
17 марттан 30 апрельгә кадәр 
Казанның Үзәк автовокзалы «Таш-
ламалы билет» дигән акция игълан 
итә. «КПАТП-1» автобусларына уты-
рып, республиканыћ телђсђ-кайсы 
районына дњрт тапкыр барганнан 
соћ, пассажир һәр бишенче билет-
ны — 50 процентлы ташлама, һәр 
унынчысын бушлай алырга хокуклы. 
Акциядђ катнашу љчен билетларны 
ќыеп барырга кирђк.

19 мартта «Нурлат шикәре» 
ќђмгыятенећ Нурлат зонасында 
шикәр чөгендерен үстерүгә багыш-
ланган семинар-киңәшмә узачак. 
Чарага районнарның авыл хуҗалык-
лары җитәкчеләре һәм баш агро-
номнары чакырыла. Семинарда Ка-
зан дәүләт аграр университеты га-
лимнәре катнашып, шикәр чө ген-
дерен үстерү өлкәсендәге кайбер 
яңалыклар белән таныштырачак. 
Шундый ук семинар-киңәшмә Буа 
районында да узачак.

Татарстан һәлакәтләр медицина-
сы үзәге Яр Чаллыдагы кичектер-
гесез медицина ярдәме станциясе 
белђн берлектђ М-7 федераль 
юлында юл-транспорт һәлакәтлә-
рендә дучар булучыларга медици-
на ярдәмен күрсәтњ курсын оештыр-
ды. Укуларда районнардан килгђн 
179 белгеч катнашты. 

«Студентлар лигасы» төбәк яшь-
ләр иҗтимагый оешмасының чи-
раттан тыш советы узды. Анда 
әлеге оешманың яңа президенты 
сайланды. Ул — Казан дәүләт уни-
верситеты аспиранты, «Сәләт» та-
тар яшь ләре берләшмәсе активи-
сты, үз вакытында «Ел студенты» 
исеменә лаек булган егет — Тимур 
Сөләйманов. 2005 елдан бу кљнгђ 
кадђр лигага Марат Бохараев рәис 
булып торган иде.

26-29 март көннәрендә Казанда 
V Халыкара хореография училище-
лары һәм мәктәпләре фестивале 
оештырыла. М.Җәлил исемендәге 
Татар дәүләт опера һәм балет те-
атры сә хнә сендә Россия һәм якын 
чит ил ләр дәге хореография учили-
щелары һәм мәктәпләре шәкерт-
ләре чыгыш ясаячак. Фестивальдә 
катнашырга теләк белдерүчеләр 
шактый. Биредђ күрсәтмә дәресләр 
дђ узачак. Тәүге тапкыр укыту-
методик берләшмә уты рышы да 
үткәрелер дип көтелә.
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Авыл ќирендђ кљндђлек табыш 
китерђ торган продукциядђн сљтне 
атап була. Шђхси хуќалыгыћда ике 
яки аннан да књбрђк савым сыерыћ 
булганда, бу табыш бигрђк тђ књзгђ 
књренђ. Ай дђвамында тапшырылган 
сљткђ вакытында, ягъни, мђсђлђн, ай 
азагында акчасын да алсаћ, гаилђ 
кереме тагын да тулыланып куя. Тик 
бу урында мђсьђлђнећ икенче ягы 
љскђ калка, ќитештерелгђн сљткђ 
куелган бђя саладагыларны бер  кай-
чан да канђгатьлђндермәде, хђтта 
бик тњбђн бђялђнде.

Авыл халкы соћгы елларда ни 
генђ књрмђде. Реформа, њзгђртњлђр 
ќђ џђ теннђн дим. Сљт хакы да кар-
шы  лыклы џђм чишелмђс бер мђсьђ-
лђгђ ђйлђнде. Аныћ сатып алу бђясе 
ђле ќђйге чор да литрына 5-7 сум 
тирђсе бул ды. Арадашчылар пакет-
ларга салып, кул ланучыга 24-28 
сумнан сата тор ды. Мондый хђллђр, 
ђлбђттђ, авыл агае ныћ башын 
авырттырмый кал мады. Ниџаять, бу 
кљннђрдђ шђхси хуќалыкларында 
сыер асраучылар љчен Мђскђњдђн 
шатлыклы хђбђр алынды. Тљбђклђр-
дђ шђхси џђм књ мђк хуќалыклардан 
сатып алынучы сыйфатлы сљтнећ 
бђясе 11 сумнан да ким булырга 
тиеш тњгел. Сљт ќи тештерњчелђрнећ 
беренче бљтен рос сия съезды эшен-
дђ катнашкан Россиянећ беренче 
вице-премьеры Виктор Зубков та 
мондый тђкъдим белђн тулысынча 
килешњен белдерђ. Ул билгелђп уз-
ганча, агымдагы ел ныћ март ба шын-
да безнећ илдђ 1 литр сљтне са тып 
алу хакы 12 сум тирђсе. Хљкњ мђт рђи-
се урынбасары узган елгы књренеш-
лђрне кабат ла маска чакыр ды. «Њткђн 
елдагыча халыктан, књмђк хуќалык-
лардан сатып алынучы сљт нећ бђясе 
10 — 9, хђтта 6 сумга тљшкђнне ба-
рыбыз да хђтерлибез. Мондый хђлгђ 
юл куярга џич яра мый. Юкка гына 
ќђй айларында сљт ќитештерњ тар-
ма гыныћ табышы ми нус дђрђќђсенђ 
тљшмђде. Сђњдђ нокталарында сљт-
нећ хакы кинђт књтђрелде. Ќитеш-

те  рњчелђр белђн аны эшкђртњчелђр 
арасындагы каршылыкларны, ќђн-
ќал ны тукта тырга, бђялђрнећ бер-
дђй механиз мын эшлђргђ кирђк», — 
диде Виктор Зубков ќыенда катна-
шучыларга мљрђќђгать итеп.

Билгеле, џђр тљбђк сљтнећ хакын 
ќирле шартлардан чыгып арттыра 
да ала. Сљтнең литрын, хђтта 14-18 
сумнан тапшырырга да мљмкин. 
Бары тик эшкђртњче ќитештерњ че-
дђн аны унбер сумнан да ким бул-
маган бђягђ алырга тиеш. Ђ хакны 
арттыру ике якныћ њз ихтыярында.

Сљт бђясе кимњгђ килгђндђ, кай-
бер ќирлђрдђ эшкђртњче берничђ 
монополист бердђм сњз куешып, 
ху ќалыклардан чималны сатып алу 
хакын ясалма рђвештђ тњбђн тоту-
лары фаш ителгђн. Џђм алар идарђ 
тарафыннан ќаваплылыкка тартыл-
ган. Ђ бит ић зур зыянны књплђп 
сљт ќитештерњче хуќалыклар, хђт-
та эре холдинглар да књрђ. Гади 
халык турында ђйткђн дђ юк. Мђс-
кђњдђ уз ган сљт ќитештерњчелђр 
съездында бу хакта Татарстаннан 
Россия Дђњ лђт Думасына сайланган 
депутат Айрат Хђйруллин сљйлђде. 
Ул китер гђн мисаллардан аћлашыл-
ганча, Россиядђ генђ тњгел, хђтта 
дљнья књлђмендђ дђ сљт ќитештерњ 
буенча эре холдинг узган ел зыянга 
эш лђ гђн. Зур бизнес хуќасы булган 
шун дый зур компаниялђр дђ сљт 
эш кђртњчелђр белђн каршылыкка 
кил гђндђ, вак хуќалыклар, фермер-
ларга нђрсђ эшлђргђ кала? «Хљкњ-
мђт сљт базарындагы мондый хђл-
не ќитди књзђтђчђк. Инде сљт эш-
кђртњчелђр тарафыннан џаман да 
тискәре мљнђсђ бђт була икђн, без 
алар белђн ида  рђ итњнећ башка 
юл ларын да та бар  быз», — дип 
кисђтте Виктор Зубков. Мисалга ул, 
тљбђклђрдђге эре сљт эшкђр тњ че-
лђргђ кљндђш итеп, кооператив лар 
нигезендђ шу шы тљр продукция 
ђзерлђњче аль тернатив ќитештерњ 
предприятие лђре булдырылачагын 
белдерде. Андыйларга хљкњмђттђн 

субсидияле кредитлар да бирњ 
карала. Шул рђ веш  ле сљт ќитеш-
терњ џђм эшкђртњ базарындагы 
кискен хђлне кљйлђргђ уйлыйлар. 
Андый шартларда хуќа лыктан 
алынган сљтнећ дђ бђясе књтђре-
лергђ мљмкин.

Сљт ќитештерњчелђр берлегенећ 
тђњге ќыенында Татарстаннан 
Премь  ер-министр урынбасары, 
авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек ми-
нистры Марат Ђхмђтов ќитђкчеле-
гендђге делегация катнашты. Ми-
нистр фикеренчђ, сљт базары проб-
лемасын илкњлђмендђ књтђрњ џђм 
аныћ чишелеш юлларын табу, њзе 
њк ќитђкчелекнећ бу мђсьђлђгђ би-
тараф тњгеллеген књрсђтђ.

Югарыда куелган талђплђр 
њтђлгђн хђлдђ дђ, авыл халкы њз 
хезмђте, њз товары љчен тиешле 
акчаны ала алыр иде. Сыйфатлы 
сљтен ул моћарчы да тљрле бђягђ 
тапшырды. Чљнки аны вакытында 
тапшыру, ќибђрњ кирђк. Акчасын да 
берничђ ай тњлђми дђ тордылар. 
Авыл дђшмђде. Ђмма сала бњген 
шђхси хуќалыгы белђн кљн књрђ. 
Аныћ балалар да укытасы, кљн саен 
ашарга ипи дђ аласы бар. Монда 
кеше факторы турында онытмау бик 
кирђк. Бу урында Саба районы 
Тенеки авылы шђхси хуќалыкла-
рыннан сљт ќыючы Вђсилђ Шђмсет-
динованы телгђ аласы килђ. Авыл-
ныћ иртђсе, гадђттђ, сљт ќыю маши-
насыныћ тавышыннан баш ланып 
китђ. Кышын бигрђк тђ шулай була 
бу. Авыл халкы Вђсилђ ханымга 
рђхмђтле. Урам буйлап сљт ќыйнап 
йљргђн тракторлар сирђк була. Књп 
авылларда бер генђ урынга сљт 
китерњ гадђте бар. Ђ Вђсилђ ханым 
иренми, џђр иртђ авылны ићлђп-
буйлап йљреп чыга. Бу юлы авыл 
халкы: «Сљткђ акча бирделђр, ун бер 
сумнан тњлђгђннђр», — диде. Телђче 
районында исђ 7 сум гына түлиләр 
икән. Димђк, бђя лђрне кљйлђњ бу-
енча да башкары ласы эшлђр шак-
тый књп.

Авыл хуќалыгында хљкњмђт дђ-
рђ ќђсендђ хђл итђ торган мђсьђ-
лђлђр шактый. Хуќалыкларда ќи-
тештерелгђн ит продуктларын књп-
челек сата алмый интегђ. Экологик 
яктан чиста ит белђн сљтне ур наш-
тыру хђл ителсђ, ике як љчен дђ 
файдасы артыр иде.

Гөлназ ГАБДРАХМАНОВА.
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Шәһәргә янәшә урнашкан әлеге 
авыл хан заманында ук булган. Дәү-
ләт җимерелгәннән соң 17 гасыр-
да авыл Черниковская Мельничная 
исеме белән яши башлаган, соңын-
нан Болгар буларак үзгәртелгән. 

Мөселман бәйрәмнәрендә бире-
дә йөзләгән кеше җыела. Тарихи 
һәйкәлләрне карарга ел дәвамында 
туристлар агыла.

Җирле халыкны күчерүнең мак-
саты — дәүләт тарихи-архитектура 
музей-тыюлыгын җәелдерү өчен 
җир лек булдыру: галимнәр расла-
вынча, биредәге җир астында ар-
хеологик объектлар, керамик кал-
дыклар, зәркән эшләнмәләре күпләп 
саклана...

Авыл үзе зур түгел — бары ике 
урам һәм ике тыкрыктан тора. Әмма 
биредә таштан салынган бик күп 
йортлар бар, кайберләренең тәрәзә 
өлгеләре шулкадәр матур итеп, чел-
тәрләп эшләнгән. Һәр йорт янында, 
авылларда гадәткә кергәнчә, янбак-
чалар сузылып киткән. Терри то рия-
нең үзенчәлеген исәпкә алып, туф-
ракны 50 сантиметрдан да артык 
казырга ярамаганлыктан, йорт ларга 
суүткәргечләр њткәрел мђгђн. Урам-
нарда гына су колонкалары бар. 
Шулай да хуҗалыкларга табигый 
газ тоташтырылган.

2007 елның октябрь аенда ТР 
Министрлар Кабинеты «Болгар та-
ри хи-архитектура музей-тыюлыгы 
үсешен җәелдерү турында»гы ка-
рар чыгарды. Әлеге план киңкырлы, 
ул төрле юнәлешләрне колачлаган. 
Спас муниципаль районында «Кө-

меш дага» туристик маршрутын җә-
ел дерү ниятеннән, социаль мәдәни 
комплекс һәм инвестиция проектын 
эшләү, дәүләт Болгар тарихи-архи-
тек тура музей-тыюлыгы территория-
сеннђн җир-милекләр комплексла-
рын алу уңаеннан программа эшләү, 
дәүләт Болгар тарихи-архитектура 
музей-тыюлыгы территориясендә 
та рихи-этнографик проект һәм та-
рихи музей комплексын халык җәү-
һәр ләре белән баету...

Биредә халыкны күчерү турында 
бер сүз дә юк. Хәлнең катлаулы икә-
нен хакимият яхшы аңлый.

Болгар халкын башка ќиргђ кү-
че  рүнең төрле юлларын тәкъдим 
итә ләр, шуның берсе — социаль 
ипо тека программасы нигезендә 
то рак шартларын үзгәртү. Шарты-
на килгәндә, түбәндәгечә: бу про-
грамма нигезендә торак алырга уй-
ла саң, бер квадрат метр өчен 22 
мең сум акча түләргә кирәк. Про-
граммада катнашырга уйлаган оч-
ракта, ќирле халыкның йортларын 
бәяләячәкләр. Араларында шактый 
яхшы йортлар җиткерүчеләр дә 
бар. Ќир кишәр лекләрен дә 
бәяләргә ният кылалар. Бер 
уйласаң, бөтенесе дә халык өчен 
эшләнгән кебек. Инвалидлар һәм 
аеруча мохтаҗ гаиләләргә социаль 
наем буенча торак алырга киңәш 
итәләр.

Бу уңайдан Болгар халкы үзе 
нәрсә ди соң?

Болгар тыюлыгы директоры 
урын басары Андрей Фәсхетдинов 
белгеч буларак, авыл җирендә фән-

ни үзәк торгызылачагы турында го-
рурланып сөйли. Аныңча биредә эт-
нографик авыл төзеләчәк... Ќитђкче-
нећ мавыктыргыч итеп сөйләгәнен 
тыңлап тору — үзе бер рәхәт.

Зур планнар куркытып та куя. 
Авыл урамы буйлап барганда, бире-
дә яшәүче халык белән аралашкан 
вакытта аларның күчү турындагы 
фи керләре белән дә кызыксындым. 
Йөзләреннән үк аңлашыла — бу те-
мага сөйләшү алар өчен бик авыр. 
Һәрберсе үзенчә фикер йөртә, кем-
дер тирәнрәк уйлый, икенчеләре 
йөрәкләре сыкравын сиздермәскә 
тырыша. Әмма барысының да фи-
кере бер — күчәргә те ләмиләр. Би-
редә алар дөньяга кил гән. Балала-
ры шушы җирләрдә тәпи атлап 
киткән. Мәсәлән, Нина Курсинага 
инде 77 яшь. 34 ел элек би регђ 
күчеп килгән Нина Главновага да 
һәр сукмак кадерле. Гомер иткђн 
њз йортларында гына алар үзләрен 
хуҗа итеп тоялар шул.

Әмма, хөкүмәт, аларның фикере-
нә колак салырга уйламый бугай:

— Ничек инде кешеләр күчәргә 
теләмиләр? — ди Болгар шәһәре 
җирлеге башлыгы Алексей Тюле-
нев. — Аларның бит җирләре дә 
рәс ми төстә үзләренә теркәлмә гән...

Шунысын да әйтергә кирәк, 2009 
елда «Җир» берләшмәсе көче бе-
лән, тыюлыкта аэрофотосурәт эш-
лән гән. Менә шуннан соң һәркемнең 
ќир кишәрлеге мәйданы билгеле 
булган. Җирле халык, район түрәлә-
ренең бусагаларын таптап, аяк ки-
ем нәрен туздырып бетергән. Ђмма 
ќирләрен үзләренеке итеп рәсми-
ләш терергә ният кылучыларның ба-
рысын да кадастр бюросыннан ки-
ре борып җибәргәннәр. Авылда 
яшәүче һәркемгә — русларга да, та-
тарларга да рәсми документ бирмә-
гәннәр. Сәбәбенә килгәндә, алар ур-
нашкан җирләр тарихи истәлекләрне 
саклаучы урын булып тора.

Документларны кире кагунының 
икенче ягы да бар. Авыл халкы җир-
ләрен рәсмиләштергән очракта, бай 
кешеләргә сатып җибәрергә дә 
мөм киннәр. Алар исә кибет, кем-
пинг, ял йортлары төзергә бик тә 

хирыс кешеләр. Нәтиҗәдә, тарихи 
ядкарьләр сакланган урынныћ юк-
ка чыгуы ихтимал.

Өченче аргумент, авыл халкы, 
милекче буларак, 2-3 катлы хан са-
райлары салып, тарихи һәйкәлләрне 
ерактан күренмәс хәлдә калдырыр-
га мөмкин.

Пахомовлар гаиләсе исђ милек-
лә рен үзләренеке итеп рәсмиләш-
те рергә теләп район судына да би-
реп караган. Суд алар ягында бул-
маган. ТР Югары судына мөрә җә-
гать иткәннән соң да суд карары 
үзгәрешсез калган. Төп сәбәп: ђле-
ге җирлђр тыюлыкка керә. Нико-
лай Смирнов һәм авылның тагын 
берничә кешесе җирне гомер леккә 
файда лану турындагы дәүләт ак-
тын кулга  төшерә алган. Әмма эш-
не исә ахыргача башкарып чыга ал-
маганнар...

Авылның бер гаиләсе исә шәһәр 
фатирына социаль наем буенча кү-
ченеп киткән.

Болгар халкының киләчәк язмы-
шы белән кызыксынып, мин Спас 
муниципаль районы башлыгы урын-
басары Елена Галиуллинага мөрә-
җә гать итеп карадым.

— Әлеге сорауга без җавап бир-
мибез, — ди ул. — Бу мәсьәләне 
Министрлар Кабинеты хәл итә. Ком-
плекс төзү программасы кайчан эш-
ләп китә, шул вакытта бөтен про-
блемалар да хәл ителәчәк...

Халык һәм җитәкчелек белән 
сөй ләшкәннән соң, мин «сүз»не 
өчен че якка — законга бирергә бул-
дым. Ул бу очракта нәрсә дип җавап 
бирә икән? Исегезгә төшерәм, 
халыкның күпчелегендә җирне го-
мерлек куллану турындагы дәүләт 
таныклыгы бар.

«РФ Ќир кодексын гамђлгђ кер-
тњ турында» РФ Законыныћ 3 ста-
тьясында болай диелгђн: «...Элек 
даими (вакыты чиклђнелмђгђн) 
фай далануда булып, ќир кишђр-
леклђрен гражданнарга милеккђ 
бирњ, алардан ќир законында 
билгелђнгђн очракларда мирас 
итеп калдыру мљмкинлеге белђн 
гомерлеккђ файдалану вакыт белђн 
чиклђнелми...».

4 статьяда болай дип бђян ител-
гђн: «...СССРда милек турында» 6 
март, 1990 ел, №1305-1 Законы га-
мђлгђ кергђнче алыш-бирешлђр нђ-
тиќђсендђ сатып алынган, ђмма 
тие шенчђ рђсмилђштерелмђгђн џђм 
теркђлмђгђн торак йортлы ќир ки-
шђр леклђренђ ия булучы Россия 
Фе де рациясе гражданнары, Россия 
Федерациясе Ќир кодексыныћ 20 
статьясында билгелђнгђн кагыйдђ-
лђр нигезендђ, ђлеге ќир кишђрлек-
лђренђ милек хокукын терки ала.»

Беренче карашка, бу документ-
лар њзлђренећ иялђшкђн ояларын 
ташлап китђргђ телђмђњче авыл 
хез мђтчђннђре файдасына «эшли» 
кебек.

Тик... РФ Ќир кодексыныћ 27 
статьясындагы «Ќир кишђрлек лђ-
ренећ ђйлђнешкђ сђлђтен чиклђњ-
лђр» ди гђн 2 пунктында «Ђйлђнеше 
чиклђн гђн ќирлђргђ кертелгђн ќир 
кишђр леклђре хосусый милеккђ би-
релми ...» дип ачыклык кертелгђн.

Бу очракта нишләргә? Тыюлык 
зонасына кергән җирләр — болар 
бит хокукларны чикли.

Мин бер генә кешедән дә авыл-
ның киләчәк тормышы турында ма-
тур сүз ишетмәдем.

— Яшђп килгђн авылны нигә тар-
катырга? — диделәр миңа. — Этник 
авыл барлыкка китерү өченме? Мо-
ның өчен тарихи һәйкәлләр янын-
да урнашкан 6-8 йортны күчерү дә 
җитә. Калганнарын ничек бар, шу-
лай калдырырга була.

Әлеге тәкъдимне, әйтергә кирәк, 
иң яхшы вариант дияргә мөмкин. 
Чыннан да, бу ќирлђргђ тамыр җәй-
гән авыл халкын нигә газаплап, зар 
елатып күчерергә?!

Тагын бер юл бар. Шәһәрчек 
347,8 гектар җирне били, биредә, 
Болгар авылыннан тыш, Приволж-
ский бистәсе дә урнашкан, якында 
гына буш торучы кыр җәйрәп ята. 
Әлеге урында этник авыл, музей, 
кунакханә, машина кую урыннарын 
төзергђ мђйдан җитәрлек...

Болгар тыюлыгы безнең өчен 
бик мөһим. Ләкин аның дини һәм 
мил ли яктан кыйммәтен, бар ха лык-
ларның байлыгын саклый торган 
урын булырга тиешлеген аңлаучылар 
һәм аңларга теләүчеләр генә бик 
сирәк. Бу очракта њзећне ђлеге 
авыл кешелђре урынына куеп ка-
рарга кирђк. Сала халкы туган туф-
ракларын калдырып китәргә теләми-
чә зар елый. Аћларга иде аларныћ 
йөрәк елауларын.

Безнең ќитђкчелђр әлеге килеп 
туган авыр проблеманы аек акыл 
белән, халык мәнфәгатьләрен кыс-
мыйча чишә алыр дип ышанасы 
килә. Әнә бит, Свияжск белән бер-
лектә, Болгар җирләренең язмы-
шын Республикабыз Президенты 
Мин тимер Шәймиев үз канаты ас-
ты на алырга җыена. Президент үзе 
тотынса, халык язмышы яр кырын-
да калмас әле...

АВЫРТКАН ҖИР

Светлана КУЛАГИНА, махсус хәбәрчебез

Спас районы Болгар авылында яшәүче халык пошаманда: 
аларны торган җирләреннән күчерергә телиләр. Сәбәп 
нәрсәдә? Алар яши торган җир убылырга торамы яки 
гомер ләренә башка куркыныч яныймы? Юк, сәбәп боларда 
түгел. Авыл мөселманнарның изге урынында — милли 
мәдәни мирасыбыз сакланган Болгар тыюлыгы җирлегендә 
урнашкан. Чал тарихтан хәтерләсәгез, Болгар шәһәре — 
Идел Болгарстанының сәяси, икътисади, мәдәни үзәге 
булып торган. Биредә хан сарайлары төзелгән, тәңкәләр 
чукылган, сәүдә эше зур уңыш белән барган, һөнәрчелек 
чәчәк аткан.

cyan magenta yelow black



918-24 март, 2010 ел

Бу хәл бик күптән, чит илдә те-
гел гән матур киемнәрне юнәтү 
авыр елларда булган. Киемне тап-
кан очракта үлчәменә, гәүдәгә ки-
лешле булуына карап тормаганнар, 
нәрсә сатып алсалар шуны кигән-
нәр. Хәзер генә ул, кибет, базарлар 
буй лап йөреп, йөзгә килешкән, 
гәүдәгә утырган кием эзлибез. Ул 
чакта чит иллђр ќитештергђн 
киемнән йөрүченең кеше арасында 
дәрәҗәсе нык булган.

Шул заманнарда минем бер та-
нышым зәңгәр төстәге финнар тек-
кән җылы эчле плащ сатып ала. Мо-
ћа әнисе дә кызыга. Плащ бер генә, 
аның да кеше алдында матур булып 
күренәсе килә. Кызы өйдә чакта, 
әнисе плащны прокатка алып тора 
башлый. Таныш-белешләр кү реп, 
хәтта пилмәнгә чиратка баскач та 
матур, модалы кием кигәненә көнлә-
шеп карасыннар, дип уйлый ул.

Бәйрәм көннәре якынлашкан бер 
кичтђ әлеге плащны киеп ул чүп 
ташларга чыга. Ярты сәгатьтән соң 
калтыранып, елап, куркынган хәлдә 
фатирына керә.

— Мин кеше үтердем, — ди ул 
үксеп.

— Ничек үтердең соң син аны, 
нәрсә белән? — дип сорый ни ди-
яргә белмәгән кызы.

— Нәрсә белән булсын, чиләк бе-
лән! — дип кулындагы кырые ян чел-
гән тимер чиләген кызына күрсәтә.

Ул заманнарда металл чиләк ләр-
нең ничек ясалганын өлкән бу ын 
яхшы белә. Алар белән дино завр ны 

да үтерергә була иде. Чөн ки безнең 
илнең металлы дљньяда иң яхшы-
лардан са налган. Чи ләк конст рукция-
сен сер итеп сак ла ганнар, аны 
яшерен оеш мада җи тештер гәннәр. 
Ул баш ка илләрдәге лђрне кенђ ка-
раганда сыйфатлы, нык, авыр һәм 
ялтыра выклы бул ган. Ни чек кенђ 
ђйт мђсен нђр, ул чорда без  дђ ме-
талл дан ђйбер коя бе лђлђр иде.

Янчелгән чиләкне бик яхшылап 
караганнан соң кыз, сүзсез генә 
кие неп, әнисен җинаять булган 
урынга алып чыга. Чүп савытлары 
янында Кинг-Конг маскасы кигән, 
башы яраланган кеше ахылдап ята.

— Сез исәнме, — дип эндәшә ул 
яралы кешегә, янчелгән чиләкне күз 
алдына китереп.

— Ханым, сез нәрсә белән миңа 
суктыгыз? — дип сорый ир ахыл-
давыннан туктамыйча.

Инде нишлђсеннђр, әнисе белђн 
бергђ яралы кешене фатирга алып 
керергә карар кылалар.

— Сез нишләп кешеләргә шулай 
ташланасыз? Өстәвенә маймыл ке-
бек сикергәләдегез? Болай эшләсә-
гез кешеләргә инфаркт та ясарга 
мөмкинсез бит. Әйдәгез, әйдәгез, 
хәзер без сезнең шешегезгђ салкын 
әйбер куярбыз, терелгђч, кыяр 
кебек төз булырсыз, иншалла.

Яралы ир кая барсын. Таныш 
бул маган ханымнар чакырган фа-
тир га керә. Кухняда аңа башына ку-
еп торыр өчен туңдыргычтан туңган 
тавык алып бирәләр. Бичара ир 
шуны ярасына куеп утыра бирә.

— Йөзе агарып китте, — дип 
әнисенә эндәшә кызы. — Эшләр 
зурга киткәнче, тиешле урынына 
озатып куярга кирђктер бђлки? Бә-
ла сеннән баш аяк, тизрәк чыгарып 
җибәрик. Бу кеше безнең фатирда 
үлеп кала күрмәсен тагын.

Ђнисенә кызы белән килешүдән 
башка чара калмый. Ирне озатыр 
өчен теге финнар теккән плащны 
тагын өстенә кия.

— Сез каядыр бара идегез бугай, 
анда кемдер үзегезне көтеп тора -
дыр? — дип ханым Кинг-Конгны 
фатирдан чыгарып җибәрү юлларын 
эзләргә керешђ.

— Чыннан да, миңа китәргә 
кирәк, — ди ир. Урындыктан торуга, 
идәнгә килеп тә төшә.

Кызга дилбегәне үз кулына алу-
дан чара калмый.

— Әйдә, әни, Барбара Брыльска 
кебек син чәйнек авызыннан су 
агыз. Ђ мин исә подъезд буйлап 
аны кљтеп торучы кешене эзлим.

Кыз подъезд буйлап күпме генә 
сорашып чыкмасын, берђњ дђ Кинг-
Конгка охшаган кешене кљтњен 
ђйтмђгђн. Барысы да тизрђк ишек-
ләрен ябарга теләгәннәр.

Менә шулай төн буе кызы белән 
әнисе чиләк белән яралаган ирне 
дәвалап чыкканнар. Кызга әни сенең 
ирнең яралы башына тавыкны куеп 
торулары соћга таба бик тә кызык 
тоелган.

Ир башы авыртканга, күңеле 
бол  ганганга өстәлдәге салатны 
аша ма ган. Ђмма кыз белән рәхәт-
ләнеп җыр ла ган. Шулай ук кемгә 
ки лүе турын да да күпме генә со-
раштыр салар да җавап бирмәгән. 
Иртән исә бо рылып та карамыйча, 
рђх мђтен дђ ђйтмичђ китеп барган. 
Берничә көннән конфет һәм чәчкә-
ләр тотып кабат килгән.

— Барысына да менә шушы 
зәңгәр плащыгыз гаепле. Минем 
танышымның да шундый киеме 
бар. Мин аңа сюрприз ясарга телә-
гән идем. Ђмма сезне куркыттым. 
Дө рес рәге, үземне. Бө тен бәла дә 
подъездны бутавымда булган. Сез-
нең подъездда мине бе рәү дә 
көтеп тормаган икђн бит.

Менә шуннан бирле аныћ әнисе 
әлеге бәндђ белән бик тату гомер 
кичерәләр. Бәхетле булу өчен алар 
ике кагыйдәне үтәргә сүз куеш кан-
нар: чүп чиләгенең бары тик 
пластмастан эшләнгәнен генә кул-
ланырга, бит лекләрне бөтенләй 
кимәскә.

Айгөл КӘРИМОВА.

ЯЛ СӘГАТЬЛӘРЕНДӘ

Чүп чиләге
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Илџам Шакиров — џђрбер 
татар кешесенећ књћеленђ 
якын ќырчы. «Карурман», 
«Тђфтилђњ», «Ђллњки», «Сан-
ду гач», «Бик еракта идек 
без», «Яшьлегемђ кире 
кайтыр идем» кљйлђре белђн 
ул халкыбыз књће ленђ њтеп 
керде. Быел аныћ тормы-
шында тагы бер тњгђрђк 
бђйрђм, легендар татар 
ќырчысы, Россиянећ џђм 
Татарстанныћ халык артисты 
Илџам Шакиров 75 яшьлек 
юбилеен билгелђп њтте.

Г.Тукай исемендђге Татар дђњлђт 
филармониясендђ уздырылган 
бђй   рђм кичендђ тамашачылар та-
тар халкыныћ яраткан ќырчысын 
басып каршы алды. Ќырчыны ТР 
Премьер-министры урынбасары — 
мђдђният министры Зилђ Вђлиева 
котлады. «Бњген бљтен татар хал-
кы љчен зур бђйрђм», — диде ул 
ќырчыга мљрђ ќђгать итеп. Зилђ 
Вђлиева Татарстан Президенты 
Мин тимер Шђйми евнећ котлау те-
леграммасын укыды џђм бу ќыр-
чыныћ саубуллашу концерты тњгел, 
ђ юбилей тантана ларыныћ башы 
гына икђнен искђрт те. Быел юби-
лей программасын казанлылар гы-
на тњгел, ђ Россиянећ башка шђ-
џђр лђрендђ дђ књрђ алачаклар, 

чљнки Илџам Шакиров 
катнашында гаст роль-
лђр узачак.

«Татар ќыры бул-
ганда, безнећ халык-
ныћ килђчђге бар», — 
диде юбиляр. Ќыр-
чыныћ књп тђнге 
дус ты Ша мил 
Хђ   ки мов Њзбђк-
стан нан га дђти 
булмаган бњлђк 
алып кайткан. 
Ул юбилярга ке-
лђм, ваза, чапан, 
алтын ќеплђр белђн тегел гђн 
баш киеме џђм истђлек љчен 
Бохарадан кайткан кылыч та 
бњлђк итте. Сђхнђдђш дуслары 
исђ ќырчыга бер бђйлђм ќыр 
юлладылар.

Татар эстрадасы мэт ры њзе дђ 
џђрвакыт хез мђттђш лђре џђм укучы-
ларына карата игътибарлы булды. 
Гомер буе авылдан-авылга йљреп 
концертлар куйган сђх нђдђшлђренђ 
дђ, яшь буын ќыр чыларга карата да 
хђерхаџлы ул.

Илџам... Бљтен татар дљньясыныћ 
горурлыгына ђверелгђн бу исемне 
џђр тарафта яратып телгђ алалар. 
Ќырчы Илџам Шакиров турында 
књп язылган, фильмнар тљшерелгђн, 
шигырьлђр иќат ителгђн, ќырлар 
чыгарылган... Халкыбызныћ моћ ия-

се булып танылган Илџам Шакиров 
њзе исђн чакта ук рухи асылыбыз-
ны чагылдыручы зат, ќыр дљнья-
сыныћ олпат улы булды. Халык аны 
зурлады, ђмма ул эрелђнмђде, тђк-
кђ берлђнмђде, масаймады, байлык 
артыннан кумады, сарайлар салма-
ды. Аныћ алтын сарайлары — ха-
лык књћелендђ. Эстраданыћ тере 
легендасы ђнђ шулай артык мактау-
ны яратмый, џаваланырга телђми. 
Тик ќырчы тарафыннан башкарыл-
ган эшне — гомер буе гастрольдђн-
гастрольгђ йљреп, татар моћын та-

ратучы бу ке шенећ хезмђтен 
ничек кенђ бђя лђ сђк тђ аз 
булыр. Заманында аћа 
«СССРныћ халык артисты» 
исемен аласыћ килсђ, рус-
ча ќырла дилђр. Моћа кар-
шы њткен акыллы артист: 
«Башта Зыкина татарча 
ќырлый башласын», — 
дип ќавап бир гђн. Ђнђ 
шулай ул њз миллђтенећ 
горурлыгы, туган 
теленећ тере чагылы-
шы булып, илдђн-ил гђ 
књчђ-књчђ миллђт тђш -

лђрен бар лый, татар ќы-
рын тарата.

Озын сђхнђ юлы њткђн иќат шђ-
хе се турында тљр ле дђн-тљрле леген-
далар йљри. Ил џам Шакиров џђрва-
кыт аларны елмаеп кабул итђ. Бигрђк 
тђ Ђлфия Авзалова белђн ике ара-
дагы мђхђб бђте књплђрне кызыксын-
дыра икђн. «Мђхђббђт бул гандырмы-
юктырмы, ђмма гаст роль лђргђ без 
џђрвакыт бергђ йљр дек», — дип ќа-
вап бирђ ул. Аннан џђртљрле мђзђк-
лђр туа тора. Бервакыт ике таныш 
арасында ачыклау бара:

— Теге яхшы ќырчы кем исем-
ле ђле?

— Илџаммы?
— Тњгел. Ваџаповны да уздырып 

ќырлый ич...
— Шакировмы?!

— Юк ла! Аны белмђгђн кеше 
юк, зур ќырчы ул!

— Илџам Шакировмы?
— Менђ-менђ. Шул!
Ђнђ шулай туа ул мђзђк хђллђр.
Ђ тормыш Илџам љчен дђ ќићел 

булмый. Сарман районыныћ Яћа 
Бњлђк авылында њткђн балачагы ић 
авыр елларга туры килђ. Ике яшь-
лек сабый чагында, ђтисе Гыйль-
метдинне халык дошманы дип тљр-
мђгђ алып китђлђр. Туры сњзле, га-
дел џђм эшчђн ђтисенећ 1937 ел-
дагы «корткычлыгын» аћлатып то-
руы ныћ хаќђте юк. Итђк тулы ба-
лалар ђнилђре Нуриђсмђ кулында 
кала. Илџамнарныћ ќыр-моћга ос-
талыгы ђтисе џђм ђнисе ягыннан 
да килђ. Шакир бабаларыныћ азан 
ђйткђндђ мђкаме бик яхшы, тавы-
шы кљчле була. Ђнисенећ энесе 
Мохтарулла абый да бик яхшы 
ќырлаган. Ђнисе дђ џђрчак кљйлђп 
йљргђн. Бњген авылда яшђњче абый-
сы Кыям да заманында Илџам бе-
лђн зур сђхнђлђрдђ чыгыш ясаган. 
Балачакта ук тљрле бђйрђмнђрдђ 
катнашкан алар. Ђмма Кыям абый 
сљйлђгђнчђ, љйдђ бик ќырлап уты-
рырга гына мљмкинлек булмый. 
Ќырлый башласа, ђнилђре: «Чукы-
нып утырма ђле, бар, сыер тиресен 
тњк», — дия торган була. Ќырларны 
исђ књршелђре Шђрифулла абыйныћ 
патефоныннан љйрђнђ ул. Ђнђ шу-
лай ќырлы тормыш башлана. Аза-
гы исђ аныћ бик хђерле. Әнисе, ту-
ганнары хаклы рђвештђ Илџамнары 
белђн горурланып яшђ де һәм 
яшиләр. Халкы исђ аны милли хђзи-
нђбез дип бђя лђ де. Якын итеп 
њзебезнећ Илџамыбыз дия.

СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

МӘЗӘКЛӘР

— Хатын, карале бер генђ. 
Безнећ тычканнарны ашап, симе-
реп, књршелђрнећ мђчесе чистый 
дућгызга ђйлђнгђн.

* * *

Куян — аюга:
— Нигђ борыныћны салын дыр-

дыћ, ђллђ бер-бер хђл булдымы?
— Булды. Хђрби комиссариат-

ка чакыру кђгазе килде, армиягђ 
алмакчылар.

— Ярый, кайгырма. Хђзер тук-
ран янына барабыз. Ул тешлђрећ-
не чокып тљшерер, ђ тешсез аю-
ларны армиягђ алмыйлар.

Тукран янына кереп чыккач, аю 
туп-туры медкомиссиягђ китђ. Ан-
нан бик сљенеп чыга.

— Нђрсђ, алмадылармы? — дип 
сорый аннан куян.

— Алмадылар. Табаныћ яссы, 
синећ армиягђ кирђгећ юк, ди-
делђр.

* * *

— Улым, књрше малае сића таш 
ыргыта башлагач нигђ мића ке-
реп ђйтмђдећ? — ди ђнисе.

— Ђйтњдђн ни файда, син бит 
ташны гаражга кадђр дђ ыргыта 
алмыйсыћ!

* * *

— Ир кешенећ акылы кайчан 
сынала?

— Торып сњз ђйткђндђ.
— Ђ хатын-кызныкы?
— Дђшми кала белгђндђ.

* * *

Бер ханым ветеринарга этен 
алып килђ џђм шушы минутта ук 
аныћ койрыгын кисеп ташларга 
куша.

— Нђрсђ булды, нигђ шундый 
ашыгычлык? — ди табиб.

— Иртђгђ каенанам килђсе: ул 
барында сљенгђн сыман койрык 
болгап йљрмђсен дим.

* * *

Доктор авыруга:
— Синећ, энекђш, њпкђћне ко-

рым баскан. Ђллђ форточканы 
ачык калдырып йоклыйсыћмы?

* * *

— Син бит шундый матур, нигђ 
кияњгђ чыкмадыћ?

— Ни пычагыма? Минем ырыл-
дап торучы этем бар, аты-юлы 
белђн сњгенњче тутый кошым џђм 
тљннђр буе каядыр љстерђлеп йљ-
рњ че песием... Шулар ќитмђ гђн-
мени?

Њзебезнећ Илџам

МӨГЕЗЛЕ 
БӘЛА

ТАТАР АШЫ

АЧЫ ТАМЫР 6
ТАНТАНАЛЫ 

НОТЫК

АТА-

. . .

АНА АТ

ЗАРУРИ 
СЫЙФАТ

БОЕРЫК 
КАН ТАМЫРЫ

ЙОН ЭРЛӘҮ 
ӨЧЕН 1 ЯЛТЫРАВЫКЛЫ 

КАТЛАУ

. . . КАРЛАР

БАРЖА 
КАПИТАНЫ

ТУГАН . . .

ЧҮП ҮЛӘНЕ

ТЕХНИКАНЫ 
ДӘВАЛАУ

ӘДӘБИ ... 5 ЯЗУЧЫ . . .

ЗӘЙДУЛЛА 9
10 АВТОЯРЫШ

НАМАЗГА 
ЧАКЫРУ

ТИКШЕРҮ 
НОКТАСЫ

АВЫЛ 
ХУҖАЛЫГЫ 

БЕЛГЕЧЕ

ПОЖАР 

КРАНЫ

ТУК КЕШЕ АНЫ 
АҢЛАМАС

ШАХМАТ 
ЧЕМПИОНЫ

АНЫ АТ ТАРТА
ЙОРТ КОШЫ 

(-1)

СИН 
(АНТОНИМ)

ЧАМАДАН 

ТЫШ 

БОЗЫЛУ

(-2)

. . . МАРКС

КАРАК (ИСКЕ) 3 365 КӨН

4 ХӘРБИ ТЕХНИКА ТӨРЕ 
(аббревиатура)

САРЫК БАЛАСЫ

ЧОРМА 2 ЯМАУ САЛУ 
ИНСТРУМЕНТЫ 7 ИҢ КАДЕРЛЕ 

КЕШЕ

ИР – БАШ, 
ХАТЫН - . . . 

УЙСУ УРЫН

Н2О
ИҢ ТАТЛЫ 

ӘЙБЕР 8
БАЗГА 

САЛГАН 

ТӨТЕН

11 КЫЗГЫЛТ ТӨС
КУНАКХАНӘ 

БҮЛМӘСЕ

ЭЛЕКТР 

КАРШЫЛЫГЫ 

БЕРӘМЛЕГЕ

МЫРАУБАЙ
КОЯШ ЯКТЫСЫ

НОТА

ЭШТӘН 

СОҢ 

ЯРЫЙ 12
Р.АБЗАЛОВ төзеде.

Р.АБЗАЛОВ рәсеме.

9264 64 яшьлек ягымлы татар 
хатыны 65 яшькђ кадђрге ир-ат 
белђн танышырга тели, ялгыз кал-
ган тол ирлђрдђн хђбђр кљтеп кала.

9257 Гаилђ кору љчен 39-45 
яшьлђрдђге ир-ат белђн танышам. 
Њзем сљйкемле генђ керђшен тата-
ры, 39-168, балам юк.

9259 52-172, начар гадђтлђре 
булмаган ир-ат ќитди мљнђсђбђтлђр 
љчен 50 яшькә кадђрле татар хатын-
кызы белђн танышырга тели.

4331 40-180, эчми торган, урта 
белемле, торак йорты булган тђр-
типле татар кешесе гаилђ кору љчен 
35-40 яшьлђрдђге хатын-кыз белђн 
танышырга тели.

9199 Аралашучан 39 яшьлек, 
буе 162 см булган татар хатыны 
38-50 яшьлђрдђге тормышта њз 
урынын булдырган ир-ат белђн та-
нышырга тели.

9213 50 яшьлек ягымлы гына та-
тар хатыны, 50-55 яшьлек ялгыз ир-

ат белђн ќитди мљнђсђбђтлђр љчен 
танышырга тели.

9216 58 яшьлек татар хатыны 65 
яшькђ кадђрле тормышны яраткан 
татар ир-атыннан хђбђр кљтеп кала.

Ќавап хатларыгызны тњбђн-
дђге адреска юллый аласыз.
420126, Казан шђџђре, 
Амирхан проспекты, 2,
«Служба знакомств»,
№______________________________
љчен яисђ 
телефон-факс аша 521-44-31,
e-mail: svaha-kzn@rambler.ru
www.znakomstvo-kazan.ru
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