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Яћгырларныћ яумавы аграр 
тармактагыларга зур югал-
тулар китерђ, ђ галим-селек-
ционерлар љчен мон дый 
кљннђр менђ дигђн. Бњген ге-
дђй ќђй алар љчен тђќ рибђ 
чыганагы. Књп ућыш бирђ 
торган арыш, бодай сорт-
ларын ачыклау љчен аларга 
шактый ел вакыт кирђк.

Галимнђр орлыкларныћ сал-
кынга, корылыкка чыдамлыгын 
бер ничә ел буе тикшерђ. Моныћ 
љчен алар нилђр генђ эшлђми. 
Ор лыкларныћ экстремаль шарт-
ларда њсњен ачыклау љчен кыш 
кљннђрендђ тђќрибђ кырына чы-
гып, кулларына кљрђк алып кар 
кљрђп, уќымнар љстен ачык кал-
дыралар. Шушы алымны кулла-
нып, салкынга бирешмәүчән ле ген 
бе лергђ омтылалар. Яки зур акча-
лар сарыф итеп барокамера ала-
лар. Анда берничђ дистђ тљр дђге 
культуралар утыртып, корылыкка 
чыдамлыгын тикше рђлђр...

Ђ быел — рђхим ит, тђќрибђ 
љчен кљннђр менђ дигђн. Карсыз 
декабрь салкыннары, язгы, ќђйге 
айларда туфрактагы корылык. 
Љстђвенђ соңгы атналарда озак-
ка сузылган 30-35 градуслы эс-
се кљннђр. Мондый кљннђрдђ 
галим нђргђ бернинди љстђмђ ча-
ралар кулланырга да кирђкми — 
бар да кара, кырда сортлар 
њзлђрен ничек тота?!

Татарстан авыл хуќалыгы фђн-
ни тикшеренњ институтыныћ Ла-
еш районында урнашкан тђќ рибђ 
кырында, ике ел рђттђн, дњрт 
кљнлек семинар-кићђшмђ узды-
рылуы юкка тњгел. Анда 2008-2012 
елларда авыл хуќа лыгын њстерњ, 
авыл хуќалыгы продукциясе, чи-
мал џђм азык-тљлек дђњлђт про-

грам масыныћ њтђлешен тикшерђ-
лђр. Кояш нурлары астында њсеп 
утыручы арыш џђм бодай, трити-
кале џђм арпа, солы џђм борчак, 
карабодай џђм рапс — район ха-
ки мия те башлыклары, районнар-
ныћ авыл хуќалыгы џђм азык-тљ-
лек идарђлђре ќитђкчелђре, ху-
ќа лык ќитђкчелђренђ фђнни кыр-
дагы эшчђнлек белђн танышу 
љчен менђ дигђн мљмкинлек.

Авыл хуќалыгы, башлыча, 
игенчелек тармагы, ачык џавада 
эшлђњче цех кебек. Ничек кенђ 
тырышма, аргар тармакта эш-

лђњ челђр корылыктан да, сал-
кыннан да качып кала алмыйлар. 
Бу исђ, икмђкне нинди генђ џава 
шартлары булмасын, игђ белергђ 
кирђк дигђн сњз. Кырык еллык 
тђќрибђсе булган Татарстан га-
лиме Олег Шайтанов сњзлђ рен-
нђн књренгђнчђ, республикага 
чираттагы 12 еллык корылык чо-
ры керде. Узган елныћ корылы-
гын исђпкђ алганда, мондый ко-
ры џава шартлары тагын 10 ел 
чамасы булырга мљмкин ђле.

Ђлеге максаттан нђрсђ эш-
лђр гђ кирђк соћ? Яћа сортлар, 
яћа технологиялђр, яћа фикерлђр. 
Татарстан авыл хуќалыгы фђнни 
тикшеренњ институтыныћ Олы 
Кабан авылы янындагы тђќрибђ 
кырында «Татарстан Республи-
касында кыр кљне» нђкъ менђ 
шушы темаларны яктырта.

Безнећ галимнђр нилђр тђкъ-
дим итђ соћ? Селекция џђм ор-
лыкчылык њзђге ќитђкчесе Ва-
силий Блохин бу ућайдан менђ 
нилђр ќиткерде:

— Быел безнећ њзђк хезмђт-
кђрлђре авыл хуќалыгы куль ту-
раларыныћ тљрле сортларын 
чђч кђн иделђр. Шулар арасында 
29 тљрдђ сабан бодае бар. Без 
алар ныћ бер њк шартларда ничек  
њсњлђре белђн таныштырабыз. 
Ту фракта дым ќитмђгђндђ њсем-
леклђрнећ ничек њсње белђн та-
нышу бик кирәк. 20 тљрдђ арпа 
чђчтек. Алар районлаштырылган 
сортлар, араларында безнећ ин-
ститут ќитештергђн сортлар гы-
на тњгел, ђ чит љлкђлђрнећ дђ 
тђќрибђсе урын алган.

Љченче блок — солы. Биредђ 
8 сорт чђчелгђн, аныћ яртысы 
районлаштырылган, яртысы — 
яћалар. Семинарда катнашучы-
ларга књрсђтњ љчен 8 тљрдђге ка-
рабодай, 8 сортта тары бар. Ту-
лаем алганда, аларныћ барысын 
да диярлек безнећ белгечлђр 
уйлап тапкан.

Терлек азыгы блогында кукуруз, 
мисыр тарысы, 3 тљрдђге но гыт 
борчагы, чечевица, 12 сорт борчак, 
люпин, 2 тљрдђ терлек азы гы љчен 
булган ногыт борчагы, бике, 5 
сортта соя књрсђтелә.

Бу — семинарныћ бер юнђ-
леше генђ. Бирегђ килгђн авыл 
хуќалыгы предприятиесе ќитђк-
челђре, белгечлђр авыл хуќалы-
гында яћа тљр механизациялђр 
бе лђн дђ таныша. Хезмђтне ќи-
ће лђй тђ торган техникалар гына 

књрсђтеп калмыйча, ућышны 
югал туларсыз ќыеп ала торган 
машиналар белђн дђ кызыксыну 
мљмкинлеге бар.

«Кыр кљне» узасы књптђн бил-
геле иде. Семинарга ђзерлек ба-
рышын Премьер-министр урынба-
сары — авыл хуќалыгы џђм азык-
тљлек министры Марат Ђх мђ тов 
танышып кайтты. Бер-ике атна ал-
дан урыннарга чыгып, галимнђр 
бе лђн тђќрибђ кырында очраш-
ты. Игътибар белђн аларның чы-
гышын тыћлады, яћа техно ло-
гиялђр бе лђн кызыксынды, коры-
лык елын да да ућыш бирђ алыр-
дай сортлар белђн танышты. Џђм 
кай бер књрсђтмђлђр дђ бирде:

— Сез мића, районлаштырыл-
ган, бүген сатып алырдай бул-
ган, ким дигђндђ, љч сортны књр-
сђ тегез. Килүчеләргә галимнђр 
белђн сљй лђшкђн кебек тњгел, 
гади авыл кешесе аћларлык тел-
дђ сортныћ њзенчђлеклђрен аћ-
латыгыз...

Семинар барышында катна-
шучылар њз књзлђре белђн генђ 
књреп калмыйча, корылыкка кар-
шы торучы сортларныћ њзенчђ-
леклђре турында селекционер-
лардан њзлђре сорый ала. Кыс-
кача гына итеп ђйткђндђ, килђ-
чђк тђ ярык тагарак алдында кал-
мас љчен, нинди сортлар булды-
рырга кирђклеге турында таны-
шу мљмкинлеге бар.

«Кыр кљне» уздыру урыны тик 
торганнан гына сайланмаган. Та-
тарстан фђнни-тикшеренњ њзђге 
— Россия Федерациясенећ авыл 
хуќалыгы фђнни хезмђтлђренећ 
тљп тоткасы диярлек. Бњген ин-
ститут составында 26 лаборато-
риясе булган 7 фђнни њзђк бар. 
Тикшеренњ эшлђре 6 юнђлештђ 
алып барыла. Институтта 300дђн 
артык кеше эшли.

Тикшеренњлђрнећ тљп юнђ ле-
ше — селекция џђм авыл хуќа-
лыгы культураларын орлыклан-
дыру. Институт эшли башлаган-
нан соћ 17 тљрдђге авыл хуќа-
лыгы культурасыныныћ 94 тљр дђ-
ге сорты барлыкка килгђн. Алар 
районлаштырып, Россия Федера-
циясе селекциясе казанышлары 
Дђњлђт реестрына кер  телгђн. 
Бњген алар тагын берничђ сор-
тны сынау љстендђ эшлилђр.

Авыл хуќалыгы культурала-
рын селекциялђњ буенча фђнни 
хезмђтлђрне танылган џђм та-
лантлы галимнђр ќитђкли. Кљзге 

арышны — биология фђн нђре 
докторы, профессор Мира По-
номарева, кљзге бодайны — авыл 
хуќалыгы фђннђре кандидаты 
Ирина Фадеева, сабан бодаен — 
авыл хуќалыгы фђн нђре канди-
даты Нурания Василова, арпаны 
— авыл ху ќалыгы фђннђре кан-
дидаты Василий Блохин, бљр-
текле кузаклы культураларны — 
биология фђннђре кандидаты 
Александра Фадеева, ярма куль-
тураларын — авыл хуќалыгы 
фђн нђре докторы, ТР ФА ђгъза 
корреспонденты Фђ нњсђ Кадый-
рова, ќимеш культураларын 
авыл хуќалыгы фђннђре канди-
даты Геннадий Осипов.

Селекция эшлђре барышын-
да галимнђр традицион џђм за-
манча методларны кулланалар. 
Институтныћ соћгы казаныш-
ларыныћ берсе — Радонь сорты, 
ул кышкы арыш. Аннан менђ 
дигђн тђмле икмђк пе шерергђ 
була. Шул ук вакытта аннан шак-
тый ућыш алырга да мљмкин. 
Белгечлђр шулай ук Казанская 
Юбилейная сорты белђн дђ го-
рурлана ала. Ул йомшак көзге 
бодай. Бу сортка зур љметлђр 
баглана — тармаклану њзлегенђ 
ия, аннан икмђк пешереп тђ бу-
лачак. Сабан культураларыннан 
— Амир сортлы бодай, арпаныћ 
Рахмат, Раушан сортлары зур ка-
занышларга ирешкђн.

Практика књрсђткђнчђ, «Кыр 
кљ не»н уздыру юкка тњгел. Кыр-
дагылар ќирдђ эшлђњнећ кы-
зыклы алымнарын љйрђ нђ лђр, 
яћа технологиялђр, та лђп лђр гђ 
ќавап бирђ торган сортлар белђн 
танышалар. Шућа да авыл хез-
мђтчђннђре љчен мондый тђќрибђ 
уртаклашулар бик кирђк. Бу — 
алар љчен кыр академиясе.

 Башкортстанда туып њскђн 
књре нек ле татар ќырчысы Са-
лават Фђт хетдинов њзенећ ту-
ган ягын да быел да зур бђй-
рђм  оештыра. Ул атна азагын-
да — 3 июль көнне үтәчәк. 
Ђле ге чара менђ инде бишен-
че тапкыр Тђтешле районыныћ 
Ак сђет авылында уза. Бђйрђмгђ 
бар якташларын җыячак ќыр-
чы . Шушы тантанага Татар-
станнан књренекле ќырчылар 
— Ђл фия Авзалова, Хәмдүнә 
Тимергалиева, Хәния Фәрхи 
џђм башка яшь башкаручылар 
килђчђк. Мђдђни программада 
Башкортстаннан да ќырчылар 
катнашачак.

 Төркиядә зыян күргән Зљл-
фия Газизова Склифосовский 
исемендәге фәнни-тикшеренү 
институты хастаханәсендә дә-
валануын дәвам итә. Табиблар 
аның хәлен канәгатьләнерлек 
дип бәяли. Әлегә хастаханәдән 
чыгару мәсьәләсе хәл ителмә-
гән, дип хәбәр итә ТР Сәламәт-
лек саклау министрлыгының 
матбугат хезмәте.

 Ђлмђттђ 100 яшен тутыр-
ган љлкђннђрне тантаналы рђ-
вештђ котлаулар матур тради-
ция гђ ђверелде. Бу кљннђрдђ 
тагын ике ђбигђ — калада 
яшђњче Евдокия Рычкога џђм 
Кама-Исмђгыйль авылындагы 
Мићнесара Фђхретдинова  га 
100 яшь тулды. Евдокия џђм 
Мићнесара апаларга ТР Пре-
зидентыныћ џђм башкарма 
комитетыныћ Рђх мђт хатлары, 
истђлекле бњлђк лђре тапшы-
рылган.

 Төрле сәбәпләр белән БДИ 
бирә алмаучылар өчен махсус 
көннәр билгеләнде. 8 июльдә 
— рус теле, химия, информа-
тика һәм информацион-ком-
муника тив технологии (ИКТ); 12 
июль дә — математика, рус 
әдә бияты, чит телләр (инглиз, 
француз, немец, испан теллә-
ре); 15 июль дә — җәмгыять бе-
леме, география, физика; 17 
июльдә биология, Россия та-
ри  хы буенча имтихан тапшы-
рырга мөмкин. Бу көннәрдә дә 
сынау тотарга мөмкинлеге 
булмаганнар өчен 19 июльдә 
биреп булачак.
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Соћгы елларда авылларда 
терлек асраучылар саны 
књбђйде. Кечкенђ 
районнардан саналган Ђтнђ 
районында да шђхси 
хуќалыкларын торгызучылар 
арткан. Районныћ авыл 
хуќалыгы идарђсе 
ќитђкчесе Хђмит 
Галимќанов ђйтњенчђ, 
банклардан бирелђ торган 
љстенлекле кредит алып, 
хуќалыкны ныгыту күпкә 
отышлы икђн. Ќитђкче 
сњзлђреннђн аћлашылганча, 
«Россельхозбанк» белән 
эшләү авыл халкы љчен 
бигрђк тђ ућайлы.
— Соћгы елларда районда 
өч-дүрт сыер тотучы 
хуќалыклар барлыкка 
килде. Каз њрчетњчелђр, 
умарта тотучылар, њгезлђр 
симертеп кљн књрњчелђр 
артты, — ди Хђмит 
Фазылќанович.

Менђ шулай яшибез
Өч баш сыер, ике бозау, ике 

үгез, бер тана... Әле болар янына 
каз бибиләре, чебилђр. Бу Гөлнур 
апа Садриева белән Рафис абый 
Сабировлар асрый торган терлек 
саннары. Узган ел беренче тап-
кыр күркә дә алып караган-
нар. Үстергәннәр. «6ны 
алган идек, шуның би-
шесе үсте. Беренче 
суйганы 5 килограмм-
нан артык булды. Кал-
ганнары 7-9 кило-
граммга кадәр якын-
лашты», — диләр.

— Терлек тора-
гыбыз искергђн 
иде. Абзар салу 
љчен кредит ал-
дык. Бу безнећ 
авыл хуќалыгы 
љчен дип алган бе-
ренче кредит иде, — 
ди лђр алар.

Илкњлђм проект эш-
ли башлаганнан алып 
бњгенгђчђ алар өч тап-
кыр кредит алганнар 
инде. Беренчесенђ аб-
зар тљ зеп куйганнар. Икенче сенђ 
мљгезле эре терлек сатып алган-
нар. Соћгы айларда гына 
«Россельхозбанк»тан тагын 400 
мең сум акча рђсми лђштерђлђр 
дђ, 230 меңгә йљк машинасы ала-
лар. «Күп итеп терлек асрагач, 
печәнен, ашлыгын ташырга тех-
никасыз булмый», — ди гаилђ 
башлыгы. Әле акчалары калган. 
Хәзер исә аны нәрсәгә тотарга 
икән дип уйланалар.

— Кредитны алу гына түгел, 
түләргә дә кирәк. Түләр кљне 
килә дә җитә ул. Тырышмасаң, 
эшләмәсәң, алганыћны кайтарып 
булмый. Ике банкка ике кредит 
тњлибез. Дљрес, кайбер айларда 
түлисе дә булмый, субсидия 
ќыелып килә. Аягың тыпырдама-
са, тамагың шапылдамас, дигән 
борынгылар. Бер генә сыер то-
тып, бер бозау симертеп кенә 
табыш алып булмаячагына инан-
дык инде без. Берничәне асра-
ганда гына акча керә башлый, — 
ди хуҗабикә.

Љч сыерныћ сљтен таныш-
белешлђргђ сатып бетерә бара-

лар икђн. 3 литрлы банканы 50 
сумга бирәлђр. Итне дђ таныш-
белешлђргђ, књрше-тирђгђ сата-
лар. Терлекне суяр алдыннан ке-
шеләрне белешәлђр. Ботлап со-
раучылар булганда Казанга ил-
теп тә бирәләр.

— Аларны карарга була. Ә 
менә терлек азыгын табу бик кы-
ен. Каян туры килә, шуннан са-
тып алабыз. Хәзер авылда тор-
ган кешеләр дә терлек асрамый 
бит. Кемнђрдер књплђп асрый, 
икенчелђр тавык та тотмый. Хуҗа-
лыклар печән, ашлык өләшкәндә, 
эшләүчеләргә бирелђ торган 
өлешне сатып алабыз. Хөкүмәт 
кредитны бирә, терлек азыгын 
табу схемасын да булдырсын иде 
ул, — диләр икесе бер авыздан.

— Балалар булышмаса, ике-
безгђ генђ моның кадәр терлек-
не асрап та булмас иде, — диләр 
алар. — Ашлык, печән вакытла-
рында, бәрәңге утыртканда, чүбен 
утаганда, алганда алар зур терәк. 
Бер кайтартканда 10ар төргәк 
печән була. Аны икебез генә ур-
наштырып бетерә алмыйбыз.

Тугыз сыер 
асрыйлар

Ђтнђ районында тагын бер 
њзенчђлекле гаилђ белђн очра-
шырга туры килде. Чембулат 
авылында гомер кичерњче Сат-
таров ларныћ тугыз сыерлары 
бар. Шул кадђр њк књлђмдђ бо-
заулары, љч тана, егермелђп 
баш сарык.

Гаилђнећ хуќабикђсе кљн дђ 
иртђн љчтђ тора, тугыз сыерны 

кул белђн сава. Кичен дђ бер-
нинди авырлыксыз чыга ул алар 
янына.

— Нинди авырлыгы булсын 
соћ аныћ, фермада эшлђгђндђ 
25 баш сыер сава идек, хђзер 
кеше ялкауланды, авыр тњгел, 
— ди гомер буе фермада эш-
лђгђн Рђисђ апа. — Йокыныћ 
кайчан туйганы бар соћ, књпме 

йокласаћ да аз кебек, — дип 
шаярта ул.

Рђисђ апага авыр бул-
масын дип саву аппара-
ты алган булганнар. Љч 
фазалы электр ялгатыр-
га кирђк икән. Ђлегђ 
шуныћ документлары 
артыннан йљри лђр. 
Тђбрис абый ђйтњенчђ, 
алар ныћ сыерлары 
сљт токымлы тњгел, 
шућа да сљттђн ђллђни 

кадђр акча кертеп бул-
мый. Литрын 10 сумнан са-

тып, гаилђ бюджетын арттыру 
мөм кин түгел, дилђр.

Бу гаилђнећ бер генђ тапкыр 
да кредит алып караганы юк ди-
сђм алдашу булыр. Бер тапкыр 
50 мећ сум алган булганнар. Бу 
гаилђ њз кљнен њзе туйдыра. Ак-
ча кирђк булса бозауларны суеп 
сатабыз, дилђр. «Терлек асрап кы-
на, књп итеп акча кертеп булмый. 
Без дђ ђлегђ авыл хуќалыгы тар-
магында акча эшлђп булмый», — 
дип борчылулырын белдерђлђр.

12 гектар ќирлђре дђ бар 
аларныћ. Шунда терлеклђр љчен 
печђн њстерђлђр. Тик ќирне 
эшкђртњ љчен техникалары гына 
ќитђр лек књ лђмдђ тњгел. Иске бер 
трактор белђн ђллђ кая китеп бул-
мый. «Техника заманында кул 
белђн пе чђн ђйлђн дереп йљ рњ 
ђйбђт тњгел инде. Бер гђлђп эш-
лђњ че, синећ фи кер дђш фермер-
ларыћ булса иде. Бер-бе рећђ бу-
лышып, бе рећ дђ — печђн чапкыч, 
икен чећдђ — чђчкеч, љчен чећдђ 
печђн тљр гђклђ геч булса иде дђ 
ул, — дип хыяллана фер мер. — 
Берђр ке ше дђ тик ята торган, кул-
ланылышта булган пе чђн тњкли 
тор ган тех ника булса, шуны са-
тып алыр идем», ди Тђбрис Сат-
таров.

Тђбрис абый белђн Рђисђ 
апаныћ љч малае бар. Алар ђти-
ђнилђренећ тљп таянычы. Бер бу-
лып эшлђп, менђ шулай матур 
хыяллар бе лђн яши алар.

Каз бђбкђсе
кирђк булса

Ђтнђ районыныћ Каенсар авы-
лында Хафизовлар күпләп каз ас-
рый. Бу гаилә турында Каенсар-

да гына түгел, бөтен тирә-юньдә 
беләләр. Яз җитү белән аларның 
капкаларыннан кеше өзелми. Каз 
бәбкәсе алырга Әтнә, Арча халкы 
бирегә килә. Бер көнлек каз би-
биен алар 150 сумнан сата.

Госман абый да күпләп каз 
үрчетүгә моннан 10 еллап элек 
керешә. Иң башта Маридан ике 
баш каз алып кайта. Шулардан 
бђбкђ чыгарып њстерђлђр. Бүген 
аларныћ 300ләп баш ана казла-
ры бар. Беренче елларда инку-
баторны үзләре ясаганнар. Ан-
нан почта аша кайтартканнар. 
Ана казлар артканнан-арта бар-
гач, инкубаторның да көчлерәге 
ки рәк була. Бњген 4 инкубатор-
лары бар.

Каз үрчетеп сатуның да үз 
авырлыклары, нечкәлекләре бар 
икән. Каз бәбкәләре үлмәсен, 
авыруларга бирешмәсен дисәң, 
ана казга вакцина ясатырга ки-
рәк. Вакцина эшләмәсәћ, чыккан 
бибиләрнең 40 проценты үлә. 
Саткан бђбкђлђре үлә башлагач, 
Госман абый районга анализга 
алып барган, анда гына сәбәбен 
белә алмагач, үлгән нђрен күтә-
реп Казанга киткән. Сәбәбен 
ачыклап кайткан.

Госман абый моңа кадәр 
хөкү мәттән бер тиен дә кредит 
алмаган. Соңа таба гына өч кре-
дит алганнар. «Аны бит түләргә 
кирәк, ай саен акча алып эшли 
торган хезмәт урының булмагач, 
түләү кыен», — ди гаилә баш-
лыгы. Бер баш казны ашатыр 
өчен генә дә елга 150 кг чама-
сы ашлык кирәк. Хафизовлар 
исә казлар өчен дип 45 тонна 
ашлык, катнаш азык, көрпә са-
тып алалар.

Хафизовларның 10 башлап 
умарталары да бар. Соңгы еллар-
да аннан табыш аз керђ башла-
ган. Гаиләнең төп кереме әлеге 
дә баягы казлардан. Казларны 
карау да шактый мәшәкатьле. 
Гаиләнең һәр кешесе хезмәттә. 
Олы уллары Фәнис әти-әнисенең 
төп таянычы. Фәрит, Рөстәм каз-
ны ничек итеп караганнан соң ке-
рем алып буласын белеп үсәләр. 
Булат, Гали, Исламга дә эш бү-
ленгән. Болынлыктан каз йомыр-
каларын эзләп алып кайталар, 
бишектә ятучы Кәримне чиратла-
шып тирбәтәләр.

Без килеп кергђндђ бишектәге 
Кәрим генә әнисе янында иде. 
«Сез килгәнне белделәр дә, яңа 
салынган якка, үз бүлмәләренә 
кереп киттеләр, — ди әниләре, 7 
малайга гомер бүләк иткән Ли-
дия ханым. — Балаларны бик яра-
там мин. Кемдер җитми кебек то-
ела да, табам». Лидия ханымнан 
кыз алып кайтырга хыялланып, 
таба сыңмы әллә дип сораучылар 
да шактый икән. Бала үз бәхете 
бе лән туа, кыз, дип алып кайтка-
ным юк, ди. Күп балалы гаилә бу-
ларак, аларның хөкүмәттән бер-
нинди дә ярдәм алганнары юк. 
Ху җалыкларында табылган акча 
бе лән 7 баланы үстереп, булга-
нына шөкер итә алар.

Зөләйха ГАЛИМУЛЛИНА.

РӘСЕМНӘРДӘ: 
Терлек асрагач техникасыз 

булмый; фикерләшеп эшләргә 
фермерлар күбрәк булса иде; 

шәхси хуҗалыкта акча кертү 
өчен ныклап тырышырга кирәк.

ШЂХСИ ХУЌАЛЫКЛАРДА
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Күптән түгел минем бер 
танышым миңа менә ниләр 
сөй ләде:

— Мића 28 яшь, алты ел элек 
булачак ирем белђн таныштым. 
Ул миннђн књпкђ љлкђнрђк. Ха-
тыны белђн аерылган, ике бала-
сы бар. Минем кызыма ул ва-
кытта бер яшь тђ тугыз ай бул-
ган иде. Књћелемдђ љмет уянды, 
ниџаять, њземнећ бђхетемне тап-
тым дип уйладым. Тик ялгышкан 
булып чыктым.

Ирем бљтен байлыгын хаты-
ны џђм балаларына калдырып 
киткђн иде. Мин аныћ бу гамђл-

лђрен дљрес дип бђялђдем. Тор-
мышны ђнђ шулай без чис та 
биттђн башлап ќибђрдек. Безнећ 
бернђр сђбез дђ юк иде, ђмма 
бик бђхетле идек. Гаилђдђ ты-
нычлык, киле шњ булса, байлы гың 
да артыр дилђр бит.

Язмыш сынауларын икђњлђ шеп 
ќићгђч, авыр булмады. Мин аныћ 
туганнарына ярарга тырыштым, 
бик тђ туганлашасым килде. Ђмма 
тырышлыкларым гы на бушка бул-
ды, ахрысы. Мин аларга тић тњгел 
идем. Белемсез бер авыл кызы. 
Ђ ул укытучы малае. Каенанам 
без не тић санамады. Янђсе минем  
бернинди дђ зђвыгым юк.

Белемем булмаса да, кулым 
эшкђ ята иде. Беркайчан да эш-
сез утырмадым, ућганлыгым-
бул  ганлыгым ќитђрлек. Љй тљ-
зегђн дђ дђ иремђ булыштым. 
Сњз дђ юк, хезмђт хакым ирем-
не кеннђн тњбђн булды.

Ирем џљнђре буенча хђрби 
кеше. Пенсиягә чыгуга икенче 
эш тапты, шуннан безнећ љйдђ 
акчалар барлыкка килђ башла-
ды. Акчалар исђ гадђттђгечђ њз-
лђ ренећ пычрак эшен эшлђде-
лђр. Соћрак кына иремнећ йљрђ-
ге урынында калькулятор икђн-
леге башыма барып ќитте. Џђм-
мђсе ничек син аныћ белђн то-

ра сыћ диюлђренђ баштарак ап-
тырый идем. Њзе карт, њзе са-
ран дигђн нђренђ књп вакыт кљ-
леп карадым. Ирем тормышым-
ныћ мђгъ нђсе иде. Тик без ђнђ 
шул акчасыз яшђ гђндђ књбрђк 
бђхет лерђк булганбыз икђн дип 
уйлап куям хәзер. Авыр иде, 
ђмма без бергђ идек.

Љйгђ ремонт ясадык, яћа йорт 
ќиџазлары ала башладык. Ирем-
нећ ќђмгыятьтђ урыны барлык-
ка килде, аны авыл ќирлеге 
башлыгы итеп куйдылар. Кемнђн 
џђм ничек файда алырга, ничек 
акча эшлђргђ дигђн уйлары ми-
не књпвакыт куркуга салды. Га-
ди халыктан калькулятор кебек 
акча хисаплавыннан авыр була 
башлады.

Ирем ялны њткђрњ, икенче ма-
шина сатып алу турында хыял-
ланды. Минем исђ икенче бала 
табасым килђ. Бљтен яшђњ шарт-
ларыбыз бар, югыйсђ. Кљтмђ-
гђндђ балага уздым, шатлыгым-
ны ирем белђн уртаклашырга 
омтылдым. Бик тђ сљенер кебек 
иде, тик алай булып чыкмады 
шул. Ул туачак бала кайгысын-
нан бер атна эчте, аннан кае-
нанам безнећ проблемабызны 
хђл итђргђ килеп ќитте. Янђ се 
ирем бала алып кайтырга те-
лђмичђ эчђ икђн, аборт ясатып 
элеккечђ яшђвебезне телђ вен 
ђйтте. «Бљтен нђрсђћ бар, бер 
бала љчен барысын да югалтыр-
га телисећмени?» — диде ул. Ка-
енана њзенећ нђрсђ сљйлђгђнен 
дђ белмичђ рђттђн тезде. Књ ћел-
гђ ић тигђне ба лам ныћ гарип 
булып туачагы иде. Ни кадђр 
гаќђп булмасын, алар мића 
сайларга ике юл куйдылар. Бай-
лык белђн тулы гаилђ тормышы 

яисђ бала. Књптђннђн бала та-
бачакмын ди гђн карарга килгђн 
идем.

Алар ђйткђнчђ ќњлђр хатын 
булсам да, ике бала белђн ниш-
лђргђ кирђклеген белмђсђм дђ, 
ђйберлђремне ќыеп љйдђн чы-
гып киттем. Янђсе бала аныкы 
тњгел. Књп гайбђтлђрдђн, пычрак 
сњзлђрдђн љстен калырга ты-
рыштым. Љстђвенђ ирем мића 
џђрчак янап тора. Байлыкны 
бњлђсе тњгел, ђгђр андый адым 
ясыйсыћ икђн, мине бљтенлђй 
юкка чыгарачак ул. Хакимият тђ, 
акча да њз кулында бит.

Аерылышырга гариза бирдек 
џђм без икебез ике якка китеп 
бардык. Икенче кљнне њк њз кул-
ларыбыз белђн салган йортка 
икенче берђњне алып кайтып 
яши башлады. Бик авыр булды, 
шунда эшлђгђн хезмђтемне 
кызгандым. Бњген мин кечкенђ 
генђ йортта яшим. Сабыемныћ 
тууын кљтђм. Џђм гаделлек љмет 
итђм. Ђ дљреслек акчалы џђм 
хакимият ле кешелђр кулында. 
Алты ел яшђгђннђн соћ гына 
мин иремнећ нинди явыз икђн-
леген белдем. Кешелђр минем 
белђн булган хђлгђ гаќђплђнеп 
карый. Ирлђр нећ књбесе икен-
че никахтан туган балаларга 
сљенђлђр, безнећ исђ киресенчђ 
булды.

Књћелемне књрњчелђргђ яхшы 
сњзлђр ђйтњчелђргђ рђхмђт. Йљ-
рђк  ярасыннан ђле дђ кан сар-
кый, књземнђн яшь кипкђне юк. 
Нык булырга тырышам. Џђм ба-
ламныћ сау-сђламђт булып тууын  
телим. Сабыемныћ дљньяга киле-
ренђ ђле тагын ике ай бар.

Рания ФАЗЛЫЕВА.

ГАИЛӘ СӘГАТЕ
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«Яран гөл» җыры белән 
халык књћеленђ њтеп керде 
ул. Моћарчы балалар љчен 
язган ђкият-хикђятлђре, 
шигырьлђре џђм ђдђби 
тђрќемђлђре белђн дђ кљчле 
иде Татарстанныћ атказанган 
сђнгать эшлеклесе, шагыйрђ 
Резеда Вђлиева. Быел 
яраткан шагыйрђбез њзенећ 
тњгђрђк датасын — 80 
яшьлек гомер бђйрђмен 
билгелђп узды.

Шагыйрђ џђм язучы Резеда 
Вђ лиева бик њзенчђлекле шђхес. 
Аныћ шигырьлђрен љйрђнђлђр, 
ќырларын ќырлыйлар. Резеда 
ханым њзе дђ бик ќаваплы џђм 
тынгысыз йљрђкле кеше. Љстђл 
артында иќат белђн шљгыль лђ-
неп утырганда да, књћеле бе лђн 
ђллђ кайларга барып ќитђ.

Ќыр Резеда апаны юлга дђшђ. 
Аныћ иќатына гашыйк кешелђр 
ша гыйрђне њз тљбђклђренђ даи-
ми оч рашуларга чакыралар. Ба-
лалар бакчаларыннан башлап 
џђртљрле ауди ториядђ ул кадер-
ле кунак. Бер караганда Саба 
белђн Кукмарада, икенчесендђ 
Себер якларында, Баш  кортстанда, 
Мђскђњдђ булуына бер дђ гаќђп-
лђнмђскђ кирђк. Ђнђ шулай ши-
гырьлђрен канат итеп алып, ча-
кырган ќиргђ бик телђп бара ул. 
Њзенећ ќырлары аша яћа дусла-
рын, укучыларын таба белђ. «Са-
балылар белән мине жыр оч ра ш-
тырды», — дип ђйтђ Резеда ха-
ным. «Саба турында җыр язарга 
кирәк булгач, мин бу төбәкнең та-
бигате, халкы белән танышу љчен 
књп кенә китаплар укыган һәм бе-
лешмәләр актарып утырган идем. 

Сабаның табигате дә, халкы да 
минем туган ягым Башкортостан 
белђн бик охшаш булып чыкты. 
Бу хђл минем књнел кылларыма 
чиртте, ахры, җыр ќићел язылды, 
Аны мин: «Саба — минем туган 
ягым» дип атадым. Җыр сабалы-
ларга да бик ошаган. Бүген ул 
районның гимнына ђверелгђн: 
«Саба дулкыннары» радиотапшы-
руы һәр көнне шушы кљй белән 
башланып китә».

Очрашулар књп була ул. Тик 
ша гыйрьлђрнећ сђгатьлђр буе 
укучыларны алќытмыйча шигырь 
тыћ латтыра алганы сирђк. Резе-
да апа шигырьлђрен яттан укый. 
Мђктђп лђр дђ њткђрелгђн очра-
шулар вакытында балаларныћ 
џђр сњзне отып калырга тыры-
шып, йотлыгып тың лау лары, күп-
төрле сораулар би рњ лђре, үзләре 
иҗат иткән шигырь лђрен дђ 
сәнгатьле итеп укулары шагый-
рђне џђрчак сљендерђ. Бала лар-
ныћ џђм яшь лђрнећ дђ књћелен 
њстерђ, шигырь очкыннарын да 
њрлђтђ белђ ул.

Резеда апа Вђлиеваныћ ље 
џђрчак џђм џђркем љчен ачык. Бу 
аныћ књћел халђте. Сђгатьлђр буе 
телефоннан укучылары белђн 
аралашырга да вакыт таба. Шун-
дый кић књћелле, искиткеч затлар 
була, аларныћ ић асыл сыйфаты 
— кешелђрне ярату. «Гадђттђ, 
мондый шђхеслђр табигатьтђн, 
тирђ-як бир гђн гњзђллеклђрдђн 
тирђн лђззђт алып кына калмый-
лар, њзлђре дђ матурлык тудыра-
лар. Ул туган ќир гђ, табигатькђ, 
халкыбызга, теле безгђ, џђм ата-
анага, љлкђннђргђ — го мумђн, 
кешелђргђ ихтирам, миџер бан-
лылык џђм мђхђббђт тђрбияли, — 

дип яза галим Фоат Галимуллин. 
— Ић затлы хис булган мђ-
хђббђтне шагыйрђ шулкадђр кић 
мђгънђдђ аћлый, бу тљшенчђгђ 
яшђешнећ барлык якларын сый-
дыра. Џђм дљрес эшли. Чљнки яра-
ту — тормышныћ чыганагы». Сљю-
нећ яшђњне азыкландыручы тљп 
кљч булуын Резеда Вђлиева ае-
руча тирђн аћлый џђм шул олы 
хис аныћ иќатын да бљтен ќеле-
генђ њткђреп сугара:

Моћ кљзлђрдђн шат 
язларга дђшђ-дђшђ,

Яшђ, сљю, яшђ яшьнђп, 
мђћге яшђ!..

Резеда Вђлиеваныћ шигырь-
лђрен њзенђ сљйлђп, яттан укып 
кына калмыйлар, хђтта књбесен 
ќырлап та књрсђтђлђр. Аныћ 
ђсђр лђренђ Татарстанда да, Баш-
кортстанда да, Чилђбе, Сургут 
якларында да кљйлђр язалар. 
Шагыйрђ иќатына бигрђк тђ яшь 
музыкантлар еш мљрђќђгать итђ. 
Ул ќыр ларны шул ук яшьлђр 
књтђреп ала, аларныћ рухи бай-
лыгы булып ђверелђ.

Шагыйрђ буларак, Резеда Вђ-
лие ва барыннан да элек гади 
язуы белђн аерылып тора. Ул юк 
кына нђрсђлђрне катлауланды-
рып, ясалма образ-књренешлђр 
уйлап табып язу тарафдары тњгел. 
Киресенчђ, катлаулыны њтемле, 
гади итеп бирњгђ љстенлек итә. 
Шућа књрђдер, ђсђрлђре ансат 
укыла. Алар, ак болытлар кебек 
ќићел, саф кебек тоела.

Резеда Вђлиеваныћ иќатын 
еш кына икегђ: балалар џђм зур-
лар љчен булган ђсђрлђргђ бњлеп 
карау омтылышларына юлыгырга 

туры килђ. Монда, билгеле, бер 
яктан хаклык та бар. Гомере буе 
Татарстан китап нђшриятында 
яшь лђр-балалар редакциясендђ 
эшлђњ њзенећ эзен салмый кал-
маган, ђлбђттђ. «Канатлы ќайдак», 
«Шагыйрь турында ќыр», «Зђћгђр 
иртђ», «Ялгыз аккош», «Дђњ ђнигђ 
барабыз», «Нђнилђр китабы» ке-
бек китаплар ничђ буын нђнилђ-
рендђ туган халкыбызга, аныћ те-
ленђ мђхђббђт уятты икђн?

Шул ук вакытта Резеда Вђлие-
ва калђме зурлар љчен дђ књп 
кенђ таланлы ђсђрлђр тудырды. 
«Якты йолдызым», «Язгы сулар», 
«Шић мђс чђчђклђр», «Якты яр», 
«Китмђ, сљю» кебек китаплары 
дљнья књргђч, шагыйрђне бербљ-
тен итеп кабул итњ тенденциясе 
кљчђйде. Чљнки чын талант иясе 
њзен барлык буыннар алдында да 
ќаваплы итеп тоючан була. Ба-
лалар љчен язганда зурларны 
истђ тотса, ки ресенчђ, зурларда 
ул шул ук балаларны књрђ. Шу-
лай булгач, аныћ иќатына бала-
лар џђм зурлар тарафыннан игъ-
тибарныћ бердђй зур булуына 

гаќђплђнергђ кирђк ме икђн?
Татар әдәбиятында, аеруча 

татар балалар әдәбияты љлкә-
сендә бәрәкәтле эшләүче Резе-
да Вәлие ва (Хәлилова), дистә-
ләгән китап чыгарып, татар ба-
лаларын милли рухта тәрбия-
ләүдә искиткеч зур өлеш керткән 
ђдибәбез. Әгәр берәмләп саный 
калсаћ, миллионнан артык тираж 
белән чыккандыр аныћ китапла-
ры. Димәк, Резеда ханым мил-
лион баланы ана телендђ тәр-
бияләгән, аның күңе лен дә ата-
анасына, Ил-Ватанына мәхәббәт 
уяткан, илпәрвәр, ватан пђрвар, 
миллђтпәрвђр кешеләр үстерүдә 
тљп рольләрнең берсен, иң зу-
рысын башкарган џђм башкара. 
Ић мљџиме шагыйрђбезнећ џђр-
чак изге телђктђ булуы безне 
сљендерђ.

Кошлардай сайрашып, 
очраштык җырлашып,

Җырларда очрашырбыз тагын.
Сез минем күңелдә, 

онытмам гомеремдә,
Бәхетле булыгыз, дусларым.

СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

Р.АБЗАЛОВ төзеде.

МӘЗӘКЛӘР

Њз сыерыћны сат
Ђхмђт район базарына сыер 

сатарга киткђн ќирдђн ун кљн 
њткђч кенђ кайтып кергђн. Кайту 
хђбђрен ишетеп, Гђрђй књршесе 
Ђхмђт янына керђ. Сњз куертып 
утыра торгач, йомшак кына итеп 
сорап куя ул:

— Књрше, хђллђрећ ничек, 
ђйбђтме соћ?

— Минем хђлне белергђ 
телђсђћ, њз сыерыћны сат та ун 
кљн эчендђ шуныћ акчасын эчеп 
бетереп кара, — дип ќавап бирђ 
аћа Ђхмђт.

Хатын њлгђч
Бер кеше хатынын ќирлђп 

кайткач, капка тљбендђ елап уты-
ра икђн.

— Гомер буе этле-мђчеле 
яшђдегез, ни љчен хђзер шул 
кадђр њксисећ? — дип сораган ан-
нан Гали.

— Талашырга кешем бетте-е-е, 
— дип тагын да катырак еларга 
керешкђн, — ди ул.

Ќђяњ йљрњ файдалы
— Гђрђй, — ди Шђяхмђт, — 

аћлат ђле, врачлар ђйткђнчђ, ќђяњ 
йљрњ файдалымы?

— Ђлбђттђ, файдалы.
— Ни љчен?
— Транспортка тњли торган ак-

ча янга кала бит.

Китђм ич
Ќиде тљн уртасында Вђли ка-

раватта аякларын велосепедта 
барган кебек селкеткђлђп ята 
икђн. Шулвакыт хатыны уянып:

— Атасы, нишлђвећ бу? — дип 
сораган.

— Китђм ич, — дигђн аћа те-
гесе.

— Кая?
— Йокыга, — дигђн Вђли.

Кайдан љйрђнђ
Бер хатын икенче бер хатынга 

зарлана икђн:
— Кайдан љйрђнђ бу хђзерге 

бала ђшђкелеккђ. Беркљн њземђ, 
шайтан анасы, дип кычкыра бит, 
шайтан баласы.

Айлы кичтђ...
Егет белђн кыз айлы кичтђ 

капка тљбендђ торалар, ди. Ике-
се дђ бик аз сњзлелђр икђн. Ай-
га карап уйга калганнар. Кыз 
егеттђн сораган:

— Нђрсђ уйлап торасыћ? — 
дигђн.

Егет моћа:
— Син нђрсђ уйласаћ, мин дђ 

шуны уйлыйм, — дип ќавап 
биргђн.

— Ђй юньсез, ђнђ нђрсђ уйлап 
торасыћ икђн ђле, — дип кыз егет-
не бик нык тиргәгән, ди.
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