
Яши белеп яшәсәң...
Заманында каршылыклар белђн 

төзелгән, бер њк вакытта илле-алт-
мыш ел эчендђ авыл кешесенең 
бердәнбер эш урынына һәм яшәү 
чы ганагына әверелгән күмәк хуҗа-
лыкларның таркалуы күпләрне 
җиде юл чатына чыгарды. Инвес-
тор дигән төшенчә үтеп кергәннән 
соң, кай бер ләре авыл кешеләренең 
ышанычын акламады. Алай гына да 
тү гел , шул битлек астында күмәк 
ху җа лык ларның булган малларын 
әрәм-шә рәм итеп, талау юлына 
бас тылар. Шуннан соң халык алар-
га ышанмады. Андый хәлләр Арча 
районы ке ше ләрен дә читләтеп 
үтмәде, әлбәттә.

Ходайга шөкер, мондый күре-
неш ләр артта калып бара. Уйлан-
ган, эз ләнгән кешеләр үз шөгыль-
ләрен тапканнар. Мисалга Казан-
баш авылында яшәүче Хәбир Габ-
драхмановны алыйк. Бала чагын-
нан ук техникага тартылган Хәбир 
кем булырга дигән сорау алдында 
да икеләнеп калмый, механизатор 
һөнәрен сайлый. Илдә-көндә үзгә-
реш ләр килеп чыккач, ул акрынлап 
«Беларусь», «ДТ-75» тракторлары-
на, «КамАЗ» машинасына ия була. 
Төрле культуралар игәргә дип ал-
ган 50 гектар җирен эшкәртү өчен 
шушы техникасы — төп таянычка 
әверелә Хәбирнең.

Акрынлап аякка баскан Габдрах-
мановлар хуҗалыгында мөгезле 
эре терлек, сарык, куян урын ала. 
Хәзер бу терлекләр табын сые бу-
ларак кына түгел, табыш чыганагы 
булып та хезмәт итәләр. Шушы ук 
авылда яшәүче Гөлшат һәм Раил 
Камалиевлар гаиләсе турында да 
зурдан кубып сөйләргә мөмкин. 
1990 еллар уртасында күмәк хуҗа-
лык яшәүдән туктагач, бу гаилә ал-
дында да киләчәктә ничек яшәргә, 
дигән сорау килеп баса. Тормыш 
итү өчен 2 дуңгыз сатып алалар. 
Яхшы тәрбия күргән бу ана дуңгыз-
лар үрчемне яхшы бирә. Беренче 
чирканчыкны алган Камалиевлар 
мөгезле эре терлек асрый башлый. 
Аларның саны елга 12-14 башка 
җитә. Әлбәттә инде, бу кадәр мал-
ны ашатырга-эчертергә дә кирәк. 
Моның өчен җир булдыру зарури-
лыгы килеп туа. Һәм Камалиевлар 
25 гектар җирләренең 20-сендә фу-
раж өчен арпа игә башлыйлар. Шу-
шы кадәр мәйданда игелгән арпа 
Камалиевлар хуҗалыгын тәэмин 
итә алмый бүген. Сәбәбе — соңгы 
вакытта мал-туар санының казлар 
хисабына артуы. Әйе, Раил җәмә-
га те Гөлшат белән киңәшләшкәннән 
соң хуҗалыкта 30 каз да өстәлә.

Районда эшмәкәрлек белән шө-
гыльләнүчеләр терлекчелек продукт-
лары җитештерү белән генә чиклән-
миләр икән. Наратлык авылында 

яшәүче Илфат Хөсәенов, мәсәлән, 
мунча яратучылар өчен себерке хә-
зерләргә алынган. Каен һәм имән-
нән башланган себеркеләр төре ак 
чыршы, артыш хисабына тулылан-
ган. Сары мәтрүшкә, бөтнек кебек 
үләннәр дә кушып бәйләнгән се-
беркеләрне мунчада чабынучылар 
аеруча яратып ала икән.

Эшмәкәрлек белән уңышлы шө-
гыль ләнүчеләр турында сөйләгәндә 
Орнашбаштан Данис Әхмәтҗанов, 
Ашытбаштан Рәис Шәкүров, Түбән 
Мәтәскәдән Равил Гайнетдинов 
янәшәсендә дистәләгән гаиләләрне 
санап узарга мөмкин. Таңны-кичкә, 
кичне-төнгә ялгап эшләгән нәкъ 
менә шундый хуҗалыклар көче бе-
лән районда 45 мең тонна бәрәңге, 
20 мең тонна сөт, 1,5 мең тонна ит 
җитештерелә, 139 гектар мәйданда 
яшелчәләр, 276 гектарда азык куль-
туралары үстерелә.

...Түбән Аты авылына кергәнче 
үк сул якта төзелеп килүче тепли-
ца күренде. Ә уң якта, Түбән Аты-
га кереп килгәндә үк өсте, ян-
яклары полиэтилен белән ябылган 
мәйданчык. Эшмәкәр Дамир Хәли-
ул линның 32 сутыйны тәшкил иткән 
булачак теплицасы икән бу. «Үткән 
елның сен тябрендә монда бер генә 
казык та кагылмаган иде. Хәзер әнә 
кыяр уҗымы, кыяклы суган усеп 
утырган кишәрлекләребез бар ин-
де», — ди идарәче Габделхак Аб-
дуллин. Беренче эш нәтиҗәләре 
бе лән танышкан арада Дамир Хә-
нә фи улы кайтып та җитте.

— Баулыда безнең туганнар 
яши. Шуларга баргач Башкорт-
станның Туймазысына сугылдык. 
Суган, кыяр, помидор игүчеләрдә 
булдык.. Дөрес, мондый төр яшел-
чәләрне үс терүчеләр безнең рай-
онда да бар. Ә башлангыч капитал 
үземнеке. Мин бит кибетләр тотам, 
— дип сөйли Дамир Хәнәфи улы. 
Теплицаларны төзүдә, кыяр һәм су-
ган үсентеләрен үстерүдә 12 кеше 
эшли икән. Болар — Урта һәм Тү-
бән Аты авылларында яшәүчеләр. 
Беренче уңыш буларак, суган кы-
якларын сатып караганнар инде. 

Тулы ай эшләүчеләргә хезмәт ха-
кы тү лән гән. Әлегә ул 5 мең сум 
тәшкил иткән. Помидор һәм кыяр-
дан уңыш ала башлагач, артыграк 
булачак, дип ышандыра җитәк-
челәре. Үсте релгән яшелчәләрне 
сатуда кыенлыклар күренми. Үзе-
нең 4 кибетендә, тирә-як авыллар-
да алучылар табылачакка ышаныч 
зур. Казан да тау артында түгел.

Кергән белән... 
Продукцияне җитештерү белән 

эш бетми әле. Аны кулланучылар-
га җиткерү иң изге гамәлләрнең 
берсе булса, җитештерүчеләргә 
эш ләрен дәвам иттерү өчен нигез 
дә булырга тиеш. Район хуҗалык-
ларында, мәсәлән, 11355 баш мө-
гезле эре терлек, шуның эчендә 
5686 савым сыер бар. Ә алардан 
алынган продукция үз кулланучы-
сын табарга тиеш.

Район җитәкчелеге бу уңайдан 
да эшлекле чаралар күрә. Моңа 
без Наласа авылында урнашкан 
«Союз» кооперативы мисалында 
инандык. Рамил Исмәгыйлев җи-
тәкче булган бу кооператив мон-
нан ике ел элек төзелгән. Төп шө-
гыле: шәхси хуҗа лыкларда җитеш-
те релгән ит, сөт, бә рәңгене сатып 
алып, бу продуктларга мохтаҗ 
оеш маларга тапшыру.

— Без райондагы балалар бак-
чалары белән шартнамәләр төзедек. 
Арча базарында да павильоныбыз 
бар. Анда Питрәч кошчылык фабри-
касыннан алып кайтылган тавык 
итен дә сатабыз. Ә сөтнең күп өле-
шен Арча сөт комбинатына илтәбез, 
— ди Рамил әфәнде.

— Сез куйган бәяләрдән халык 
ризамы соң?

— Крестьян малын, нигездә, 
кышка кергәч чала. Шуңа күрә ит-
нең бәясе үзгәрми — килосы 145 
сумнан алына. Сөткә исә бәяне се-
зонга карап куябыз. Көнлек җыем 
800 кг тәшкил итә. Көтү чоры җиткәч 
сыерлар сөтне күбрәк бирә баш-
лый, ул вакытта көнгә 1,2 — 1,3 тон-
на җыябыз.

— Кем дә булса терлеген җәй 
көне чалса? Ул вакытта мәсьәлә ни-
чек хәл ителә?

— Бу хакта безгә алдан шалты-
раталар. Шалтыратулар Наласадан 
гына түгел, күрше авыллардан да 
була. Алдан белешеп торгач, нин-
ди генә эссе көн булуга карамас-
тан, итнең бозылуына юл куймый-

быз. Әйткәнемчә, балалар бак-
чалары белән ки лешү бул-
гач, кая күпме ит таләп ите-
лә — без аны көне-сәгате 
белән беләбез.

Әңгәмәбез барышында 
са тучы белән алучы ара-
сында туган үзара мө-
нәсәбәт, бер-береңә ыша-
ну дигән нәрсәнең дә зур 

роль уйнавы ачыкланды. 
Яшерен-батырын түгел, без-
 нең якларга килеп чык кан 
алыпсатарлар үлчәү белән дә 
шаяра. «Авылдашлар, якын-
тирә дәге кешеләр безгә то-
варларын бик теләп тапшы-
ралар. Бездә хәрәм ләшү, ак-
чаны ким итеп бирү яки ва-
кытында түләмәү дигән кү-

ренеш нең булганы юк», — ди 
Ис мәгыйлев, бу хакта да сүз 
чыккач.

«Союз» кооперативы эш чән-
леге белән танышып йөргән 
мәлдә Илнур Сибгатуллин дә шун-
дый гозер белән шалтыратты. 
Үгезеннән 230 кг ит чыккан икән. 
Килограммын 145 сумга тапкыр-
ласаң «Игенче» агро фирмасының 
тракторчысы булган бу иптәшкә 
өстәмә керемнең күпме тәшкил 
иткәнен ачыклау авыр тү гелдер. 
Ни дисђћ дђ кергән белән чыккан 
бер түгел инде.

Харис ЗАКИРОВ.
Казан-Арча.

 Татарстанда ел башыннан 73,1 
тонна ит һәм 294,8 мең тонна сөт 
җитештерелгән. Бу узган елның 
шул чоры белән чагыштырганда 
күбрәк. Тулаем алганда, бер сы-
ердан 1152 килограмм сөт савып 
алынган.  Мөгезле эре терлек-
ләрнең баш саны 833 меңгә җит-
кән, шуның 267,3 меңе — сыер-
лар. Дуңгызлар — 619 мең, сары-
клар 27,4 мең баш тәшкил итә. 
Агымдагы елның беренче квар-
талында 91 мең бозау һәм 225,9 
мең дуңгыз баласы туган.

 «Майский» теплица комбина-
ты» җәмгыяте продукция җи теш-
терү күләмен арттыра. 15 ап рель-
дә заманча яңа теплицаларда 
помидор өлгерә башлаячак. Ат-
на дәвамында предприятие ки-
лограммын 65 сумнан 100-150 
тонна помидор сатарга ниятли. 
Шушы ук вакытта кибетләргә кы-
яр җибәрү күләме дә артачак. 
Бу төр яшелчә атна саен 650 тон-
на җитеш те реләчәк. Аның бер 
килограммы 65 сум тирәсе бу-
лыр дип көтелә. 

 Татарстанда йорт кошларын 
гриппка каршы вакцинацияләү 
дәвам итә. Бүгенге көндә 131 мең 
йорт кошы вакцинацияләнгән. 
Барлыгы 800 мең каз, үрдәк һәм 
тавыкка прививка ясалачак. Ни-
гездә, бу көннәрдә вакцинация 
куркыныч зонада урнашкан ачык 
төрдәге кошчылык хуҗалыкла-
рында үткәрелә. Шунлыктан ха-
лыкка сатыла торган барлык кош-
ларга вакцинация ясыйлар.

 Агымдагы елның 30 маенда 
Горький тимер юлында поездлар 
хәрәкәтенең яңа расписаниесе 
гамәлгә керә. Анда шәһәр яны 
маршрутлары буенча йөрүче по-
ездлар санын арттыруга төп урын 
бирелә. Хәзер гамәлдә булган 
график буенча, шәһәр яны марш-
рутларында 220 поезд хезмәт 
күрсәтә. Яңасында аларның са-
ны 270 кә җитәчәк. Ял көннәрендә 
Түбән Новгородтан Вязникига 
йөрүче поездлар саны да арта-
чак. Ижевск — Кизнер маршру-
тында йөрүче поездның берсе 
Нократ Аланына кадәр озайтыла. 
Татарстан башкаласыннан Канаш 
һәм Волжскига йөрүче кайбер 
поездларның юлда булу вакыты 
кыскарачак.

ЯҢАЛЫКЛАР

ШЂХСИ ХУЌАЛЫКЛАРДА

Дамир Хәлиуллин үзенең теплицасында.
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Фермерларның егерменче 
съезды тарихка кереп калды. 
Хђтердђ аныћ дебатлары, 
кичерешләре џђм фикерлђре 
яңара. Алдагы саннарда без 
фермерлар форумындагы 
булган вакыйгаларны язган 
идек. Лђкин сљйлђшњ моныћ 
белђн генђ бетми ђле...

Ќ.МАННАПОВ,
фермер, Ђлмђт районы:

— Мин бу трибунага фермерлар-
ны ќићњләре белђн котлар љчен 
чыктым. Фермерлык хђрђкђтенең 
ќићње белђн тђбриклим. Колхоз бе-
лђн совхозлардан, без уйлаганча, 
нибары сљяклђр генђ калды. Лђ кин... 
без ќићдек. 15 ел элек реформа-
лар турында карарлар кабул иткән 
булсалар, безгә яшәргә бүген күпкә 
җиңел булыр иде. Хђ зер исђ бљте-
несе череп бара. Хђтта Сез дђ, Ва-
лерий Павлович (элеккеге авыл 
хуќалыгы министры Васильев) 
алар  ны туктата алмадыгыз...

В.ВАСИЛЬЕВ,
ТР Дђњлђт Советыныћ 
Экология, табигый ресурслар 
џђм аграр мәсьәләр буенча 
комитет рђисе:

— Ашыкма ђле! Фикерегезгә кар-
шы тљшеп, шуны ђйтђсем килђ: 
хђтерлђсђгез, нђкъ менђ Ђлмђт рай-
онында 1997 елда фермерлыкны њс-
терњ буенча республика књлђмендђ 
семинар-кићђшмђ њткђрелде. Ул ва-
кытта ук хуќалыкларныћ материаль-
техник базасы нык иде...

Ќ.МАННАПОВ:
— Безгђ Белгород љлкђсе тђќ-

рибђсен тирђнрђк љйрђнергђ кирђк. 
Анда агрохолдинглар џђм крестьян-
фермер хуќалыклары ућышлы эш-
ли. Алар бер-берсенђ ярдђм итђ. Ђ 
фермерларга булышырга бик кирђк. 
АКШ џђм Европада да бу шулай ку-
елган. Ђ бездђ ничек? Сљтнећ њз-
кыйммђте 10-11 сум. Шул ук бђягђ 
са табыз. Бу нђрсђ? Хђерчелек! Рес-
публикада авыл хуќалыгы 18 ел 

эчендђ, бђялђр тњбђн булуы арка-
сында, 180 миллиард сум акчасын 
югалтты. Крестьянны кљпђ-кљндез 
кычкыртып таладылар. Шђхси ху-
ќалыкларда эшлђњчелђрне коллар-
га саныйлар. Тњлђњсез эшчелђрне 
тагы ничек атарга соћ? Бђялђр, мђ-
сђлђн, сљтнећ литрына 16-17 сум бу-
лырга тиеш, итнећ бер килограм-
мы 170-180 сум. Азык-төлек бодае-
ның тоннасы 5500 сум ... Авыл хуќа-
лыгы министрлыгы нђрсђ белђн шљ-
гыльлђнђ соћ? Ђйлђнђ-тирђдђге 
чиновникларныћ башбаштаклыгын 
књрмичђ калу мљмкин эшме?! Ор-
лыкларга анализ ясарга кирђк. Тњлђ. 
Анализ юк икђн — субсидия дђ юк. 
Шђхси хуќалыкларны њстерергђ 
кирђк, дилђр. Ђ кредитлар 17-18 про-
цент итеп бирелђ. Бу нинди кай-
гыртучанлык инде? Хђтта субсидия-
дђн соћ да еллык 6 процент кала. 
Нигђ бу 0 процент тњгел? Безнећ 
илдђ барысы да банкирлар бай 
яшђсеннђр љчен эшлђнђ, лђкин кре-
стьян гына тњгел. Кешелђр авылдан 
кача. Калганнар нишлђргђ тиеш? 
Књп төбәклђрдђ авыл кешелђре ќир 
паеннан да мђхрњм калдылар. Кљнь-
як-кљнчыгыш зонасындагы «Тат-
нефть» нећ 26 ярдәмчел хуќалык ла-
рындагы кешелђр ќир пайсыз кал-
ды. Орлык ясый џђм њстерђ торган 
ќирлђр ђнђ шундый хђлдђ бњген...

Сезгђ, Камияр Мљќђгитович, 
(Фермер џђм крестьян хуќалыклары 
ассоциациясе рђисенђ мљрђќђгать 

итеп) фермерлар џђм шђхси хуќа-
лыклар хокукларын яклар љчен ка-
тырак торырга кирђк...

В.ВАСИЛЬЕВ:
— Хђзер авылда чыннан да бик 

авыр хђл. Кредит љчен бурычларныћ 
хисабы юк. 1997 елда башланган 
реформаларныћ тиешле дђрђќђдђ 
дђвам итмђве дђ кызганыч. Фер-
мерларга Татарстанда гына тњгел, 
Россиянең башка төбәкләрендә дә 
аз булыштылар. Шул ук вакытта 
узган елларда авыл хуќалыгы тар-
магын, бер њк вакытта кече фер-
мер хуќа лык ларын њстерњ љчен аз 
эшлђнмђ де. Бернђрсђгђ карамый-
ча, фермер хуќалыкларыныћ ки-
лђчђге бар дип ђйтђ алабыз. Мо-
ны алга киткђн Европа иллђре, шул 
ук АКШ мисалын да да күрергә бу-
ла. Карагыз, бездђ дђ фермер 
хуќа лык лары ничек њсеш ала баш-
лады. Бер ел эчендђ — ике тапкыр 
књбрђк. Алар ныћ саны хђзер 9,5 
мећ! Илнећ бурычы — фермер 
хуќалыкларына џђм кооперация-
лђргђ булышу. Без бит бњген хол-
дингларда нинди проблемалар бу-
луын књрђбез. Аларда продукциянећ 
њзбђясе бик кыйммђт. Район баш-
лыклары, районнардагы авыл ху-
ќалыгы бњлеге ќитђкчелђре фер-
мерларга йљз белђн борылырга ти-
еш. Бу бел гечлђр бюрократия бе-
лђн шљгыль лђнмичђ, а фермерлар-
га тиешле документларны туты-

рырга булышу љчен дђ бик кирђк. 
Фермерлар — алар њлђннећ тамы-
ры, ђ тамыр системасын ић элек 
ныгытырга кирђк.

М.ГАЛИЕВ,
ТР Дђњлђт Советыныћ 
экономика, инвестициялђр 
џђм эшмђрлек буенча 
комитет рђисе:

— Монда утыручы кешелђр сез 
башка тљркем кешелђре. Бљтен ќа-
ваплылыкны њз љстегезгђ аласыз. 
Гаќђп тђ булыр иде, ђгђр дђ ђйлђнђ-
тирђ сезне башка тљрле кабул итсђ. 
Узган гасырныћ 30 елларында авыл 
халкын кљчлђп диярлек колхозлар-
га керттелђр. Карыштылар, књнек-
телђр. 90 елларда исђ аннан кире 
чыгару алай гына ќићел булмады. 
Фермерлык юлына кереп китњче-
лђргђ дошманга караган кебек ка-
радылар. Шђхси милекне кабул 
итмђњ — бу инде психология, ђ ку-
елган психологияне сындырырга 
ярамый. Нигездђ бит шђхси милек 
— њсеш љчен база гына булып то-
ра. Биредђ бђялђргђ љстенлек бир-
мђњ, сатып алу бђясенећ тњбђн бу-
луы турында да сњз барды. Бу йљрђк 
авазыннан да аћлашыла. Ђмма ба-
зар икътисадында планлаштырган 
бђя кую юк. Баш санын арттыру, та-
быш, љстђмђ керем... Лђкин моныћ 
нинди бђягђ тљшкђнен анализла-
мыйча да калабыз. Моныћ њзкыйм-
мђте књпме соћ? Табышы књпме? 
Бђя лђрнең хђзер базар бђясенђ 
якын икђнен дђ танырга тиешбез. 
Дљрес, ќитеш терњ џђм кабат эшкђр-
тњ арасында дисбаланс бар. Фер-
мерлар њзлђре њк бизнесларын тљ-
зилђр, хђзер њз продукциялђрен ќи-
тештерњ џђм кабат эшкђртеп сату 
буенча сљйлђ шњлђр алып барыла. 
Моны без хуп лап кына алырга ти-
ешбез џђм конкуренцияле тирђлектђ 
яр дђм генђ итђргђ кирђк.

Бездђ њз вакытында зур ху ќа-
лык ны њстерњ буенча ставка куел-
ган иде. 90 еллар башында бу те-
ма га бђхђслђшњчелђр арасында 
мин дђ бар идем. Чљнки фермер-
ларга яр дђм итеп торырга кирђк. 
АКШ та авыл хуќалыгы љчен авыр 
елларда президент Рузвельт фер-
мерлардан 10 процент ашлыкны са-
тып алды џђм юк итте. Базарда 
фермерлар љчен тиешле бђялђр ку-
елсын љчен эшлђнде бу. Ђгђр дђ 
ул шулай эш лђмђгђн булса, илнећ 

авыл хуќалы гы ќимерелгђн булыр 
иде. Безгђ ђле књп нђрсђгђ љйрђ-
нергђ кирђк. Хуќалык итђргђ дђ, 
базарда сђњдђ итђргђ дђ. Хђзер 
нђрсђ? Ашамлык кибетенђ керсђћ 
— сатып алып ашарлык үзебездә 
җитештерелгән ризык таба алмас-
сыћ. Хђтта шућа барып ќиткђнбез 
ки, эшмђкђрлђр Герма ниядђн тућ-
ды рыл ган камыр сатып алып, шун-
нан ипи пешерђлђр икђн. Бђясе дђ 
аныћ кыйммђт тора, буханкасы 30 
сум, ђмма бу тљр ипине алучылар 
да бар.

Хђзер колхоз-совхозларны сагы-
нып та утырырга, хђтта К-700 белђн 
Казахстаннан салам алып кайткан-
ны искђ тљшерергђ кирђк тњгел.

М.МИЋНЕХАНОВ,
Тукай районы фермер џђм 
крестьян хуќалыклары 
ассоциациясе рђисе:

— Дуслар! Безгђ, беренчедђн, 
њзебезгђ њзгђрергђ кирђк ђле. Ић 
элек њтђ књренмђле бухгалтерия 
ясарга, заманча хисаплар эшлђргђ. 
Соћыннан гына авыл хуќалыгы ми-
нистрлыгына талђплђр куярга кирђк. 
Фермер ул — хуќа да, икътисадчы 
да, агроном џђм йљк ташучы да. 
Аныћ љчен џђр минут кадерле. Без 
министрлыктан кайбер таләпләрнең 
кыскартылуын сорар идек. Чинов-
никлар да тизрђк кыймылдасалар 
яхшы булыр иде. Без бит Рђис Хђм-
зиннећ (элеккеге ГУП «Рацин» ге-
нераль директоры) Мђскђњгђ барып, 
ашлык сату љчен тендерлар отып 
кайтканын яхшы хђтерлибез. Техни-
кага бђялђр бездђ, гомумђн, кеше 
ышанмаслык. Бер басу икмђкне 
комбайн яки трактор љчен бирергђ 
кирђк. Ђнђ шулай бер эшмђкђр џа-
вадан акча ясый. Белњемчђ, Украи-
на, авыл хуќалыгы техникасыныћ 
90 процентын субсидияли. Мин 
њземнећ ашлыгымны «Чаллы икмђ-
ге»нђ тапшырам. Ђ анда 300 грамм 
ипи 16-17 сум тора. Ђ мин бер ки-
лограмм кыйммђтле бодайны 3 сум-
га сатам.

2009 елда, бигрђк тђ финанс кри-
зисы шартларында, безнећ фермер 
хуќалыгы 3000 тонналык бђрђћге 
саклау складын 8 миллион сумга 
тљ зеде. Әгђр дђ моныћ љчен бюд-
жеттан ярдђм алган булсак, ничек 
яхшы булыр иде.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ФЕРМЕРЛАР СЪЕЗДЫННАН КАЙТАВАЗ

ФЕРМЕРЛАР СЪЕЗДЫННАН КАЙТАВАЗ

Язгы чәчү 
ашыктырамы?

ТР авыл хуќалыгы џђм азык-
тљлек министры вазыйфаларын 
башкаручы Марат Ђхмђтов Телђче 
муниципаль районына эшлекле 
сђфђр кылды 

Министр район башлыгы Илдар 
Низамов џђм районныћ авыл 
хуќалыгы џђм азык-тљлек идарђсе 
башлыгы Ралиф Низаметдинов 
озатуында Телђче муниципаль рай-
онында язгы кыр эшлђренђ ђзерлек 
барышы белђн танышты. Ул «Ту-
каш» ширкәтендђ (Максабаш авы-
лы) авыл хуќалыгы техникасыныћ 
язгы кыр эшлђренђ ђзерлек дђрђ-
ќђсенђ бђя бирде. 

Телђче районында чђчкеч џђм 
культиваторлар тулысынча ремонт-
ланган. Тракторларныћ 96 процен-
ты, мал азыгы суктыру комбайн-
нарыныћ 50 проценты, ђ ашлык сук-
тыра торганныћ 32 проценты кыр 
эшлђренђ ђзер. 

М.Ђхмђтов Кибђхуќа авылында 
Ягъфђр Низамовныћ шђхси ярдђмче 
хуќалыгында булды, ул 600 мећ сум 
књлђмендђ банк кредиты алып тер-

лекчелек бинасы тљзегђн, «УАЗ» ав-
томобиле, 10 баш мљгезле эре тер-
лек џђм сарыклар сатып алган. 
Моннан тыш ул умартачылык белђн 
дђ шљгыльлђнђ. 

Министр «Вамин — Телђче» 
ЌЧЌ агрофирмасы базасында рай-
он хуќалыклары ќитђкчелђре џђм 
механизаторлары белђн очрашты. 
Анда агросђнђгать комплексы 
хезмђткђрлђренђ авыл хуќалыгы 
кредитлары бирњ, ягулык-майлау 
материаллары, минераль ашлама-
лар џ.б. турында сүз барды. 

Марат Ђхмђтов районныћ кыр 
эшлђренђ ђзерлек дђрђќђсенђ 
югары бђя бирде џђм аграр хезмәт-
кәр ләр алдына язгы эшләрне оеш-
кан тљстђ џђм оператив алып ба-
ру бурычын куйды.

Җәйге 
лагерьлар 
әзерләнә

Татарстанда терлекләр өчен 
җәйге лагерьларны әзерли башла-
дылар. Быел терлекчеләр алдына 

бер сыердан 5 мең килограмм 
(узган ел ул 4807 килограмм иде) 
сөт савып алу бурычы куелды. 

Бүгенге көндә Татарстанда са-
вым сыерларының 70 проценты 
әйдәп баручы чит ил фирмаларының 
(«Interpuls» (Италия), «Albert Kerbl 
GmbH» (Германия), «DeLaval» (Шве-
ция) һәм башкалар) сөт саву 
җиһазларына күчерелгән. Шунлык-
тан җәйге лагерьларда сыерларны 
саву тиешле дәрәҗәдә оештыры-
лырга тиеш. Лагерьларда тәүлеклек 
уртача савымны, куелган максатка 
(елына бер сыердан 5 мең кило-
грамм сөт савып алу) ирешү өчен, 
иң югары дәрәҗәгә җиткерергә 
ниятлиләр. 

Шунысын да истән чыгарырга 
ярамый, җәен сөтнең үзкыйм-
мәтен — 30-40, энергия чыгым-
нарын 30 процентка кадәр киме-
тергә мөмкин. 

Татарстанда савым сыерлары-
ның бер өлешенә җәй көннәрендә 
бер үк төрдәге азык бирәчәкләр, 
бүген әйдәп баручы чит илләрдә 
моңа игътибар зур. Татарстан агро-
сәнәгать комплексы предприя-
тиеләренең кайберләре дә шул юл-
дан китте.

КАЗАНЬ,
ул.ВИШНЕВСКОГО, 12

ТЕЛ. 296-97-15,
238-21-02
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Ђтиемне ђнием Андерсен 
дип йљртђ иде. Аныћ ничек 
оста итеп алдалаганын бел-
сђгез, сез дђ шаккатыр иде-
гез! Иќади дђрт белђн, кеше 
сизмђслек итеп алдый белђ 
ул. Шунысы кызык, ул телдђн 
генђ ялганлап калмыйча, тљр-
ле хатлар да язып безгђ кы-
зык ясый иде. Мића нинди 
генђ хатлар юлламады. 
Имештер, ул хатларны пират-
лар, тылсымчылар җи бәргән.

Дусларыма да бул мастай 
могќизалар ышандыра, кы-
зык тљшлђр сљй лђп, әллә ни-
ләр вәгъдә итеп йокларга ят-
кыра иде. Ангина белђн ќђ-
фалан ган чагымда, салкын 
якларга «сђяхђт» кылырга 
барачагыбызны планлашты-
ра. Ул књће лемдђ йљрткђн 
хыялларымны белеп ала. 
Шул хакта язылган кызыклы 
китаплар укый иде.

Аћа тљгђл генђ сорау би-
реп булмый, чљнки ќавап ала 
алмаячаксыћ. Ђллђ ниләр уй-
лап чыгара ул. Ипи алырга 
онытса, аныћ акча янчыгын 
кемдер урлаган. Эш тђ фаќи-
гале хђл килеп чыкканлыктан, 
мине бакчадан ба рып ала ал-
маган. Ђнигђ күптән ышанды-
рып килгән ял йортына дигән 
юллама бе лђн дђ эш урынын-
да ниндидер аћлашылмау-
чанлык килеп чыккан. Шућа 
књрђ дә ял йортына бару 
берничђ атнага кичектерел-
гђн... Билгеле, бу хђллђрдђ 
нилђр ятканын сез аћла ган-
сыздыр.

Берсендђ ул мине трол-
лейбус тукталышында оны-
тып калдырган. Балалар бак-
часыннан алган да, тукталыш-
тагы утыргычка утырткан. Њзе 
исђ шундагы бер ир-егеттђн 
тартырга сорап алган, сљйлђ-
шђ башлаганнар. Троллейбус-
ка шулай икесе бергђ уты-
рып киткђннђр. Мин исђ тук-
талыш утыргычында калган-
мын. Ул вакытта миңа љч яшь 
тђ тулмаган булган. Мине исђ 
бер ђби якындагы милиция 
пунктына илтеп тапшырган.

Кайчан да булса бер гай-
ри-табигый хђл килеп чыга-
сын ђни алдан белгђнлек-
тђн, минем љс ки емнђремђ 
џђм яраткан уенчыкларыма 
ђнинећ эш урыны, телефо-
ны, љй адресы язылган язу 
салып куела торган иде. Ми-
лиционерлар курткадагы 
шул адресны табып, ђти 
кайтканчы мине љйгђ алып 
килгән нәр...

Ђни әтине тђртипкђ ките-
реп булмаячагын белгђнгђ, 

аны тђрбиялђњ љстендђ эш-
лђ мђде. Алдавына, минем 
књз ал лавымча, игътибар да 
ит мђде кебек. Аныћ ђйткђн-
нђрен ул бљтенлђй ишетми. 
Хђтта, ул ђнинећ туганнары 
янында да ялган сљйли иде. 
Мондый чакта ул бик азы-
нып китђ. Мљселман кеше-
се буларак дућгыз маен 
ашамый (суыткычтагы дућ-
гыз итен астыртын гына 
алып ашаса да), спорт белђн 
шљгыльлђнђ (ике тапкыр ка-
ратега барып карады), цир-
кта да эшлђп алды (чыннан 
да, ул анда электрик булып 
эшлђде). Њскђн чакта мин 
ђтинећ кызык якларын бик 
књп књреп тордым.

Њсђ тљшкђч, аптырагач, 
ђни дђн сорыйсы иттем: «Әти-
нећ болай алдалап йљрњенә 
ул ничек караган?» Армиядђ 
хезмђт итњен дђ ул бер 
тљрле генђ сљйлђмђде бит. 
Сүзлә ренә ышансаң, 10 ел-
лап хез мђт иткђн, Советлар 
Сою зы ныћ тљрле почмакла-

рында булган. Ђни ме нђ ни-
чек ќа вап бирде:

— Юк, чыгырдан чыгарма-
ды. Кызым, аћа 40 яшь. Ул бу 
дљньяда нђрсђгђ иреште 
соћ?  Инвалид булгач, аны ар-
миягђ алмадылар. Югары бе-
лем ала алмады. Њз карьера-
сын тљземәде. Кесђ тутырып 
акча алып кайтмады. Хыялын-
да йљрткђн машинаны алма-
ды, йорт салмады. Њзенећ 
йорт сала алмаячагын белде 
бит ул. Кљче дђ ќитђрлек тњ-
гел, характеры да нык ихты-
ярлы булмады шул. Кемдер 
эчеп њзенђ рђхђтлек ала, ђти-
ећ исђ кешелђрне алдалап 
тормыштан тђм тапты. Баш-
тарак мин аны ник алдалый-
сыћ, алай ярамый дип тыя 
идем. Ул тагын да ныграк ал-
даларга кереште. Њпкђлђде, 
еш кына талаша идек. Шун-
нан соћ мин аны аћлый баш-
ладым. Ачуым чыкмый баш-
лады. Ђтиећне ничек бар, шу-
лай кабул иттем. Аннан, ке-
шенећ њз књћелендђ булма-
са, беркайчан да њзгђртеп, 
тђрбиялђп булмый, кызым.

СЂВИЯ.

БАКЧА ЭШЛЂРЕ ФАЙДАСЫ БАР

ГАИЛӘ СӘГАТЕ

01-4340 Мљлаем татар 
хатыны, 47-160, тормыш 
алып барырдай, тђртипле, 
акыллы, 47-55 яшьлђрдђге 
татар ир-егетен эзли.

02-4346 Татар, 39-180, 
ќитди, ќаваплы, начар га-
дђтлђре юк. 35 яшькђ ка дђр 
булган, акыллы, туг ры, ба-
ласы булмаган татар ха тын-
кызын эзли.

01-4347 Татар, 51-158, 
тормыш иптђше вафат бул-
ган, тђмле џђм яхшы итеп 
ашарга пешерђ белүче, ќый-
нак, тђртипле ханым на чар 
гадђтлђре булмаган, торагы 
булган 48-53 яшьлек ир-ат 
белђн танышырга тели.

01-4348 Мљлаем татар 
хатыны, 40-160, акыллы, 
тыйнак, балалары юк, гаилђ 
корыр љчен торыр урыны 
булган, 35-45 яшьлђрдђге 
татар ир-егете белђн таны-
шырга тели.

01-4349 Мљлаем мљсел-
ман татар кызы, 53-163, юга-
ры белемле, финанс яктан 
њз-њзен тђэмин итђ. Мљсел-
ман ир-егете белән таны-
шырга тели.

02-9288 Бала табу 
яшен дә булган хатын-кыз 
белән танышырга телим. 
Ба лалары булса да ярый. 
Миңа 60 яшь. Татар. Буем 
167 см, югары белемле, 
аспирантура тәмамладым, 
өйләнгәнем булмады, то-
рыр урыным бар.

01-9289 Чибәр татар 
хатын-кызы. 36-168, югары 
белемле, балаларым юк, 35-
42 яшьләрдәге акыллы, киң 
күңелле ир-егет белән та-
нышырга телим.

01-9290 Мөлаем, зифа 
буйлы татар хатын-кызы, 
35-165, югары белемле, ба-
лалары юк, гаилә корыр 
өчен 42 яшькәчә булган та-
тар ир-егете белән таны-
шырга тели.

01-9291 Зифа буйлы 
хатын-кыз, 42-164, татар, ба-
лалары юк. 42-49 яшьләр-
дәге ир-егет белән таны-
шырга тели.

9293 Зифа буйлы хатын-
кыз, 45-164, торыр урыны 
булган, 45-55 яшьләрдәге 
ир-егет белән танышырга 
тели.

4353 38-170, кешелекле, 
тәртипле, бөтен эшкә кулы 
ятучы татар ир-аты 35 яшькә 
кадәр булган хатын-кыз бе-
лән гаилә корырга тели.

4326 Татар, 48-175, то-
рыр урыны бар, автомобиль-
ләр белән кызыксына. 45 
яшь кә кадәр булган, уңган 
татар хатын-кызы белән та-
нышырга тели.

ЌАВАП
хатларыгызны
тњбђн дђге адреска 
юллый аласыз.
420126, Казан 
шђџђре, Амирхан 
проспекты, 2,
«Служба знакомств»,

№_______________________
љчен яисђ
тел./факс аша
521-44-31;
svaha-kzn@rambler.ru
znakomstvo-kazan.ru

Апрель 
сынамышлары

Апрельнећ — љч, майныћ 
бер яћгыры, мећ яћгырга 
тора.

Апрельнећ аяз кљннђре 
кырау белђн тђмамлана.

Апрель карлыгачлары кљн-
не башлый, ђ сандугачлары 
тђмамлый.

Апрель кљннђре ел туй-
дыра.

Яшелчђ 
бакчасында

Карлар эреп, ќир књренђ 
башлау белђн, бакча культу-
раларын чђчњ турында уйла-
на башларга кирђк. Кљздђн 
китмђнлђп калдырылган тњ-
тђлђрне тагын бер кат казып 
чыгарга куша тђќрибђ тупла-
ган бакчачылар. Кљзен тњтђл-
лђрне эшкђртмђгђн булсагыз, 

китмђнлђгђн вакытта супер-
фосфат џђм кљл сибњ мул 
ућыш алу љчен беренче адым 
булып исђплђнђ.

Књпьеллык культуралар-
ны чњп њлђннђрдђн арынды-
ру, тукландыру турында да 
истђн чыгармагыз. Бакча-
гыздан ир тђ ућыш аласыгыз 
килсђ, тњ тђллђр љстенђ по-
лиэтилен каплап куярга 
онытмагыз.

Агач бакчасында
Апрельнећ икенче ярты-

сында ќимеш агачларында 
сок хђрђкђт итђ башлый. Бу 
чорда бакчада кичектерге-
сез эш башлана. Бакчачылар 
ай башында њсентелђрне 
тђр бия лђњ хђстђренђ керешђ. 
Кар эреп бетеп, ќир љслеге 
кибђ башлагач, бакча участо-
гын тђртипкђ китерђ баш-
ларга кирђк дигђн сњз. Узган 

елдан калган яфракларны, 
ботакларны ќыеп, кыяр 
тњтђле ясарга яки бер књчкђ 
љеп черетергђ була.

Чђчкђлђрне 
тђрбиялђњ

Кар эреп беткђч, газоннар-
ныћ кышны ничек уздырга-
нын тикшерергђ онытмагыз. 
Њсемлеклђр љшегђн булса, 
орлыкларны кабат чђчђргђ 
ту ры килђчђк. Моныћ љчен за-
рарланган урыннарны китмђн-
нђргђ, тигезлђп, 1 квадрат 
метрга 6-10 грамм исђбеннђн 
орлык чђчђргђ. Соћыннан 
тыр ма белђн тырмалап, љсте-
нђ лейка белђн су сибђргђ.

Апрель аенда чђчђклђрне 
дђ тђрбиялђњ чоры башлана. 
Роза, гортензия џђм башка 
шундый декоратив њсемлек-
лђрнећ љстен ачып, тљплђрен 
йомшартырга кирђк.

Салкын 
тигәндә

Мин озак еллардан бир-
ле ангина белђн азапланам. 
Тљрле дарулар эчеп кара-
дым. Кызганыч, файдасы гы-
на тимђде. Бер журналда 
ангинаны дђвалау серлђре 
язылган иде. Шундагы ки-
ћђшлђрне тотып њземдђ сы-
нап карарга булдым. Фай-
дасы књзгђ књренеп тиде.

Ангина вакытында гади 
генђ булган баллы ингаля-
ция ярдђмгђ килђ. Чђйнеккђ 
бераз кайнар су, 1-2 аш ка-
шыгы бал саласы. Чђйнек 
борынына кђгазьдђн ясал-
ган конус кидертђсе. Шун-
нан чыккан парны йокларга 
ятар алдыннан суларга.

Икенче кићђшем, бо-
рыннарына томау тљшеп 
азап ланучылар љчен. Мон-
дый вакытта борынга яшел 
чђй тамызырга кирђк (1 чђй 
кашыгы яшел чђйне 1 ста-
кан су белђн пешерергђ, 
су ынгач, ике борын тишеге-
нђ дђ салырга). Ђлеге про-
цедураны кљнгђ 6-8 тапкыр 
кабатларга.

Лимон 
терапиясе

Бљердђге ташны лимон 
согы ярдђмендђ организм-
нан чыгарырга була. 200 мл 
кайнаган суга 1/3 лимон со-

гын сыгарга. Ђлеге эчем-
лекне ач карынга тљшке аш 
вакытында, кичен ашаган-
нан соћ эчђргђ. Шул рђ-
вешле 10 кљн дђвам итђргђ. 
Ун кљн эчкђннђн соћ, лимон 
књлђмен 1/2 гђ ќиткерергђ. 
Сокны эчкђн вакытта атна-
га ике тапкыр (мисалга, 
сишђмбе, пђнќешђмбе кљн-
нђрендђ) ярты лимон согы 
кушылган 60 грамм атлан-
май ашарга. 20 кљннђн соћ 
ташлар авырттырмыйча си-
дек белђн чыгачак.

Нарат 
ылысы
менђ дигђн

Соћгы елларда књп кеше-
лђр вегетатив кан тамырла-
ры дистониясе белђн авы-
рый. Мин њзем дђ ђлеге чир 
белђн газапланам. Бер та-
нышым биргђн кићђшне га-
зета укучылар белђн дђ ур-
таклашырга булдым.

5 аш кашыгы ваклап ту-
ралган яшь нарат ылысы, 
2-3 аш кашыгы суган кабы-
гы (суган кабыгы пиелонеф-
ритны дђвалый, бљерлђр 
авырмаса, аны салмаска да 
була) алына. Ђлеге катнаш-
маны 0,7 литр суга салып, 
кайнап чыкканнан соћ, 10 
минут чамасы сњрђн утта 
кайнатырга. Тљнгелеккђ ка-
лын тукыма белђн урап ку-
ярга. Тљнђтмђне кљн дђва-
мында 0,5 литрдан башлап, 

1,5 литрга кадђр эчемлек 
урынына эчђргђ. Дђвалау 
курсы 4 ай. Ђлеге тљнђтмђне 
эчкђн вакытта салкын тиеп 
авырулар, грипп эпидемия-
се элђктерњ куркынычы бул-
маячак.

Йокысызлык 
интектерсђ

Соћгы вакытларда меди-
цинада хроник ару синдро-
мы дигђн термин барлыкка 
килде. Заман ыгы-зыгысы 
белђн алќыган халык, нин-
ди дарудан дђва табарга бу-
ла икђн дип уйлана, табиб-
ка мљрђќђгать итђ. Шундый-
ларга минем њз кићђшем.

Арып џђм алќып китсђм 
тњбђндђге эчемлекне эчеп 
куям. Цитруслы ќимеш-
лђрнећ согын сыгып (лимон, 
ђфлисун, грейпфрут) шућа 
су љстим. 2 чђй кашыгы бал 
салып болгатам. Акрын гы-
на, аз-азлап кабып эчђм. Ор-
ганизмга њзеннђн њзе хђл 
кергђндђй була.

Йокысызлыктан газапла-
нучыларга кљн саен кичке 
аштан соћ 2 аш кашыгы 
књлђмендђ бал кабарга ки-
рђк. Балны йокларга 1-1,5 
сђгать кала кара ипигђ ягып 
ашарга да була.

Ђлеге гади генђ ризыклар 
нервны тынычландыра, эчђк-
леклђр эшчђнлеген яхшыр-
та, гемоглобинны књтђрђ.

Д.ФӘРХУЛЛИНА.
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Тамашачы Татарстанныћ 
халык артисты Рузия 
Мотыйгуллинаны кљчле 
драматик, хђтта тирђн трагик 
рольлђре љчен ярата, 
њз итђ икђн, димђк, сђнгать 
дљньясында аныћ њз юлы 
бар дигђн сњз. Књптђн тњгел 
Г.Камал исемендђге Татар 
дђњлђт академия театрында 
яраткан актрисабызныћ 60 
яшьлек юбилее ућаеннан 
уздырылган кичђдђ бу ачык 
књренде.

Айсылу — («Ташкыннар»), Лари-
са — (Бирнђсез кыз»), Шђмсегаян 
— («Љч аршын ќир»), Галимђбану 
— («Галиябану»), Зљлђйха — («Зљлђй-
ха»), Расиха — («Ђни килде») роль-
лђрендђ героеныћ кљчле тойгыла-
рын, нечкђ йљрђк кичереш лђрен 
дљрес џђм ачык итеп тамашачыга 
ќиткерђ белде. Ул иќат иткђн об-
разларга эчке тоемлау, нђфислек 
хас. Иќатыныћ беренче чорында 
артистка Рузия Мотыйгуллина ли-
рик планда уйналган роль лђре бе-
лђн таныла. Кара књзле, озын то-
лымлы, чибђр кыз њзенећ мђхђббђт 
геройлары белђн кемнђр не генђ га-
шыйк итмђде икђн? Ак трисаныћ 
«Ди лђ фрњзгђ дњрт кияњ» спектак-
леннђн Дилђфрњзен сагынып, сђх-

нђдђ юбилей кичђсендђ дђ шуннан 
љзек уйнап књрсђтње юкка булмаган-
дыр. Ђле дђ Дилђфрњзнећ ќы рын 
оныта алмый ул. Дилђфрњзе нђкъ 
менђ аларныћ яшьлеге булган икђн 
ич. Бњгенге спектакльнећ яћача эш-
лђнешен актриса яратып калган. Хђ-
зер чоры башка, пьеса ныћ заманча-
лашуы кирђк иде, дип саный ул.

Сђхнђдђ 40 ел эшлђњ дђве-
рен дђ ђнђ шул лирик пландагы 
геройларыннан драматик киче-
реш лђр аша узган трагик роль-
лђргђ дђ алынган артисткабыз 
ул безнећ. Рузия Мотыйгуллина 
ге рой ныћ хис-кичерешлђрен шул-
кадђр кљчле бирђ, спектакль 
карап кайтканнан соћ да бер-
ничђ кљн сђх нђдђге сњз лђр 
књ ћелгђ килеп йљ  ри, хђт-
та ак тер ныћ ни рђ вешле 
ђйт кђн нђ ре нђ ка дђр 
књз алдын да тора. 
Соћ гы елларда ку-
елган ђсђр лђр-
дђн «Ха ну ма», 
«Яра», «Кур    чак 
туе»да гына 
да ул кабат-
ланмас роль-
лђр иќат итте. Г.
Исхакый ђсђре буенча эш-
лђн гђн «Курчак туе» спектак-
лен дђге Кђримђ роле ана 

буларак беркемне дђ битараф кал-
дырмагандыр. Режиссер бљтен 
нечкђлек лђре аша фаќигане Ка-
мђр нећ ђни се Кђримђ аша њткђрђ. 
Џђм ђлеге миссияне намусы куш-
канча, бљтен кљчен куеп, тамаша-

чысын ышандырып уйнап чыга Ру-
зия ханым. Ђлбђттђ, пьеса бик кат-
лаулы, ђмма ќђм гыятебез ђхлак 
ягыннан бер чиктђн икенче чиккђ 
атылганда мондый спектакль лђрне 
дђ карарга кирђк.

Ђлки районы Югары Ђлки авы-
лында туган Рузиянећ ђнђ шулай 
сђнгать дљньясына кереп китње џич 

кенђ дђ очраклы булмагандыр. 
Чљнки ђти-ђнисе дђ ќыр-моћга 
гашыйк кешелђр була. Аннан 
апасы К.Тинчурин исемен дђге 
театр актрисасы Исламия џђм 
ќизнђсе Хђлил Мђхмњтов лар йо-

гынтысы да аз булмагандыр.
Артист булу телђге кызлар-

га балачактан ук кил гђн. Чар-
шаудан бђби итђк ле књл мђк-

лђр тегеп кыланырга ярат-
кан, гел биеп-ќырлап 
торган Ру зиянећ бик тђ 
биюче буласы килгђн. 
Бию бђй ге лђрендђ гел 
беренчелекне бирмђгђн 
ул. Ђнисенећ биюче бу-
лу телђген бњген аныћ 
кызы Чулпан Закиро-
ва њти. Ђнђ шулай хы-
яллар бер-бер артлы 
тормышка аша ул. 
Кайгыртучанлык 
књрсђтергђ ярату-
чы, кечелђрне ке-

че итђ белгђн, олыларга хљрмђт 
књрсђткђн Рузия Мотыйгуллина џђр-
вакыт янђшђсендђ сљекле ире, кы-
зы Чулпанныћ яраткан ђтисе, Бљтен-
дљнья татар конгрессы Башкарма 
комитеты рђисе Ринат Закиров 
ќылылыгын тоеп яши. Ђнђ шулай 
бу гаилђгђ йорт эчендђге авырлы-
клар гына тњгел, бергђ-бергђ миллђт 
борчулары белђн дә яшђргђ туры 
килђ. Бергђ џђм бердђм булып 
яшђњ, бер-берећ љчен кайгырту 
башкаларга да тиз књчњчђн була 
шул ул. Шулай булганда гына авыр-
лыкларны ќићеп чыгып була дип 
саный алар.

Рузия ханымныћ тагын бер 
њзенчђлекле ягы — гљллђр џђм 
чђчђклђр њстерергђ яратуын ђйтми 
калсам, дљрес булмас. Њз куллары 
белђн тудырган матурлыкка таћ 
калып яшђргђ џђм, ђлбђттђ, ђлеге 
яшеллек эчендђ рольлђрен ятлар-
га бик ярата икђн ул. Яшьлек дђр-
те ташып торган, тормыш тђќ-
рибђсе туплаган актрисага яћадан-
яћа рольлђр насыйп булуын тели-
се килђ. Сђхнђдђ кабат очрашкан-
га кадђр...

РӘСЕМДӘ:
Рузия Мотыйгуллина Илдус 

Әхмәтҗанов белән «Алты кызга 
бер кияү» спектаклендә. 

СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

МӘЗӘКЛӘР

Р.АБЗАЛОВ рәсеме. Р.АБЗАЛОВ төзеде.

Минем љчен кљн бетте: тђмђке 
тартырга, сыра-аракы эчђргђ, 
хатын-кызларга карарга ярамый...

— Нишлђп, авырыйсыћмы 
ђллђ?

— Юк ла, љйлђндем!

* * *
Эштђн кайтып кергђч, ире 

ђйткђн:
— Автобуста бњген кеше 

бигрђклђр дђ књп иде, бер хатын 
хђтта бђбђйлђде, — дигђн.

— Џе, таптыћ шаккатыр нђрсђ! 
Кичђ шундый итеп кыстылар, мин 
корсакка уздым, ахырсы, — дигђн 
хатыны.

* * *
Балта остасы Бакый абый 

књрше рус авылында бура бурый 
икђн. Менђ бервакыт бура хуќасы 
Иван дђдђй ашыгып кайтып 
керђ:

— Баки, ваша деревня горит, 
— ди ул кљчкђ сулыш алып.

Бу хђбђргђ Бакый абыйныћ 
ђллђ ни исе китми.

— Пускай горит. Нам работа бу-
дет, — ди.

* * *
Салих бакчада ќир казыганда 

књршесе килеп керђ дђ:
— Књрше, кљрђгећђ балчык ябы-

ша ич, ник нужаланасыћ, язын 
казырсыћ ђле, — ди.

— Язга хђтле ђле ђллђ яшисећ, 
ђллђ юк, — дип ќавап кайтарган 
Салих, казуын дђвам итеп.

***
Сђхипкамал ђби кайтышлый њк 

безгђ кергђн:
— Сугышта хђбђрсез югалган 

энемне кинода књрдем, — ди.
— Соћ, нђрсђ сљйлђде? — мин 

ђйтђм.
— Алай сљйлђшеп тормады. 

«Энем Хђбиб, бу син тњгелме 
соћ?» — дигђн идем, «что-что» ди-
де дђ кереп китте.

* * *
Тљнлђ ир кеше ниндидер та-

выштан уянып китђ. Књзен ачса, 
берђњ шкаф тартмаларын актарып 
маташа.

— Ђй, син, нђрсђ эзлисећ ан-
да?

— Акча!

Ир кеше аркасы белђн њк боры-
лып ята.

— Тапсаћ — уят.

* * *
Эштђн кайтып килњче Сафи абый 

каршысына књршесе Малик абый 
чыга.

— Сафи, сезнећ књселђр безгђ 
керђ бит, — ди ул.

— Нђрсђ, Малик абый, керђлђр, 
дисећме? Ну, кирђген бирђм мин 
аларныћ! Яхшылап карадыћмы, 
књрше, чыннан да безнекелђрме?

— Сезнекелђр инде, сезне келђр...
— Койрыклары зђћгђргђ буялган-

мы?
— ?!
— Алайса, безнекелђр...

* * *
Телевизордан Мексика сериал-

ларыныћ чираттагы сериясен карап 
утырганда, хатыны иренђ:

— Кара инде, ул аны ничек яра-
та! — дип соклана.

— Ђ син шуныћ љчен аћа књпме 
тњлђгђннђрен белђсећме?

* * *
Исмђгыйль исемле берђњ кђ-

ефлђнгђннђн соћ авыл буенча йљ-
рергђ чыга икђн. Фђиз абыйларга 
керђ.

— Фђиз абый, — ди бу. — Мин 
бит телђсђ кемгђ кермим. Якын 
итеп сезгђ керђм. Синећ йљз грамм 
ќђллђмђгђнећне белеп керђм. Ан-
нан мин бит маршрут буенча гына 
йљрим. Китђм Минзакирларга. Алар-
дан соћ Хђтимђлђр торса да, анда 
кермим. Алардан кышын кар да 
алалмыйсыћ.

Дилђфрњз, Зљлђйха, Шђмсегаян, Кәримә...
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