астыртын тергеу 
және бандитизммен күрес жолымен революциялық тәрт- 
шті күзету үшін» қылмысты іздестіру органы қүрылған бо- 
латын. Содан бері бүл күн із кесушілердің мерекесі ретінде 
тойланып келеді. Осыған орай облыстың ПД-дегі крими- 
налдық полиция баскармасы бастығының орынбасары, 
полиция полковнигі Әсет Мырзағалыүлы СӘКЕНОВТІ 
созге тартқаң едік.

Өмірбаян беттерінен:

* 1962 жьшы туған.
* Орта мектептен соң әскер қатарында міндетін өтеп 

келгеннен кейін Ақтоғай аудандық ПБ-де қатардағы мили- 
ционер болады. Жолдамамен ҚР ПМ Қарағанды жоғары 
мектебіне келіп түседі. Оны бітірген соң Жезқазған облы- 
стық ІІБ-да қызмет атқарады. Сержанттан полиция пол- 
ковнигі шеніне дейінгі жолдан өткен.

- Әңгімемізді тарихтан бастайық. Әуелі біздің облыста 
қылмысты іздестіру органдарының қүрылуы жайлы ай- 
тып өтсеңіз.

- Иэ, біздің облыстың қылмысты іздестіру органдарының 
қүрылуы 1931 жылдан басталады. Ол кезде Қарағандыға 
элі қала мәртебесі берілмеген, жүмысшы поселкесі болып 
түрғанда жүмысшы-шаруа милициясы жанынан бір лауазым 
тағайындалған. Ал 1932 жылы қала мәртебесін алған соң ми- 
лиция басқармасы жанынан қүрамында 10 адамы бар бөлім 
ашылған. Кейін, 1936 жылы Қарағанды облысы қүрылғанда 
жүмысшы-шаруа милициясы жанында күрамында 19 адамы 
бар қыылмысты іздестіру белімі болған.
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Сол уақыттан бері біздің бөлім (кейін басқарма болды) қыл- 
мыспен ымырасыз күрес жургізіп келе жатыр. Әсіресе ¥лы 
Отан соғысы жылдарындағы қызмет аса қиын болғаны белғілі.

Біздің қызметкерлер қай уақытта болмасын өзінің мін- 
детіне адал болып, облыстағы қылмыспен куресті табысты 
жүргізуге өздерінің үлесін қоса білді оған біздің жедел қыз- 
меткерлеріміздің ашқан кептеген күрделі аса қауіпті қылмы- 
стары дәлел бола алады. Соғыстан кейінгі жылдардың өзінде 
біздің із кесушілеріміздің маңызды міндеті ұйымдасқан бан- 
далар тобымен күрес болды. Сондай жүмыстардың нәтиже- 
сінде 1949 жылы Дарвиннің аса ірі тонаушы бандалар тобы 
ұсталды. Сексенінші жылдардағы атақты Волченконың ха- 
лық арасында «Қасқырлар ұясы» аталған, бірнеше адамды 
тонап, өлтірген, машиналарын айдап кеткен бандалар тобы- 
ның қылмысын ашып, залалсыздандырғаны белгілі.

- Өткен кезеңнің уакиғаларыныц тарих қойнауына 
кеткені белгілі. Енді қазіргі кезде қызмет барысы, қыл- 
мыс барысы қалай?

- Сол алдыңғы ағалар салған жолмен келе жатырмыз. 
Қазіргі қоғамдық формацияның өзгеріп, басқа қалыпка түсу 
кезеңін басынан өткерген біздің қызметкерлеріміз талай қиын- 
шылықтарға кезікті. Сондай шақта ауыр жұмысқа шыдамай ор- 
ганнан кетіп қалғандар да аз болған жоқ. Дегенмен де өз ісіне 
берілген азаматгар қандай уақытта болмасын заңның сақталып, 
азаматтардың конституцияльқ кұқығын қорғау жолында аянбай 
еңбек етті, оны элі де жалғастырып келе жатыр. Жедел қызмет- 
тегілер өзінің өмірінің басым белегін жұмыс басында өткізеді. 
Өзнің уақытымен санаспайды, кейде отбасының тірлігіне қара- 
уға да мұршасы болмайды. Бір кездегі экономикалық құлдырау 
жағдайында қылмыстық ахуал тіпті шиеленісіп кеткен болатьш. 
Жұмыссыздық белең алған сондай кезде қылмысты іздестіру 
органдарының рөлі тіпті арта түсті.

Бүгінгі күннің қылмысы өзнің ерекше қатыгездігімен, қаскөй- 
лігімен ерекшеленеді тіпті қылмыскерлердің қаржы құрылы-
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мына сіңіп кетуі терендеп барады. ¥йымдасқан қылмыс әрекет- 
тері қанатын жая түсуце. Сол сияқгы бұрын елімізде болмаған 
сыбайлас жемқорлық, ақы талап ету үшін адамдарды ұрлау, 
кепілге адам алу, қаржы-банк құрылымдарының нысандарына 
қарақшылық шабуыл көбейіп барады. Осындай кері көріністер- 
мен біздің қызметкерлеріміз ымырасыз күрес жүргізіп келеді. 
Солардың аянбас қызметінің арқасында қылмыстың көптеген 
түрі айылын жия бастады. Кейіні жылдары облысымызда аса 
ауьф қылмыс түрлернің темендеу тенденциясы байқалып отыр. 
Қылмысты, онын ішінде өткен жылдарда жасалган қылмыстар- 
ды ашу деңгейі жоғарылады. Облысымызда әрекет жасаған 
түрақгы қылмыстық топтар бөлшектенді жене бейтараптанды- 
рылды. Олардың басшылары ұсталды. Қарағанды қаласының 
базарларында болған рэкеттер қазір түгелдей жойылды.

Қазіргі кезде біздің қызметкерлер үшін қылмыстың алдын 
алу, қылмыс жасауға даярлық барысында анықтап, шара қол- 
дану басты міндет болып отыр.

- Қылмысты іздестіру органдары туралы сөз болғанда 
арпалые, түнгі атыс, бірі қашқан, бірі қуған окиғалар көз 
алдымызға келеді.

- Айтайын деген ойыңызды түсіндім. Ол негізсіз де емес. 
Бірақ із кесушілердің жұмысының көпшілігі уақытын карточ- 
калар мен есептік құжаттарды ақтарумен, тосқауылда күту- 
мен еткізеді, оның көпшілігі нәтижесіз болады. Қаншама хат- 
тамалар мен анықтамалар, толып жатқан құжаттар толтыруға 
тура келеді. Шын мэнінде баскесер қылмыскермен, баукеспе 
ұрымен біздің кызметкерлер бетпе-бет келеді. Кейде сондай 
жағдайда өмірін қиюға дейін барады.

Мәселен, Топар полиция бөліміндегі қылмысты іздестіру 
бөлімшесінің бастыгы Алданыш Тайғожин көптеген қылмы- 
стар жасаған қылмыскерлер тобын ұстау кезінде қайғылы 
қазага ұшырады. Оның ерлігі жоғары үкіметтік наградамен 
атап өтілді. Әріптестері Топар ПБ алдында оған арнап мемо- 
риалдық тақта орнатты.
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Осы сияқты қызметтік міндетін орындау кезінде қаза та- 
пқан көптеген қызметкерлерімізге облыстық департамент ал- 
дында ашылған Ескерткіш мемориалдан орын берілген.

- Қылмыстың көп екенін білеміз. Оның ашылып 
жатқандары да аз емес. Соның ішінде бір-екі мысалын 
айтып кетсеціз.

- Иэ, қылмыс көп. Мен кісі өліміне байланысты қылмы- 
старды ашумен айналысушыларға басшылық жасаймын. 
Сондықтан да жуырда ғана ашылған бір қылмыс туралы айта 
кетейін. Ол осы жылдың маусым айында Майкудықтағы 16 
ықшам ауданда болған кісі өлімі жайлы. Онда Әсел деген 21 
жасар қызды бұтаның арасында зорлап, өлтіріп кеткен. Бұл 
іс бойынша жүргізілген жедел шаралардың нәтижесінде қы- 
здың бір кафеде жүмыс істейтіндігін, жүмыстан кейін үйіне 
қайтып келе жатқанда осындай оқигаға тап болғандығын 
анықтадық. Мойнындағы алқасы бар күміс шынжыршасы, 
үялы телефоны жэне ішінде 1000 теңгедей болған қоңыр 
әмияны жоқ болып шыққан.

Бірге істейтін қүрбыларынан жауап алғанымызда такси- 
мен үйдің жанындағы «Горняк» аялдамасынан түсіріп кет- 
кендігін айтты. Арнайы топ жүргізген жүмыстардың нәти- 
жесінде қылмыскердің кім екендігі анықталды. Ол бүрын 
кісі өлтіргені үшін он жылға сотталып, бас еркінен айыру 
орнынан жуырда ғана оралған М. деген Қарқаралы ауданы- 
ның азаматы екен. Ауылына қайтуга асқпай, ешқайда есепке 
тұрмай, қаңғыбастыққа салынып жүрген. Ақыры ол Ақтау 
поселкесінде біреудің малын бағып жүрген жерінен жуырда 
ұсталды. Қазір тергеу абақтысында отыр. Қылмысын мойны- 
на алды. Әуелде ол ұялы телефонмен сейлесіп келе жатқан 
кызды көріп, телефонын тартып алмақ болган. Аузын басып, 
қолынан телефонын алған кезде зорлау ниеті пайда болады. 
Одан соң айтып қояды деп қорқып, буындырып өлтірген.

Екінші бір оқиға Топар поселкесінде болды. Мұнда такси 
жүргізуші жігітті алты жерден пышақтап өлтірген. Істі тергеу
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барысында сол такси фирмасында істейтін екінші бір такси 
жүргізушінің балдызы, Қаскелеңнен қонаққа келген А. деген 
1987 жылы туган жігіттің қолынан болғандығы анықталды. 
Ол жасьфынып үлгерген. Таксистің машинасын мініп қашып, 
Жарық -  Шет жолында тастап кеткен. Қазіргі кезде ол іздеуде 
жүр. Көп үзамай қүрықгалатынына сеніміміз зор. Оған біздің 
жгіттердің кәсіби шеберлігі жеткілікті екендігі сөзсіз.

- Осы жерде кәсіби шеберлік жайында сөз козғалған 
екен, әздеріңіздің жүмыстарыңыздың барысы туралы 
және оперативтік қызметкерлер туралы айта кетсеңіз.

- Жаңа айтып кеттім «Біз негізінен кісі өліміне қатысты қыл- 
мыстарды ашумен айналысамыз» деп. Былтырғы жылы біздің 
облыста 109 кісі өлтіру оқиғасы болса, биыл 112 кісі өлтірілді. 
Оның ашылуы 90 пайыз. Ал, денеге ауыр жарақат салудың 145 
оқиғасы тіркеліп, оның 140-ы ашылды. Бесеуі бойынша ізде- 
стіру шаралары жүргізілуде. Сол сияқты 46 зорлау оқиғасы 
тіркелген, оның 43-і ашылды, бір күдікті ұсталған жоқ. Екеуі 
бойынша іздестіру шаралары жүргізілуде.

Қылмыстың ашылу деңгейі жалпы республикалық көрсет- 
кіштен жоғары. Біздің мүндай жұмысымызға атап өткенім- 
дей оперативтік қызметкерлеріміздің жоғары кәсіби білік- 
тілігінің қосқан үлесінің арқасы. Сондай жігіттердің ішінен 
бөлім бастығы, полицияның подполковнигі Данияр Қансей- 
ітовті, оперативтік қызметкерлер, полиция подполковнигі 
Совет Тэжібаевті, полиция майорлары Мэулен Жамелов пен 
Нұралы Оспановты атауға болады. Олар өз мамандықтарын 
жақсы меңгерген, өз істеріне берілген кэсіби шеберлігі жоға- 
ры қыметкерлер. Біз олармен бірге алдағы уақытта элі де та- 
лай қылмыстарды ашатынымыз сөзсіз.

- Әңгімеңізге көп рахмет. Сіздердің қиын да, күрделі 
еңбектеріңізге табыс тілейміз.

ЕСКЕРТУ: Бүл мақала 2008 жылы жазылған болатын. 
Қазір Әсет органнан зейнеткерлікке шыққан, заңгерлік қыз- 
метпен айналысуда.
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Әңгімелер

БІР Ж АПЫ РАҚ ҚАҒАЗ

Аудандық ішкі істер бөліміндегі қылмысты істерді ізде- 
стіру бөлімшесінің оперативтік өкілі, милицияның аға лейте- 
нанты Мұрат Тазабековтің кабинетінде екі адам отыр. Оның 
бірі кабинет иесінің өзі де, екіншісі -  облыстық прокурату- 
раның тергеушісі Халық Байболов. Олардың бағанадан бергі 
әңгімесі -  кеше өлі табылған әйел туралы.

-  Кім екенін жедел анықтап білмей болмайды. Әйтпесе, 
жұмыс жүргізу қиын, -  деп Тазабеков өз ойын айтқан еді, 
оның сөзін Байболов та құптады.

-  Ол белгілі нәрсе ғой. Сарапшылардың жұмысын тездету 
керек. Міне, бір тэулікке жақындап қалды, сарап қорытын- 
дысы элі жоқ, -  деп тергеуші қабағын түйді.

Оперативтік топ кеше кешкіліктен бастап осы қылмыспен 
айналысып жатыр. Кеше аудандық ішкі істер бөліміне канал 
бойында жүрген балықшылар телефон соғып, бір әйелдің 
өліп жатқанын хабарлады. Жедел аттанған оперативтік топ- 
тың ішінде Мұрат пен Халық та бар еді. Жарты сағатқа таяу 
жүргенде межелі жерге де жеткен болатын. Үстеріндегі ке- 
неп киімдері, аяғында қонышы үзын резеңке етіктері бар екі 
балықшы жол жиегінде отыр. Анадай жерде түрған «ЛуАЗ» 
машинасы осылардікі болса керек. Екеуінде де өң-түс жоқ, 
бозарып кеткен. Қорыққан сияқты.

-  Анау жерде жатыр, -  деп көрсетті бірі канал жақты 
нүсқап.

-  Қарасам -  дэл жанымда өлген адам жатыр. Қорыққаннан 
жүрегім жарылып кете жаздады, -  деп самбырлай жөнелді 
екінші егделеуі.



-  Жарайды, біз барып көрейік. Қане, бастаңыз. Қай жер- 
де? -  деп тергеуші алғашқы балықшыға бұрылды. -  Маңай- 
ын таптап тастаған жоқсыздар ма? Жанына бардыңыздар ма?

-  Жоқ, аса тақап барғанымыз жоқ. Көре салып, кейін сер- 
пілдік. Әйел адам сияқты, -  деді тағы да егделеу балықшы.

Шынында да әйел адам болып шықты. Етпетінен жатқы- 
зып, үстіне плащын жауып кеткен. Қоңыр плащ күнге күйіп, 
өңі кете бастаған сияқты. Маңайында ешқандай аяқ ізі көрін- 
бейді. Екі метрдей жерде жеңіл машинаның ізі болар-болмас 
байқалады. Оның өзі шөпті жапырғаны болмаса, топыраққа 
батып, терең із қалдырмаған. Ит із алмады. Әйелдің денесін 
сол жатқан бетінде бірнеше рет эр түсынан суретке түсір- 
ген соң, екі адам шалқасынан аунатты. Қараса -  бет-ауызы 
қара-қошқыл болып қатып қалған қан. Бет-жүзі байқалмай- 
ды. Үсті-басына, киген-киіміне қарағанда жас адам сияқты. 
Оқиға болған жерді қарау кезінде заттай айғақ боларлық не- 
месе күдік туғызарлық ештеңе табылған жоқ. Тек, бір жапы- 
рақ газет жыртындысы мен темекінің түқылы табылды.

Басқа ештеңе таппаған оперативтік топ қас қарая аудан 
орталығына оралған. Табылған заттарды сарапқа жіберген 
соң оперативтік топтың алғашқы мәжілісі болды. Оған же- 
текшілік еткен облыстық прокуратураның тергеушісі Халық 
Байболов топтың негізгі міндетін, қылмысты ашу үшін қан- 
дай бағытта жұмыс істеу қажет екендігін айтып өтті.

-  Ең бірінші -  сараптаманың қорытындысы келсін. Екін- 
шіден, өлген адамның кім екенін анықтау керек. Ол үшін 
аудандық радиодан жэне облыс орталыгына барып, теледи- 
дардан хабарландыру беру керек. Кейінгі бір аптаның ішінде 
із-түссіз кеткен адамдар туралы түскен өтініштерді бір қарап 
өту керек.

-  Біздің аудан бойынша үлкен адам жоғалтып, өтінішпен 
келген ешкім жоқ. Баласын іздеген бір эйел болған, бірақ ол 
баласын сол күні көрші үйде ойнап отырған жерінде тауып- 
ты, -  деді учаскелік инспектор Ермек Дәутаев.



Тергеуші оның бетіне тесіле қарап отырды да:
-  Ермек, сен таңертең облыс орталығына жүріп кет. Ба- 

рып теледидардан хабарландыру бер. Өлген кісінің үстіндегі 
киімдерінің тізімдерін алуды ұмытпа. Ішкі істер басқармасы 
хабарландыруды дайындап қояды. Соны алып, ертең теле- 
дидардан өзің сөйлесең тіпті қатып кетеді, -  деп тапсырма 
берді.

-  Одан соң қабырғада ілулі тұрған ауданның үлкен карта- 
сының алдына келіп, сөзін эрі қарай жалғастырды.

-  Оқиға мына жерде болған, -  картаның бетін сұқ сау- 
сағымен нұсқады. -  Канал бойына жүз метрдей жақын. Ал 
мынау қалааралық үлкен жол. Оқиға болған жерге осы жол- 
мен келген. Бұл жер қаладан жиырма алты шақырым. Егер 
қала ішінде өлтіріп, жасырмақ болып әрекеттенсе, неге мұн- 
ша қашыққа барған? Қала сыртына шыққан соң кез келген 
өлген адамды машинада ұзақ ұстау да өте қауіпті, көзге түсіп 
қалуы мүмкін. Сондықтан да, менің ойымша, бұл эйелді сол 
жерде өлтіріп тастап кеткен. Ал, ол жерге қалай келді? Не 
үшін келді? Бұл жағы эзірше жұмбақ.

-  Оның бұл жерге қалай келгенін білсек -  қылмысты ашу 
қиын болмас еді, -  деді Мұрат жіңішке қара мұртын бір си- 
пап қойып.

-  Саспасаң оны да білеміз. Содан соң да істейтін іс та- 
былатын түрі бар, -  деп тергеуші өз ойын жалғастыра келіп, 
эркімнің міндетін тағы бір нақтылап өтті.

Міне, енді түстен кейін тергеуші мен оперативтік өкіл 
қайта бас қосып, кеңесіп отырған болатын. «Жасы 25-27-лер 
шамасындағы әйел. Бойы 157 см. Сол жақ самай сүйегі қат- 
ты жұмыр затпен қатты ұрғандықтан сынып кеткен. Сынған 
сүйектің бір ұшы ми қабығын жарақаттағандықтан бірден 
қаза тапқан. Мұндай жарақатты тек оң қолмен ғана салуға 
болады. Денесінде басқа дақ жоқ. Қаны үшінші топқа жата- 
ды. Қан құрамында спирт жоқ, бірақ асқазанында алкогольді 
ішімдік белгісі бар. Бұл қаза табар алдында аз ғана бұрын



шамалы мөлшерде (жүз грамдай) спиртті ішімдік пайда- 
ланғанын көрсетеді. Зорлау белгісі байқалмайды. Бірақ, жа- 
тыр қынабында сақталған сперматозоид өлерден бұрын жы- 
ныс қатынасын жасағандығын дәлелдейді» деген сөздерді 
оқыған тергеуші сот-медициналық сарап қорытындысы 
жазылған қағазды аға лейтенантқа ұсынды. Содан соң екін- 
ші қағазды алды. Бұл техникалық сарап қорытындысы еді. 
Онда: «Темекі тұкылы «Астра» сигаретінікі. Ал газет жыр- 
тындысы «Красная звезда» газетінің 24 тамыздағы санынан. 
Аздап май жұққан. Малдың майы, оның ішінде шошқа майы 
болуы мүмкін. Мұндай май көбіне шұжықта болады. Бірдеңе 
оралған газет жыртындысы екені анық» деп жазылған. Тер- 
геуші онсыз да қысық көзін сығырайта қарап, мұқият оқып 
шықты да, қағазды стол үстіне қойып, ойланып қалды. Оның 
алдындағы қағазды аға лейтенант созылып келіп өзі алды.

-  Иә, мұны да анықтадық, -  деді ол бір кезде. -  Шамасы сол 
жерде тамақ ішкен болды ғой. Сарап қорытындысында зор- 
лау болмағанын анықтапты. Мен сондай мақсатпен өлтірілді 
ме деп ойлап едім. Киімі де тап-таза. Тонау мақсатымен өл- 
тірілген болмаса, киімін неге алмаған? Қолында ештеңе жоқ. 
Әйелдер жол жүргенде қолына сөмке ұстамаушы ма еді? Иә, 
оны бірақ машинада қалдыруы да мүмкін ғой.

-  Оныңыз рас. Алыс жолға шыққан әйел жолшыбай 
тоқтағанда қолындағы сөмкесін машина ішінде қалдырады. 
Жанындағыларға сенбейтін біреу болмаса, қолына ұстап 
түспейді, -  деп аға лейтенант тергеушінің сөзін қостады. -  
Мүмкін көп ақшасы бар біреу болып, сол үшін өлтіріп, сөм- 
кесімен алып кетпесе.

-  Ол да мүмкін. Қалй дегенмен де, істі зерттеу керек.
-  Неше адам екені де белгісіз. Қайткен күнде біреуінің те- 

мекі шегетіні мэлім болды.
-  Ал біреуі «Красная звезда» газетін жаздырып алады.
-  Дұрыс айтасыз. Сол адамның кім екенін табуымыз ке- 

рек. Бұл газетті көбіне тек ер адамдар ғана алдырып оқиды.



Ол үшін «Красная звезда» газетін кімдер жаздырып алатын- 
дығын анықтаймыз, -  деп Мұрат екі алақанын ысқылады.

Аға лейтенанттың бетіне тесіле қарап сәл отырған соң тер- 
геуші:

-  Ол оңай жұмыс емес, бірақ басқа істер шара жоқ, -  деді 
ақырын ғана.

Кешкі сағат жеті болысымен Байболов пен Тазабеков «Қы- 
зыл бұрыштағы» теледидардың алдына келіп отырды. Облы- 
стық телестудияның хабарлары басталып та кетті. Міне, жар- 
намаларды беріп жатыр. Бір кезде экранға жарқ етіп милиция 
лейтенанты шыға келді. Өздері күнде көріп жүргендіктен 
көздері үйреніп кеткен ғой, эйтпесе, Ермек түрлі-түсті теле- 
дидардан ете эсем көрінеді екен. Үні де құлакка жағымды, 
мәнерлі ырғағымен кісіні баурап алады.

-  Кеше канал бойынан бір жас келіншектің өлі денесі та- 
былды. Жасы шамамен 25-терде. Үстінде қоңыр плащы, қы- 
зыл кофтасы, көгілдір көйлегі бар. Аяғына өрнекті шұлық 
киген. Қоңыр туфлиі бар. Шашының түсі қоңырқай. Еуропа- 
лық ұлттардың бірі сияқты. Егер кімде-кім осы адамды тани- 
тын болса, милиңияға 02 телефонына немесе біздін ауданға 
хабарласыңыздар, -  деп сөзін аяқтады Дәутаев.

-  Мұнымыздан бірдеңе шыға қойса... -  деп орнынан түр- 
ды тергеуші.

-  Кім біледі, -  деп иығын қушитты Мұрат.
Олар сағаттарына қарады да, теледидарды өшірді.
Бұл кезде теледидардан сөйлеген жас лейтенант өзімен 

баяғыда бір класта оқыған Дәмеліні кездестіріп, есік алдын- 
да отыратын кезекшінің жанында эңгімелесіп тұрып қалды. 
Дәмелі осы студияда режиссердің ассистенті болып істеп 
жүр екен. Сейтіп тұрғанда кезекші:

-  Иэ, ол осында, элі кеткен жоқ, -  деп телефон трубкасына 
айқайлап жауап беріп жатты да: -  Қазір шақырайын, өзіңіз 
сөйлесіңіз, -  деп Ермекке ұсынды. -  Сізді шақырады.

-  Лейтенант Дәутаев тындап тұр! -  Ол өзінің осында



екенін білетін облыстық басқармадағылар болар деп ойлаған.
-  Жана теледидардан сөйлеген сізсіз бе? -  Құлаққа жағым- 

ды жіңішке дауыс. -  Мен Нина Берктің құрбысымын. Ол үй- 
іне кеткен, -  деді асыға-үсіге, үні дірілдеп.

-  «Нина Берк» дейсіз бе? Ол кім? Үйі қайда? Сіз кімсіз? 
Асықпай сөйлеңіз.

Телефонның екінші басындағы қыз сонда ғана сабасына 
түсе бастаған болуы керек, сабырмен асықпай сөйлей бастады.

-  Мен шүлық-ұйық фабрикасында істеймін. Жоқ, біз 
бэріміз осында бірге істейміз. Бірге тұрып жатырмыз, жатақ- 
ханада. Нина Берк өткен жүма күні жүмыстан шыққан соң 
үйіне барып келуге кеткен болатын. Содан элі оралған жоқ. 
Әлгі сіздің айтқан белгілеріңіз соған сэйкес келеді.

-  Онда сіз былай істеңіз. Ертең таңертең облыстық ішкі 
істер басқармасына келіңіз. Қалғанын содан соң сөйлесеміз,
-  деп Ермек ана қыздың аты-жөнін, тұрағын түгел жазып 
алды. -  Тура тоғыздан кешікпей келіңіз, жарай ма?

-  Жарайды.
Ертеніне сағат тоғызда оперативтік топтың бірнеше ада- 

мы ішкі істер басқармасында отырды. Басқарма қылмысты 
істерді іздестіру бөлімінің бастығы, милиция подполковнигі 
Ғұсман Қайдаров алдағы атқарар істі бір пысықтап шықты.

-  Біз де кісі бөлеміз. Қайткен күнде «Красная звезда» 
газетін алатындарды, оның ішінде жеке машинасы барлар- 
ды, «Астра» сигаретін тартатындарды анықтау керек, -  деп 
аяқгады сөзін. -  Енді Нина Берктің құрбысын күтейік.

Мұрат көзінің астымен Ермекке қарады, Ермек сағатына 
қарап:

-  Тоғыз болды, келіп қалар, -  деді.
Бірак сағат тоғызда да, онда да ешкім келген жоқ. Ермек 

шұлық-ұйық фабрикасы жұмысшыларының жатақханасына 
тартты. Есік алдында кезекші отыр екен.

-  Сізге кім керек? -  деп сұрады ол жас лейтенантқа жымия 
қарап.



Кешегі қыздың аты-жөні Ермектің есінде қалмаған екен, 
жазып алған қағазды алып шықпақ болып қалтасына қолын 
салды да, қайтадан тартып алды.

-  Маған Нина Берк керек еді, -  дей салды.
-  Ә, Нина ма? Қазір шақырып береміз, -  деп кезекші өтіп 

бара жатқан қыздардың біріне айқай салды:
-  Нинаға айтшы, төмен түссін.
Көп үзамай үстіндегі халатын жүре түймелеп, аққүба өңді, 

әдеміше келген көк көз қыз кезекшінің жанына келді.
-  Нина, мына жігіт саған келіп түр.
-  Сіз Нина Берксіз ба? -  деп Ермек қалтасындагы қағазды 

ала бастады.
-  Иә.
-  Кеше сіздің құрбыңызбен сөйлесіп едім.
-  Иә, ол Наташа ғой. Айтты, мен жоқ болғанға олар қат- 

ты қобалжыпты. Оның үстіне сіздер кеше анандай хабарлан- 
дыру берген екенсіздер. Үйге барған едім, ауырып қалдым. 
Дәрігерден қағазым бар, -  деп судыратып ала жөнелді. -  Түн- 
де келсем, барлығы мені жоғалтып, үрпиіп отыр. Милицияға 
дейін хабарлап қойыпты. Мен кіріп келгенде қалай қуанған- 
дарын көрсеңіздер ғой. Наташа жұмыста. Егер мен келмеген- 
де ол жұмыстан сұранып, милицияға бармақ екен...

Ермек Нинаның бетіне қарап түрып күліп жіберді.
-  Жарайды, ол ештеңе етпес. Бэрінен де өзіңіздің аман 

болғаныңыз дүрыс болды. Дегенмен, сіз сияқты сүлу қызға 
ешқандай қылмыскер қол көтере алмайтын шығар, -  деп 
қалжыңдап та қойды. -  «Шынында да әдемі қыз екен».

Ермек басқармаға қайта оралғанда түс болып қалған. Жа- 
нында бірнеше кісі бар Мүрат қарсы жолықты.

-  Нина Берк болмай шықты, -  деп хабарлады Ермек. -  Ол 
үйінен түнде келіпті. Ауырып қалған екен.

-  Мына кісілерді өлген адамды көрсетуге мэйітханаға апа- 
ра жатырмын. Бүл кісілердің іздеп жүрген адамының сипаты 
сол мэйітке сәйкес келеді, -  деді Мүрат ақырын ғана.



Ермек жатақханаға кетісімен басқарманың кезекшілер 
бөліміне бірнеше адам келген. Олар Татьяна Семенованы 
іздеп жүргендерін айтты. Ол өткен жұма күні кешкі сағат 
5-6-лардың мүғдарында аудан орталығында түратын эп- 
кесінің үйіне барып келуге кеткен. Содан оралмапты. Кезекті 
еңбек демалысында жүргендіктен эке-шешесі іздей қоймап- 
ты.

-  Кеше кешкілік есіктің алдында отыр едім, -  дейді ше- 
шесі. -  Көрші кемпір келді де: «Жаңа бір милиционер сөй- 
леп, бір қыздың өлгенін хабарлады. Канал бойында өлтіріп 
кетіпті. Кім екені элі мәлімсіз дейді. Япыр-ау, қазір осы кісі 
өлтіру қой бауыздағанмен бірдей болып кетті ғой», -  деп 
отыр. Жүрегім аузыма тығылғаны. Үйге зорға жетіп, көр- 
шінің машинасымен аудандағы қызымызға барсақ: «Келген 
жоқ», -  дейді. Енді қайттік? Сорлатты ғой... Сорлап қалдық 
қой... Содан келген бетіміз осы, -  деп ботадай боздап, жылап 
қоя берді.

-  Сабыр етіңіз, мүмкін басқа адам шығар, -  деп жүбатты 
Мүрат.

-  Жоқ, сол. Анық -  сол. Жүрегі қүрғыр сезіп түр ғой...
Шынында да сол болып шықты. Татьяна Семенованың

денесін әке-шешесінің танығандығы туралы хаттамаға олар- 
дың өздеріне жэне қосымша куэларға қол қойдырын алынды. 
Шешесінің қол қойды дегені ғана болмаса, екі сызық сүйке- 
уге зорға шамасы жетін, талқысып кетті. «Жедел жәрдем» 
шақыруға тура келді.

Өлген адамның кім екені белгілі болған соң «Красная звез- 
да» газетін жаздырып алатындарды анықтауға кірісті. Облыс 
бойынша үш мың данадан астам «Красная звезда» тарайды 
екен. Соның ішінде кім қылмыскер? Осы сүрақ төңірегінде 
көитеген жүмыстар атқарылды. Оны анықтауға Мүрат Таза- 
беков бел шеше кірісті. Бүкіл почта бөлімшелерінде болып, 
оеы газетті жаздырып алатындардың түрағын білді.

Әскери газетті жаздырып алатындар тек әскери адамдар



ғана емес, олардың арасында мұғалімдер мен құрылысшы- 
лар, милиция қызметкерлері сияқты сан мамандық иелері 
көп. Шахтерлер де бар. Сондықтан да, олардың ішінен жеке 
машннасы барларды, темекі шегетіндерді іріктеу керек бол- 
ды. Бұл да аз шаруа болған жоқ. Меншік машинасы барлар- 
дың өзі қала бойынша жүзден асып кетгі. Оның сексеннен 
аетамы темекі шеғеді.

-  Енді солардың араеынан бұрын сотталғандарды, әсіресе, 
әйел зорлағаны үшін сотталғандарды іріктеп алу керек, -  деп 
кеңес берді басқарма қылмыетық істерді іздестіру боліміиің 
баетығы Ғұеман Қайдаров. -  Айтнақшы, Семенованың өзі 
жаздырып алмай ма екен? Соны тексердіңдер ме?

-  Тексергенбіз, жаздырып алмайды, -  деп жауап берді Та- 
забеков.

Бір айдан астам үздіксіз жұмыстың нөтижесінде күдік үш 
адамға келіп тірелді. Соның бірі Семенованың шағын ауда- 
нымен көршілес шағын ауданда тұратын Михаил Колосков 
еді.

-  Сіздің машинаңыз қандай? -  деп бастады сұрақты аға 
лейтенант.

-  «Москвич» машинасы... «Москвич-412»...
-  Сіз сол машннамен авария жасаисыз ғой.
-  Иә, жасағаным рас. Бірақ оған мен кінэлі емеспін. Менің 

машинамды келіп соқты. Өл туралы ГАИ қызметкерлері 
біледі.

-  Қашан? Қай уақытта? -  деп сұрақ қойды оператнвтік өкіл. 
Өйткені, ол бұл сұрақты әдейі сыр тартпақ үшін қойған еді.

-  Осыдан екі айдай бұрыи. Содаи «Автосервиеке» апарып 
тастағам, кеше ғана бітті.

-  Жарайды. Темекі шегіңіз, -  ден қалтаеынан алын «Қа- 
зақстан» сигаретін ұсынды. -  Сүзгілі сигаретті ұнатушы ма 
едіңіз?

-  Маған бэрібір. Қолға түекенін тарта беремін. Үнемі сүз- 
ғілі сигарет табыла бере ме?



-  Әрине, әрине... Сіз енді боесыз, Колосков жолдас.
Бірақ ол орнынан қозғалмады. Жүзінде сұрақ.
-  Осы, мені неге шақырдыңыз, азамат, кешіріңіз, жолдас 

тергеуші? Не үшін күдіктендіңіз?
-  Бір адам шағым жасап еді, «көшеде қағып кетті» деи. 

Сіздің машина соған ұқсайды екен. Соны білейін деп едім. 
Сіздің машина бұл уақытта жөндеуде болған екен...

Ол бэрібір мұның сөзіне сеніңкіремеген түрмен орнынан 
тұрды. Ол шығып кеткен соң Ермекті шақырып, Колосковтың 
машинасы жөндеуде болғаны рас па, соны тексеруді тапсыр- 
ды. Ертеңіне Дэутаев шынында да Колөсковтың машинасы- 
ның екі айдай жөндеуде тұрғанын анықгап келді.

Ендігі күдіктінің бірі -  Игорь Савельев. Ол жұмыс іетейтін 
байланыс басқармасыиың кадрлар болімінде болганда оның 
дэл осы уақытта еңбек демалысында жүргені белгілі болды. 
Жолдамамен курортқа кетіпті.

Үшінші күдікті адам -  Виктор Танңюра. Ол осындагы за- 
уыттың бірінде слееарь. Танцюра шақырып алып сөйлескен- 
ге қылмысын мойындай қоятын, оңай шағылатын жаңғақ 
емес. Мұрат оның өмірбаянын мұқият тексеріп шықты. 
Бұрын әйел зорлағаны үшін сотталған. Бас еркінен айыру 
орнынан оралғанына екі жыл. «Занөрөжең» жеңіл машина- 
сы бар. Соғысқа қатысқан мүгедек әкесінен қалған. Әкесінің 
қайтыс болғанына біржарым жылдай. Шешесі бөлек тұрады. 
Әйелі тігін фабрикасында істейді. Екі баласы бар. Үлкені -  
алтыда, кішісі -  бірден асқан.

Оперативтік топ оның Семенова өлтірілген кезде ешқай- 
да іссапарда болмағанын, машинасының жүріп тұрғанын 
анықтады.

Қаланың шыға беріеіндегі бақылау нунктіндегі сол күні 
кезекшілік атқарған автоинснекңия қызметкері мен автобус 
тексерушілерінен де сұралды. Бірақ олардың сары «Запоро- 
жец» туралы естерінде ештеңе қалманты. Жол бойында көр- 
ген-көрмегендігін айта алмады.

-С < 3 4 > >



Танцюраға қандай сұрак кою керек? Сұрақты неден 
бастайды? Қай жағынан айншып келген дұрыс? Міне, осы 
сияқты сұрақтар оперативтік топ мүшелерін қатты қинады. 
Одан кімнің жауап алғаны ДОыс деген де мэселе көтеріл- 
ді. Қазақ ССР Қылмыстық ісжүргізу Кодексінің 109 бабына 
сэйкес күдікті адам ретінде тергеу кезінде үш күнге жауып 
қоюға милиция бастығының каулысын дайындап қойып, өзін 
шақыртып алдырды. Одан Ъзабековтің өзінің жауап алғаны 
дұрыс деп шешілді. «Бэрі дайын тұр, қамауға да алармыз. 
Бірақ ол кінэлі болмай шықса ше? Онда не істейміз?» -  де- 
ген сұрақтар көкейіне қайта-кайта оралып, Мұратты мазалай 
берді. Дегенмен, милицияда істеген сегіз жыл ішінде талай 
қылмыстың бетін ашып, талзй баукеспемен, талай баскесер- 
мен бетпе-бет келген Мұрат бұл жолы да ештеңеден қыңар 
емес. Танцюраның қылмыскер екеніне іштей сенімді. Тек 
оның кінәсін мойнына бұлтартпай қойып беру керек.

Кейде кездейсоқтықтың да тигізер пайдасы мол. Ал бұл 
шын мэнінде кездейсоқтық па? Соны анықтау керек болды. 
Өйткені, Мұрат жауап алып отырып, осыдан екі апта бұрын 
Танцюраның рульде мас күйінде ұсталып, жүргізушілік 
куәлігінен айырылғанын білді- Есептей келее, дэл сол Семе- 
нова өлген қүнмен сэйкес келетін сияқты. Мұнан соң Тапцю- 
раның қылмыскер екеніне еіЛ күмэні қалмады. Дереу апарып 
алдын ала тергеу камерасына жаптырып, автоинспекцияға 
аттанды.

-  Иә, есімде, -  деді постыда тұрған жерінен рациямен 
шақыртып алынған лейтенант. -  Сол күні көмекшіміз еке- 
уміз Совет проспектісінің бойында кезекшілікте тұрғанбыз. 
Ол сағат кешкі онның мұғдары еді. Көшеде көлік саябыр- 
лаған шақ. Бір кезде сары «Запорожецтің» жүрісі күдікті бо- 
лып көрінді. Жолдың екі жағына кезек шығады. «Тоқта!» деп 
белгі бердік. Тоқтамай жанымыздан өте шықты. Машинамы- 
зға міне салып, соңынан қуа келіп тоқтаттық. Сөйтсек, жүр- 
гізуші мас екен. ҚұжаттарыН алып тексердім де, өзім рульге



отырып, машинасын ГАИ-ге әкеп тапсырдым. Өзін нарко- 
логиялық диспансерден өткізіп, мастығы туралы анықтама 
алдым. Барлық қагаздарын комиссияға тапсырғанбыз. Бір 
жылға жүргізушілік еркінен айырылыпты ғой.

-  Машина ішінен бөгде зат көзіңізге түскен жоқ па?
-  Жоқ, байқамадым, -  деп кішкене отырды да: -  ¥мытпа- 

сам артқы орындықта бір сөмке жатқан сияқты болды. Әйел 
сөмкесі-ау деймін. Қара не қарақоңыр.

-  Жүргізушінің түрінен ешқандай өзгеріс байқаған жоқ- 
сыз ба? Абыржып, аптығу деген сияқты.

-  Абыржып, жүйкесі жұқарып түрған түрі байқалды. Бірақ 
өзін сабырлы ұстады. Мүндай жағдайда кейбір жүргізушілер: 
«Өйтуге еркің жоқ! Неге ұстайсың? Шағым жасаймын!» де- 
ген сияқгы дау айтып, қарсылық білдіретін. Бұл өйткен жоқ, 
біздің ырқымызға көне берді. Біз соған таң қалдық...

Аға оперативтік өкіл мен тергеуші тағы да кеңесіп отыр.
-  Меніңше, -  деді Мұрат. -  Танцюра Семенованы өл- 

тіріп қайтып келе жатып, автоинспекторлардың көзіне әдейі 
түскен. Өзінше айғақ жасамақ болған. «Сол күні қайда бол- 
дың?» десек ол: «Автоинспекцияда болғанмын», -  деп шыға 
келеді.

-  Оның рас, -  деп қостады Халық. -  Бірақ бұл болжам ғой. 
Іс жүзінде басқаша болып шықса ше?

-  Басқаша болуы мүмкін емес, -  деді ол сенімді түрде. 
Есік қағылды. Жас сержант Танцюраны алып кірді. Күдікті 
адамды қареы отырғызып, сержантты босатқан еоң аға лей- 
тенант тағы да жауап алуға кірісті. Тергеуші болса үнсіз тын- 
дап отыр.

Мұраттың қойған сұрақтарына Танцюра алғашқыда нық 
жауап беріп, өзін мығым ұстаған.

-  Менің кінэм не? Не үшін қамап отырсыздар? -  деп ашуға 
басты.

-  Сіздің кінэңіз -  кіеі өлтіргендігіңіз, -  деп ашық кетті 
Мұрат.



-  Жала. Өтірік! Мен ешкімді өлтіргенім жоқ! -  деп байба- 
лам салғанына қараған жоқ, Мұрат сұрақты қоя берді.

Басында дұрыс жауап беріп отырған Танцюра шатаса 
бастады, Бір сөзі мен бір сөзі қиылыспай, бір айтқанын қай- 
талай берді.

-  Сол күні машинаңыздың ішінде жатқан сөмке кімдікі?
-  Қайдағы сөмке? Қандай сөмке?
-  Артқы орындықта жатқан, қарақоңыр сөмке. Ол Татьяна 

Семенованың сөмкесі. Оның жатқанын сізді наркологиялық 
диспансерге апарған автоинспектор көрген.

-  Білмеймін. Менде ешқандай еөмке болған жоқ, -  деп қа- 
сарысты.

-  Ал, жарайды, сол күні қала сыртына неге шықтыңыз? 
Канал бойына неге бардыңыз? Соны айтарсыз?

-  Ешқайда барғамын жоқ.
-  Барғансыз. Көрген кісілер бар. Сол жерде сіздің маши- 

наңыздың ізі де қалыпты, -  деді әдейі.
Күдікті жігіт үнсіз қалды. Не «бардым» демеді, не «барма- 

дым» демеді. Мүрат болса оның ойлануына мүршасын кел- 
тірмей, үсті-үстіне сұрақ бере бастады. Қылмыскер олай бір 
бұлтарып, бұлай бір бұлтарып, ақыры өз кінәсін мойынына 
алды.

Ол машинасымен жолға шығын, жол үстінде тұрған 
қыз-келіншектерді мінгізіп әкетуді әдетке айналдырған. Бел- 
гілі бір орынға келіп, қорқытып, ойындағысын жүзеге асы- 
рған еоң жақын жер болса жеткізіп салады, алыс болса қай- 
тып әкеп тастайды екен. Бұл жолы да өз машинасымен қала 
сыртына шығын бара жатты, ең еоңғы аялдаманың алдынан 
өтеді. Сол кезде қолында сөмкесі, білегіне ілген нлащы бар 
әдеміше келген бір қыз қолын көтереді. Бұл тоқтай қалады. 
Қыз қайда бара жатқанын сұрайды. Бұл: «Өзіңіз қайда ба- 
расыз?» -  дейді. Ол қала іргесіндегі аудан орталығына бара 
жатқанын айтады. «Отырыңыз, мен де сонда барамын», -  
деп мінгізіп алады. Жол айырығына келгенде бұл аудап ор-



талығына қарай бұрылмай, үлкен жол бойымен тіке тартады. 
Мұның себебін сұраған қызға: «Канал бойындағы балықшы- 
ларға согып, қырқыншы шақырымнан тұспа-тұс бұрыла са- 
ламыз», -  дейді.

-  Канал бойына келген соң тоқтап, машинадан түстік. Бір 
жарты арагым, ораулы тамағым болатын. Соны алып шығып, 
жерге газет жайдым да, үстіне әлгілерді қойдым. Екі рюм- 
каға арақ құйып, бірін қызға ұсынып едім -  ішпеді. Өзім ішіп 
алдым да, кішкене әңгімелесіп отырған соң тагы да кұйдым. 
Бұл жолы да «ішпеймін» деді. Әбден ызам келіп, пышағым- 
ды суырып алдым да: «Іш, әйтпесе жарып өлтіремін», -  деп 
ақырдым. Зәресі үшып кетті. Қолы дірілдеп отырды да, ішіп 
салды. Мен де іштім. Үшінші рет құйғанымда тагы да бас 
тартты. Мен: «Ішпесең -  шешін!» деп бұйырдым. Көзі бақы- 
райып отырып қалды. Мен пышақты тамағына тақай түстім. 
Ол еріксіз менің айтқанымды істеді -  шешінді...

-Содансоң...
-  Содан соң белгілі гой...
-  Жоқ, мен оны неге өлтіргеніңді сұрап отырмын.
-  Өлтірейін деген жоқ едім, ойыма да келмеген болатын.
-  Енді қалай өлтіргенінді айтсаңшы! -  деді кенет тергеуші 

даусын көтеріп, шыдамы таусылған болса керек.
Оны жаңа көргендей бетіне бажырайып бір қарап алды да, 

Танңюра сөзін эрі қарай жалгастырды.
-  Машинага мініп, от алдырып жатқанмын. Қыз сырт- 

та қалған. Ол көлденең тұрған машинаға тіке келіп мінудің 
орнына, алдын орағытып барып, нөмерін қарады. Сол кез- 
де «мына қыз айтып қоятын шығар», -  деген суық ой басы- 
ма сап ете қалды. Ол машинаның есігін ашты да, білегіне 
асып алған плащы бар, алдыңғы орындықты көтеріп, артқы 
орынға жайғаспақ болды. (Ол келерде де артқы орындыққа 
отырып келген болатын). Дэл сол мезетте: «Тоқта! Шық!»
-  деп қалай айқай салғанымды өзім де білмей қалдым. Ол 
аңырып тұрып қалды. Сыртқа ытқып шыққанымда қолыма



аяғымның астында жатқан имек темір ілікті. Жүгіріп келіп 
қыздың жағасынан бүріп үстаған беті екі-үш қадамдай ше- 
гіндіріп барып темірмен сол жақ шеке түсынан салып қал- 
дым. Ол есінен танып қүлап түсті. Етпетінен жатқыздым да, 
үстіне плащын жаба салдым. Сөмкесінің машинаның ішін- 
де қалып қойғанын автоинспекторлар тоқтатқан кезде ғана 
көрдім. Егер бүрын байқаганымда бір жерге лақтырып ке- 
тетін едім... -  деп үнсіз қалды да:

-  Жолдас... Жоқ, азамат тергеуші, сіз протоколға: «Кінәсін 
толық мойындады, өзі келді», деп жазуды үмытпаңыз, -  деді 
нығарлап.

-  Қалай жазуды өзіміз де білеміз, -  деп Мүрат оган ашулы 
түрмен қарады. -  Міне, мына жерге қол қойыңыз.

Танцюрадан жауап алып болып, КПЗ-ға жіберген соң тер- 
геуші мен аға лейтенант бір-біріне қарап үнсіз отыр.

-  Жарайсың, Мүрат! -  деді тергеуші орнынан түра беріп.
Екеуі сыртқа шықты. Қоңыр күз маужырап түр. Көкжиек-

ке көз салған Мүрат таза ауамен көкірегін кере дем алды да, 
екі қолын екі жаққа сермеп, жаттығу қимылдарын жасады.
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ӨКІНІШ

Милиция майоры Қайыр Сартаев екеуміз жеке отырмыз. 
Ол көп жыл аудандык ішкі істер бөлімінде қылмысты істерді 
іздестіру бөлімшесін басқарған. Қазір облыстық ішкі істер 
басқармасында қызметкер. Қайыр кезінде талай қылмыскерді 
қолға түсіріп, аты ауызға ілінген еді.

-  Кезінде сан қылмыскермен бетпе-бет кездескен болар- 
сыз? -  деп сұрадым.

-  Әлбетте ғой. Күн сайын талай баскесермен, талай бауке- 
спемен тілдестік қой.

-  Сондай сәттерден кейін «эттеген-ай» деп опық жеген, 
өкінішке үрынған кездеріңіз болды ма?

-  Япыр-ай, э! -  деп Қайыр ойланып отырып қалды. Ол кісі 
өзінен тек қандай қылмысты қалай ашқанын ғана сүрайды 
деп ойласа керек. -  Мен туралы газетке талай адам жазды. 
Талай тілшіге кездесіп едім, бірақ олардың ешқайсысы мүн- 
дай сүрақ қоймаған болатын... Негізі, милиция қызметкер- 
лерінде өкініш көп болады. Өйткені біз адамдармен жүмыс 
істейміз. Ал олардың барлығы бірдей адал бола бермейтін- 
дігі белгілі. Қандай қылмыскер болмасын: «Мен солай істеп 
едім», -  деп істегенін бірден мойнына ала бермейді. Қайта 
нақты айғақпен тыбыр еткізбей мойнына қойып отырғанның 
өзінде бүлтарып кеткісі келіп түрады. Кейде «айран ішкен 
қүтылып, шелек жалаған тұтылатын» уақыт та болады. Он- 
дай кезде қалай өкінбессің?! Сондықтан да, милиция қызмет- 
керінің қылмыскер қанша айлалы болғанымен одан айласы- 
ның асып түсіп жатуы керек...

-  Кейінгі жылдары болған оқиғалардың бірін есіңізге 
түсіріп көріңізші.

-  Жарайды, -  деп келісті ол біраз ойланған соң.

Ол кезде аудандық ішкі істер бөлімінде істеп жүргенмін.
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Таңертеңгі шайымды ішіп болып, енді шығайын деп жатыр 
едім, телефон шырылдады. Кезекші инспектор екен:

-  Тезірек келіңіз, сізді іздеп жатыр, -  деді.
-  Міне, шығып келемін.
Онсыз да жұмысқа келуге жиналғанмын. Кездескен так- 

сидің бірімен жылдам-ақ жеттім. Келсем, мені бір кісі күтіп 
отыр. Киім киісіне қарағанда базарға жеміс әкеліп сатып 
жүргендерге үқсайды. Шынында да солай екен.

-  Мына кісі Шымкент облысынан базарға қарбыз әкеліп 
сатып жүр екен. Рэкеттерге тап болыпты. Солар күнде 
қорқытып, ақша талап ететін көрінеді. Кеше бір адамын кеп- 
ілге алып кетіпті. Ақшаны алуға бүгін келетін көрінеді, -  деп 
баяндап берді кезекші лейтенант.

Келген адамның аты-жөні Ақан Айтуаров екен. Кабинетке 
ертіп экелдім де, бөлім қызметкерлерін шақырып алып, қыл- 
мыскерлерді қолға түсірудің оперативтік тобын құрдым. Со- 
лардың алдында Айтуаров рэкетирлерге ақшаны қай жерде, 
қалай бермек болғанын түсіндірді.

-  Біз мына жерде, Москва көшесіндегі № 16 үйдің аула- 
сындағы уақытша баспанада түрып жатырмыз. Бүлар тура 
сағат бірде Бекмүратты таксимен алып келуге тиіс. Мен сол 
кезде олардың қолына екі мың сом ақша үстатуым керек, -  
деді көзі жыпылықтап.

Өзі әбден қорыққан екен.
-  Бекмүрат деген кім?
-  Бекмүрат па? Ол -  Қуанышқалиев. Осында менімен бір- 

ге қарбыз сатуға келген жігіт. Екеуміз бірге түрамыз.
Бүдан арғы жағын тәрекілеп сұрап жатуға уақыт жоқ. Оны 

қылмыскерлерді қолға түсірген соң сүрап білуге болады. 
Қылмыскерлерді де үстармыз. Бірақ ақшаға қатысты қыл- 
мыстың қайсысына болмасын нақты, бұлтартпас айғақ ке- 
рек. Сондықтан, Айтуаровтың қолына нөмірі түгел жазылып 
алынған он сомдықтан бір бума ақша ұстаттық.

-  Мына мың сом ақшаны рэкеттерге бересіз, -  деп түсін-



дірдік те, тұрған үйлерінің орналасу жоспарын қағазға сызып 
алдық.

Қылмыскерлерді үстауға Қалиев пен Сиваковты алып, 
үшеуміз аттандық. Мен он алтыншы үйдің ішінде күтпекпін. 
Ал Руслан Қалиев қарсыдағы он бесінші үйдің терезесінен 
қарап отыратын болды. Саша Сиваков болса, бір танысымыз- 
дың «Москвич» машинасының ішінде отырады. Қылмыскер- 
лер ақшаны алып, кетіп бара жатқанда үстамақпыз. Сонымен, 
қылмыскерлерді ұстадык қой...

-¥стасаңыздар, өкініші қайсы?
-  Өзім де соны айтайын деп отырмын ғой.
Ол қара мұртын екі жағына қарай кербез мәнермен екі си- 

пап алды да, әңғімесін эрі қарай жалғастырды.

***
Рахметолла мен Бекмұрат қонақ үйдің бір бөлмесін алып, 

теледидар көріп отырған. Бір кезде есік қағылды. Бекмұрат 
орнынан атып тұрып барды да, есікті ашты. Қарсы алдында 
екі жігіт тұр екен. Бірі осы жуырда өздері базарда танысқан 
Жұмажан, екіншісінің түрі таныс, бір жерде көрген сияқты. 
Екеуі де табалдырықтан именбей аттады. «Ерден» деп та- 
нысқан екінші жігіт өзін тіпті еркін сезінуде. Сыртынан киген 
жеңіл күртені шешіп, орындықтың арқалығына бүктеулі беті 
аса салды да, стол үстінде жатқан «Астаналық» сигаретінің 
бір талын алып, аузына қыстырды.

-  Сіріңке әкел, -  деді Рахметоллаға.
Ол темекі шекпейтін, сондықтан, Бекмұратқа қарап, ақы- 

рын ғана:
-  Оттығыңды берші, -  деді.
Темекісін тұтатып, бір-екі рет құшырлана сорған соң еке- 

уіне тесіле кезек-кезек қарады.
-  Арақтарың жоқ па?
Олар «жоқ» деп айта алмады. Әлгінде қонақ үйінің ресто- 

ранынан тамақтанып қайтқанда даяшыға 25 сом беріп, бір



жарты коньякты қолтығына қыстыра шыққан. Бөлмеге келген 
соң жүз грамнан ауыз тиіп, қалғанын Бекмұраттың төсегінің 
жанындағы қобдишаға қоя салған еді. Ежелден қонақ сый- 
лап үйренген, қонақты қүдайындай көретін қазақтың қанына 
сіңген эдетімен басталған элгі коньякты Бекмүрат мойнынан 
қылқита үстап алып шықты. «Мал жиғанның жазығы жоқ» 
дегендей, Бекмүрат коньякты төртеуіне бірдей етіп бөліп 
қүйған еді. Шөлмегін қойып ұлгерген жоқ, Ерден стақанды 
басына бірақ көтерді. Ортадағы туралған наннан ауыз да ти- 
меді, темекісін бұрқыратып отыра берді.

Бөлме тұрғындары мыналар коньякты ішкен соң қайтатын 
шығар деп ойлаған. Бірақ олар асықпады. Темекісін шегіп 
болған соң тағы бірін түтатып, ауыздарына қыстырды. Аядай 
бөлме іші көк түтін болды. Түтін көзін ашытып, тамағын қы- 
рнаған соң Рахметолла түрегеліп барып, терезенің желдеткіш 
көзін ашты. Сырттан сары күздің салқын самалы ішке қарай 
лап берді. Кішкенеден соң денелерін күздің ызғары тоңазыта 
бастаған соң, бөлме иелері иықтарына күртелерін жамылды.

-  Қарбыздарынды сатып болдыңдар ма?
-  Жоқ, -  деді екеуі бірдей жарысып.
-  Ендеше, мені тыңдандар. Сендер Амандықты білесіндер 

ғой?
-  Қай Амандық?
-  Әлгі сендермен мына жақтағы ауданға барып, қарбыз са- 

тыеқан жігіт.
-  Иә, оны білеміз, Оған не болды? -  деді Рахметолла көзі 

жапаң-жапаң етіп. «Бұл жерде оның қандай қатысы бар?» де- 
ген оймен.

-  Оған не болған? -  деп Бекмұрат та елең ете қалды.
-  Ештеңе де болған жоқ. Аман-сау жүрін жатыр. Тек еен- 

дер оның алашағын бермеген екенсіңдер. Соны сұрап жатыр.
-  Қайдағы алашақ?
-  Оған берешек емеспіз... -  деді екеуі бірінен еоң бірі.
-  Ақшасын алып па еді?



-  Алған.
-  Қанша бердіңдер?
-  Екеуміз мың сомнан екі мың сом бердік.
-  Ол аз. Екеуің тағы да бір мың сомнан бересіндер. Оны ер- 

тең кешке келіп алып кетемін. Ешқандай шу шығарушы бол- 
маңдар. Егер шу шығатын болса, келесі жолы бұл қаланың 
маңынан жүрмейсіңдер, -  деп ерден столды жүдырығымен 
қойып-қойып қалды да, орнынан ептеп тұрып, жан-жағына 
маңғаздана қараған беті есіктен шығып кетті. Жұмажан бол- 
са, ештеңе деместен оның соңынан ілесті.

Не істерін білмей ана екеуі қала берді. Өмір бойы жер еміп, 
бақша салғаннан, оның өнімін сатып, ақшалағаннан басқаны 
білмейтін бұлар бұзақыларға қарсы қандай шара қолдансын?

Олар болса сабап кетуден, тіпті, қастық жасаудан тайын- 
байды. Шарасыз екі жіғіт іштей мүжіліп, үн-түнсіз төсектері- 
не қисайды.

Ертеңіне күні бойы екеуі екі жерде сауда жасап, оралған 
соң кешкілік астарын ішті де, тым-тырыс жатып қалды. Ке- 
луғе уэде беріп кеткен жіғіттер келмеді. Оның есесіне олар 
ертеңіне күндіз сауда жасап тұрған жеріне келді.

Бекмұрат транспорт ағенттіғінен машина жалдап алып, 
Кеңес даңғылының бойында қарбызын жүк машинасының 
үстінен сатып тұрған. Жүрғізуші кабинада ұйықтап жатқан 
болатын.

Такси жалдап келген Ерден:
-  Қане, мұнда мін! -  деп бұйрық берді.
-  Мына заттарымды не істеймін?
-  Оны анау жүргізушіге тапсыра тұр. Қазір қайтып ке- 

леміз.
Бекмұрат амалсыздан көнді. Машинадан түсіп келіп, так- 

сиге отырды. Таксидің ішінде жүргізушіден басқа тағы екі 
жігіт бар екен.

-  Қайда барамыз? -  деп сұрады Бекмүрат жайғасқан соң, 
Ерденге қарап.



Ол жауап бермеді.
-  Рахметолла қайда? -  деп өзіне қарсы сұрақ қойды.
-  Ескі Тихоновкада. Оның кереғі не?
-  Сонда тарттық.
Бұйрықты ести сала таксист жіғіт машинасын құйында- 

тып ала жөнелді. Бекмұраттың «мен онда бармаймын» деп 
аузын ашуға да мұршасы келғен жоқ.

Таксист бірден Ескі Тихоновкаға тартқан жоқ, бұрылып 
кетті. Бір кезде. Ескі қаладағы мыжырайған жер үйлердің 
арасына келіп кірді.

-  Шешендердің сауда орнына келдік, -  деді Ерден 
Бекмұратқа. -  Ақшаң бар ма? Арақ аламыз.

Бекмұрат тағы да «жоқ» деп айта алмады. Ірі ақшаларын 
ауыстырып, басқа қалтасына салып үлғермеғен болатын. Жан 
қалтасынан қолына іліккен бір уыс сары ала, қызыл ала ақша 
алып шықты. Қалтасының түбінде біразын қалдырды. Бұл 
өзінше шамалап алғандағысы еді. Ерден одан он сомдықтан 
алтауын санап алды да, таксистің қолына ұстатып, қалғанын 
өзінің қалтасына салып алды. Анау жүгіріп барып, төрт шөл- 
мек арақ алып келді. «Волга» қайтадан жолға тұсті.

Рахметолланы тауып алу қиынға соққан жоқ. Ол автостан- 
цияның жанында сатып тұр екен. Бұларды көргенде көзі ша- 
расынан шығып кете жаздады. Түк түсінбей аң-таң боп тұр. 
Жүзінде қорқыныш табы бар.

Ерден оған бара салып:
-  Мін мына машинаға! -  деп зекіді де, Бекмұратты түсіріп 

тастап, таксиғе Рахметолланы мінгізіп алды.
Не істеп жүргені белғісіз, не мақсатпен мінғізіп алғаны да 

белгісіз, машина жүріп кеткенде түкке түсінбеген Бекмұрат 
Рахметолланың қарбызына қарауыл болып қала берді.

Олар жарты сағаттан соң оралғанда бэрі қызу еді. Енді 
Рахметолланы түсіріп тастап, Бекмұратты қайтадан мінғізіп 
алды. Бұл жолы олар қаланың ортасына қарай емес, сырты- 
на қарай тартты. Қала сыртына шыға берісте ағаш отырғы-



зылған. Машина сол ағаштардың ортасына қарай сұғына 
келіп тоқтады. Бэрі сыртқа шықты. Жігіттердің бірі ішілмей 
қалған бір жарты арақты қыл мойнынан қиқындыра ұстаған 
беті машинадан түсті. Одан соң арақты қырлы стақанға тол- 
тыра құйды да, Бекмүратқа ұсынды. Ол ішуден бас тартты.

-  Ішпесең -  ішке-ішке тепкілейміз, -  деді жігіттердің бірі 
бұған дүрдие қарап.

Бекмұраттан зэре кетті. Мына иесіз орман арасында теп- 
кілеп тастап кетсе, не істемек? Қорқынышын қанша білдір- 
мейін дегенмен болмады, стақан ұстаған қолы дірілдеп кетті. 
Арақты ішті. Ішкен соң у ішкендей жиіркенді.

-  Ал, кеттік, -  деді бұдан соң іле-шала ол аузына шайнама 
тығып ұлгерместен.

Екі жігіт сол жерде қалып қойды. Ерден мен Бекмұрат так- 
сиге мінді. Олар мұны әкеліп салып, Рахметолланы қайтадан 
алып кетті.

Рахметолла мен Бекмүрат кешкісін қонақ үйдегі жатын 
орнында кездесті.

-  Олар сені де орман ортасындағы алаңға апарды ма? -  
деп сүрады Рахметолла. -  Не деді?

-  Орман ортасына апарды, бірақ ештеңе деген жоқ. Тек бір 
стақан арақ ішкізді.

-  Ақша сұраған жоқ па?
-  Жоқ.
-  Ал, менен сұрады. Сұрағанда да, тапанша көрсетіп, 

қорқытты. Еріксіз қалтамдағы ақшаның бэрін бердім.
-  Қанша еді?
-  Білмеймін, -  деп Рахметолла біраз үнсіз отырды да, төсе- 

гіне барып қисайды. -  Жеті-сегіз жүздің мұғдарында ғой дей- 
мін.

Сатқаннан қалған қарбызын «Коопторгке» өткізген Рах- 
метолла екі-үш күннен соң қайтып кетті. Бекмұрат болса
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конақ үйде жалғыз қалғысы келмей, базар мақында нэтерде 
тұрып жатқан Ақанның жанына көшті. Ақанда қарбыз сатып 
жүрген еді. Дегенмен, тыныш өмір үзаққа бармады. Екі-үш 
күннен соң Ерден мен Жүмажан бүларға тағы кезікті. Қай- 
дан тапқаны белгісіз, жанында орта бойлы, дембелше келген 
қара торы жігіт бар, үшеуі кешкілікте пәтеріңе кіріп келді. 
Бүл жолы анау екеуінің даусы бәсең, сөйлейтін де, бүйрық 
беретін де ана дембелше келгені. Мүның ықлалы басым си- 
яқты.

-  Ал, жарайды, жігіттер, -  деді ол бір кезде. -  Жүріңдер, 
мына жерде бір үй бар, еопда барып біраз демалын қайтайық.

-  Иә, Мүрат дүрыс айтады. Жүріңдер, -  деп ана екеуі де 
жалпаңдады.

Бүлардың барғысы келмеп еді, аналар коймады. Оның 
үстіне бұл жігіттерді Ақан танымайды ғой. Содан болу ке- 
рек, ол жігіттердің өтінішіне бірден көніп қалып, Бекмұрат- 
ты үгіттей бастады.

Сыртқа шыққанда есік алдында такси күтіп тұр екен. Бар- 
лығы мініп алған соң Жұмажанды жолшыбай арақ дүкенінің 
алдына арақ әкелуге түсіріп кетті.

-  Ақшаң жете ме? -  деп еұрады Мұхтар әмірлі үнмен.
-  Аздау, -  деді анау.
-  Ендеше неге отырсыңдар? Беріңдер!
Мұхтар жанындағы жүргізуші жігітке одан соң артқы 

орындықта отырған Ерденге қарады. Олар қалталарын сина- 
лап, ұсақ ақшаларын есептеп жатқанда мына шетте отырған 
Ақан он сомдық қызыл ақшаның бесеуін алып шығып, Жұ- 
мажанға ұстатты.

Бұлар келген үй такси жүргізуші жігіттікі екен. Оның 
келіншегі балаларымен ауылға кетіпті, уйде ешкім жоқ. 
Кнімдерін шешініп болғанша Мұхтар магнитафонды қосып, 
музыка ойнатып қойды. Такси жүргізуші жігіттің аты Қай- 
дар екен. Ол қолма-қол стол жасап, бір-екі шөлмек арақ пен 
бір шөлмек коньяк әкелді де, қайта кетіп қалған. Жұмажанды



әкелуге барған екен. Жұмажан болса, бір қапшық тамақ пен 
бірнеше шөлмек арақты мықшия көтеріп кірді. Қайдар ма- 
шинасын гаражға қойып келді. Ол келгенше жігіттер қарап 
отырған жоқ, шай ішіп, арақтан алып отырды. Сондықтан 
да, үй иесі оралғанда бұлардың «қызуы» біршама көтеріліп 
қалған болатын. Тек Бекмұрат қана тартынып ішіп отырды. 
Олар таң атқанда бір-ақ тарады.

Ертеңіне Бекмұраттан Ақан:
-  Сен түнде неге ішпей отырдың? -  деп сұрағанда ғана:
Бұлар рэкетирлер ғой. Рахметолланың ақшасын қорқытып

тартып алып жүрген осылар, -  деп жауап берді.
Ақан шошып кетті:
-  Не деп отырсың? Оны бұрын неге айтпадың?
-  Қай жерде жүріп айтамын?
Шынында да оның айтуға мұршасы келмеген еді. Ал, ай- 

тқанмен бұлар не істей алады?

***
Тағы да екі күн өткен болатын. Бекмұрат пен Ақан сауда- 

сын жасап жүріп жатқан. Бір күні ел орынға отыра бұлардың 
жатын орнына Мұхтар кіріп келді. Кішкене қызулау. Келе 
Ақанға соқтықты.

-  Сен ана жолы, Қайдардың үйінде болғанда мені соққыға 
жыққансың.

Столдың үстінде жатқан сағатымды алып кетіпсіңдер. 
Соны қайтарыңдар! -  деп дікің-дікің етеді.

-  Жоқ, біз алғамыз жоқ, -  дегенге болар емес.
Ақан еріксіз бүкіл киімінің қалтасын қарап шықты. Түк 

жоқ. Бірақ өзі іштей: «Сағатын алмағаным рас. Бірақ, кім 
біледі, ішіп отырғанда әлденеге дауластық емес пе? Не үшін 
дауластық екен э? Сол кезде тілім де, қолым да тиген жоқ па 
екен?» деп ойлады.

-  Жүр, сыртқа шығып сөйлесейік, -  деді элден уақытта 
Мұхтар.



Ақан жеңіл күртені иығына жамыла салып, сыртқа шықты. 
Ондағы ойы -  жеңіл шықсам, тезірек босатар дегені еді. Олай 
болмады. Мұны есік алдында тұрған таксиге мінгізіп алды. 
Рульде сол баягы Қайдар. Алдыңғы орында бұл танымайтын 
тағы бір жігіт отыр. Артқы орындықтың түкпірінде Ерденнің 
көзі жылтырайды. Үн-түнсіз, тып-тыныш. Ақанның сәлеміне 
жауап қатқан да жоқ.

-  Ал, жүре бер! -  деп бүйырды Мұхтар жүргізушіге. -  
Бұрынғы жерге тарт.

Машина Кеңес даңғылының бойымен Оңтүстік-Шығысқа 
бет алды да, бір кезде Федоровка су қоймасының жағасына 
келіп тоқтады.

-  Түс! -  деп бүйырды Мүхтар.
Сыртқа шыққан Ақан Арқаның күзгі суығын бірден сезді. 

Жылы машинадан шыққан жеңіл киімді денесін ызғар қал- 
тырата бастады.

-  Иә, сонымен, сағатты неге алдың? -  деп қайталады Мұх- 
тар.

-  Алғаным жоқ.
-  Мені ұрғаның да өтірік пе?
Ақан «өтірік» деп айқай салғысы келді де, өзін-өзі зорға 

тоқтатты.
-  Мен ешкімді ұрғаным жоқ.
-  Жоқ, сен сағатты да ұрладың, мені де үрып кеттің, ақы- 

сын төлеуге тиіссің.
-  Қандай ақы?...
-  Ақшалай ақы. Тура бес мың сомды қолма-қол санап, 

алақаныма саласың. Әйтпесе, анау жылтырап жатқан көлді 
көрдің ғой, соның түбіне кетесің. Сүйегің де табылмай қала- 
ды. Түсінікті ме?

Ақан басын изеді. Мына жігіттердің бұл қысастығы 
түсініксіз болса да, олай деуге шамасы жоқ еді. Күзгі 
салқынның ызғарынан бетіне пышақ жүзіндей болып қай- 
мақтана мұз тұрған көл дір етпестен тып-тыныш жатыр.



Көз алдына сол көлге батып бара жатқаны елестеген Ақан- 
ның денесі одан сайын қалтырай түсті. Өздері жылы күрте 
киіп алған жігіттер жылы машинаның ішінде сштеңе сезер 
емес.

Әлден уақытта машинаға отырған соң әңгімені Мүхтар 
тағы жалғастырды.

-  Сонымен, бес мың сомды қашан бересің?
-  Білмеймін.
-  Неге білмейсің?
-  Менде ондай ақша жоқ.
-  Ақшаң қайда?
-  Елге салып жібергенмін.
-  Онда су түбіне кеттім дей бер. Жоқ, әуелі мен сені пы- 

шақтап өлтіремін, -  деп Мүхтар бәкісін алып, Ақанның бүй- 
іріне тіреді.

Бэкінің үшын қанша тіреп, қанша қорқытқанымен енді 
өзін өлтірмейтінін Ақан жақсы түсінді. Бүлардың ойы қорқы- 
тып ақша алу, басқа түк те емес. Сондықтан, ол айлаға көшті.

-  Бес мың сом бере алмаймын, жігіттер. Ол үшін қина- 
маңдар.

-  Енді қашан бере аласың?
-  Бір жарым, екі мыңдай ғана.
-  Оны қашан бересің?
-  Білмеймін. Ертең біреулерден сүрап көрейін.
-  Бізге ақша бүгін керек.
-  Онда Бекмүраттан сүрап көрейін.
Бүдан соң да Мүхтар қорқытпақ болып, кішкене бәкісімен 

қанша түрткілесе де Ақан енді онша ыға қоймады. Тек бүй- 
ірін бэкінің үшы бір-екі рет сызып кеткені болмаса, онша дақ 
түскен жоқ. Бүлай уақыт созып отыра бергеннен түк пайда 
болмасын түсінген олар машинаны кейін қарай бүрды.

Бекмүрат екі көзі төрт болып, бір кіріп, бір шығып, Ақан- 
ды күтіп жүр екен. Оның машинадан аман-есен түскенін көр- 
генде қуанып кетті.



-  Бекмұрат, сенде екі мың сомдай ақша бар ма? -  деп сұра- 
ды Ақан, әдейі аналарға естірте.

Бекмұрат болса, болған жағдайды түсініп, үйдеғі бар ақ- 
шаны сенімді жерге тығып үлгерген болатын. Ақанның 
жағдайын бірден сезді.

-  Жоқ, менде ондай ақша жоқ.
-  Ендеше, Боргер Антонның үйінің мекен-жайын айтшы. 

Ана жолы барып едің ғой.
-  Е, Антон ба? Ол ескі Майқұдықта түрады. Мен оның 

үйін тауып бара аламын, бірақ адресін білмеймін.
-  Ендеше -  машинаға мін! Сен де бізбен бірге барасың, 

Боргердің үйін көрсетесің, -  деп бүйырды Мұхтар.
Боргер осында бір автобазада жүргізуші. Олар ертеден та- 

ныс еді. Шымкент облысына жиі барып, ол жақтан жеміс-жи- 
дек әкелуге жиі жалданады. Кейде бұлар сатуға әкелген 
заттарын соның сарайына да қойып жүрді. Керек болған 
жағдайда бір-бірінен қарызға ақша да алып тұратын. Сон- 
дықтан да, Антоннан қарызға сұрамақ. Бірақ мыналарға неге 
одан алып бермек болғанын Бекболат түсінбей келеді. Ақша 
бермек болса, өзінде де бар ғой. Ақанның ойы болса, басқада 
еді. Бұларға керегі ақша болғандықтан, тек қорқытады да қоя 
береді. Бұларды ертең милицияға хабарлау керек. Сол кезде 
куэлар қажет. Куәнің көп болғаны жақсы. Соны ойлаған Ақан 
таксидегілерді көрсетіп, Антонды куэға тарту мақсатымен 
әкеле жатыр еді. Оны элі ешкім түсіне қойған жоқ.

Бекмұрат Антонның үйін бірден таба алмады. Сол кө- 
шенің бойынан екі рет өтті. Үшінші рет қайта бұрылғанда 
Мұхтар шыдамай кетті білем:

-  Әне, анау үй гой, -  деп көрсетіп жіберді.
Ақан мен Бекмұрат бір-біріне қарасты. «Бұл қайдан 

біледі? Әлде, өткен жолы Рахметолла да ақшаны Антоннан 
алып берді ме екен?»

Биік қақпаны тарсылдатқан кезде ит үрді. Іле-шала бір 
әйел шықты да:



-  Бұл кім? -  деп сұрады.
-  Бізге Антон керек еді. Танысымыз. Ол өзі біледі, -  деді 

Бекмұрат дауыстап.
Әйел ішке кіріп кеткен соң, көп ұзамай жеңіл киімді жел- 

бегей жамылып Антонның өзі шықты. Итті үйшігіне қамап, 
қақпаны ашты. Антон әдетте сәлемдескен соң үйге шақы- 
ратын. Қазақ арасында көп болған. Қазақтың салт-дәстүрін 
көп-көрім біледі. Бірақ бұл жолы өйткен жоқ, қақпа алдында 
тұрған үшеуімен қол алысып амандасты да, Мүхтарға қарап 
сәл үнсіз тұрып қалды. Содан соң:

-  Иә, жігіттер, қандай шаруамен келдіңдер? -  деп жөн 
сұрады.

-  Мына Ақанға біраз ақша керек болып түрғаны, -  деп 
Бекмұрат келген шаруасын айтты.

-  Жоқ, жігіттер, ақшам жоқ. Оған ренжімендер. Бар ақ- 
шаны бүгін қызым келіп алып кетті, -  деді ол қос алақанын 
жайып.

Бұл оның «осымен эңгіме бітті» дегенін білдіргені еді. Со- 
дан соң қақпаны жабуға ыңғайланды. Жігіттер кері қайтуға 
мэжбүр болды.

-  Енді қайдан табасың? -  деп зіркілдеді Мүхтар.
-  Енді біздің пәтеріміздің иесіне барайық. Мүмкін сол 

бірдеңе тауып берер, -  деді Ақан. Өзі іштей: «Иә, бере қояр. 
Одан артық Шығайбайды күндіз шырақ алып іздесең таппас- 
сың», -  деп ойлап түр.

Бүлардың пәтерінің жанына келгенде Бекмұрат машина 
ішінде қалып қойды да, үйге Ақан мен Мұхтар кірді. Олар 
әуелі үй иесіне «мына жігіт менің досым» деп Ақан Мұхтар- 
ды келісім бойынша таныстырды. Содан соң оның көшеде 
келе жатып машинасын біреудің машинасына соғып алғанын 
айтады. Кінэлі өзі болғандықтан, сол үшін екі мың сом керек 
болып тұрғанын мәлімдейді.

Есікті ашқан мосқал еркек ұйқысын аша алмай, көзін уқалап 
біраз тұрды. Бұлар келісім бойынша келген шаруаларын айтты.
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^оқ, кешіріндер, ондай ақшам жоқ, -  деп ол ештеңе бер- меді,

^Нымен, сөз бітті дегендей бұл да теріс айналып, бөл- 
ме^ е  кіріп кетті.

^іар сыртқа шыққанда арттарынан жабылған күршек да- 
дСЫ̂ тілді. Есіктің алдында жатаған ғана екі бөлмелі үй тұр.

^ен Бекмұрат осында уақытша тұрып жатқан.
Ал -  деп Мұхтар сонда бастап кіріп, шамды жақты. -  

^Кшаны қайда тыққаныңды айт!
Кайдағы ақша!? Менде ақша жоқ, -  деп Ақан без-безете^

қараған Мүхтар жоқ, бүкіл төсек-орынды ақта- 
^^ 'өңкеріп, іздей бастады. Ақыры ештеңе таппаған соң 

11 ыза болып, шығып бара жатқанда есік алдындағы 
ТӨСе'Чшті теуіп қалып еді, ескі кенеп қаптың қиындысы жиы- 
РЬІ\ і  да қалды. Шаң бұрқ ете түсті. Шаңның арасынан сары 

,^ғаз ақшалар көрінді. Көктен іздегені жерден табылган- 
даі|^олған Мұхтар ақшаларды жып-жылдам іліп алды. Ал 

5Ның іші мүздап сала берді. Дегенмен, бүл көп ақша емес 
6ДІ Цэлығы жүз он екі сом ғана болатын.

Калғаны қайда?
Ьарлығы сол. Бүгінгі түсім ғой. Кешкісін тастай салған- 

МЬ,!і Ұмытып кетіппін.
^ қ а  ақшаға қолы жетпейтін болған соң Мұхтар маши- 

на%еліп отырды. Бекмүрат элі машина ішінде еді.
&із мынаны кепілдікке әкетеміз. Ертең сағат бірде екі 

МЬ|,! сомды тауып, бізді осы жерде күтіп отыр. Егер ақша 
'^аса мынаның көзі жойылады, -  деп эмір еткен Мұхтар 

ж^гізушіге:
^лға! -  деп бұйрық берді.

істерін білмеген, не болғанына түсінбеген Ақан сол 
“*нда тұрып қалды. Сұр «Волга» ілезде бұрыш айналып, 

к%бей кетті. Аласапыран ойға түскен Ақан түнімен көз іл- 
М%іықты.
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Кішкене жүрген соң Бекмүраттың көзін байлап тастады. 
Оны Киров көшесінің бойындагы бір үйге алып келген еді. 
Үйге жете бергенде ғана көзін ашты. Мыналардан шын се- 
скеніп қалған ол еш қарсылықсыз Мүхтардың соңынан үшін- 
ші қабатқа көтерілді. Екі бөлмелі шағын пэтер екен. Стол 
үсті жиналмаған. Жартысын ішкен бір шөлмек арақ түр. Бір- 
екі шөлмек сыра сораяды. Табақшаларда қалыпты. Диванда 
біреу үйықтап жатыр.

Бүл үйде түпкі бөлмеге кіріп-шығып жүрген бір-біріне 
үқсас, апалы-сіңлілі болуы керек, екі қыз бен ана бір бүйра 
бас жігіт түратын сияқты. Ерден мен күні бойы машинаның 
алдыңғы орнында отырған жігіт бір жаққа кетті. Бір кезде 
түпкі бөлмеде үрыс шықты. Олардың не үшін үрысқанын 
Бекмүрат естіген жоқ. Дегенмен, бізді жақгырмағандықтан 
шыққан үрыс болар деп топшылады.

Бекмүрат:
-  Кетейік, үй иесі жақгырмай жатыр ғой, -  деп еді, Мүх- 

тар:
-Онда сенің шаруаң болмасын. Сен біздің түтқынсың. 

Біздің айтқанымызды тыңда да тыныш отыр, -  деп тыйып 
тастады.

Бір кезде артынып-тартынып, арақ-шарабын арқалап, Ер- 
ден мен бағана таксиде алдыңғы орында отырған жігіт келді. 
Біраздан соң машинасын гаражға қойған Қайдар оралды. Бар- 
лығы жиналған соң стол басындағы отырыс жалғаса түсті. 
Екі қыз түпкі бөлмеге кіріп алып, шыққан жоқ. Шай-суды жі- 
гіттердің өздері қамдады.

Арақ-шарапты іше отырып жігіттер Бекмүратқа тиісуін 
қойған жоқ. Стол үстінде жатқан нан тураған пышақты алып, 
эуелі Мүхтар, одан соң басқалары мүны кезек-кезек қорқыта 
бастады. Бүлар келгенде осында жүрген жігіттің аты Мәрлен 
екен. Ол, тіпті, мүны іштен бір рет жүдырығымен түйіп өтті. 
Отырғандар шек-сілесі қатқанша күлкіге батты. Дегенмен,



Бекмұрат сабырлық сақтап, бұлар не істесе де көнді. Екі мың 
сомды тауып беруге келісті. Ол өзін Ақанның кұткаратыЧьша 
сенімді болатын. Бірде Ақан: «Егер бұлар ақша талап еткенді 
қоймайтын, қорқытқанды жалғастыратын болса -  милицияға 
хабар беремін», -  дегені есінде. Сондықтан да, онша к ө і і  алаң 
болмады. Ал бұлар өзін пышақпен қанша қорқытқанымен қа. 
стық жасамайтындықтарын көзі жетті.

Ішкілік жеңіп, әбден қалжыраған топ ұйықтауға кір|схі 
Мәрлен тұпкі бөлмеге кетті. Диванды жазып, ірге д-акқа 
Бекмұрат, бергі жаққа Мұхтар киімдерімен құлай кетті.

Елдің бэрі ұйықтаған соң Бекмұрат ептеп тұрып, дЭрет. 
ханаға барды. Сол кезде оның кетіп қалғысы да келді. [(шт 
есіктің көзінде тұрғанын көрді. Бірақ, «көрмеген з*сердің 
ой-шұңқыры көп» дегендей, өзінің қай жерде тұріанын 
білмегендіктен тэуекелге бара алмады. Біреулерден Қіщьш 
жұріп, тағы біреулерге тап болармын деп қорықты. Одан да 
«үйренген жау атыспаққа жақсы», не де болса басқа салға- 
нын көрмекке бекінді.

Таңертең бэрі ұйықтап жатқанда екі қыз шайын ішіп.КеТщ 
қалды. Бір-екі сағат өткен соң жігіттер де оянды. ОсыНЬІҢ 
барлығын Бекмұрат көріп жатты.

Жігіттер шайға отырғанда Ерден мен Жұмажан сыра та. 
уып экелді. Түнімен ішкен жігіттердің бастары сыркЫрап 
отырған еді. Сыра ішіп, жағдайларын түзетіңкіреп алДЬІ. 
Содан соң Қайдар түске қарай такси іздеп кеткен. Ол бірта- 
лай кешікті. Оның мэні бар еді. Бригадасында бірге істейТщ 
бір жігітке кездескен Қайдар оның машинасымен Ақац мен 
Бекмұрат тұратын үйдің алдынан екі рет өтті де:

-  Жарайды, бір кісі осы жерде күтемін деп еді, ке^меді 
ғой. Кеттік, -  деп жігіттер отырған үйге таксиді алып к«Лген

***
Ақан екеуміз сөйлесіп отырмыз. Ол өзі туралы талай қы- 

зық эңгімелер айтты. Егер Ақан болмағанда бұлардың ақша-



сынан түк қалдырмай тонайды екен. Ақан бүрын сотталып, 
екі жылдан астам отырып келіпті. Не үшін отырғанын айтқан 
жоқ, сөз сөлесі, іс-қимылы ширақ, еті тірі жігіт екенін аңғар- 
тады. Рэкетирлерді онда апарып, мүнда апарып, өзіне куэлар 
жинап жүруі оның заңнан хабары бар екендігін көрсетеді.

Екеуміз сөйлесіп отырған кезде терезенің алдынан бір так- 
си «Волга» өтті. Ақан терезеге үмтылып қарағанымең көре 
алмай қалды. Машина алыстап кетті. Көп үзамай элгі такси 
тағы өтіп бара жатыр екен. Ақан:

-  Машина олардікі емес, бірақ анау жүргізушінің жанында 
отырған солардың біреуі сияқты, -  деген болжам айтты.

Сағатыма қарасам -  бірге элі жарты сағат бар екен. Раңия 
арқылы қарсы үйде отырған Руслан Қалиевпен сөйлестім де, 
элгі такси солардікі болуы мүмкін екенін хабарладым. Ал, 
Саша Сиваков элі келмеген болатын. Оның сагат бірге тура 
бес минут қалғанда ғана жақындауы керек. Онда да алыстан 
бақылайды.

Мүхтар бастаған топ сағат екіге таяғанда ғана келді. Есік- 
тің алдына сәл тоқтады да, біреуді түсіре салып, жүріп кетті. 
Іште күтіп түрмын. Менің ойымша, жалғыз менің ғана емес, 
барлығымыздың ойымызша, үйге Мүхтардың бір адамы 
кіруге тиіс. Бекмүратты қашан қолына ақша тигенше үстап 
отырады деп топшылағанбыз. Үйге бойы ортадан жоғары, то- 
лықша келген қара торы жігіт кіріп келді. Ақан атып түрып, 
оның хал-жағдайын сұрап жатыр. Бүл келген Бекмұрат екен. 
Мен жасырынған орнымнан шыға келгенде оның екі көзі тас 
төбесіне шықты.

-  Әлгілер қайда? -  дедім мен шыдамсызданып.
-  Олар бір айналып келеді. Ақшаны дайындап қойсын деп 

мені әдейі жіберді.
Мен жалма-жан рацияны қостым, бірақ жауап болған жоқ. 

Бірдеңе болғанын сезіп, сыртқа жүгіре шықсам -  Руслан мен 
Саша таксиді ұстап алған, үйге қарай әкеле жатыр.

Кейіннен білсек Руслан аналар кетіп бара жатыр, енді
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қолға түспей кетеді деп ойлап, үйден жүгіре шығады да, са- 
шаның машинасына отырып, таксиді қуып жетіп тоқтатады 
да, бэрін ұстап алады.

Сөйтіп ақша берілмей қалды. Тек Ақан ғана төсеніштің 
астынан табылған ақшаның ішіндегі бір он сомдықта «88» 
деген сиямен жазылған жазу бар екенін есіне түсірді. Тінту 
кезінде сол ақша Қайдардың қалтасынан шықты. Басқа зат- 
тай айғақ жоқ.

Қылмыскерлер өз істегенін мойнына алмады.
Тергеу біткен соң сот болды. Сотта көпшілік куэлар өзінің 

тергеуде айтқан алғашқы сөзінен тайқып шыға келді. Көр- 
генді «көрмедім» деді. «Басында неге олай айттың?» деген 
сүраққа: «Тергеуші солай деп айт деген болатын» деп жау- 
ап берді. Ақыры, төсеніш астындағы жүз он екі сом ақшаны 
алғанын мойындаған Мүхтарға ғана бір жылға «қара жүмыс» 
берілді. Басқасы қылмыс қүрамының жоқтығынан босатыл- 
ды.

Міне, қылмыскердің қылмыс істегенін біліп түрып, оның 
әрекетін мойнына қойып бере алмау өкінішті ме, жоқ па?

-  Әрине, өкінішті.
-  Солай...

1990 жыл.
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ан оқкға ізімен)
■ лыстық ішкі істер басқарііасындағы қылмысты істерді 
іздестіру өлімінде нашақ0рЛЬ]қпен Курес бөлімшесінің ба- 
стығы, милицияның подполкоецигі Леонид Петрович Рома- 
ненко (кеишкеРлеРДЩаты-жөніөзгертіліп алынды) кабинеті- 
не кіргені сол еді, телефон шыр ете қалды. «Менің кіруімді 
аңдып тұрған а?» деген оймек құлағын көтерді.

-  Иә, тыңдап тұрмын.
Ар жақтағы дауыс амандаса бастады. Таныс дауыс, бірақ 

кімдта екендіин Леонид Романеңко бірден дөп баса алмады.
-  Ьұл кім екен?

Мен ғой, Қайратпын... Нщ3бековпін... Әлгі Жамбыл об- 
лысындағы...

Иә, иә... Қалың қалай, Қайрат? Не жаңалық бар?
сыдан жиырма шақты күн бұрынғы сол облысқа барған 

іссапары оиына оралдЬі. Қа|ратпен сонда жүргенде та- 
нысқан^ ұның құлағы елең ете қалды. «Мүмкін, біз іздеп 
барған Ваистан бір хабар бар Шығар?».

Ештеңе жаңалық ж0к. Өзіңізбен жолығатын бір шаруа 
болып тұрғаны.

«Шынында да бір хабар әкелген болды», -  деп үміттенді 
Романенко.

-  Жолықсаң, кел. Мең өзімде боламын.
еонид етрович, одан дасіз келсеңіз қайтеді? Мен «Қа-

зақстан» қонақ үйіне орналастым, -  деп өзінің бөлмесінің 
нөмірін атады.

Қолым тисе, көрермін, -  деді бұл екіұшты.
үл туралы оманенко өзінің тікелей бастығы қылмысты 

іздестіру өлімінщ бастығы Ғалым Тайыровқа барып жо- 
лықты да, Қаиратпен б0лған Әчгімені айтып б

-  Сен оған жалғыз 6«™,  ̂ х • * чг_ 'мрма, -  деп кеңес берді бастығы. Жа-
ныңда біреу болғаны дүрЬІС
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-  Одан да екі оперативтік қызметкерді жіберіп, неге қажет 
болғанымды білсем қалай болар екен?

-  Мұның тіпті дұрыс.
Сонымен, екі қызметкер Қайраттың болмесіне келген. 

Оларға арақ-шарап ұсынғанмен, жігіттер бас тартқан.
-  Леонид Петровичтің өзі неге келмеген, -  деп қайта-қай- 

та сұрай беріпті.
-  Леонид Петровичтің бір тығыз жұмысы болып келе алмай 

қалды. Бізді әдейі жіберді. Машинаға бензин керек пе, элде бір 
көмек қажет пе, соны білуді, көмектесуімізді тапсырды.

-  Жоқ, бензиніміз жеткілікті, ештеңенің қажеті жоқ.
Ертеңіне Қайрат тағы телефон соқты.
-  Мен өзіңізбен жолығайын деп едім, Леонид Петрович.
-  Онда кел.
Жарты сағаттың мұғдарында Қайрат Романенконың каби- 

нетінде отырды.
-  Иә, сөйле, Қайрат. Ел жұртың аман ғой?
-  Аманшылық. Өзіңіз көрген жігіттердің барлығы сәлем 

айтып жатыр.
-  Рахмет.
Бұдан соң Қайрат ештеңе деместен отырып қалды. Қан- 

шама баукеспемен, қанды қол қарақшымен бетпе-бет келіп, 
олардан жауап алып, көңіліндегіні тоқуға дағдыланған Ро- 
маненко оның тына қалуына бірден назар аударды. Ол бүге- 
жектеп, бір нәрсе айтуға оқталып, бірақ бата алмай отырған 
сияқты көрініп еді.

-  Айта бер, Қайрат. Айта бер...
-  Жоқ, ештеңе айтайын деп отырғаным жоқ. Тек бізге ба- 

рып біраз отырып қайтсаңыз дегенім ғой, -  деп Қайрат тағы 
да бүтежектеп, қара мұртын сипай берді.

-  Рахмет, оның реті келе қоймас. Айтпақшы, Вайстан не 
хабар бар?

-  Жоқ, ештеңе хабар жоқ. Ол содан кейін қайтып көрінген 
жоқ.



-  Қарағандыға жай келіп пе едің?
-  Жай. Осыида қарындасым сырттай оқиды. Соған бір 

анықтама қағаз керек болып, соған келдім.
Бұдан кейін Романенко одан ештеңе сұраған жоқ. Қайрат- 

тың өзі де ештеңе айтпады. Тек шығып бара жатын, ертең 
тағы бір келіп кететіидіғін ескертті.

Леонид Петровичтің кабинетіне осы бөлімшеде опера- 
тивтік қызметкер болып істейтін Жарқын Сауытбаев жүғіре 
кірді. Қашан болса да бір істі бастаса, соны аяқтағанша осы- 
лай танаулап жүретін әдеті.

-  Леонид Петрович, жаңа бір хабар алдым. Оеында біраз 
иашалық заттар әкелініпті. Қайда түсірілғенін де анықтадым,
-  деп асығып-аптығып баяндай бастады.

-  Дұрыс болған екен, Жарқын. Отыра тұр, -  деп Романен- 
ко қызметкерін жайландырды да, телефон шалып, тағы екі 
қызметкерді шақыртып алды. Оларға Жарқыниың шаруасын 
түсіндірді де, қолға түсірудің оперативтік жоспарын жаеауға 
кірісті.

Сол күні кешкілік оперативтік жоспарға сәйкес қимыл- 
даған жігіттер үш адамды қолға түсірді. Ол былай болды. 
Аталған мекен-жайға қараңғы түсе жетті. Күндіз бұл жерді 
Жарқын бір-екі рет шолын өткен. Оиың өзінде терезесі 
қоңыр шынылы «Жиғулимен» ақырын ғана бақылап қараған. 
Тоқтаған жоқ. Биыл қар қалың түсті. Жолдың екі жанына 
биік аққала үйіп тастапты. Шарбақтан кіретін ееікті жақсы- 
лап тазалаған екен. Шатыры бар інағын ғана үй.

Кешкілік күн ызғарланып, аяз қатая түсті. Көп тұра берсе, 
біреу-міреудің көзіне шалынып, күдік тудыруы мүмкін. Сон- 
дықтан, дереу іске кірісу қажет. Ең бір жақсыеы -  аула жаққа 
шығатын есік жоқ екен. Сыртта ит те көрінбейді. Мүидайлар- 
дың абалатып ит ұстамайтын әдеті.

Сағат түнғі он бірден аса бере олар тапаншаларын сайлап



алды да, үйге таяп келіп, машинадан түсті. Осы төрт сағатқа 
жуық уақыт ішінде бүл үйге ішкім кірін-шыққан жоқ. Егер 
біреулер кіріп-шыққан болса, ұетамақ ойларында болатын. 
Ол ойлары жүзеге аснады.

Үйдің есігін қақанда ар жақтан іле-шала:
-  Бүл кім? -  деген дауыс естілді.
-  Өзіміз ғой.
-  Өзімізің кім?
-  Ашеаң -  көресің.
Бүдап эрі сыртылдап ашылған күршектің, жылжытпа 

темірдің даусы естілді. Ар жақтағы адам сырттагы бейта- 
ныс жандарды көргенде бір сәт абдырап қапғандай болды да, 
кейін шегінді. Сыртқы шынылы дэліздің шамы жанып түр 
еді. Келгендер ееік ашқан адамның түрін анық байқады. Ол 
осы үйдің иесі, татар жігіт Рамиль Сагидуллин еді. Бүл үйге 
Жарқын көитен бері көз тігіп жүрген болатын.

-  Үйде кім бар?
Бірінші болын Романенко тіл қатты.
-  Ешкім жоқ... -  деп қалды да, іле-шала: -  Қонақтар бар 

еді.
-  Қайдан келген қонақтар?
-  Алыстан. Алматы жақтан.
Дәліздегі сөйлескен дауыеты естіген болуы керек, ееіктен 

біреу еығалады. Осы сэтте Жарқын тапаишасын ыңғайлап 
үстаған беті ішке кірін кетті. Ауыз бөлмеде элгіден басқа еш- 
кім жоқ екен.

-  Қолыңды көтер!
Анау екі көзі бақырайган беті қолын жоғары көтере берді. 

Оның ту сыртына шыққаи Жарқын нүеқау бойынша үстаған 
адамын қабырғаға екі қолын тіретті де, екі аяғын талтайтып 
қөйып қалтасын, белін, шалбарының балағын түгел сипап 
қарап шықты. Ешқандай қару жоқ екен. Ол Жамбыл облы- 
сынан келген Шамиль Шамшидинов деген болын шықты.

Бұл кезде Сағидуллинді тінтіп өткен Ғалым меи Леонид



төргі жаққа өтіп кетіп, бір бөлмеде ұйықтап жатқан Николай 
Сергеев пен Константин Нимді, түпкі бөлмеден Сағидуллин- 
нің эйелі Сараны орнынан тұрғызды. Бэрі де не болғанын 
жөнді түсінбей аң-таң болып түр.

Сыртта қалған оперативтік қызметкерге белгі берді. Ол ра- 
ция арқылы аудандық ішкі істер бөлімімен хабарласты. Он- 
дағылар осы хабарды күтіп отыр еді, дереу қосымша куәгер 
ретінде тартылатын екі жасақшыны ертіп жетіп келді.

Оперативтік топ тінтуге кірісті. Ауыз сенекте түрған эмаль 
тегене бірден көзге түсті. Леонид Петрович сүқ саусағымен 
ішін бір сипап өтіп еді, қолына өзіндік ерекше иісі бар қоңы- 
рқай шаң жүғыны ілікті. Енді олардың нашалық заттар табы- 
латындығына еш күмэн қалган жоқ.

Әуелі үш жігіт жатқан бөлме тексерілді. Бүл бөлмедегі 
киімдердің қалтасынан бума-бума ақша іпьтға бастады. Бір 
қара кеудешенің жан қалтасынан полиэтиленге оралған қа- 
ра-қошқыл зат табылды.

-  Мына кеудеше кімдікі?
-  М енікі, -  деді Сергеев.
Бір кезде ауыз сенекке шығып кеткен Жарқын бэрін сонда 

шақырды:
-  Мына жерде бір саңылау білінеді, сірэ жертөле болса керек.
Шынында да ол жертөле болып шықты. Қол шаммен асты-

на жарық түсіргенде полиэтилен қапшықтар анық көрінді.
Сөйтіп, Сағидуллиннің үйінен бірнеше қап шөп-шалам, 

70 мың сомнан астам ақша алынды. Константин Ним жүр- 
гізуші екен, ол машинасын ақылы түраққа апарып қойыпты. 
Оның машинасын тексерген кезде де өзіне тэн арнайы иісі 
бар үсақ заттар қалдығы табылды. Солардың барлығы ер- 
теңіне сарапқа жіберілген болатын. Көп үзамай одан хабар 
келді. Алынған заттардың бәрі наша болып шықты. Оның 15- 
20 килосы гашиш, 40 килосы марихуана, 1 грамы апиын, 200 
грамға жуығы көкнәр сабаны екен. Нимнің машинасынан та- 
былған үсақ заттардың да наша қалдығы екені анықталды.



Шу бойының зығыры мен көкнәрі нашалық заттар ретінде 
дүние жүзінің көптеген елдеріне мэлім. Осы өңірдің наша- 
сын дайындау мен сатуға тыйым салу үшін Қазақстан Респу- 
бликасының Қылмыстық Кодексіне бір бап болып енгізілуі 
тегін емес.

Шамиль мен Николай осы Шу өңірінде туып өсті. Сон- 
дықтан да, олар нашаның не екенін жас кездерінен-ақ білетін 
еді. Оларды осы нашақорлық табыстырды деуге де болады. 
Үйден безіп кетіп, темекіге наша қоса орап тартып, әбден 
үйреніп алган олар ақырында қылмыс жасауға дейін барды. 
Үрлық жасағаны үшін қолға түскен Шамиль сотталып, Қа- 
рағанды маңындагы зоналардың бірінен бірақ шығып еді. Бір 
жылға жуық уақыт өткенде осында Николайға кезіккенде ол 
таңданған жоқ. Өйткені, ерте ме, кеш пе, әйтеуір оның да осы 
жайға тап болатындығына кэміл сеніп еді. Босап шыққан соң 
олардың достығы бүрынғыдан да берік бола түсті. Түрмеде 
үйренгендерін енді олар іскерлікке пайдалана бастады.

-  Мен бірталай шөп жинадым, -  деді бір күні Шамиль. -  
Соны қалай өткізсек екен?

Бүл сүраққа Николай ойланып қалды.
-  Менде де бар. Бэрін сыртқа шығарып сатайық, -  деген 

пікір қосты.
Содан бастап олар қолға түскен «шөпті» жинастыра берді. 

Бір күні қараса шынында бірталай болып қалыпты. Енді жат- 
пай-түрмай көлік іздестірді. Оны бұлар бүрыннан танитын 
Антон Вайс тауып, Константин Ниммен жолықтырған еді. 
Олар сайланып, сәрсенбінің сәтті күні жолға шыққан бола- 
тын. Бірақ, соған қарамастан істің аяғы сәтсіз болды.

***
Жарқын кабинетінде жауап алып отыр.
-  Қане, мына нашалық заттар сенің үйіңе қалай келді, 

соны айтшы, -  деп Сағидуллинге сүрақ қойды.



Оны бізге бір машина түсіріп кетті.
-  Қандай машина?
-  КамАЗ. Сыртқа шықсам -  есіктің алдындағы қарға мал- 

тығып қалыпты. Жүре алмай түр екен. Мені көрген олар 
маған қарай жүрді. Оған күрек керек болған шығар деп ойлап 
едім. Ол маған:

-  «Мына бір заттарды сіздің үйге қоя тұрайықшы» деді. 
«Қандай заттар?» деп сүрадым. «Қорықпа, жарылатын еш- 
теңе жоқ». Одан соң менімен сөйлескен де жоқ. Екеуі құ- 
шақтап экеп тастай салды да: «Біраздан соң қайтып келіп 
аламыз» деп кетіп қалды.

-  Жаңа «Машина қарға кептеліп қалыпты» дегенің қайда? 
Одан қалай тез шыға қойды?

-  Бір машина сүйретіп шығарған болатын.
-  Содан кейін не болды?
-  Одан соң ештеңе болған жоқ. Әлгі машина келмеді. 

Бір кезде үйге Шамиль мен Николай келді. Олар Жамбыл 
облысынан келе жатыр екен. Ауыз сенекке кіргізіп қойған 
қаптарды көрді де: «Мыналарды тығу керек. Бұлар наша- 
лық заттар» дегені. Өйткені, олар сол жақта өсетін шөп- 
терді жақсы біледі. Өзім де сондай шөп шығар деп ойлап 
тұрғам.

-  Әлгі машина қайда кетті?
-  Білмеймін. Содан қайтып оралған жоқ.
Бұл кезде екінші бір кабинетте Леонид Петрович Романен- 

ко ұсталғандардың біреуін тергеп жатқан.
-  Аты-жөнің кім?
-  Шамиль Шамшидинов.
-  ¥лтың кім?
-  Өзбек.
-  Қай жерденсің?
-  Жамбыл облысы, Шу ауданынан.
-  Не жұмыс істейсің?
-  Жеке шаруашылықпен айналысамын.



-  Отбасыңда кімдер бар?
-  Жалғыз шешем бар. Басқа ешкімім жоқ.
-  Бұл жаққа қашан келдіндер?
-  Үш күн болды.
-  Не үшін келдің?
-  Николай тіс салдырмақ болды. Мен соған жай еріп кел- 

дім. Оны-мүны киім сатып алмақпын.
-  «Николай» дегенің кім?
-  Сергеев.
-  Ол не істейді?
-  Денсаулығына байланысты ешқайда жүмыс іетемейді.
-  Сағидуллиннің үйінің подвалынан шыққан нашалық зат- 

тар кімдікі?
-  Білмеймін. Бір машинадан бір кісілер тастап кетіпті.
-  Неге тастаған?
-  Білмеймін. Біз Сағидуллиннің үйінде отырғанда ол қарға 

малтығып қалған болатын. Содан қорыққан болуы керек: 
«Сақтай түрындар, біз қазір қайтып келеміз», - деді де кетіп 
қалды. Қарасақ -  жеи-жеңіл. Содан бірден біле қойдым да, 
Сағидуллннге тығып қоюға кеңес бердім.

-  Сағидуллин не деді?
-  Ештеңе деген жоқ. Тығып қоюға келісті де, подвалын 

ашты. Біз оны сонда түсірдік.
-  Қандай машина дейсің?
-  КамАЗ. Ішінде жүргізуші, жанында тагы бір кісі бар. 

Екеуі кезек жүргізеді екен.
-  Оны қайдан білдің?
-  Өйткені, біз сол машинамен келгенбіз.
-  Қайдан?
-  Жамбыл облысынан.
-  Сонау Жамбыл облысынан бірге келгенде оларды неге 

білмейсіңдер?
-  Қайдан білейік. Танысқан кезде біреу атын «Иванмын», 

екіншісі «Николаймын» деді. Солтүетік-Қазақстан облы-



сынан екен. Қырғызстаннан келе жатыр. Басқа ештеңесін 
білмейміз.

-  Нөмерін білмейсің бе?
-  Білмеймін. Сериясы Солтүстік Қазақстандікі. Ал нөмері 

есімде жоқ.
-  Ол машиналарға қайдан міндіңдер?
-  Ауылда. Біздің үй селоның шет жағында. Сыртқа шық- 

сам үйдің артында бір машина түр екен. «Бүл неге түр?» де- 
ген оймен жанына келсем, екі адам машинасын жөндеп жа- 
тыр. Көп үзамай оңдап алды. Қайда бара жатқандарын сүрам: 
«Солтүстік-Қазақстан облысына бара жатырмыз» деді. Ой- 
ыма Николайдың Қарағандыға баруға дайындалып жүргені 
келе қалды да: «Қарағандыға соғасыңдар ма?» дедім. «Енді 
Қарағанды арқылы жүрмегенде аспанмен үшады ғой деп пе 
едің?» деді бірі. Бізді ала кетуін өтініп едім, келісті. Содан 
Николайды ертіп алып, екеуміз жолға шықтық.

-  Қалтасынан апиын шыққан қара кеудеше кімдікі?
-  Николайдікі.
-  Апиын да сонікі ме?
-  Білмеймін. Өзінен сүраңыз.
Мүнан соң Сергеевтен жауап алынды. Ол да негізінен 

алганда Шамшидиновтың сөзін қайталады. Нашалық зат- 
тарды қайдағы бір КамАЗ мінгендер әкеп тастаған болып 
шықты. Тек апиынның өзінікі екендігін мойындады.

-  Кейде асқазаным ауырады. Сол кезде ішемін, -  деп ем 
үшін қолданатындығын айтты.

-  Константин Ним қайдан келді?
-  Онымен кеше базарда жолықтық. Ол да бір шаруалармен 

келген екен.
-  Оның машинасындағы нашалық заттардың үгіндісі қай- 

дан қалған?
-  Білмеймін.
Бүрын сотталған, әбден эккі болып алған қулар қармаққа 

іліге қоймады. Оперативтік қызметкерлер Константин Нимді



тергеген кезде ғана көп жайлар анықтала бастады. Оның 
машинасының техникалық құжаттары тексерілген кезде бір 
шикілік бар екендігі белгілі болды. Мемлекеттік нөмері сэй- 
кес келгенімен басқа нөмерлері келмейді. Сөйтсе, бұл басқа 
машина болып шықты. Тек өзінің нөмерін алып мына маши- 
неге таға салған.

-  Мына машина кімдікі?
-  Антон Вайстікі, -  деді Ним біраз қипақтап отырған соң.
-  Ол кім?
-  Сонда машина жөндейтін шебер.
-  Оның машинасын неге алдың?
-  Жолға шығар алдында машинам бұзылып қалды. Өз ма- 

шинамды соған жөндеуге тастап кеттім де, соның машина- 
сын алдым. Онда тұрған не бар?

-  Онда тұрғаны сол -  біреудің машинасын мінетін болсаң
-  сенімхат болуы керек.

-  Сенімхат алуға болушы еді, бірақ сол күні ауыл кеңес 
жабық түрды да, растатып ала алмайтын болдық.

-  Машинадагы нашалық заттар қалдығы қайдан келген?
-  Білмеймін.
-  Машинаға не артып едің?
-  Мен ештеңе артқан емеспін.
Оперативтік тергеу жұмысының барысында бұл Антон 

Вайстың да қатысы барлығы белгілі болды. Ақыры Шамши- 
динов пен Сергеевті машинамен әкелгендігін Ним мойында-
Д Ы .

Мұнан соң оперативтік топ Жамбыл облысына бару керек, 
Антон Вайсты ұстау керек деген шешімге келді. Бұл туралы 
ұсынысты облыстық ішкі істер басқармасының бастығы да 
мақұлдады.

***
Жамбыл облысындағы Н. поселкесіне Романенко, Са- 

уытбаев, тағы бір оператвтік қызметкер үшеуі түс ауа жетті.



Жоепар бойынша поселкелік милиция бөліміне келіп, сон- 
дағы қылмысты істерді іздестіру бөлімшесімен байланысын 
барып, Вайсты қолға түсіруі қажет. Сол бойынша милиңия 
бөлімінің бастығына жолыққан. Ол дереу бір жас лейтенант- 
ты шақырып алды да:

-  Мына жігіт -  Қайрат Ниязбеков. Осында нашақорлыққа 
қарсы күрес жөнінде оперативтік қызметкер. Сіздердің бар- 
лық шаруаларыңызға осы жігіт көмектеседі. Келген шаруа- 
ларыңыз туралы басқа ешкім білмеуге тиіс.

Сыртқа шыққан соң Қайрат:
-  Сіздер мына машинаны гаражға тығып қойыңыздар. Бүл 

жерде бөтен машина бірден көзге түседі, -  деп ұсыныс айтты.
Бұл ұсынысты барлығы құп алды. Басқа машинаға ауысып 

мінген бұлар күні бойы Вайстың үйіне бірнеше рет келіп, сы- 
ртынан бақылап кетті. Тек Романенко ғана бір рет машина 
жөндетуге келген кісі болып кіріп шықты. Вайс үйінде бол- 
мады. Содан ол мүлде көрінген жоқ. Екі күн аңдығанымен 
ештеңе өнбеді. Вайс жер жұтқандай жоғалды.

Бұлардың мұнда келу мақсатын тек ішкі істер бөлімінің 
бастығы мен Ниязбеков қана біледі. Басқа ешкімнің хабары 
жоқ болатын. «Құлағына бір сыбыс жетті ме екен? Ондай сы- 
быс қалай жетті екен?» деген ой Романенконың көкейінен бір 
кетпей қойды. Үшінші күні ол бөлім бастығына жолығып, 
егер Вайст көрінғен жағдайда ұстауға немесе Қарагандыға 
хабарлауға өтініш айтты да, қайтып кеткен болатын.

***
Қайрат шығып кеткен соң Романенко бастығы Ғалымға 

тағы барды. Оның ертең келмек болып кеткенін айтты.
-  Бірдеңе айтуға оқталып жүрген еыңайы бар. Не айтпақ 

екен? -  ден сөзіи сұрақпен аяқтады.
-  Не айтнағын кім білсін? -  деп Ғалым да күдіктеие сөй- 

леді. -  Енді не айтса да, тыңда. Не боларын, не істеу керекті- 
гін содан соң ақылдасармыз.



Бұлар кабинетте екі адам отыратын. Оған «Қайрат келген 
кезде шығып кет», -  деп еекертіп қойған болатын.

Ертеңіне Ниязбеков келгенде екеуі отырғаи. Жанындағы 
жігіт шамалыдан соң бір иэрсені сылтау етін, шығып кетті. 
Қайрат кешегідей емес, одан-бұдан эңгіме айтып, біраз оты- 
рды да, бір кезде келген мәеелесіне көшті.

-  Вайсты жауаптан кұтқару қажет, Леонид Петрович. Ол 
сіздің қолыңыздан келеді.

-  Қалай құтқарамыз? -  ден Романенко шошып кетті.
-  Оны құтқарудың бір жолы -  куэ ретінде тарту керек. 

Егер осылай істесеңіз -  біз еізге қарыздар болып қалмас едік.
-  Олай істеу қиын гой.
-  Тұк те қиындығы жоқ. Бэрі сіздің қолыңыздағы нәрсе. 
-Ал, жарайды. Мен оны куэ ретінде қалдырдым дейін,

сонда не болады?
-  Онда Вайс іздеуден құтылады. Ал, ол сізге бірталай ақша 

берер еді.
-  Қанша?
-  Он мыңды бірден береді. Содан соң қалғанын тағы көре 

жатармыз.
-  Қой, Ниязбеков. Мынау ұят шаруа болды. Одан да қай- 

тып кеткенің дұрыс қой.
Айтылған сөз -  атылған оқпен тең. Ауыздан шығып кет- 

кен соң шегінуге болмайды. Қайрат не де болса Романенконы 
көндіруді ойлады.

-  Келістік қой, Леонид Петрович? -  деп сұрады Қайрат қу- 
лана жымиып.

-  Келістік, -  деді Романенко амалсыздап көнген болып.
-  Онда ертең түске дейін келіп, он мыңды әкеп тастаймын,

-  деді де Қайрат жып-жылдам шығын кетті.
-  Егер пара ұсынатын болса, бас тартна, кабпнетке шақыр,

- деген болатын бастығы Ғалым. Қайраттың қайта-қайта келе 
беруінен күдіктенін.

Романенконың тез келісе қалуы да содан еді. Кабинетке
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шақырған жоқ. Қайраттың өзі осында келемін деп тұрса, 
несіне шақырасын.

Ертеңіне Қайрат келгенше кабинетке елеусіз жерге дикто- 
фон, бейне камера қойылды.

-  Сау-саламатсыз ба, Леонид Петрович? -  деп Қайрат есік- 
тен амандаса кірген.

-  О, Қайрат, қал-жағдай қалай? -  деп бұл да жылпылдап 
жатыр.

-  Кешегі айтқанды әкелдім, -  деді Қайрат кішкене отырған 
соң.

-  Қанша?
-  Он мың.
-  Аздау ғой.
-  Ол эзірше ғана. Қалғаны кейін болады.
-  Әкел.
-  Машинаның ішінде қалды. Бір машина табыңыз. Қала 

сыртына шыққан соң беремін. Мен сол жақтан жүріп кетемін. 
Сіз кейін қайтасыз. Әйтпесе, мұнда беру қауіпті.

-  Түк те қауіпті емес, осында алып кел...
Романенко сөзін аяқтап үлгерген жоқ, кабинетке Ғалым 

бастаған үш адам сау етіп кіріп келді де Қайратқа:
-  Орныңнан қозғалма! -  деп бұйрық берді.
Барлық жоспарының күйрегенін білген Ниязбеков екі көзі 

багжиып отырып қалды.
Куәгерлер шақырылды. Жасырын түсіріп жатқан бейне ка- 

мера алынып, тінту проңесін ашық түсіруге кірісті.
-  Ақша қайда? -  деп сұрады Ғалым, бойынан ештеңе тап- 

паған соң.
-  Қандай ақша? -  деп қарсы сұрақ қойды таңданған кей- 

іппен Қайрат.
-  Параға бермек болған ақша
-  Мен ешкімге пара бермек болғаным жоқ. Өзіміздің ма- 

шина сатып аламыз деген ақшамыз бар. Ол сыртта, машина- 
ның ішінде қалды.



-  Машина қайда?
-  Есік алдында тұр.
-  Ақша қай жерде?
-  Жүргізушінің орындығының астында, полиэтилен қал- 

таға салулы.
Ғалым терезеден сыртқа қарап еді, есік алдында «тоғыз- 

дық» ақ «Жигули» қарсы қарап тұр екен.
-  Анау ақ машина сендердікі ме?
-  Иә, біздікі.
Айтқанындай жүргізушінің орындығының астынан он 

мың сом ақша шықты. (Ол кезде бүл ірі сома болып табыла- 
тын). Бірақ Қайрат пара бермек болған әрекетінен бас тарта 
бастады. Сол кезде оған жасырын түсірілген камерадағы бей- 
нежазбаны көрсетіп, диктофондағы дауысты естірткенде де 
мойындамады.

-  Біздің жай сөйлесіп отырған сәтімізді түсіріп алған ғой.
-  Ал мына дауыс ше?
-  Ол жасанды нәрсе, менің даусым емес.
Дауысты еріксіз Рига қаласына сарапқа жіберуге тура 

келді. Сарап қорытындысында дауыстың Қайраттікі екенді- 
гі дәлелденді. Сөйтіп, Қайраттың қылмысын мойындамасқа 
лажы қалмады.

Ал Антон Вайс болса, сол беті қабарсыз кетті. Осы күнге 
дейін оны көрген жан жоқ.
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Очерктер

ТӨ РТ КАП ИТАН

Төтенше оқиға қылмыеты істерді іздеетіру баеқармаеын 
дүр еілкіндірді. Хабар тиісімен басқарма бастығы, милицн- 
яның генерал-майоры Владимир Петрович Шумиленкоға 
кірді.

-  Жолдас ғенерал, баяндауға рүқсат етіңіз.
-  Баяндаңыз.
Қапенов тік түрған беті баяндай бастаған еді, оған Влади- 

мир Петрович стол жанындағы орындықты нүсқады.
-  Асықпай баяндаңыз.
-  Оған уақыт тығыз, жолдас генерал... -  деп Ғазиз болған 

оқиғаны қысқаша баяндап берді.
-  Қолға түсіру тобын жинау керек! Өздері кім-кім еді?
-  Михаил Свидерский, Геннадий Рымбасв, Олег Завьялов, 

Виктор Зуев және...
-  Жарайды, осы төртеуі жетеді. Оларды басқармаға, кезек- 

шілік бөлмесіне жина да, болған жағдайды хабарлап, алып 
келерсің. Мен сонда кеттім.

-  Қүп болады, жолдас генерал!

М ихаил Свидерский

Кабинетке кіргені сол еді -  телефон шыр ете түсті.
-  Тез кезекшілер бөлмесіне түс! -  деді ар жақтағы дауыс 

телефон қүлағын көтерген кезде.
-  Құн болады! -  деді де ол телефон күлағын орнына қоя 

салып, төртінші қабаттан төмен қарай жүгірді. «Не үшін?» 
деп, «Неғе? Не болды?» дсп сүраи жатпады. Милицияның 
жүмысында тотенше оқиға жиі болады. Сондықтан да, мүн-



дай сұрак қойып жату артық. Кезекшілер бөлмесі бірінші қа- 
батта болса да, лифт күтіп жатпады, баспалдақпен ұмтылды. 
Қызметке жаңа келіп жатқан әріптестерімен сәлемдееіп жа- 
туға да уақыты болған жоқ. «Тағы да бір оқиға болған ғой» 
деп қана ойлады.

Оның бұлай ойлауының жөні бар еді. Мұның алдында 
сәуір айында дэл осындай бір төтенше оқиға болған. Онда да 
барлығын кезекшілер бөлмесіне жинаған.

-  Тергеу изоляторында қылмыскерлер екі адамды кепіл- 
дікке алыпты. Соларды дереу құтқару керек, -  деп болған 
оқиғаны түсіндірген еді басқарма баетығы В.П.Шумиленко.
-  Бірақ ешкім зардап шекпейтіи болсын.

Бес минутқа жетпей оперативтік топ жиналып-теріліп, қа- 
ру-жарағын асынып, бронежилеттерін киініп, тергеу изоля- 
торында болды. Сөйтсе, Шахтинекіден әкелінген аса қауіпті 
үш қылмыскер екі адамды кепілдікке ұстап алған. Оның бірі 
тергеуде жүрген күдікті адам екен де, екіншісі милиционер 
екен. Бэрі тұтқын тасу ережесін дұрыс сақтамаудан болған. 
Кішкеитай ғана қателікті қылмыскерлер пайдаға асыра біл- 
ген. Милиционердің қаруын тартып алған.

Машина сыртқы қақпа мен ішкі қақпаның ортасында тұр. 
Екі темір қақпа тыбыр етіп қозғалар емес. Тұтқындар тасн- 
тын автомашинаның (автөзактың) ееігіндегі терезе арқылы 
келіссөз жүргізілуде. Олар мылтық, машина, жол қаражатын 
талап етеді.

Мына хабарды естігенде Миханлдің өне бойы шымыр ете 
түсті. Бұрын сан рет аса қауіиті қылмыскерлерді қолға түсіру 
жөніндегі операцияларға қатысып жүргенімен кепіл босату 
деген мэселе мүлде басқа. Мұнда адам өміріпе қауіп төнін 
тұрған шақта кімнің де болса арекше күйге түеері белгілі ғой. 
Әрі бұл операцияға Мнхаил Свидерскийдің қоеьшуы да теғін 
емес еді.

-  Ең баетысы -  жылдамдық. Бэрін қас қағым сәтте жүзеғе 
аеыру қажет, -  деп түсіндірді операцияны басқаруды өз қолы-



на алған В.П.Шумиленко. -  Мылтық атайық. Айгай-шу көн 
болсын, есін шығарын жіберейік. Сол еәтте есікті ашып кіріи 
барып, қылмыскердің қолындағы пистолетті қағып жіберу 
керек. Болмаса қолын қайырып үлгеру қажет. Оның соңыиан 
тагы бір адам кіреді...

Сонымен, келіссөз жүрін жатты. Сұраған заттарының бэрін 
беруге келісті. «Тез болыңдар!» - деп аеықтырды қылмыскер- 
лер. Бір оқшантай оғы бар автомат әкелінді. Бірақ оның от 
алдырғыш тетігі егеліп тасталынған, атылмайтын мылтық 
еді. Алдын ала жасалынған жоспар бойынша автоматты қыл- 
мыскерлерге беріп жатқан кезде айғай-шу шыгып, мылтық 
атылмақ. Есін шығарып, не іетерін білмей қалатындай болуы 
қажет еді. Жігіттер жан-жақтан көрінбей жылжып, машина- 
ның астына, айналаеына жииалған болатыи. Әрқайсысының 
көңілдері күиті, жүректерінде діріл бар.

Бір кезде басқарма бастығының басшылығымен мылтық 
беру үшін есікті ашқаи кезде (бүл белгі болатын) онерация 
басталын кетті. Айқай-шу шықты. Мылтық атылды. Еңбек- 
теп келіп, тығылып жатқан Михаил ішке қарай жолбарысша 
атылды. Оеы кезде машинаның астында жатқан ішкі істер 
қызметінің майоры Александр Назаров машинаның аетынан 
гақтайға тіке оқ атты. Өйткені, ол қылмыскерлер тобын 
басқарушының дауысы дэл еол түетан шыққанын анық біл- 
ген еді. Оның атқан огы тақтайды тесіи өтіп, конвой милици- 
онерді үстап отырған қылмыскерге дэл тиді. Михаил болса 
басқа екі қылмыскердің ана оқ тигенінің қолындагы писто- 
летті иемденіп кетуіне жол бермеді. Тергеуде жүрген жігітке 
нышақ тіреп түрған қылмыскердің қолын қайырып, қарусы- 
здандырды. Сөйтіп, бүл операция екі-үш минуттың ішінде 
ғана аяқталған еді.

Осы жолы мнлиция капитаны Мнханл Свидерекий 
«Қоғамдық тэртіпті сақтағаны үшін» медалімен наград- 
талған болатын.



Геннадий Рымбаев

Ленин аудандық ішкі істер бөлімінде аға оперативтік өкіл 
болып істейтін милиция капитаны Геннадий Рымбаев күнде- 
гі әдетімен қызметке келгенде сагат әлі тоғыз болмаған еді. 
Қағаздарын реттеп қойды да, милиция бастығының орын- 
басары Ғабдол Жәшібековтің кабинетінде күнделікті өтетін 
таңертеңгі мәжіліске кірді. Жігіттер жиналып қалған екен. 
Мәжілісті енді бастай бергені сол еді, столдағы телефон без- 
ілдей жонелді. Жәшібеков болса:

-  Тыңдап түрмын, жолдас полковник, қазір барады! - деп 
нық жауап беріп, телефон қүлағын орнына қоймастан:

-  Рымбаев, тез облыстық басқармага бар! Кезекшілер 
бөлімінде күтіп отыр, - деп бүйырды. - Мылтығынды үмыт- 
па, -  деді шығып бара жатқанда.

Кезекшілер машинасы есік алдында түр екен, Михаил 
мінісімен зымырай жөнелді. «Не болды екен? Неге шақырды 
екен?» деген сияқты сан тарау сұраккөкейін шарлап келеді.

Геннадий Зейнетайұлы Рымбаевтің милицияда қызмет 
істей бастағанына он алты жыл болыпты. Ол Қарағанды пе- 
дагогикалық институтын бітірген соң Совет Армиясы қата- 
рына алынады. Одан оларған соң милицияға келіп, кіші опе- 
ративтік өкіл болып еңбек жолын бастаған. Содан бергі уақыт 
ішінде талай баукеспе ұры мен баскесер бұзықты бұғаулау, 
қоғамдық тэртіпті нығайту ісіне белсенді үлес қосып жүр.

Әлі есіиде. Ол кезде Теміртау қаласында аға оперативтік 
өкіл болыи істейтін. Жанына тәжірибеден өтуге келген ішкі 
істер министрлігі жоғарғы мектебінің курсанты Владимир 
Ворончихинді ертіп, «Ритм» ресторанына келді. Өйткені, 
түнгі кезде эр түрлі бұзақылар мен тентектердің ресторан 
маңын торуылдайтын эдеті ғой. Алдында ғана Теміртауда 
жэие Абай қаласында жинақ кассасын тонау оқиғасы болған. 
Каеса қызметкерлеріиің айтуына карағанда касса тонаған 
адам бетіне қара шүлық, басына телпек киіп алған ұзын бой-
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лы адам, барлық сырт бейнесі, тұрпаты Харьков зауыттары- 
ның бірінде инженер болып істеген Кирсановқа келеді. Ол 
ұрланған ордендер мен медальдарды жарқырата тағып алып, 
байсалды пішінмен маңғазданып тұрғанды ұнатады. Бірне- 
ше рет кісі тонағаны, Новороссийскіде кісі өлтіргені үшін 
бүкілодақтық іздеу салынған адам.

Ресторанға келсе -  кісі көп. Музыка ойнап жатыр. Би эу- 
еніне балқып, шараптың қызуына шалқыған жандар гу-гу 
етеді. Қалалық ішкі істер басқармасындағы қылмысты ізде- 
стіру бөлімінің бастығы Игорь Иванович Овсиенко да осын- 
да екен. Демалған адам болып, бір бұрышта елеусіз ғана 
кофе ішіп отыр. Бұлардың келгенін ол да байқады. Бірақ сыр 
берген жоқ. Геннадий мен Владимир де оған таяу столдар- 
дың біріне жайгасты. Екеуі әңгімелескен болып, жан-жағына 
байқап қарап қояды. Бір кезде билеп жүргендердің арасында 
үзын бойлы жігітті байқап қалды. Әсем киінген, үсті-басы 
мұнтаздай. Мойнында галстук, омырауы толған «награда- 
лар». Жарқ-жұрқ етеді. Бір жас келіншекпен бұрала билеп 
жүр. Жанындағы столдардың бірінде шыны ыдыс сылдыр 
ете түскенде жалт қараса -  Овсиенко екен. Ешкімғе байқат- 
пай көзін қысып қойды. Бұл -  белғі. Яғни, анау үзын бой- 
лының Кирсанов болуы мүмкін. Оны қайткен күнде ұстау 
керек. Геннадий қалтасынан сигаретін алып, тартпақ болды 
да, сіріңке іздеген адам сияқты қалталарын ақтарды. Ештеңе 
таппаған соң темекісін тұтатып алмақ болып, Игорь Ивано- 
вичке жақындады.

-  Оттығыңызды рұқсат етіңізші.
Ол оттығын ұсынып, Геннадийдің темекісін тұтатып беріп 

жатып:
-  Мен банкет залына кеттім. Сонда телефонға шақыртам. 

Сендер соңынан кіріңдер, -  деді сыбырлап.
Рымбаев орнына келіп отырған соң іле-шала Овсиенко 

тұрып кетті. Дөңгелене тұрып алып билеп жатқандарға қо- 
сылып, шамалы билеген соң ары қарай бет алды. Бір кезде



бұлар одан көз жазып қалды. Өйткені, бұлар Кирсановты аң- 
дып отыр еді, ол ештеңе сезбестен, бейхабар күйі рахаттана 
билеп жүр. Даяшы қыз келіп жолыққанда ғана қүшағындағы 
келіншекті босатты. Даяшы қыз банкет залы жақты нүсқа- 
ды. Ол солай қарай аяңдағанда екеуі оның соңынан ілесті. 
Банкет залына кіргенде трубкасы столда жатқан телефонды 
көрген Кирсанов солай қарай бүрылған еді, қарсы алдынан 
біреу шыға келді.Мүның тосқауыл екенін сонда ғана түсінген 
қылмыскер Кирсанов кейін серпілген. Бірақ кеш еді. Есіктің 
аузында Рымбаев пен Ворончихин түрды. Кирсанов қойнына 
қолын салып, қаруын алып шыққанша Рымбаев бірақ ырғып 
келіп, оның қолын қайырып үлгерді. Ворончихин екінші қо- 
лына жармасты. Овсиенко болса оның төс қалтасындагы қа- 
руды суырып алды.

Ішкі істер бөліміне келген соң Кирсановты тергеу Рымба- 
евқа жүктелді. Анау болса ештеңені мойнына алар емес. Әккі 
қылмыскердің кінәсін бүлтартпас үшін нақты айғақ керек. 
Ол оперативтік өкілде жеткілікті болатын. Дереу куэларды 
алдыртты. Олай бұлтарып, бұлай бүлтарып, ақырында Кир- 
санов жасаған қылмыстарын айта бастады. Бір сағат өткен 
кезде барлық қылмысын мойнына алды. Теміртау қаласын- 
да бірге тұрып жатқан көңілдесінің үйінің адресін атады. Ол 
үйге тексеру жүргізілгенде ұрланган ақша, облигациялар, 
бейнемагнитафон, тағы басқа көптеген бағалы заттар табыл- 
ды.

«Кезекшілер бөлмесіне шақырады» деген хабарды ести 
салысымен екеуі де астыңғы қабатқа қарай жүгіре жөнелген.

Олег нен Виктор талай жылдан бері бірге қызмет істеп 
келеді. Лении аудандық ішкі іетер бөліміндегі социалистік 
меншікті талан-таражға еалумен күрес бөліміне қызметке 
Олег 1985 жылы келсе, қылмысты іетерді іздестіру бөлімі-

О лег Завьялов пен Виктор Зуев



не Виктор 1986 жылы келген еді. Қазір облыстық ішкі істер 
басқармасында бірге істейді, бір кабинетте отырады. Екеуі 
талай қылмыстың бетін ашты. Әсіресе, олардың ұйымдасқан 
қьшмысқа, оның ішінде рэкетке (қорқытып, бопсалап ақша 
талап ету) қарсы күресі жемісті. Жуырда олар осындай бір 
қылмыскерлерді қолға түсірді.

-  Саран қаласында бір топ рэкетирлер бір базаның ба- 
стығынан ірі көлемде ақша талап етуде. Соларды үстау керек,
- деді Қапенов басқарма оперативтік өкілдерін жинап алып.

-  Біз барайық, -  деді Олег пен Виктор қосарлана.
-  Дүрыс, -  деп келісті қылмысты іздестіру бөлімінің ба- 

стығы. Содан соң ол бүларды жеке алып қалып, болған 
жағдайды баяндады. Әр түрлі жолдар туралы айтып берді. 
Жігіттердің пікірлерін тыңдады.

Екі жігіт Саранға келген соң қалалық ішкі істер бөлімінде- 
гі оперативтік қызметкерлермен кеңесті. База директорымен 
жүмыс орнына барып жолықты. Әрине, оның қауіпсіздік 
жағы да ойластырылмай қалған жоқ.

-  Кім екенін білмеймін, -  деп кейіп сөйледі база директо- 
ры. -  Біреулер үйге күнде телефон согып, мазамызды алып 
бітті. Он бес мың сом ақша талап етеді. Мен оларға: «Он- 
дай ақшам жоқ», -  дедім. «Онда бала-шағанмен қоштаса бер! 
База директоры бола түра он бес мың сом тауып бере алмасаң 
несіне істеп жүрсің?» деп мазақ етеді. Мен: «Не істесеңдер 
де өздерің біліңдер, бірақ мен он бес мың сом тауып бере ал- 
маймын», -  деп үзілді-кесілді бас тарттым. Енді олар: «Онда 
он мың сом тауып беріңдер!» деп қорқытты. Менде ондай ақ- 
шаның да жоқ екенін айттым. «Жарайды, онда бес мың сом 
берсең де жарайды» деп келісті. Бірақ милицияға, заң орын- 
дарына хабарламауымызды қатты талап етті. «Егер хабарлай- 
тын болсаң -  жақсылық күтпе! Үйінді өртейміз. Бала-шағаңа 
қастық жасаймыз!» дегенді айтты. Күн сайын кешке телефон 
соғады. «Не болса да көрейін» деп милшщяға айттым. Олар: 
«Алаң болмаңыз. Жүмысыңызды істеп жүре беріңіз. Рэке-
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тирлерді білдірмей қолға түсіреміз», -  деді. Бірақ білдірмей 
қолға түсіре алмады. Олар милицияға хабарлағанымды біліп 
қойды. Күнде телефон соғып, қорқытатын болды. Бір күні 
тереземізді сындырып кетті. Бір күні келіп үйдің айналасын- 
дағы қоршау шарбақты, қақпаны өртеп кетті. Мына түрінде 
үйімізді өртеп кетуі мүмкін. Балаларыма қастық ете ме деп 
қорқамын, -  деп аяқтады сөзін директор.

Олеғ пен Виктор директордың үйінің телефонына магни- 
тофон қосып қойды жэне тыңдайтын болды. Олар телефон 
соққан соң іле-шала станңиямен жалғасып, олардың қай 
жерден сөйлескенін біледі. Олар ылғи телефон-автоматтан 
хабарласатындыгы белгілі болды. Әр хабарласқан сайын да- 
уыстарын магнитофон таспасына жазып алып отырды.

-  Иә, тыңдап түрмын, -  деді директор телефон трубкасын 
қүлағына тақап.

-  Тыңдап түрғаның -  жақсы. Ал, ақша дайын ба?
-  Дайын.
-  Ендеше, ертең анау салынып жатқан қүрылыстың жа- 

нында үзын темір қүбыр жатыр. Соның бас жағында шүңқыр 
бар. Сол жерге әкеліп кірпіштің астына жасырасың, -  деп 
қүрылыстың қай жерде екенін түсіндірді.

Олар не айтса да директор мақүлдай берді.
-  Түсіндің бе?
-  Түсіндім.
Ертеңіне айтылған уақытта директор келісілген ақшаны 

белгіленген жерге қойып келді. Қүрлыс ашық алаңда болған- 
дықтан бақылайтын орын жоқ. Алыстан бақылағанмен не 
шығады? Қылмыскерлер ақшаны алады да тайып түрады. Ал 
олар ақша қоятын маңайдың қаупсіздігін алдын ала қайтсе 
тексеріп шықты. Сондықтан да бір амалын табу керек. Олар 
ақшаның қойылғанын бір жерден баспалап түрып аңдығаны 
сөзсіз.

Олег пен Виктор ақыры оның амалын тапты. Қүрлыс 
маңында кран, трактор, эксковатор сияқты машиналардың



жүре беруі табиғи нәрсе ғой. Сондықтан да, олар бір экско- 
ваторшымен келісті. Эксковатордың шөмішінің ішіне екеуі 
жайғасты да, кұрлыстың жанына тұспа-тұс оте берғен кезде 
тоқтатпастан секіріп түсіп, құбырлардың арасына жасырын- 
ды. Сол күні қанша күткенімен қылмыскерлер ақшаны алуға 
келғен жоқ. (Олардың эксковатордың өтуінен күдіктенғені 
кейін мэлім болды).

-  Енді олар ақшаны алуға келмейді. Неден үрікті екен? -  
деді Олег досына қарап.

-  Неден шошынғанын кім білсін? Енді оларды ұстаудың 
басқа жолын қарастыруымыз керек. Одан басқа амал жоқ, -  
деп қостады оны Виктор.

Завьялов пен Зуев ішкі істер бөліміне келген соң да өз 
пікірлерін айтты.

-  Олар тек телефон арқылы ғана хабарласады. Онда да ав- 
томаттан телефон соғады. Сондықтан, телефон-автоматтар- 
ды аңдуымыз керек.

-  Оһо! -  деді қызметкердің бірі. -  Бүкіл қаладағы теле- 
фон-автоматты аңду оңай бола қоймас.

-  Оның бір жолы бар, -  деді жігіттер. -  Ол үшін оңтай- 
лы жерден бір-екі автоматты ғана қалдырып, басқасын ажы- 
ратып тастау керек. Қалада онсыз да қаңырап іұрған теле- 
фон-автомат аз емес қой. Сонда олар еріксіз жұмыс істеп 
тұрған автомат іздейді.

Солай істелді. Олег пен Виктордың айтқанындай те- 
лефон-автоматтан директордың үйімен сөйлесіп жатқан 
жерінен Азаров пен Фукс дегендерді ұстап алды. Бірақ, бір 
қиыны -  олар ақшамен қолға түспегендіктен қылмысын 
мойындамай қойды. Сонда да дауыс ажырататын сараптың 
қорытындысы қажет болды. Мұндай сарап тек екі жерде -  
Мәскеу мен Ригада ғана бар екен. Еріксізден дауыс жазылған 
таспаны Ригаға жіберіп, оның қорытындысын екі ай күтуге 
тура келді. Қорытынды келген соң ғана олар өз қылмысын 
мойындарына алды.



Ш ұғыл тапсы рма

Геннадий кезекшілер бөлмесіне кіргенде, Олег, Виктор, 
Михаил үшеуі осында еді. Олар бронежилеттерін киіп, қа- 
руын асынып үлгеріпті. Сондай кеудешенің бірін Геннадийге 
де берді.

-  Мэ, мынаны ки, -  деді Қапенов амандықтан соң іле-ша- 
ла. -  Долинкадағы еңбекпен түзеу колониясында екі әйелді 
кепілдікте үстап отырган көрінеді. Соларды босатуға бара- 
мыз.

Рымбаев ештеңе деместен айтқанын істеді. Бүйрықтың 
аты -  бүйрық. Оны орындау керек. Қолдарына бір-бір авто- 
мат алып, сыртқа шықты да, дайын тұрған машинаға отырып 
жүріп кетті. «Волга» қаланың батысына қарай зымырап ке- 
леді. Машина ішіндегілер үнсіз. Әркім өз ойымен. Ортала- 
рында тек Михаил Свидерский ғана мүндай операцияға қа- 
тысқан, тәжірибесі бар. Ал, қалғандары болса, олар да сан 
түрлі қылмысты ашып, қаншама қауіпті рецидивисті қолға 
түсірген тарландар. Бірақ олардың қайсысы болмасын кеп- 
ілдікті босатып алу. Оның ішінде әйелдерді қүтқару оңай іс 
емес екендігін қатты сезініп отыр. Жиырма минуттан соң ма- 
шина колонияның қақпасы алдына тоқтағанда ғана:

-  Келдік, -  деп үн қатты жүргізуші.
Қапенов төрт жіғітті ертіп, бір бөлмеге кірді. Мүнда облыс 

прокуроры В.Москвин, облыстық ішкі істер басқармасының 
бастығы В.Шумиленко жэне басқалары отыр екен. Колония 
бастығының орынбасары, ішкі істер қызметінің подполков- 
нигі Е.Пахомов кіріп-шығып жүр.

Жағдайды Пахомов баяндады. Ол дэл қазіргі сәтте бай- 
ланысшының ролін атқаруда екен. Қылмыскерлер таңертең 
бухгалтерияға кіріп кетіп, екі әйелді кепілдікке ұстапты. Қол- 
дарында пышақтай етіп қайралған үшкір темір. Әйелдердің 
тамағына тіреп ұстап алған. Егер сәл қозғалса болды, үшкір 
темір кірш ете түсері сөзсіз.



-  Бұйрық беруіне, талап қоюына қарағанда бэрін ұй- 
ымдастырын, басқарып отырған Сарайкин сияқты, -  деді 
Евғений Николаевич. -  Ол бұрын кісі өлтірғені үшін сот- 
талған. Он жылының тек екі жылын ғана өтеді. Ал анау 
Кациман да ауыр қылмысы үшін үзақ жылға сотталған 
болатын. Бірақ ол уақытын өтсп, шығуына бір-ақ жылдай 
қалды. Бүрыи олардың мүндай ерекше қылығы байқал- 
маған сияқты еді...

-  Қылмыскердің: «Мен қылмыс жасайын деп жатырмын» 
деп жар салмайтыны белгілі ғой...

-  Ол рас.
-  Сонымен, олардың қалай орналасқанын айтып беріңіз, -  

деді Владимир Петрович Шумиленко. -  Мына жігіттер түсін- 
сін.

Пахомов қолына столда жатқан қаламды алды да, алдын- 
дағы ақ қағазға сыза бастады.

-  Мынау -  үзын коридор. Оның екі жағында бөлмелер. 
Бухгалтерия мына жерде. Енді бухгалтерияның ішінде қа- 
лай орналасқанын айтайын. Осы бөлмеге ұқсас, кэдімгі төрт 
бұрышты бөлме. Кабинетте төрт жазу столы тұр. Терезе 
біреу, оның темір торы бар. Төрдегі столдың сол жақтағысы- 
ның арғы жағында Кациман бір әйелді ұстап отыр. Ол есікті 
ашқан кезде көрінеді. Ал Сарайкин мына жерде -  оң жақтағы 
столдың жанында, есіктен көрінбейді.

-  Терезеден көріне ме?
-  Жоқ. Терезеден екеуі де көрінбейді.
-  Әттең көрінсе, атып түсіруге болушы еді. Біз арнаулы 

қару мен мергенді де ала келгенбіз, -  деді Шумиленко.
-  Атып түсіруге болады. Адам өміріне тікелей жэне ашық 

түрде қауіп төніп тұрған жағдайда оған рұқсат етіледі, - деп 
түсіндірді прокурор.

-  Жо-жоқ, атуға болмайды... Құдай үшін атпаңыздар, - деп 
шыр ете қалды Пахомов.

Отырғандардың бэрі оған тесіле қарап қалыпты. Әрқайсы-



сының көзінде «Мынау оларды неғс сонша аяп тұр?» деген 
танданысты сұрау бар.

-  Атпаңыздар, жолдастар... Мылтық дауысын естіп, кісі 
өлімін көрсе, ана екі әйелдің жүрегі жарылып кетер. Оның 
үстіне... біреуінің аяғы ауыр...

Онсыз да Пахомовты мүқият тыңдап отырған жандардың 
мынаны естігенде, тіпті, үні де шықпай қалды. Уақыт өтіп 
барады. Тсзірек шешім қабылдамай болмайды. Сондықтан 
да, бірінші болып үн қатқан Владимир Петровичтің дауысы 
бұларды іске қайта жұмылдырды.

-  Жарайды, аіуға болмайды. Бұл тақырыпқа қайта орал- 
майық. Енді олардың өздерін тірідсй қолға түсірудің жолын 
қарастырайық.

Осы кезде облыстық ішкі істер басқармасының бастығы 
өзінің мол тәжірибелі милиция қызметкері екенін таныт- 
ты. Әсіресе, оның Ауғанстан жерінде қызмет атқарганы дэл 
қазіргі сәтте аса иайдасын тигізді. Сан операцияға қатысты, 
осы сияқты талай оқиғалардан жол тауыи шыққандығын көр- 
сетті. Қылмыскерлерді қолға түсірудің бірнеше әдісін бірінен 
соң бірін айтып тастады.

-  Бухгалтериядан шыққан бетте де ұстауға болады. Бірақ 
бұл өте қауіпті. Коридорда келе жатқанда да ұстауға бола- 
ды. Мына екі жақтагы есіктерді көрдіңіздер ме? -  қолдан сы- 
зылған схеманы көрсетті. -  Осылардың ішінде тұру керек те, 
есікке жете бере бас салу ксрек.

Бұл эдіс бойынша жігіттер жаттығу жасап көрді. Бірақ 
тиімсіз болып шықты. Өйткені, коридордың екі жағындағы 
есіктер алыс. Атып шығып, оларга жеткенше екі-үш қадам 
жер. Бүл уақытта қылмыскердің қарап тұрмасы белгілі. Сон- 
дықтан, басқа эдіс іздеу керск болды.

-  Далаға шығып, машинаға отыра бергенде атып тастау 
керек.

-  Машинаға отырғызып, колонияға шыға берісте атқылау 
керек.
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-  Жол бойында ұстау керек...
Осы сияқты ұсыныс көп болды. Ғазиз Қапенов те бірне- 

ше эдіс ұсынды. Олар да жаттығып көргенде жарамсыз бо- 
лып шықты. Ең соңында Владимир Петровичтің «шыға беріс 
дэлізде ұстау керек» деген ұсынысы қабылданды.

-  Онда былай болсын, -  деді Ғазиз. -  Мына жерге, кіш- 
кене дэліздегі оң жаққа қарай ашылатын есіктің қайырылы- 
сына Рымбаев тұрады. Ол -  солақай. Сондықтан, оған осы 
жер ыңғайлы. Кішкене дэлізге шыға беріс есікке таяу тұрған 
мына есік -  дәретхана. Бұл жерде Завьяловтың тұрғаны 
дұрыс. Оған мына алыстау есіктен шыға келіп, Зуев көмек- 
теседі. Свидерский сьфтта болады. Ол Рымбаевқа көмекке 
келеді.

Іштей ширыққан спортшы жігіт осыған ұқсас барақтың 
біріне барып, жаттығу жасап келді. Осылай істеуге болады 
екен. Сөйтіп, Рымбаев пен Свидерский алғашқы шыққаны- 
на кішкене дэліздің ішінде, ал Завьялов пен Зуев есікке жете 
бергенде екінші қылмыскерге шабуыл жасап, тыбыр еткізбей 
бас салмақ болды. Кішкене қателік -  үлкен өкінішке ұрынды- 
ратыны белгілі, сондықтан да, мүлт кетпеуге тырысу керек. 
Оның үстіне қай-қайсының ойынан аяғы ауыр әйел кетпей 
қойды.

-  Біздің мұнда келгенімізге он жеті минут болыпты, - деді 
сағатына қараған жігіттердің бірі.

Ал шын мәнінде жігіттерге кемінде бір сағаттай уақыт өт- 
кен сияқты болып көрінген.

Кепілге алғандармен келіссөзге кеткен Пахомов оралды.
-  Қазір машина келетінін айттым. Олар хабар тиісімен сы- 

ртқа шығады. Машина қайда? Асықтырып жатыр...
-  Машина қазір келеді...
Айтқанша болған жоқ, қылмыскерлердің талап етуі бой- 

ынша кабинасында бір оқшантай оғы бар автомат (оталды- 
рғышы егеліп тасталған) жатқан «ЗИЛ-ІЗО» жүк машинасы 
баракқа таяу келіп тоқтады.



Пахомов барып, машина келгенін хабарлады. Бухғалте- 
рняның есігі қайтадан еықырлай ашылып, өздеріпің кепіл- 
деріиің мойындарынан сол қолымен орай ұетап, оң қолымен 
үн-үшкір темірді олардың тамағына тіреген беті қылмыскер- 
лер есікке қарай анңдады.

Олар есікке таяғанда есіктің қайырылысында тұрған 
Геннадий демін ішіне тарта қойды. Қазір алғашқы жұп 
шыққан кезде Пахомов: «Жүріңдер, жігіттер!» деп белгі 
береді. Сол кезде таеада түрған жігіттер атып-атып шығып, 
жабылып қалады. Бірақ олай болмады. Бірінші Пахомов 
шықты. Сөйтсе, қылмыскерлер оны әдейі шығарғаи екен. 
Есік қайырылыеында тұрған Геннадий атып шығып, Па- 
хомовты бас сала жаздады. Өзін-өзі зорға ұстап қалды. 
Ал Пахомов болса, дәлізден сыртқа шығар есікке таяған- 
да: «Жүріңдер, жігіттер!» деді. Сол кезде бағанадан зорға 
түрған Рымбаев есіктің қайырылысынан шыға келіп, әйел- 
дің тамағына пышақ тіреп келе жатқан Кациманды сол қо- 
лымен құлақ-шекеден үрып жіберді де, артында екінші эй- 
елдің тамағына нышақ тірен келе жатқан Сарайкинді ішке 
теуіп үлгерді. Осы сәтті күтіп түрған Завьялов пен Зуев 
те шыға келіи, Сарайкинді жерге алып соғып, қолынан 
нышағын тартып алып жатты. Геннадий болса есі шығып 
түрып қалған әйелдерді сыртқа қарай итеріп жіберіп, өзі 
Кацнмапға ұмтылды. Бұл кезде Свндерский де кіріп кел- 
ген болатын. Қас нен көздің арасында қылмыскерлер за- 
лалеыздандырылды.

«Он жеті минут талқыланған операцияны екі минутқа 
жетней аяқтадық» деді жігіттердің бірі сағатына қарап.

Ал төрт жігіттің сағаттарына қарауға да мүршасы болған 
жоқ. Иықтарынан ауыр жүк түскендей болып, көкіректерін 
кере дем алып тұрған еді. Есі шығып,эбден қорыққан екі әйел 
енді ғана өзіне-өзі келін, жылап-сықтай бастады. Оларды 
біреулер жұбатып жатыр. Тұтқындарды алып кетті. Облыс 
нрокуроры мен басқарма бастығы келіп, бұлардың қолын



қысып, рахметтерін айтты. Артынша Ғазиз бастаған жігіттер 
қаумалап, арқаларынан қағып жатыр.

-  Енді мұндай жерде өмірі жұмыс істемеспін, -  деп зар 
жылайды әйелдердің бірі.

Шынында да ол ертеңіне есеп айырысып, жұмыстан 
шығып кеткенін жігіттер кейін естіді.

Маусым айындағы осы ерлігі үшін Олег Завьялов, Вик- 
тор Зуев және Геннадий Рымбаев үшеуі «Қоғамдық тэртіпті 
сақтағаны үшін» медалімен наградталды.

Қылмыспен күрес жолындағы қызметті олар әлі де жемісті 
жалғастыра түсуде.

1990 жыл.
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БІР ТӘ У Л ІК ТІҢ ІШ ІН ДЕ

Сол күні Қадырдың демалысы болатын. Кешкі асты ішуге 
отырғаны сол еді, телефон шыр ете түсті. Өзімен бірге Ленин 
аудандық ішкі істер бөлімінің қылмысты іздестіру болімше- 
сінде оперативтік өкіл болып істейтін Андрей Блохин екен.

-  Қадыр, тезірек кел. Бір шаруа болып қалды.
Бүгін өзінше бір дем алмақ болып отырған Қадыр:
-  Жарайды, -  деді. -  Қажет екен, баруга тура келеді.
Бірақ ол ар жағын қазбалап: «Не жүмыс, қайдағы жүмыс»

деп сүрап жатпады. Серіктес досының мінезі өзіне аян. Өзі 
бұдан бір жас үлкендігі бар мүнда өткен жылы Қарағанды 
СССР ішкі істер министрлігі жоғары мектебін бітіріп келген 
болатын. Қадыр асығыс киіне салып үмтылды.

Милиңия қызметкерлері үшін күнде қарбалас. Бүгін тіпті 
ерекше. Бүгін қала халқы Жаңа жылды қарсы алуга дайын- 
дық үстінде. Жолшыбай шырша арқалаган біреуді көріп жы- 
миып қойды. Енді қайтсін, биыл шырша табу да оңай болған 
жоқ. Қолына жаңа түскен ғой. Сағатына қарады. -  7-ден 
кетіпті. «Түнгі 12-ге дейін орнатып үлгереді ғой, -  деп ойла- 
ды. -  Келер жылдың не әкелері бар екен?»

Андрей күтіп түр екен.
-  Жаңа жылды үйде қарсы алмақ болған екенсің ғой, -  деді 

күліп. -  Мен саған жүмыс тауып қойдым.
-  Жүмыс табылатыны белгілі ғой, -  деп жауап берді Қа- 

дыр салқын ғана. -  Оған таңдануға болмайды. Үйде қарсы 
алмайтынымды өзім де сезгенмін.

Онысы рас. Милиңияның жүмысы қолма-қол табылады. 
Оның үстіне бүгінгідей мереке күні болса.

Кезекшілер бөлмесінде екі жасөспірім отыр. Екеуінің сырт 
пішіні, киімі онша жүпыны болмағанымен бір ерекшелігі ба- 
рын милиция қызметкерлері бірден байқаған. «Томпиып той- 
ған қозыдай моп-момақан болып отырғандарын, не бүлдірді 
екен?» деген ой қас қағымда басына оралды.



-  Міне, екі «құс» келіп қолымызға қонды. Соларды айнал- 
дыру керек, -  деді Андрей.

-  Түсінікті. Олар не істепті?
-  Оларды жаңа аэропорттан ұстап әкелдік. Бір 

жасөспірімнің үстіндегі күртесін пхешіп алмақ болып жатқан 
жерінен қолға түскен.

Аты-жөні, туған жылы, тұратын жерін сұрап, қағазға жа- 
зып отырып көзінің астымен қарап қояды. Жас жігіттің өтірік 
айтып қүтылып кетпек болып отырғанын сезіп отыр.

-  Жарайды, тексеріп көрейік, -  деді де алдындағы теле- 
фонмен адрес бюросына байланысып көріп еді, аталған адре- 
сте мұндай адам тұрмайтындығы белгілі болды.

-  Неге өтірік айтасың?
-  Рас айтам... -  деп күмілжіп отырып қалды анау.
Мұндайды талай көрген Қадыр тергеуге қайтадан кірісті.
-  Қане, шын аты-жөніңді айт.
-  Игорь Петровпын, 1970 жылы туғам. Осы Қарағандыда 

тұрамын, -  деп енді дұрыс жауап беруге кірісті.
-  Міне, бағанадан солай демейсің бе? Ал, аэропортқа не 

үшін бардыңдар?
-  Жай, қыдырып бардық.
-  Онда не істедіңдер?
-  Түк істегеміз жоқ.
-  Түк істемесеңдер осында неге алып келді?
-  Жай, бір баланы қорқытып ойнап едік...
-  Ойнағаншылын... Онда неге өтірік айтып, аты-жөніңді 

жасырып отырсың? Ал ана досыңның аты-жөні кім?
Не дерін білмей отырып қалды.
-  Бол, тез.
-  Ник... Николай Бубнов...
- Оны қашаннан бері танисың?
- Бір-екі ай болды.
- Қай жерде таныстыңдар?
- Аэропортта.



-  Оңда қалай таныстыңцар?
-  Виқа таныстырды.
-  «Вика» дегеи кім?
-  Вцктория Кан. Аэропорттағы видео салонда кассир бо- 

лып істеген.
-  Е, солай де.
Бағанадан сұрақты үсті-үстіне жаудырып, есін жиғызбай, 

ойлануга мүрша бермей отырған Қадыр ойланып қалды. 
Виктория Кан бүрыннан таныс. Ол күйеуі Совет Армиясы 
қатарьщда. Өзі жеңіл жүрісті келіншек. Қазір милицияда 
есепке алынған, кәмелетке жасы толмаған бауыры Руслан 
және екі жастағы баласы үшеуі бір үйде тұрады. Бұлармен 
байлаңыста болған адамның қылмысты іске қатысы бар де- 
ген сөз.

Бұл кезде көрші бөлмеде Андрей Николай Бубновты тер- 
геуге алып жатқан болатын. Ол Игорьге қарағанда эккі екен. 
Қыңырайып, көп нэрсеге жөнді жауап бермей отьф. Оның 
қылыгьіна ызасы келгенмен өзін-өзі ұстай білетін Андрей 
салқыңқандылықпен отырып сұрақтар беруде. Дегенмен, ол 
қарсы алдындағы жігітке байыппен қарап шығып: «Басын- 
Дағы қүлақшын өзінікі емес-ау», -  деғен пікірге келді. Өйт- 
кені, үстіндегі ескілеу күрте мен басындағы су жаңа ондатр 
Құлақщын үйлесіп тұрған жоқ. Өзі ептеп үлкендеу. Егер са- 
тып адса өзіне дәлдеп алмай ма?

Кабинетке Игорьді тергеп біткен Қадыр келіп кірді. Аласа 
бойлы қарапайым киінген оперативтік өкілге анау көз салған 
да жоқ. Түк болмағандай қыңырайып отыр.

-  Иә, Коля, қалың қалай? -  деген кезде ғана селк ете түсті. 
«Мыцау мені қайдан таниды?» деген ой жүгіріп өтсе керек. 
Екі беті ду етіп, Қадырға қарады. Ептеп езу тартқан болды.

-  Бұл бағанадан бері «атым Миша» деп отырған, -  деп жы- 
миды Андрей.

Бағанадан сіресіп отырған жас жігіт шым-шымдап шын- 
дықтың үшығын шығара бастады.



Кабинетте оңаша қалған Қадыр мен Андрей Виктория 
Канның үйіне бару керек деп шешті.

-  Жағдайдың қалай болғандығын барған соң көреміз. 
Соған сэйкес қимылдаймыз ғой, - деп келісіп келіп, есіктің 
қоңырауын басқанда ар жақтан көңілді шу естілді.

Жиналғандар Жаңа жылды қарсы алуға кірісіпті. Есік 
ашқан Руслан қарсы алдындағы екі жігітті көріп, аузын ашып 
тұрып қалды. Сірә, ол өз жолдастарын күтсе керек. Олардың 
орнына милиңия қызметкерлері келіп түр.

-  Сіздер кімсіздер? -  деп жыға танып түрса да өп-өтірік 
білмейтін адам бола қалды.

-  Иә, танымай қалган шығарсың. Біздің бөлімшеге келген- 
де бэрімізді жақсы білесің, үйіңе келгенде үмытып қалады 
екенсің э?

-  Иэ, иә, есіме енді түсті. Кіріңіздер, - деп кейін серпілді.
Шағын бір бөлмелі пэтер. Стол басында Виктория Кан

жэне екі қыз отыр. Алдарындағы стакандарға ортан белінен 
қызыл шарап қүйылған. Басталмаған бір-екі шөлмек жэне 
түр. Ортада қуырылған балық табасымен қойылған, айнала 
туралған нан мен пияз бей-берекет жатыр.

-  Келгендеріңіз жақсы болды столға жайғасыңыздар. Енді 
екі жігіт жетіспей отыр еді, -  деп Виктория жылмаң қақты.

-  Жоқ, біз қонақ болуға келгеніміз жоқ. Тез киініп, бізбен 
бірге жүріңдер, -  деп Андрей қатаң үн қатты.

-  Не үшін?

-  Біз не істеппіз?... -  деп үш қыз бірінен соң бірі жарыса 
сүрап, шу ете түсті.

-  Оны барған соң айтамыз, -  деді Андрей Қадырға қарап 
қойып: «Байқадың ба?» дегендей.

Ол да басын изеді. Яғни: «Түсіндім» дегені. Осы жуырда 
Нүркен Әбдіров даңғылының бойында бір әйелдің басын- 
дағы қүндыз бөркін үш қыздың алып қашып кеткені туралы 
өтініш түскен болатын. Сол әйелдің үш қыздың сырт пішінін

-  Неге?



суреттеп бейнелегені мына үшеуіне дэл келетін сияқты. Енді 
соны тексеріп көру керек.

Викторияның үйіндегі Римма Мартынова жэне Евгения 
Колотырина деген қыздар болып шықты. Ешқайда жүмыс 
істемейді, көп уақыттан бері өз үйлерінен кетіп, қүрбысының 
үйінде түрып жатыр екен.

Ертеңіне бас киімін жоғалтқан әйел қатар түрғызылып 
қойылған топты қыздың ішінен үшеуін бірден таныды. Мар- 
тынованың басындағы сол кісінің бөркі болып шықты. Мү- 
нымен қоса Викторияның бауыры Русланның жэне Үрістем 
Баймүхамбетов, Виктор Вантунчань дегендердің де бірнеше 
рет кісі тонауға қатысқаны анықталды. Сол күні оперативтік 
топ Канды Баку көшесіндегі өз пәтерінен, Вантунчаньды Ти- 
мирязев совхозындағы үйінен, ал Баймүхамбетовты автовок- 
зал басынан үстап әкелді. Бубновтың басындағы қүлақшын 
да тонаудан түскен болып шықты. Шақыру бойынша келген 
иесі өз қүлақшынын танып алды. Енді Баймүхамбетов пен 
Вантунчаньның басындағы құлақшындар да күдік туғызған 
еді. Екі жігіт ерінген жоқ. Қүлақшыны жоғалғандар мен то- 
налғандарды милиция бөліміне түгел шақыртты.

-  Міне, мынау менің малақайым, -  деп таныды бірі. -  Го- 
голь көшесінде бір үйде қонақта отырғанымызда жоғалған.

Иә, мүндай оқиғаның болғаны рас. Осыдан бір-екі апта 
бүрын той өтіп жатқан үйдің ашық қалған есігінен белгісіз 
біреулер бес қүлақшынды алып кеткені тіркелген болатын. 
Соларды үрлаған Сидоров, Баймүхамбетов, Кан үшеуі болып 
шықты. Қүлақшындар иелеріне қайтарылды. Сидоров қолға 
түсті. Бүдан бүрын да Петров пен Бубновтың қалалық аэро- 
портта тағы бір жасөспірімнің үстіндегі «Аляска» күртесін 
жэне аяғындағы «кроссовкасын» шешіп алғаны анықталды. 
Кан мен Олег Пашков деген үшеуі ескі Майқүдықта біреудің 
қүлақшынын жүлып алып қашып кетіпті.

Тергеу жүріп жатыр. Барлығы да кәмелетке жасы толмаған 
16-17-лердегі жасөспірімдер. Олардың ізін жасыруға қанша



тырысқанымен милиция қызметкерлерінің тэжірибелі эрі сау- 
атты тергеу жұмысы нэтижесін берді. Көптеген қьшмыстардың 
беті ашылды. Осы топтың жеңіл автомашиналарды тонауға да 
катысқаны мэлім болды. Мысалы, олар Можайский көшесінде 
бір машинаның алдыщы шынысын ағытып алған. Өткен жыл- 
дың жазында Кан нағашысы Приходко жэне оның әйелі үшеуі 
бірігіп бір «Москвичті» тонапты, бұдан соң үшеуі Гудермесская 
көшесіндегі бір үйге түсіп, біраз затын үрлап кеткен.

Бір тэулік бойы көз ілмей жүмыс істеп, талай қылмыстың 
бетін ашқан екі жігіт кешке қарай кабинетте оңаша қалды. 
Танымсыз әрекет әбден шаршатқан. Сонда да жігерлі жастық 
берілер емес. Әлі де үзаққа шабатын жарау аттай. Қоғамдық 
тэртіпті бүзушылармен күресте қалжыраса да қылмыскер- 
лерді қолға түсірмей тынбақ емес. Милиңия қызметкерлері, 
Ленин комсомолының мүшелері Қадыр Аманбеков пен Ан- 
дрей Блохиннің мүндай қиын да күрделі қылмысты бір тэулік 
ішінде ашуы бірінші рет емес. Олар жастығына қарамай 
қиын жағдайда жол таба біледі.

Мысалы, өткен жылдың 1 желтоқсаны күні Гоголь көше- 
сінде түратын П. деген азамат милиция бөліміне келіп, біре- 
улердің пәтерінің есігін бүзып кіріп, бейне магнитафонды 
үрлап кеткенін хабарлады. Екі жігіт іске кірісіп кетті де, ұр- 
лық жасаған ағайынды Резван жэне Қазыбек Жабрайловтар, 
оларға жол көрсетіп ізге салып жіберген Дания Әйешов үше- 
уі бір тэуліктің ішінде қолга түсті. Мұндай мысалдарды көп- 
теп келтіруге болады.

-  Қайтпаймыз ба, Андрей?
-  Қайтамыз ғой, бірақ үйге жетісімен қайыра шақыртып 

жүрмесе.
-  Шақырса -  келеміз де.
Екеуі бір-біріне қарап күліп жіберді. Олардың бір тэулік- 

тен бері езуіне күлкі, жүзіне жылу оралғаны осы. Бір-бірін 
үнсіз түсініп, орындарынан тұрды.

1989 жыл.



¥М Ы Т Ы Л М А С  ҮШ  ОҚИ ҒА

Ол кезде Түйтебан қалалық кэсіптік-техникалық учили- 
щеде мүғалім еді. Темір жол аудандық партия комитетінің 
жолдамасымен милицияға келгенде жнырма сегіз жаета бо- 
латыи. Қазір қырықтың қырқасына шыққан ол осы уақыт 
ішінде заң бүзған бірталай бүзықты, ала жіпті аттаган та- 
лай баукеспені, кездігін кезеген көптеғен қанішерді қолга 
түсірді.

Сондай оқиғаның арасында облыетық ішкі істер басқар- 
масындағы қылмысты іздестіру басқармасында инспектор 
болын істейтін Түйтебай Ахметовтың есінде үмытылмастай 
болып қалғандары да бар.

Екі жыл облыстық ішкі істср баеқармасы саяси бөлімінде 
нүсқаушы болған ол милицияның қызыметімен жан-жақты 
танысқан еді. Енді ол мүнда кабинетте жылы орында оты- 
ра берғіеі келмеді де, «иағыз милиция қызметкері» болуға 
сүранды. Сондықтан, оны Киров аудандық ішкі істер бөлімі- 
не қылмысты іздеетіру бөлімшесінің оперативтік өкілі етіп 
жіберді.

Сонда істеп жүрген кезі еді. Қалада «Бір таксисті өлтіріп 
кетіпті» деген алып-қашна сөз тарады. Бүл шын мэнін- 
де рас сөз болатын. Осының алдында ғана Волченконың 
бандасын қолға түсіріп, милицня қызметкерлсрі бір жай- 
ланған. Енді мынау да сондай оқиғаға айналмасына кім ке- 
піл. Сондықтан да, бүкіл милнцня қызметкерлері аяғынан 
тік түрды. Қылмыскерді қолға түсіру үшін бірнеше топ 
құрылып, шаралар белгіленді. Қүрамында Түйтебай да бір 
таксистің жанына «үйренуші» болып кете барды. Түнімен 
жүрді. Бірақ күдікті адам кездеснеді. Бір кезде, түн ортасы 
ауа, таксиге «Күләнарасы бар, сүр күртелі жігіт ұсталған» 
деғен хабар келді. Көшені қанша аралағанымен аталған

Түнгі жолаушы



жігіт кезікпеді. Қаншама адамды діттеген жеріне жеткізіп 
еалды. Олардың арасында кұртелі жігіт болмады. Тек 
таңгы сагат төрттердің мұгдарында «Юбилейный» мага- 
зннінің жанынан өтіп бара жатып, сұрғылт кнімді бір жі- 
гітті байқаи қалды. Дереу таксиске машннаны тоқтатып, 
«ала кетейік» деді. Мінгізіп алганда оның нақ сол екенінс 
Түйтебайдың көзі анық жетті. Ол вокзалга апаруын өтін- 
ді. Машииа солай қарай зырлаи келеді. «Енді оны қалай 
ұстау керек?» Түйтебай соны ойлай бастады. Сан түрлі 
жоснарлар қүрды. Вокзалға келген соң көз жазып қалса 
ше? Бір абырой болғаны -  ол вокзалға келген соң маши- 
надан түспеді. «Майқұдыққа апар» деп кілт өзгерді. Бұлар 
енді Майқүдыққа тартты. Келе жатыи Түйтебайга бір ой 
сап ете қалды. «Машинаға жаиармай құйыи алайық» деді 
жүргізушіғе. Ол да түсіне қойын, машинаны жанармай 
құятын станңияға қарай бұрды. Сол жерге келген соң ана 
жігітті машннадан алдан шығарып, қолын бұрады да, кісен 
сала қойды. Оиың қойиынан ұңғысы қысқартылған кіші 
калибрлі винтовка шықты. Сөйтсе ол оеыдан бірнеше күн 
бұрын ғана бас еркінен айыру орнынан оралысымен сот- 
таттырғаны үшін өзінің әйелі мен енесін өлтірген Раеулов 
деген болын шықты. Такснсті де өлтірген сол ексн. Бара- 
тын жеріне жеткен соң төлейтін ақшасы болмаған. Содан 
екеуі жанжалдаеып, ақыры оның «көзін жойыпты». Енді 
оеы жолы да Майқұдыққа барыи, бұрын өзін соттағанда 
куэ болған бір эйелдің «түбіне жетпекші» болыиты. Бірақ, 
милнңня қызметкерлерінің дер кезіпде құрған тұзағы оның 
бұл ойын жүзеге асыруына мүмкіндік бермеғен.

Оеы қылмыскерді ұстаудағы ерлігі үшін Түйтебай Ахме- 
тов «Қоғамдық тэртіпті сақтаудағы үздік қызметі үшін» ме- 
далімен наградталды. Ал қылмыскерді үстауға көмек жасаға- 
ны үшін таксн жүргізушіге қол сағат сыйлыққа берілді.



Қоршауда қалған күн

Бір кезде: «Ауғанстанда Совет Армиясының шектеулі ғана 
контингенті болды», -  деп айтып та, жазып та жүрдік. Шын 
мэнінде шектеулі контингентпен қоса басқа да адамдардың 
болғанын жариялылық қана жар салып, әйгілеп берді. Со- 
лардың арасында 1985 жылдың желтоқсанынан 1987 жыл- 
дың желтоқсанына дейін Ауғанстанда ерекше тапсырмамен 
Түйтебай да болды. Осы жылдар ішінде ол ңарондойлармен 
(ауған халықтық милиңиясы) бірге талай операңияға қаты- 
сып, дүшпандардың талай үясын талқандады, көпшілігін 
қолға түсірді.

Түйтебай, әсіресе, 1986 жылғы 20 мамыр күнгі оқиғаны 
әсте үмытпақ емес. Сол күні ол өмір үшін шайқасқа түскен 
еді. Кезекті операңиядан оралып келе жатқан бір топ, оның 
ішінде алты Кеңес әскерінің, үш ішкі істер министрлігінің 
қызметкері бар, дүшман оғының астында қалады. Бүлар 
еріксіз шатқалга жасырынады. Енді сол шатқалдан шығу 
қиямет болады. Өйткені кері шығатын жол дөң арқылы аса- 
ды. Дөңге көтерілу деген сөз -  дүшманның қарауылына ілігу 
болып табылады. Онда олардың ешбір оғы далаға кетпейді, 
тоғыз адамды тоғыз оқпен қағып түсіреді де, қарап отыра- 
ды. Сондықтан, бұлар онсыз да еңкейіп қалған күннің кеш 
болып, қараңғы түсуін күтеді. Бірақ қараңғы түсісімен дүш- 
мандар бұларды жан-жақтан қоршай бастайды. Бір жақсысы 
тығылған жерлері өте ыңғайлы болып, дүшман оғынан аман 
қалды. Оларды маңайлатпайды. Гранатаның көп болғаны 
мұндай жақсы болар ма. Әйтпесе, жағдай қиын болады екен. 
Содан түнгі сағат бірдің кезінде бұлардың қолға түспесін 
білген соң дұшмандар кейін қайтады. Сол кезде бұлар да 
тығылған жерлерінен шығып, қолынан ауыр жарақат алған 
Совет әскерінің лейтенантын палаткаға салып көтеріп, қа- 
лаға келеді.

Осы жолы ол «Ерлігі үшін» медалімен наградталды.



Ақтаудағы қаш қы н

Ауғанстаннан оралысымен облыстық ішкі істер басқарма- 
сындағы қылмысты іздестіру басқармасына орналасты. Мұн- 
дағы жұмыс та онша мазалы емес. Қылмыскер «Мен қылмыс 
жасаған едім» деп қол қусырып өзі келе бермейді. Сондықган 
да, үнемі оперативтік жүмыс атқару керек.

Өткен жылы Теміртау терғеу изоляторынан бес адам 
қашты. «Соның бірі Ақтауда жүр» деген хабар келіп, қашқын- 
ды үстауға басқармадан Эдик Алиев екеуі жіберілді. Алып- 
қашпа сөз қандай «Қылмыскердің қолында автоматы бар 
екен» дегендері де болды. Қанша дегенмен де қылмыскердің 
аты -  қылмыскер. Ол қашан да қауіпті. Егер қаруы болса тіпті 
жаман. Оның үстіне автомат болса -  ажал апанының ауызы 
үңірейіп көрініп түр деген сөз. Аңдаусыз қимыл -  сол апанға 
өзің барып түскенмен бірдей.

Мысықша басқан екі сақ жігіт. Кеш түсе қылмыскер жа- 
сырынды-ау деген үйді торуылдауға кірісті. Сол күні ауа 
райы да өте қолайсыз болды. Тоқтаусыз нөсерлеткен жаң- 
быр үсті-бастарын малмандай су қылды. Соған қарамастан. 
Екеуі бақылауды. Жалғастыра берді. Тек түнгі сағат 12-ден 
кете бере сыртқа біреу шыққандай болды. Ол дэл сол ма, 
элде басқа ма, ол жағы элі мәлімсіз еді. Бүған қоса жалғыз 
ба, элде көп пе, соны да байқау керек болатын. Көзге түрт- 
се көргісіз қараңғыда түрып жігіттер бақылауды тоқтатпады. 
Алыстан бақыламаса, жақындауға болмайды. Ананың бойы- 
ның аласалығы қашқындардың бірінің бойымен сәйкес ке- 
леді. Дегенмен, дэл сол екенін білмей түрып үстауға болмай- 
ды. ¥стаймын деп жүріп үркітіп алса ше? Қараңғыда жалт 
бүрылып, бір қуысқа тығылып қалса қайтеді? «Көрмеген 
жердің ой-шүқыры көп» дегендей, оның үстіне қаруы болса.

Осындай оймен жігіттер оның соңынан ілесті де отырды. 
Бір кезде ол бір үйдің бір подъезіне келіп кірді. Енді күту- 
дің реті жоқ еді. Жігіттер де үмтылды. Бүлар келгенде ол бір



нәтердің есігін қағып, кірмек болын тұр екен. Өтіп бара жа- 
тып, бас еалып оның қолын артына қайырды. Сөйтсе, оның 
сол пәтердің иесінде кеғі бар екен. Соны таяққа жығу үшін 
келгені тергеу кезінде анықталды. Тініткен кезде бойынан 
ешқандай қару табылмады.

***
Қарағанды мемлекеттік уннверситетінің тарих факуль- 

тетін бітірген жоғары білімді милиңия майоры Түйтебай 
Ахметовтың омырауыида жоғарыда аталған медальдармен 
қоса Ауғанстанның тағы екі медалі, тағы басқа бірнеше на- 
града жарқырайды. Мнлнңия үздігі. Оның отбасында Әкім- 
жан және Айбек атты екі үл өеіп келеді. Мүмкін олар да әкесі 
еияқты тәртіп сақшысы болатын шыгар. Оны өмір көрсетер. 
Тек олардың да, аяулы жары Гүлнардың да, өзінің де дендері 
еау болеын дейік.

Қараша, 1990 жыл.

< < 9 7 > >



АҚИ ҚАТТЫ  А Ш ҚАН  АЗАМ АТ

Сөз басы
Менің қолымда «Ақиқат» журналының 1993 жылы қара- 

ша айында шыққан саны отыр. Осында «Архив -  алтын қазы- 
на» атты айдармен жарық көрғен тарих ғалымдарының док- 
торы Ханкелді Әбжановтың «Жалған жұмақты әшкерелеген 
хат» деген мақаласын, одан соң осы мақалада айтылған Ғ. 
Сабралиевтің «Қымбатты Андрей Андреевич!» деп бастала- 
тын хатын қайта-қайта оқимын. Сонау бір кездері сталиндік 
жалаң қылыш қынабынан суырылып, кімнің болсын басын 
қағып түсіруге дайын түрған шақта (1950 жылы 21 наурызда) 
жазылған бүл хаттың авторы өзіміздің Қарағанды қаласын- 
да түрады дегенге сенер емеспін. Шынында да бүл кісі Ішкі 
істер министрлігі Қарағанды Жоғары мектебінде көп жыл 
қызмет атқарған, полковник шенінде зейнеткерлікке шыққан 
Ғабдолмәжит Сабралиев ағай екен. Бүл кісінің мекен-жайын 
айтып, телефон номерін тауып берген Қазақ түтынушылар 
кооперациясы институтының кафедра меңгерушісі, экономи- 
ка гылымдарының кандидаты Ермекқали қажы Алмажанов 
ағайға да рахметімді білдіре отырып, Ғабекеңнің өзімен кез- 
десер сэтті тағатсыздана күттім.

Өткен өмір елесі
Батыстағы Нарын қүмында туып-өскендіктен Ғабдолмэ- 

жит ауыл өмірін, әсіресе, қүм арасыидағы тіршілікті өзінің 
бес саусағындай білетін. Қүм арасында өмір сүру оңша оңай 
емес. Ол жақта Қазақстанның басқа аудандарымен салысты- 
рғанда ерекшсліктері көп болады.

Жетпіске жетіңкіреп қалғанмен элі қарттықты мойынсын- 
баған, еңсесі тік, бойын эбден жаттыққан әскери тэртіннен 
сымдай түзу үстайтын, сөзі мэнерлі Ғабекеңмен эңгімелесіп 
отырмыз. Сөзімізді эдеттегідей өмірбаян жолдарыиан бастадық.

Ол өзінің Андрей Андреевичкс жазған хатында көрсет-
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кеніндей Гурьев (қазіргі Атырау) облысының Новобогат 
(қазіргі Исатай) ауданында 1926 жылы туган. Әке-шешесі 
колхоздың жұмысын істеген малшы шаруа болатын. Әскер 
қатарына ¥лы Отан соғысының батысқа қарай ойысқан 1944 
жылы алынады. Қабырғасы элі қатып, буыны бекіп үлгерме- 
ген өңкей балаң жас жігітті Орынбор қаласына әкеледі. Әу- 
елде қатардағы атқыш ретінде эсксри дайындықта болады. 
Содан біраз уақыт өткен соң жаяу әскср училищесіне қабыл- 
данады. Бір жылдық училище келесі жылы екі жылдық бола- 
ды, одан соң төрт жылдыққа айналып, оны 1948 жылы Уфада 
бітіріп, 209 түлек лейтенант әскери атағын алып шығады. Со- 
ның ішінде 18 жігіт эуе десанты қызметіне қабылданады. Ол 
кезде десант болуға жас жігіттердің барлығының үмтылатын 
кезі ғой.

Офнңерлік қызметті Украинаның Житомир облысындагы 
Новгород-Волынский қаласында бастайды. Жастықтың жі- 
гері бойындағы күш-қайратын тасытқан жас лейтенант өз 
міндетін мүлтіксіз орындайды. Содан 1956 жылы Венгрияда 
болғаи оқиғаға қатысады. Сол үшін әскерн жоғары награда- 
лардың бірі «Александр Невский» орденін алады. Бүдан кей- 
ін эр түрлі жерлерде болып, эр түрлі әскери қызметтер атқа- 
рады. Белоруссия әскери округінде мотоатқыштар полкінде 
200 мың адамға қысқарту туралы атақты қаулы жарық көреді 
де, бір жарым жылдан соң әскер қатарынан босатылады.

Бойынан жастықтың қызуы кетпеген жігіттің өзі үнататын 
қызметінен босап қалуы оңайға соқпайды. Екі баласымен от- 
басы Алматыға келіп қоныстанады. Бір жылға дейін беретін 
әскери көмекті пайдаланып, жүріп жатады. Сөйтіп жүрген- 
де бір таныс адам Алматы милиңия орта мектебіне баруға 
кеңес береді. Сонда барып самбо күресінен КСРО Ішкі істер 
министрлігі Мәскеу жоғары мектебінің Алматыда сырттай 
факультеті бар еді. Соған ауысады. Сол факультет негізін- 
де Қарағанды жогары мектебі қүрылғаны белгілі. Сонымен, 
Қарағандыга ауысып келеді. Мүнда кафедра бастығы, оқу



бөлімінің бастығы, сырттай оқыту факультетінің бастығы 
қызметтерінде жүріп, 12 жыл бойы үздіксіз партия коми- 
тетінің хатшысы міндетін қоса атқарады. Содан 1987 жылы 
зейнеткерлікке шығыпты.

Архивтен алынған хат
Бір күні Ғабекеңнің үйіне Алматыда түратын балдызы Ба- 

баш Әбілқасымов телефон соғады.
-  Жезде, сіз кімге хат жазып жүрсіз? -  дейді қалжыңдап.
-  Жазсақ, жазған шығармыз.
-  Осы сіз «Ақиқат» деғен журнал оқисыз ба?
-Ж оқ.
-  Неге оқымайсыз? Өзіңіз өмір бойы коммунист болдыңыз. 

Бір кезде «Қазақстан коммунисі» деген журнал болған, қазір 
сол журнал «Ақиқат» деп аталады.

-  Жарайды. Бүл жерде хаттың, оған «Ақиқаттың» қандай 
қатысы бар? Тұспалдамай турасын айтсаңшы.

Балдызының жездесімен қалжыңдай беретін әдеті. Біраз 
әзілдеген соң:

-  Сіз 1950 жылы Андрей Андреевич Андреев дегенге хат 
жазған екенсіз ғой. Сол хатты «Ақиқат» журналы басыпты,
- дейді.

-  Е, е, енді түсіндім. Баяғыда соңдай бір оқиға болған. 
Оны мен ұмытқалы қашан, -  деп жездесі шынын айтады.

Ертеңіне-ақ Ғабекең аталған журналды тауып алып, осы- 
дан 45 жылға жуық бұрын өткен оқиғаны есіне қайта түсіреді.

Бұл сонау Новгород-Волынский қаласында әскери қыз- 
метте жүрген кезі болатын. Өзінің туған аулына, Гурьев об- 
лысының Новобогат ауданына жыл сайынғы демалысында 
одан бұрын әскери училищеде оқып жүрген кезінде кани- 
кулында үзбей келетін. Анасының сақтағанын жеп, бірге 
өскен құрбы-құрдастарымен кездесіп, бір жасап қалатын 
еді. Бірақ ол қуаныш ұзаққа созылмайтын. Ел басына түскен 
ауыр тауқымет, халықтың еңсесін басқан жүдеушілік оны
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ұзақ масайратпай, дереу қабағын қарс жаптыратын. Қабы- 
рғасы қайысып, жас жүрегі жаншылып, қатты қамығатын. 
Ойлап қараса еш қиындығы жоқ. Сондай ауыртпалықтың 
бэрін жеңуге, халықтың ахуалын көтеруғе болады екен. Әр- 
бір шөптің қалай өсіп, малдың аузына қалай түсетініне дей- 
ін, құмы былай түрсын оның эрбір қиыршығының мінезі- 
не дейін жетік білетін қараша ауылдың қара баласы ішке 
жиналган ащы запыранды қалайда сыртқа шығаруға белін 
бекем буады. Ішкі ойларын жүйелей келіп, сол кездегі Орта- 
лық Комитеттің Саяси Бюро мүшесі, колхоздар ісі бойынша 
КСРО үкіметі жанындағы Кеңес төрағасы А.А.Андреевке 
ауылдағы барлық жағдайды ашық айтып, хат жолдайды. 
Сол кезде небары 23 жастағы жас жігіттің жүрегінен жары- 
ла шыққан жолдардан үзінді келтіре кетейік:

«...Аудан орталығына тек арбамен, атпен қатынасады, 
мұндағы жақын колхоз 50, алысы 200 шақырымға орна- 
ласқан. Колхоздарда орта есеппен 60-70 үйден бар. Колхоз- 
шылар ұзын-ырғасы 10-15 мың басқа жететін малды жыл 
он екі ай бағумен күн кешеді. Осының өзі соңғы жылдары 
қиынға соғып тұр. Мұның сыртында малшылар мен сауын- 
шылардың жазда шөп шабуға жегілетіні тағы бар. Өздері еш- 
теңе екпейтін колхозшыларды нанмен жэне басқа азық-түлік 
түрлерімен қамтамасыз ету мейлінше жарытымсыз. Мүндай 
мысал келтіре кету қызғылықты болар, кейбір колхозшылар- 
дың балалары «нан» деген үғымның не екенін білмейді. Кол- 
хозшылардың ішіп-жейтіні жаздың күні, оның өзінде малы 
болса, сүт, ал ол аз немесе мүлде жоқ болғандықтан, қыста 
қорек қылатындары, егер колхозда бола қалса ет, жоқтары 
колхоздың жарамсыз деп танылған малының етін жейді, 
қысқасы ашқұрсақ ғұмыр кешеді».

Хаттың қай жолын алып қарасаңыз да автордың аудан 
өмірін жетік білетіндігі анық байқалады. Бұл ұзақ хаттың бар- 
лығын келтіру мүмкін емес. Жалпы мазмүны ауданда болып 
жатқан кемшіліктерді көрсете келіп, оны болдырмау үшін
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нс істеу керектігінс тоқталады. Хаттың ең соңында «¥сына- 
мын» деп бөліп жазады да, не ұсынатындығын бес тармақпен 
корсетеді. Соның ішінде мынадай ұсыныстары бар:

«...3. Колхозшылардың тұрмыс жағдайын күрт көтеру 
үшін аудан колхозшылары мал інаруашылыгы онімдерін 
мемлекетке откізу міндетінен екі жылға босатылсын.

Сауда жүйесіне, дайындауға, кең түтынымды өнімдерді, 
эсіресе, азық-түлікті, шай, қант, киім, аяқ киім, үйге ке- 
рск-жарақтарды әкелуге айрықша назар аударсын.

4. Алыс колхоздарға жол салу, телефон байланысын орна- 
ту ұйымдастырылеын.

5. Жергілікті жердегі жағдайға сәйксстендірілін мэде- 
ни-бұқаралық жэие тэрбие шаралары ұйымдастырылсын, 
олардың жүйелілігі белгіленсін».

Бұдан соң өзінің хатты жазудағы мақсаты -  колхозды 
басқарудағы ксмшіліктерді түзету екенін айта келіп, тікелей 
өз басшылығымен тексеріп, қажетті інаралар қолдануды өті- 
неді. Хаттың ең соңыи: «Өтіиіш -  хабарламамды қайтарып 
таетамауыңызды Сізден отінемін, бұл менің таза жүректен 
шыққан, патриоттық, партнялық сөзім. Хатымды алысымен 
озіңіздің пікіріңіз бен ниетіңізді жэне нэтнжесін хабарлаңыз.

Болылевиктік сэлсммен, Гвардия лейтенанты Сабралнсв»,
- деп аяқтайды.

Енді осы хатты Қазақетан Реснубликасы Орталық Мем- 
лекеттік архиві (ҚРОМА) қорынан тауып, журиалга жария- 
лаган галым Х.Әбжановтың түсініктеме-алғы сөзіисн де бір 
шағын үзінді келтіре кеткеи жон болар.

«...Ақ қағаздың жсті бетіне тэн-тэуір сауатты, орыс тілін- 
де жазылган оеы хаттан соғыстан кейінғі қазақ аулының эко- 
номикалық жэне әлсуметтік келбетін, тоталнтарлық тэртіп 
дертінің айықнастай асқынғанын, болыневнктік қыздырма 
қызыл сөз бен сүреңсіз, ауыр өмір арасындағы алшақтықты 
байқау қиын емес.

Ғ.Сабралиевтің бұд хаты дүниеге келерден тура бір жыл



бұрын Қазақстан коммунистерінің IV съезі өтін, онда кол- 
хоздардың табыстарының артқаны жэне колхозшылардың 
тұрмыс жағдайы жақсарғаны үлкен қанағат сезіммен баса 
көрсетілген болатын».

Бүдан соң автор оның басын қатерге тіғіп, наразылық үнін 
шығарған осы хат негізінде совхоздар ісі бойынша КСРО 
үкіметі жанындағы кеңес төралқасының мәжілісі шақы- 
рылғанын, оған рсснублика үкіметінің басшысы Н.Оңдасы- 
новтың қатысқанын, хатта көрсетілген облыстың барлық ау- 
дандарына арнайы брнгадалар шыгын, мәселенің мэн жайы 
тексерілгенін, сол хат бойынша КСРО Мннистрлер кеңееі ал- 
дында Гүрьев облысы мемлекетке беретін мал шаруашылығы 
өнімдерін қысқарту мэселесі қойылгандыгын жазады.

Иә, сол заманда партиялық сөзді жоққа шығару дегеніңіз 
үлкен жеңістік еді. Окінішке орай сол кезде Гурьев облысы- 
ның колхозшыларына қандай жеңілдіктер жасалганын Габ- 
долмәжит ағамыздың өзі үмытын қалыпты. Тек, А.А.Андре- 
евтен: «Хатыңызды алдық. Гурьев облысының колхоздар 
кеңесіне тексеруге жібердік» деген мазмүнда жауап келгені 
ғана есінде. Сол кезде эр үйге 8 кнло ет, 3,5 кило тортасын 
айырған май, 3,5 кило жүн жэне жүмыртқа салыгы салына- 
ды. Бүл салықтан бүкіл ел 1955 жылы ғана күтылды. Ал, осы 
хат жазылған соң не бүкіл облыстан, не ауданнан осы түтін 
салығы алынбайтын болғанын Габекең кейін естиді. Өйткені, 
келесі 1951 жылы қатты науқастанады да, демалысы емделу- 
мен өтіп, ауылға ксле алмай қалады. Содан елғе 1952 жылы 
ғана келіп қайтыпты. Екі жыл ішінде халықтың әжентәуір 
ссін жинап қалғанын байқайды. Бірақ, оның салықган бо- 
сатқаннан басқа әсері болады ма, болмады ма ол жағын аңда- 
майды. Шын мэнінде сол жылы жалған еоңиалистік «жүмақ» 
пен оның ақиқаты бетне-бет кездескен еді. Ақиқаттың есігін 
ештеңеден қаймықиай еркін ашқан жас лейтеиант Сабралисв 
болатын.

Тағы бір айта кететін мәселе -  осы жылдары Новобогат ау-
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данындағы 32 колхоздың бірде-бір бастығы жазаға ұшыраған 
жоқ. Оған да аталмыш хаттың игі әсері тиғен болуы керек. 
Ал көршілес Индер ауданының жұтқа ұшыраған колхоздар- 
дың бастықтары түгелдей он жылдан арқалап кете барады.

Көңілдегі бір түйткіл

Сонау сталиндік жаппай жазалау заманында партиялық 
жүмыс тәсілін қатаң сынаған осындай хат жазу нағыз ерлік 
қой. Хатта: «Жоғары органдардың жүмыс стилін сынамай-ақ 
қоялық, ал аудандық жэне облыстық буындағы партия жэне 
кеңес басшылары тек мәлімет жинаумен шектеледі, жағдайды 
бағалауда жэне шешім қабылдауда жалаң цифрлар мен жал- 
пылама мэліметтерді қанағат түтады...» деғен сияқты батыл 
сындар жиі үшырасады. Осындай жолдарды оқыған сайын 
қалай тергеуге алмады екен, ең болмаса тексермеді ме екен 
деғен сияқты сауалдар көкейге орала береді. Бүл сүрақты Ға- 
бекеңнің өзіне қойғанымда ол ойланған жоқ:

-  Бүл сүрақты маған сәулетші Шота Уәлиханов та қой- 
ған болатын, -  деді. Алматыдағы ¥лттық Ғылым Академи- 
ясының алдында түрған Шоқан Уәлихановтың ескерткішін 
жасаған Шота Уэлиханов пен Хакімжан Наурызбаев. Олар 
Шоқан бейнесін менің Болат деғен үлыма қарап отырып 
жасаған еді. Менің ол балам қайғылы қазаға үшырап кетті. 
Ал, біз Шотамен содан бері таныспыз. Алматыға барған са- 
парымда жолығып түрамын. Биыл да бардым. Журналдағы 
хатты ол да оқыған екен. Сөз арасында: «Қуғынға үшыраған 
жоқсыз ба?» -  деп сүрады. Мен: «Жоқ», -  деп жауап бердім. 
Бірақ, солай десем де көңілімде бір түйткіл оралып, артынан 
өзім ойға қалдым...

Иә, сонау Украинаның Новоғород-Волынский қаласында 
қызмет істеп жүрғен кезі. Хат жазылған 1950 жылдың мамыр 
айы болуы керек. Бір кемпірдің үйінде зайыбымен екеуі пэ- 
терде түрып жатқан. Бір күні полктеғі Қауіпсіздік қызметінің
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капитаны Новиков: «Сен анау үйден көшпесең болмайды», -  
деп ескертеді. Бүлардың жайлы пәтерден шыққысы келмей- 
ді. Шынында да жайлы еді. Әрі пәтер ақысы да онша қымбат 
емес. Оның үстіне күнделікті асты да өзі дайындап қояды. 
Осындай үйден көш дегеніне түсінбейді. Екі-үш күннен соң 
штаб бастығы Волков шақырады. Ол: «Сендердің түратын 
үйлеріңнің шатырына біреу түнеп жүрген көрінеді. Сон- 
дықтан, қауіпсіз болу үшін басқа пәтерге көшулерің керек»,
-  деп түсіндіреді. Бастық айтқан соң амал бар ма, еріксіз қо- 
ныс аударады.

Келесі жылғы бір оқиғаға да Ғабекең енді мэн бере бастап- 
ты. Полк штабында арнайы бөлім (қүпия бөлім) деген бола- 
ды. Соның бастығы кіші лейтенант Алексей Сорокин еді. 
Жастары шамалас болған соң екі жас жігіт жақын жүретін. 
Бір күні элгі Алексей Ғабекеңе келіп, пәтерлеріне алуын 
сүрайды. Бүлардың өздері біреудің үйінде тұрып жатқан. 
«асхананың тамағы жақпай, асқазаным ауырып жүр. Кіпгке- 
не оңалғанша сіздің үйден ас іше түрайын. Сіздер тамақты 
үйден дайындайсыздар ғой. Пәтерақының жартысын мен 
төлейін», -  дейді. Пәтердің қымбат, жалақының аз кезі. Сон- 
дықтан, Ғабекең келісуге мэжбүр болды. Сол жылдары жас 
офиңер күнделік жазып жүреді екен. Ол күнделіктің өзі кей 
жері қазақша, кей жері орысша аралас жазылған болатын. 
Сол күнделік жоғалып кетеді. Оның дэл қай жылы, қай жерде 
жоғалғанын Ғабекең элі күнге дейін білмейді. Бірақ, соның 
жоғалуын Алексейден секем алады.

Ғабекенді білдірмей басқа да тексеруден өткізген болар, 
ол жайлы қазір мәлімсіз. Жас офиңер көп нәрсеге онша назар 
аудара бермеген. Сондай оқиғаның бірі тағы да есіне оралды. 
Бүл 1955 жылы болатын. Сол полкте қызметте жүрген кезін- 
де ротасымен ағаш дайындауға жібереді. Қарамағында «Сту- 
дабеккер» машинасының бір взводы бар. Кесілген ағаштар- 
ды машинамен темір жол вагондарына әкеліп тиейді. Сөйтіп 
жүрген кезінде кадрлар бөлімінде істейтін Гриша деген укра-



ин жігіті әдейі келіп, Донбаста тұратын әкесіне бір вагон 
ағаш жіберуін сұрайды. «Бұл арандату болып жүрмесін» де- 
ген ой басына сан ете қалады. «Бұған ағаш берсең «мынау 
ағашты талан-таражыға салып жүр» деген ойға қалуы мүм- 
кін ғой. Содан «Жоқ, болмайды екен. Вагонды рұқсатсыз ала 
алмаймын», -  деп сылтауратады.

Түк шықпаған соң Гриша полкке қайтып кетеді.

-  Сізге сол хатты жазуға не әсер етті? -  деп сұраймын. Бір 
орден, он алты медальмен наградталған, парашютпен тоқ- 
сан рет секіріп, «Парашют-десант қызметіиің нұсқаушысы» 
атағын алған, қазір Совет аудандық ардагерлер алқасының 
мүшесі, Ішкі істер министрлігі Қарағанды жоғары мектебін- 
дегі ардагерлер алқасының төрағасы, өмірінің 42 жылын 
әскер қатарында өткізген Ғабдолмэжит Сабралиев ағайдан.

-  Не себеп болсын, елдің анандай ауыр халін, тұралап 
қалған жағдайын көрген соң, бұл жайында ағайын-туыстар- 
дың, ауылдастардың айтқандарын естіген соң қалай шыдай- 
ын. Кейін өзіме қауіп боларын да еске алманпын гой. Ондай 
ой сол сэтте басыма келген жоқ. Бағыма қарай ондай ештеңе 
болмады...

Ол кісіге қараи отырыи, ойға кетемін. Ғабекең ел қамыи 
ойлап, басын бәйгеге тігіп жүрген кезде жасы 23-тен жаңа 
гана асқан екен. Ал қазіргі біздің жастарымыз болса базар- 
дан шықпайды. Елін, халқын қорғау былай түрсын, әскерден 
қашып жатқандары анау. Ғабскеңнің ойынша әскерге басқа- 
ша көзқерас керек. Иэ, бұл мүлде басқа әңгіме. Ал Ғабе- 
кеңнің өзінің осынау ісі кайінгі жастарға үлгі боларлық ерен 
ерлік деу керек. Бүгінде немересін көріп отырған Ғабекеңге 
қажымас қайрат, мол денсаулық тілеймін.

Сөз соңы

1995 жыл.



М ақалалар

Б О Р А Н Қ ¥Л Д Ы Ң  БЕЛ ЕСТЕРІ

Қыс. 1949 жыл. Қаңтар айыньщ соңғы күндерінің бірі. 
Бұрынғы Тельман ауданы (қазіргі Бұқар жырау) Ақтөбе 
ауылында Қүрмаш әулетінде жарық дүниеге нэресте келді. 
Құрмаштың үлкені, алғашқы ұлы Сопалдияр ¥лы Отан соғы- 
сында жиырма жасында қайтыс болған еді. Содан кейін көріп 
отырған қызығы осы. Сол күні қатты боран болатын. Алай- 
түлей ақ тұтектен шілдеханаға келе алмай қалғандар да бо- 
лыпты. Қазақ баланың атын бір нәрсеге болжап, еліктеп, сон- 
дай болсын деп қояды ғой. Қатты қуанған туысқандар «боран 
күні туды ғой» деп, нэрестенің атьщ Боранқұл қойған екен.

Құрекең көзіне көрінген жалғьізының тезірек ер жеткен- 
нің көрейін деген ниетпен алты жасында мектепке береді. 
Сол Боранқұл Ақтөбе орта мектебінің 11-сыныбын (Кеңес 
дэуіріндегі ақырғы рет) 1966 жыльі ойдағыдай бітіріп шыга- 
ды. Бұл кезде баласының (8-сынып оқушысы) оқу бітіргенін, 
ержеткенін көре алмаған Қүрекең осыдан үш жыл бұрын 
өмірден откен еді.

Әкесі өмірден озғаннан кейін қарындасы Мэруэр екеуі ана- 
сы Күлшаттың тәрбиесінде болды. Қайран шеше оларды қатар 
құрбыларынан кем калдырмай өсіруге қанша күш салғанымен, 
қысқа жіп күрмеуге келмей, бұлар жас кезінен барлықты да, 
жоқшьшықты да көріп өсті. Шешесі Күлшат күндіз-түні кол- 
хоздың қара жүмысында жүрсе де, дұрыс тәрбие берді, жоға- 
ры білім алуларына жағдай жасады, олардың өмірдегі жеткен 
жетістіктерін көріп, 82 жасында дүниеден өтті.

Боранқұлда «Шешеме, қарыңдасыма қалай көмекте- 
сем» деген ой туғанда алдына жақсы оқып, адам болу деген

^ < 1 0 7 > ^ —



жалғыз мақсат қояды. Институтта жүргенде ала жаздай сту- 
денттердің құрылыс отрядында, Қарағанды ет комбинатын- 
да жұмыс істеп, ақша тауып, сонымен бір қабат киініп, өз 
ауыртпалығын өзі көтерді. Осы қиыншылықтардың барлығы 
оның жігерін жанып, қайта алға ұмтылдыра түсті.

Текті атаның ұрпағы, бүгінде 60 жасқа толып отырган Бо- 
ранқұл бұл күнде:

-  Әкемнің шарапатын көп көрдім. Қазірге дейін елге 
барсам, әкемнің көзін көргендер төбесіне көтереді. Бала 
күнімнен «атасының баласы» атандым да, тез есейдім. Ағай- 
ын-туыстар аузыма бар дәмдісін тосатын. Бала күнімнен көз 
алдымда қалғаны -  қай үйде дастарқан жайылып, қай шаңы- 
рақта той болса, марқұм әкем сол үйдің қақ төрінде отыра- 
тын еді. Біреу үйленсе, нәрестелі болса, басқа да қызық қу- 
аныштарға бата беру құрметіне әкем ие болатын. Осының 
барлығы менің мойныма бала күннен-ақ үлкен жауапкер- 
шілік жүктеді, -  деп есіне алады.

Мекгепте оқып жүргенде білімге сусындау жылдарын 
еске түсіре отырып, Боранқұл Құрмашев өзінің ұстаздары- 
на деген зор алғысың білдіреді. Әсіресе, ұлағатты ұстаздары, 
мектеп директоры Сақан Тастанбеков, оқу ісінің меңгерушісі 
Қыздарбай Ыбыраев, математик Алукен Майлыбаев, химия, 
биология мұғалімі Рашида Сәрсенбайқызы, тіл, әдебиет 
мұғалімі жэне сынып жетекшісі Абай Ғапбасовтардың есім- 
дерін ерекше атайды. Солардың берген білімдерінің арқа- 
сында жоғары оқу орнына түскендігін мақтан тұтады.

Өмірге деген кұштарлық, шешесіне тезірек комектесу, 
қолғабыс жасауды ертерек ойланған Боранқұл жоғары оқу 
орнын бітірген соң, аудандық соғыс комиссариатына барып, 
міндетті әскерге кетуге өтініш жазады. Сөйтіп, 1971-1972 
жылдары Ленинград қаласында азаматтық борышын өтеп 
келісімен, бір аптаның ішінде медиңиналық комиссиядан 
өтіп, Совет аудандық ішкі істер бөлімінің қылмыстық ізде- 
стіру бөлімшесінің инспекторы болып орналасады.
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Ішкі істер бөлімінде жұмыс атқарып жүрген кезде ол өз 
ісіне ыждағатты, соншалықты жауапты қарап, қызметін абы- 
роймен атқарды. Жас маманның еңбегі көзге ілініп, 1974 
жылы облыстық аппаратқа жұмысқа шақырылады.

Алғашқыда облыстық ішкі істер басқармасының қылмы- 
стық іздестіру бөлімінің инспекторы, аға инспекторы, бөлім- 
ше бастығы болды. Сол кезде «...әсіресе қылмысты іздестіру 
инспекторы, милицияның аға лейтенанты Боранқұл Құрма- 
шевтің қырағылығының арқасында көптеген қылмыстық 
істер ашылды» деп жазды облыстық «Орталық Қазақстан» 
газеті суретін қоса басып.

Саланы толық меңгерген, шын мәніңдегі үздік те озық қы- 
зметкерді басқарма басшылары Егіндібұлақ аудандық ішкі 
істер бөлімінің бастығы етіп тағайындады. Бұл кезде Бо- 
ранқұл 33 жаста еді. Сол жылдары республика көлеміндегі 
ең жас бөлім бастықтарының бірі болды. Облыстағы опе- 
ративтік жиналыстарға келгенде залда отырған самайын ақ 
қырау шалған подполковник, полковниктерді көргенде: «Бұл 
жұмыста қанша ұзақ болар екенмін? Ауыртпашылығы мол 
жауапкершілік жүгін көтере аламын ба?» деген сұрақтар кө- 
кейіне оралатын.

Боранқұлдың аталған қызмет жолдарының өзі біраз жайт- 
ты аңғартқандай. Өйткені мұндай сенім екінің біріне емес, өз 
кэсібін жақсы білетін, адамдармен тіл табысып жұмыс істей 
алатын, ұйымдастырущылық қабілеті мол, іскер азаматқа 
көрсетілетін еді. Аудан көлемінде он кеңшар болатын, олар- 
дың кейбіреулері аудан ортылығынан 100 шақырым жерде. 
Кейбір кеңшарларда учаскелік инспекторлар болмады. Қыл- 
мыстық оқиғалар болса жедел оперативтік шаралар көрсету 
мүмкіндігі жоқ еді. Директорлармен келісіп, учаскелік ин- 
спекторлар тағайындалды. Аудандық бөлім үйі ертеде са- 
лынған, сырты құлаған, қоршалған шарбақтары сынған, бөл- 
мелері тар, мэжіліс өтетін залда он шақты сынған орындық, 
ескірғен автокөлік қана болатын. Сол күйінде қабылдап алған.



Осы шаруаның барлығына тың көзбен қарап, дос-жолдаста- 
рының көмегімен жөндеу жұмыстарына жүргізіп, кезекшілік 
бөлімін қайтадан жабдықтап шықты. Ішкі істер басқармасы 
басшыларына барып, дүрыс мәселе қоюдың арқасында жаңа 
автокөлік алынды. Бір айта кететіні -  атқарылған жөндеу жү- 
мыстары үшін бюджеттен бір тиын да жүмсалған жоқ.

Қайта қүру кезінде кадрлардың ауысуы жиі болғаны бел- 
гілі. Бірақ, капитан шенінде келген, подполковник шеніне 
дейін жеткен Боранқүл Құрмашев бір орында тапжылмай бір 
мүшел уақыт отырды, абыройға бөленді.

Егіндібүлақ ауданында милиңия бастығы болып жүмыс 
істеп жүрген кезінде болган бір қанқүйлы қылмысты да элі 
үмытпапты. Бірде, желтоқсан айының соңғы күні Абай кең- 
шарының «Жүніс» деген қыстағында Николай деген шопан- 
ды біреулер түн ішінде атып кеткені жайында хабар түсті. 
Тергеу барысында көрші қыстақтағы шопанның көмекшісі 
болып істейін Александр Луңенкодан күдіктенеді. Ол озі 
бүрын бірнеше рет ауыр қылмыс жасаған адам еді. Оқиғаны 
екінші күні тексеру шаралары кезінде 5-6 шақырым жердегі 
қыстақ арасындағы жолдан оқшантай табылады. Оқшантай- 
дың кімдікі екеніне сүрау салғанда бөлімше басқарушысы 
мен кеңшар басшысы оны Луценконың қолынан көрген- 
дерін айғақтады. Қанша тергелгенмен көмекші шопан еш- 
теңе мойнына алмайды. Ештеңе білмеген, ештеңе көрмеген 
болып шықты. Қыстақтың аға шопаны да, отбасы да көмек- 
ші шопанның ешқайда шықпағаны жайында деректер берді. 
Оперативтік топтың кісі өлген бөлмеден тапқан патронды 
тығындаган киіз материалдары мен газет беттерін арнайы 
сарапқа жібергенде шопанның үйіндегі кигізбен, шопан жа- 
зылған газетпен бірдей болып шығады. Содан соң ғана ба- 
рып, қылмыскер өз әрекетін зорға дегенде мойына алды. Кісі 
өлтірушіден «Бүл қылмысты не үшін жасадың?» дегенде, өл- 
ген шопанның әйілімен отбасын қүрып, жақсы қыстаққа ие 
болып қалғысы келетінін айтты.
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Боранқұл басшылық қызметте жүргенде өзінің орнын біл- 
ді. Ешкімге жалтақап, жағынған жоқ. Қызметіне таза, эділ 
болды. Қаңқу сөздерге өзінің көзі жеттпей, тұтқиылдан тез 
шешім қабылдамады. Сондықтан, әріптестері де, халық та 
сыйлады, қай жерде болмасын құрмет көрсетті. Ол бұл кез- 
де ҚарМУ-дың заң факультетін сырттай оқып бітіріп, екінші 
жоғары білім алған болатын.

Егемендігіміздің алғашқы жылдарында облыстық басқар- 
ма басшылығы Боранқұл Құрмашевті селолық аудандар ішін- 
де өте күрделі аудан болып есептелетін Мичурин аудандық 
ішкі істер бөліміне бастық етіп тағайындады. Бұл осы ішкі 
істер бөлімінің тарихында бастық болған алғашқы жергілікті 
халық өкілі еді.

Бұл ауданда да бөлім үйі тозығы жетіп тұр екен. Тез ара- 
да стандартқа сай жөндеу жұмыстарын жүргізіп, облыстық 
басқарма басшыларының назарына ілікті. 1995 жылдың 
аяғында милиңия екіге бөлініп, тергеу комитеті құрылды да 
аудандық ішкі істер бөлімінің үйі тергеу комитетінің құзы- 
рына өтті. Осыған байланысты аудан басшылығы орталықта 
көптен бері бос тұрған екі қабатты, бұрын тұрмыс қажетін 
өтеу комбинаты болған үйді берді. Енді бұл ғимаратты да 
күрделі жөндеуден өткізу кезегі тұрды. Бұл істен де ол сүрін- 
бей өтіп, қиындықты жеңе білді.

Аталған ауданда төрт жылдан астам уақыт басшылық тіз- 
гінін ұстаған кезеңдерде еңбегі жеміссіз болған емес. Осында 
қызметте жүрген кезінде атқарылып жатқан жұмыстарының 
көлемі, күрделілігі, штаттағы қызмекерлердің саны (150-ден 
астам адам), қол жеткен жоғарғы көрсеткіштері үшін облы- 
ста селолық аудандар ішінде ең алғашқы болып полковник 
шеніне ие болды.

Өз қызметін мінсіз атқарғаны жэне құқық қорғау саласын- 
да қол жеткен елеулі табыстары үшін ол облысық ішкі істер 
басқармасының, Ішкі істер министрлігінің көптеген мақтау 
қағаздарымен, бірнеше медальдармен марапатталған.



Боранқұл полиция органынан отставкаға шыққан соң да 
қарап отырған жоқ. «Валют-Транзит Секьюрити» ЖШС-інде 
көп жыл еңбек етті, өзінің жинаған мол тәжірибесін мұнда да 
қолдана білді. Кейіннен «Арлан Плюс» ЖШС-нің бас дирек- 
торының кеңесшісі болды.

Тэуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары шежіре кітапта- 
ры шыға бастағаны белгілі. Бірақ, осы уақытқа дейін ондай 
шежіре кітаптарында Мұрат руының өз атасы Жетібай ұр- 
пақтары жайында ешқандай деректер берілмеген екен. Сон- 
дықтан, Боранкұл көнекөз үлкендерден естіген жэне жас 
кезінде әкесі Қүрмаш жаздырып кеткен деректер негізінде 
«Жетібай үрпақтары» деген атпен кітапша бастырып шығар- 
ды. Кітапшада әкесіне деген сүйіспеншілігі, агайын туыстың 
арасындағы ара салмағы туралы көптеген деректер келтіріл- 
ген. Онда: «... ат жетер төңірекке белгілі, сыйлы, ағайын-туы- 
стары мен таныстары ортасында өте беделді, зор денелі, ба- 
тьф тұлғалы, айтарын бетке айтатын эділ адам болды. Көзі 
көрген үлкендердің айтуынша, ел ішіндегі дау-жанжалды 
шешу кезінде жиналған қауым «билікті Құрмаш айтсын» деп 
отырады екен.

«Жер бетіндегі барлық пэле әділетсіздіктен, қанағатсыз- 
дықтан туады, шырақтарым» деген сөзді де экеміздің аузынан 
жиі естуші едім. Оның берік ұстанған қағидалары: «Алланың 
көрсеткеніне шүкір, бергеніне қанағат» деген түжырыммен 
айтылатын. Бірақ жасы үлғая келе «Барға қанағат, қалғанын 
Құдай жеткізер» дейтін сөзді жиі қайталайтын болды.

«Жақсылықты ұмытпа -  шаттық үшін, жамандықты 
үмытпа -  сақтық үшін» дейтін экемнің тәрбиелік мэні бар 
сөздерін пір түтып, көрсеткен шарапат-шапағатын, ұлағатты 
сөздерін, орамды ойларын, орнықты әңгімелерін ешқашан да 
ұмытпаймын», - деген жолдар бар.

Өмірлік серігі Бақыт жаны ізгі жан болып жолықты, жол- 
дасына серік, берік тірек бола білді. Ерлі-зайыпты екеуі өне- 
гелі отбасында екі ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірді. Балалары-
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ның барлығы да эке жолын қуып, үлкені Рүстем -  Қарағанды 
жоғарғы милиция мектебін бітірсе, Русланы -  Қарағанды 
мемлекеттік университетінің, қызы Роза -  Қарағанды эконо- 
микалық университетінің заң факультеттерін бітіріп, қызмет 
істеп жатыр. Қазір Боранқүл мен Бақыт бірнеше немере сүй- 
ген бақытты ата мен әже.

Қаңтар, 2009 жыл.

БИ ІК ТЕРГЕ БАСТАҒАН БАСПАЛДАҚТАР

Қайрат жасынан әскери киімді арман етті. Сымдай тар- 
тылған киімі бойына жарасқан әскери адамдарды көргенде 
қызыға қарайтын. Сол арманына ол 1993 жылы Қазақстан 
Республикасы ІІМ Жоғары мектебіне түскенде жетті. Үстіне 
мектеп тыңдаушысының киімін киді.

Қайрат Ақтоғай ауданының «Қоңырат» совхозына қара- 
сты «Қарақой» бөлімшесінде дүниеге келеді. Бесінші сынып- 
ты бітіргенге дейін Ақтоғай селосындағы интернатта жатып, 
М.Горький атындағы №1 орта мектепте оқиды. Алтыншы 
сыныптан бастап Қарағандыдағы №3 спорттық мектеп-ин- 
тернатта тэрбиеленеді. Спорттың қай түріне болса да бейім 
ол еркін күресті қалайды. Осында оқып жүрген кезінің өзін- 
де талай жетістіктерге ие болады. Үзбей жаттығудың арқа- 
сында жастар арасындағы Қазақстан чепионатында екі рет 
чемпион, бірнеше дүркін Халықаралық жарыстардың чемпи- 
оны атанады. Сол кезде Ресейдің талай қаласында (Мәскеу, 
Санкт-Петербург), Украинада, Қырғызстанда, Өзбекстанда 
болған жарыстарға қатысады, жүлделермен оралады. 1992 
жылы Н.Әбдіровті еске түсіруге арналған Халықаралық тур- 
нирде бірінші орын алып, Спорт шебері нормасын орындай- 
ды. Сол үшін қырғыздың халық батыры Қобалы Қожамқүлов



құрметіне Бішкекте өткізілген турнирге қатысу құрметіне ие 
болады. Бұл жарыста да 58 кг салмақ санаты бойынша чем- 
пион болып оралады.

Бұл кезде эрі жаттықтырушысы, эрі мектеп-интернаттың 
директоры Бағдәулет Өрбісінов мұны мектеп жанындагы 
олимпиадалық резерв училищесіне алып қалады. Сонда екі 
жыл оқып, спорттың еркін күрес түрінен жаттықтырушы 
мамандыгын алып шығады. Осы шақтарды еске алғанда ол 
өзінің тәлімгерлері Бағдаулет Өрбісіновті, Өмірзақ Байға- 
быловты, Қуандық Мұсахановты ерекше ілтипатпен еске 
алады.

Қайрат Төкешевтің Қарағанды жоғары мектебіне түскен- 
дігін айтып өттік. Ол осында оқып жүрген кезінің өзінде де 
талай жарыстарға қатысып, жауырынын жерге тигізген жоқ. 
Сөйтіп, «күш атасын танымас» дегеннің шындығын дәлел- 
деген.

Оқуын бітірген соң 1997 жылы Қазыбек би атындағы ау- 
дан ішкі істер басқармасының тергеу бөліміне жолдама бер- 
ген. Бұл сонау Тәуелсіздікке қолымыздың жеткен, бірақ ел 
экономикасының құлдыраған, элі қаз тұрып үлгермеген шағы 
болатын. Бұл кезде қылмыс деген бел алып, жұрттың бере- 
кесін кетіріп тұрған болатын. Әсіресе, ауылдан жұмыс іздеп 
қалага келген, бірақ жұмысқа тұра алмаған жастардың қыл- 
мысқа ұрынуы жиілеп кеткен. Сол кезде жас та болса бұған 
бір қылмыстық істі тапсырған еді. Ол бұл жұмысқа құлшына 
кірісті. Соның нәтижесінде бір топтың (ылғи қазақтың бала- 
лары, ішінде бір қыз бар) 15 қылмыстық оқиғаға қатысы бар 
екенін анықтады. Тергеуді төрт ай бойы жүргізді. Бірте-бірте 
қылмыстық топтың серкелерінен бастап орындаушыларына 
дейін қолға түсірді. Істі сотқа тапсырғанда оларға 16 жылдан 
бастап 7 жылға дейін жаза кесті. Өйткені, бұл қылмыстық 
топ кісі тонап күн көрген, кісі де өлтірген.

Осы қылмысты ашқан соң көзге түсіп, облыстық ІІД-нің 
тергеу басқармасына шақырады. Бес жыл істеген соң тергеу



бөлімі бастығының орынбасары болады, капитан шеніне же- 
теді.

Бұдан соң Қайрат Нұрманұлын ҚР Ішкі істер министр- 
лігіне шақырады. Онда ішкі істер департаментінде 1 жыл 
8 ай қызмет атқарып келеді. Өзіміздің облысқа оралған соң 
анықтама бөлімінде бастық болады. Сол жерде қатарынан 
бірнеше жыл еңбек етіп, полицияның подполковнигі шеніне 
ие болады. Бұдан соң біраз уакыт (2008 ж.) Теміртау қалалық 
ішкі істер басқармасында бастық болады.

Қазір полицияның подполковнигі Қайрат Төкешев бір 
жылдан беру Қараганды Ішкі істер басқармасына қарасты 
Орталық полиция бөлімінің бастығы болып қызмет атқару- 
да. Бұл Қарағандының дэл ортасында орналасқан болім. Бұл 
қылмыстық жағдайы өте күрделі аймақ болып саналады. 
Соған қарамастан қылмысты құрықтауда талмай еңбек етуде. 
Жылбасынан бергі өткен 5 айдың ішінде 3,5 мың қылмыстық 
оқиға тіркелген екен. Бөлім қызметкерлерінің ұжьшды жұ- 
мысының арқасында жасөспірімдер қылмысы азая түскен. 
Өйткені эрбір мектепке полиция инспекторы қойылган. Олар 
оқушыларды мектепке келерде қарсы алып, сабағы біткенде 
шығарып салады. Сабақ өтіп жатқан уақытта мектеп маңын- 
да патрульдік қызмет атқарады. Бүрынғыдай кабинетте стол 
басында отырмайды.

- Тіркелген қылмыстардың көпшілігі мүлікке қатысты (ұр- 
лық) болып келеді. Өйткені қазір елдің барлыгы машинала- 
рын аулаларына қояды. Ол күзетілмейді. Бірде болмаса, бір- 
де машинасын тонап кетеді.

Бұрын арнайы жұртшылқты қабылдау күні болатын. Енді 
ондайды қойып, келушілерді күн сайын қабылдайтын бол- 
дым. Егер қылмысты дер кезінде білсек, оның ашылуы да 
оңай болады. Бұған қоса мен өзім тергеуші болғандықтан, 
оқиға орнын, қылмыс болған жерді мұқият қарап, қүжаттар- 
ды дұрыс толтыру мәселесіне қатты көңіл бөлемін. Бұл да 
қылмыстың ашылуына көмегін тигізеді, - дейді подполков-
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ник Қайрат Төкешев, халыққа тек жақсылық тілеген шын 
көңілмен. Ол не айтса да, тұрғындарға, халыққа қамқор болу 
жағына көңіл бөліп, олардың қамқоршысы болуға деген ни- 
етін жасырған жоқ.

Полиция бөлімі бастығының үйінде Жанерке, Бауыржан 
атты екі ұл өсіп келеді. Үлкені мектепте, кішісі бақшада. Кім 
біледі, мұмкін олар да ертеңгі күні әкелері сияқты полиция 
қызметкері болар. Ылайым солай болсын. Әкелері сияқты ха- 
лықтың ілтипатына, алғысына бөленген болса жетіп жатыр.

2010 жыл.

ЕСКЕРТУ: Қазір Қайрат полковник шенінде, Жезқазган 
қалалық ПБ-ның бастығы.

АРДАҚТЫ  АЗАМ АТ ЕДІ

Арманы алысқа шырқаған, алда талай істер атқаруга бел 
буған Қазыбек бір сэттің ішінде қайгылы қазаға ұшьфады. 
Құлын-тайдай бірге ойнаған достарын, айрандай ұйып оты- 
рған өтбасын тастап, бақилыққа аттанып жүре беруіне атың 
өшкір сұм ажал мэжбүр етті.

Полиция полковнигі Қазыбек Латыпұлы небары 49 жасқа 
енді ғана қараган еді. Ол Шет ауданының Абай атындагы 
колхозда дүние есігін ашқан. Орта мектептен соң «Ақшатау» 
совхозында құрылысшы болып еңбек жолын бастайды.

Білім қуған өндір жас 1984 жылы Қарағанды педагогика- 
лық институтын бітірген соң сол кездегі Ағадыр ауданын- 
дағы К.Маркс атындағы орта мектепте мұғалім болады. Бі- 
раз уақыт Ағадырда «Жезқазған ауыл құрылысы» өндірістік 
учаскесінде шебер болып та еңбек етеді.

Кейінде Көліктегі Орталық ІІД Тэрбие жэне кадр жұмы- 
сы басқармасының бастығы лауазымына, полиция полков- 
нигі шеніне дейін көтерілген Қазыбек Қойлыбаевтың құқық



қорғау органындағы қызметі Ағадыр ауданындағы ІІБ-де 
кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлығынан 
басталған екен. Зерделі жастың өмір жолына саралап қарап 
отырсақ -  оның өсу баспалдағы өте жиі екен. Осында эр түр- 
лі лауазымдарды эр түрлі қызметтер атқарады. Алты жылдан 
соң аудандық ішкі істер бөлімі бастығының тэрбие жэне әле- 
уметтік-құқықтық жүмыстар жөніндегі орынбасарлығына 
көтеріледі. Бүл аудандық деңгейдегі жоғары лауазымдық қы- 
змет еді. Осы қызметге жүріп ол талай жас қызметкерді өмір- 
ге оң көзбен қарауды үйретті. Қызмет бабында болсын, басқа 
да жағдайларда болсын кейінгілерге дұрыс жүріп-түрудың 
үлгісін көрсетті. Бірақ қызмет атқара жүріп КСРО ІІМ Қа- 
рағанды жоғары мектебін бітіріп, екінші жоғары білім алған 
Қазыбектің келешегі әлі алда болатын.

Оны сол екінші жоғары білім алған 1997 жылы Ақмола 
облыстық ІЩ-нің Жол полициясы басқармасына қызметке 
ауыстырады. Мүнда да алты жылдай қызмет атқарғанда аты- 
на кіршік келтірмейді.

Бүдан соң төрт жылға жуық Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Кадр жүмыстары жөніндегі департа- 
ментінде қызметте болған Қазыбек Көліктегі Орталық ІІД 
Тәрбие жэне кадр жүмысы басқармасының бастығы етіп 
жоғарылатылады.

-  Ол өзін осы қызметте жан-жақты азамат екендігін көр- 
сете білді. Тек жақсы жағынан ғана көрінді. Білікті басшы, 
тамаша үйымдастырушы екендігін танытты. Депаратамент- 
тің жеке құрамы арасында зор бедел мен үлкен құрметке ие 
болды. Ол тамаша спортшы еді. Спорттың волейбол, стол 
теннисі жэне еркін күрес сияқты түрлерінен разряды болды. 
Сондықтан, ол департаменттің құрама командасының белді 
мүшесі еді. Қашан да әр түрлі спорттық жарыстарға белсене 
қатысып, жүлделі орандарға ие болып жүрді, -  деп еске ала- 
ды бірге қызмет атқарған бастығы, ҚР ІІМ Есірткі бизнесі- 
не қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті



төрағасының орынбасары Темірбай Ахметов. Кейін бұлар- 
дың сыйластығы достыққа дейін ұласады.

Жұмыстағы жоғары көрсеткіші жэне мүлтіксіз қыз- 
меті үшін Қазыбек Латыпүлына полиция полковнигі шенін 
мерзімінен бүрын берген екен. Ол жеке қүрам арасында өза- 
ра түсіністік пен өзара сыйластық қатынасты эрқашан жоға- 
ры қоя білген. Қарамағындағылардың қажетін аша біліп, 
эрқашан қол үшын берген. Қазір Департаментте қызмет- 
керлердің көпшілігі Қазыбектің қайырымдылығын, қажет 
болған жағдайда күнделікті жүмыста болсын, қызметте өсуі- 
не болсын, эрқашан баға жетпес тәжірибелік көмек көрсетіп 
отыратындығын ілтипатпен еске алады.

Қазыбектің қарамағында Ішкі істер министрлігінде жэне 
Көліктегі Орталық ІІД-де бірге қызмет атқарған Қайрат Жа- 
хин эрқашан оның жүмыстағы біліктілігін, кез келген адам- 
мен ортақ тіл табыса алатын қарапайымдылығын, өмірдегі 
кез келген қиын сәтте қажет адамға қол үшын беруге даяр 
түратын қасиеттердің тек осы кісіге ғана тэн екендігін ерек- 
ше атап өтеді.

Бірде, дәлірек айтқанда, 2007 жылдың көктемінде Астана 
қаласында болған бір оқиғаны жолдастары элі күнге дейін 
айтып отырады. Сол күні ішінде бір топ адамы бар маши- 
на су арнасының жанынан өтіп бара жатады. Кенет Қазыбек 
мүзға кептеліп қалған кішкентай үл баланы көреді де, маши- 
наны тоқтата салып, қүтқару үшін жүгіріп барады. Қолымен 
тартқылап, ала алмайды. Ол дереу жанындағы үйлердің 
бірінің ашық жертөлесіне кіріп кетіп, күрек тауып алып 
шығады да, сол күрекпен мүзды босатып, баланы судан алып 
шығады. Сол кезде баланың ата-анасы да келеді. Олар Қа- 
зыбекке алғысын жаудырып, үйлеріне шақырады, аты-жөнін 
айтуды сүрайды. Бүл болса ризашылығын білдірген ата-анаға 
ешнәрсенің керек еместігін, баланы эрқашан бақылап отыру 
қажеттігін айтып, машинасына мінеді. Барлығы жолын эрі 
қарай жалғастырады.



Полиция полковнигі Қазыбек Қойлыбаев өзінің күнделікті 
жүмысында адалдық, тэртіптілік принциптерін басшылыққа 
алады. Өзінің қарамағындағыларды жекелеген жағдайларға 
терең бойлап қарау керектігіне үйретеді, эрбір адамның ар- 
тында оның тағдыры, оның болашағы, оның туысқандары, 
балалары мен ата-анасы бар екендігін эрқашан айтып оты- 
рады.

Қазыбек Латыпүлы бір Аллаһтың қүдіретіне сенетін, жүма 
сайын мешітке баратын, міскіндерге садақа беруді дәстүр- 
ге айналдырған. Ол бірге қызмет атқаратындарга өз халқын 
сүюді, республикамыздың заңдарын қатаң сақтауды, азамат- 
тардың қүқықтары мен мүддесін қорғауды эрқашан айтып 
отыратын.

Қазыбек қызметінде гана емес, үйде де өзінің қадір-қа- 
сиетімен көріне білген, отбасына қамқор бола білген аза- 
мат. Оның Қүдай қосқан қосағы, жарының жарқын бейнесін 
жүрегінің түбіне мэңгілікке сақтаған Алмагүл Шэріпова му- 
зыка пэнінің мүғалімі.

«Ақ ңайың арьілды ақ цардан,
Сандугаш сайраса бақтардан.
Елесің жоц болып тэтті арман,
Келесің жаным цай жацтардан», — деген сағыныш эні тө- 

гіле жөнелгенде жанын қоярға жер таппай, жарын еске ала- 
ды. «Жаның жаннатта, тэнің рахатта болсын» деп дүғасын 
қайырады.

Отбастарында көзінің ағы мен қарасындай екі баласы 
бар. Үлкен қызы Арайлым Латипова заңгер, қазір Павлодар 
облысының Ақсу ауданында прокурордың көмекшісі. Үлы 
Ералы да заңгер, қазір Бас прокуратурада қызмет атқарады. 
Ералы элі шаңырақ көтерген жоқ. Ал Арайлым болса, екі 
жиен иіскетіп отыр. Оның үлкені Аружан болса: «Ата, Аста- 
на, полковник» деп атап кеткен нағашы атасынан элі күдер 
үзген жоқ, бір күні келіп қалар деген оймен есікке қарап жүр.

-  «Әкенің жақсылығы жездедей-ақ» деген рас екен, -  дей-

—С<119^0—



ді Алмагүлдің сіңлісі, Қали Байжанов атындағы облыстық 
филармонияда қызмет атқаратын Зэмзагүл Шэріпова. -  Жез- 
демнің жарқын жүзі көз алдымнан элі кетер емес. Есікті 
ашып, кіріп келіп: «Зәмкен, халің қалай, ауырған жоқсың 
ба?» дейтін сияқты. Әкемнің орнына маңдайымнан иіскеуші 
еді. Мен оған еркелейтінмін, -  деген кезде дауысы дірілдеп, 
мөлдір моншақтай болып, жанарына жас үйірілді.

Жүмысына асыққан беті ол орнынан көтеріліп, есікке бет- 
теді. Аяулы жездесін есіне алған Зэмзагүлдің кірпіктеріне 
тағы бірнеше тамшының ілінгені сөзсіз.

Осындай ауылы ардақтаған, қызметтестері қүрмет түтқан 
асыл азаматтың аты өшпей, эрқашан елдің есінде жүретінді- 
гіне ағайын-туыстары кэміл сенеді.

2009 ж.

АРМ А Н  АДАСТЫ РМ АЙ ДЫ

Қойтас-қойтас жартасты тауы, көгарай шалғынды жайла- 
уы бар кең өлкенің жаз бойы қызығын балалар көреді. Мол 
шалғынды аралап бүлдіргенін теріп, қызыққа батады. Күзде 
мектепке жиналғанда жаз бойғы көргендерін айтып талайға 
дейін тауыса алмай жүреді. Сондай Үңірек ауылының арман- 
шыл бүлдіршін баласының бірі Серікбай еді. Әкесі Адамбек 
болса ауылдың ферма меңгерушісі болғандықтан, үнемі ат 
үстінде. Таңертең ерте кетіп кеш қайтады. Үйде болғанынан 
болмағаны көп. Ол кісі ¥лы Отан соғысына Батыс майда- 
нындағы 350-ші дивизияның 82-ші батальонының қүрамын- 
да Польшаны, Чехословакияны азат етуге қатысып, Германия 
жерінде үрыс жүргізген. Днепр, Прут, Висла, Одер өзендерін 
кешіп өту кезіндегі қан майданның қақ ортасында болған. 
Сол үшін бірнеше медальдармен марапатталған. Соғыс кезін- 
де төрт рет жарақат алып, госпитальда емделіп шыққан соң 
қатарға қайта қосылып отырған.



Серікбай да әкесіне тартып еңбекшіл болып өсті. Кішкен- 
тай кезінде әкесінің тізесіне отырып алып, соғыс туралы ай- 
тқан әңгімелерін сан тыңдаған. Көп балалы үйдің шаруасын 
анасы тап-түйнақтай етіп қоятын. Серікбай болса кішкентай 
кезінің өзінде анасы, дүниеге он бір бала әкелген «Ардақты 
ана» Кэмилаға көмекші бола білді. Ағаларына қарап бой тү- 
зесе, інілерінің қамқоршысы еді. Жоғары кластарға барғанда 
басқа балалар сияқты ауылдың қат-қабат тірлігіне бүл да ара- 
ласты. Жазғы каникул кездерінде шөп шабуға кетті, қызыл 
қырман басынан табылды.

Мектепте де жаман оқыған жоқ. Әдеби кітаптарды, оның 
ішінде шытырман оқиғалы кітаптарды басына жастап жатып 
оқитын. Әсіресе, милиңия өмірінен жазылған шығармалар 
қолынан түспейтін. Сол кітаптардағы милиция қызметкер- 
леріндей болсам ғой деп арман ететін. Бір жолы қазақ әде- 
биеті сабағында мүғалім «Кім болам?» деген тақырыпта 
еркін шығарма жаздырды. Серікбай болса көп ойланбастан 
«Тергеуші боламын» деп жазған еді. Әрине, ол кезде бала- 
ның балғын арманы қол жетпес қиял сияқты болып көрініп, 
кейбіреулердің күлкі-келемежіне де айналған. Ал, біздің кей- 
іпкеріміз бүған мойыған жоқ, қайта өзініц сол арманға же- 
тетіндігін көрсетіп, қайсарлық танытты.

Ауылдағы орта мектепті бітірген соң жоғары оқу орны- 
на жолдама алу мақсатында бір жыл фермада малшы болып 
жүмыс атқарды да, келесі жылы КСРО ІІМ Қарағанды жоға- 
ры мектебіне барып түсті. Жоғары оқу орнында ол бөлімше 
командирі болды. Әскерде болмағандықтан, әуелде қиындық 
көргені рас, бірақ қиындықтың бэрі де күнделікті ізденістің 
арқасында артта қалды. Бүдан басқа да қоғамдық жүмы- 
старға белсене араласты.

Ішкі істер органдарындағы еңбек жолын 1978 жылы 
Жезқазған қалалық ішкі істер бөлімінде милицияның 
учаскелік инспекторы болып бастап, кейін аға учаскелік 
инспектор болады. Оқуын бітірген соң жолдамамен кел-



генде оған екі жолдың бірін таңдау керек болды. Әуелгісі
-  Жезқазған облыстық ішкі істер басқармасындағы жетінші 
бөлім еді. Екіншісі -  қылмысты іздестіру бөлімі болатын. 
Бірақ Серікбай үшінші жолды таңдады. Ол Жезқазған қа- 
лалық ішкі істер бөліміне учаскелік инспектор болып кетті. 
Оның мүндай жолды таңдауына сол кезде облыстық ішкі 
істер басқармасын басқарған, милиңияның генерал-майоры 
Мүрат Қүрманов, полковниктер Сатан Қарашолақов, Бораш 
Дағаров, Нөкеш Ақпанов сияқты ағалары ықпал еткен еді. 
Өйткені жоғарыда аталған бөлімдерге баратын болса, пэтер 
алу қиындығы туындайды. Сондықтан да, сол кездің өлшемі 
бойынша ең төменгі қызметтен бастауына тура келді.

Осы кездерде өзінің жүмысқа ықтияттылығымен, алған 
тапсырманы бүлжытпай орындаушылығымен көзге түскен 
ол екі жылдан соң «Милицияның үздігі» төсбелгісімен мара- 
патталады. Сол 1980 жылы Қазақ КСР ІІМ жасағының құра- 
мында Мэскеу олимпиадасында қоғамдық тэртіпті сақтауға 
қатысады. Келесі жылы Ульяновск қаласындағы Лениннің 
мемориалдық кешенінде өткізілген үздік учаскелік инспек- 
торлардың бүкілодақтық жиынына барып қайтады. Төрт жыл 
өткен соң оны Ағадыр аудандық ішкі істер бөліміне қарасты 
Ақшатау поселкелік милиция бөлімшесіне (қазір Шет ау- 
данының күрамында) бастық етіп жібереді. Осыдан бастап 
Серікбайдың қызмет барысындағы лауазымының көтерілу 
баспалдақтары басталады.

Ақшатау поселкелік полиция бөлімі ол кезде ең үлкен 
бөлімдердің бірі болатын. Мүндағы қызмет ауыр еді. Өйт- 
кені оған Ақшатау мен Ақжал поселкелері, «Ақшатау», «Қа- 
рабүлақ» совхоздары түгелдей жэне «Ақшағыл» совхозы- 
ның Мыржықбай бөлімшесі қараған еді. Ал Ақжалда «қара 
жүмысқа» кесілгендер түратындықтан, арнайы комендатура 
жүмыс істеген еді. Оның үстіне Ақшатаудың жанынан өтетін 
үлкен күре жолдың бойында да оқиға аз болмайтын.

Ақшатауға күзде ауысып келген кезі. Келесі жылдың ба-



сында бірінен соң бірі үш кісі өлімі болды. Капитан шенін 
жуырда ғана алған, 27 жастағы жас бастықтың түйыққа тіре- 
лер шағы тақалған еді. Сол кезде генерал-майор Мүрат Құр- 
мановтың басқалар сияқты бүйыра сөйлемей, ақырын ғана:

- Балам, көмек керек пе? -  деғен бір ауыз жылы сөзінің өзі 
оған қанат бітіргендей болды.

- Жоқ, өзіміз ашамыз, - деп нық жауап берді бүл. Сөйтті де 
қарамағындағы бүкіл қызметкерлерді жинап алып: - Көмек 
сұрасақ, облыстан да, республикадан да келеді. Бірақ олар жер 
жағдайын, ел жағдайын білмейді. Сондықтан да, олардың жа- 
нында бір-бір кісіден жүріп таныстыру қажет. Бізде оған уақыт 
жоқ. Біздің өзіміздің күш-қуатымыз жетеді. Соны дұрыстап 
пайдаланайық. Бұған қалай қарайсыздар? - деген болатын.

Жиналгандар бұл сөзді құп алды да, дереу жұмысқа кірісіп 
кетті.

Шын мэнінде көп ұзаған жоқ, үш қылмыстың үшеуі де 
ашылып, қылмыскерлер тұзаққа түсті.

Алғашқы өлтірілген Шлегель деген жас әйел еді. Оны эу- 
елі зорлаған, содан соң өлтірген. Бүкіл поселкеде сөйлесіл- 
меғен жан қалған жоқ. Ақыры өлтірген кісі табылды. Ол осы 
жердің тұрғылықты бір жігіті болып шықты. Екеуі бірге арақ 
ішкен, содан соң артынан қылмыс жасалған. Қалған екі адам- 
ды өлтіргендер де табылды. Бұларға да бірлесіп арақ ішу се- 
беп болған.

Серікбай Адамбекұлы осы кездегі қызметінде жергілік- 
ті жердің адамдарының милицияға деген кұрметін ерекше 
атайды. Соның ішінде сол кезде Ақшатау кен комбинатының 
директоры болған Барлық Садықов марқұмның көмегінің зор 
болғандығын ұмытпақ емес.

Ақшатауда үш жылға жуық қызмет атқарған соң Жезді ау- 
дандық ішкі істер бөлімі бастыгының оперативтік жұмыстар 
жөніндегі орынбасары болып ауыстырылады. Ол мұнда да 
өзінің оперативтік жұмысқа деген бейімін жетілдіре түседі. 
Ауданда негізінен байырғы түрғындар орналасқан. Басқа
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жақтан келгендер онша көп емес. Бірде аудан орталығында 
тұратын, Қызылорда облысынан көшіп келген бір адамның 
әйелін белгісіз біреулердің пышақтап кеткендігі туралы ха- 
бар түседі. Өзі мосқалдау, ал әйелі элі отызға толмаған екен. 
Тексере келе эйелін қызғаныштың салдарынан күйеуінің өзі 
бауыздап тастағаны анықталды.

Мүнда екі жылдай қызмет атқарған соң Ақтоғай аудан- 
дық ішкі істер бөліміне бастық етіп ауыстырылады. Қазір 
Серікбай Ақтоғай ауданы халқының қарапайымдылығына, 
достыққа деген адалдығына, адамгершіліктің ақ туын эрқа- 
шан жоғары ұстайтындығына тэнті болып отырады. Осын- 
да болған жан түршігерлік бір оқиға Серікбайдың элі есінде. 
Бұл оқиғаны милиция киімін киген бір қанішер жасаған екен. 
Бір күні «Қоңырат» совхозының орталығы мен «Жалаңаш» 
бөлімшесінің арасынан екі қыздың мэйіті табылады. Екеуі де 
сол ауданның қыздары болып шығады. Сұрастыра-сұрастыра 
ол қыздардың осында жуырда басқа жақтан келген милици- 
онердің машинасының кабинасынан көргендер анықталады. 
Тексере келгенде ол адам ешқандай да милиционер емес, 
милицияньщ киімін киген алаяқ біреу болып шығады. Ол 
басқа жақтан келген, бұрын сотталған бір адам екен. Ауыл 
адамдары сенгіш қой. Одан ешкім құжат көрсетуін сұра- 
маған, қонақ етіп, үйлеріне қондырып, алдына табақ тартқан. 
Тіпті, біреу өзінің машинасын беріп қойыпты. Ол қыздарды 
алдап апарып, әуелі зорлаған, одан соң машинамен қуалап 
жүріп басып өлтірген екен. Алаяқ, тісқаққан, өте қу адам. 
Оның қылмысын мойындату оңайға түспейді. Тек бұлтарт- 
пас дәлелдердің арқасында ғана (оқиға орнындағы із, киіміне 
жұққан қыздардың қаны) ол қылмысын мойнына алады. Бұл 
оқиға Ақтоғай ауданы тұрғындарының арасында қобалжу 
туғызып, халықтың милиция қызметкерлеріне деген сенім- 
сіздігін арттыра бастайды. Тек соңынан халықпен кездесіп, 
түсіндіру жұмыстарын жүргізген соң ғана бэрі дүрысталған 
екен.



Ақтоғайдан Шет ауданы ішкі істер бөлімінің бастығына 
ауыстырады. Мұнда 1995 жылы Мемлекеттік терге коми- 
тетінің ашылуына байланысты ол аудандық МТК бөлімінің 
бастығы болады. Сол кездерде де талай қылмыстың ашылуы- 
на куэ болып, өзі де атсалысады. Бірақ, екі жылдан соң кұқық 
қорғау органдарындағы реформаға орай тергеу комитеті та- 
ратылған кезде қайтадан Шет аудандық ішкі істер бөлімінің 
бастығы лауазымына тағайындалып, 2000 жылға дейін қыз- 
мет атқарады.

Бұдан соң біраз жыл Шымкент қаласына барып, Оңтүстік 
Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасында қызмет атқа- 
рып келуіне тура келеді. Мұнда эуелде Бас басқармада Жедел 
қызмет басқармасының кадр жөніндегі орынбасары, бір жыл- 
дан соң Жедел қызмет басқармасының бастығы лауазымына 
жоғарылатылады. Осы басқармада қызмет атқарып жүрген 
кезінде ұйымдасқан қылмыспен күрес, есірткі бизнесімен 
күрес жэне басқа да басқармалардың қызметкерлерімен бір- 
лесе отырып, аса бір үлкен қылмыстық топты әшкерелеп, 
қолға түсірген болатын. Ішінде «Жора Ташкентский» деген 
лақап аты бар қылмыстық ортаның серкесі бастаған талай 
қылмыскерлер жиналып, алдарына бірнеше мақсат қояды. 
Олар -  Қазақстан бойынша, оның ішінде Оңтүстік Қазақстан 
бойынша өздерінің ықпал ету аймақтарын бөліске салу, ортақ 
қор («общак») құру, Ауғанстан, Тәжікстан арқылы келетін 
есірткі тасымалдау арнасын құрып, оның мүлтіксіз жұмыс 
істеп түруын қамтамасыз ету болған. Бірақ жоғары деңгейде 
өткен, сауатты ұйымдастыру жүмыстарының арқасында қыл- 
мыстық ортаның серкелері өте үлкен есірткімен жэне көпте- 
ген қарулармен қолға түсіп, тиісті жазаларын алды. Осыдан 
соң олар аяқтарын байқап басатын болды.

Секең Шымкентте болған тағы бір оқиғаны еске алды. 
Бүл жолы қылмыскер басқа емес, өздерімен қатар қызмет 
етіп жүрген, жоғары лауазымды адам болып шығады. Ман- 
сапқор, пайдакүнемдер қай жерде болмасын кездеседі ғой.



генде оған екі жолдың бірін таңдау керек болды. Әуелгісі
-  Жезқазган облыстық ішкі істер басқармасындағы жетінші 
бөлім еді. Екіншісі -  қылмысты іздестіру бөлімі болатын. 
Бірақ Серікбай үшінші жолды таңдады. Ол Жезқазған қа- 
лалық ішкі істер бөліміне учаскелік инспектор болып кетті. 
Оның мүндай жолды таңдауына сол кезде облыстық ішкі 
істер басқармасын басқарған, милиңияның генерал-майоры 
Мүрат Қүрманов, полковниктер Сатан Қарашолақов, Бораш 
Дағаров, Нөкеш Ақпанов сияқты агалары ықпал еткен еді. 
Өйткені жогарыда аталган бөлімдерге баратын болса, пэтер 
алу қиындығы туындайды. Сондықтан да, сол кездің өлшемі 
бойынша ең төменгі қызметтен бастауына тура келді.

Осы кездерде өзінің жүмысқа ықтияттылығымен, алган 
тапсырманы бүлжытпай орындаушылығымен көзге түскен 
ол екі жылдан соң «Милиңияның үздігі» төсбелгісімен мара- 
патталады. Сол 1980 жылы Қазақ КСР ІІМ жасағының қүра- 
мында Мэскеу олимпиадасында қоғамдық тэртіпті сақтауға 
қатысады. Келесі жылы Ульяновск қаласындағы Лениннің 
мемориалдық кешенінде өткізілген үздік учаскелік инспек- 
торлардың бүкілодақтық жиынына барып қайтады. Төрт жыл 
өткен соң оны Ағадыр аудандық ішкі істер бөліміне қарасты 
Ақшатау поселкелік милиңия бөлімшесіне (қазір Шет ау- 
данының қүрамында) бастық етіп жібереді. Осыдан бастап 
Серікбайдың қызмет барысындағы лауазымының көтерілу 
баспалдақтары басталады.

Ақшатау поселкелік полиция бөлімі ол кезде ең үлкен 
бөлімдердің бірі болатын. Мүндағы қызмет ауыр еді. Өйт- 
кені оған Ақшатау мен Ақжал поселкелері, «Ақшатау», «Қа- 
рабұлақ» совхоздары түгелдей жэне «Ақшағыл» совхозы- 
ның Мыржықбай бөлімшесі қараған еді. Ал Ақжалда «қара 
жүмысқа» кесілгендер түратындықтан, арнайы комендатура 
жүмыс істеген еді. Оның үстіне Ақшатаудың жанынан өтетін 
үлкен күре жолдың бойында да оқиға аз болмайтын.

Ақшатауга күзде ауысып келген кезі. Келесі жылдың ба-



сында бірінен соң бірі үш кісі өлімі болды. Капитан шенін 
жуырда ғана алған, 27 жастағы жас бастықтың тұйыкқа тіре- 
лер шағы тақалған еді. Сол кезде ғенерал-майор Мұрат Құр- 
мановтың басқалар сияқты бұйыра сөйлемей, ақырын ғана:

- Балам, көмек керек пе? -  деген бір ауыз жылы сөзінің өзі 
оған қанат бітіргендей болды.

- Жоқ, өзіміз ашамыз, - деп нық жауап берді бұл. Сөйтті де 
қарамағындағы букіл қызметкерлерді жинап алып: - Көмек 
сұрасақ, облыстан да, республикадан да келеді. Бірақ олар жер 
жағдайын, ел жағдайын білмейді. Сондықтан да, олардың жа- 
нында бір-бір кісіден жүріп таныстыру қажет. Бізде оған уақыт 
жоқ. Біздің өзіміздің күш-қуатымыз жетеді. Соны дұрыстап 
пайдаланайық. Бұған қалай қарайсыздар? - деген болатын.

Жиналғандар бұл сөзді құп алды да, дереу жұмысқа кірісіп 
кетті.

Шын мэнінде көп ұзаған жоқ, үш қылмыстың үшеуі де 
ашылып, қылмыскерлер түзаққа түсті.

Алғашқы өлтірілген Шлегель деген жас әйел еді. Оны эу- 
елі зорлаған, содан соң өлтірген. Бүкіл поселкеде сөйлесіл- 
меген жан қалған жоқ. Ақыры өлтірген кісі табылды. Ол осы 
жердің тұрғылықты бір жігіті болып шықты. Екеуі бірге арақ 
ішкен, содан соң артынан қылмыс жасалған. Қалған екі адам- 
ды өлтіргендер де табылды. Бұларға да бірлесіп арақ ішу се- 
беп болған.

Серікбай Адамбекүлы осы кездегі қызметінде жергілік- 
ті жердің адамдарының милицияға деген құрметін ерекше 
атайды. Соның ішінде сол кезде Ақшатау кен комбинатының 
директоры болған Барлық Садықов марқұмның көмегінің зор 
болғандығын үмытпақ емес.

Ақшатауда үш жылға жуық қызмет атқарған соң Жезді ау- 
дандық ішкі істер бөлімі бастығының оперативтік жүмыстар 
жөніндегі орынбасары болып ауыстырылады. Ол мұнда да 
өзінің оперативтік жұмысқа деген бейімін жетілдіре түседі. 
Ауданда негізінен байырғы тұрғындар орналасқан. Басқа
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жақтан келгендер онша көп емес. Бірде аудан орталығында 
тұратын, Қызылорда облысынан көшіп келген бір адамның 
әйелін белгісіз біреулердің пышақтап кеткендігі туралы ха- 
бар түседі. Өзі мосқалдау, ал әйелі элі отызга толмаған екен. 
Тексере келе эйелін қызғаныштың салдарынан күйеуінің өзі 
бауыздап тастағаны анықталды.

Мүнда екі жылдай қызмет атқарған соң Ақтоғай аудан- 
дық ішкі істер бөліміне бастық етіп ауыстырылады. Қазір 
Серікбай Ақтоғай ауданы халқының қарапайымдылығына, 
достыққа деген адалдығына, адамгершіліктің ақ туын эрқа- 
шан жоғары үстайтындығына тэнті болып отырады. Осын- 
да болған жан түршігерлік бір оқиға Серікбайдың элі есінде. 
Бүл оқиғаны милиция киімін киген бір қанішер жасаған екен. 
Бір күні «Қоңырат» совхозының орталығы мен «Жалаңаш» 
бөлімшесінің арасынан екі қыздың мэйіті табылады. Екеуі де 
сол ауданның қыздары болып шығады. Сұрастыра-сұрастыра 
ол қыздардың осында жуырда басқа жақтан келген милици- 
онердің машинасының кабинасынан көргендер анықталады. 
Тексере келгенде ол адам ешқандай да милиционер емес, 
милицияның киімін киген алаяқ біреу болып шығады. Ол 
басқа жақтан келген, бұрын сотталған бір адам екен. Ауыл 
адамдары сенгіш қой. Одан ешкім құжат көрсетуін сұра- 
маған, қонақ етіп, үйлеріне қондырып, алдына табақ тартқан. 
Тіпті, біреу өзінің машинасын беріп қойыпты. Ол қыздарды 
алдап апарып, әуелі зорлаған, одан соң машинамен қуалап 
жүріп басып өлтірген екен. Алаяқ, тісқаққан, өте қу адам. 
Оның қылмысын мойындату оңайға түспейді. Тек бұлтарт- 
пас дәлелдердің арқасында ғана (оқиға орнындағы із, киіміне 
жұққан қыздардың қаны) ол қылмысын мойнына алады. Бұл 
оқиға Ақтоғай ауданы тұрғындарының арасында қобалжу 
туғызып, халықгың милиция қызметкерлеріне деген сенім- 
сіздігін арттыра бастайды. Тек соңынан халықпен кездесіп, 
түсіндіру жұмыстарын жүргізген соң ғана бэрі дұрысталған 
екен.



Ақтоғайдан Шет ауданы ішкі істер бөлімінің бастығына 
ауыстырады. Мұнда 1995 жылы Мемлекеттік терге коми- 
тетінің ашылуына байланысты ол аудандық МТК бөлімінің 
бастығы болады. Сол кездерде де талай қылмыстың ашылуы- 
на куэ болып, өзі де атсалысады. Бірақ, екі жылдан соң құқық 
қорғау органдарындағы реформаға орай тергеу комитеті та- 
ратылған кезде қайтадан Шет аудандық ішкі істер бөлімінің 
бастығы лауазымына тағайындалып, 2000 жылға дейін қыз- 
мет атқарады.

Бұдан соң біраз жыл Шымкент қаласына барып, Оңтүстік 
Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасында қызмет атқа- 
рып келуіне тура келеді. Мұнда әуелде Бас басқармада Жедел 
қызмет басқармасының кадр жөніндегі орынбасары, бір жыл- 
дан соң Жедел қызмет басқармасының бастығы лауазымына 
жоғарылатылады. Осы басқармада қызмет атқарып жүрген 
кезінде ұйымдасқан қылмыспен күрес, есірткі бизнесімен 
күрес жэне басқа да басқармалардың қызметкерлерімен бір- 
лесе отырып, аса бір үлкен қылмыстық топты әшкерелеп, 
қолға түсірген болатын. Ішінде «Жора Ташкентский» деген 
лақап аты бар қылмыстық ортаның серкесі бастаған талай 
қылмыскерлер жиналып, алдарына бірнеше мақсат қояды. 
Олар -  Қазақстан бойынша, оның ішінде Оңтүстік Қазақстан 
бойынша өздерінің ықпал ету аймақтарын бөліске салу, ортақ 
қор («общак») құру, Ауғанстан, Тәжікстан арқылы келетін 
есірткі тасымалдау арнасын құрып, оның мүлтіксіз жұмыс 
істеп тұруын қамтамасыз ету болған. Бірақ жоғары деңгейде 
өткен, сауатты ұйымдастыру жұмыстарының арқасында қыл- 
мыстық ортаның серкелері өте үлкен есірткімен жэне көпте- 
ген қарулармен қолға түсіп, тиісті жазаларын алды. Осыдан 
соң олар аяқтарын байқап басатын болды.

Секең Шымкентте болған тағы бір оқиғаны еске алды. 
Бұл жолы қылмыскер басқа емес, өздерімен қатар қызмет 
етіп жүрген, жоғары лауазымды адам болып шығады. Ман- 
сапқор, пайдакүнемдер қай жерде болмасын кездеседі ғой.



Бірақ мұндай болады деп ешқашан ойлаған емес. «Қылмы- 
стық полицияның бастығы есірткі бизнесімен айналысады» 
деген хабар түседі. Бұл туралы облыстық Бас басқарманың 
бастығы, генерал Нұрымбек Артықбаевқа мэлім етеді. Ақы- 
рын тексеріп көрсе, бірте-бірте бэрі анықтала бастайды. Бір- 
неше үйі бар екен. Содан оның үйлерін тінткен кезде аса үл- 
кен көлемде есірткі жэне көптеген қару, қомақты сомадағы 
ақша табылады. Сөйтіп, ол он жылды арқалап кете барады. 
Қызмет десе қызметі, бедел десе беделі, байлық десе бай- 
лығы бар азаматқа не жетпейтіндігіне Секен осы күнге дейін 
таң қалады.

Шымкентте адам жаны түршігерлік тағы бір оқиға бо- 
лыпты. Бұл жолы орталық мазар тонала бастайды. Өлген 
адамдардың қабірін ашып, алтын тістерін, басқа да алтын 
әшекейлерін тонай бастаған. Ел арасында толқу пайда бо- 
лады. Сол кезде күндіз-түні, ауа райының қолайсыздығы- 
на қарамастан еңбек етудің арқасында Қызылорда, Шым- 
кент жағында осындай қылмысты кәсіп еткендерді қолға 
түсіреді.

Қазір Серікбай Адамбекұлының ішкі істер органдарында 
қызмет атқарганына 35 жыл уақыт болған екен. Осы жылдар 
ішінде ол өзінің негізгі қызметімен қоса қоғамдық жұмыстар- 
ды да белсене атқарды. Мәселен, Ақтоғай жэне Шет ауданда- 
рында қызмет атқарып жүрген кезінде аудандық Кеңестердің 
депутаты, аудандық партия комитетінің мүшесі болды. Ол 
қай жерде болмасын жастар тэрбиесіне ерекше назар ауда- 
рып отырды. Ол кісінің қарамағында қызмет атқарған, ол 
кісі тәрбие беріп, оқуға аттандырған талай жас бұл күнде кең 
байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде қоғамдық тэртіпті сақтау 
ісінде тындырымды еңбек етіп, халық тыныштығын күзету- 
де. Серікбай Адамбекүлы жастар тәрбиесін аталардан қалған 
үлағатты, өшпес өнеге деп біледі. Сондықтан да, оған терең 
мэн береді. Осы саладағы тамаша нәтижесі ескерусіз қал- 
май «Қоғамдық тэртіпті сақтаудағы қызметі үшін», «Құқық
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тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Астана- 
ның 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасы ішкі істер ор- 
гандарының ардагері» медальдарымен, «Ерекше қызметі 
үшін» төсбелгісімен марапатталған.

Қазір ол ҚР ІММ Қарағанды облысы бойынша Жетінші 
басқармасының бастығы қызметін атқаруда. Осындағы опе- 
ративтік қызметте жоғары көрсеткіштерге қол жеткізгені 
үшін полиңия полковнигі Серікбай Адамбекүлына жэне ол 
басқаратын үжымға «скипетр» қүрметті атағы салтанатты 
түрде табыс етілді. Бүл атақ осындай басқармалар бастықта- 
рының басшысы дегенді білдіреді.

-  Милиңияға келгеніме өкінбеймін. Мен эуелде осы Жетін- 
ші басқармаға келуден бас тартқан едім. Өмірдің өзі алып 
келді. Негізі, біз милиңионерлер отбасынанбыз десем артық 
айтқандық емес. Бір кезде, сонау кеңес өкіметі қүрылған 
жылдарда әкем де осы ішкі істер саласының бастауында, 
жүмысшы-шаруа милициясында еңбек еткен екен. Одан соң 
үлкен ағам Мейраш та алпысыншы жалдардың аяғында ми- 
лицияда қызмет атқарды.

Сонау тоқсаныншы жылдардың басында, қоғамдық фор- 
мацияның өзгеріп жатқан түсында көптеген милиция қыз- 
меткерлерінің кәсіпкерлікке кетіп жатқан шағында маған да 
кәсіпкерлікке кетуді үсынғандар болды. Басқа заң органда- 
рына да шақырды. Бірақ мен олардан бас тарттым. «Менің 
тағдырыма осы жазған шығар, мен осылай «мент» болып қа- 
ламын» деп жауап бердім оларға.

Қазіргі кезде ішкі істер органдарында қызмет атқарудың 
қиындық жағы пайда болды. Ол — жариялылық. Кейде жари- 
ялылықтың пайдасымен қоса зияны да бар. Біздің қүпиялап 
жүрген жайларымыздың барлығы ашылып қалады да, оның 
кері әсері пайда болады.

Органда қызмет атқаратын адамда екі қасиет болу керек 
деп ойлаймын. Оның біріншісі -  спортпен айналысу, спорт- 
тан қол үзбеу болса, екіншісі -  адам өзіне-өзі мүқият болу,



өзін-өзі қадағалап жүру деп ойлаймын. Содан соң өмірдің 
ағымынан қ&шау керек.

Ел мен жерді жамандау дұрыс емес. Ел мен жердің жама- 
ны болмайды. Оның ерекшеліктері болады, соны түсіне білу 
қажет.

Жастар біздің болашағымыз. Жастарға артар үміт көп. 
Сондықтан да, жастарға «дүниеге тым жақын болмаңдар, 
байлыққа қьпықпаңдар» дер едім, -  дейді ішкі істер органда- 
рының ардагері Серікбай Адамбеков толғана сөйлеп.

Жалпы алғанда, оның ой толғамдары терең. Біз соның бір- 
нешеуін ғана келтіріп отырмыз.

Серікбай Адамбекүлы аяулы жары Нұрдәулет Беркімбай- 
қызымен екеуі екі үл, екі қыз өсіріп, олардан үш немере көріп 
отырған бақытты ата мен әже. Үлкендері Жанар ҚарМУ-дың 
заң факультетін бітірген, қазір облыстық сотта бас маман. Ал 
екінші қыздары Гауһар Қарағанды медицина академиясын 
бітірген, дәрігер. Екеуі де түрмыста. Ал екі үлы -  Тілектес 
пен Олжас Қытай Халық Республикасының Гуанджоу қала- 
сында жоғары оқу орнында қытай тілінде білім алуда. Жалпы 
олар төрт тілге -  қазақ, орыс, ағылшын жэне қытай тіліне 
жетік.

Міне, өзі таңдаған, бір кезде өзі арман еткен қызметін осы- 
лай табандылықпен атқарып келе жатқан беделді басшы, по- 
лиция полковнигі Серікбай Адамековтің өмір жолы осындай. 
Алдағы уақытта оған элі талай жаңа жолдар қосыла берері 
сөзсіз.

2009 ж.
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Нүрлан Армияүлы РАҚЫ МБЕРЛИН

53 жасқа қараған шағында ІІМ-нің қүрметті қызметкері, 
Қарағанды облысы Ішкі істер органының жоғары кәсіби ше- 
бері, заң ғылымдарының кандидаты, өмірінің 36 жылын по- 
лиция қызметіне арнаған полиция генерал-майоры Нүрлан 
Армияүлы Рақымберлин айықпас дертке үшырап, өмірден 
оз ды.

1981 жылы ІІМ КСРО Қарағанды жоғарғы мектебін бітір- 
ген ол қызмет жолын Қарағанды облысында Саран қалалық 
ішкі істер бөлімінде милицияның учаскелік инспекторы бо- 
лып бастаған. Өзінің кәсіби шеберлігі мен төзімділігі жэне 
талантының арқасында Нүрлан Армияүлы қызмет жолында 
биік белестерді бағындырды. Төрт жылдан астам уақыттың 
ішінде ол Қарағанды облысы Ішкі істер басқармасының Тер- 
геу басқармасына тергеуші болып тағайындалды.

1993 жылы Ресей ІІМ-нің академиясын тәмамдаған Нүр- 
лан Армияүлы Қарағанды облысы Ішкі істер басқармасы- 
ның Тергеу басқармасы бастығының орынбасары лауазымын 
атқарды. Осыдан кейін бірқатар жылдар бойы ерінбей еңбек 
еткен полиция генерал-майоры 2001 жылдың мамыр айын- 
да Қазақстан Республикасы ІІМ Тергеу департаментінің ба- 
стығы лауазымын атқарды.

2002 жылдан 2003 жылға дейін генерал Рахымберлин 
Қаржы департаментінде қызмет атқарып, қаржы полициясы 
қызметкерлерімен қаржылық қылмыстардың алдын алуда 
еңбек етті.

2004 жылы ол Қарағанды облысы Ішкі істер департаменті 
бастығының тергеу жөніндегі орынбасары, кейін ҚР ІІМ-нің 
Тергеу комитеті төрағасының орынбасары, ал 2009 жылдың 
қаңтар айынан бастап Қарағанды облысының ішкі істер де- 
партаментін басқарып келген.



Нұрлан Армияұлы өмірінің соңына дейін Отанына адал 
қызмет етті. Ол өмірге әкелген ұлы мен қызына ұлағатты 
тәрбие берді. Әр түрлі лауазымдарда қызмет атқарған ол өзі- 
не жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындап, қоғамдық 
тэртіпті қадағалауда, халықтың қүқығы мен бостандығын 
сақтауда қажырлы еңбек сіңірді.

Қызмет барысында полиңия генерал-майоры Рақымбер- 
лин бірнеше наградалармен марапатталды. Оның ішінде 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл» медалі, 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерейтойлық медалі 
бар. Сондай-ақ, ауыр жэне аса ауыр қылмыс жасап сотталып, 
Балқаш қаласындағы колонияда отырғандар кепілдікке алған 
адамдарды қүтқару жөніндегі арнайы операцияны жүргізгені 
үшін генерал Рақымберлин «Ерлігі үшін» медалімен мара- 
патталды. Нүрлан Армияұлы операцияны тікелей өзі басқар- 
ды жэне оқиғаның қақ ортасында болды.

Онымен қызметтес болып, кәсіби шеберлігімен бөліскен 
бірқатар ізбасарлары бүгінгі таңда ішкі істер органдарында 
басшылық лауазымдарда қызмет атқаруда. Оның кәсіби ше- 
берлігі мен бай тэжірибесі, білікті басшы бола білгені, жау- 
апты лауазымдардағы жарқын қызметі біздер үшін ешқашан 
ұмытылмас өмірлік бағыт болмақ.

Қарағанды облысының 
Ішкі іетер департаменті.
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Милиция полковниктері Ғабдолмәжит САБРАЛИЕВ пен 
Ахат АРЫСТАНБЕКОВ Қараганды телестудиясының хаба- 
рына цатысуда. 1977 жыл.
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Наше интервью

«Н РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН А Я  
ЗАК АЛ К А ЗАВИ СИ Т ОТ НАС»

Интервъю с начальником ДВД
Карагандинской области, генерал-майором полиции 

Нурланом Армиевичем РАХИМБЕРЛИНЫМ.

-  Нурлан Армиевич, как нам известно, вы смолоду ра- 
ботаете в сфере внутренних дел. Есть различия милиции 
того времени от сегодняшней полиции? Если есть, то ка- 
кие?

-  Различия, конечно, имеются. Во-первых, это уровень 
образования, техническая обеспеченность и техническая, 
компьютерная грамотность, штатная численность и многое 
другое отличают сегодняшнюю полицию от милиции 70-80-х 
годов прошлого столетия. Но есть и минусы: низкий уровень 
профессиональной подготовки в высших учебных заведени- 
ях, омолодился состав, а, значит, недостаточно жизненного 
опыта, теряется патриотизм, преданность профессии. Есть и 
ряд других факторов, влияющих на психологию сотрудника, 
его жизненные ориентиры.

-  Вы один из тех, кто застал государственные льготы 
для сотрудников полиции. В то время без долгих ожида- 
ний выдавали квартиры, не было безработицы. Какие 
сейчас создаются льготы для молодого сотрудника?

-  В свое время существующие льготы способствовали за- 
креплению кадров, созданию профессионального ядра. Не- 
смотря на болыпой некомплект, текучка была неболыпая, а 
отсюда рост профессионализма. Сейчас этих льгот, кроме



оилаты коммунальных услуг, практнчески нет, что не споеоб- 
ствует закреплению кадров при ненормированном рабочем 
дне и уверенности в завтрашием дне. Материальиые пробле- 
мы молодых, оеобенио жилье -  болыная ироблема.

-  Нурлан Армиевич, хотелось бы начать наш разговор 
с озиакпмления положения участковых инсиекторов. Ка- 
кие условия создаютсн для их работы?

-  Положеиие учаетковых заметно улучшилось. Это - усло- 
вии труда, обеспечениость рабочими местами, трансиортом, 
техническое оснащение, связью, компьютерамн, автотранс- 
портом. Заметное повышение заработной илаты. Для участ- 
ковых инсиекторов иолиции многое делаетси и продолжает 
делаться. Это создание новых автоматизнрованиых систем 
учста, введение номощников участковых, увеличеиис плот- 
ности нарядов, введеиие школьиых инспскторов и миогос 
другое.

-  Как нзвсстно, в Казахстане мало высококвалнфи- 
цированных следователей. Вашн коллегн считают Вас 
одним из иих. Президент РК Нурсултан Абишевич На- 
зарбаев уделяет особое внимание нравильному ведению 
слсдственных действий. Для этого введены изменении в 
закон. По-вашему, на кпком уровие в Казахстаие разре- 
шены проблемы следствия?

-  Уровень следствия в Казахстане был и остается доета- 
точно высоким. Наши следователи котируются во всех етра- 
нах СНГ. Мы можем потягаться и с занадиымн странами 
иесмотря на отставание в технической осиащеииоетн. Наше 
законодательетво все больше приближается к мировым стан- 
дартам. Сейчас главное -  сохранить и ие раетерять то, что 
имеем. Профессионализм во миогом завнсит от человеческо- 
го фактора.

-  Карагаидииская область в реснублнке самая круп- 
иая и числеиность населения большая. Поэтому ясно, что 
работать в таком регионе трудно. Какие значнтельные
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мероприятия осуществлены за последнне годы? Лет 4-5 
назад участковый Сарышаганского населенного пункта 
Актогайского района не был обеспечен автотранспортом. 
Надеюсь, таких фактов сейчас нет?

-  За последние годы значительно укрепились материаль- 
но-техническая база, техническая оснащенность. Вводятся 
новейшие технологии, видеонаблюдение, новейшие скоро- 
стемеры, бортовые компьютеры, телекоммуникации и мно- 
гое другое, что улучшает не только условия работы, но и по- 
вышает ее эффективность. Проблемы, конечно, есть, но они 
решаются. Изыскиваются новые и новые пути и средства 
разрешения проблем и повышения эффективности борьбы с 
правонарушениями и преступлениями.

-  Как известно, мнение населения о полиции разделено 
на два. Одни верят, что как во времена КазССР, «мили- 
цня меня бережет», другие думают, что «сотрудники по- 
лиции несправедливые и думают только о своей выгоде». 
Сколько сотрудннков отстранены от службы за дискре- 
дитацню чести полицнн с тех пор, как Вы руководите Де- 
партаментом внутренних дел Карагандинской областн?

-  Полиция -  это определенная часть нашего с вами обще- 
ства со всеми его положительными и негативными момента- 
ми и работают в полиции наши с вами близкие люди: чьи-то 
дети, мужья, братья, отцы, в том числе и женщины. Они не 
выписаны откуда-то с особым воспитанием, особой психо- 
логией. И мнения у людей разные, как и разное отношение к 
медицине, образованию, власти и другим сферам. Но коли- 
чество обращений из года в год растет по всем жизненным 
вопросам, причем чаще по вопросам, не относящимся к ком- 
петенции органов внутренних дел, а это говорит о многом 
само за себя. Количество обращений за последние 5 лет уве- 
личилось более чем на 30%, при стабильности преступлений 
и происшествий.

Ужесточается контроль и спрос. Применяются различные



формы и методы работы с личным составом, в том числе по 
искоренению поступков, дискретирующих ОВД. К наруши- 
телям служебно-воинской дисциплины применяются самые 
жесткие меры дисциплинарного воздействия. В том числе за 
грубые нарушения дисциплины, совершение коррупционных 
преступлений и правонарушений за 2009 год уволено из ОВД 
РК по отрицательным мотивам 42 сотрудника полиции, осво- 
бождены от занимаемых должностей -  39.

-  По поручению Главы государства по всей стране ве- 
дется работа по очищению собственных рядов от сотруд- 
ников, пользующихся своим положением ради личной 
выгоды. Откуда берутся опытные сотрудники, которые в 
состоянии самостоятельно решить поставленные порой 
нелегкие задачи? Считайте это продолжением данного 
вопроса. По-вашему, вопрос повышения квалификации 
сотрудников сегодня поставлен на правильный путь?

-  Несмотря на омоложение личного состава, ослабление 
профессионализма, все-таки профессиональное ядро есть, 
которое учит молодежь, ведет за собой. Да, работа в поли- 
ции -  это особый род деятельности, случайные люди долго 
не задерживаются. Вопросами повышения квалификации 
мы занимались всегда и занимаемся сейчас. В ДВД создан 
учебный центр, каких нет в республике, где мы и занимаемся 
повышением мастерства своих сотрудников. К сожалению, 
некоторый положительный опыт бывшего Союза утрачен, 
когда были специальные институты повышения квалифика- 
ции. Но положение дел меняется. Практикуется обмен опы- 
том и с зарубежными странами.

Болыпое значение придается повышению квалификации 
сотрудников. В год обучением охватывается порядка 500-600 
сотрудников, которые проходят обучение в Академии МВД 
РК, Карагандинском юридическом институте, училище МВД 
РК (г.Темиртау). В 2008-2009 годы за рубежом прошли обу- 
чение 5 сотрудников ДВД ( в Египте, Турции, США, России).
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Немаловажную роль в полученнн опыта и повышении про- 
фессионального уровня играет проведение еженедельно во 
всех службах и подразделениях занятий в системе боевой и 
служебной подготовки.

Также в ДВД области имеется учебно-практический по- 
лигон, где еженедельно проводятся практические занятия 
по спецподготовке с сотрудниками следственных подразде- 
лений, оперативных служб, оперативно-криминалистиче- 
ской службы и службами, которые занимаются охраной об- 
щественного порядка. К проведению занятий привлекается 
профессорско-преподавательский состав КЮИ МВД РК и 
училища МВД РК (г.Темиртау).

-  Нурлан Армиевич, всемириый кризис косиулся каж- 
дого. Надеюсь, ежегодные бюджетные расходы для по- 
лиции не сократились? Расскажите о заработной плате 
сотрудников, командировочиых расходах, поощрениях 
сотрудииков за своевремеиное раскрытие преетунлений 
и гражданских лиц, предотвративших либо своевремеиио 
сообщивших о преступлениях?

-  Выделение средств на содержание органов внутренних 
дел из государственного бюджета в динамике по годам не со- 
кращается, хотя полностью удовлетворить нашу потребность 
иа содержаиие н материалыю-техиическое оенащение нока 
не удается.

Заработиая илата сотрудииков оргаиов внутренних дел со- 
стоит из должиоетиых окладов и окладов за зваиие. Размер 
ее зависит от выслуги лет сотрудника. Наиример, заработиая 
илата молодых сотрудников в иервый год службы ие превы- 
шает 35-40 тыс. тенге.

Учитывая протяженность области расходы на команди- 
ровки постепенно растут, и в 2009 году составили более 200 
млн. тенге.

Сотрудники, обеспечившие своевременное раскрытие 
преступлений, обязательно поощряются. Так, полицейские



патрульно-постовой службы, задержавшие подозреваемого 
по «горячим следам», премируются в размере не менее 30,0 
тыс. тенге.

-  Нуреке, хотелось бы, чтобы Вы остановились на ре- 
зультатах прошлого года.

-  В целом поставленные Главой государства и Мини- 
стерством ВД задачи, направленные на усиление профи- 
лактической составляющей борьбы с преступностью и её 
организованными -формами, Департаментом ВД выпол- 
нены. Криминогенная обстановка остается относительно 
стабильной. В течение прошлого года удалось закрепить- 
ся на занятых оперативных позициях и выйти на уровень 
раскрываемости предыдущего периода, практически по 
всем видам преступлений. Наметилась за последние 7 лет 
тенденция к снижению количества имущественных пре- 
ступлений. Сократилась регистрация причинений тяжкого 
вреда здоровью, разбоев, краж чужого имущества, а также 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, не- 
совершеннолетними, в общественных местах и на улицах. 
Стабилизировалась аварийная ситуация на дорогах обла- 
сти.

Таких успехов удалось добиться в результате правильной 
организации работы и создания условий. Департаментом ВД 
в течение прошлого года особое внимание уделялось повы- 
шению уровня организаторской деятельности структурных 
и территориальных подразделений. В рамках администра- 
тивной реформы проведена реорганизация территориальных 
органов ВД областного центра. Создано УВД г. Караганды. В 
его ведение переданы подразделения, подчиненные ранее ап- 
парату ДВД: полк патрульной полиции, городской отдельный 
батальон дорожной полиции, ИВС, спецприемник для лиц, 
арестованных в административном порядке.

Также качество и своевременность информационной 
поддержки во многом определяют результаты оперативного



реагирования на изменение криминальной обстановки, лич- 
ную безопасность граждан, полноту регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях и происшествиях. Техниче- 
ские возможности Центра оперативного управления позво- 
лили посредством камер видеонаблюдения охватить наибо- 
лее криминогенные места и жилые дворы города. В течение 
года дополнительно установлено 50 камер видеонаблюдения. 
В настоящее время действующая еистема видеонаблюдения 
ЦОУ ДВД насчитывает 238 видеокамер, что позволяет эф- 
фективно решать задачи по выявлению и пресечению пре- 
ступлеиий и правонарушений в областном центре. В течение 
года выявляемость административных правонарушений и 
дорожно-транспортных происшествий с помощью камер ви- 
деонаблюдения возросла на 88,8%.

Создание УВД г.Караганды позволило более оперативно 
реагировать на складывающуюся криминогенную обста- 
новку в городе и эффективно координировать деятельность 
специальных служб по обеспечению общественного поряд- 
ка, особенно комплексных сил полиции.

-  В последнее время в СМИ практически каждый день 
рассказывают о фактах задержания сотрудниками поли- 
ции наркодилеров и наркоторговцев. Как Вы думаете, 
активизировалась ли работа со стороны сотрудников по- 
лиции в данном направлении, либо увеличилось количе- 
ство наркопотребителей?

-  Говорить об увеличении лиц лиц, потребляющих нарко- 
тики, мы не можем. 0 6  этом говорит статистика. Нет роста 
наркомании среди несовершеннолетних. А увеличение фак- 
тов наркопреступлений связано с активизацией работы в дан- 
ном направлении со стороны сотрудников ОВД, как требует 
Глава государства. Причем особое внимание уделяется борь- 
бе с наркодилерами.

За 2009 год возбуждено 1251 уголовное дело против 1207 
в 2008 году. Из незаконного оборота изъято более 600 кг



различных наркотических средств, в том числе более 18 кг 
героина (2008 год 13 кг 980 гр).

В рамках реализации региональной программы «Аста- 
на-город без наркотиков» локализовано 22 канала поставок 
крупных партий наркотических средств, в результате чего из 
преступного оборота изъято свыше 390 кг различных нарко- 
тических средств. привлечено к уголовной ответственности 
80 лиц, занимавшихся сбытом наркотических средств.

Во исполнение поручения Главы государства об усилении 
контроля за состоянием законности и правопорядка в сфере 
развлечений сотрудниками ОВД области совместно с заин- 
тересованными правоохранительными структурами прово- 
дятся отработки в увеселительных и учебных заведениях с 
целью выявления лиц, потребляющих и распространяющих 
наркотические средства, психотропные вещества. Также ак- 
тивизировалась и профилактическая работа. В 2009 году ДВД 
совместно с другими ведомствами, занимающимися пробле- 
мами наркомании, организовано и проведено 1194 меропри- 
ятия антинаркотической направленности, в которых приняло 
участие более 35 тыс. человек.

-  К сожалению, по иашему мнеиию, уменьшились 
факты задержания скотокрадов. Более 40 процентов на- 
селения Казажстана проживает в сельской местности, их 
основным доходом является КРС, в тоже время они явля- 
ются легкой добычей скотокрадов. В прошлом году в га- 
зете «Заң» была опубликована статья о создании особого 
отдела по противодействию скотокрадству. Нашлись ли 
пути решения данной проблемы?

-  Проблема борьбы со скотокрадством действительно су- 
ществует, и она на сегодняшний день очень актуальна. Мы 
придаем ей особое внимание. По итогам 2009 года допущен 
неболыпой рост регистрации данного вида преступлений -  
с 184 до 211. С одной стороны, это связано с активизацией 
граждан с заявлениями о фактах краж скота. Если раньше



люди не обращались в полицию, то на сегодняшний день мы 
проводим целенаправленную работу по организованному 
выпасу скота и немедленному обращению в органы внутрен- 
них дел в случае пропажи, так как от этого зависит результат.

В целях повышения эффективности по противодействию 
кражам скота в прошлом году при управлении криминаль- 
ной полиции ДВД области была создана специализирован- 
ная группа. Данная группа проводит целенаправленные 
оперативно-розыскные мероприятия по документированию 
преступной деятельности скотокрадов, выявлению фактов, 
по которым заявители в органы внутренних дел не обраща- 
лись (что и послужило причиной роста регистрации данного 
вида преступлений на 14,7% (184 -  по итогам 2008 г. против 
211 -  по итогам 2009 г.). Осуществляется выезд в служебные 
командировки в регионы, наиболее пораженные данным ви- 
дом преступлений, где производится изучение материалов по 
нераскрытым преступлениям с выработкой конкретных мер, 
оказанием практической помощи. С акиматами сельских 
регионов вопрос финансирования общественных формиро- 
ваний, которые занимаются выпасом скота, решен. Также 
выставляются заградительные наряды, которые пресекают 
попытки ввоза мясопродукции без соответствующих доку- 
ментов. Указанные меры принесли положительные резуль- 
таты: в 2009 г. прееечена деятельность 8 групп скотокрадов, 
которым доказано совершение краж более 200 голов скота.

-  Нурлан Армневнч, по нашему мненню, в сравненнн 
с прошлыми годами возросло количество тяжких видов 
преступлений, краж, преступлений, связанных с нарко- 
тиками, подростковая преступпость, проституция и т.д., 
а о чем говорит официальная статистика?

-  Криминогенная обстановка по итогам 2009 года харак- 
теризуется относительной стабильностью. Количество об- 
щеуголовных преступлений, а также преступлений тяжких 
видов осталось на уровне прошлого года. По сравнению с



ирошлым годом сиижены нрсступлсиия в общественных ме- 
стах и на улицах, а такжс иодростковая преступность. Вместс 
с тем доиущеи рост оеобо тяжких видов нрестунлсиий, в т.ч. 
умышленных убийств. Имеющийся рост особо тяжких видов 
преступлений обусловлен в иервую очередь активизацисй 
борьбы с наркобизнесом и увеличением количества выявлен- 
иых иаркоирестунлеиий иа 75 фактов. Следует нризиать, что 
причнной увеличения регистрации умышленных убийств яв- 
ляетея недостаточио проводимая индивидуально-профилак- 
тическая деятельиость в сфере семейно-бытовых отношений 
и ереди иодучетных лиц. Ни для кого не секрет, что основ- 
иое колнчество даниых иреступлеиий совершается в быту на 
почве совместного распития спиртных напитков.

-  В последнее время Департамент внутренннх дел Ка- 
рагандннской области усилил борьбу с мошенничеством. 
Сейчас мошенники тоже стали умными. Они подделыва- 
ют документы через банк или компьютер и искусно зани- 
маются своим преступным ремеслом. К примеру, факты 
продажи квартир нескольким людям или же оформление 
кредита. Расскажите о борьбе с преступлениями, чужды- 
ми для общеетва.

-  В последнее время мошенничество стало распростран- 
неным видом преступлений, целью которых является нажи- 
ва. Преступники сейчас образованные, широко используют 
достижения современной техники, применяют различные 
формы н каждый раз ирндумывают новые виды мошенни- 
чества. Подделка документов и печатей, банковских платеж- 
ных документов, с пластиковых карточек спокойно снимают 
деньги. Широкое распространение иолучило мошенннчество 
с квартирами. Обманывают граждан, представляясь сотруд- 
ннками госорганов, в том числе и сотрудниками ОВД. Но ос- 
новной причиной этих преступлений является удивительная 
доверчивость наших граждан и желание получить какие-то 
блага более быстро и в обход закона. Это несмотря на то, что



ежедневно во всех СМИ предостерегают, предупреждают, в 
том числе и мы.

Мы, коиечно, не сидим, сложа руки, ириннмаем соответ- 
ствующие меры. Только за последний год ликвидировано не- 
сколько оргаиизоваиных груни, занимавшихся квартирным 
мошениичеством, аферами в автомобильном бизнесе. В по- 
следнее время наших граждаи затерроризировал житель об- 
ласти, который, нредставлявшись сотрудником госорганов, 
завладевал деньгами горожан, иа сегодня он арестован и до- 
казаио более 50 фактов. И даже нослс этого продолжаются 
иодобные факты.

Практичееки для иас нс составляет труда борьба с этим 
явлением. В конце-то коицов, мы их задерживаем. Но этих 
фактов могло бы и не быть, если бы наши граждаие были 
более бдителыіыми и не гнались за лсгкой наживой.

-  Нурлан Армиевич, как было еказаио выше, Вы нача- 
ли службу в мнлиции, тенерь - в полиции. Какие пробле- 
мы решены е момента Вашего руководства ДВД? Какие 
проблсмы решаются?

-  Прежде всего -  это улучшение условий и оргаиизация 
труда. В Карагандинской области вонросы организации и ус- 
ловий труда практически решеиы, но проблемы были и оста- 
ются.

В связи с острой проблемой омоложеиия кадров ирииято 
решеиие о создании цеитра обучсиия и создан такой цеитр, 
которому нет аналогов в республике.

Продолжается техническая модериизация с исиользовани- 
ем иовых техиологий, развивается система телекоммуиика- 
ций.

Была проблема содержаиия адмииистративиых арестован- 
ных. В прошлом году эта проблема решеиа, содержания соот- 
встствуст требоваииям мирового стандарта.

С увеличением технической осиащенности ОВД обла- 
сти на сегодняшиий день встал вопрос о создаиии своей



елужбы поддержкн, который на еегодняшний день рассма- 
тривается.

Ееть вонросы отдыха как еотрудииков, так и их семей, 
детей. Пока мы можем себе иозволить только материальное 
стнмулирование молодых еотрудников за хорошую работу 
(поощрение за раскрытие преступлений, разовые премии от- 
личившимея).

-  Нуреке, что пожелаете жителям нашей области?
-  В первую очередь, коиечио, веем желаю крепкого здоро- 

вья, здоровья родителям, детям, близким, благоиолучия, чи- 
стого неба над головой, пусть мир, согласие, едииство иаро- 
дов Казахстаиа процветает, больших елужебных переиектив, 
иадежного тыла.

-  Снаспбо, большое. Желаю успехов в работе.
2010 г.
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«РЯДЫ  П О ЛИЦИ И ОЧИ Щ ЕН Ы »

В прошлом году по Указу Главы государства была 
проведена внеочередная аттестация сотрудников пра- 
воохранительных органов. Мы беседовали с заместите- 
лем начальника областного департамента внутренних 
дел, подполковником полиции Ардаком Кабыкеновичем 
ИНТЫКБАЕВЫМ о том как прошла аттестация и о ее 
итогах.

-  Ардак Кабыкенович, расскажите пожалуйста, о под- 
готовке к проведению внеочередной аттестации.

-  Одним из главных требований сотрудникам, подлежа- 
щим аттестации, были тесты на знание законодательств и 
логическому мышлению и сдача зачета по физической под- 
готовке и стрельбе. Классы по сдаче теста, а также спортив- 
ные залы и стрелковые тиры были снабжены контрольными 
аудио- и видеооборудованиями. Кроме этого работники про- 
ходили собеседование на психологическую устойчивость. 
Перед началом сдачи нормативов по физической подготовке 
для группы риска (кому за 40 лет и страдающим хронически- 
ми заболеваниями) проведена медицинская проверка.

На заседаниях аттестационных комиссий были учтены 
как выполняет сотрудник свои должностные обязанности, 
его творческая инициатива, знание программных докумен- 
тов, уровень профессионального образования и умение при- 
менять его, соблюдение законности, государственной и тру- 
довой дисциплины, деловые качества, недостатки в работе. 
Кроме того учитывалось также показатели, отрицательно 
влияющие на авторитет сотрудника полиции.

-  Что можете сказать об итогах аттестации в три эта- 
па? Много было сотрудников, которые не смогли пройти 
ее?

-  В целом для нашей области можно сказать, что аттеста-



ция прошла успешно. Основной целью настоящей аттеста- 
ции является выявление уровня профессиональной подготов- 
ки сотрудников правоохранительной системы и соответствие 
их современным требованиям.

Наряду с этим, немаловажное значение имела аттестация 
в очищении праохранительных органов от некомпетентных, 
скомпрометивших себя, склонных к коррупции сотрудников.

По этой трехступенчатой аттестации по нашему департа- 
меиту внутренних дел должны были пройти 5423 человек. Из 
них 5031 человек прошли успешно, это 92,8 %. Из этого чис- 
ла 4953 человек признаны соответствующим должности, 78 
сотрудников признаны ставить на кадровый резерв или до- 
стойными на повышение по должности. В целом 392 человек 
(7,2%) не смогли пройти аттестацию. Среди них 105 сотруд- 
ников были понижены по должиости, 97 человек переведены 
на другие должности, а 190 человек были уволены с органов.

-  Как по Вашему мнению, какую пользу принесла дан- 
ная аттестация?

-  Понял ваш вопрос. Несомненно, пользу она принес- 
ла. Мы провели чистку своих рядов. Кроме тех, которые 
не прошли аттестацию, более 200 человек, чувствуя, что 
не пройдут такой отбор, еще до аттестации дали рапорт об 
увольиеиии по собственному желаиию. Потому что предсто- 
яло изучить и сдать тестироваиие ио пяти законам, сдавать 
нормативы по физической и боевой подготовке. Не было у 
иих и соответетвующей информациоииой подготовки. Низ- 
кими были показатели по сдаче теста в отделе по борьбе с 
иаркобизнесом и у следователей.

Вообще, все зависит от самих людей. Некоторые думали, 
что пройдут без подготовки. Лично я считаю, что аттестация 
ироведена справедливо. Бывший начальник ДВД, ныие ио- 
койиый Нурлан Рахимберлин лично объездил в составе ко- 
миссии все города и районы области.

Сейчас имеется 650 вакансий. На эти места придут вы-
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пускники академии. Сотрудники поняли, что боевая подго- 
товка очень нужна, раныне под различным предлогом про- 
пускали занятия по стрельбе. Стали все посещать и занятия 
по физической подготовке. Сейчас в районных отделениях 
регулярно проводятся тренировки. Чтобы это подтвердить 
высылают нам видеоматериалы.

-  Конечно, аттестацня это иснытание на прочность со- 
трудников системы правоиорядка. Но все-таки не было 
лп перехлеста? Скажем, отрнцательные последствия. На- 
пример в силу некоторых обстоятельств аттестацию мог 
не пройти и хороший работник...

-  Нет, не было никакого перехлеста. Хотя, можно конста- 
тировать, что нормы были завышены. Например, 25 летнему 
парню надо подтягиваться 15 раз. Он может подтянуться все- 
го 13 раз. Ему за это ставят «неуд». Чтобы получить хорошие 
баллы, конечнно, надо заниматься. Это хорошо понимают 
наши сотрудники. Среди хороших сотрудников не было не 
прошедших аттестацию. тут играет роль и характеристика, 
данная сотруднику руководством. Каждая характеристика оз- 
вучивалась перед комиссией.

-  Что показала в общих чертах данная аттестация? 
Следующее испытание предстоит через три года. Не ча- 
сто ли практикуется подобное мероприятие?

-  Мы заметили, оказывается, наши сотрудники не уделяют 
должного внимания на физической, боевой и служебной под- 
готовке, знанию законов. Знают только законы и норматив- 
ные акты, касающиеся только для своей работы. Аттестация 
напомнила, что надо все сочетать комплексно.

Да, следующая аттестация пройдет через три года. Счи- 
таю, что это не очень часто и выбрано правильно. Так указа- 
но и в Указе Президента. В дальнейшем сотрудники в год два 
раза весной и осенью будут сдавать нормативы и проходить 
аттестацию.

-  К слову сказать, не были ли среди не прошедших



аттестацию людей, выразившие свои иедовольствия, по 
поводу проведеиия аттестации? Если были, в чем они за- 
ключались?

-  Были недовольные люди. Среди них 7 человек подали в 
суд. Но, предъявленные ими иски бьши необоснованными. 
Одним словом, жалобы не подтвердились. Не можем же мы 
держать людей, которые получили неудовлетворительные 
оценки и по законадательству, и по физической подготовке, и 
по стрельбе, а также имеет плохую характеристику.

-  Что можете сказать о нынешнем личном составе ор- 
ганов внутренннх дел?

-  Личный состав можно считать сформирован неплохо. 
Но, бывают люди разные. Как говорится, не одинаковы все 
пять пальцев в руке. Поэтому совместно с областным фили- 
алом НДП «Нур Отан» создана комиссия по рассмотрению 
дисциплины сотрудников. В прошлом 2012 году там было 
рассмотрено дело всего 1-2 человек. А ведь в 2011 году около 
40 человек бьши подвергнуты дисциплинарной ответствено- 
сти. В этом положительную роль сыграла аттестация сотруд- 
ников внутренних дел. Таким образом, можно констатиро- 
вать, что внутренняя дисциплина укрепляется.

-  Как у вас ведется борьба с коррупцией? Есть ли фак- 
ты проявления этого зла?

-  Постоянно ведется борьба. В предыдущем 2011 году 
были 12 фактов коррупционного преступления. Среди них 
ровно половину вьивила своя служба внутренней безопасно- 
сти, а длругую половину -  финансовая полиция. Люди, при- 
частные к проявления коррупции, поголовно были уволены 
из органов. Но нами были проведены проверки по некоторым 
сигналам. Например, бьш задержан полицейский по мигра- 
ции одного района, якобы за взятку в сумме 10 тысяч тенге. 
Но при проверке факты не подтвердились и пришлось со- 
кратить дело.Но было рассм отрено на собрании коллектива. 
Прозрачность, объективност в принятии решений укрепляет



авторитет полиции. А в прошлом году не было фактов прояв- 
ления коррупции.

-  Бывают ли среди сотрудников случаи пьянства в 
свободное от работы время и недостойно ведущие себя в 
семье? Как идет борьба еще с этим злом?

-  Да, бывают отчасти такие случаи. Встречались среди со- 
трудников патрульной полиции. Там работают 530 человек. 
Многие из них молодые ребята, родившиеся в сельской мест- 
ности. Я стал часто бывать среди них и провожу разъясни- 
тельную работу. Также проводим рейды вместе с дорожной 
полицией. Как-то пересекли попытку выпившего сотрудни- 
ка, пытавшегося сесть за руль. Выезжаем в сельские районы. 
Все это дало положительный эффект. Полиция в соблюдении 
норм нравственного поведения должна быть образцом. 06  
этом мы часто напоминаем сотрудникам.

Пользуясь случаем, хочу пожелать карагандинцам, всем ка- 
захстанцам мирного неба, счастливого будущего. В этом нам, 
работникам правоохранительных органов отведена большая 
роль. В недавном Послании Президента страны «Стратегия 
«Казахстан -  2050»: новый политический курс состоявшего- 
ся государства» говорится: «Мы не должны мириться даже с 
самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескуль- 
турьем, поскольку это нарушает общественный покой, сни- 
жает качество жизни». Следуя по этому курсу будем стоять 
на страже порядка, дисциплины и покоя граждан.

2013 год



Р а с с к а з ы

О БЫ КН О ВЕН Н О Е УБИ Й СТВО

В кабинете оперуполномоченного угрозыска районного 
отдела внутренних дел старшего лейтенанта Мурата Та- 
забекова сидят двое. Один из них -  сам хозяин кабинета, 
Другой -  следователь областной прокуратуры Халык Бай- 
болов. Речь идет о трупе неизвестной женщины, найден- 
ного вчера.

-  Надо быстрее опознать, установить личность убитой. 
Без этого трудно вести расследование, - поделившегося свои- 
ми соображениями Тазабекова поддержал и Байболов:

-  Это само собой разумеется. Надо подтолкнуть работу 
экспертов. Вот уже почти сутки прошли, а итогов экспертизы 
все нет и нет, -  сказал он, нахмурившись.

Опергруппа со вчерашнего вечера занимается этим пре- 
ступлением. Вчера в райотдел внутренних дел позвонили 
рыбаки, промышлявшие вдоль канала, и сообщили о трупе 
одной женщины. В составе быстро собравшейся опергруппы 
находились и Мурат с Халыком. Где-то через полчаса достиг- 
ли намеченной цели. Двое мужчин, облаченные в нехитрые 
рыбацкие одеяния, надевшие резиновые сапоги с длинными 
голенищами, отрешенно сидели у кромки дороги. Видимо, 
ЛуАЗ, стоящий неподалеку, принадлежал им. Сразу видно, 
что очень напуганы, -  на них просто лица нет.

-  Вон там она лежит, -  сказал один из них, показывая в 
сторону канала.

-  Я оглянулся, смотрю, прямо около меня лежит труп. 
Чуть бедное сердечко не лопнуло, - скороговоркой оттарато- 
рил второй, человек более преклонного возраста.

-  Хорошо, мы сейчас осмотрим. Давайте, ведите. Где? -



следователь повернулся к первому. -  Подходили? Окрестно- 
сти не растоптали?

-  Нет, мы близко не подходили... Как увидели, отирянули 
назад.

-  Кажется, женщина... -  опять подал голос пожилой.
Труп действительно оказался женским. Ее положили ниц,

прикрыли коричневым плащом. По истечении определенно- 
го времеии, плащ выцвел. Вокруг не было различимых сле- 
дов человека, только чуть видны отпечатки протектора лег- 
ковушки, слегка помявший травостой. Собака не взяла след. 
Несколько раз сфотографировав женщину в исходном поло- 
жении, повернули на спину. Лицо окровавлено до неузнава- 
емости. Судя по телосложению и одежде, женщина молодая. 
Во время осмотра места происшествия ничего не было обна- 
ружено, кроме клочка газетиой бумаги и сигаретного окурка.

Болыде ничего не добившись, оиергруппа под вечер вер- 
нулась в районный центр. После отправки найденных вещей 
на экспертизу, опергруппа провела свое первое заседание. 
Руководивший ей следователь облпрокуратуры Халык Бай- 
болов рассказал об основных задачах группы, направлениях 
работы.

-  Первым делом дождемся результатов экспертизы. 
Во-вторых, надо установить личность убитой. Для этого 
нужно дать объявления на радио и областное телевидение, 
еще раз просмотреть заявления о пропаже взрослых за ис- 
текшую неделю.

-  По нашему району заявлений о пропаже взрослых лю- 
дей, тем более женщин, не поступало. Одна домохозяйка ис- 
кала своего ребенка, но потом нашла его в соседском доме за 
игрой, -  сказал участковый инспектор Ермек Даутаев.

Следователь изучающе посмотрел на него и сказал:
-  Ермек, ты завтра с утра выезжай в областной центр. Дай 

объявление на телевидение. Не забудь взять с собой опись 
одежды умершей женщины.



После этого он приблизился к болыпой карте района, при- 
клеенной к стене, и продолжил свою мысль:

-  ЧП произошло вот здесь, -  ткнул указательным пальцем 
в карту, -  отсюда до берега канала около ста метров. А это -  
междугородная болыиая трасса. К месту события приехали 
по этой дороге. Отсюда до города двадцать километров. Если 
убили в городе и хотели там же спрятать, то какой резон вы- 
езжать за город на такое расстояние? Выехали за город и сра- 
зу же выбросили бы труп. Это же рискованно -  прятать труп 
в машине. Поэтому я полагаю, что женщину убили там, где 
потом и нашли труп. Но откуда они приехали? Зачем, с какой 
целью? Вот это пока для нас загадка...

-  Если мы установим, как она там оказалась, то нетрудно 
было бы раскрыть преступление, - сказал Мурат, погладив 
свои тонкие усики.

-  Не торопитесь, всему свое время. И всем найдется, чем 
заняться, -  продолжил свою мысль следователь и еще раз 
уточнил обязанности каждого из членов опергруппы.

И вот они -  следователь и оперуполномоченный -  еще 
раз собрались после обеда, прошлись по деталям. «Женщи- 
на 25-27 лет. Рост -  157 см. Левая сторона челюсти пролом- 
лена от удара твердым тупым предметом. Смерть наступила 
мгновенно из-за проникновения осколка кости в головной 
мозг. Подобный удар можно провести только правой рукой. 
На трупе других увечий и ран нет. Кровь третьей группы. В 
крови алкоголь не обнаружен, однако в желудке есть его при- 
знаки. Это означает, что жертва перед гибелью употребила 
в малом количестве (около ста граммов) спиртного напитка. 
Следов изнасилования также не обнаружено. Однако, спер- 
матозоиды, сохранившиеся в матке, показывают, что она пе- 
ред смертью имела половой акт».

Прочитав эти строки, следователь протянул акт судеб- 
но-медицинской экспертизы старшему лейтенанту. И взял 
вторую бумажку -  с результатами технической экспертизы.



Там было написаио: «Окурок -  сигареты «Астра». Обрывок 
газеты «Красная звезда» от 24 августа со еледами животного 
жира. Возможно свинина. Ясно одно: такие следы проступа- 
ют обычно от колбасы». Следователь, зажмурив и без того 
узкие глаза, ещс раз ирошелся по этим строкам. Задумелся. 
Старшему лейтенанту пришлось эту бумажку взять самому. 
Тем времеием следователь иродолжил:

-  Да, кое-что проясняется. Видно, на том месте останови- 
лись иерекусить. Изиасилования, значит, ие бьшо. Одежда в 
целости и сохраниости. Значит, н ограбления нс было? А на 
руках иичего нет. Обычно женщины ие обходятся без сумоч- 
ки. Но оиа могла оставить ее в машине...

-  Это верно. Женщины на нривалах во время ддительных 
поездок сумочки оставляют в машние. А если нс верит своим 
спутннкам? Тогда дело другое, -  поддержал старший лейте- 
нант доводы следователя, -  быть может, случайная спутница 
оказалась при деньгах, и за это ес могли убить, забрать су- 
мочку...

-  И это возможио. Как бы то ин было, дело нужно рассле- 
довать быстрее.

-  А сколько их? Пока неизвестно. Ясио, что один из них 
курит.

-  Другой выписывает газету «Красная звезда».
-  Действительно. Нам надо найти этого человека. Эту га- 

зету обычно выписывают мужчины. Для этого необходимо 
установить всех, кто получает это издание, -  сказал Мурат и 
потер ладони.

Следователь впился взглядом в собеседника и добавил 
тихо:

-  Да, это затея нелегкая, но у нас иного выхода нет.
К семи часам вечера Байболов и Тазабеков перешли в 

«красный уголок» и подсели к телевизору. Передачи област- 
ной телестудии уже начались. Вот пошла реклама. Вдруг на 
экран выскочил лейтенант милиции. Оказывается, общаясь



каждодневно, не замечали, а так Ермек здорово смотрелся по 
телевизору. И голос его невольно притягивает зрителя к себе:

-  Вчера на берегу канала обнаружен труп молодой жен- 
щины лет 25. Одета в коричневый плащ, красную кофту, го- 
лубое платье. На ногах -  ажурные чулки, коричневые туфли. 
Волосы тоже коричневого оттенка. Представительница евро- 
пейской национальности. Если кто-то что-либо знает об этой 
женщине, просим сообщить милиции по телефону 02 или в 
наш райотдел, -  закончил Даутаев свое выступление.

-  Будет ли толк от этой затеи... -  сказал следователь и 
встал с места.

-  Кто знает, -  пожал плечами Мурат. Они засекли время и 
выключили телевизор.

В это время молодой лейтенант на выходе из телестудии 
встретил свою одноклассницу, и они разговорились на про- 
ходной. Вдруг дежурный что-то прокричал в трубку и, огля- 
нувшись, сказал:

-  Да, он здесь, пока не ушел. Сейчас приглашу, перегово- 
рите сами... Лейтенант, вас к телефону.

-  Лейтенант Даутаев слушает.
Он подумал что кто-то из УВД, кто был в курсе, что он 

находится здесь.
-  Это вы только что выступили по телевидению? -  послы- 

шался женский голос, дрожавший от волнения. -  Я подружка 
Нины Берк. Она поехала домой...

-  Нина Берк, говорите? Кто она такая? Где она живет? Вы 
сами кто будете? Говорите, не торопясь.

Девушка только тогда пришла в себя, теперь начала изле- 
гать более спокойно:

-  Я работаю на чулочно-носочной фабрике. Нет, мы все 
здесь живем в общежитии. Нина Берк в прошлую пятницу 
уехала к родителям и с тех пор не вернулась. Приметы соот- 
ветствуют.

-  Тогда сделаем так. Завтра утром приходите в облуправ-



ление внутренних дел. Там поговорим. -  Даутаев записал все 
данные девушки. -  Приходите к девяти, без опазданий, хоро- 
шо?

-  Ладно.
Назавтра до девяти утра опергруппа была на месте. На- 

чальник угрозыска облуправления подполковник милиции 
Гусман Кайдаров еще раз прошелся по делу.

-  Мы тоже выделим людей. Как бы ни было, надо устано- 
вить всех подписчиков «Красной звезды», выявить любите- 
лей сигарет «Астра», -  закончил свое выступление. -  Теперь 
подождем подругу Нины Берк.

Мурат сподлобья посмотрел на Ермека, тот -  на часы:
-  Уже -  девять, вот-вот должна подойти.
Но и в девять, и в десять никто не пришел. Ермек сам на- 

правился в рабочее общежитие чулочно-носочной фабрики. 
У входа сидела дежурная.

-  Кого вам угодно? -  сказала она, улыбнувшись молодому 
лейтенанту.

Ермек оказывается, не запомнил имя и фамилию вчераш- 
ней собеседницы, он вынул руку из кормана.

-  А мне нужна Нина Берк, -  сказал он на всякий случай.
-  А, Нина? Сейчас позовем.
И дежурная крикнула одной из девушек, проходивших 

мимо:
-  Скажи Нине, пусть сойдет вниз!
Скоро по ступенькам, на ходу застегивая пуговицы халата, 

быстро побежала белокурая, миловидная девушка и подошла 
к дежурной.

-  Нина, вот молодой человек к тебе.
-  Вы Нина Берк? - Ермек начал доставать бумажку из кар- 

мана.
-Д а .
-  Я вчера говорил с вашей подружкой...
-  Да, это -  Наташа. Она говорила. Оказывается, они силь-



но перепугались, когда я пропала. К тому же вы передали по 
телевидению такое известие. Как стоило съездить домой, то 
сразу приболела. Ночью возвращаюсь, а они сами не свои. У 
меня есть бюллетень от врача, -  сообщила Нина. -  Если бы 
видели, как они обрадовались моему возвращению. Наташа 
на работе. Если бы я не заявилась, то она, отпросившись с 
работы, пошла бы в милицию заявлять.

Ермек окинув взглядом Нину, невольно засмеялся и пошу- 
тил:

-  Тут беды нет болыной. Как хорошо, что вы сами оста- 
лись целы и невредимы. Не у каждого преступника подни- 
мется рука на такую красавицу...

Пока Ермек возвратился на работу, солнце взобралось к 
зениту. Навстречу шел Мурат с несколькими людьми.

-  Убитая -  не Нина Берк, -  сообщил Ермек. -  она верну- 
лась из дома. Прихворнула, оказывается.

-  Я этих людей веду в морг для опознания трупа. Женщи- 
на, которую ищут, тоже по приметам смахивает на ту женщи- 
ну, -  объяснил тихим голосом Мурат.

Сразу после того, как Ермек ушел в общежитие, в дежур- 
ную часть управления пришли несколько человек. Они заяви- 
ли, что ищут Татьяну Семенову, которая в прошлую пятницу 
около 5-6 часов после полудня уехала к сестре, в районный 
центр, и с тех пор не возвращалась. Поскольку дочь находи- 
лась в очередном трудовом отпуске, родители не беспокои- 
лись.

-  Вчера вечером сидела у калитки, -  говорит женщина, -  
вдруг подходит старушка-соседка и говорит: «Только, что по 
телеку выступил один милиционер и объявил о трупе девуш- 
ки, который обнаружили возле канала. Пока, вроде, личность 
не установлена. Что это такое? Сейчас убить человека -  лег- 
че, чем снять с овцы шкуру?!».

-  Я чуть не сошла с ума. Еле добралась до дому, расска- 
зала мужу. Всю ночь ворочались без сна. Рано утром на ма-



шине соседка поехала в райоиный цеитр, а дочь которая там 
живет, говорит, что Татьяна не приезжала к ним... -  Женщииа 
расплакалась.

Мурат ноныталсяуснокоить ее:
-  Возмнте себя н руки, может быть, это и ие она?
-  Нет, она, она! Чувствует сердце материиское, чует...
Действительно, так оио и вышло. Родители и понятые

подпнсали протокол опознания труна Татьяны. Бедная мать. 
Не успев черкнуть, лишилаеь сознания. Пришлось вызывать 
«скорую».

Опергрупиа после уетановления личности убитой ста- 
ла составлять списки подписчиков «Красной звезды». Их в 
облаети оказалось более трех тысяч. А один из них -  нре- 
ступник. Кто именно? Вокруг этого была проделана боль- 
шая работа. За это дело с энергией взялся Мурат Тазабеков. 
Побывав во всех почтовых отделениях, он установил адреса 
всех подписчиков.

Среди нодпиечиков -  не только военные, но и педагоги и 
стронтели, милицейские работники. Встретились и шахтеры. 
Теперь надо из них вычислить тех, кто курит и имеет личный 
траисиорт. Это расследование тоже дало немалый урожай -  в 
городе машины нмеют более ета человек, а курят -  свыше 
восмидесяти.

-  Нужно выяснить, кто из них имеет судимость, особенно 
за изнасилование, -  дал совет начальник угрозыска управле- 
ния Гусман Кайдаров. -  Кстатн, а сама Семеиова не выписы- 
вает эту газету? Проверяли?

-  Да, ироверяли. Она не выпнсывает, -  ответил Тазабеков.
Через месяц интенсивного расследования улнки указали

на троих. Одним из них был житель микрорайона, сопредель- 
ного с микрорайоном Семеновой, некто Михаил Колосков.

-  Какая у вас машина и в каком соетоянии? -  спросил 
старший лейтенаит.

-  Марки «Москвич-412»... А что?



-  Говорят, вы иа ией совершили аварию?
-  Да, было дело. Но я ие виноват -  сбили мой автомобнль. 

0 6  этом известно работиикам ГАИ.
-  А когда это произошло? -  стал донытываться онер, в на- 

деждс выудить какей-иибудь интересиый факт.
-  Почти два месяца назад. Я машину сразу отвез в «Авто- 

сервис», закончил ремоит только вчера.
-  Хорошо. Курить будете? -  С этими словами ои достал из 

кармаиа «Казахстаиские», -  вам нравятся сигареты с филь- 
тром?

-  Мие все равно. Что ионадается, то и курю. Сигарэты с 
фнльтром ие всегда же нод рукой?

-  Да, консчно, конечно... Вы свободны, товарищ Колосков.
Но тот явно ие спешил к выходу. Во взгляде -  немой во-

прос.
-  Я не возьму в толк, гражданни... извииитс, товарищ слс- 

дователь? Заиодозрили в чем-нибудь?
-  Да иет, иичего существеииого... Один ирохожий обра- 

тилея к иам с жалобой, что его иа улице сбила машниа. По 
его оинсашіям, ваша похожа на ту. Хотел уточиить этот факт. 
Вижу, в то время ваш «Москвнч» иаходился иа ремоите...

Колоеков нехотя встал е места. Видио, все же не поверил 
до конца. Как захлопиулаеь за иим дверь, ои пригласил Ер- 
мека нроверить факты, которые сообщил Колосков. Алиби 
Колоскова иодтвердилось.

Вторым подозреваемым был Игорь Савельев. Ребята, ио- 
сетив отдел кадров уиравлеиия связи, где ои работал, узиали, 
что в момеит преступлеиия Игорь ио путевке уехал иа курорт.

Третий -  Виктор Танцюра. Ои работает слесарем иа одном 
из здешиих заводов. Мурат ещс раз тщатсльно прошелся по 
строкам его биографии. Он одиажды получил по заслугам за 
изиасиловаиие, вот два года, как Таицюра вернулся из мест 
ие столь отдалеиных. Имеет легковушку «Заиорожец», до- 
ставшийся от отца -  иивалида войны. Уже полтора года, как



умер отец. Мать живет отдельно. Жеиа работаөт на швейной 
фабрике. Двое детей: старшему -  шесть лет, младшему -  нол- 
тора года.

Опергрупна выяснила, что во время убийства Семеновой 
ои иикуда в командировку не выезжал, а машина была ие иа 
ходу.

Оиросили и работгшка автоиисиекции и контролеров ав- 
тобусов, иаходившихся в тот злополучный день на посту за 
городом. Но никто ничего подозрительного, связанного с 
жслтым «Запорожцем» вспомнить не смог.

Теперь как обложить Танцюру? С чего иачать? Как иро- 
вести допрос? Вот такие вонросы замучили члеиов оиера- 
тивиой груины. Встал вопрос о том, кто будет доирашивать? 
Подготовив иостаиовлсиие иачалышка милиции о трехднев- 
ном заключении иод арест во время доироса согласно 109-й 
статье УПК Казахской ССР, Танцюру вызвали в управлеиие. 
Было решено, что будет допрашивать сам Тазабеков. «Вроде 
все сходится, иедолго и взять дод стражу. А что, ссли ои нс 
вииоват? Что тогда?» -  Этн и другие вонросы вызывали бее- 
нокойство Мурата. Но за восемь лет работы в милиции ои 
еще не таких видал, встречался с глазу иа глаз со миогими 
отпетыми головорезами и ворами, иршшмал учаетие в рас- 
крытии многих запутанных ирестуилеиий. И на этот раз он 
внутренне уверен, что Танцюра -  иреетушшк, только иадо 
суметь доказать его вину.

Иногда и случайность здорово иомогает делу. Наиример, 
вот этот факт елучайиоеть или иет? Надо было прояснить 
кое-какие детали. Потому что Мурат во время доироса вы- 
яснил, что Танцюра нару недель назад был задержаи за ру- 
лем в нетрезвом состоянии и лишен водительского удосто- 
версния. Подсчитал, вроде сходится с дием совершенного 
иреступления. После этого он заиер иодозреваемого в каме- 
ру предварительного заключения, а сам иаиравился в авто- 
ииспекцию.



-  Да, помию, -  сказал вызваиный с иоста по рации лей- 
тсиант. Мы вместе с помощииком дежурили по Советскому 
просиекту. Было примерио часов десять вечера. Движеиие 
иа улицах уже спало. Вдруг на проспект выехал виляющий 
«хвостом» желтый «Запорожец». Мы дали зиак остаиовить- 
ся, ио он пустился наутек. Мы тоже в машииу -  и за иим. 
Остаиовили. Я проверил докумеиты, сам сел за руль. Маши- 
иу прикатил в ГАИ, а водителя ировел через паркодиснаисер, 
иолучил соответствующую справку. Все бумаги сдаиы в ко- 
миссию. Оказывается, за это его иа год лишили прав.

-  А вы в машине ничего иодозрительного ие заметили?
-  Нет, вроде... -  сказал он. Но затем после маленькой па- 

узы опять заговорил. -  Кажется, иа задием сидеиье машииы 
лежала какая-то сумочка. Черная или корнчиевая, похожа на 
женскую.

-  Ничего страииого в его поведеиии ие заметили? Волне- 
ние, скажем?

-  Видію было, что чсловек нзрядно волнуется, суетится. 
Но в целом держался. В таких случаях иные водители иачи- 
иают бурно протестовать, а этот -  нет, все восприинмал как 
должиое. Нам это показалось иодозрительным...

Старший опер и следователь совещаютея опять:
-  Мие кажстся, -  сказал Мурат, -  Танцюра спецнально об- 

ращал на себя виимание автоиисиекторов. Видимо, он хотел 
создать себе алиби. На вопрос: «В тот деиь, чиела такого-то, 
где вы были?» -  он бы вывериулся, сказав, что мол был зо- 
держан автоинснекцней.

-  В этом ееть резои, -  поддержал его Байболов. -  Но это 
лишь нредиоложеиие. А что, еели иа самом деле все по-дру- 
гому?

Раздался стук в дверь. Молодой сержант привел Таицю- 
ру. Подозреваемого усадили, коивоира отпустили. Старший 
лейтеиаит еиова пристуиил к допросу. Следоватсль слушает.

Виачале Таицюра держался спокойио, ио затем взорвался:



-  В чем моя вина? За что держите?
-  Ваша вина в том, что вы убили человека. -  Мурат тенерь 

сделал открытый ход.
-  Чушь! Это поклеп! Ложь! Я ннкого не убивал!
Мурат продолжал спокойно задавать вопросы. Тем време- 

нем Танцюра стал повторять одно н то же.
-  А чья сумочка, которая в тот день оказалась в вашсй ма- 

шине?
-  Чего? Какая такая сумочка?
-  Черно-корнчневая сумочка, лежавшая на заднем сиде- 

нье? Это сумка Татьяны Семеновой. Её видел тот автоин- 
спектор, который провел вас в наркодиспансер.

-  Знать не знаю. У меня не было никаких сумочек, -  отве- 
тил тот.

-  Ну, хорошо, тогда зачем выезжали за город. Конкретно, 
в район канала?

-  Никуда ие ездил, сказал я!
-  Нет. Вы ездили. Есть люди, которые видели. А на месте 

происшествия остались следы от протекторов вашей маши- 
иы, -  сказал Мурат специально. Теперь подозреваемый по- 
терял дар речн. Не сказал ии «да», ни «нет». Далыпе Мурат, 
не упуская ниициативу, засыиал Таицюру вопросами. Тот 
юлил-юлил, но в конце коицов выиужден был признаться в 
содеянном.

Как выяснилось, Татьяна Семенова была далеко не пер- 
вой, кого Танцюра подобрал на дороге с тем, чтобы доехав до 
укромного места и пригрозив расправой, добиться того, чего 
хотел. Затем, если близко, отвозил, если далеко, привозил об- 
ратно на обочииу. Так случилось и иа этот раз. Выезжая за го- 
род, он проехал мимо последней городской остановки. Смо- 
трит, «голосует» какая-то девушка. Танцюра останавливается. 
Девушка спрашивает, куда он едет. Танцюра задает встречный 
вопрос: «А вы сами куда?». Та говорит, что собралась в при- 
городный район. «А, я тоже туда еду», - и иодсаживает к себе.
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Когда они подъезжали к развилке, Танцюра поехал по 
большой дороге вдоль канала. Девушка вопросительно по- 
смотрела на него, но он объяснил, что сейчас они заедут к 
рыбакам, промышляющим на сороковом километре, а затем 
повернут в райцентр.

-  Достигнув канала, мы вышли из машины. У меня была 
бутылка с закуской. Я это добро вынес, расстелил газетку, 
разлил в две рюмки водку, одну предложил ей. Отказалась. 
Выпил сам. Малость посидели -  опять налил. Та снова от- 
махнулась тут уже я не выдержал: «Пей, а то распорю живо- 
тик!» -  и приставил нож к горлу. Страшно напугалась... руки 
дрожат, но выпила. Я тоже. Наливаю в третий раз, предлагаю, 
а она упорно мотает шловой. Я говорю -  «Не будешь пить -  
тогда разденься!». Я опять показал ей нож. Разделась...

-  А что далыпе?
-  Дальнейшее, вроде, ясно...
-  Я спрашиваю -  почему ты ее убил?
-  А я и не думал убивать?
Видимо, и у следователя кончилось терпение, он невольно 

повысил голос:
-  Рассказывай все как было!
Танцюра на миг посмотрел на него, как будто бы на незна- 

комца, и продолжил свой рассказ:
-  Я возился с машиной, чтобы быстрее ее завести. Де- 

вушка осталась снаружи. Вдруг вместо того чтобы подойти к 
машине сбоку, она обогнула ее, посмотрела госномер. Тогда 
мне в голову пришла страшная мысль, что она может все раз- 
болатать. Она открыла дверцу, «согнула» переднее сиденье, 
попыталась устроиться на заднем. (Она и до этого ехала на 
заднем сиденье). В тот миг я не помню, как заорал: «Стой, а 
ну выйди!». Девушка остолбенела. У меня в руке оказалась 
одна из железяк, валявщихся под ногами. Подбежал к дев- 
чонке, отволок еще на пару метров и с размаху огрел по голо- 
ве. Бедная грохнулась на землю. Положил лицом вниз, сверху
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укрыл ее же плащом. А вот сумочку обнаружил только тогда, 
когда автоинспектор остановил. А так зачем она мне, выки- 
нул бы, конечно...

Помолчал чуть-чуть и снова продолжил:
- Товарищ... Нет, гражданин следователь, прошу незабыть 

отразить в протоколе: «Пришел с повинной, все обвинения 
признал полностью...»

-  Как составлять протокол мы тоже знаем, -  сказал Мурат, 
чуть вспылив. -  Давайте, распишитесь вот здесь.

Вот и допрос окончен, Танцюра отправлен в КПЗ. Следо- 
ватель и старший лейтенант молча смотрят друг на друга.

-  Молодец, Мурат, -  сказал следователь, вставая с места.
Они вышли на улицу. Золотая осень хозяйничала во всей

красе. Устремив взгляд на горизонт, Мурат начал делать при- 
вычные упражнения.



СОЖАЛЕНИЕ

Мы с майором милиции Каиром Сартаевым сидим вдвоем. 
Он многие годы возглавлял угрозыск райотдела внутренних 
дел, сейчас -  работник областного управления. Каир в свое 
время отличился во многих операциях и ловушках, устроен- 
ных против различного рода преступников.

-  Наверное, не раз приходилось встречаться лицом к лицу 
со многими преступниками?

-  Разумеется. Сколько головорезов, воров прошло через 
нас. И так каждый день.

-  А был такой случай, когда вы затем сожалели о проис- 
шедшем, моменты, когда вы пошли по неверному пути?

-  Да? Это интересно... -  Каир так и сидел, задумавшись. 
Видимо, он думал, что речь пойдет лишь о раскрытых престу- 
плениях. -  Вообще обо мне в газеты писали многие. Встре- 
чался с различными корреспондентами, но такого каверзного 
вопроса не задавал никто... Обычно, у работников милиции 
таких моментов бывает немало. Потому что мы непосред- 
ственно работаем с людьми. Не скажешь же, что они все как 
на подбор честные. Какой-бы преступник ни был, никогда 
сразу содеянное не возьмет на себя. Вот он вроде обложен 
неопровержимыми уликами, а тот все норовит улизнуть... 
Иногда бывает и такое: в твоих сетях оказался не тот, за кем 
охотился. Как тут не сожалеть? Поэтому арсенал милицей- 
ского работника должен быть богаче, чем у преступника...

-  Не могли бы Вы вспомнить один из таких случаев из 
своей практики?

-  Хорошо, -  сказал он после некоторых раздумий.

***
В то время я работал в райотделе внутренних дел. Закон- 

чив с утренним чаем, собрался было на работу, вдруг зазво- 
нил телефон. Оказалось, дежурный инспектор:
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-  Подходите побыстрее, Вас ищут, -  сказал он.
-  Вот иду, иду...
Выскочив на улицу, поймал такси, помчался на работу. За- 

хожу, а меня уже поджидает один человек. Судя по одежде, 
видимо, кто-то из продавцов фруктов на базаре. Так оно и 
оказалось.

-  Этот человек -  уроженец Чимкентской области, на на- 
шем базаре торгует арбузами. Напоролся, говорит, на рэкети- 
ров. Те, оказывается, каждодневно угрожают, выколачивают 
деньги. Вчера одного из них увели заложником. За деньгами 
приедут сегодня, -  доложил дежурный лейтенант.

-  Посетителя звали Акан Айтуаров. Его провели в каби- 
нет, собрал сотрудников отдела, создал оперативную группу 
по поимке преступников. А. Айтуаров объяснил, где и как 
должен передать рэкетирам деньги.

-  Мы живем во времянке, во дворе дома №16 Московской 
улицы. Они туда в час дня привезут Бекмурата на такси, а я 
должен вручить им две тысячи рублей...

Сказав это, Акан быстро заморгал глазами -  видно, был 
напуган не на шутку.

-  А кто такой Бекмурат?
-  Бекмурат. Он -  Куанышкалиев. Приехал со мной сюда 

торговать арбузом. Живем вместе.
Картина вроде стала ясной. А в детали будем вникать потом. 

Конечно, преступники попадут в наши сети. Но что касается 
преступлений, так или иначе связанных с деньгами, -  нужны 
неопровержимые улики. Поэтому Айтуарову вручили пачку 
десятирублевых, номера которых были пареписаиы заранее.

-  Вот эту тысячу рублей отдадите рэкетирам, -  объясни- 
ли ему и составили карту зданий и домов, в районе которых 
была назначена операция. К поимке преступников отправи- 
лись втроем -  Калиев, Сиваков и я. Я должен был ждать в 
доме шестнадцать. А Руслан Калиев будет вести наблюдение 
из окна пятнадцатого дома напротив. Саша Сиваков будет
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поджидать в «Москвиче» одного знакомого. Как только рэке- 
тиры будут уходить с деньгами, решили захлопнуть ловушку. 
Так и произошло, поймали...

-  Если поймали, то в чем сожаление?
-  0 6  этом и хочу поведать...
-  Он задумчиво провел пальцами по черным усами и про- 

должил свой рассказ.

***
Рахметолла и Бекмурат сидели в одном из номеров гости- 

ницы у телевизора. Вдруг раздался стук в дверь Бекмурат 
проворно вскочил с места и распахнул ее. У порога стояли 
двое парней. Одного узнали -  им оказался Жумажан, с ко- 
торым они познакомились на базаре, а другого вроде тоже 
где-то видели. Оба чувствовали себя вольготно, если не раз- 
вязно. Особенно тот, который назвался Ерденом. Небрежно 
бросив скомканную куртку на спинку стула, тот вынул из 
пачки «Столичных» сигарету и кивнул Рахметолле:

-  Дай спички!
Тот не курил, поэтому он повернулся к Бекмурату и тихо 

сказал:
-  Подсоби...
Гость выпустил пару клубков дыма, осмотрел хозяев но- 

мера:
-  А водки нет?
Хозяева не могли сказать «нет». После ужина в ресторане 

гостиницы, они, всучив официанту 25 рублей, приволокли с 
собой бутылку коньяка. «Остограммились», а остальное по- 
ставили в тумбочку около кровати Бекмурата. По казахским 
обычаям, гостей почитют не хуже бога. Бекмурат проворно 
вынул бутылку и разлил всем четверым. Не успел тару поста- 
вить на стол, Ерден мигом опрокинул стакан. Не притронул- 
ся даже до хлеба, а сидел себе, попыхивая сигаретой.

Жильцы номера думали так: распили коньяк, ну и уйдут,
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наверное. Но те явно не снешили, нродолжали курить. Синий 
табачный дым совеем эанолнил маленькую комнату. Рахме- 
толла начал кашлять. Пришлось открыть форточку. Зыбкий 
осенний воздух хлынул вовнутрь. Теперь хозяева стали дро- 
жать. Что делать -  накиңули на плечи куртки.

-  Вее арбузы нродали?
-  Нет, - сказали оба.
-  Тогда слушайте меня. Вы же знаете Амандыка?
-  Какого Амандыка?
-  Тот, который вмеете с вами сздил в соседний район, нро- 

давал арбузы.
-  Да, мы сго знасм. А что с ним случилось? -  снросил Рах- 

метолла, заморгав глазками. «А нри чем тут он?» - подумал.
-  Ничего ис стряелось, жив-здоров. Только вы, оказыва- 

ется, забыли отдать ему должок... нросит побыстрее вернуть 
дснежкн...

-  Какой должок?
-  Мы ему не должны... -  сказали оба в один голос.
-  Он деньги евои взял?
-  Взял.
-  А сколько отдали?
-  Оба но тысяче -  двс тыеячи рублей.
-  Этого мало, каждый из вае должен выложить еще по ты- 

сяче. За деньгами нрнңу завтра вечером, только без фокусов! 
Еслн хоть никните, следующий раз наш город вам не вндать. 
Понятио? -  Ердеи для острастки пару раз стукнул кулаком по 
столу и с важиым видом встал с места. Оглянулся но сторо- 
иам и вышел вон. За ним молча нобежал и Жумажаи.

А эти остались, не зная, что делать. Что жс могли ироти- 
воиоставить преетупникам иростые декхане, трудом своим 
кормившисся у землн-матушки?

А им инчего не стоит запустить кулаки, нокушаются на 
жизнь бахчевиков. Что делать? Оба джигита легли на нсу- 
бранную кровать.
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Назавтра оба разминулись и торговали в разных местах. 
Вернувшись, отужинали и опять свернулись калачиками. Те 
не пришли. Зато «осчастливили» назавтра, посетив точки, где 
они торговали.

Бекмурат, наняв машину в транспортном агентстве, свои 
арбузы продавал на Советском проспекте прямо с кузова гру- 
зовика. Водитель мирно посапывал в кабине.

Вдруг из подьехавшего такси выскочил Ерден:
-  Садись в машину!
-  А как быть с товаром?
-  Пока пусть водитель присмотрит. Скоро вернемся.
Бекмурату пришлось подчиниться. Слез с машины, пере-

сел в такси.
-  Куда едем? -  спросил Бекмурат Ердена. Тот, не удостоив 

его ответом, разразился контрвопросом:
-  Где Рахметолла?
-  В Старой Тихоновке. А зачем он нужен?
-  Поехали туда!
Едва услышав приказ, таксист нажал на педаль. Бекмурат 

даже не успел рта раскрыть -  мол не хочет туда.
Таксист не сразу поехал в Старую Тихоновку, а завернул 

куда-то. Заехали в нестройный ряд землянок.
-  Приехали к чеченским торговым точкам, -  сказал Ерден 

Бекмурату. -  При деньгах? Водочки возьмем?
И на этот раз Бекмурат не смог сказать нет. Он даже не 

успел крупные купюры переложить в другой карман. Выта- 
щил из бокового кармана горсть желто-белых, красных бума- 
жек. Кое-что оставил на дне кармана. Ерден отсчитал шесть 
десятирублевок и отдал таксисту, остальные небрежно сунул 
в свой карман. Таксист быстро сбегал и приволок четыре бу- 
тылки водки. «Волга» опять направилась в путь.

Найти Рахметоллу не составило особого труда. Он торго- 
вал возле автостанции. Увидев их, он чуть не упал в обморок. 
От страха просто потерял дар речи.
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Ерден кинулся на него:
-  Садись в эту машину! -  крикнул он, и высадив Бекмура- 

та, в такси посадил Рахметоллу.
-  Ничего не понятно. Не ясно -  с какой целью забрал с 

собой? Машина отъехала, Рахметоллу увезли, а Бекмурат так 
и остался сторожить его арбузы.

Те вернулись через полчаса и все были под «мухой». Те- 
ггерь высадили Рахметоллу, взяли с собой Бекмурата. На этот 
раз они поехали не в центр города, а на окраину. Подьехали 
к лесопосадкам, углубились... Машина встала. Все вышли. 
Один из парней прихватил с собой неначатую бутылку водки. 
Налил полный граненный стакан, предложил выпить Бекму- 
рату. Тот отказался.

-  Не будешь пить -  будем бить до потери сознания! -  ки- 
нулся на Бекмурата один из них.

Бекмурат испугался не на шутку -  а что, вправду изобьют 
и выбросять в этом безмолвном лесу! Хотел было скрыть свой 
страх, но не получилось -  предательски вздрогнула рука со 
стаканом... Выпить то выпил. Но ощущение было такое, будто 
прикоснулся к яду. Не успел закусить, те стали тормошить:

-  Давай, давай, поехали!
Двое остались там. Ерден и Бекмурат вечером встрети- 

лись в гостинице.
-  Они тебя тоже возили на поляну среди леса? -  спросил 

Рахметолла. -  Что сказали?
-  Да, было дело, но ничего не говорили, только заставили 

выпить стакан водки.
-  А деньги не выколачивали?
-  Нет.
-  А с меня трясли. Даже пистолетом пугали. Что делать -  

отдал все, что было.
-  А сколько было-то?
-  Не помню, -  Рахметолла малость посидел молча и по- 

брел к кровати, -  Кажется, где-то около семисот-восьмисот...



Сдав оставшуюея продукцию в «Кооиторг», Рахметолла 
через иару дией уехал домой. Бекмурат ие захотел оставать- 
ся один в гостииице, иоэтому перебралея к Акаиу, который 
около базара енимал квартиру. Акаи тоже занимался ирода- 
жей арбузов. Но мирная жизнь продлилась иедолго. Сиуетя 
два-три дия Ердеи и Жумажаи вдруг нагряиули в их убогое 
жилище. Вмеете с ними -  черпявый, сиортивиого телосложе- 
ния парень. На этот раз эти двое ведут еебя тише воды, инже 
травы. Видать, здееь чернявый командует.

-  Зиаете что, ребята? -  сказал вдруг чернявый, -  Пойдем- 
те, ноблнзости есть одни дом, развеемся малость...

-  Да, верио говорит Мухтар. Пойдем, иойдем, -  затарато- 
рилн его спутиики.

Этн хотели было отмахиуться, но те не «откидывались». К 
тому же Акан не знал их. Можст быть оттого ои быстро виял 
иросьбам гостей, мало того, иачал подбивать Бекмурата.

Когда они вышли иа улицу, их иоджидало такси. Все рас- 
сенись, ио дороге, около вииного магазина высадили Жума- 
жаиа. Ясное дело -  за водкой.

-  Денег хватит? -  сиросил Мухтар повелительиым тоном.
-  Маловато, -  промямлил тот.
-  А что расселись? Скидывайтесь!
Мухтар окинул грозным взглядом сидевшего рядом води- 

теля, затем -  Ердена. Пока те етали копатьея по кармаиам вы- 
уживая мелкне деиежки, еидевший с краю Акан выиул иять 
красиых дееяти рублевок и отдал Жумажаиу.

Дом, куда они подъехали, принадлежал водителю такси. 
Дома никого ие оказалось -  жена с детьми уехала в аул к ро- 
дителям. Пока все разделиеь, Мухтар быстренько включил 
магнитофон. Заиграла музыка. Водителя такси звалн Кайдар. 
Ои мигом соорудил стол, ириволок иару бутылок водки и ко- 
ньяк, соответствующую закуску и уехал. Оказываетея, ездил



за Жумажаном. А тот еле занес целый мешок спиртного и 
еды. Кайдар тоже вернулся, поставив машину в гараж. Пока 
он присоединялся к компании, те уже были «под градусом». 
Застолье набирало новые обороты, но только Бекмурат дер- 
жал себя в узде. Все разошлись под утро.

Назавтра Акан сиросил у Бекмурата:
-  Что ты ночью отнекивался?
Бекмурат ответил:
-  Они же рэкетиры!.. Это они отобрали деньги у Рахме- 

толлы.
Акан подпрыгнул как ужаленный:
-  Что ты несешь? Почему ие сказал сразу?
-  А когда? Как?
Действительно, ои никак не емог выбрать момент пове- 

дать об этом. Ну, если и скажет, что тогда?

***
Прошло еще два дня. Бекмурат и Акаи занимались евоими 

делами. Вдруг вечером в их комиату влетел слегка поддатый 
Мухтар. С ходу набросился иа Акана.

-  Ты в тот раз, когда мы были у Кайдара, избил меня. К 
тому же уиесли мон часы, лежавшие на столе. Всрии сейчас 
жс!

-  Нет, мы ие брали!
Акан иевольно иачал шарить но всем кармаиам. Нет, и все 

тут. Но иро себя иодумал: «Часы-то я не брал, это точио. А 
вот время выиивки о чем-то иовздорили. Из-за чего ие пом- 
ию... Может тогда н стукнул, да и креико словцо еказал?»

-  Пойдем, выйдем, там поговорим, - сказал Мухтар сиуетя 
некоторое время.

Акаи накинул иа себя легкую куртку, вышел. Подумал: 
выйду налегке может,отиустят побыстрее? Но не вышло. Его 
посадили в такси. За рулем -  тот же Кайдар. Рядом -  какой-то 
незиакомец. На заднем сидеиье молча сидит Ердеи, только



глаза бестят, на приветствие Акана вообще не отреагировал.
-  Давай поехали! -  Приказал Мухтар водителю. -  Поезжай 

на то же место.
Машина по Советскому проспекту направилась в сторону 

Юго-Востока, вдруг выехала на берег Федоровского водохра- 
нилища и остановилась.

-  Выходи! -  крикнул Мухтар.
Акан сразу окунулся в осенний холодный воздух Сарыар- 

ки. После теплой кабины он вмиг продрог. А может быть, от 
страха?

-  Итак, зачем уволок часы?
-  Я не брал!
-  А меня кто избил? Опять не ты?
Акан чуть не крикнул: «Это ложь!» -  и еле-еле сдержал 

себя.
-  Я никого не избивал.
-  Нет! И часы ты прикарманил, отдубасил меня -  тоже ты. 

Знаешь, за такое взимается плата.
-  Какая плата?
-  Денежная плата. Сейчас вмиг отсчитаешь пять тысчонок 

и мне в руки! Если нет, то полетишь на дно этого озера кор- 
мить тамошних рыб, даже костей твоих не найдут. Понял?

Акан молча кивнул головой. Хотя ему не были понятны 
домогательства этих парней, у него иного выхода не было. От 
осенних заморозков над озером бежит белесая рябь. Акану 
вдрут показалось, что его вскормили рыбам. Он опять задро- 
жал. А тепло одетым его спутникам хоть бы что.

В конце концов вернулись в машину. Мухтар опять взялся 
за старое:

-  Итак, когда отдашь пять тысяч?
-  Не знаю.
-  Почему не знаешь?
-  Таких денег у меня попросту нет.
-А гдеденьги?



-  Уже отослал домой.
-  Ах вот как? Тогда мы выкинем тебя в озеро, нет, я снача- 

ла поработаю ножичком! -  сказал Мухтар и вынув складной 
нож, ткнул бок Акана.

Но тот понял, что это лишь угроза, не более. Им нужны 
деньги и все. Поэтому он начал хитрить.

-  Ребята, пять тысяч не могу отвалить. Это вы перебрали.
-  А сколько можешь?
-  От силы полторы-две.
-  А когда отдашь?
-  Не знаю. Завтра, может, спрошу у кого...
-  Ты это брось, нам деньги нужны прямо сейчас!
-  Тогда попробую у Бекмурата.
Но и после этого Мухтар несколько раз картинно «поще- 

котал» Акана ножом, но он теперь не отступал. Видимо, и те 
поняли это -  машину повернули в обратный путь.

А бедный Бекмурат так и бегал по двору, ждал Акана. Ког- 
да тот вылез из машины, его радости не было границ.

-  Бекмурат, у тебя не будет денег тысячи две? -  нарочито 
крикнул Акан. А Бекмурат и без того, смекнув обстановку, 
деньги припрятал в надежном месте. Сразу понял, в какой 
переплет попал Акан.
; -  Нет, таких денег у меня нет.
п -  Тогда подскажи адрес Боргера Антона. Ты же как-то ез- 
дил?

-  А, Антон? Он живет в Старом Майкудуке. Я могу найти 
его дом, но адрес точно не знаю.

; -  Тогда садись в машину! Ты тоже поедешь с нами, ука- 
жешь дом Боргера! -  приказал Мухтар.

Боргер был водителем одной из здешних автобаз. Они 
были знакомы давно -  Антон часто нанимался в Чимкент- 
скую область на провоз плодоовощной продукции. Иногда 
чимкентцы ставили свой товар в его сарае, при случае друг 
у друга занимали деньги. Вот и сейчас едут за этим. Но Бек-



мурат не возьмет в толк: почему Акан морочит этим головы, 
он же сам при деньгах. Но Акан думал о другом. Этим любой 
ценой нужны деньги. Возьмут -  отпустят. О них завтра необ- 
ходимо сообщить в милицию. Но нужны свидетели.

Чем их болыие, тем лучше. Вот с этой целью и ехал Акан 
к Антону -  покажет ему тех, кто сидел в таксн. Но в планы 
Акана нока никто не вннкал...

Бекмурат не смог найти дом Антона. Проехали вдоль ули- 
цы пару раз -  тот же результат. Завернули в третий раз. И тут, 
вндимо, Мухтар ие выдержал:

-  Вон тот дом!
Акан и Бекмурат удивленно переглянулись: «А этот отку- 

да знает?» -  или в тот раз и Рахметолла выпросил деиьги у 
Антона?

Когда постучали в высокие ворота, за ними залаяла соба- 
ка. Вскоре вышла какая-то женщина:

-  Кто там?
-  Нам нужен Антон. Мы -  еш знакомые. Он знает, -  сказал 

Бекмурат.
Женщина ушла обратно. Через некоторое время вышел 

налегке одетый сам Антон. Собаку загнал в конуру, открыл 
ворота. Антон обычно гостей нриглашал домой, потому что 
за долгие годы прекрасно усвоил казахские обычаи. Но на 
этот раз не етал приглашать к себе. Поздоровался со всеми 
за руку, молча задержал взгляд на Мухтаре. Затем спросил:

-  Да, ребята, чем могу быть полезен?
-  Вот Акану понадобилось иемного денег, - сказал Бекмурат.
-  Ну уж извините, джигиты, денег нема. Все деньги до вас 

дочка выскребла, - ответил Антон и развел руками.
Это означало, что разговор окончен. И он принялся при- 

крывать ворота. «Гости» вынуждены были пуститься в об- 
ратный путь.

-  Тепер, где найдешь деньги? -  заорал Мухтар.
-  Осталось поехать к нашему хозяину. Может, он подсо-
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бит? -  сказал Акан, а сам про себя подумал: «Да, даст он вам. 
В жизни не видел такого скрягу!».

Когда они подъехали к дому хозяина, Бекмурат остался в 
машине, а во двор зашли Акан с Мухтаром. Сначала Акан по 
уговору Мухтара представил как своего закадычного друж- 
ка. Затем выдаст «легенду» -  как они на машине допустили 
столкновение с другим автомобилем. Поскольку виноваты 
они сами, нужно срочно выложить две тысячи рублей. Потом 
отдадут.

Хозяин дома стоял полусонный. Эти еще раз прошлись по 
отработанному сценарию.

-  Нет, ребята, у меня ни гроша, так уж извините! -  отрезал 
он. Отрезал, отвернулся и сноровисто пошел к себе.

Когда они вышли во двор, сзади послышался щелчок 
крючка. Неподалеку стояла двухкомнатная землянка, где вре- 
менно проживали Акан и Бекмурат.

-  Ну-ка, идем! -  сказал Мухтар и сам повел в землянку. 
Зажег свет. — Давай, выкладывай, где спрятал денежки свои! 
Ну!

-  Какие деньги? Нет у меня ничего! -  Акан орал как ужа- 
ленный.

Но Мухтар уже стал ворошить всякий хлам. Все перевер- 
нул верх дном. Тщетно. Разозлившись, выходя из каморки, с 
нескрываемой злобой пнул кусок старой мешковины, лежав- 
ший у порога. Пыль пошла столбом. И вдруг -  вот тебе на!
-  рассыпались желто-белые купюры. Мухтар быстро поднял 
их. Акан прикусил язык. Но улов Мухтара был не очень ве- 
лик -  всего-навсего сто девятнадцать рублей.

-  А где же остальные?
-  Это все. Сегодняшняя выручка. Под вечер бросил под 

полы, забыл оказывается.
Поняв, что пока другого улова не видать, Мухтар напра- 

вился к машине. Бекмурат все еще сидел там.
-  Мы этого забираем под залог. Завтра в тринадцать часов
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с двумя тысячами рублей жди нас здесь. Не будет денег -  
ирощайся с ним! -  Мухтар теперь иовернулея к водителю:

-  Виеред!
Пока Акан пришел в себя, ссрой «Волги» и след простыл. 

Так и проетояв бесцельное время, ои понуро побрел в хибар- 
ку. Лег. Но еои так и не пришел...

***
Как только отъсхали, Бекмурату сразу завязалн глаза. Его 

привезли в одии из домов, расположенных по улице Кнро- 
ва. Повязку сияли только нри остановке. Нануганный не на 
шутку действиямн своих «покровителей», Бекмурат покорно 
поднялся за Мухтаром на третий этаж. Квартира оказалась 
двухкомиатной малогабариткой. Посередине -  неубранный 
стол. Везде следы недавнего пира, недопитые бутылки, объ- 
едки всякие. На диваие кто-то заливается храпом.

Кажетея, в этом доме живут тот кудрявый пареиь н сестры, 
так нохожие друг на друга. Они сразу ушли в свою комнату. 
Ерден и тот парень, который весь деиь сндел на иереднем 
спденье машнны, уехали куда-то. Вдруг из угловой комнаты 
послышалась перебранка. О чем шла речь, Бекмурат не разо- 
брал, но подумал, что этот сыр-бор происходит из-за таких 
непрошеппых гоетей, как они. Бекмурат еказал:

-  Давай уедем отеюда, хозяева что-то от нас не в востор- 
ге...

Но Мухтар быстро оборвал его:
-  Сиди, не твоего ума дело. Ты -  наш пленник, так что де- 

лай то, что прикажут, и будь миленьким. А то...
Через некоторое время нагрузившись, пришли Ерден и тот 

иарень, который сидел на псреднем сиденье такси. Поставив 
машину в гараж, вернулся и Кайдар. Застолье загремело с 
новой силой. Девчата заперлись у себя, больше не показыва- 
лись. Джигитам пришлось самим колдовать на кухне.

Во время «сабантуя» ребята не переставали угрожать Бек-



мурату. Сначала Мухтар, взяв со стола кухонный нож, затем и 
другие по очереди начали обрабатывать его. Не отстал от них 
и хозяин квартиры -  а его звали Марлен -  он ударил кулаком в 
живот. Его выходка вызвала дикий хохот собравшихся. Но Бек- 
мурат, собрав всю волю, решил стерпеть все. Дал твердое обе- 
щание хоть из-под земли достать две тысячи рублей. Он был 
уверен, что Акан его вызволит из беды. Он помнил, как-то Акан 
говорил: «Если эти не перестанут угрожать и вымогать деньги, 
я сообхцу в милицию». Поэтому не стал слишком суетиться. А 
сценки с демонстрацией ножа, это, так сказать, для понта...

Действительно, после того, как спиртное взяло свое,обес- 
силившая группа завалилась спать. Марлен пошел к себе. 
Раздвинув диван, Бекмурат и Мухтар в одежде растянулись 
на нем.

Когда все дали храпа, Бекмурат бесшумно встал и сходил в 
іуалет. Тут его осенила мысль улизнуть из этой злополучной 
квартиры. Смотрит -  ключ торчит в замочной скважине. Но 
быстро отбросил эту заманчивую мысль, а вдруг напорется 
на других? Нет, будет участь свою ждать здесь.

Наступило утро. Когда все спали, девчата, попив чайку, 
ушли куда-то. Через час-полтора парни стали просыпаться 
один за другим. Все это исподтишка незаметно наблюдал 
Бекмурат.

Когда парни тоже сели за чай, Ерден и Жумажан откуда-то 
приволокли пиво. Пропустив по паре стаканчиков, всю ночь 
бражничавшие ребята немножко поправили свое положение. 
Потом к обеду Кайдар пошел искать такси. Но он изрядно 
задержался. Тому было свое объяснение. Встретив своего со- 
бригадника, Кайдар на его машине с целью разведки дважды 
проехал перед домом, где жили Акан и Бекмурат и сказал:

-  Один человек обещал ждать в это время здесь, но что-то 
не появляется. Поехали туда, -  и направил машину в дом, где 
их ждали рэкетиры.



Неторопливо течет беседа. Много интересного рассказал 
о себе Акан. Если бы не он, то рэкетиры обобрали бы при- 
езжих ребят до ниток. Оказывается, Акан сам когда-то был 
осужден -  сидел более двух лет. За что? Он счел об этом не 
распространяться. Но, видно, парень из шустрых. То, что он 
водил за нос рэкетиров, возя их туда-сюда, показывает, что 
Акан не понаслышке знаком с перепитиями закона.

Во время разговора перед нашим окном проехало такси 
«Волга». Акан кинулся было к окошку, однако не успел. Не- 
множко погодя, это такси проехало еще раз. Акан прильнул 
к стеклу:

-  Машина не ихняя, но тот, кто сидел рядом с водителем, 
кажется знаком.

Засек время -  еще есть полчаса. По рации связался с Рус- 
ланом Калиевым, который сидел в доме напротив, сообщил 
ему о такси. А Саша Сиваков был еще на подходе. Он должен 
был приближаться без пяти минут час. И тот будет наблюдать 
издалека.

Группа во главе с Мухтаром подъехала только около двух. 
Притормозила машина у дверей, высадила кого-то и укатила. 
Я -  на готове. По моим, нет, по нашим соображениям, в дом 
должен войти один из парней Мухтара, а до передачи денег 
Бекмурата должны держать при себе. Вдруг в комнату вошел 
полненький, чернявый, выше среднего роста парень. Акан 
вскочил с места, начал его расспрашивать. Это оказался Бек- 
мурат. Я соскочил с места, где скрывался:

-  Где они? -  говорю торопливо. У того аж глаза полезли 
на лоб.

-  Они заедут еще раз. Меня послали для того, чтобы ска- 
зать: подготовь деньги.

Я подключил рацию, но ответа не последовало. Что же 
произошло? Учуяв неладное, выбежал на улицу. Смотрю -  
Руслан и Саша перехватили такси, уже ведут домой.
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Как потом выяснилось, Руслан, иодумав, что рэкетиры 
уходят с добычей, садится в машину Саши, догоняет такси, 
перехватывает всех.

Итак, деньгн остались без передачи. Лишь затем Акан 
вспомнил, что среди десятирублевок, которые забрали рэке- 
тнры, иа одной нз них чернилом напнсана цифра «88». Во 
время обыска эта куиюра была обнаружена у Кайдара. Дру- 
гих веществснных доказательетв иет.

Престунники не нризнались в содеянном.
После следствия еостоялся суд. Во время процесса миогие 

свидетели начали вилять, давать другие показания. На вопрос 
«иочему?» они стали отвечать, мол так их заставлял следова- 
тель. В конце концов Мухтару, забравшего сто девятнадцать 
рублей под пологом, вынесли приговор -  однн год «черной» 
работы. Остальные были отнущсиы нз-за отсутствия состава 
престунления в их деяниях.

Вот, стоит ли теперь сожалення такое: знаешь, что псред 
тобой иреступник, но упустил возможность иикрнминнро- 
вать ему содеянное, и он увилнваст от иравосудня?

-  Да, коиечио.
-  Вот так-то...

1990г.
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В З Я Т К А

(Хроника одного расследования)

Как только начальник отделения по борьбе с наркоманией 
отдела уголовного розыска облуправления внутренних дел 
подполковник милиции Леонид Петрович Романенко (фами- 
лии и имена персонажей изменены) шагнул за порог своего 
кабинета, тут же зазвонил телефон. «Будто следили за мной»,
-  подумал он и поднял трубку.

-  Да, я слушаю.
Голос на том конце провода показался знакомым.
-  Кто звонит?
-  Это я, Кайрат... Ниязбеков... Из Жамбылской области...
-  Да, да.. Как дела, Кайрат? Какие новости?
Вспомнив о своей командировке в ту область, он наво-

стрил уши: может, что-то стало известно о Вайсе?
-  Никаких новостей. Мне надо встретиться с вами -  есть 

одно дельце.
«Видать, приехали с кое-какими новостями», -  взаправду 

подумал Романенко.
-  Что ж, подходи. Я буду у себя.
-  Леонид Петрович, лучше вы ко мне приезжайте. Я оста- 

новился в гостинице «Казахстан» -  сказал тот и назвал номер 
комнаты.

-  Хорошо, посмотрим, -  ответил Романенко.
Затем он зашел к своему непосредственному шефу, началь- 

нику отдела уголовного розыска Галыму Таирову, доложил.
-  Один ты туда не ходи, -  посоветовал Таиров. -  Возьми 

кого-нибудь с собой.
-  А что, если туда направить пару оперработников разуз- 

нать, чего я вдруг понадобился?
-  Вот это еще лучше.
С тем два оперативника отправились в гостиницу, нашли



там Кайрата. Тот сразу предложил пропустить по рюмочке, 
но они отказались. И все спрашивал, почему сам Леонид Пе- 
трович не приехал.

-  На него вдруг навалилось неотложное задание, и он 
специально послал нас: не нужна ли помощь? Бензином под- 
собить или еще чего?

-  Нет бензина хватает, ничего не нужно.
Наутро Кайрат позвонил еще раз,
-  Я хотел встретиться с вами лично, Леонид Петрович.
-  Тогда подъезжай.
Через полчаса Кайрат сидел в кабинете Романенко.
-  Привет, Кайрат. Ну, рассказывай, как у вас там?
-  Нормально. Все ваши новые знакомые шлют привет.
-  Спасибо.
Затем Кайрат как-то замялся, умолк. Романенко на это 

сразу обратил внимание: годы, когда он допрашивал всяких, 
мягко говоря, правонарушителей, а то и настоящих голово- 
резов и бандитов, научили его многому. Наступила неловкая 
тишина.

-  Говори, Кайрат, говори. Что у тебя там?
-  Датак, ничего, Леонид Петрович... Просто подумал, мо- 

жет, поедем к нам, посидим? -  Кайрат опять заерзал на стуле, 
стал поглаживать черные усики.

-  Спасибо, как-нибудь в следующий раз. Кстати, что 
слышно о Вайсе?

-  Нет никаких вестей. После того случая он на горизонте 
не появлялся.

-  А ты какими судьбами в Караганде?
-  Да, просто так. Моя сестра здесь учится заочно. Ей пона- 

добилась одна справка, за ней и приехал...
Далыие Романенко не стал расспрашивать, да и сам Кай- 

рат не был расположен к этому. Лишь перед уходом дал по- 
нять, что завтра зайдет еще.



***
... В кабинет Леонида Петровича влетел оперработник 

этого отделения Жаркын Сауытбаев. Он был в форме -  нач- 
нет какое-нибудь дело, не угомонится до тех пор, пока не по- 
ставит точку.

-  Леонид Петрович, только что получил информацию. 
Оказывается, в наш город прибыла изрядная партия наркоти- 
ков, Знаю даже место выгрузки.

-  Хорошо, Жаркын, отдышись немного, -  Романенко вы- 
звал еще двух сотрудников. Они тут же приступили к разра- 
ботке плана предстоящей операции.

В тот же день ребята подъехали в вечерние сумерки, к 
указанному объекту. Неприметный дом с крышей. Днем эту 
местность Жаркын объехал пару раз в целях разведки. Наблю- 
дение вели из салонов «Жигулей» с затемненными стеклами. 
Проехали, не останавливаясь. Эта зима выдалась снежной -  
по бокам дороги уже встала высокая снежная ограда. Осо- 
бенно тщательно расчищена площадка у входа.

Под вечер мороз начал крепчать. Долго маячить нельзя, 
кто-то что-то может заподозрить. Надо с ходу приступить к 
операции. Они обратили внимание на отсутствие ворот, вы- 
ходящих во двор. И конуру не видать -  обычно такие люди не 
любят собачий лай, предпочитают тишину.

В половине двенадцатош ночи они, близко подъехав к 
дому, покинули машину. Приготовшш оружие. За почти че- 
тыре часа наблюдения в дом так и никто не вошел. Если кто 
подойдет, намеревались захватить.

Стук в дверь. Тут же раздался ответ:
-  Кто там?
-Свои.
-  Какие свои?
-  Открой -  увидишь.
Раздался лязг засова и крючков. Мужчина, открывший 

дверь, от неожиданности отпрянул назад. Пришедшие узна-
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ли его. Это был хозяин квартиры Рамиль Сагидуллин, дом 
которого уже давно держали под наблюдением.

-  Кто есть дома? -  спросил Романенко, не дав ему опом- 
ниться.

-  Никого нет... -  иромямлил он, но тут же добавил: -  А, 
гости...

-  Откуда они, гости?
-  Издалека. Со стороны Алматы.
Видимо, услышав голоса на веранде, кто-то приоткрыл 

дверь. Жаркын с пистолетом наготове кинулся туда. Там, кро- 
ме «гостя», никого небыло.

-  Руки вверх!
Тот, вытаращив глаза, начал медленно поднимать руки. 

Жаркын быстро повернул его к стене, заставил руками опе- 
реться о нее. Тщательно обыскал -  оружия не оказалось. 
Установили личность -  назвался Шамилем Шамшидиновым, 
уроженцем Жамбылской области. После того как обыскали 
Сагидуллина, Галым и Леонид прошли в дальнюю комнату, 
где мирно посапывали Николай Сергеев и Константин Ним, 
а в спальне обнаружили жену Сагидуллина -  Сару. Все спро- 
сонья не могут взять в толк, что происходит.

Дали знак оперработнику, оставшемуся на улице, чтобы 
связался по рации с райотделом внутренних дел, те сидели 
наготове, вскоре приехали с двумя дружинниками в качестве 
понятых.

Оперативная группа приступила к обыску. Все обратили 
внимание на эмалированный таз. Леонид Петрович провел 
указательным пальцем по внутренней стороне. На пальце 
остался след от коричневой пыли с характерным запахом. Те- 
перь не было сомнения в том, что обнаружатся наркотики.

Тщательно обыскали комнату, где спали трое парней. Из 
кармана одежды извлекли пачки денег, а в боковом кармане 
черной куртки нашли полиэтиленовый пакетик с черно-бу- 
рым веществом.



-  Чья куртка?
-  Моя, -  ответил Сергеев.
В это время из коридора послышался голос Жаркына:
-  Здесь в полу просвечивается полоска света. Кажется там

-  подвал.
Действительно, там оказался подвал. Спустились, повели 

ручным фонариком и обнаружили поставленные впритык по- 
лиэтиленовые мешочки.

Таким образом, в доме Сагидуллина изъяли несколько 
мешочков «травки», более 70 тысяч рублей денег. Констан- 
тин оказался водителем. Его машина была припаркована на 
платной стоянке. И там были обнаружены следы наркотиче- 
ских веществ. Все найденные улики отправили на эксперти- 
зу. Вот ее результаты: 15 -20 килограммов гашиша; 40 кило 
марихуаны, около 20 граммов кокнаровой соломы, 1 грамм 
опиума.

***
Дикорастущая конопля и мак Чуйской долины известны 

многим странам земного шара. Изготовление и продажа нар- 
котиков из этого сырья запрещена действующим законода- 
тельством Республики Казахстан. Это обстоятельство отра- 
жено в одной из статей Уголовного кодекса.

... Шамиль и Николай выросли на реке Чу, поэтому про 
«травку» знали не понаслышке -  они с отрочества пристра- 
стились к наркотикам. Часто убегали из дому, баловались га- 
шишем, беспризорничали и, наконец, закономерный финал
-  попались при совершении преступления. Сначала за воров- 
ство, Шамиль лег на тюремные нары. И не очень удивился 
, когда год спустя повстречал в Карагайлах своего дружка 
Николая. Оба знали, что рано или поздно их пути-дорожки 
обязательно пересекутся. Так оно и вышло. Отбыв срок, они 
сблизились еще теснее. Пришло время «реализовать» то, что 
приобрели в стенах тюрьмы.
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-  Я немножко насобирал травки, -  сказал однажды Ша- 
миль. -  Где сбыть, а?

Николай задумчиво опустил голову. И сделал предложе- 
ние:

-  У меня кое-что есть. Давай вывезем куда-нибудь?
Они стали складывать свой «товар» в одно место. Как-то 

посмотрели - набралось немало. Теперь нужен транспорт. 
В один прекрасный день на горизонте появился их общий 
знакомый Антон Вайс. А через него вышли на Константина 
Нима. Обмозговали дельце и, не откладывая в долгий ящик, 
выехали в Караганду. Но увы -  их постигла неудача.

***
Жаркын в своем кабинете допрашивал подозреваемого.
-  Как попали в ваш дом эти наркотики? -  спросил он у 

Сагидуллина.
-  Какая-то машина сгрузила.
-  Что за машина?
-  «КамАЗ». Услышав звук мотора, выхожу -  она забуксо- 

вала около ограды. Увидев меня, хозяева машины подошли 
ко мне. Я-то подумал, что им понадобилась лопата. Один 
из них говорит: «Можно, эти вещи пока поставим у вас?». 
«Что за вещи?» -  спрашиваю. «Не бойтесь, здесь нет ничего 
взрывоопасного». Далее они даже не стали со мной разгова- 
ривать, взяли мешочки, сбросили на землю и сказали: «Мы 
скоро вернемся». И уехали.

-  Вы же только что сказали, что машина застряла в снегу. 
Как она быстро смогла выкарабкаться оттуда?

-  Другая машина вытащила.
-  Что потом?
-  Да ничего и не произошло. Та машина так и не верну- 

лась. Через некоторое время пришли Шамиль и Николай, 
они ехали из Жамбылской области. Увидев два мешка, при- 
слоненные к стенке прихожей, забеспокоились: «Откуда это?



Надо немедленно припрятать - это же наркотики!» Они хо- 
рошо знают травы тех мест. Впрочем, и я сам начал подозре- 
вать, что-то здесь не то...

-  А куда делась та машина?
-  Понятия не имею. Так и след простыл.
В это же время в другом кабинете Леонид Петрович Рома- 

ненко «раскручивал» второго задержанного.
-  Как тебя зовут?.
-  Шамиль Шамшидинов.
-  Национальность?
-  Узбек.
-  Где живешь?
-  В Чуйском районе Жамбылской области.
-  Чем занимаешься?
-  Работаю в личном хозяйстве.
-  Какая семья?
-  Живу с матерью. Болыие никого нет.
-  Когда сюда приехал?
-  Три дня назад.
-  Зачем?
-  Николай хотел протезировать зубы. Я так себе, вместе с 

ним приехал -  купить кое-что из одежды.
-  Кто такой Николай?
-  Сергеев.
-  Кем он работает?
-  По состоянию здоровья нигде не работает.
-  Кому принадлежат наркотики, обнаруженные в подвале 

дома Сагидуллина, их машина завязла в сугробе. Видимо, это 
испугало их. Сказав: «Пока попридержите у себя, мьі потом 
подъедем» - были таковы. Смотрим -  мешочки легенькие. Я 
сразу усек, что к чему и дал Сагидуллину спрятатъ их подалыые.

-  И что сказал Сагидуллин?
-  Да ничего. Согласился припрятать на время и открыл 

свой подвал. Мы эти мешочки спустили туда. -
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-  Машина какой марки, говоришь?
-  «КамАЗ». В кабине -  водитель, рядом -  напарник.
-  А откуда узнал?
-  Потому что и мы приехали на этой машине.
-  Откуда?
-  Из Жамбылской области.
-  Едете из Жамылской области вместе, а как зовут не знаете?
-  А чего знать-то? Познакомились, один назвался Никола- 

ем, другой Иваном. И все. Оказались жителями Северо-Ка- 
захстанской области. Ехали из Кыргызстана. 0 6  остальном и 
не стал спрашивать.

-  Номер машины не помнишь?
-  Нет. А серия казахстанская, вот не удержал в памяти.
-  Где сели в машину?
-  Прямо в ауле. Вообще, мой дом находится на краю села. 

Выхожу из дома - около него стоит какая-то машина, а двое 
возятся, видимо, поломалась. Спустя некоторое время грузо- 
вик отремонтировали. Я спросил, куда едут, в Северо Казах- 
станскую область, говорят. «А в Караганду заедете?» Один 
из них в ответ: «А как же, конечно, через Караганду! Ты что 
думал, мы по воздуху полетим что ли?» Мы попросили их 
забрать нас с собой, те согласились. Так мы с Николаем вые- 
хали в Караганду.

-  Черная куртка, в кармане которой обнаружили опиум, 
чья?

-  Николая.
-  И опиум его?
-  Не знаю. Спросите у него самого.
Затем был допрошен и Сергеев. Он тоже в целом повторил 

показания Шамшидинова. Выходило, что наркотики были 
подвезены какими-то людьми с машины «КамАЗ». Сергеев 
признал лишь то, что опиум принадлежит ему.

-  Я страдаю приступами желудочного заболевания. Вот 
тогда принимаю целебную дозу опиума.
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-  А откуда взялся Константин Ним? Что скажешь по пово- 
ду наркотиков, найденных в его машине?

-  Понятия не имею.
Видавшие виды подследственные увиливали как могли. 

Только во время допроса Константина Нима начали всплывать 
некоторые интересные факты. Когда стали проверять техниче- 
скую документацию на легковушки, обнаружилась неувязка -  
кроме государственных номерных знаков автомобиля, осталь- 
ные данные не совпали. Она оказалось совершенно другой 
машиной: взял свои номера да прикрепил на эту.

-  Это машина чья?
Ним поерзал на скамейке, и, наконец, тихо сказал:
-  Антона Вайса.
-  Кто он такой?
-  Слесарь по ремонту автомашин.
-  А почему взял его машину?
-  Как раз перед выездом моя сломалась. Свою оставил 

Вайсу на ремонт, а взял его машину. Что здесь такого?
-  Разве ты не знаешь положения? Где доверенность хозяина?
-  Да, можно было состряпать эту бумажку, но в тот день 

контора сельсовета была закрыта и некому было выдать до- 
веренность.

-  Откуда взялись наркотики в твоей мапіине?
-  Не могу знать.
-  А что грузили в нее.
-  Я ничего не грузил.
По ходу оперативного следствия обнаружилась причаст- 

ность к этому делу и Антона Вайса. В конце концов Ним при- 
знался в том, что он привез в своей машине Шамшидинова и 
Сергеева.

После этого оперативиая груниа пришла к выводу, что 
нужно выехать в Жамбылскую область и арестовать Антона 
Вайса. Это предложение ноддержал и начальник облуправле- 
иия виутренних дел.



***
В поселок Н. Жамбылской области Романенко и Сауыт- 

баев вместе с еще одним оперработником приехали после 
обеда. План был такой: зайти в поселковое отделение мили- 
ции, заручиться поддержкой его работников и поймать Вай- 
са. Первым делом зашли к начальнику отделения. Он сразу 
вызвал молодого лейтенанта:

— Это -  Кайрат Ниязбеков, оперативный работник отдела 
по борьбе с наркоманией. Он вам окажет всестороннюю по- 
мощь. Только о вашем приезде никто не должен знать.

Когда все вышли на улицу, Кайрат предложил:
— Вы пока свою машину поставьте в гараж -  у нас обычно 

чужой транспорт на виду, может вызвать подозрение.
Сказано -  сделано. Они пересели в другую машину и не- 

сколько раз проехали мимо дома Вайса, наблюдая. Романен- 
ко под видам автовладельца, захотевшего отдать Вайсу свою 
машину на ремонт, зашел к нему домой. Его дома не оказа- 
лось. Прошло два дня, а того все нет, как будто сквозь землю 
провалился.

Интересно... цели их приезда знали начальник отделения 
внутренних дел и Ниязбеков, а остальные не были в курсе дела. 
А может, кто-нибудь проинформировал Вайса о непрошенных 
шстях? А кто? На третий день Романенко зашел к начальнику 
и попросил его при появлении задержать Вайса или сообщить 
об этом в Караганду, а сам с опергруппой вернулся назад.

***
Послс того как Кайрат вышел из кабинета, Романенко еще 

раз зашел к Галыму Таирову, рассказал о встрече е Ниязбеко- 
вым н его предстоящем завтра визите.

-  Он явно что-то нс договаривает, что-то хочет сказать. К 
чему бы это?

-  Кто его знает? -  Таиров задумался. -  Ты давай выслушай 
его. Далыис видно будет.



Назавтра в условленное время зашел Кайрат. Поздоровал- 
ся и сел. Кайрат, изрядно прощуиав разные тсмы для разгово- 
ра, вдруг сделал прямой ход.

-  Леоиид Петрович, нужно спасти Вайса от следствия. Это 
вы можете...

-  Как спасти? -  Романеико вздрогнул от неожидаииости.
-  Есть один выход из положения : его иадо иривлечь лишь 

в качестве свидетеля. Если дело примет такой оборот -  то мы 
бы не оетались внакладе.

-  О это очень трудно ... .
-  Ничсго сложного. Я же говорю -  все в ваших руках.
-  Ну, допустим, я оставляю его в качестве свидетеля. Что 

далыпе?
-  Тогда Вайс спасся бы от розыска. А за это он хорошо 

заплатил бы.
-  Сколько.
-  Сразу тысяч десять. А потом еще подкинет.
-  Брось, Ниязбеков, что ты иесешь! Ты бы лучше уехал 

обратно.
Но Кайрат оказался не из робкого десятка. Он продолжал 

наседать. Видимо, решил, назад дороги нет и любой ценой 
задумал уломать Романенко.

-  Значит, договорились, Леонид Петрович? -  спросил Кай~ 
рат с хитрой ухмылкой.

-  Ну что ж, договорились, -  сказал Романенко, сделав вид, 
что его уговорили.

-  Тогда завтра зайду до обеда, принесу десять тысяч, -  
Кайрат быстро исчез за дверью.

До этого и Таиров предложил Романенко ие отказы- 
ваться от взятки, если ее будет предлагать Ниязбеков. Он 
тоже смекнул, что Кайрат недаром зачастил в их отделе- 
ние.

Назавтра, до прихода Ниязбекова в кабинет, были тайно 
установлены диктофон и видеокамера.
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-  Здравствуйте, Леонид Петрович! -  поздоровался с поро- 
га Кайрат.

Романенко «соорудил» благожелательную физиоиомию.
-  О, Кайрат, как жизнь, заходи, заходи!
Тот перевел дух:
-  То, о чем я говорил вчера с тобой... -  сказал ои, чуть 

поиизив голос.
-  Сколько?
-  Дееять тысяч.
-  Э, маловато, дружок ... Ну что ж, давай.
~ Деиьгн оетались в машиие. Вы тоже найдите машииу, 

выедсм за город, там и отдам. И оттуда уеду. А вы возвращай- 
тесь назад. А то здесь онасно...

-  Да ты что, ничего етрашиого. Давай нсеи сюда...
Не успел Романенко закончить фразу, в кабииет ворвались 

трое во главе с Таировым и скомаидовали:
-  Ни с места!
Сразу смекнув, в какую историю попал, Ниязбеков так и 

остался сидсть, как вкопаиный ...
Вызвали понятых. Вызволили из потайиого места видео- 

камеру и теперь открыто стали снимать ироцесс обыска.
-  Где деньги? -  снросил Таиров,
-  Какие деньги? -  воиросом на вопрос ответил Кайрат.
-  Те деиьги, которые предназиачались как взятка.
-  Я никому ие собирался давать взятку. Да, есть у иас день- 

ги, которые копили на покупку автомобиля. Они там, в маши- 
не.

-  А где машина ?
-  У входа.
-  Куда ноложили деньги?
-  Под сиденьем водителя, в полиэтиленовом пакетике. - 

Галым ноемотрел в окно -  во дворе стояли «Жигули».
-  Та белая «девятка» ваша?
-  Да, наша.



В машине под сиденьем водителя нашли десять тысяч ру- 
блей. (В то время это было довольно крупная сумма). Но Кай- 
рат по всякому стал отрицать факт попытки дачи взятки. Ему 
продемонстрировали и видеозапись, и диктофонную ленту, 
но он ни в какую:

-  Это же кадры обычной беседы.
-  А этот голос, что, не твой?
-  Нет, это не мой голос, вы просто хотите мне что-то 

пришить. Пришлось звукозапись отправить на экспертизу в 
Ригу. Оттуда пришло подтверждение, что голос принадлежит 
именно Кайрату Ниязбекову. Тому не осталось ничего более, 
чем признать, свои преступные действия.

А Антон Вайс так и пропал. До сих пор от него ни слуху.

1992 г.



ЧЕТЫ РЕ КАПИТАНА

Чрезвычайиое происшествне буквально всколыхнуло 
угрозыск облуправления внутрениих дел. Как только посту- 
пило экетренное еообщенне, иачальиик угрозыска полков- 
ник милиции Газиз Каиенов зашел к начальнику областного 
унравления виутреиних дел геиерал-майору Владимиру Пе- 
тровнчу Шумиленко.

-  Товарищ генерал, разрешите доложить!
-  Докладывайте.
Капеиов начал излагать суть дела стоя, ио Владимир Пе- 

трович, прервав его, указал на етул, стоящий наиротив:
-  Да вы ие енешите.
-  Времн ие териит, товарищ генерал! -  выналил полковник 

и быстро ввел его в курс дела.
-  Немедлеиио соберите группу захвата! А кто в ее соета- 

ве?
-  Михаил Свидерский, Геинадий Рымбаев, Олег Завьялов, 

Виктор Зуев и ...
-  Хватит четверых. Соберите их в дежурке, объясиите что 

к чему. Я иойду туда.
-  Есть, товарищ геиерал!

Михаил Свидерский
Только иереступил порог кабииета -  задребезжал телефон.
-  Быстро сиустись в комиату дежуриых! -  уелышал ои в 

трубке.
-  Сейчас! -  успел ответить ои и побежал обратно с четвер- 

того этажа вииз. Не етал задавать вопросов типа: «Зачем?»,



«Почему?». В милицейскнх буднях часто происходят через- 
вычайки, иоэтому «у матросов нет вопросов». Хотя дежурка 
была расположена иа первом этаже, не стал дожидаться лиф- 
та -  иобежал по ступеиькам винз. Так он и иролетел мимо 
своих сослуживцев, только усиевавшнх иоздороваться кив- 
ком головы. «Видать что-то етряслось», -  думали они.

И в тот раз -  это было в аирслс -  их так же, как сегодия, 
виезапно собрали в комнате дежурных.

-  Стало известно, что преетупникн в следствеином изоля- 
торе взялн двоих в заложники. Надо нх иемедленпо освобо- 
днтв, -  объяснил ситуацню иачалыіик уиравления Шумилсн- 
ко. -  Никто ие должеп пострадать.

За какие-то три-четыре минуты собралаеь онеративиая 
групиа и во всеоружии выехала в следствеиный изолятор. 
Оказывается, доставленные из Шахтииска трое особо опас- 
иых нрестуиииков захватилн двух человек в качеетвс залож- 
ииков. Один из них -  нодозреваемый ио делу этих троих, а 
второй был работником милицин. Инцидент етал возможным 
из-за грубых ішрушеішй правил траиеиортировки заключен- 
ных. Уличив момснт, нреступники забрали табельное оружие 
у конвоира, а его самого и того иодозреваемого взялн в за- 
ложннкн и начали диктовать свои условия.

Машииа етоит меж двух дверей. Ворота застыли в без- 
молвии. Персговоры ведутся через малеиькос зарешечеипое 
оконце автозака. Захватчики требуют немедленно нредоста- 
вить машииу, оружне, деньгн.

Услышав подобное, Михаил иевольно вздрогиул. Ои ис из 
робкого десятка, принимал участие в различиых оиерациях 
ио поимкс и обезврежнваиию самых отпетых головорезов, 
иедаром был включен в опаратнвную груииу, ио освобожде- 
нне заложников -  особый случай. Действовать в непредска- 
зуемых обстоятельствах, когда жнзиь человека буквалыю ви- 
сит иа волоске, даио ис каждому.

-  Наш козырь -  быстрота. Вее задумаиное иадо осуще-
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ствить за считанные минуты, -  сказал Шумиленко, сам воз- 
главивший операцию. -  Устроим беспорядочную стрельбу, 
поболыпе шумового эффекта. В этот момент нужно внезапно 
ворваться в машину и выбить оружие у преетупника или вы- 
вериуть ему руку...

Псреговоры продолжались. Работники милиции согласи- 
лись доставить все, что требовали захватчики. Сначала при- 
несли автомат с одной обоймой (предварительно был спилен 
боек, из него нельзя было выстрелить). По предварительно- 
му плану во время передачи оружия иоднимаются шум-гам 
и етрельба. Иснользуя замешательство преступников, участ- 
иики захвата нырнут под низ машины, обложат ее. Все же 
сердца у всех бьются учащенно: «как бы чего ие вышло!»

Когда открыли дверь автозака для нередачи оружия (это 
был уеловный сигнал), операция иачалась. Поднялся шум, 
началась стрельба. Подпоязший по-пластунски к машине 
Михаил, в тот миг, когда открылась дверь, пантерой влетел 
внутрь. А в этот момент, пробравшийся нод автозак май- 
ор внутренней службы Алекеандр Назаров, выстрелил по 
направлению голоса в главаря бандитов. Его пуля иробила 
деревяиный наетнл кузова машины и ранила прсстуиника. 
Михаил молниеносно перехватил оружие у раненого, не дав 
опомниться двум его сообщиикам, выбил нож у второго за- 
хватчнка, который припер к стене заложиика. За ним ворва- 
лись и другие, скрутили третьего бандита. Операция длилась 
веего три минуты.

За храбрость и смекалку во время захвата капитан мили- 
ции Михаил Свидерский был иаграждеи медалью «За охрану 
общественного порядка».

Геннадий Рымбаев
Не было еще и девяти утра, когда по обыкиовеиию ири- 

шел на службу старший онеруполномоченный угрозыека Ле- 
нинского райониого отдела внутреииих дел капитан милиции



Генадий Рымбаев. Привел в порядок бумаги, затем зашел в 
кабинет Габдоллы Жашибекова (тогда он был заместителем 
начальника райотдела), где ежедневно проходили оператив- 
ки. Только начал совещание, зазвонил телефон. Жашибеков 
поднял трубку:

-  Слушаю вас, товарищ полковник! Сейчас выедет, -  отве- 
тил он и обратился к Геннадию:

-  Рымбаев, быстро выезжай в облуправление! Тебя там 
ждут в дежурке, не.забудь оружие.

Дежурная машина стояла наготове во дворе. Не успел Ген- 
надий взобраться в кабину, как машина помчалась по знако- 
мому маршруту. «Что случилось? Что за экстренный вызов?»
-  этот вопрос не давал покоя всю дорогу.

... Было вот уже шестнадцать лет, как Геннадий Зейнета- 
евич Рымбаев начал служить в органах милиции. Он тогда 
работал в городе Темиртау старшим «опером». Взяв с собой 
проходившего у них практику курсанта Высшей школы МВД 
Владимира Ворончихина, он пришел в ресторан «Ритм». 
Обычно в ночное время всякие криминальные элементы лю- 
бят крутиться вокруг подобных увеселительных заведений. 
Накануне были ограблены сберкассы в Абае и Темиртау. По 
оиисанию работников касс, налетчик -  человек высокого 
роста, на голову натягивает маску из черного чулка, в кеп- 
ке, разыскиваемого милицией инженера одного из заводов 
Харькова. Одевается со вкусом, надевает украденные ордена 
и медали, ироизводит впечатление респектабельного чело- 
века. Особо опасный рецидивист, на которого был объявлен 
всесоюзный розыск за ряд разбойных нападений, убийство 
человека в Новороссийске.

Пришли в ресторан -  а народу! Плывет музыка. Кружатся 
пары в ритме вальса, многие уже разгорячены винными па- 
рами. Осмотрелись вокруг. Начальник угрозыска горотдела 
Игорь Иванович Овсиенко тоже оказался здесь -  за одним из 
столиков в углу, под видом отдыхаюшего не спеша потягива-



ет кофе. Он тоже заметнл свонх подчиненных, но не подал 
виду. Геннадий и Владимир расположились за столом непо- 
далеку от него. Вели неторопливый разговор, изучая обста- 
новку, незаметно оглядываясь по сторонам. Вдруг Геннадий 
обратил внимание на высокого, представительного мужчину, 
вальсирующеш с одной привлекательной дамой. Одет безу- 
коризненно, прн галстуке, лацканы пиджака тесны от наград. 
В этот момент раздался звон посуды. Повернулся -  Овсиенко. 
Тот подмигнул ему. Это -  сигнал. Значит, тот рослый мужчи- 
на может быть разыскиваемым Кирсановым. Задержать его 
во что бы то ни стало.

Геннадий взял сигарету, начал шарить по карманам в по- 
исках спичек. Встал с места, подошел к Игорю Ивановичу.

-  Позвольте прикурить?
Тот чиркнул спичкой и сказал шепотом:

---- — Я сейчас пройду в банкетный зал. Оттуда его пригласят
к телефону. А вы идите за ним.

Рымбаев, получив задание, вернулся назад, а Овсиен- 
ко встал с места. Потанцевал с какой-то девушкой и пошел 
дальше. Рымбаев и Ворончихин ни на секунду не спускали 
глаз с подозреваемого. А тот весь во власти музыки танца 
кружился без устали. Остановился лишь тогда, когда подо- 
шла официантка и что-то ему сказала, рукой указав в сторону 
банкетного зала. Кирсанов направился туда. Сотрудники на 
некотором расстоянии последовали за ним. Кирсанов зашел 
в банкетный зал и направился к телефонной трубке, лежащей 
на столе. В этот момент перед ним вырос Овсиенко. Сразу 
смекнув, что это засада, преступник отпрянул назад. Но было 
поздно -  у дверей стояли Рымбаев и Ворончихин. Кирсанов 
запустил было руку за пазуху -  Рымбаев, сделав прыжок, вы- 
вернул ему руку. Ворончихин схватил за грудь, Овсиенко вы- 
рвал у него пистолет.

После того как бандита привезли в горотдел, допрос Кир- 
санова поручили Рымбаеву. Тот увиливал, как мог. Отпетый
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головорез всячески хотел уйтн от возмездия. Неоировержи- 
мые доказательства? Их у оперуполиомочеиного было доста- 
точно. Он немедленио вызвал свидетелей. Кирсаиов иекото- 
рое время иродолжал открещиваться от вссго, ио в конце нод 
грузом улнк призиал все обвииення, назвал адрес квартнры 
своен сожнтельиицы в Темиртау. Во врсмя обыска там были 
обиаружеиы деиьги, облигации, видеомагнитофои и другне 
награбленные вещи.

Олег Завьялов и Виктор Зуев
Уелышав сообщение: «Вас вызывают в дежурку!», -  оба 

побежали по стуиенькам вииз.
Олег и Виктор поеледине шесть лет работали вместе. В 

отдел борьбы с хищениями социалистической собственности 
Ленинского РОВД Олег нришел служить в 1985 году, а Вик- 
тор в отдел уголовного розыска -  годом позже. Сейчас оба
-  сотруциики облаетного управления внутренних дел, сидят 
в одном кабинете. На их счету много различных раскрытых 
нреступлений. Особенно они не раз отличились в борьбе с ор- 
ганизованной преступиостью и рэкетом. Вот иедавно оии обе- 
звредили преступииков, промышлявших вымогательством.

-  В Сараии груипа рэкетиров у начальника одиой из баз 
требует круиную сумму денег. Нужно будет их изолировать,
-  сказал начальиик отдела Капеиов, собрав оиерработииков.

-  Разрешите, мы поедем, -  сказали Олег и Виктор.
-  Хорошо, -  согласился начальник отдела уголовного ро- 

зыска.
Отпустив остальных, ои ввел их в курс дела, обсудил с 

ними детали нредстоящей операции. Были разработаны раз- 
личные версии. Капенов выслушал также их миеиие.

В Саранн они посоветовались с коллегами в горотделе 
внутренних дел, ветретились с директором базы иа его рабо- 
чем месте. Коиечио, шел обстоятельный разговор о путях и 
безоиасном исходе планируемой оиерации.
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-  Какие-то неизвсстиые, -  сказал с горечью в голосе ди- 
ректор базы, -  совсем извсли меня и моих домочадцев. Кон- 
кретно от мсия требуют пятнадцать тысяч рублей. Я им го- 
ворю: «Таких денег у меня нет!». Эти нахалы поднимают на 
смех: «Тогда прощайся с семьсй! Зарежем как овечек! Что 
за директор базы, у которого нет за пазухой пятиадцати ты- 
сяч?». А я им: «Будь что будет, но такой суммы я не найду!». 
Те, видите ли, «смилостивились» - снизили таксу до дссяти 
тысяч. Я опять ору -  не могу! Сбрасывают еще тысяч пять, ио 
говорят: «Если пикнешь в милицию -  не жди пощады! Спа- 
лим дом, выкрадем детей!». И так каждый вечер... Проето 
житья не стало. Думаю, будь что будст и заявил в милицию. 
Там говорят: «Не беспокойтесь, примсм меры, спокойно про- 
должайте работать». Однако что-то у них, видимо вышло ие 
так. Рэкетиры каким-то образом разузнали о моем контакте 
с горотделом и развернули настоящий телефонный террор. 
Каждодневные угрозы, угрозы, угрозы... Однажды иовали- 
ли ограду, сиалилн ворота. Житья просто не стало. Такими 
темиамнм до дома доберутся. Самое главное -  за детишек 
страшио! -  закоичил он свой сбивчивый разговор.

Олег и Виктор начали с того, что к квартирному телефону 
днректора базы подключили магнитофон и стали прослуши- 
вать. Когда рэкетиры звонят к своей жертве домой, сотрудни- 
ки быстро связываются с телефоиной станцией и засекают, 
откуда исходит звоиок. Но баидиты всегда звонили из теле- 
фона-автомата.

Вот очередной звонок.
-  Да, слушаю, -  сказал директор базы, прижимая трубку 

к уху.
-  Это хорошо, что слушаешь. Ну как, денежки готовы?
-  Готовы.
-  Прекраено. Теперь слушай сюда: завтра нрнходишь 

в райои новостроек. Оглядись -  там лежит одинокоя маги- 
стральиая труба, в верхней части которой есть заметное углу-
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блеине. Деньги прнносишь, ложишь туда под кирничи, вее,
-  далее звонившие объяеиили, где находитея та новоетройка, 
о которой говорили.

Директору базы не оставалоеь инчего, кроме как согла- 
шаться е их условиями.

-  Ну что, понял?
-  Понял.
Назавтра директор базы вее еделал так, как ему было веле- 

но. Рэкетиры место выбрали удачно. Новостройка расноло- 
жена в открытой етени, к ней никак не нодстуиишься. А что 
дает наблюдеине издалека? Преступинки хапнут дсньги -  и 
будут таковы. Это меето оии выбрали ие случайно. Вокруг 
вес вндно, как на ладони. К тому же сцену изъятня денег нре- 
ступннкн репетировали не раз, и наверияка следили за тем, 
как их «иодопечный» клал деиьги в условлеиное место.

Как подъехать к новоетройке? Вот в чем вонрос. В конце 
концов Олег и Виктор, кажется, иашли выход. Обычно около 
стройки всегда еиуют веякие трактора, автокраны, экскава- 
торы и другая епецтехиика. Поэтому оии договорилнеь е од- 
иим экскаваторщиком. Оба забрались в огромный ковш экс- 
каватора, и когда он не замедляя хода, проезжал мимо горки 
штабелем уложениых труб, они быстро спрыгнули и залегли 
меж нимн. Но еколько они не ждали, нреступники так не по- 
явилиеь. (Как выяенилоеь нозже, их, оказываетея, епугнул 
именно этот экекаватор.)

-  Теперь они за деньгами не заявятея. Что же их могло 
насторожить? -  недоуменно ножал нлечами Олег, обращаяеь 
к другу.

-  Да кто их знает? Тенерь надо иекать другие нути, -  ека- 
зал Виктор.

Завьялов и Зуев вернулись в отдел и поделились своими 
еоображеииями на этот счет.

-  Они звонят только из телефонов-автоматоа. Поэтому все 
автоматы нужно взять под наблюдение, -  еказал один.
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-  Ого! -  воскликнул другой сотрудиик. -  Не приставишь 
же ко всем телефонам-автоматам в городе людей. Это очень 
накладно, ребята.

-  Давайте еделаем так. У нас же и так немало неработа- 
ющих телефонных будок. Отеоединим и другие под видом 
поломанных, оставив в многолюдных местах, удобиых для 
визуального наблюдения, несколько телефонов-автоматов. 
Тогда они будут вынуждены рыекать по этим точкам.

На этом и порешили.
Векоре иредложепне Олега и Виктора не замедлило дать 

результат: еотрудники милиции задержали в одной из будок 
неких Азарова и Фукеа во время нз разговора с квартнрой 
днрсктора базы. Но опытные нреетупники не признали скою 
вину, мотивируя это тем, что их не поймали с поличным во 
время соваршения преступления и отеутствием вещеетвен- 
ных доказатсльств. Поэтому нужно было сделать экснертизу 
их голоеов, тайно заиисанных во время телефонного разго- 
вора. Такие экспсртизы делалн только в Моекве и Рнге. При- 
шлоеь заиись отправить туда и ждать результата. На это ушло 
два мееяца. Экснертиза подтвердила идентичиоеть голоеов. 
Только тогда рэкетнры нрнзиалиеь в содеянном.

Срочное задание
Когда Геннадий зашел в дежурку, Олег, Виктор и Михаил 

уже сидели там. Они успели надеть бронежилеты, были при 
оружии.

-  На, надевай, -  сказал Капенов после короткого привет- 
ствия, подавая один из таких жилетов Геннадию. -  В Долин- 
ской исправительно-трудовой колонии преступники взяли в 
заложники двух женщин. Едем освобождать.

Приказ есть приказ. Взяли автоматы, сели в стоящую на- 
готове машину. «Волга» на высокой скорости понеслась на 
западную окраину города. В салоне тишина. Каждый думает 
о чем-то своем. Среди них лишь Михаил Сввдерский имеет
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опыт в подобных операциях. Но и остальиые не лыком шиты
-  попадали в разные передряги с преступниками. Но они по- 
нимают непредсказуемость операции по освобождению за- 
ложников. Сейчас ситуация осложняется тем, что в заложни- 
ках -  женщины.

Минут через двацать машина остановилась у ворот коло- 
нии.

-  Прнехали, - коротко броснл водитель.
Капеиов е четырьмя оиеративниками зашсл в одиу из ком- 

нат. Там еидел прокурор областн В.Я.Моеквин, начальник 
областного уиравления внутренних дел В.П.Шумнлснко и 
другие. То выходил, то заходил заместитель начальника ко- 
лонии подполковник внутренней службы Е.Н.Пахомов.

Он и доложил обстановку. Оказывается, в данный момент 
Пахомов исполнял роль посредника. Преступники, ворвав- 
шись в бухгалтерию, взяли сидевших там женщин в залож- 
ники. Вооружены острыми заточками, которые приставили к 
горлу своих жертв. Малейшее движение -  они готовы на все.

-  Приказывает, диктует свои условия Сарайкин. Видимо, 
он и организатор этого дела, -  сказал Евгений Николаевич. -  
Ранее он был осужден за убийство. Из десятилетнего срока 
отбыл лишь два года. А его напарник Кациман тоже получил 
большой срок за тяжкое преступление, но у него до освобо- 
ждения оставалось лишь два года с неболыпим. Ранее они 
вроде бы не были замечены в каких-либо подозрительных 
действиях...

-  А что, преступник будет готовиться напоказ, что ли?
-  Да, это верио.
-  Хорошо, объяените этим парням: кто где сидит, как рас- 

положены столы в этой комнате и так далее, -  сказал Влади- 
мир Петрович Шумиленко.

Пахомов взял со стола ручку и иачал чертить иа бумаге.
-  Это -  длинный коридор. По бокам расиоложсиы кабине- 

ты и служебиые комиаты. Вот здееь -  бухгалтерия. Комиата
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такая же, как наша, почти квадратная, четыре стола. Слева 
от стола, который стоит в глубине комнаты, еще один стол. 
За ним сидит женщина, которую захватил Кациман. Если от- 
крыть дверь, то их можно увидеть. А Сарайкин -  справа, этот 
стол из двери не увидишь.

-  А из окна?
-  Нет. Оба стола не видны из окна.
-  Если можно было бы увидеть, смогли бы застрелить. Мы 

привезли с собой снайпера со специальным оружием, -  ска- 
зал Шумиленко.

-  Стрелять можно. Когда жизнь невинного человека нахо- 
дится под неминуемой угрозой, на это дается право, - обьяс- 
нил прокурор.

-  Нет, нет, нельзя стрелять, нельзя... Бога ради, не приме- 
няйте оружие! -  всполошился Пахомов.

Все сидящие в недоумении уставились на Пахомова. У 
всех в глазах немой вопрос: «Чего он вдруг заступился за 
бандитов?».

-  Да-да, не стреляйте, товарищи... Если эти женщины ус- 
лышат грохот оружия или увидят кровь, а то и смерть, могуть 
получить разрыв сердца. К тому же, одна из них в положе- 
нии...

И без того слушавшие, затаив дыхание, доклад Пахомова, 
теперь вообше умолкли. Но время неумолимо бежит вперед. 
Надо быстрее принять оптимальное решение. Первым нару- 
шил тишину голос Владимира Петровича:

-  Хорошо, стрелять нельзя. Этот вариант отбрасываем. 
Тогда давайте поищем другой подход -  как брать живыми.

Вот в этой ситуации начальник облуправления внутренних 
дел еще раз показал себя милицейским работником, наделен- 
ным богатейшим практическим опытом. Здесь пригодилось 
и то, что он в свое время служил в Афганистане. А там он по- 
падал в переплеты похлеще этого. Владимир Петрович пред- 
ложил несколько вариантов захвата приступников.
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-  Можно нх накрыть сразу прн выходе из бухгалтерии, но 
это очень опасно. Захват можно осуществить и тогда, когда 
они пойдут по коридору. Вот видите эти двери по двум сто- 
ронам? -  он показал на схему, расчерченную от руки -  Надо 
спрятаться за ними и напасть.

Ребята сразу опробовали этот вариант, но он оказался с 
изьяном, так как двери по обеим сторонам коридора распо- 
ложены далековато друг от друга -  пока выскочишь и до- 
станешь бандитор, нужно преодолеть росстояние в два-три 
шага. А за этот промежуток бандиты в миг проткнут горло 
заложницам. Стали разрабатывать другие варианты.

-  Надо застрелить, когда они выйдут во двор и будут са- 
диться в машину.

-  Нет, пусть садятся в машину, а обстрелять нужно при 
выезде из колонии.

-  Лучше захватить в пути...
Предложений было немало. И Газиз Капенов тоже предло- 

жил несколько вариантов, однако при разработке они не дали 
желаемого результата. В конце концов был принят план за- 
хвата Владимира Петровича -  обезвредить преступников на 
выходе из коридора.

-  Тогда сделаем так, -  сказал Капенов. -  Вот здесь, за две- 
рью, которая открывается направо, будет стоять Рымбаев. Он
-  левша, ему здесь будет удобнее. Ближе к двери, ведущей 
к маленькой веранде, есть еще одна дверь -  в туалет. Здесь 
место Завьялова. Ему на подмогу вот из той двери, которая 
расположена подалыпе, должен успеть Зуев. А Свидерский 
будет снаружи, он поможет Рымбаеву.

Четыре мастера рукопашного боя быстро перебрались 
в соседний барак (а они все очень похожи друг на друга) и 
отработали этот вариант захвата. Вроде должно получиться. 
Итак, Рымбаев и Свидерский будут атаковать в маленькой 
веранде того, кто выйдет первым, а Завьялов и Зуев -  вто- 
рого, пока тот дойдет до двери. Малейшая заминка чревата



провалом операции. Поэтому необходимо быть начеку. К 
тому же участников захвата беспокоило состояние беремен- 
ной женщины.

-  Прошло семнадцать минут, как мы сюда пришли, -  ска- 
зал один из сотрудников, взглянув на часы.

Показалось, что прошло не меныые часа...
Вернулся Пахомов, который вел переговоры с преступни- 

ками.
-  Я им сказал, что машина будет. Как она будет подана, я 

им сообщу и они будут выходить. Где машина? Они сильно 
торопят...

-  Сейчас, сейчас...
И в ту же минуту по требованию преступников машина 

«Зил-ІЗО», в кабине которой лежал автомат с одним магази- 
ном (но со спиленным бойком), подкатил к бараку. Пахомов 
пошел обратно и сообщил об этом бандитам.

Заскрипела дверь бухгалтерии, и захватчики, охватив ле- 
вой рукой шеи своих заложниц, а правой приставив им заточ- 
ки к горлу, направились к выходу. Когда они приблизились к 
двери, за которой стоял Геннадий, тот сжался в комок. Сей- 
час, когда подвинется первая пара, Пахомов, по договорен- 
ности, должен скомандовать: «К выходу!» -  и тогда ребята 
налетят на захватчиков с обеих сторон. Но вышло по-иному. 
С начала показался Пахомов. Оказывается, так решили реци- 
дивисты. Геннадий чуть не набросился на него, но вовремя 
сдержал себя. Свою команду: «К выходу!» Пахомов дал в тот 
момент, когда захватчики приблизились к наружной двери. 
Рымбаев молнией вылетел из-за двери и с ходу, левой рукой 
со всей силой ударил в висок Кациману, а ногой нанес резкий 
удар в живот Сарайкину. Ждавшие этого момента Завьялов и 
Зуев тоже выскочили из-за двери и быстро скрутили Сарай- 
кина, отобрали оружие. Геннадий быстро вытолкнул наружу 
ошалевших от неожиданности женщин, налетел на пришед- 
шего в себя от первого удара Кацимана. В эту секунду снару-
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жи влетел и Свидерский. В мгновение ока оба бандита были 
обозврежены.

Четыре участника операции стояли молча, еле перево- 
дя дыхание. И тут, пришедшие в себя после двухминутной 
схватки, женщины, вдруг осознав происшедшее, дали волю 
слезам. Их стали утешать. Задержанных увели. Пришли про- 
курор области и начальник управления и поздравили офи- 
церов с успешным завершением операции, пожали им руки. 
Пришли сослуживцы во главе с Газизом Капеновым и стали 
обнимать их, хлопать по плечам.

«Обсуждали операцию семнадцать минут, а осуществили 
за две», -  сказал один из сотрудников.

Одна из женщин никак не угомонится:
-  Все, ни дня не останусь в таком месте! -  и плачет нав- 

зрыд.
Действительно, назавтра она ушла из колонии, подав заяв- 

ление об увольнении.
За этот подвиг Олег Завьялов, Виктор Зуев и Геннадий 

Рымбаев были награждены медалью «За охрану обществен- 
ного порядка».

Они и сейчас с доблестью несут трудную службу по борь- 
бе с преступностью.

1990 год.
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ТРИ  ЭПИЗОДА И З БУДНЕЙ ИНСПЕКТОРА

Тогда Тюйтебай работал иренодавателем в одном из 
городскнх нрофесеионально-техпических училищ. Когда 
его по иутевке Железнодорожного райкома нартии наира- 
вили в органы мнлицин, ему было двацать восемь лет. 
Сейчае ему больше сорока. За это времи он обезвредил 
миогих иреступников, воров, вооружепных баидитов и 
других элементов, переетупивших закон. Всего не пере- 
числишь. Но эти три энизода из сонх будней иисиектор 
угрозыска облаетного уиравления виутрениих дел Тюй- 
тебай Ахметов запомиит иадолго.

Ночной путник
Проработав два года инструктором политотдела облуправ- 

ления внутренних дел, он всесторонне ознакомился с работой 
милиции. Теперь теплая кабинетная должность стала ему не- 
вмоготу, и он попросился на живую милицейскую работу. Его 
просьбу уважили и направили оперуполномоченным уголов- 
ного розыска Кировского районного отдела внутренних дел.

Служба в райотделе шла своим чередом. Однажды по горо- 
ду прошел слух об убийстве таксиста. Слух обернулся прав- 
дой. Накануне этого происшествия работники милиции еле 
перевели дух, обезредив банду Волченко. Кто даст гарантию, 
что это преступление ие повторится? Стражи порядка до еди- 
ного были подняты на ноги. Было сформировано несколько 
оперативных групп по поимке убийцы. Группа, куда входил и 
Тюйтебай, стала ежедневно патрулировать улицы города. Ои 
подсаживался к таксисту в качестве «стажера». В ту ночь они 
долго колесили по Караганде. Была уже глубокая ночь, но 
подозрительного ничего не было. Сколько запоздалых про- 
хожих они доставили по назначению! Вдруг, после полуночи 
в такси пришло сообщение: «Принять меры к задержанию 
мужчины в серой куртке с капюшоном!». Тюйтебай с води-
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телем продолжали курсировать по городу. И лишь к четырем 
часам утра они заметили около магазина «Юбилейный» мо- 
лодого мужчину, по приметам похожего на подозреваемого. 
Тюйтебай предложил таксисту остановиться. Вежливо пред- 
ложили ночному путнику подвезти куда следует. Когда тот 
сел в машину, у него не было сомнения: полуночной пасажир
-  именно тот, кого искали. Мужчина попросил доставить его 
к вокзалу. Такси быстро набрало скорость. Тюйтебай на ходу 
стал строить планы задержания преступника. Если на вокза- 
ле он вдруг улизнет? Приехали. Но пассажир вдруг изменил 
свое решение и велел ехать в Майкудук. В пути Тюйтебая 
осенила мысль. И он сказал водителю: «Давай дозаправим- 
ся, видишь, уже бензин кончается». Тот понял его намек и 
развернул на автозаправку. Приехали. Тут Тюйтебай под 
предлогом того, что по правилам техники безопасности во 
время заправки пассажиры должны освободить салон, заста- 
вил мужчину тоже выйти из машины. В этот момент он бы- 
стро скрутил его и надел на бандита наручники. При обыске 
у него обнаружили малокалиберную винтовку с обрезанным 
стволом. Преступник оказался тем Расулом, который после 
освобождения из мест не столь отдаленных, свел счеты со 
своей женой и свекровью, убив обеих за то, что они когда-то 
из-за невыносимой совместной жизни отдали его в руки пра- 
восудия. И с таксистом разделался он. У Расула не оказалось 
денег. Вспыхнула ссора, и бандит, не долго думая, отправил 
бедного таксиста на тот свет.

Сейчас вот ему воздумалось внезапно изменить маршрут, 
ехать в Майкудук. Зачем? На этот вопрос спокойно ответил 
сам Расул: просто он хотел «свести счеты» с одной женщи- 
ной, проходившей свидетельницей во время процесса, когда 
его осудили на длительный срок. Но свое кровавое намерение 
бандит не смог осуществить -  его вовремя накрыл Ахметов.

За мужество и находчивость при поимке особо опасного 
рецидивиста Ахметов был награжден медалью «За отличную
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службу по охране общественного порядка». А за помощь в 
осуществлении данной операции водителю такси вручили 
ценный подарок.

День в засаде
В свое время и писали, и говорили: «В Афганистане по 

просьбе его правительства находится лишь ограниченный 
контингент Советской Армии». И лишь время гласности при- 
открыло завесу тайны над афганской войной. А сколько лю- 
дей побывало там сверх того «ограниченного контингента»? 
Среди них с декабря 1985-го по декабрь 1987 шда со специ- 
альным заданием в Афганистане в числе других находился и 
Тюйтебай Ахметов. За эти два года он вместе с сотрудниками 
царандоя (афганская народная милиция) участвовал во мно- 
гих операциях по обезвреживанию бандитских группировок.

Тюйтебай никогда не забудет 20 мая 1986 года. В тот день 
его жизнь висела на волоске. Возвращаясь с очередной опе- 
рации, он и его боевые друзья в составе шести служащих 
Советской Армии, трех сотрудников милиции попали под 
интенсивный обстрел душманов. Они вынужденно укры- 
лись в ущелье. Но как выйти оттуда? Единственный путь 
лежал через хребет за ущельем. Войдешь туда -  считай, что 
ты живая мишень для душманов, перестреляют всех как 
перепелов. Группа стала ждать темноты. Душманы, словно 
разгадав их планы, стали обступать со всех сторон. Но Тюй- 
тебай и его сослуживцы, заняв удобные позиции, дали им 
достойный отпор. Благо что они были вооружены болыпим 
запасом гранат. Наступила ночь. Поняв, что их не взять ни 
живыми, ни мертвыми, душманы решили убраться восвоя- 
си. Только после этого бойцы покинули место засады, по- 
ложив тяжело раненного лейтенанта на палатку, спасли ему 
жизнь.

За этот бой Тюйтебай Ахметов был удостоен медали «За 
отвагу».



Беглец из Актау
После возвращения из Афганистана Тюйтебай стал рабо- 

тать в отделе угрозыска областного управления внутренних 
дел. И здесь служба, ясное дело, не из легких. Обширная опе- 
ративная служба не утихает ни на минуту.

В прошлом году из следственного изолятора сбежали 
пятеро. Вскоре поступило сообщение о том, что один из 
них находится в поселке Актау. Для поимки беглеца туда 
направили Тюйтебая Ахметова и Эдика Алиева. Сигнал 
этот обрастал новыми подробностями: поговоривали даже 
о том, что, мол, преступник вооружен автоматом. Но как 
бы там ни было, вооруженный правонарушитель очень 
опасен. А если он обзавелся автоматом, то считай, малей- 
шая заминка при захвате чревата непредсказуемыми по- 
следствиями. Это равносильно тому, как самому лезть в 
объятия смерти.

Вечерело... Два сослуживца начали «пасти» дом, где пред- 
положительно скрывался преступник. В этот день как назло 
испортилась погода -  от продолжительного дождя они про- 
мокли до нитки, но продолжали наблюдение. И только к 12 
часам ночи кто-то вышел во двор. Но не было еще совсем 
ясно: это тот, которого искали, или другой? Он один или вы- 
йдет кто-нибудь? В кромешной тьме сотрудники следили за 
подозрительным субъектом. Его низкий рост вроде соответ- 
ствует описаниям. Приблизиться нельзя: вдруг спугнут объ- 
ект. Нырнет в темноту, и ищи ветра в поле... К тому же он 
может иметь при себе огнестрельное оружие.

И они решили незаметно следовать за ним. Через некото- 
рое время тот вошел в подъезд одного многоэтажного дома. 
Теперь не было смысла терять время. Преследователи уско- 
рили шаг. Когда они вошли вслед за ним, подозреваемый сту- 
чался в дверь одной из квартир. Тут они быстро скрутили его. 
Как потом выяснилось, ночной «любитель» погулять оказал- 
ся одним из беглецов из изолятора Темиртау. А пришел в ту
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квартиру с тем, чтобы отомстить хозяину за какую-то обиду. 
Но при обыске при нем оружия не оказалось.

***
На груди майора милиции, выпускника исторического фа- 

культета Карагандинского государственного университета, 
высокоьслассного специалиста Тюйтебая Ахметова вместе с 
вышеназванными медалями сверкают еще две медали Аф- 
ганистана и другие знаки и значки отличия. Он -  отличник 
милиции. В его семье растут двое сыновей -  Акимжан и Ай- 
бек. Кто знает, может, со временем и они пойдут по стопам 
отца? Что ж, время покажет. Только давайте пожелаем ему, 
его детям и любимой супруге Гюльнар доброго здоровья и 
благополучия.

1990 год, ноябрь



В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 
Вместо вступления

У меня в руках -  номер журнала «Акихат» («Правда») за 
иоябрь 1993 года. Читаю и перечитываю опубликованный в 
нем материал доктора исторических наук Хангельды Абажа- 
нова под рубрикой «Архив -  золотая кладезь». Статья оза- 
главлена «Письмо, разоблачившее ложный рай». А письмо 
иачинается словами обращения: «Дорогой Андрей Андрее- 
вич!» -  и я, как автор этой публикации, поражаюсь граждан- 
скому мужеству этого человека, осмелившегося обратиться 
непосредственно к члену сталинского Политбюро, когда то- 
талитарный режим (письмо написано 21 марта 1950 года), 
как говорится, достиг наивысшей точки своего процветания. 
Это -  один момент. Что еще интересно, оказывается, автор 
письма проживает в Караганде! Верить или не верить! Да, 
им оказался Габдолмажит Сабралиев, многие годы прорабо- 
тавший в Карагандинской высшей школе Министерства вну- 
тренних дел и по достижении возраста вышедший в звании 
полковника на пенсию. Отблагодарив заведующего кафедрой 
Казахского кооперативного института, кандидата экономиче- 
ских наук Ермекгали-кажы Алмажанова, сообщившего мне 
координаты Г.Сабралиева, сам с нетерпением стал ждать час 
встречи с Габеке-агай.

Страничкн жизненного пути
Родившийея и выроеший в Нарыиских песках, что на за- 

наде Казахстана, Габдолмажит прекрасно знал будни аула, 
особеино жизиь тех, кто затерялся в бескрайних иесках. Та- 
мошняя жизнь -  не конфетка. Вообще, уклад быта и уеловия 
труда в западиых региоиах реснублики во многом отличают- 
ся от остальных районов.

Неторопливо ведет беседу Габеке-агай. Хотя моему ео- 
беседиику под семьдесят, чуветвуется военная выиравка и



внутренняя дисциплинированность. И в разговоре избегает 
излишних «красок» и деталей -  говорит четко и аргументи- 
рованно. По моей просьбе Габеке стал перелистывать стра- 
ницы своей жизни.

Он, как указал в своем письме А.А.Андрееву, родился в 
1926 году в Новобогатском (ныне Исатайский) районе Гу- 
рьевской (Атырауской) области. Родители всю жизнь про- 
работали в колхозе скотоводами. Он был призван в армию в 
1944 году, когда фронты Великой Отечественной войны про- 
должали наступление на Запад. Всех сверстников, подрост- 
ков, как и он, привезли в город Оренбург. Сначала они про- 
ходили курсы по подготовке стрелков-пехотинцев. Спустя 
некоторое время, их отправили в пехотное училище. Затем 
это учебное заведение было преобразовано в двух-, а потом и 
в четырехгодичное училище, которое окончили 209 курсан- 
тов в 1948 году в Уфе, получив звание лейтенанта. Из них 18 
самых лучших отобраны для десантных войск. В то время 
туда стремились попасть почти все молодые офицеры. Среди 
восемнадцати оказался Г.Сабралиев.

Офицерскую службу новоиспеченный лейтенант начал в 
городе Новгород-Волынском Житомирской области Укра- 
инской ССР. Службу он нес безупречено. Время шло своим 
чередом, и в 1956 году Габеке принял участие в известных 
событиях в Венгрии -  а туда слабаков не брали. И, видимо, 
недаром он был награжден орденом Александра Невского -  
одной из высоких офицерских наград. Куда только ни бросала 
служба в армии после возвращения из Венгрии. Известный 
Указ о сокращении контингента Вооруженных сил СССР на 
один миллион 200 тысяч человек Г.Сабралиева застал во вре- 
мя службы в мотострелковом полку Белорусского военного 
округа. Через полтара года он освобождается из рядов Со- 
ветской Армии.

Да, нелегко было расстаться с делом жизни тридцати- 
шестилетнему, полному задора офицеру. С семьей -  супру-



гой и двумя детьми переезжает в Алматы. Целый год он не 
мог адаптироваться к «гражданке», найти работу по душе. 
И в это время один из его приятелей дает совет устроится 
в Алматинскую средне-специальную милицейскую школу. 
Он устраивается іуда преподавателем по самбо. В те годы в 
столице действовал заочный факультет Московской высшей 
школы МВД СССР. Сабралиев переходит туда. Известно, что 
потом на основе этого факультета была организована Кара- 
гандинская высшая школа МВД. Теперь Габеке переезжает 
в Караганду. Вносит большую лепту в становление нового 
учебного заведения. Он здесь проработал начальником ка- 
федры, начальником учебной части, начальником заочного 
факультета, одновременно в течение 12 лет был секретарем 
парткома школы. В 1987 году ушел на заслуженный отдых.

Письмо, извлечениое из архива
Как-то в квартиру Габеке звонит его свояк Бабаш Абылка- 

сымов, уроженец Алматы.
-  О, многоуважаемый зять, вы кому написали письмо? -  

спрашивает он шутливым тоном.
-  Может, и писал, что здесь такого? - отвечает Габеке.
-  Вы читаете журнал «Акихат»?
- Как-то не приходилось.

-  А почему не читаете? Сами всю жизнь были коммуни- 
стом. Помните, одно время выходил журнал «Казахстан ком- 
муниси», теперь это издание называется «Акихат».

-  Хорошо, хорошо. Но причем тут какое-то письмо и жур- 
нал «Акихат»? Какая между ними связь? Ты свояк, не темни, 
скажи напрямик, в чем дело?

Обычно у казахов зять и свояк допускают между собой не- 
мало шуток. Теперь Бабаш перешел на серьезный тон:

-  Вы, оказывается, 1950 году написали письмо одному 
из сталинских соратников Андрееву. Вот это ваше письмо и 
опубликовано в журнале «Акихат».
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-  Э, э, теперь-то понял. Да, было дело когда-то... Я-то уже 
давно забыл про то письмо, -  сказал Габеке.

Назавтра Сабралиев нашел вышеупомянутый журнал, и 
почти 45 лет спустя будто снова переживает то далекое и под- 
забытое событие.

В то время он проходил воинскую службу в городе Новго- 
род-Волынском. Габдолмажит каждый год во время отпуска 
неизменно держал путь в родные края -  в Новобогатский рай- 
он Гурьевской области. Так он делал и во время учебы в воен- 
ном училивде. Приезжал и сразу попадал в обьятия матери и 
родственников, бывших одноклассников и аульных ребят, уже 
ставших джигитом как и он. Но радостъ встреч, к сожалению, 
длилась недолго. Не мог он не видеть, в каких хозяйствен- 
но-бытовых условиях влачат нищенскую жизнь и трудятся его 
земляки. До чего терпелив трудовой народ?! Скотоводы и ов- 
цеводы свою участь воспринимали как положено. Кровью об- 
ливалось сердце молодош офицера. Он не мог быть безуяаст- 
ным к незавидной доле людей, затерявшихся в песках Нарына. 
А если разобраться, стоит местной власти поднатужиться, 
можно было бы поднять жизненно важные бытовые усло- 
вия тружеников аула. А как помочь им? От местных властей 
проку мало. И Габдолмажит Сабралиев решается обратиться 
лично к члену Политбюро Центрального Комитета партии, 
председателю Совета по делам колхозов при правительстве 
СССР А.А. Андрееву. Этот уникальный документ, написанный 
23-летним молодым человеком, стоит того, чтобы из него при- 
вести вьщержку. Это -  действительно строки, продиктованные 
горячим сердцем истинного патриота:

«...Люди до районного центра добираются либо гужевым 
транспортом, либо верхом на лошади. Здесь самый ближай- 
ший колхоз расположен на расстоянии 50, а дальние аж 200 
километров. В каждом колхозе в среднем 60-70 дворов. Ско- 
товоды каждого хозяйства в среднем ухаживают за 10-15 ты- 
сячами голов скота. Последние годы рост поголовья скота
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усложнил и без того нелегкий быт сельчан. К тому же кол- 
хозников в летний сезон заставляют принимать участие в 
сенозаготовках. Снабжение животноводов продовольствием, 
особенно хлебом, по роду работы не занимающихся растени- 
еводством, поставлено из рук вон плохо. Стоит привести та- 
кой страшный пример: дети некоторых колхозников вообще 
в глаза не видели хлебо-булочные изделия, мало того, они не 
знают, что означает слово «хлеб». Поэтому круглогодичное 
«меню» этих бедняг состоит лишь из мяса вынужденно за- 
битого скота или молока, которое вряд ли остается после по- 
вышенного плана заготовки этой продукции. Одним словом, 
аульчане живут впроголодь».

Каждая строка этого письма свидетельствует о глубоком 
знании автором действительного положения колхозников 
того периода. Что интересно, Г.Сабралиев не только перечис- 
ляет бедствия своих аульчан и критикует районное руковод- 
ство, но и вносит конкретные предложения по исправлению 
создавшегося положения. Вот некоторые из них:

«...Для того чтобы резко поднять благосостояние колхоз- 
ников района, следует их на два года освободить от сдачи 
сельхозпродукции государству.

Органы кооперации и торговые учереждения должны об- 
ратить особое внимание своевременному завозу колхозам 
товаров первой необходимости, а именно - продовольствия, 
чая, сахара, соли, а также одежды и других товаров домаш- 
него обихода.

4. Следует организовать строительство дорог к населен- 
ным пунктам, особенно отдаленным аулам, обеспечить их 
телефонной связью.

5. Организовать комплекс культурно-массового обслу- 
живания и мероприятий восстановительного характера для 
колхозов, исходя из местных условий обеспечить их систем- 
ность».

В конце автор письма объясняет цель своего прямого об-
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ращения к самому А.А.Андрееву н просит его организовать 
проверку изложенных им фактов и принять конкретные меры 
по искоренению приведенных недостатков. Письмо закан- 
чивается так: «Я прошу вас не оставлять без внимания мое 
обращение, это письмо порождено моим патриотическим, 
партийным чувством. Еще прошу вас сообщить свое мнение 
и намерения по данному письму, а также надеюсь получить 
ответ о принятых мерах.

С болыиевистским приветом, 
гвардии лейтенант Сабралиев».

Теперь предоставим слово нашедшему этот интересный 
документ в Центральном государственном архиве Республи- 
ки Казахстан (ЦГАРК), опубликовавшему в журнале, учено- 
му Х.Абжанову. И вот что он пишет в своем предисловии:

«...От этого письма, написанного по-русски на хорошем 
стилистическом уровне, можно проследить истинную эконо- 
мическую и социальную картину послевоенного казахского 
аула, ясно представить себе, как далеко зашли уже неизле- 
чимые язвенные болезни тоталитарного режима, увидеть 
разницу между болыыевистским пустословием и настоящим 
нищенским положением рядовых тружеников.

За год появления этого письма Г.Сабралиева состоялся IV 
съезд коммунистов Казахстана, где с болыпой помпой «кон- 
статировалось» об очередных победах колхозного строя и не- 
уклонном росте благосостояния самих колхозников».

Затем Х.Абжанов отмечает настоящее личное мужество 
автора, безбоязненно обратившегося до самого Политбюро 
ЦК партии и в поисках правды рисковавшего не только сво- 
ей карьерой, но и жизнью. Оказывается, это письмо вызва- 
ло большой резонанс в Москве. На основе этого обращения 
Г.Сабралиева созывается заседание президиума Совета по 
делам колхозников при правительстве СССР, на него пригла- 
шается председатель Совмина Казахстана Н.Ондасьшов. Во



все районы области, описанные в письме, выезжают специ- 
альные бригады, которые на месте изучают положение дел и 
по итогам проверки правительство республики ставит перед 
Советом Министров СССР вопрос о снижении объема поста- 
вок государству Гурьевской областью продукции животно- 
водства.

Да, в те времена посягнуть на незыблемость партийных 
установок было равносильно подвигу. К сожалению, Га- 
беке-ага сейчас уже не помнит, какие именно льготы были 
представлены колхозникам Гурьевской области по итогам 
обсуждения и проверки его письма, отправленного в Москву. 
Но в его памяти осталось, что через некоторое время из сто- 
лицы пришел лаконичный ответ за подписью А.А.Андреева: 
«Ваше письмо получено и отправлено в совет колхозов Гу- 
рьевской области для проверки». В то время каждая семья 
колхозников облагалась сельхозналогами, которые составля- 
ли 8 килограммов мяса, 3,5 килограмма шерсти, не считая 
налога по яйцам домашних птиц. Эта жестокая налоговая 
система в республике была отменена лишь в 1955 году. А Га- 
беке о положительных последствиях своего письма -  точнее 
говоря, об отмене сельхозналогов по Гурьевской области в 
целом -  узнал лишь шд-два спустя. В 1951 году он серьез- 
но заболевает и вместо поездки в родные края вынужден 
был пройти длительный курс лечения. И на землю отцов он 
ступает лишь 1952 году. Сабралиев замечает, за эти два года 
его земляки вздохнули свободнее. Но тогда он не стал раз- 
бираться: повлияло ли на это освобождение колхозников от 
неиомерных налогов или еще что-то. Было ясно лишь одно 
обстоятельство: письмо лейтенанта Сабралиева подорвало 
гнилой фундамент лживош социалистического «рая» и про- 
било брешь в стене лживой пропаганды. Это письмо как бы 
открыло форточку в мир настоящей правды.

И еще одна немаловажная деталь: за эти годы ни один из 
председателей 32 колхозов Новобогатского района не был
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осужден или наказан в дисциплинарном порядке. Видимо, и 
здесь сыграло свою положительную роль то письмо, адре- 
сованное в Политбюро. А вот в соседнем Индерском районе 
руководители тех колхозов, которые попали под джут (массо- 
вый падеж скота из-за бескормицы), были осуждены «пого- 
ловно» на десять лет.

Гонений за пнсьмо вроде небыло, но...
В годы сталинской тирании выступать с разоблачением 

негодности партийного стиля руководства сельским хозяй- 
ством было действительно равносильно подвигу. В письме 
Г.Сабралиева можно встретить критику. Вот еще одна вы- 
держка из этого документа: «Не будем «тревожить» высшие 
органы власти. А вот партийные и советские руководители 
районного и областного масштабов лишь ограничиваются 
сбором сведений и всяких сводок при оценке положения дел 
и принятий действенных решений, исходя от вздутых стати- 
стических данных и нереальных цифр...»

Читая-, перечитывая это письмо, меня ни на минуту не 
оставляла мысль: неужели автора такого разоблачительного 
документа оставили в покое? Вряд ли могли не подвергнуть 
Г.Сабралиева допросу или негласной проверке. Я этот вопрос 
и задал Габеке. Он не стал раздумывать:

-  Такой же вопрос мне задавал известный архитектор 
Шота Уалиханов. Кстати, кто не знает памятник Чокану Ва- 
лиханову, сооруженный перед Национальной академии наук? 
Авторы этого шедевра -  скульптор Хакимжан Наурызбаев и 
тот же Шота Уалиханов. Вот образ-то Чокана Хакимжан ле- 
пил с моего сына Болата (К несчастью, мой любимый сын 
трагически погиб). Вот с тех пор мы и поддерживаем при- 
ятельские отношения с Шотой. Когда путь-дорога лежит 
в Алматы, я обязательно захожу к нему. Ездил в этом году. 
Встретились. Оказывается, Шота тоже читал эту статью. При 
беседе он сказал: «А вас тогда не преследовали?» Я ответил:
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«Нет вроде...» Однако потом стал вспоминать некоторые 
странные моменты из своей служебной биографии...

Да, в то время он нес службу в городе Новгород-Волын- 
ский Украинской ССР. В мае 1950 года они с супругой снима- 
ли комнату у одной старушки. Однажды Сабралиева вызыва- 
ет к себе капитан службы безопасности штаба полка Новиков 
и делает внушение: «Тебе надо переселиться из этого дома». 
Но он не хотел съезжать из этой квартиры -  и плата была уме- 
ренной, а старушка сама готовила еду. Габдолмажит никак не 
возьмет в толк: почему он должен переменить удобное место 
жительства? Через два-три дня его вызывает сам начальник 
штаба Волков. Тот не стал церемониться -  оказывается на 
чердаке хаты старушки поселился какой-то подозрительный 
тип, и поэтому из соображений безопасности Сабралиеву 
необходимо переменить обстановку. Что делать? Приказ на- 
чальника не обсуждается подчиненными, и молодая чета вы- 
нуждена была искать новую квартиру.

Еще на одно малоприятное событие Габеке через деся- 
тилетия стал смотреть под иным углом. Оно случилось че- 
рез год. В штабе полка по обыкновению действовал особый 
отдел (читай -  секретный отдел). Его возглавлял младший 
лейтенант Алексей Сорокин. Правда, они, как родственники, 
поддерживали более близкие отношения, чем иные сослу- 
живцы. И этот Алексей в один прекрасный день заявляется 
к Габдолмажиту и просит приютиіъ его в их без того тесной 
квартирке, которую Сабралиевы сняли лишь недавно. Соро- 
кин свои «аргументы» объясняет тем, что ему не нравится 
столовая пища. Оказывается, он дома приболел. «Давайте, -  
говорит он, -  пока поправлюсь, поживу с вами, вы же готови- 
те дома. Насчет квартплаты не беспокойтесь, половина будет 
за мной». Сабралиев вынужден был дать согласие. В то вре- 
мя молодой офицер вел дневник. Что интересно, потом эта 
тетрадь, написанная то по-казахски, то по-русски, загадочно 
исчезает. Габеке до сих пор не может обьяснить -  как мог
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пропасть дневник, он был очень аккуратным. Но в пропаже 
этой тетрадки Габеке подозревает Алексея...

Может быть, Сабралиева подвергали негласному надзору? 
Это не исключено. Обычно по молодости, да и по неопытно- 
сти в то время не обращал надлежащего внимания. Вот еще 
одна деталь. В 1955 году, когда он служил в том же полку, 
его роту отправили на лесозаготовки. Габеке тогда возглав- 
лял взвод водителей грузовых автомобилей «Студебеккер». 
Задача ясна -  заготовленный лес его ребята подвозили на же- 
лезнодорожную станцию и грузили в вагоны. И вдруг к нему 
с просьбой обращается сослуживец, украинский парень Гри- 
ша, работавший в отделе кадров, -  просит втайне отправить 
вагон леса его отцу проживающему в Донбассе. Сабралиев 
сразу насторожился: что-то здесь пахнет провокацией. А по- 
том? Как бы все не зашумели, мол Сабралиев налево-направо 
транжирит заготовленный общими усилиями лес. И он резко 
отказал Грише. Тот, покрутившись еще немного, не солоно 
хлебавши возвратился в полк.

Вместо эпилога
-  Габеке, что же Вас заставило написать такое письмо? -  

спрашиваю я у кавалера многих боевых орденов и медалей, 
бывалого десантника, удостоенного звания «Инструктор па- 
рашютно-десантной службы», члена президиума организа- 
ции ветеранов войны Советского района, председателя сове- 
та ветеранов Карагандинской высшей школы МВД, человека, 
отдавшего 42 года жизни беззаветной службе в армии, Габ- 
долмажита Сабралиева.

-  Нет, это не было вспышкой, сиюминутным решением. Да, 
я бьш молод, но не хотел бы все списать на эмоции или на моло- 
дой задор. Я решился на этот поступок осознанно, потому что 
сызмальства рос среди аульчан, сам вынес тяготы их тяжелых 
буцней. Да и не задумывался тогда о возможных последствиях 
подобного шага. Время не терпело... К счастью, меня не вышвы-
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рнули из армейской службы, и на том спасибо, как говорится...
Вот сйжу и разглядываю этого необыкновенного человека, 

как будто вижу его впервые. Габдолмажиту Сабралиеву тогда 
было лишь 23 года с лишним, когда он написал свое гневное 
письмо в защиту тружеников колхозов. Тогда колхозники не 
только Гурьевской области, а всего Казахстана влачили ни- 
щенское существование. И молодой офицер безбоязненно 
вступает в неравный бой за истину, за правду.

А его нынешние сверстники? Многие крутятся около ба- 
заров и барахолок. А как с патриотизмом, чувством любви к 
Родине? Разве можно об этом вести разговор, когда наши «за- 
щитники» Отчизны косяками убегают из армии, уклоняют- 
ся всеми правдами и неправдами, избегают действительной 
службы в рядах Вооруженных сил.

Габеке считает, что для армии суверенного Казахстана ну- 
жен друшй подход. Да, это уже иной разговор. Мне только 
остается пожелать славному ветерану армии крепкого здоро- 
вья и благополучия.

1995 год.
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ВСЕГО ЗА  ОДН И С У Т К И ...

В тот день у Кадыра был выходной. Только сел ужинать, 
вдруг зазвонил телефон. Звонил сослуживец, оперуполно- 
моченный угрозыска Ленинского районного отделения вну- 
тренних дел Андрей Блохин.

-  Кадыр? Собирайся быстрее и к нам -  есть одно дельце.
Что ж, надо так надо. Планы о беззаботном отдыхе при-

шлось отодвинуть на неопределенное время.
-  Хорошо, -  сказал он.
Кадыр не стал расспрашивать, что за дело, какого харак- 

тера. Такое у них не принято. Да и скуп был, как всегда, на 
слова его коллега по работе. По возрасту Андрей лишь на 
год старше его, к ним на работу пришел в прошлом году, 
сразу после окончания Карагандинской высшей школы 
МВД СССР.

Кадыр быстро собрался и выскочил из дома. Милицей- 
ским работникам не привыкать -  что ни день, работенка най- 
дется. Кадыр быстро шел по знакомой дороге. Улица живет 
своей жизнью. Увидев запоздалого прохожего с елкой, Кадыр 
невольно улыбнулся и посмотрел на часы -  шел восьмой час. 
«До полуночи успеет установить. Бедный, видимо, только 
достал заветную елочку... А каким будет год наступающий?»

В дежурке его встретил Андрей.
-  Мне стало завидно, что ты будешь встречать Новый год 

дома, -  рассмеялся он. -  И вот работу для тебя нашел... А 
сегодняшний предновогодний? Считай, забот -  полон рот.

-  Чего здесь удивительного? -  ответил Кадыр -  Не впер- 
вой. Вроде и сам предчувствовал, что новогодний праздник 
буду встречать вне дома.

Да, таковы будни милиции. Еще в такой суматошный день. 
Вот сидят в комнате дежурных два подростка. Вроде одеты 
не бедно, да и по внешнему виду похожи на миленьких ре- 
бят. Но все же, что-то не то... Милицейские работники это
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«что-то не то» уловили сразу -  с чего бы это парнишки вдруг 
прикинулись безобидными ягнятами?

-  Вот попали в наши сети два «птенца». Надо их раскру- 
тить, -  сказал Андрей.

-  Ясно. А что они наделали?
-  Их только что привезли с района аэропорта. Наши ребя- 

та их поймали в тот момент, когда они пытались снять куртку 
с одного подростка.

Записал на бумагу необходимые данные, как зовут, где жи- 
вет, когда родился... Кадыр исподлобья изучающе смотрит 
на своего «подопечного» -  видно, паренек виляет, несет не- 
правду.

-  Ну что ж, проверим, -  сказал он, и по телефону связался 
с адресным бюро. Оказалось, что по такому адресу назван- 
ный человек вовсе не проживает.

-  Почему лжешь?
-  Да, я так ... - промямлил тот.
Видавший и не такие выкрутасы, Кадыр снова приступил 

к допросу:
-  Давай, выкладывай начистоту.
-  Я -  Игорь Петров, родился в 1970 году. Живу здесь, в 

Караганде...
-  Так надо было и начинать. А что вас понесло на аэро- 

порт?
-  Так себе... погулять...
-  И что там делали?
-  Да ничего, просто ходили туда-сюда...
-  Если ничего не делали, то почему оказались здесь?
-  Просто так... хотели вспугнуть одного парнишку, игра- 

лись ведь.
-  Ничего себе игрушки! Тогда от чего ты нес околесицу, 

скрыв свое истинное имя, фамилию? А как зовут-то твоего 
дружка?

Тот сразу умолк.
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-  Давай быстро. Забыл, что ли?
-  Ник... Николай Бубнов.
-  Как давно вы знакомы?
-  Пару месяцев.
-  А где познакомились?
-  В аэропорту.
-  Как произошло знакомство?
-  Вика познакомила.
-  А кто такая Вика?
-  Виктория Кан. Она работала кассиром в видеосалоне, 

расположенном в аэропорту.
-  Э, вот оно что....
Теперь, прервав интенсивный допрос, задумался Кадыр. 

Виктория Кан -  «фигура» довольно известная. Ее муж служил 
в рядах Советской Армии, а сама -  женщина легкого поведе- 
ния. Она была взята на учет в милицию, сама с двухлетним 
ребенком и несовершеннолетним братом Русланом прожива- 
ла в одной квартире. Тот, кто знал ее или заводил знакомства 
с другими через нее, вполне мог быть причастен к различ- 
ным темным делишкам, а то и к преступлениям.

В это время в другом кабинете Андрей допрашивал Ни- 
колая Бубнова. Он оказался более изворотливым, чем Игорь. 
Тот отказывался отвечать, то уходил в другую сторону, словно 
позабыв о существе вопроса. Еш выходки вывели бы любого 
малоопытного работника, но Андрей в таких ситуациях умел 
держать себя в руках. Он, как и прежде, продолжал хладно- 
кровно задавать вопросы, при этом не спеша разглядывал 
«натурный вид» Бубнова, «Видимо шапка не его», - подумал 
он. Совершенно новая ондатровая шапка-ушанка, к тому же 
велнковатая, ннкак не могла создать «ансамбль» с протертой 
курткой. «Еслн бы кунил, то примерил бы?»

Закончнв свой доирос, в кабинет зашел Кадыр. А тот даже 
не удостоил оперуполномоченного взглядом. По-прежнему 
внлял, упирался, а то и молчал.
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-  Ну, Коля, как жизнь? -  сказал Кадыр, повысив голос. 
Бубнов от неожиданности чуть не подпрыгнул. Густо покрас- 
нев, посмотрел на него. Видимо, его захлестнула мысль: «А 
откуда он меня знает?» Сделал попытку вызвать улыбочку
-  не вышло.

-  А он же представился как Миша, -  улыбнулся теперь 
Андрей.

Смекнув, что дальнейшее препирательство не приведет к 
добру, Бубнов стал давать правильные показания.

Затем, оставшись наедине в кабинете, Кадыр и Андрей реши- 
ли нанести визит на квартиру к Виктории Кан. Договорившись 
в дальнейшем действовать по складывающейся обстановке, они 
поехали по знакомому адресу. Приехали. Когда нажали на кноп- 
ку звонка, за дверью был слышен праздничный гомон.

Собравшиеся вовсю гуляли, встречая Новый год. Открыв- 
ший дверь Руслан, увидев перед собой двух мужчин, застыл 
в недоумении. Видимо, он ждал своих приятелей. А тут на 
тебе, «менты» заявились!

-  А вы кто будете? -  прикинулся он дурачком, хотя непро- 
шеных гостей узнал сразу.

-  Неужто не узнал, Руслан? Когда тебя приводят к нам в 
отделение, то знаешь всех нас, а у себя дома что, память от- 
шибло?

-  А-а, теперь вспомнил. Заходите, гостем будете, -  и он 
встал в сторону, пропуская их в комнату.

Обыкновенная однокомнатная квартира. За столом сидят 
Виктория Кан и еще две девицы. У каждой -  стаканчики с 
вином. На столе стоят непочатые бутылки, на подносе -  под- 
жаренная рыба, зелень всякая.

-  Ой, как хорошо, что мы зашли! Рассаживайтесь, как раз 
не хватало двух кавалеров, садитесь, садитесь, -  затаратори- 
ла Виктория.

-  Нет, мы не в гости, а по делу. Быстрее одевайтесь, пой- 
демте с нами! -  сказал Андрей жестко.
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-Ч то?
-  А почему?
-  Что же мы наделали? -  зашумели девицы одна за другой.
-  0 6  этом узнаете в отделении милиции, -  ответил Андрей 

и сделал знак Кадыру. «Ну как, понял?» Тот кивнул головой. 
Недавно к ним поступило заявление от одной женщины о 
том, как на проспекте Нуркена Абдирова три девушки, вне- 
запно напав на нее, стащили ондатровую шапку.

В своем заявлении она дала подробное описание внешне- 
го вида нападающих. А эти как раз подходили под те «пор- 
треты». Надо только доработать эту версию.

Гостями Виктории оказались Римма Мартынова и Евгения 
Колотырина. Эти девушки долгое время нигде не работали, 
бросив свои дома, вовсе перебрались к Кан.

Привели в качестве свидетельниц нескольких девушек, 
к ним присоединили этих трех задержанных. Поставили в 
один ряд и пригласили в комнату женщину, у которой ото- 
брали шапку. Та, недолго думая, сразу указала на тех трех 
любительниц приключений. А шапка, каторую нахлобучила 
на себя Мартынова, оказалась шапкой той же потерпевшей. 
Далыпе -  болыпе. Выяснилось, брат Виктории Руслан вме- 
сте с Рустамом Баймухамбетовым и Виктором Вантунчаном, 
несколько раз принимали участие в ограблении прохожих. В 
тот же день оперативная группа доставила Кана из его квар- 
тиры на улице Бакинской, Вантунчана -  с дома в совхозе 
имени Тимирязева, а Баймухаметова словили на автостан- 
ции. Шапка, которую надел Бубнов, тоже была «трофейной». 
Нашелся и ее хозяин. Не внушали доверия и шапки, в кото- 
рых щеголяли Баймухамбетов и Вантунчан. Два сотрудника 
не остановились на полпути -  вызвали в отделение всех, кто 
в свое время заявил о пропаже своих головных уборов.

-  Вот эта шапка моя! -  обрадовался один из них. -  Я по- 
терял ее тогда, когда сидели в одном доме по улице Гоголя.

Да, подобное происшествие имело место. Пару недель на-
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зад в отделении была зарегистрирована пропажа пяти шапок, 
где проходила свадьба. Воры воспользовались тем, что две- 
ри дома остались открыты настеж. «Героями» этого проис- 
шествия оказалась тройка -  Сидоров, Баймухамбетов, Кан. 
Шапки были возвращены владельцам. Поймали и Сидорова. 
Выяснилось также, что Бубнов и Петров около городско- 
го аэропорта заставили еще одного подростка расстаться с 
курткой «Аляска» и кроссовками. Они орудовали в старом 
Майкудуке -  там тройка во главе с Каном содрали шапку еще 
с одного прохожего.

Следствие продолжается. Под допросом -  подростки как 
на выбор 1 6 - 1 7  лет, не достигшие еще совершеннолетия. 
Сколько они ни пытались спрятать концы в воду, опыт и про- 
фессиональный уровень работников милиции дали положи- 
тельные результаты, вследствие чего удалось раскрыть ряд 
других преступлений. К примеру, эта же преступная груп- 
пировка на улице Можайского умудрилась снять лобовое 
стекло с автомашины. А летом прошлого года Кан вместе с 
родственником по материнской линии и его женой ограбили 
«Москвич», затем, проникнув в один из домов по улице Гу- 
дермесской, унесли оттуда много ценных вещей.

Проработав целые сутки и ни на минуту не сомкнув веки, два 
сослуживца раскрыли несколько преступлений и наконец оста- 
лись вдвоем. Только теперь ощутили усталость, чуть не валив- 
шую с ног. Но молодой задор не дает им расслабиться. Кадыр 
Аманбеков и Андрей Блохин и до этого распутывали немало 
различных преступлений. И тоже в течение одних суток.

Например, 1 декабря прошлого года гражданин П., про- 
живающий по улице Гоголя, пришел в отделение милиции с 
заявлением о пропаже видеомагнитофоиа. Воры проникли в 
квартиру, взломав входную дверь. Кадыр и Андрей не медля 
прннялнсь за дело и за сутки изловили братьев Ревзана и Каз- 
бека Жабраиловых, а также их наводчика Даиию Айешеву. 
Подобных примеров можио привести множество.
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— Ну что, пойдем, Андрей?
— Пойдем то иойдем, но иока до дома, вдруг обратно вы- 

зовут?
— Что ж, если вызовут, то, конечно, всриемся.
Оба лукаво посмотрелн друг иа друга и вдруг рассмея- 

лись. Оии поияли друг-друга бсз слов. Ветали и иаправились 
к выходу...

1989 г.
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РАХИМБЕРЛИН Н урлан Армиевич

12 января на 53-м году после продолжительной болезни 
ушел из жизни один из высокопрофессональных сотрудни- 
ков органов внутренних дел Карагандинской области, за- 
служенный работник МВД РК, кандидат юридических наук, 
генерал-майор полиции Рахимберлин Нурлан Армиевич, от- 
давший службе в полиции более 36 лет жизни.

После окончания в 1981 году Карагандинской высшей 
школы МВД СССР он начинал службу в подразделениях Ка- 
рагандинской области в должности участкового инспектора 
милиции ОВД г.Сарани. Благодаря своему таланту и непо- 
колебимой выдержке Нурлан Армиевич быстро поднимался 
по крьерной лестнице. Уже спустя чуть более 4 лет он стано- 
вится следователем следственного управления УВД Караган- 
динской области.

Окончив в 1993 году Академию МВД России, Нурлан Рахим- 
берлин занимает должность заместителя начальника следствен- 
ного управления УВД Карагандинской обласги. Затем следует 
долгие годы доблестной службы до назначения начальником 
следственного департамента МВД РК в мае 2001 шда.

С 2002-го по 2003 год генерал Рахимберлин трудился в 
рядах сотрудников финансовой полиции, где возглавлял де- 
партмент по выявлению финансовых преступлений. В 2004 
году назначен на должность заместителя начальника ДВД 
Карагандинской области по следствию, затем становится за- 
местителем председателя Следственного комитета МВД РК, 
а уже в январе 2009 года возглавляет Департамент внутрен- 
них дел Карагандинской области.

Нурлан Армиевич до последнего служил на благо своей 
Родины, так и не успев выйти на заслуженный отдых. Он до- 
стойно воспитал сына и дочь.



За время работы на различных должностях он внес весо- 
мый вклад в выполнение служебных задач по обеспечению 
правопорядка, охране жизни и здоровья граждан. За время 
службы генерал-майор полиции Рахимберлин был удостоен 
множества наград. В их числе -  медаль «10 лет Независимо- 
сти РК», юбилейная медаль «Қазақстан Конститутциясына 
10 жыл». Также генерал Рахимберлин был награжден меда- 
лью «Ерлігі үшін» за проведение спецоперации по освобожд- 
нению заложников, захваченных осужденными за тяжкие 
преступления в колонии г.Балхаша. Нурлан Армиевич лично 
руководил операцией и находился в эпицентре событий.

Многие его воспитанники, с которыми он щедро делился 
своими знаниями, сегодня занимают руководящие должно- 
сти в органах внутренних дел. Его богатые знания и прак- 
тический опыт, профессионализм, талант руководителя, 
которые ярко проявились в работе на самых различных от- 
ветственных постах, всегда будут служить для нас незабыва- 
емым примером, жизненным ориентиром.

Департамент внутренннх дел 
Карагандинской области.
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Сүйіндік Ж АН Ы СБАЙ

Тыныштық
күзетінде

На страже 
порядка

Басуға 04.03.2013 ж. қол қойылды. Пішімі 60x84 1/16. Қаріп 
түрі Тітев Ые\¥ Котап. Қағазы офсеттік. Көлемі 15,25 баспа табақ. 
Тапсырыс № 212. Таралымы 500 дана.

«Арко» ЖШС баспасы. 
Қарағанды қаласы, Сәтбаев көшесі, 15 үй. 
«Арко» ЖШС баспаханасында басылды. 
Дизайн и верстка - Венера Лобовикова.



Сүйіндік Жүмабайұлы ЖАНЫСБАЙ

Қазақстан Жазушылар одағы мен Қазақстан Журналистер 
одағы ны ң мүш есі. Қазақстанны ң М әдениет қайраткері, 
Қазақстанның Қүрметті журналисі. Облыс әкімі «Алтын сұңқар» 
сыйлығының иегері.

Он алты кітабы жарық көрген. Олардың ішінде милиция 
емірінен жазылған «Өкініш» және орыс тілінде «Взятка» 
кітаптарын, әзіл-сықақ «Адамша кел» әңгімелер жинағын, 
«Ауылымды аңсадым» өлеңцер жинағын, облыстың экологиялық 
мәселелеріне арналған «Сарыарқаның самалы» кітабын, 
«Кездесу» әңгімелері мен повестерін, «Ақабайдыңала қабы» сын- 
сықақ, әзіл-оспақ кітабын, орыс тілінен аударған «Алтай 
ертегілері» кітабын атауға болады.


