
                        Далянь сапары жолжазбалары. 

  2007 жылдың қыркүйек айының басынан аяғына дейін қытайдың осы қаласында шығыс 

емшілерінің емін қабылдап, арасында бұл қаланы аралап қарауға да мүмкіндік болды. Бұл 

қалаға келуімізге себеп болған осы жылдың басында Филиппин елінен қайтып келе 

жатырған жолда Бейжің қаласында екі жарым күндей болып аралап, қыдырып едік. Міне 

сол кездерде естідік: қытайлар шығыс емінің неше түрін жасайды, дәл нүктелерді тауып 

соларға массаж жасайды, ине салады, күйдіреді, әртүрлі емдік шөптердің тұнбаларымен 

емдейді, ең бастысы, тамыр ұстап диагноз қоятын шығыс халықтық емінің аса білікті 

мамандары бар, олар дәстүрлі медицинаның профессор, академиктерінен артық болмаса 

кем емес. Дәстүрлі медицинадан әбден жүрегім шайлыққан, тауым қайтқан мен үшін бұл 

бір керемет мүмкіндік сияқты болып көрінді. Содан елге келгеннен кейін шығыс халықтық 

емі туралы әртүрлі ақпараттар, мәліметтер жинай бастадым. Бұрыннан да аздаған 

хабарым болушы еді, бірақ бір мәселенің артына түсіп ізденген адам тереңірек бойлай 

түсетіні рас қой. Бірталай нәрселерге қанықтым. Оқып отырсам керемет. Бұрындары тап 

осындай деп ойламап едім. Жаздың ми қайнатар ыстығы, қырық күн шілде өтісімен бір 

турфирмамен келісіп жолға шықтық. Алматыға келіп Даляньға қалай баратынымыз 

жөнінде келістік. Елдің барлығы барып жатырған Үрімшіге баруға да болатын еді, бірақ 

біздер ойлана келе Даляньға барғанды жөн көрдік. Таңдауымыз дұрыс болғанын 

барғаннан кейін түсіндік. Даляньды «солтүстік Гонконг» деп бекер атамайды екен. 

Гонконгта болған жоқпыз, бірақ сонда болғандай әсерде оралдық бұл саяхаттан.  

  Далянь қытайдың солтүстік шығысындағы Ляодун деген Сары теңіз жағасындағы жарты 

аралдағы ірі қала. Ертеректе қытайлардың балықшыларының кішкене ғана ауылы екен, 

содан 1898 жылы орыстар сол жерден өздеріне Дальний деген портты қала салыпты. 

Орыстарды жапондар жеңгеннен кейін, қала 1904 жылдан 1945 жылға дейін жапондардың 

қол астында болады. Кеңес армиясы 1945 жылы жапондардан азат етіп өздеріне қайтып 

алады да, 1950 жылы қытайларға басыбайлы сыйға тартады. Бұлардың барлығын неге 

жазып отырмын? Далянь қаласында орыстардың қытайлардың, жапондардың қала салу 

мәдениеттерін, ұлттық архитектураларын көруге болады. Қаланың халқының саны 6 

миллион адам. Қытайлардың жобасы бойынша орташа қала болып есептеледі. 

Салыстырмалы түрде айтатын болсақ Бейжің мен Шанхайдың әр қайсысында 17 

миллиондай халық тұрады дейді. Далянь оларға қарағанда шағын қала деп есептеледі. 

Бір жылдары әлем бойынша экологиялық тазалығы жөнінен алдыңғы орынды жаулап 

алыпты. Даляньның бұлайша өрлеп өркендеуіне кезінде Мао Цзэдун деген басшысының 

өз елінің 14 қаласын, соның ішінде осы Далянь да бар, шетел инвестициясына ашық деп 

жариялағаны себеп болған екен. Содан бері Жапон елі, Оңтүстік Корея елі инвестиция 

құйып бастап, қала өте тез қарқынмен дамуға бет алған. Қаланың әдемілігі, тазалығы 

жөнінде жалықпастан айта беруге болады. Көшелері кең, жасыл желекке малынып тұр, 

ауасы таза, теңіздің ауасымен демалуға барлық жағдай жасалынған. Таулы, қыратты 

аймаққа орналасқандықтан соншама миллион халық тұратын қаланың кейбір тұстарын 

өзің тұрған(ойпатта тұрсаң) жерден байқап қарай алмайсың, бірақ таулы қыратқа 

шыққаныңда алдыңда жайылып жатқан алып қаланың біраз бөлігін көруге болады. 

Қоңыржай климат, жазы ыстық емес, қысы жылы, демалу үшін баратын қолайлы кезең 

июнь айынан октябрь айына дейінгі уақыт екен. Кереметтей жанға жайлы жағажайлардың 

неше түрі бар, ақылы, ақысыз, жұмсақ құмы бар, қиыршық уақ тастары бар ...  Европалық 

үлгідегі салынған аспанмен таласқан әдемі, заманауи үлгідегі өте биік үйлер, ғимараттар 

көп, бірнеше жолақты кең автокөлік жолдары, бірнеше деңгейде бір бірінің үстінен әртүрлі 

бағытқа кетіп жатырған жолайырықтары, жердің бетімен жүретін жылдам жүрісті метро ...  

қаланың өте жоғары дәрежеде дамып бара жатырғанын көрсетсе керек. Бұл қала 



адамдардың жақсы демалуы үшін арнайы жасалған көкмайса шалғынды парктердің, 

алаңдардың көптігімен(Виктория, Надежда, Народная, Синхай, Дружба, Застывшая 

волна, Олимпийская алаңдары. Гид орысша айтты, мен сол күйінде жазып алдым) де 

қытайдың халқының саны көп басқа қалаларынан ерекшеленеді екен. Қала негізінен ірі 

төрт аймаққа бөлінеді: финанс орталығы, әкімшілік орталығы, тұрғын жайлар, аэропорт 

болып.  Тағы бір баса айтқым келіп отырғаны, бұл қала әлемдегі ең танымал қытайлық 

емдеу, сауықтыру орталығы екендігі еді. Бұл қаланы Сары теңіздің маржаны деп те тегін 

атамаған шығар(Жемчужина Желтого моря). Глобусқа немесе әлем картасына көз салар 

болсаң Далянь қаласының Корея(Страна утренней свежести) елі орналасқан(Солтүстік 

пен Оңтүстік елдер бір аралда ғой)аралдың да, оның сәл арғы жағындағы Күн Шығыс 

Елінің(Жапон)  де тап іргесінде тұрғанын көрер едің. Тағы бір көретінің орыстардың 

Иркутск, Хабаровск, Оңтүстік Сахалин, Владивосток деген жерлеріне де тым жақын 

орналасқандығы. Осындай көршіліктері бұл қалаға осы елдерден келетін туристердің де 

көптігін туғызады екен. Көшелерінде жапондарды да, кәрістерді де, орыстарды да көптеп 

кездестіруге болады. Әсіресе, орыстар иттің өлген жеріндегі өз елінің 

орталығына(өздерінің айтуларынша «материкке»)барып демалғанша, емделгенше іргедегі 

осы Даляньға келіп демалу, емделу оларға оңай, әрі арзанға түседі екен. Әр жерлерді 

аралап жүргенде кездестірген орыстар, басқа да ресей елінің азаматтары болып 

есептелетін өзге ұлт өкілдерімен әңгімелескенімде естігендерімнен түйгенім осылай 

болып шықты. Ойлап қарасам шынында да солай екен. Даляньда қытайдағы ең үлкен 

океанариум бар. Ішінде жүзіп жүрген балықтарының саны он мыңнан асады дейді. 

Бардық, аралап көрдік. Бір ғажабы сол океанариумда судың астымен жүретін туннель бар, 

оның ұзындығы бір жүз он сегіз метр. Судың астындағы әлемді қызықтап қарап жүру үшін 

жасалған жіңішке жол бар, бұл жолдан бөлек соның тап қасында жолды бойлай 

жүргізілген эскалатор да бар. Жолмен жүруден шаршасаң эскалаторға тұрып ал да 

демалып тұрып қозғала бер. Қандай балықтарды көргенімді санап бере де, әспеттеп 

суреттеп те бере алмаспын, акулаларды, бірнеше түрін көргенімді, олардың бауырының 

астында жүретін кішкене балықтарды көргенімді, оларға акулалардың тиіспейтінін 

көзіммен көрдім. Су астының әлемін шынайы көрсете алған. Ерте замандарда батып 

кеткен кемелердің құммен жартылай көмілген, тат басып шіріген қаңқалары, ертедегі 

жолаушылардың шашылып жатырған қолсандықтары, жартылай жарылған құмыралардан 

шашылып жатқан ертедегі темір ақшалар  ... Океанариумды бойлай жүріп отырып әртүрлі 

әлемдерге тап боласың. Бір жерге келгенімізде жарық көмескіленіп қалды, айналамда 

тұрған дүниелер ертедегі кемелердің трюмінде жиналған нәрселер сияқты. Бірінің үстіне 

бірін жинап қойған жәшіктер, бөшкелер, орам-орам жуан арқандар, балық аулайтын аулар 

... нешетүрлі теңізшілерге қажетті дүниелер. Бұл не болды екен деп ойлап үлгергенімше 

болған жоқ кеменің қапталдарын гүрсілдетіп соққан теңіздің толқындарының күштілігіне 

шыдамай сықырлаған дауыстары, кеменің шайқалғанының әсерімен айналамда жинаулы 

тұрған жоғарыда жазған дүниелерімнің теңселгенін, адамдардың ыңырсып ауырсынған 

дыбыстарын, қылыштасып, пышақтасып, атысып жатқан пираттардың дауыстарын 

естігендей болдым. Бойыңа қорқыныш ұялайды екен. Әдейі түрде осылайша қаракөлеңке 

қылып қойған, дыбыстарды да аудармай салып қойған. Тамаша әсер алдым. Теңіз 

қарақшылары жөніндегі кітаптарды көп оқыған маған бұл жердің әсері өте керемет болды. 

Кішкенеден кейін басқа бір әлемге тап болдық. Қанша әлемге тап болып, нелерді 

көргенімді жазып жеткізудің қажеті бола қоймас, тек өзіме қатты әсер еткен бөлігін жазбай 

кете алмадым. Даляньда көретін, қызықтап аралайтын тамаша жерлер өте көп, барлығын 

аралап қарап шығу мүмкін емес. Шаршайсың, бір жағынан уақыт та жоқ, уақыттың 

көпшілігі ем қабылдауға кетеді. Сәл қолың босай қалғандай болғанда қалаға шығып кейбір 

жерлерді аралап келуге ғана шамаң жетеді. Жоғарыда жазған қаншама үлкен алаңдар 

бар, олардан бөлек орыс көшесі мен жапон көшелері тағы бар. Орман зоопаркінің өзі неге 



тұрады, бұның өзі бірнеше аудандарға бөлінген, электромобильді жалға алып аралап 

шығуға, сафарида жүргендей аңдардың ортасымен жүріп өтуге болады. Дискавери паркке 

де баруға болады. Дельфинарийге барып дельфиндердің шоуын көруге де, Диснейленд 

алаңына да баруға болады. Түнге қарай музыкалық-сәулелі фонтанға(Цветомузыкальный 

фонтан)барып тамашалауға болады. «Ашық кітап» алаңындағы биік бағананы құшақтап 

тұрып тілек тілеуіңе де болады. Осылардың көпшілігін араладық, көрдік, тамашаладық. 

Дельфиндер адамнан кейінгі саналы, ақылды мақұлық дегенге сенгендей болдым. Ақылы 

болмаса бізге көрсеткен дүниелерді жасай алмас еді ғой. Тамаша!!! Диснейлендке 

барғанда Ермек екеуіміз екі электромотоцикл жалдап алдық. Үш аяғы бар, өте кішкентай, 

басқаруға оңай, артқа да, алға да жүре береді. Дыбыс шығармайды, аккумулятормен 

жүреді. Өзіміз айдаймыз, арасында жарысып та қоямыз. Рахат болды. Соның арқасында 

аралайтын жерлердің барлығына жуығын араладық, әйтпесе жаяу жүріп аралау мүмкін 

емес, әсіресе мен сияқты таяққа сүйенген адамға. Сол жердегі жүрген туристердің 

барлығы да диснейленд паркіне алғаш келіп тұрғандықтан бұндай көлікті жалға алатын 

жерді білмейді екен, өзіміз де кездейсоқ көріп қалып алып алғанбыз. Диснейленд паркіне 

кірер қақпаның оң жағында бұндай жалға берілетін мотоциклдер тізіліп тұр, бірақ қақпадан 

кіре сала айналадағы кереметтерге қарап ауыздарын ашып қалатын туристердің оны 

байқауға шамасы болмайды екен, сондықтан өтіп кетеді де шаршаған уақытта, біз 

сияқтыларды көрген кезде ғана ойлана бастайды. Ал менің жүрісім шамалы болғандықтан 

қақпадан кіре ары қарай тартып кетпедік, айналаға қарап отырып сәл демалдық. Сол 

кезде көзімізге көлік жалдайтын орын түсе қойды. Екеуіміздің көлікпен жүргенімізді көрген 

туристердің барлығы қайдан алғанымызды сұрап, тіл білмейтінімізді сезгеннен кейін 

ымдап түсіндіріп әлек болды. Біз де түсіндіруден жалықпадық. Бұл диснейленд паркінде 

де әртүрлі елдердің үлгісінде жасалынған әлемдерге тап болып қызықтадық. 

Мексикандықтардың еліне, америкалық үнділердің еліне, индиялық үнділердің еліне, 

америкалық горкаға, ағылшындардың ерте замандағы замогына(биік қорған, айналасы су 

толтырылған терең ор, қорғанға кіретін аспалы, жиналмалы көпір ... Ағылшындардың 

сауыт киген рыцарьлары, америкалық үнділердің томагавка ұстаған, садақ асынған, 

ұлттық киімдерін киген, боянған, бас киімдеріне үкі қадаған  жауынгерлері ... Аумағы 

кішігірім бір қалашықтың аумағындай болатын диснейлендтің тамашаларын айтып жеткізу 

мүмкін емес шығар. Орман зоопаркін тіпті айтпасам да болады. Бұндай жерлердің 

барлығына да Ермек екеуіміз ем алуға орналасқан мейманханамыздан шығамыз да 

таксиге отырып жетіп алып, аралап жүрдік. Еш қиындығы жоқ. Қолымызда тұратын 

жеріміздің адресі жазылған қағазымыз бар, баратын жеріміздің де атауын емханадағы 

тілмашқа жаздырып аламыз. Өзімізге керек болады деген кейбір сөздерді де жаздырып 

аламыз. Болған біткені осы. Еш қиналмастан қаланы аралап жүре береміз. «Ақшаң болса 

қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда» деген ғой. Жататын жеріңе қайтатын уақытта 

қолыңдағы адрес жазылған қағазды кез келген таксиге көрсетсең болғаны жеткізіп 

тастайды. Ешқандай алдау болмайды. Менің бір байқағаным такси арзан, тағы бір 

жақсысы ойлаған жеріңе тез жетесің, біздің қалалардағыдай көше кептелісі жоқ. Көшеде 

машина көп, нешеме жолақпен екі бағытта да ағылып бара жатырған машинада есеп жоқ, 

бірақ кептеліс, амалсыздан тұрып алып қозғалуды күтіп отыру дегенің болмайды. Жолдың 

бойына(асфальттың үстіне)ірі сандармен қай жолақта қандай жылдамдықпен жүру 

керектігі көрсетілген. Жолдың оң қапталына қарай жылдамдық азая береді, неғұрлым сол 

жақтағы жолақтарға ауысқан сайын жылдамдық өсе береді. Мен көрген жердегі ең аз 

жылдамдық 60 шақырым деп жазылған жолақ, ортада 80, сол жақ шетте 110 шақырым 

сағатына. Қарама қарсы бағыттағы жолдардың ортасы бөлінген, ағаштар отырғызылған. 

Бірнеше деңгейдегі жолайырықтар көп, есесіне бағдаршамдар аз. Мен тіпті 

бағдаршамдарды көрмеген де сияқтымын. Сондықтан да кептелістер жоқ. Жолды кесіп 

өтіп жатырған жаяу жүргіншілерді байқамадым. Бұл байқағандарымды тілмаш арқылы бір 



білетін адамнан сұрадым. Оның айтуынша көшеде жаяу жүргіншіге машиналар тоқтап жол 

бермейді екен. Себебі, адамның өмірі қаншама қымбат болғанымен, сол адамның өмірі 

үшін ең қажетті нәрсе ауа болса, сол ауаны машиналардан шығатын көмірқышқыл 

газымен уламау ең басты мәселе дейді. Сондықтан да жолды кесіп өтетін бір жаяу 

жүргіншіні өткізу үшін бойында жүздеген аттың күші бар қаншама машина тоқтап тұрады, 

тоқтап тұрғанда қаншама улы газ шығарады, адам өтіп болғаннан кейін тоқтап тұрған көп 

машиналар орындарынан қозғалу үшін «ышқынып» ең төменгі жылдамдықпен қозғала 

бастап түтіндетіп қаншама улы газды тағы да шығарады. Міне қара, мәселе қайда жатыр? 

Бұл жағдай тек бір қысқа көшенің бойында тәулік бойы қанша қайталанатынын есептеп 

қара, ал бүкіл қала бойынша ше? Міне сондықтан да Далянь қаласында жаяу 

жүргіншілердің автокөлік жолын кесіп өтпеуі үшін де, көліктердің бағдаршамдардың 

ыңғайын күтіп тұрып қалмауын реттеп жолайырықтарды көбейтіп, көліктердің ретсіз 

тұрып-қозғалуын болдырмаудың да барлық жағдайы қарастырылған. Бірқалыпты 

жылдамдықпен қозғалып бара жатырған көліктен ауаны ластайтын улы газ да аз шығады. 

Осы себептердің әсерінен де Далянь қаласы әлем бойынша экологиялық ахуалы жағынан 

алдыңғы қатарда деп түсіндірді. Түсіндім, түсінгенде қандай!!! Бәсе, қайда барамыз десек 

те тез жетіп барамыз, кептеліс дегенді, бағдаршамның жасыл шамын күтіп тұру дегенді 

білмегендігіміздің сыры осында екен ғой. Қоғамдық көліктердің жүретін өз жолағы бар 

екен. Ала таяғын шошаңдатып жолда тұрған МАИ қызметкерлерін де еш байқамаппын. 

Бұл менің тек өз көзіммен көріп байқағандарым ғана, сондықтан Даляньда көлік кептелісі 

мүлдем болмайды екен, жүргіншілер көлік жолын мүлдем кесіп өтпейді екен, 

бағдаршамдар мүлдем жоқ екен деген түсінік қалыптаспауы керек. Бәрі де болатын 

шығар-ау, тек жиі емес шығар. Экологиялық тазалық жайында сөз болғасын айта кетейін, 

көпшілік үйлердің төбелерінде күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын 

панельдер, адамдардың көпшілігі велосипедпен, жеңіл мопедпен, мотороллерлермен 

жүреді. Қала көшелері тыныш, жолмен ағылып жатырған машиналардың дауыстары онша 

сезілмейді. Барлық көліктер бірқалыпты ырғақпен қозғалып(өз арнасымен ағып жатырған 

алып өзен сияқты)зымырап жатады, бір тұрып, бір жүріп, ышқынып, сарылдап-гүрілдеп 

жатырған көліктер байқалмайды. Далянь қаласымен әлімнің жеткенінше біршама 

таныстырған сияқтымын. Қолымнан келгені осы болды, осыған да риза боларсыңдар. 

  Енді осы қалаға келуімізге себеп болған емдеу орталығы жөнінде жазып қарайын. Бұл 

қалада емдеу орталықтары да, сауықтыру орталықтары да, демалу орталықтары да 

жетерлік. Көпшілігі шығыс халықтық медицинасының тәсілдерімен емдейтін орталықтар. 

Бірақ, заманауи үлгідегі(батыстық, дәстүрлі медицина),қазыргі заманғы озық медициналық 

техникалармен жабдықталған, квалификациясы жоғары дәрежедегі мамандармен толық 

қамтамасыз етілген емдеу орталықтары да баршылық. Қайсысын таңдау өз еркіңде. 

Біздер шығыс халықтық медицинасын таңдадық. Біздермен Даляньға Алматыдан бірге 

ұшқан ерлі-зайыпты қазақ жұп(таныстық, бірге суретке де түстік, емделу барысында 

хабарласып та тұрдық) дәстүрлі медициналық орталықты таңдады. Емделу барысында 

олар біз ем алып жатырған орталыққа келіп, жағдайымызды көріп, емдеу тәсілдерімен 

танысып кетті. Олардың әңгімелеріне қарағанда біздің емдеу орталығы оларға ұнап 

қалған сияқты болып көрінді, тіпті олардың өздерінің емдерін бізге келіп жалғастырғысы 

келген сыңайларын да сездік. Бірақ, неге екенін өздері біледі, олар бізге келмеді. 

Біздердің таңдағанымыз «Японские термальные воды» деген, «Керрен» атты сауықтыру 

кешені еді. Жапондардың тапқан минералды жерасты ыстық суының қасына әдейі 

салынған сауықтыру, емдеу кешені екен. Жапондар салған. Қазыр қытайлардың 

құзырында. Емделіп жүрген, жай ғана минералды ыссы суға түсу үшін қысқа ғана уақытқа 

келіп жүрген жапондар да баршылық. Сауықтыру кешені Сары теңіздің жағалауына жақын 

орналасқан, бірақ үлкен қаланың шулы орталығынан оңашалау тұста. Көп қабатты зәулім, 



әдемі заманауи ғимарат. Кешеннің орналасқан аймағында тұрғын әдемі салынған 

коттедждер көп. Соған қарағанда ауқатты адамдар тұратын «спальный район» шығар деп 

ой түйдім. Біздің орналасқан бөлменің балконынан таудың төбесіне орнатылған 

телебашня көрініп тұрды. Алматыдағы Көктөбенің басындағы өзіміздің телевышкаға ұқсас, 

бірақ оның ұшар басына жақын жерде шар тәрізді мейрамхана бар екен. Сол 

мейрамханаға отырып биік жерден қалаға көз салып тамашалаудың сәті түспей қойды. 

Бірнеше рет талпындық, бірақ реті келмейін десе келмейді екен, әйтеуір бір нәрселер 

кедергі болып тұра қалады жолымызға. Біз тұрған аймақта зәулім үйдің құрылыстары 

жүріп жатты, солардың шарбақтарына ілінген қытай иероглифімен жазылған 

жарнамалардан түсінгенім(цифрларына қарап), ол үйлерден пәтер сатып алуға 

болатындай болып көрінді. Шаршы метр құны Астана, Алматы, Ақтау қалаларынан 

арзандау сияқты. Тілмаштан да сұрадым, жобалағаным дұрыс екен, сұрамасам да 

цифрлардың нені көрсететіні түсінікті емес пе. Бейжіңнен Даляньға ұшып келгенімізде 

біздерді аэропорттан мойынына біздердің аттарымыз жазылған плакат ілген, осы қаланың 

университетінде оқып жатырған, турфирмаға қолы тигенде жалданып жұмыс жасап ақы 

алатын қазақ бала күтіп алды. Қазақстанның қазағы, осында оқып білім алып жатыр. Аты 

Талғат сияқты, ұмытыппын. Қытайша шүлдірлегенде тамаша. Оның қолы көп тие 

бермейді, бірақ көмек сұрап телефон соқсақ келіп көмектесуге тырысады, өзінің қолы 

тимесе аудармашы қытайлықтарды жібереді. Қалай дегенменде осы баланың алғашқы 

әзірде біраз көмегі тигенін айтуымыз керек. Көптеген сұрақтарымызға жауапты да осы 

жігіт берген. Сонымен осы жігіт бізді «Керренге» алып келді. Бөлмемізді көрсетіп 

орналастырды. Емдеу ісі жөнінен ассистент-аудармашы қызметін атқаратын мәскеулік 

орыс келіншектің қолына бізді табыстады. Медициналық білімі бар орыс мамандар, 

негізінен әйелдер, осы қаладағы емдеу, сауықтыру орындарының көпшілігінде қызмет 

атқарады, негізгі қызметі арнайы медициналық ассистент-аудармашы. Қытайлық емші 

дәрігерлердің ісіне мүлдем араласпайды. Тек өз ісімен ғана шұғылдануы керек. Тәртіп 

солай. Посткеңестік елдерден келген орыстілді емделушілерге шама шарқы жеткенінше 

көмектерін беруге, ақыл беруге тырысады. Өз ісінің шекарасынан аспайды. Ресейдің ірі 

қалаларынан, негізінен Мәскеуден, бірнеше айға келіп бірін бірі ауыстырып, вахталық 

әдіспен жұмыс жасайды екен. Кейбіреулерінің осы қалада да үйлері бар деп естідім. Ол 

келіншек біздерді емделушілердің кешеннің ішінде өзін өзі ұстау тәртібін түсіндірді. Тәртіп 

бойынша біздер кешеннің ішінде тек қана өздері ұсынған киімдермен ғана жүруіміз керек 

екен. Дзюдошылардың кимоносы сияқты костюм(қысқа кимоно мен тізеден келетін шорт), 

аяғыңда жеңіл сүйретпе. Қолыңның білегіне білезік тағасың, сол білезікке электронды чип 

орнатылған. Сол білезіктің көмегімен кешеннің ішіндегі турфирманың бағдарламасының 

аясынан тыс қызметтерді пайдаланғаның үшін есептесіп тұрасың. Яғни қалтаңда ақша 

ұстамайсың деген сөз. Кешеннің ішінде турфирманың бағдарламасынан тыс көрсетілетін 

қызметтердің түрі жетіп артылады, солардың кейбіреулерін пайдалана қоятындай жағдай 

болса, онда білезігіңдегі чипті аппаратына тигізеді, сол ақпарат бірінші қабаттағы 

ресепшндегі компьютерге жазылады. Арасында сол жерден барып қандай қарызың барын 

біліп, есептесіп тұруыңа болады. Қопыратып қолма қол ақша ұстап жүрмейсің. Аяқ 

киімдерің де сол ресепшннің қасындағы жүк сақтау камерасында тұрады, қалаға шығатын 

болсаң аяғыңдағы сүйретпеңді туфлиіңе ауыстырып киюің керек. Қаладан келгенде де тап 

солай, сүйретпеңді киіп кешенге кіруің керек. Басқа киімдердің барлығы да бөлмеңде 

болады. Бөлмеңде электронды сейф бар. Жоғары дәрежелі қонақүй есебінде 

болғандықтан кешеннің ішінде, бөлмеңде, жаныңа керектінің барлығы да ойластырылған. 

Кешеннің ішінде екі мейрамхана бар, біреуі қытай кухнясы, екіншісі жапон кухнясы. 

Қалаған жеріңнен тамақ ішуіңе болады. Біздер негізінен жапон мейрамханасынан 

тамақтанып тұрдық. Солардың тамақтары ұнады. Арасында қытайларды да «өкпелеткен» 

жоқпыз, ат ізін салып тұрдық. Қытайлардың тамақтары ұнамады, әсіресе күріштен 



домалақтап(бильярдтың шары тәріздес формада) пісірген тұзы жоқ нанының дәмі 

ұнамады. Бірінші барғанымда нан сұрағанымда алдыма әкеліп қойды. Бұл не екен, қандай 

тағам деп отырсам, наны осы екен. Әуесқойлықпен тістеп қалып жұта алмай бірталай 

отырдым. Бейжіңде болып жүргенімізде жеп көрмеппіз. Мен, байқаған болсаңыздар, тамақ 

жөнінде тіпті де жаза алмаймын, не ішіп, не қойғанымды әдемілеп жеткізе алмаймын. 

Тамақтың да, жемістің де, сусындардың да неше түрі болды, іштік, жедік, тамсандық. Бірақ 

есімде біреуі де қалмапты. Ермек екеуіміз үшін де тапсырыс береді, швед столы болса 

жинап алып келеді, мен алдыма қойылған асты қаужаймын. Қазағымның еті, қуырдағы, 

бауырсағы, шайы болмаса басқа дәмдерді көп айыра білмеймін. Бұным дұрыс па, бұрыс 

па білмедім?! Әбден орналасып болғаннан кейін белгіленген уақытта ассистент-тілмаш 

келіншекті ертіп қытай емшісі келді. Орта жастағы қытай азаматы. Амандықтан кейін 

біздердің қандай сырқатпен келгенімізді, қандай ем алғымыз келетінін сұраған сияқты. 

Асықпай отырып тамырымызды ұстап, тілімізді, көзіміздің ішін қарап шықты. Қандай ем 

қолданатынын артынан айтатын болып кетіп қалды. Қытайша айтқандарының барлығын 

ассистенті жазып алып тұрды, өзі де дәптеріне бірдеңелерді иерогливтерімен шытпақтап 

жатты. Мен оның қалай тез жазатынына таң қалып қарап отырдым. Ем тағайындалды. 

Сол күні кештен бастап ішетін шөптен жасалған тұнбаларды іше бастадық. Ұмытпасам, 

бас жағында берген тұнбалары біздің ішкі құрылысымызды, ағзаларымызды тазалайтын 

тұнбалар болған сияқты. Жасаған емдерінің барлығын бірдей айтып жатудың жөні жоқ 

шығар. Қазыргі кезде ондай емдерді қазақ елінің әр қаласында да жасайтын орталықтар 

көбейді ғой. Ине салады, шырақтармен күйдіреді, дәл нүктелеріңді тауып массаж жасап 

уқалайды, дәрілік шөптердің тұнбасын ішкізеді. Ыстық минералды суға түсіреді. Суға 

түсердің алдында арнайы саунаға жатқызып терлетеді. Ендігі айтатыным, бұл емдердің 

барлығы біздің елдегі емдермен атаулары бірдей болғандарымен, орындалу 

ерекшеліктері аспан мен жердей екен. Инені, шырақтарды біздерді қараған қытай 

дәрігерінің өзі ғана салады. Сырқатыңа байланысты денеңдегі әр нүктеге ине салу, ол 

нүктені сипалап табу үлкен өнер. Ешқандай асығыстыққа жол берілмейді. Аса бір 

ыждағаттылықпен, мұқияттылықпен атқарады әр жұмысын. Өз саласының академиктері 

екен. Салыстырмалы түрде айтар болсам, мен дәл сондай емдерді Даляньға барғанша 

да, одан қайтып келгеннен кейін де өз елімізде(Ақтауда да, басқа қалаларда да)алып 

көрдім. Тіпті айтуға ұят. Салыстыруға келмейді. Даляньдағы шығыс халық 

медицинасының академигі әр нүктені асықпай сипап тауып, әр инені аса бір 

ыждағаттылықпен мұқият қадап салса, біздің елдің «академиктері» жүрдім-бардым қадай 

салады. Массаж да дәл солай. Нағыз массаждың қалай жасалатынын, қандай болатынын 

мен Даляньға бармасам білмес те едім. Тек аяқтың өзіне 45 минут жасағанды кім көрген. 

Қара табаныңнан бастап әр башпайыңды, сол маңдағы әр нүктені ежіктеп қарап уқалайды 

дейсің. Массажды жасайтын адамдар бөлек. Кешеннің ішінде ақылы массаж жасайтын 

салондар да бар. Сондай бір салонға барып қытайдың у-шу деген өнерінің(дене 

шынықтыру да, ұрыс өнері де)атақты шеберінің қолынан массаж алдым. Сезімімді қалай 

жеткізсем екем деп ойлап отырмын. Дұрысы айтпаған сияқты. Бірнеше рет алуымның реті 

келді. Бұл массажшы үнемі келе бермейді екен, маған дегенде сәтін салыпты. «Жақсыны 

көрмекке» демей ме, мен енді нағыз шебердің қолымен жасалған массаждың қандай 

болатынын білетін болдым. Ине мен шырақпен күйдіретін емдерді ғана өз бөлмемізде 

қабылдаймыз, массаж жасайтын кабинеттер коридормен баратын басқа жерде. 

Белгіленген уақытында барып қабылдайсың. Емдік шөптердің тұнбасын дайындайтын 

лаборатория біз орналасқан кешеннің ауласында, алыс емес. Сол лабораторияның ішінде 

де арнайы ине салатын орындар бар. Сол жерде өзіңді мазалайтын кейбір сырқатыңды 

арнайы түрде тереңдетіп зерттетуіңе де болады. Мысалы, Ермек өзін қаншама жылдар 

бойы мазалайтын аллергиясын сол жерден емдетіп шықты. Кілем тоқығаннан болған, 

жүннің шаңына, қылшықтарына деген аллергиясы бар болатын. Тұншығып, көзінен жасы 



ағып, қоймастан түшкіріп, дем ала алмай есі кететін, шаршайтын. Даляньға барғанша 

емделмеген жері қалмаған болатын, біреуінің пайдасы тимеген еді. Сол жердің емінің 

шипасы түсті. Қазыр мазаламайды. Сауықтыру кешенінің ішінде демалу үшін керекті 

нәрселердің барлығы қарастырылған деп жаздым ғой. Әр қабатта, лифтпен де, 

баспалдақпен де көтерілуге болады, түрлі залдар, СПА салондар, бассейндер жеткілікті. 

Дене шынықтыру жасайтын түрлі тренажерлер, кеңес беретін мамандарымен қоса үлкен 

зал бар. Қытайша шай демдеп беретін, арнайы жасақталған шай залы да бар. Денеңе 

киген кимоноңмен аралап жүре бересің, көңілің қалағанына кіріп кірісіп кетсең ешкім 

ештеңе демейді. Құшағын жайып қарсы алады, көмектеседі, үйретеді. Интернет кафе 

тәулік бойы ашық. Ендігі жазатыным саунасы, минералды ыстық суы, моншасындағы 

әртүрлі емдік массаждардың жағдайы болмақ. Күнде бөлмеңді жинастырғанда келесі күні 

киетін кимоноларыңды дайындап іліп кетеді. Таңда тұрғанда жаңа кимоно киіп шығасың. 

Саунаға күнде бару керек, бармасаң да болады, бірақ дұрысы барған. Сауна дегені үлкен 

зал. Ер адамдар да, әйел адамдар да кимоноларымен кіріп сол залдың еденіне төселген 

шетеннен тоқылған циновка төсенішке(әр адамға тиесілі)жата кетеді, немесе отырғышқа 

отырады. Бұл үлкен зал түгелдей(едені де, қабырғалары да) малахит деген минералмен 

көмкерілген. Жылу еденнің астынан келеді. Онша ыстық емес, жобамен 46-52 градустың 

арасындағы жылылық. Бұл малахит залы жалпы зал болып есептеледі де, сол жалпы 

залдың бір қабырғасы түгелдей тұтас әйнек қабырға да, ол әйнек қабырға алты шағын 

бөлмелерге бөлініп қойылған. Ол бөлмелердің есіктері жалпы залға шығарылған, әйнек 

қабырғадан әр бөлменің ішкі жағы түгелдей көрініп тұрады. Ол бөлмелер шағын 

болғанымен, ішіне он, он бес адам еркін сиып кетеді. Бұл алты бөлмелердің едендері, 

қабырғалары түгелдей нефрит, саз, крисстал тұз, кварц, коралл, агат(көп уақыт 

өткендіктен кейбір минералдарды шатастырған да болуым мүмкін, оған айып етпеңіздер) 

деген минералдардан тұрады. Дәрігердің сырқатыңа байланысты жазған ұсынысы 

бойынша осы минералды бөлмелердің біріне кіріп сауна қабылдауың керек. Әр 

минералдың қандай сырқатқа пайдалы екендігі сол бөлмеге кірер есіктің алдына жазылып 

қойылған. Қытайша, жапонша, кәрісше, орысша, ағылшынша. Әр бөлмеде ұзынша 

топчандар бар, үстінде шетен циновка төсеніштер төселген. Топчанға жатамын десең де, 

еденге жатамын десең де өз еркің. Еш бөлмеге кірмей тек малахит залында жатып 

терлеуге де болады. Қанша уақыт жатқаның ешкімді қызықтырмайды, уақытың болса жата 

бер. Жобамен қырық минут,бір сағаттай жатқаныңда денеңдегі бүкіл сүйектерің жұмсарып 

балқығандай күйге түсесің. Денеңдегі барлық сұйықтық тер болып сыртқа шығып, үстіңдегі 

кимоноң сығып алғандай болып малшынады. Сол кезде ерлер мен әйелдер екіге бөлініп 

минералды ыстық суы бар бөлек залдарға өтеді. Ерлер бөлек, әйелдер бөлек. Ол залға 

кіре түгелдей шешінесің, залдың ортасында минералды бассейн бар. Бассейн джакузи 

сияқты жасалған, қабырғаларынан денеңе массаж жасайтындай қылып ыстық минералды 

су ұрып тұрады. Бассейнге оншақты адам бір мезгілде шомыла алады. Бассейннің суы 

тоқтамастан ағып ауысып жатады. Бұдан басқа бір шетте кішілеу тағы бір бассейн бар, ол 

бассейннің суы ыстықтау және дәрілік шөптердің тұнбалары қосылған. Негізінде 

буындары, сүйектері, омыртқалары ауыратындарға арналған. Бірақ басқаларға да түсе 

беруге болады. Инструктор мамандар, көмекшілер үнемі бақылап жүреді. Бассейнге 

шомылып, саунада жатқан кезде денеңнен шыққан терді әбден кетіріп, рахаттанып 

шомылып(бассейнде сабындануға болмайды, тек атқылаған судың күшімен) болғаннан 

кейін денеңді ысып беретін моншашы жігіттердің қолына тап боласың. Оларға бармаймын 

десең де өз еркің, бірақ барған жақсы. Оларға бармасаң бассейннен шығып сабынданып, 

шамунданып жуынатын арнайы орындар қабырғаларды бойлай дайын тұр, душ та 

қабылдауға болады. Сабын, шампунь, мочалка әзірленіп қойылған. Ал моншашы 

жігіттердің қолына тап болсаң нағыз рахатқа бөленесің. Топчанға жатқызып қойып бүкіл 

денеңді қолдарына киген ақ орамалдарымен асықпай езгілеп ысады, уқалап үгітеді. 



Алғашында денемнен жентектеліп үгітіліп түсіп жатырған «дүниелерді»(осыншама ашық 

жазғаныма айып етпеңіздер, артынан түсінесіздер неге осылай тәптіштеп жазып 

отырғанымды) көріп қалып ойлағанмын: «Ойпырмай, мынаның бәрі менің денемнен 

шығып жатыр ма?» деп. Күнде келсем күнде осылайша жентектеліп шығып жатады. 

Ойлаймын, күнде мұншама шығатындай не болып қалды, мүмкін бұлар менің бір қабат 

терімді сиырып түсіріп жатырған болар деп. Сұрастырып көрсем, бұл қалыпты жағдай 

екен. Және осылай болуы керек те екен. Бұлардың барлығы дәрілік шөптердің 

тұнбаларының әсерімен, саунадағы сүйекті балқытатындай жанға жайлы ыстықтың 

әсерінен, минералды бассейннің әсерінен менің ағзаларымда өмір бойы жинақталған, 

қазыргі кезде сыртқа шығып жатырған шлактар, тұздар, улы токсиндер екен ғой. Сонымен, 

минералды саунадан шығып минералды суы бар бассейнге шомылдық, содан кейін әбден 

бабына келіп ыбылжып тұрған сыртқы теріміздің тесіктерін(пораларын) ашатын 

ыспалаудан, іштегі ағзалардан шыққан шлактардан, тұздардан, токсиндерден арылтатын 

тазалаудан өттік(бұл бір жағынан өте тамаша массаж да ғой), ендігі кезекте душтың 

астына барып жақсылап сабынданып, шампуньданып жуынып, шайынып алу ғана. Содан 

кейін киінетін жерге келгеніңде саған тағы да жаңа кимоно дайын тұрады. Киіп келген, 

саунада тер сіңген кимоноңды алып қалады. Содан кейін фойеге шығып сусын ішіп 

демалып отыруыңа да болады. Ал минералды бассейн бар залда орыстардың буланатын 

парнойы бар. Әдейі қойған, орыстар, кейбір басқа ұлттың туристері кіріп буланып, 

сыпыртқымен бірін бірі ұрғылап жатты. Маған ыстық буға кіруге болмайтын болғандықтан 

кірмедім. Ондай ыстық бусыз да саунадан кейін денем әбден балқып жібігенін өзім 

білемін. Бұл процедуралар күнара қайталанады, массаж алған күні саунаға, бассейнге 

барсаң көтере алмай қалуың мүмкін. Ал осы минералды бассейні бар залдың ішінде 

ақылы түрде жасалатын неше түрлі кереметтер бар. Мысалы, денеңді балмен сылап, 

немесе жанартаудың күлімен(пепель вулкана)сылап, самырсын бөшкесінің ішіне 

толтырылған емдік шөптердің тұнбасына отырғызып, түрлі минерал тастармен денеңді 

уқалап массаж жасап ... деген сияқты неше түрлі қызметтің түрлері жетіп артылады. 

Бұлардың көпшілігі, тіпті барлығы деуге болады, қазыргі кезде біздің елде де бар, әр түрлі 

моншаларда, сауналарда, фитнес орталықтарында халыққа ұсынылып та жатыр. Мен тек 

өзімнің сол жерде біздерге көрсетілген қызмет түрлерін жазып шықтым. Емінің де қандай 

екенін көрсеткен сияқтымын. Емдеуші дәрігерің күнделікті қарап, тексеріп, тамырыңды 

ұстап, емнің қалай жүріп жатырғанын бақылап отырады. Керек болғанда жүргізіліп 

жатырған емге өзгерістер де енгізеді. Бұлардың барлығы емделу жағдайы ғой. Ал 

күнделікті осындай емдерден басқа, кешке қарай жасалып жатырған демалыс шаралары 

да жеткілікті. Бір мейрамханада әлем халықтарының кухняларының көрмесі өткізіліп 

тұрды. Барып дәм татып, аспаздардың өнерлерін тамашалап жүрдік. Үлкен концерт залы 

да бар. Көрермендер залда столдарға бөлініп отырып, ішімдік, сусындар іше отырып 

концерт қарауларына жағдай жасалған. Қытайдың әндері, саздары керемет. У-шу 

шеберлерінің өнері, цирк тамашалары дегендердің асқан шеберлері ғой бұл халық. Не бір 

тамашаларды көрдік. Видеоға түсіруге рұхсат жоқ. Қытайша шай демдеу рәсіміне 

қатысып, шай ішіп жүрдік. Арнайы шайхана бар. Шай демдеу үшін әдейі жасалған ағаш 

столдары болады екен. Әдемі стол. Шайхананың ішінде мәуелі ағаштар өсіп тұр, суы 

сылдырап арық ағып жатыр, суда әдемі балықтар жүзіп жүр. Арықтардан өтетін әдемі 

көпірлер бар. Бұлбұлдар ма, әлде попугайлар ма әдемі құстар ағаштың басында сайрап 

отыр. Өте әсем қытай сазы жаныңды әлдилейді. Бұл шайхана осы кешеннің ішінде, біз 

орналасқан қабатта, біздің бөлмемізге жақын жерге орналасқан. Ал шайды демдейтін 

қыздардың ұлттық киімдері, шай демдегендегі сызылған қимылдары, аса бір нәзік жібек 

жіптен өрнек тоқып отырғандай мұқияттылықпен жасаған шай демдеулерін көзбен көру 

керек. Шайдың суын қайнатпайды екен, енді қайнайын деп бүлкілдей бастағанда оттан 

алып қояды да, аққұманға шайын салып үстіне жаңағы суды құяды. Бір қызығы, бірінші 



құйған суды сол бойда төгіп тастайды да қайтадан жаңа су құяды. Бірінші құйған сумен 

шайды(заварканы)жуып жіберу керек деп түсіндірді. Одан кейін де бірнеше рет ыдыстан 

ыдысқа сарылдатып құйып демдейді. Баптап тұндырады. Ең соңында оймақтай ғана 

ыдысқа құйып аса бір нәзіктікпен ұсынады. Ол шайды ішудің де өзіне тән ережесі, бабы 

бар. Таңдайыңа алып, тамсанып, дәмін сезініп өте кішкентай жұтыммен ұрттап ішу керек 

екен. Шыдамың жетпейді. Соншама уақыт баптап ұсынған оймақтай ыдысындағы шайы 

біздің өлшеммен бір ұрттауға да жетпейді. Бірақ амалың бар ма, бірдеңені түсініп отырған 

адамның түрін танытып отырдым. Ал шайхананың ішіндегі аура керемет, қоршаған ортаң 

да керемет. Сызылған сазы мен шай құйған қызының қимылының өзі неге тұрады?! Шай 

демдейтін столының өзі неге тұрады?! Болдым, ары қарай жырлай бермейін деп шештім, 

бәрібір айтып жеткізе алмаймын.  

  Енді Алматыдан Бейжіңге ұшып келгенде көргендерімді жазайын. Бейжіңге түнде келіп 

қондық. Алдыңғы жолы Бейжіңге келгенде де, кеткенде де менің қалаға самолеттен 

қарауға, халықаралық әуежайына бажайлап көз салуға шамам келмепті. Самолетіміз 

қаланың үстімен ұшып келіп әуежайға қонғанша көзімді иллюминатордан алмай қарадым. 

Қала деген өте үлкен аумақты алып жатыр. Шеті де, шегі де көрінбеді. Бұндай үлкен 

қаланы көрмеппін.Түнгі қала электр жарығына шомылып тұр, тура алып отты теңізге 

сүңгуге дайындалып құлдилап келе жатырғандаймыз. Кең, үлкен көшелерінің бойымен 

ағылған машиналардың жарығы да отты теңізге құйлып жатырған отты өзен сияқты. 

Қаланың орасан зор үлкендігіне таң қалып келе жатырғанымда әуежайын жоғарыдан көріп 

тіпті ауызымды ашып қалдым. Әуежайының аумағы біздің Ақтау қаласының аумағындай 

болып қалар деп шамаладым. Ұшағымыз әуежайға қонғаннан кейін айналама қарасам, 

ұшып келіп, ұшып кетіп жатырған ұшақтарда есеп жоқ, ал қатар-қатар болып тұрған әлем 

елдерінің эмблемалары жапсырылған ірілі-уақты ұшақтарда да есеп жоқ. Енді әуежайға 

кіргеннен кейін, кірер тұста айналама қарасам, әуежайдың ғимаратының өзінің аумағы 

біздің Ақтаудың бір шағын ауданындай көлемді алып жатырған сияқты болып көрінді. 

Мүмкін, тіпті одан үлкен болып шықса да кім білсін. Іші өте кең. Жаяу жүргің келмесе 

эскалатор жолға тұрып алсаң да болады, сырғып кете бересің. Түнде келіп, бір 

мейманханаға қонып шығып таң атар атпаста қайтадан ұшаққа отырып Даляньға ұштық. 

Таң атпастан әуежайға келсек, онда әуежай қызметкерлерінің ауысымы болып 

жатырғанының үстіне тап келдік. Айтайын деп отырғаным, қызметкерлердің ауысымы 

ауысып жатқанымен жұмысқа еш кедергі болған жоқ. Тек ауысым кезіндегі 

қызметкерлердің ауысу тәртібі мені таң қалдырды. Әр бөлімшенің қызметкерлері әскери 

адамдар сияқты қатарға тұрып алған. Басшылары қатардың алдыңғы жағына шығып 

инструкция жасап жатты. Қатарда тұрған қызметкерлер әскери тәртіппен міз бақпастан, 

кірпік қақпастан дыбыстарын шығармастан тыңдап тұрды. Айналада топырлап жүрген 

жолаушыларға да көз қырларын салып қарамады. Бар ынтасы басшыларында болды. 

Армиядағы қарауылдың разводы сияқты. Әскери тәртіптен бір кем емес. Және бұл жағдай 

әр бөлімдердің жандарында жүріп жатты.  Әйелі бар, ерлері бар бәрі де сапта қатар түзеп 

«по стойке смирно» тұрып басшыларының инструкциясын тыңдады. Күнделікті естіп 

жүрген әңгіме ғой деп қиқаңдап, немқұрайлы тыңдап тұрған бір жанды көре алмадым. 

Мынандай қатал тәртіпті көргенімде ұйқым шайдай ашылып, айналама бар зейінімді сала 

қарап отырдым. Тамаша!!! Міне, осындай темірдей тәртіптің арқасында ғой қытай елінің 

қарыштап дамып келе жатырғаны. Дэн Сяопин деген басшысының социализмді нарықтық 

экономикамен ұштастырып жасаған бағдарламасының арқасында ғой. Содан бастап қой 

бұл елдің әлем елдерінің көшінің соңында келе жатып алға қарай ұмтылыс жасап, секіре 

бастағаны. Енді міне, елдің экономикасы әлем елдерінің алдыңғы қатарынан орын алып 

отырғанын көрмейсің бе. Бұл тек бір көрініс қана. Ал Бейжіңде де, Даляньда да тұрғын 

қарапайым халық таң атпастан көшеге шығып дене жаттықтыруларын жасап жататынына 



не айтуға болады. Жағажайда да, әр мекеменің алдында да, алаңқайларда да қатар-қатар 

тұрып алып у-шу жаттығуларын жасап жатады. Жатқан бөлмемнің балконына шығып алып 

таң қалып қарап  тұрамын. Әуежайдағы жағдай, әр мекеменің алдындағы мына 

жаттығулар менің қытайларға деген қызығушылығымды оятты. Тағы бір жайды жазып 

қарайын. Біз тұрған жердегі қызметкерлердің алатын еңбекақысы мүлдем жартымсыз. 

Соған қарамастан басшылары жөнінде бір ауыз «қисық» әңгіме айтпайды. Көмек керек 

болып біреуін шақыра қалсаң жетіп келіп қасыңда қолдарын алдына ұстап, беретін 

тапсырмаңды күтіп тұра береді. «Қыңқ» деген дыбыс шығармайды. «Тұра бермей 

отырсаңшы» деп орындық ұсынсаң отырмайды. Оның қимылсыз, сенің қимылыңды бағып 

тұрғанына өзің ыңғайсызданасың. Көңіліңді білдіріп аздаған ақша(чаевый, шайлық 

сияқты)ұсынсаң азар да, безер болып ат-тонын ала қашады. (Осы жерде айта кетейін, 

мен ресейдің Москва, Самара, Астрахань деген ірі қалаларының емханаларында біраз 

уақыт емделгенмін, Кавказдың минералды сулары бар курорттарының да біразында 

болдым. Сол елде де кассасына төлеген қаржыдан бөлек қызметкерлердің қалтасына, 

қолына ақша қыстыру дегеніңді жолатпайды. Үзілді-кесілді бас тартады. Сырқат адамға 

деген жанашырлықтары керемет). Дэн Сяопин ұсынған «Социализмнің қытайша келбеті», 

коммунистік партияның басшылығындағы елдің келбеті осындай. Жеткен жетістіктері өте 

керемет. Таң қалмауға болмайды. Ал біздің елде қалай? Қытайлардың өз еліне деген 

патриоттық сезімі керемет. Бейжіңде болғанда да, Даляньда болғанда да бөлмемдегі 

теледидардың каналдарын түгел қарап, аударып-төңкеріп біраз бағдарламаларын 

зерттеп шықтым. Бір жерден бейәдеп көрсетілімді көре алмадым, атыс-шабыс, зорлық-

зомбылық, кісі өлтіру, тонау дегендерді мүлдем көре алмадым. Есесіне өздерінің ұлттық 

кереметтерін көрсетуден жалықпайды. Тура баяғыдағы кеңес заманындағы біздер сияқты. 

Барлығы тәртіпті, барлығы әдемі. Бұл саясат па, әлде идеология ма?! Қалай десең де өзің 

біл, бірақ елінің қарыштап дамып келе жатырғаны көзіңнің алдында тұр. Соған қарап 

қалай деп қабылдасаң да өзің білесің. Ал осыған қарағанда біздің елдің теледидарының 

көрсетілімдерінен жүрегің айниды. Бұндай демократия кімге керек, мүмкін «социализмді» 

қытайларша өзімізге икемдеп алған дұрыс шығар?! Саясатты қояйық. Әңгіме теледидарға 

ауысқасын тағы бір қызықты айтайын. Ермек бір каналдан қытай тіліндегі сериалды тауып 

алып үзбестен қарап жүрді. Арасында «бұл не түсініп қарап жүр екен» деп мен де қарай 

бастадым. Тіл білу аса маңызды емес екен. Сюжеті түсінікті, актерлердің ойнау шеберлігі 

тамаша. Музыкасы керемет. Кәдімгі мамыражай ауылдағы шаруаның махаббаты 

жайында, ауыл өмірі жайында. Өзіміз де ауылда туып, өскендіктен де бізге барлығы 

түсінікті болды. Түсінбейтін түгі де жоқ екен. Тіл білудің де қажеті шамалы сияқты.   

  Көп нәрселерді қамтып қытай елін біршама мақтап жібердім. Мақтамауға болмай қалды. 

Кешегі күні қандай болған қытай елі, қазыргі таңда қандай дәрежеге көтеріліп шыға келді. 

Бес мың жылдық тарихы бар деп әлемге жар салатын аспан асты елінің қалай мақтанса 

да жөні бар(қытай қамалы, қытай жібегі, қытай фарфоры, қытай оқ-дәрісі(порох), қытай 

шай демдеу өнері, қытайдың ертеден келе жатырған инемен, шөппен, дене қимылымен ... 

емдеу тәсілдері), бұлардың барлығы ерте замандарда болса, қазыргі замандағы 

жетістіктерін де(қала салу мәдениеті, дамыған туризмі, социализмді нарықтық жүйемен 

білікті түрде ұштастыра экономикасын көтеруі ...)шексіз санамалай беруге болады. 

Халқын ұлтжанды халық па деп қалдым. Патриоттық сезімдері қатты дамыған халық екен. 

Мен соны түсіндім. Еңбекқорлығы масқара. Бір жерден оқығанымда, Будда діні көп 

сөзділікті қаламайды, бұл істің, еңбектің діні депті. Дұрыс па, бұрыс па, оны білмедім, бірақ 

құмырсқадай жұмылып, белдерін жазбастан, бір басшыға бағынып, темірдей тәртіпті 

сақтап еңбек етіп жүрген халықты көріп қайттым.  



  Адамдарымен әңгімелесе жүріп білгенім бұл халық қартайып бара жатырған халық 

болып саналады екен. Қарттары көп, жастары аз. «Бір жанұяға бір бала» деген заңдары 

бұларға кері әсерін тигізген сияқты. Балалы болғысы келетін жанұялардың көпшілігі ұл 

балалы болуды қалайды да, әйелдері жүкті кезде көтеріп жүргені қыз бала болатынын 

білгеннен кейін алдырып тастайды екен. Қашан ұл бала бойына біткенше солай 

қайталанады деп түсіндірді. Сондықтан да дүниеге келген, өсіп келе жатырған жастардың 

басым көпшілігі ұлдар екен. Осындай келеңсіздіктен өсім қайдан болсын. Ал екінші бала 

дүниеге келе қалса ол балаға құжат рәсімделмейді, ол балаға құжат алу үшін көп қаржы 

төлеу керек дейді. Ауылдық жердегі кедейлерде ондай қаржы қайдан болсын. Сондықтан 

да құжатсыз өсіп жатырған екінші балалар да бар сияқты. Бірақ ресми түрде олар есепке 

алынбаған. Соған қарағанда қытайда бір жарым миллиард халық емес, екі миллиардқа да 

тақау халық бар ма деп ойлап қойдым. Бұл естігендерім шындыққа жанаса ма, жанаспай 

ма, білмедім. Естіген құлақта жазық жоқ. Қазыргі кезде тууды шектейтін заңды өзгерткен 

сияқты.  

  Патриоттығы күшті деген сөзімнің тағы бір дәлелі, көшелерінде ағылып жатқан 

машиналардың барлығы дерлік өз елінде шығарылған машиналар. Біздің елдегідей 

жапондық, немістік, америкалық ... машиналарды көре алмадым. Логотиптері ұқсасқа 

жақын болғасын жапондық па екен, немістікі ме екен деп жетіп барып қарасам, 

логотиптерінің сәл бір жері өзгешелеу болып шығады, машина да ұқсап тұрғанымен 

өздерінің елінікі болып шыға келеді. Таң қалдым. Басқа елдердің машиналарының сәл 

өзгешелеу көшірмесі толып жүр көшелерінде. Бұған не деуге болады?!    

  Бейжіңді Шыңғыс ханның Құбылай деген немересі салыпты. Ең бірінші салынған сол 

ауданға бара алмадым, Алла бұйыртса бір реті келер деп үміттеніп қоямын. Ал Даляньды 

орыстар салғанын, ары қарай жапондар, кәрістердің инвестициясымен дамығанын 

жоғарыда жаздым ғой.   

  Кейде қолым бос кезде қытайлар мен қазақтарды салыстырып қараймын.  

  Қытайлар дегенде біздің ойымызға бірден Конфуци, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, қытай 

қамалы, қытай фарфоры, қытай жібегі, қытай оқ-дәрісі(порох), қытай аждаһасы, қытайдың 

басында төбесі шошақ шетен қалпағы бар, балағын балтырына дейін түріп алып судың 

ортасындағы күріш алқабында еңкейіп, белін жазбастан еңбектеніп жатқан шаруасы, 

шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа, бақа-шаян, жылан, шөп-шалам жейтін ас мәзірі, мереке 

сайын болатын от шашуы, у-шу деген спорты бар, әйгілі шығыстық халық медицинасының 

шыққан елі, құмырсқадай қаптаған халқы өте көп ел, еңбекқор ел екендігі сияқтылар 

түсетіні жасырын емес. Мектепте тарих пәнінен де оқыдық, былайынан да теледидар 

арқылы көріп жүрміз, арасында кітаптан да оқимыз дегендей ғой. Қытайлар жөнінде не 

білесің, айтшы деген сұрақты біреу саған тосыннан қойғандай болса, осыларды ең бірінші 

есіңе алатының сөзсіз.    

  Ал енді сондай сұрақты қазақтар жөнінде не білесің деп қойса не айтар едің? Меніңше, 

бұл сұраққа көп ойланып жатпастан, Абайды, Шоқанды, Сәкен Сейфуллинді, Дінмұхамед 

Қонаевты, Қаныш Сәтпаевты, Құрманғазыны еске аламыз, содан кейін, Қазақ деген шеті-

шегі көрінбейтін сайын далада емін-еркін жүретін, сәйгүлік мініп, қасына тазы ит ертіп, 

қолына қыран бүркіт қондырып, аяғында саптама етігі, үстінде түлкі ішігі, басында түлкі 

тымағы бар сұлу мұртты аңшы жігіт болып көзіңе елестейді. Немесе, алтыбақан теуіп сұлу 

қыздармен әнмен айтысып, айлы түнде ақсүйек ойнап, қыз қуу, көкпар сияқты ойындар 

ойнап көңіл көтеріп жүрген жігіт болып көзіңе елестейді. Немесе, қой бағып, жылқы өсіріп, 

нар түйеге жүгін артып көшіп бара жатырған қазақ елі көз алдыңа келеді. Не болмаса, 



алты қанат ақ үйде, жайлауда қымыз сапырып, шұбат ішіп, қазы-қартасын, жал-жаясын, 

құрт-бауырсағын жеп еш уайымсыз сайран салып жүрген халық елестейді. Немесе, 

домбырасынан күй төгілтіп, ақындары таңды таңға ұрып жыр жырлайтын, керек кезінде 

барымтадан да, шеттен келген жауға қаймықпай шабатын жалаңтөс батырлары көп халық 

болып елестейді. Не керек, біздің халықты мектеп жасынан бастап біздің санамызға 

осындай күйде сіңіріп бақты. Маңдай терін төгіп, таңның атысы, күннің батысы еңбек етіп 

жүрген халық ретінде елестете алмайтын болармыз деген ой бар менде. Шындығына 

келгенде де біздер соншама еңбеккер халық емес сияқтымыз. Еңбек етеміз, терді де 

төгеміз, қысы-жазы малдың соңында да жүреміз, бірақ айналадағы басқа халықтармен 

салыстырғанда еріншектігіміз, сауықшылдығымыз, енжарлығымыз, кертартпалығымыз, 

ешкімге көне қоймай ауа жайылатындығымыз, көп сөзділігіміз, еліктегіштігіміз, 

тойқұмарлығымыз, басымыз бірікпейтін алауыздығымыз, көреалмаушылығымыз, 

билікқұмарлығымыз, қызыл сөзге әуестігіміз ... басымдау сияқты болып көрінеді. Мүмкін, 

мен қателесетін де шығармын.    

  Даляньда демалып, емделіп жатырғанымызда бір күні кешке қарай Ермек екеуіміз 

аулада серуендеп жүрген едік. Біраз жүргеннен кейін мен бір орындыққа жайғасып, 

айналама көз салып демалып отырғанмын. Ермек шетке қарай жүріңкіреп кеткен еді. Бір 

мезгілде: «Бәкөн, мында кел, қызықты қара» деп дауыстап шақырып жатқан дауысын 

естідім. Орынымнан тұрып қасына барсам ол рахаттанып, басын шалқайтып жіберіп, екі 

қолын екі жаққа жайып құмарлана демалып тұр. Қасына келгенде ғана байқадым, бұл 

жерде самал жел соғып тұр екен. Менің де тынысым ашылып, кеудем кеңейіп бір рахат 

күйге түстім. Екпіні онша емес самал желдің соншама рахат әкелетінін кім білген. Бір 

айдан бері бізге осындай самал жел жетпей жүр екен ғой. Ойлап қарасақ біз бұл жерге 

келгелі жел көрмеппіз. Желді де осылайша сағынуға болады екен ғой. Адамның табиғатын 

қойсайшы, желге үйренген даланың қазағына мына мамыражай, тыныш табиғат жақпай 

тұрған сияқты ма?! Менің марқұм Меткіл мамам(жатқан жері жұмақ болғыр), біреулерге 

істеген тәтті тағамы жақпай қалғанда: «Иттің ішіне сары май жақпайды» дейтін еді. Сол 

мамам айтқандай «біздің ішімізге бұлардың тымық табиғаты онша ұнай қоймаған сияқты». 

Қанша дегенмен өмір бойы шаңды боранды, қатты желді аймақта өскен біз сияқты қыр 

қазағына желдің орыны ерекше екен. Керек екен. Желден басқа дала қазағына кеңістік те 

керек екендігін мен ертеректе кеңес заманында түсінгемін. Оған себеп болған мынандай 

жағдай болатын. Сол замандарда біздер Кавказ жеріне барып минералды су ішіп, емдік 

балшығын қабылдап жаз сайын бір айға жақын демалып қайтатын едік. Сондай бір айлық 

демалыстан қайтып келіп ұшағымыз Маңғыстау топырағына қонды. Ұшақтың 

иллюминаторынан жерге қарап отырмын. Айнала сап-сары жазық дала. Көз сүрінетіндей 

бір қылтанақ болсашы, тал да, тау да, орман да ештеңе жоқ. Ұшақтан түсіп алып 

айналама қарап ұзақ тұрғаным есімде. Керемет көрініс, дұрысырағы, ешқандай көрініс 

жоқ. Көздерім рахаттанып бір демалып қалғандай болды. Қасымдағы Ермекке айтамын 

ғой: «Ойпырмай, Кавказда жүргенімізде көзіміз ауырған екен ғой. Көзіңді алысқа жіберіп 

қарайтындай кеңістік, жазықтық жоқ, былай қарасаң сіресіп жардай болып тұрған орман, 

тал-терек, былай қарасаң жанарың тауға тіреледі. Ал өзіміздің ауылда рахат, қайда 

қараймын десең де бәрібір, көз жанарыңды тіреп тұратын ештеңе жоқ, көкжиекке дейінгі 

жердің барлығын қарап тұруыңа болады» деп.     

  Ал мен осымен бұл жолжазбамды аяқтайын деп отырмын. Жаза берсем жазатын 

дүниелер, естеліктер көп қой, оның барлығын жаудың қажеті бола қоймас.  

  Ендігі кезекті сол сапардағы суреттерге беремін. Қарап көріңіздер.  

 



Төмендегі суреттерде Далянь қаласының көріністері. 

 

 

 



 

 



 

Бұндай жағажайлардың ұзындығы екі жүз шақырымға созылып жатыр. 







 

 

             

 



                                 

                                    Океанариум көріністері. 

 

            Су асты туннелі. 

 



 

 

                                 Емдеу орталығындағы бөлмеміз, киімдеріміз. 

 

                                                    Біздер орналасқан бөлме. 

 

 

 



 

                                                 Фитнес залында. 

 

 

       Қытайша демделген шай ішу сәті. Шай столы керемет. Шайхана тіпті тамаша. 

 

 

 

 



 

                      Океанариумге, дельфинарийге кірер жерде. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Диснейлендте. 

 

              Электромопед дегенің өте тамаша дүние екен. 

 



 

Ермектің электромопедінің рулі ғана көрініп тұр. Суретке түсіріп тұрған Ермек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Ашық кітап» алаңындағы биік баған. Бағанды құшақтап тұрып тілек тілеу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Жапон мейрамханасының қызметкерлерімен бірге. 

 

 

 

 

PS.      Жоғарыда қытай халқын, елінің экономикасын соншама жоғары деңгейге көтеріп 

кеткен Дэн Сяопин деген басшысы жөнінде аздап жазып едім ғой. Енді ол басшы жайында 

өз білгендерімді жазып көрейін, сендермен бөлісе отырайын. Бір қызығы, менің осы 

Даляньға баруымның да бір себебі осыдан шығатын сияқты. Қытайдың астанасы 

Бейжіңде екі мәрте болдым, аз уақыт болсам да қарап көрдім. Астананың аты астана ғой, 

еліне келетін қонақтарға көрсету үшін қай ел болмасын өз астанасын әсемдеп қоятыны 



белгілі дүние ғой. Бейжің де сықиып тұр. Ал мен Дэн Сяопин жайында сексенінші 

жылдардың ортасынан аса, біздің елде «қайта құру» (перестройка)басталған кездерде 

естігенмін. Сол кездерде мен өзіммен бірге жұмыс жасайтын және басқа да салаларда 

еңбек ететін, сол кездері қайнап шыға келген біздің өңірдегі саяси-қоғамдық жұмыстарға 

белсене кірісіп жүрген бірнеше жігіттермен жиі әңгімелесіп, пікір таластырып жүрдім. Ол 

азаматтар көздері ашық, білімді, елдегі болып жатырған өзгерістерді зерделей алатын, өз 

ойлары, пікірлері бар жігіттер болатын. Қазыргі кезде көпшілігі марқұм болып кетті(жатқан 

жерлері жайлы болғырлар). Міне солардың бірі маған осы Дэн Сяопиннің «Десять 

скачков» деген бағдарламасын оқуға берді. Толық емес, ең негізгі деген тұстарының тек 

үзінділері ғана. Содан кейін осы тұлға туралы БАҚ беттерінен, теледидардан 

материалдар көре қалсам міндетті түрде оқып, қиып алып қойып жүрдім. Артынан қарасам 

бірталай дүние жинап тастаппын. Ол заманда негізгі саяси материалдарды ресейдің 

ақпарат құралдары жазатын, солардың саясаткерлері өз пікірлерін, танымдарын жазатын, 

ашық жазатын кез болды ғой. Олардың жазуларынша Дэн Сяопинді әлем саясаткерлері 

«Ұлы Марксист», «Главный архитектор китайских экономических реформ и 

социалистических модернизации» деп атайды екен. Қытай экономикасының ең басты 

деген төрт саласына реформа, модернизация жүргізді. Оның айтқан мына бір сөзі аңыз 

болып таралған: «Мысықтың түсінде тұрған ештеңе жоқ, ол қара бола ма, ақ бола ма, ең 

бастысы тышқан ұстаса болғаны, міне сонда ол жақсы мысық». Немесе: «Атында тұрған 

ештеңе жоқ, ол социализм бе, әлде капитализм бе. Ол үшін дауласып әлек болудың да 

қажеті жоқ, бастысы ел игілігіне тигізетін пайдасында».  Дэн Сяопин «социализмнің 

қытайша келбетін қалыптастырған тұлға»деп те айтып жатты. Социализмді нарықтық 

қатынастарға икемдеп келтірген тұлға. М.С.Горбачевтың реформасынан асып түскен 

реформалар жасаған тұлға. Капиталистік елдермен тығыз байланыс орнатып, 

инвестициялар тартып, бірақ Кеңес Одағымен ешқандай қатынас орнатуға құлықсыз 

болған тұлға. Өзі Москвада оқып білім ала тұра. Әлемдегі бай қытай азаматтарын елдің 

экономикасын көтеруге шақырып, шетелдерде жүрген білімді, білікті қытай мамандарын 

еліне тартып экономиканы көтерген тұлға. Және де ол осы реформалардың арқасында 

қытай елінің жағалауға жақын орналасқан аймақтары бірінші болып байып дамиды да 

артынан сол байлықтарымен елдің ішкі аймақтарымен бөлісіп, оларды инвестициялап 

есесінде барлық ел көтеріліп өркендейді деп болжамдаған, паймдаған. Және дәл солай 

болып шыққанына әлем куә. Бұған мен де куәмін, Далянь жағалаудағы қала ғой. Қандай 

бай қала екенін көзім көрді. Тағы бір жасаған кереметі, ел ішіндегі жемқорларды аяусыз 

қырды. Елінің байлығына қол сұққандарды шен, шекпеніне, лауазымына қарамастан топ 

тобымен соттатты, ату жазасына кесіп бүкіл ел көретіндей қылып теледидардан көрсетіп 

тобырымен атқызды. Сол үрдіс әлі де жалғасып келеді. Осы жерде менің ойыма өз 

еліміздегі қазыргі жағдай түседі. Біздің елден ұрлықпен байыған байлар шетел асып, 

біздің бар байлығымызды шетел асырып жатыр ғой. Еліміздің ішіндегі жемқорлар қалай 

жеймін десе де жеп жатыр, экономикамыз бір қадам алға басса, осындай жемқорлардың, 

шетелге таситындардың кесірінен екі қадам артқа кетіп жатыр. В.И.Лениннің «Шаг вперед, 

два шага назад» дегені болып тұр. Білімді, білікті деген «адами капиталымыздан» да 

айырылып болдық, бәрі шетелге кетіп болды. Әй, қайсыбірін айтасың?! Керісінше болып 

тұр ғой. Ал осылардың барлығын жете түсінген, өз басы адал, таза Дэн Сяопин 

Коммунистік партияның қағидаттарын елінің игілігіне жаратқан тұлға. Өзінің игі 

бастамасын осындай кертартпалардың алға қадам бастырмайтынын тереңнен ойлаған ол 

шетелдік «адам құқығы» жөніндегі «ойбайшыларына» көңіл аудармастан басшылық 

арасындағы, халық арасындағы осындай «тазалық жұмысын» батыл түрде іске асырған. 

Нәтижесін қазыр бүкіл әлем көріп отыр. Бұл елмен қазыргі кезде әлем санасады. Әңгіме 

мысықтың түсінде емес екен ...  



  Міне сол кездерде мен компартия жөніндегі өз ойымды осы тұлғаның айтқандарымен 

салыстырып саралай бастап едім. Мен коммунистік партия қатарына үшінші рет ұсыныс 

жасалған кезде барып, көп ойланып қорқасоқтап кірген болатынмын. Күнім үшін де, 

мансап қуып та емес. Көзім ашылғаннан кейін ғана түсіндім, біздің елдегі компартияның 

жұмысы басқаша екен. Жазғанда, лидерлердің сөйлегендерінде басқаша да, ал күнделікті 

өмірде қорқыту құралы сияқты, құр үгіт-насихат құралы сияқты екенін көрдім. Ісі басқа, сөзі 

басқа. Қорыққанымда «коммунистке лайық болмай шығамын ба, коммунист дегендер 

керемет адамдар болатын шығар» деген ойлар мазалайтын. Бекер қорқыппын. Ал 

негізінде, коммунистік партияның негізгі қағидаттары біздің Ислам дінінің қағидаттарымен 

өте жақын ғой. Сол замандарда партия басшылығында отырған мәужіреген шалдар 

партияның қағидаттарын өздерінің жағдайына бейімдеп алып бұрмалап бүлдірді ғой. Өле 

өлгенше отырған орынтағынан айырылып қалмауды ойлады, қасына жарамсақтарды, 

шашбауын көтеріп ыңғайына жүретіндерді жинады. Елді басқарып, экономиканы түзетуге 

шамалары жетпеді, себебі өмірінің көпшілік бөлігі ауруханада емделумен өтіп жатты, әрі 

қарт адамдарда кеңірек ойлайтын қауқар да қалмаған шығар. Жазатайым орынтағынан 

айырыла қалғандай болса өміріне қауіп төнетінінен де сескенетін болды ғой. Бір жағынан 

коммунистік партияның қағидаттарын империалистік көзқараспен ұштастырып жіберді. 

Қармағына ілінген елдерді тұсап, матап, шырмап шылауынан шығармауға тырысты. Соны 

сезген Дэн Сяопин Кеңес Одағынан бойын аулақ салды. Кеңестердің шырмауына 

шырмалып қалмаудан сақтанды. Қазыр ойлап қарасам, дінімізде де сондай кереғар 

ағымдар жетерлік қой. Дұрыс па, бұрыс па білмеймін, мен өзім кірген(өзімнің сенімімдегі, 

сол кездегі түсінігімдегі) коммунистік партияның билетін әлі жоғалтқан жоқпын. Партияның 

еш жазығы жоқ. Бар мәселе басқарушы органында, басшысында болып тұр ғой. Қытайда 

да компартия ел басында. Көрдім. Таң қалдым. Тәртіп бар. Халқында ертеңге деген сенім 

бар. Өз еліне деген патриоттық сезім бар. Дэн Сяопин өз реформаларын бастағанда оған 

да қарсы шығушылар көп болды, өз елінде де, капиталистік елдерде де. Өз ішіндегі 

кертартпаларды аяусыз жазалады, мыңдап қырды. Капиталистік елдердің қарсы 

әрекеттеріне амалын тауып жауап берді, келіссөздер жүргізді. Батыл қимылдады. «Пекин 

көктемі» деген көтерілісті армияның күшімен қатал түрде басып тастады. Шетелдің 

итермелеуімен ішкі жаулардың бас көтеріп шығарған бүлігі болатын. Қазыргі кезде өзіміз 

көріп жүрген Грузиядағы «Оранжевая революция», Қырғыз еліндегі «Тюльпан 

революциясы», араб елдеріндегі көптеген төңкерістердің барлығы да сыртқы жаулардың 

көреалмаушылығынан туындаған «революциялар» ғой. Міне, осындай бүліншіліктердің 

түп тамыры қайдан шығып жататынын байқап көрген ол сол уақытта қытай елінің ішіне 

ешқандай шетелдік ақпарат құралдарын кіргізбейтін қылды, ешқандай шетел 

телевидениесі жұмыс жасамайтын болды. Халық арасына іріткі салатын осындай «арам 

шөптердің» тамырына балта шапты.  Ел ішінде темірдей тәртіп орнатты. Есесіне қазыргі 

кезде қарыштап дамып келеді. Көрерге көз керек. Барлығын орынына қойғаннан кейін 

тағынан түсіп демалысқа кетті. Бұлайша тақтан өз еркімен кеткен қытай тарихындағы 

бірінші билеуші екен. Бірақ, қытай халқының көсемі болып қалды, халықтың сүйіп қойған 

аты «Жолдас Дэн». Міне осыдан кейін қытай елінің басшылығында екінші толқын 

басшылардың дәуірі басталды. Бұрынғы замандағыдай өлгенше басшылықта 

отырмайтын басшылардың дәуірі еді.  

  Міне, менің Даляньға баруымның тағы бір себебі(менің ішкі есебім)осындай болды. 

Сексенінші жылдардағы оқығандарымның, осыған дейінгі көріп, естіп келе 

жатырғандарымның шындығына көз жіберіп қарау болатын. Көрдім. Сендім.   
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