
Татарстан мәгариф тармагы 
яћача яши башлый. 1 сен тябрь-
дән мәктәпләр, ки ләсе елныћ 
гыйнварыннан мәк тәпкәчә бе-
лем бирү учреж дениеләре 
хезмәт хакы тү ләү нең яңа си-
стемасына кү чә. 1 ноябрьдән 
исә респуб ликаның Саба рай-
онында мә гариф кенә түгел, 
эксперимент рәвешендә бөтен 
тар маклар буенча хезмәт хакы 
яңа система буенча исәп ләнә-
чәк. Бу хакта ТР Хөкүмәте йор-
тында республиканыћ финанс 
министры урынбасары Алек-
сей Шишкин журналистларга 
белдерде.

Республика Үзәк сайлау ко-
мис сиясендә сайлаучылар бе-
лән элемтә урнаштыру өчен, 
»кайнар элемтә» иҗти ма гый 
пункты эшли башлады. Иҗти-
магый палата рәисе урынбаса-
ры Татьяна Забегина белдер-
гәнчә, 292-56-42 «кайнар элем-
тә» телефоны буенча кергән 
со рауларга җаваплар, аңлатма-
лар би релә, җәмәгатьчелек 
тың  лау лары да оештырылачак.

Баулы районында кайтарыл-
ган бәрәңгенең килограм мын 
18 сумнан сатып алырга мөм-
кин. Аны илнең төрле төбәк-
ләреннән — Самара, Ульяновск 
өлкәсе һәм Алтай краеннан да 
китергәннәр. «Бездә атна саен 
ярминкәләр үткәрелә, анда бә-
рәң ге дә сатыла, шулай ук 
яшел чәләр дә алырга мөмкин. 
Бәрәңгегә булган зур ихтыяҗ 
бетте инде», — дип белдергђн 
район башлыгы Альберт Хәби-
бул  лин «Татар-информ» агент-
лыгына. Аның сүзләренә кара-
ганда, бу продуктларны ве-
тераннарның йортына буш лай 
китереп бирү оештырылган.

Яңа Чишмәдә электр карма-
гы белән балык тотучы ике 
браконьерга карата суд эше 
каралган. Бу хакта «Шешмин-
ская Новь» газетасы хәбәр итә. 
Закон бозучыларны Андреевка 
авылы янәшәсендәге Шушма 
елгасы буенда 9 июль көнне 
төнге 11 сәгатьтә тоткарлый-
лар. Браконьер лар ның җирле 
халык кешелә ре булуы ачыкла-
на. Гђеплђ нњчелђр «без берен-
че тапкыр гына» дип акланыр-
га тырышсалар да, суд бары-
шында аларның сүзләре шик 
ас тында була. Суд браконьер-
ларның үкенүен исәпкә алып, 
аларның һәркайсына 2 ел сы-
нау срогы белән 1әр елга шарт-
лыча ирекләреннән мәх рүм 
итәргә дигән карар чыгара. 

14-23 октябрь көннәрендә 
Казанда язучы, драматург Ту-
фан Миңнуллин юбилеена — 
75 яше тулуына багышланган 
тантаналы чаралар узачак. Г.
Камал исемендәге Татар дәү-
ләт академия һәм К.Тинчурин 
исемендәге Татар дәүләт дра-
ма һәм комедия театрлары 
сәхнәләрендә дра матург пьеса-
лары буенча куелган спектакль-
ләр күр сәтеләчәк. 

«Заритал» агросәнәгать пар-
кы ачылганнан бирле 34 тонна  
бәрәңге, 2,4 тонна чөгендер, 2 
тонна суган сатылган. Мондый 
паркны булдыру идеясе Казан-
да Халыкара кече һәм урта 
бизнес форумын үткәрү вакы-
тында барлыкка килгән иде. 
Агросәнәгать паркы директоры 
Нәҗип Зарипов сүзләренчә, 
«Заритал» агросәнәгать паркы 
республикада авыл хуҗалыгы 
эшмәкәрләренә ярдәм итү һәм 
шәһәрлеләрне арзанлырак 
продукция белән тәэмин итү 
максатыннан оештырылган бе-
ренче парк. Продукциянең ар-
зан булуы җитештерүчеләрнең 
үзләре сатудан гыйбарәт.

ЯҢАЛЫКЛАР

КЫШКА КЕРГЂНДЂ

Татарстан  Президенты 
Рөстәм Миңнеханов Чехов 
базарында булып, авыл 
хуҗалыгы продукция ләре 
сатыла  торган сәүдә 
нокталары белән 
танышкан иде.

Ярминкәдә чагыштырмача ар-
зан бәядән бәрәңге, яшелчә, төр-
ле ярмалар, ит һәм сөт ризыкла-
ры тәкъдим ителгән иде. «Икен-
че икмәк»не килограммын — 17, 
ә карабодайны 35 сумга сатып 
алырга булды.

Татарстан Президенты Саба 
районыннан килгән йөк машина-
лары янында тукталып, бђрђћге 
белђн кызыксынды. Ярминкәне 
караганнан соң Рөстәм Миңне-
ханов журналистларга корылык 
аркасында Татарстанда үстерел-
гән бәрәңгенең запасы җитәрлек 
булмавы хакында белдерде. Шуңа 
күрә «икенче икмәк»не Россиянең 
башка төбәкләреннән һәм Бело-
рус сиядән сатып алу оештырылу-
ын ќиткерде. Ќитђкчелек ышан-
дырганча, бәрәңгене килограм-
мын 17 сумнан кышка кадәр сату 
күздә тотыла.

«Теләгән һәркемгђ бәрәңгене 
Казанда џђм республиканыћ 
башка тљбђклђрендђ узган ярмин-
кђ лђрдђ 17 сумга сатып алу мөм-
кинлеге бар», — дип ассызыкла-
ды Президент. Аның сүзләренә 
караганда, быелгы хәл кабатлан-
масын өчен, Татарстанда махсус 
программа кабул ителгђн. Шуның 
нигезендә 2 мең гектар мәйданда 
бәрәңгене су сибеп үстерергђ 
ниятлилђр.

Инде менә ничә атна Казан ба-
зарында сату иткән авыл халкы 
нинди төр ризыкларга сорау күп 
икәнлеген белеп бетергән. Саба 
районыннан килүчеләр нәрсәләр 
белән генә сату итми.

— Тимершык, Олы Шыңар, Кур-
сабаш җирлекләре бергә килдек, 
— ди Олы Шыңар җирлеге баш-
лыгы Рөстәм Заһидуллин. — Авыл 
халкының үзеннән арткан продук-
циясен сатабыз. Халык үзеннән 
арткан продукциясе булса, аны 
җирле үзидарә алып килеп бирә. 
Без аны исемлеккә теркәп куябыз. 
Алар әйткән хак белән сатып , ак-
часын кайтарып бирәбез. Арадаш-
чылардан башка дигән сүз инде 
бу. Без каз, үрдәк, чеби ите, ка-
бак, чөгендер, бәрәңге алып кил -
гән идек. Алдагы атналарда ке ше-
ләр балга өстенлек бирсәләр, хә-
зер ит, сөт ризыкларын сорыйлар, 
— ди авыл җирлеге башлыгы.

Сабалылар алып килгђн эрем-
чекне килограммын — 80, ярты 
литрлы банкадагы каймакны — 70, 
1,5 литрлы шешәгә тутылган сөтне 
— 25, йомырканың бер дистәсен 
— 25, тавык итенең килограммын 
150 сумнан, ә хуҗалыкта үскән 
бәрәңгене 17 сумнан саттылар. 
Авыл халкының кул эшләрен дә 
алып килгәннәр иде. Шәһәр фа-
тирларында салкын булгач, аңа да 
сорау шактый булган.

Нурлат районыннан килүчеләр 
дә авыл халкыннан җыйган про-
дукцияне киштђлђргђ тезгђн. Үз-
ләрендә үскән суган, бәрәңге, ки-
шер, помидор, кыяр, алма һәм 
башка шундый яшелчәләрне дђ 
сатып алырга була иде. Киекле 

җирлеге башлыгы Фәридә Вафи-
на белдергәнчә, бу якларда елы-
на күрә бәрәңгесе дә уңган. Би-
редә халык күпләп суган игә икән. 
Ярминкәгә дә алар үз суганнарын 
алып килгәннәр. Авылда үскән 
бәрәңгене — 17, суганны 16 сум-
нан саттылар.

Чыннан да бәяләр гадәти көн-
нәр белән чагыштырганда шактый 
арзан иде. Бер килограмм сыер 
итен — 150, сарыкныкын 170 сум-
нан алып булды.

Бал сатучыларның, мәсәлән, ел 
саен ярминкәгә йөргәнлектән, үз 
клиентлары барлыкка килгән. Ар-
ча умартачыларын берләштергән 
Ядъкђр Мөхәммәдиев белдер-
гәнчә, быел бал урман, болынлы-
кларга урнаштырылган умарта-
ларда яхшы булган. Бер баш 
умартадан уртача 15-20 кило-
грамм бал чыккан.

Нурлат районы Әхмәт авылын-
нан килгән Гөлфәния Вафина да 
кызыл, кара миләш, барбарис, бо-
рыч, кабак, каз-үрдәк белән сату 
итә иде. «Яхшы бара», — диде ул 
сатуның ничек баруы белән кы-
зыксынып соравыбызга каршы.

Базарда суйган каз, үрдәк, та-
вык белән беррәттән тере ләрен дә 
алып килгәннәр. Нур лат районын-
нан килгән күркә ләр — 1500, куян 
— 500, тавык — 450, каз — 900, 
үрдәк 500 сум иде.

Шушындый ук ярминкђлђр бу 
атнада да дђвам итте. Президент 
катнашкан ярминкђдђ авыл хуќа-
лыгы ризыкларын ничђ сумга сат-
салар, бу шимбђдђ дђ шул бђя ку-
елган иде. «Арча, Телђче, Аксубай, 
Ђлки, Кукмара, Яћа Чиш мђ, Мама-

дыш, Балтач, Балык Бистђсе, Би-
ектау, Кама Тамагы, Апас район-
нарынннан килгђн авыл халкы 
берничђ Казан базарында сату ит-
те. Њзебезнећ республикада ќи-
тештерелгђн џђм њстерелгђн то-
варларны шђџђр халкына «Татпло-
доовощпром», «Вамин-Татар стан», 
«Татпотребсоюз», «РАЦИН», «Ак 
барс», «Алтын башак» «Полимекс», 
«Юбелейная» ќђмгыять лђ ре  тђкъ-
дим итте» , — дип хђбђр итђ авыл 
хуќалыгы џђм азык-тљлек министр-
лыгыныћ матбугат њзђге.

Бу кљнне башкалага 486 маши-
нага тљяп 1 мећ тонна бђрђћге, 
24 тонна кђбестђ, 9,5 тонна ки-
шер, 8 тонна чљгендер, 100 тонна 
суган, 22,7 тонна сыер ите, 35 тон-
на карабодай, 85,6 тонна он алып 
киленгђн иде. Моннан тыш тљрле 
ярмалар, шикђр комы, сљт, печђн, 
салам џђм башка шундый товар-
лар да сатылды. Шђџђр халкы ар-
зан ризыкка рђхђтлђнеп кинђнде. 
Чират торып бђрђћгесен, суганын, 
итен џђм башкасын алды. Бер кљн 
эчендђ ярминкђдђ 29 миллион 
сумлык азык-тљлек сатылган.

Шул ук кљнне «Парк Хаус» сђњ-
дђ њзђге янындагы мђйданда њз-
лђ ре њстергђн яшелчђлђр, ясаган, 
теккђн ђйберлђр белђн мђктђп 
уку чылары, џљнђр училищесында 
белем алучылар катнашты. Укучы-
ларныћ књћеллђрен биреп бизђл-
гђн сату љстђле яныннан беркем 
дђ буш кул белђн китмђде. Кап-
чыклап суганын, бђрђћгесен ал-
ды. Химикатсыз њскђн кишер, чљ-
гендерне кышлыкка, дип књплђп 
алдылар.

Зөләйха НАСЫЙРОВА.
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Режиссер Юрий Фетинг төшер-
гән «Бибинур» фильмы (сценари-
ен драматург Мансур Гыйләҗев 
язган) VI халыкара мөселман ки-
носы фестивалендә ике бүләккә 
лаек булды. Ул «Иң яхшы тулы ме-
тражлы нәфис фильм» номи-
нациясендә җиңү яулады. Шулай 
ук «Тулы метражлы нәфис фильм 
да иң яхшы хатын-кыз роле өчен» 
номинациясендә төп герой Биби-
нурны уйнаган Г.Камал исе-
мендәге академия театры артист-
касы Фирдәвес Әх тәмова бүләк-
ләнде.

Татар матбугат чаралары «Би-
бинур» фильмы турында күп яз-
ды. Алар татарның хәзер «Биби-
нур» фильмы белән теләсә кай-
сы дөнья киңлеген иңли торган, 

теләсә нинди фестивальдә кат-
нашырлык кинобыз бар дип авыз 
тутырып әйтә алуын билгеләп үт-
те. «Фәлсәфи тирәнлек, фильмның 
башы һәм ахыры тәңгәл килү, ми-
стик вакыйгалар белән әсәрнең 
эчтәлеген ача белү — болар ба-
рысы да режиссерның табышы, 
таланты турында сөйли. Рус тел-
ле режиссер Юрий Фетингның 
татар мохитен шулкадәр нечкә 
тоемлавы, милли хисләрне күңеле 
белән аңлый белүе барыбызны 
да сокландырды», — диләр мат-
бугатчылар.

«Бибинур» фильмының сюжет 
сызыгы болайрак корылган: ин-
де өлкән яшьтә булган Бибинур 
төш күрә. Ул тиз арада җомга 
көнне бу дөнья белән саубулла-

шырга тиеш икән. Бибинур, үл-
гәнче, бурычларын биреп бете-
рергә һәм Мәңгелек белән очра-
шуга әзерлә нергә тиеш. Әмма 
көтмәгәндә аның авылында кри-
минал белән шөгыльләнүче эш-
куарлар һәм җир биләүчеләр 
пәй да була. Алар иске зират ур-
нашкан җирне табыш китерер-
лек итеп сатып җи бәрергә тели. 
Аларның берсе — Җиһангир 
исем лесе озак еллар чит илдә 
яшәп кайткан һәм мул тормыш-
ка ияләнгән кеше була...

«Бибинур» фильмының про-
дюсеры Светлана Бохараева 
сүз лә ренчә, фильмны төшерү 
җи ңел булмаган. «Бу сәхнәдә 
фильмны эшләүдә катнашкан 
ике йөзләп кеше басып торыр-
га тиеш. Бу — безнең уртак приз, 
— диде ул, фестиваль бүләген 
өскә күтәреп. — Әлеге фильм та-
тар авылы, аерым бер татар 
әбисе турында гына түгел. Ул — 
безнең ничек яшә вебез хакын-
да». Светлана Бохараева «Биби-
нур» фильмының халыкара мө-
сел ман киносы фес тивалендә 

җиңүен яхшыга юрады һәм әлеге 
фильмны дөнья тамашачысына 
танытуда этәргеч булуын бил-
геләп үтте.

Фильмның режиссеры Юрий 
Фетинг, үз чиратында, РФ һәм ТР 
Мәдәният министрлыкларына рәх-
мәтен җиткерде. Казанда бары-
сының да яхшы икәнлеген, әмма 
тулы көченә эшләүче киностудия-
нең булмавын әйтте. Шул ук ва-
кытта Татарстанда бу мәсьәлә бе-
лән шөгыльләнүчеләрнең барлык-
ка килүенә канәгатьлек хисләрен 
белдерде.

Бибинур ролен уйнап, фести-
валь нең «Тулы метражлы нәфис 
фильмда иң яхшы хатын-кыз ро-
ле өчен» номинациясендә төп 
бүләкне алган Фирдәвес Әхтәмова, 
сәхнәгә чыккач, дулкынланудан 
берникадәр вакыт сүзен дә әйтә 
алмый торды. Сүзен бисмиллә 
белән башлап җибәргән Фирдәвес 
ханым: «Миңа бөтен әйбер көт-
мәгәндә килә. Монысы да шулай 
булды», — диде.

«Татар-информ» агентлыгы.

Нинди сорау инде бу, дип 
гаќђплђнер авыл кешесе. 
Шђџђрнећ генђ ул начар исе 
бар, ул да булса машина, 
завод-фабрика тљтене. 
Ђ авылда ислђрнећ тљрлесен 
тоярга мљмкин. Чљнки авыл 
салават књпере кебек: 
чђчђклђр, бакчадагы алма, 
печђнлектђге печђн исе, 
каен себеркелђре, ђ яћадан 
печђн арасындагы 
мђтрњшкђлђр, тузан џђм 
крестьянныћ тир исе, кар 
џђм яћгыр...

Тирес исе дђ борынга бђрелђ, 
моннан башка булмый инде. Ва-
кыт-вакыт ќил сезнећ якка да 
иссђ. Бу исне иснђњ ул кадђр њк 
рђхђт тњгел, ђ кая барасыћ. Сы-
ердан башка — сљт, њгездђн баш-
ка — ит, тавыктан башка йомыр-
ка барлыкка килми. Ђ терлеклђр 
ашыйлар, эчђлђр, гђњдђгђ арталар 
џђм, гафу итегез, њз йомышларын 
да њтилђр. Никадђр књбрђк мал-
туар, кош-корт булса, шулкадђр 
ти ресе дђ књп була. Аныћ да ба-
зар бђясе бар, органик ашлама 
буларак кыйммђте зур. Органик 
катнашма исђ ќирне туендырып, 
аныћ сыйфатын бермђ-бер арт-
тыра.

Књптђн тњгел гадђти булмаган 
хђл килеп чыга. Тњбђн Кама рай-
онындагы Кызыл Чапчак кешелђре 
бер авылдашлары хуќалыгыннан 
тавык тизђге исе килђ дип проку-
ратурага шикаять белдерђлђр. 
Ђйе, чынлап та, бу беренче апрель 
шаяртуы да, кљлке дђ тњгел, ни 
кыз ганыч, тормыштан алынган. 
Ярар, бу тормышта нђрсђ генђ 
булмас дип тђ куясыћ. Кемнђрдер, 
књпме сыра, аракы эчђ алулары ту-
рында ярышырга, кемдер еракка-
рак тљкерње турында мактанырга, 
љченчелђр исђ бер аякта књпме ба-
сып торуын санарга мљмкин. Ни-
чек инде шушылар рђтендђ иха-

тадан тирес исе килђ дип ху-
ќа ны судка бирмђскђ?! Бездђ 
бит демократия, бљтен нђрсђ 
мљмкин хђл!

Бу вакыйганыћ ић кызы-
гы џђм ић кызганычы да 
шун да: Тњбђн Кама проку-
ратурасы бу эш буенча тик-
шерњ эше башлап ќи бђр-
гђн . Џђм... район хљ кем чыга-
ру органы шикаятьне ка ра-
ган нан соћ, ху ќа лык та кош-корт 
тотмаска дигђн карар чыгарган.

...Тавык тизђге исенђ чыдап 
булмый, яшђњ мљмкин тњгел», — 
ди фермер Илнур Зђйнуллинныћ 
књршелђре. «Яшђњ мљмкин тњгел» 
дигђн сњзлђргђ бераз бђлки 
аћлатма биреп њтђргђ кирђк бул-
гандыр. Мђсђлђн, минем бернин-
ди истђн дђ борыным ќыерыл-
мады. Тавык кетђклегендђ бары-
сы да тђртип иде.

Шунысы кызык, биредђ Тњбђн 
Кама прокуратурасы хезмәткәр-
ләре булдымы икђн?

«Тизђк исе иртђнге якта ук бар-
лыкка килђ, чама белђн сђгать 
дњртлђр тирђсендђ џђм соћрак 
кичке якта да кабатлана, — дип 
сљйли Фђния Хђкимханова. — Мин 
аныћ бизнесына каршы тњгел. 
Књрше белђн бик тату яшисе килђ 
дђ бит. Ђмма безгђ дђ бик авыр. 
Ул њзенећ кош-корт кетђклеген 
авылдан читтђ корсын, яисђ берђр 
тљрле ќиллђткеч куйсын. Њрдђк, 
казы су колонкасы янында, бљтен 
пычрак шунда. Болай яшђп бул-
мый бит инде».

Ђнђ шулай итеп фермер Ил-
нур Габбас улыныћ крестьян-
фер мер хуќалыгыныћ эшчђнле-
ген туктатырга дигђн карарга ки-
лђлђр. Нигез итеп санитар та лђп-
лђр алына. Тавык саны 100 меңгә 
кадәр булса, ул яшәү урыннан 
300 метр читтә урнашырга тиеш 
икән. Чынлыкта да кагыйдђлђр 
буенча махсус шундый пункт ак-
ка кара белђн язылган.

Тукта, ђ 100 мећ башка кадђр 
дигђне нђрсђ соћ бу? Берђмтеклђп 
санаганда бу 10, 5 мећ дигђн сњз-
ме? Бђлки 2 тавыктыр. Тљгђл генђ 
бернинди аћлатма да юк. Димђк, 
район суды санитар талђплђр бу-
енча ђлеге пунктларга тукталган. 
Ђмма конкрет хђл књз алдында то-
тылырга тиеш. Нинди тљгђл ва-
кыйгалар турында сњз бара соћ? 
Анализлап карыйк. Илнур Зђйнул-
линныћ йорт кошлары аз тњгел. 
Дњрт мећлђп тавык, ике мећлђп 
каз, ярты мећлђп њрдђк, бњдђнђлђр 
дђ бар. Тулы бер ферма. Мљгаен, 
биредђ исе дђ, тавык-казныћ 
каћгылдаганы да ќитђрлектер.

Ђмма мондый хуќалык эшчђн-
леген туктатырга ниндидер бил-
геле бер талђплђр куеп буламы? 
Бу бит авыл ќире. Зур џђм кечке-
нђ авыллар тирђсендђ гомер буе 
тљрле-тљрле терлек фермалары 
торды. Беркемнећ дђ аны ябарга 
дигђн карар чыгарганы булмады .

Бђлки эш монда ниндидер ис-
тђ  генђ дђ тњгелдер. Сђбђпне баш-
кадан эзлђргђдер... Илнур Зђй нул-
линныћ бер књршесе эре завод 
хуќасы икђнен белеп алдым, Кы-
зыл Чапчакта йорты бар. Ул да 
ђлеге шикаятькђ кул куйган. Про-
куратура һәм хөкем орга нының бу 
эш кђ карата мљнђ сђ бђтен аек акыл 
белђн тњгел, ђ ниндидер йогынты 
ясаучы кеше лђр мљнђсђбђ тендђ 
хђл ителње дђ аћлашыла.

— Ул бик тырыш, эшчђн, максат-
чан. Безгђ андый кешелђр бик ки-
рђк , — дип сљйли Илнур Зђй нул лин  

турында Тњбђн Кама райо ны ныћ   
авыл хуќалыгы џђм азык-тљ лек 
идарђсе башлыгы Мљ нир Мић нул-
лин. — Књплђр эш тђн куркып, авыл-
дан китђлђр, ђ ул ки ресенчђ авыл-
га кайтты. Безгђ бит хђзер авыл-
дагы яшђешне сак лап калу мђсьђ-
лђсен дђ књтђрергђ кирђк. Илнур 
кебеклђр књбрђк булса иде ђле.

Илнурга исђ ђнђ шундый эшкђ 
хирыслык бабасыннан књчкђн. Ул 
хђлле крестьяннан саналып, кђќђ-
лђр тоткан. Шућа да нђселлђренђ 
кђќђнекелђр дигђн кушамат та-
гылып калган.

— Хђзер исђ минем яћа куша-
матым бар — Кызыл Чапчакта 
мића тавык дигђн исем тактылар, 
— дип кљлђ Илнур Габбас улы. — 
Мин бит эшмђкђрлегемне 2004 
елда тавыклардан башладым. 
Баш та ђйлђнешкђ њз акчаларым-
ны салдым. Тњбђн Кама шђџђрендђ 
яшђгђндђ минем сату-алу эшем 
бар иде. Соћрак авылга кайтасы 
килде, авылдагы эшем мића књб-
рђк ошый башлады. Аннан соћ 
«Россельхозбанк»тан кредит ал-
дым. 2008 елда 300 мећлек суб-
сиядиялђнгђн ссуда рђсмилђш-
тердем. Соћрак тагы 700 мећ. 
«Россельхозбанк»тан кредит алу 
бермђ-бер файдалы. Чыгымнар-
ныћ љчтђн икесе дђњлђт тарафын-
нан субсидиялђнђ бит.

Ђнђ шулай Илнур Габбас улы 
колачлы эш алып бара. 2009 ел-
дан фермер буларак исђплђнђ. 
Кукмара районыннан 15 токымлы 
тана кайтарткан. Аныћ сњзлђренђ 

караганда, љч-дњрт елдан кљненђ 
30-35 литр сљт бирерлек сыерлар 
булачак. Дђњлђт программасы бу-
енча ярты бђясенђ саву аппарат-
ларына ия булган. Шундый ук яр-
дђм белђн дућгызлар да алырга 
мљмкин. Шђхси милке итеп 300 
гектар ќир алган.

Тњбђн Кама суды карарыннан 
кђнагать булмаган Зђйнуллин эш-
не ТР Югары судына тапшырган, 
хђзер аныћ чишелешен кљтђ. Бер 
њк вакытта ТР Арбитраж суды бе-
лђн дђ хђл ителђсе мђсьђлђлђр 
бар. Санитар талђплђрне њтђмђгђн 
љчен фермерны 500 сумлык 
штрафка тарткан алар. Эшмђкђр 
љчен ђллђ ни зур сумма да тњгел, 
ђле суд юлын таптап књбрђк тђ чы-
гым чыгуы ихтимал. Ђмма Зђй нул-
лин ул штрафны махсус тњлђми.

— Мића ул штрафны тњлђњ 
ќићелрђк тђ булыр иде, тик мин 
тњлђмим. Ђгђр ул акчаны бирсђм, 
хатамны таныйм булып чыга тњ-
гелме соћ?! Мин бернинди кагый-
дђ дђ бозмадым. Ростехнадзор-
дан килеп сарайлар белђн књрше-
лђр арасын хђтта њлчђмђделђр дђ. 
Зарарлык буенча да бернинди 
анализ њткђрелмђде.

...Зђйнуллин бњген Тњбђн Кама 
районының гаилђ фермалары бу-
енча ныклы кандидат булып тора. 
Аныћ њзенећ дђ ђнђ шундый фер-
малар тљзњ телђге зур. Күпләр 
өчен киртә булып торган залог 
белән дә аның бернинди пробле-
масы юк.

— «Россельхозбанк»тан тагын 
3,5 миллион сумга кредит алыр-
га телим, — дип планнары белђн 
уртаклаша ул. — Ђгђр барып чык-
са, фермер хуќалыгымны кићђй-
тергђ исђп. Ђлбђттђ, хђзер мон-
дый эшлђр авылдан читтђ баш-
карылачак. Суд карарларыннан 
туйган. Мића бит хђзер «Россель-
хозбанк»ныћ Татарстан филиа-
лыннан алган кредитларны каплап 
барырга кирђк. Ђгђр дђ эшемне 
туктатсам, каян акча алыйм.

Сабак фермер љчен файдага 
гына булган књрђсећ. Ул эре фер-
маларны авылдан читтђ тљзергђ 
дигђн карарга килгђн. Нигђ ђле 
књршелђр белђн сњзгђ килергђ? 
Кош-корт кетђклегендђ санитария 
мђсьђлђсендђ игътибарын артты-
рырга исђп тота. Тиресне дђ ќый-
маска, вакытында кырга чыгарыр-
га уйлый.

Гөлия ГАБДРАХМАНОВА.

БӘХӘСЛЕ ВАКЫЙГА

ФЕСТИВАЛЬДӘ

АВЫЛДА
ИС БУЛАМЫ?

Үзебезнең Бибинур
«Бибинур» фильмы VI халыкара мөселман киносы 
фестивалендә ике бүләк алды
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90 нчы еллар башында 
базар мљнђсђбђтлђренђ књчњ 
дљрес юлдан китђ алмаган 
хуќалыкларга гына тњгел, ђ 
бљтен куллану системасына 
кагылды. Авыл кешесе 
айлар, кайберлђре еллар 
буе акчасыз эшлђде. Хезмђт 
хакын књп вакыт икмђк, 
печђн, май џђм сыр белђн 
бирђ башладылар. Кибеткђ 
барып алырга акча юк иде. 
Райполар куркуга калды, 
алар ђкренлђп таркала 
башлады.

Авыл белђн нђрсђ булыр. 
Бигрђк тђ кечкенђлђре нишлђр? 
Кем аларга ипи, тоз џђм шырпы 
китерер?

…Еллар узды. Ђкренлђп базар-
ныћ да механизмы аћлашыла 
башлады. Бушлыкны эшмђкђрлђр 
њз кулына алды.

Нурлат районында 82 авыл 
бар. Биредђ сђњдђ эше тулысын-
ча коммерсантлар кулында. 215 
азык-тљлек, 332 гомуми кулланы-
лыш товарлары кибете эшлђп 
килђ. Сђњдђ нокталары барлык ха-
лык яши торган урыннарда бар. 
3-5 кеше аз яшђгђн авылларда да 
хђтта график буенча књчмђ сатып 
алу оештырыла.

Киекле авылында исђ безне 
чирђм кимереп йљрњче сарыклар 
каршы алды. Кић урамныћ ике 
ягында да яхшы љйлђр, бакчада 
алма џђм ќимеш агачлары, ђле 
яшелчђ бакчалары тулысынча чи-
стартылмаган.

Монда ике кибет. Берсе 24 
сђгатьлђп эшли торганы, кызыл 
кирпечтђн тљзелгђне Халидђ Ђб-
делмәнованыкы. Ул њзе юк, кибет 

љстђле артында сатучы Резеда 
Мђхмњтова. Элек пешекче булып 
эшлђгђн, бирегђ тормышка чык-
каннан соћ џљнђрен дђ алышты-
рырга туры килгђн. Баштарак 
авыр булса да, соћыннан књнегђ, 
инде љч ел эшлђњ эчендђ тђмам 
иялђшкђн. Кибетнећ ассортимен-
ты, товар тљре шактый књп, кибет 
карап торышка да ярлы књренми 
— ипи-печеньесы, пешерелгђн 
колбасаныћ гына да тугыз тљре 
бар, ярымысланганы — сигез, 
тљрле балыклар, сыр тућдырма, 
конфетлар... Ђлбђттђ инде алко-
голь эчемлеклђр, алардан башка 
буламыни. Шул ук вакытта монда 
кљнкњреш товарлары — табак-са-
выт, кием-салым, кер юу порошо-
гы, шђхси гигиена ђйберлђре. Ки-

бетчегђ барысын да истђ калды-
рырга, сатып алучы ђйткђнне тиз 
генђ эзлђп табарга гына кала.

Сатучы кљнгђ 17-18 мећ сумлык 
сата. Бђйрђмдђ, пенсия алган ва-
кытта, ђлбђттђ, табыш күбрәк бу-
ла. Шул ук вакытта монда ќђйге 
ял чорында шђџђрдђн балалар 

кайтып тљшђ. Ђбилђргђ оныклар-
ны да сыйларга туры килђ. Кибет-
челђр шулай ук мондагы гаилђ 
бђйрђмнђрен дђ яхшы белђ, ае-
рым заказлар да кабул итђ. Сђњдђ 
итњнећ кызыклы яклары ачыла 
тљшђ, эш темпы да арта.

Сатып алучылар да Резеданыћ 
эшеннђн канђгать, њзе сљйкемле, 
эшен чынлап та бик телђп баш-
кара икђн. Сораган азык-тљлекне 
дђ, башка хуќалык товарларын да 
вакытында кайтарта. Хатын-кыз-
лар гел яћа ипи генђ алып тору-
ларына, азык-тљлекне књп књ лђм-
дђ алып куймауларына басып яса-
дылар. «Шђџђрдђге кебек яши-
без», — дип љстђп куярга да оныт-
мадылар.

Сатып алучылар Резеданыћ 
ышанып товар ќибђрњенђ дђ рђх-
мђтле. Ђгђр дђ аз гына пенсия 
алып яшђњче пенсионер ђбинећ 
акчасы бетђ икђн, ул аларны язып 
та тора. Акчаны да тљгђл итеп ки-
ре кайтарып бирђ белђ. Мондый 
сыйфатлар Рузилђ Нуруллина бе-
лђн Кадрия Гыйззатуллинага да 
хас. Барысы да алар шушы авыл 
кешелђре бит. Еллар дђвамында 
ышанычлы саклап яшђњ дђ зур 
абруйлык булып тора.

Тиз бозыла торган карбыз, ка-
вынны хуќабикђнећ ире алып 
кайта икђн. Шулай ук «Сђламђтлек», 
«Вита» оешмалары ђлеге кибет-
лђр гђ товар китерђ. «Нурлат сљте» 
сљт ризыклары белђн тђэмин итђ. 
Аннан Ђлмђт, Чаллы, Саратовтан 
тљрле ашамлыклар китертелђ.

Кибет тђњлек буе эшли, шућа 
да эш сменалап оештырылган. 
Шу шындый эшкђ тњлђњ яклары ни-
чек соћ? «Хуќабикђм ким-хур ит-
ми», — ди Резеда. Хђзерге вакыт-

та кулына 7 мећлђп акча керђ, љс-
тђ венђ ђгђр дђ табыш 18 мећнђн 
артса, премия акчалары да бирелђ.

Менђ кибетнећ хуќасы Халидђ 
Ђбделмђнова њзе дђ књренде. Ту-
мышы белђн ул Ульяновск љлкђ-
сен нђн. Волгоградта педагогия 
училищесын бетерђ. Халидђ Рђ-
шит кызы њзенећ ничек эшмђкђр 
булып китње хакында сљйлђп њтте. 
Халидђ Киеклегђ юлланма белђн 
килеп, башлангыч класс укучыла-
рын кабул итђ. Озак та тормый 
биредђ кияњгђ дђ чыга. Балалар 
белђн бик яратып эшли ул. Ђнђ 
шулай 18 ел њтеп китђ. Менђ 
књплђрнећ исендђ калган 90 ел-
лар. Тормыш авырлаша бара, ире-
нђ айлар буе хезмђт хакы тњлђми-
лђр, мђктђптђге акча да гаилђне 
саклап калырлык тњгел. Шул ук ва-
кытта кызына операция ясарга ту-
ры килђ. Ђнђ шулай уйга кала 
алар. «Абыем њл вакытта сђњдђ 
белђн шљгыльлђнђ иде. Мића да 
шул юлдан китђргђ кићђш бирде. 
Таныш булмаган эш. Ђмма мин 
тђвђккђллђргђ булдым. Танышла-
рым белђн сљйлђштек тђ ић элек 
Мђскђњгђ кием алып кайтырга 
киттек. Кием-салым ташу шулкадђр 
арыта иде. Сњз белђн генђ сљйлђр-
лек тњгел», — дип сљйли Халидђ 
ханым. Кайберђњлђр алар артын-
нан спекулянтлар дип кычкырган-
да да, тешлђрен кысып тњзђ алар. 
Ђнђ шулай Нурлат урамында да 
сђњдђ итђргђ туры килђ њзлђренђ. 
Баштарак таныш-белешлђр књрен-
сђ, качып та кала торган булалар. 
Ђнђ шулай ул мђктђптђн китђ.

2000 елда Нурлатта беренче 
кибетен ача — бу азык-тљлек ки-
бете була. Аныћ љчен 200 мећ кре-
дит алырга туры килђ. Бина арен-

даларга да, ќиџазлар сатып алыр-
га китђ ул акча. Хђтта ќирле га-
зетага реклама да бирђлђр. Са-
тып алучылар яћа тљр кибетне њз 
итђ. Чљнки кибеттђ ђйберлђр књп 
була. Хали дђ исђ ире белђн 
кљнаралаш Самарага товарга 
йљри.

Ђлбђттђ, башта табыш бљтенлђй 
булмый. Тљрле-тљрле банкларда 
кредит алырга да туры килђ. «Де-
вонкредит», «Татфондбанк», 
«Сбер банк». Хђтта фатирын да ки-
бет љчен дип банкка залогка са-
ла. Соћрак арендага алынган ки-
бет бинасын сатып ала, яћадан 
Киекледђ кибет ача. Ике кибете 
дђ юл љстендђ урнашу белђн дђ 
ота Халидђ. Баштарак исђп-хисап 
эшен њзе алып барса, соћрак хи-
сапчысы барылыкка килђ. «Хђзер 
эшлђњ ќићелрђк. Товар китерњче-
лђргђ срогы чыккан товарларны 
кире кайтарырга да мљмкин. Элек 
без аларны юкка чыгара идек. Бу 
бик табышка зыян китерде. Хђзер 
танышларымнан да качмыйм ин-
де. Артка борылып карыйм да, 
куркып китђм», — дип сљйли ул.

— Аннан педагог булу да књп 
нђрсђлђргђ ярдђм итте. Мђктђпне 
онытып бетермим, ремонт эшлђ-
рендђ булышам, буялар сатып 
алып бирђм. Элек хђйриячелђргђ 
игътибар юк иде, хђзер хакимият 
њзе безгђ мљрђќђгать итђ. Икъти-
садый кризис комачау итсђ дђ, 
ђкренлђп эш бара.

Гаилђбезнећ матди хђле дђ њз-
гђрде. Балаларыма белем бирђ 
алдым. Апаларыма булышам. Тор-
мышым њзгђргђнгђ њкенмим...

Эшмђкђрлђрнећ бер яктан кар-
ганда бар да ал да гљл кебек. Ђм-
ма тљптђнрђк уйласак, књпме кљч, 
књпме югалту-борчылулар! Шућа 
да књплђр мондый авырылыкка 
тњзђ алмый, бизнестан китђ. Ђ 
алар урынына башкалар килђ. 
Тормыш дђвам итђ.

Светлана КУЛАГИНА.

Минем холкым бик авыр иде. 
Кешеләр белән тиз генә арала-
шып китә алмыйм, сөйләшә баш-
ласам, никтер салкыная башлыйм. 
Кая ул, башкаларның моң-зарын 
тыңлау. Сөйли генә башлыйлар, 
минем битараф йөземне күреп, 
туктап калалар. Балачактан бир-
ле шулай мин. Әти-әнием орышып 
та карады, әмма мин њземне 
үзгәртергә теләмәдем.

17 яшь тулганнан соң мин 
үземдә бераз үзгәреш сизә баш-
ладым. Егетләр белән якыннан 
аралашканым булды. Шул холкым 
аркасында берсе дә мине үзенә 
тиң итмәде. Дус кызым белән яћа 
танышлар таптык. Кайбер чакта 
алар белән сљйлђшњ күңелсез дә, 
вакыт-вакыт аерылышасы кил-
мәгән чаклар да булды. Берсендә 
без утырган җиргә бер егет кил-
де. Күптән түгел генә күчеп кайт-
кан икән, кызлар аннан күзләрен 
дә алмадылар. Егет башкалар ке-
бек түгел, њзгђрђк иде, чибәрлеге 
дђ књзгђ ташланды. Барлык кыз-
лар да аны үзләренә карату өчен 
төрле юллар эзли башлады. Әмма 
шунысы гаҗәпкә калдырды, кыз-
лар арасыннан бары минем белән 
генә ул бик тиз уртак тел тапты. 
Башкалар кебек егетнең муены-
на асылынмадым шул. Үземне бик 
тыйнак тоттым. Соңыннан без 
аның белән интернет аша хәбәр-

ләшергә сүз куештык. Без аның 
белән хатлар алыша, «аська» аша 
сөйләшә башладык. Гадәттәгечә, 
үземне салкын тоттым. Аныћ 
белән дуслар кебек кенә аралаш-
тык. Мәхәббәте турында бөтенләй 
сиздермәде. Шушы егеткђ га-
шыйк булдым бит. Ләкин бу хак-
та иң якын дус кызыма да әйт-
мәдем. Шулай итеп без аның 
белән дуслар буларак аралашуы-
бызны дәвам иттек.

Баштарак барысы да җай гына  
барды. Бу ир-егетләрне күпме кө-
тәргә була дип, акрын гына дил-
бегәне үз кулыма алырга булдым. 
Әмма... Көннәрдән бер көнне ул 
миңа дусларча гына серен чиште . 
Баксаң, ул дус кызымны яратып 
йөри икән. Ләкин үзе сүз баш лап 
әйтергә ояла. Шуңа күрә дә ике-
сенең дә дусты буларак ярдәм 
итүемне сорады. Ә мин тугры эт 
кебек, ярдәм итәргә сүз бирдем. 
Башкача чарам юк иде шул. 

Ике ялгыз йөрәкне мин бик 
теләп дуслаштырдым. Лђкин алар 
арасында булган хәлләрне бик 
тыңламаска тырыштым, киңәш-
ләремне бирмәдем. Аңа дус кы-
зым ошый икән, нигә әле бәхетле 
пар арасына керергә тиеш, дип 
уйладым.

...Кояшлы җылы көннәрнең 
берсе иде. Мин өйдә интернетта 
утырам. Ул «аська»сын ялгап, ми-

нем белән аралаша баш-
лады. Аның йөзе бик бор-
чулы иде. Ђйтүенчә, ип-
тәш кызым белән алар 
арасында нидер булган, 

гадәттәгечә аларга ярдәм кирәк. 
Ун минуттан соң без аның белән 
урамда очрашырга сүз куештык. 
Тиз генђ очрашырга ризалык би-
рүемә үзем дә га ќђп лђн дем, алар 
арасына кермәскә дип ант эчкән 
идем түгелме соң?

Аякларым атларга теләмәсә 
дә, мин аның белән очрашырга 
чыктым. Дус булып йөргән еге-
тем кызы белән булган хәлләрне 
сөйли башлады. Мин түзмәдем, 
эчемдә булган бар ярсуымны 

аның адресына юллый башла-
дым. Үземнең аны яратуымны, 
аннан башка яши алмаячагымны 
ярсый-ярсый әй тер гә керештем. 
Ул мине кочагына алып, бер сүз 
әйтмичә тыңлады. Сөйләп бетер-
гәннән соң аның куеныннан чы-
гарга теләп тыпырчына башла-
дым. Әмма ул ычкындыр мады, 
үзе нең көчле куллары бе лән бик 
нык кысып кочаклаган иде шул. 

Бары бераз тынычлангач кына, 
мине яратуын белдерде...

— Мин дә сине яратам, — ди-
де ул. — Бер күрүдә гашыйк бул-
дым үзеңә. Сине күрмәсәм, акыл-
дан шашар дәрәҗәгә җитә идем. 
Бу хакта егетләргә дә әйттем. 
Әмма алар синең холкың бик на-
чар, аралашу бик авыр икәнен 
аңлаттылар. Ике араны якынай-
тырга телђп талпынып карадым, 
әмма салкын идең шул син. Наз-
лы күз карашларымны да сиз мә-
дең. Бөтен өметем сүрелде. Дус 
кызың белән дә сөй ләшеп кара-
дым. Ул безгђ берничек тә яр дәм 
итә алмаячагын белдерде. 
Нишләргә белми йөргән көн нә-
рем дә бер дус тым миңа си нең 
хис лә рең не тик ше рергә ки ңәш 
итте... Барысы өчен дә гафу ит 
син мине. Сине яратуым шушы 
ялганга барырга этәрде. Башкача 
булдыра алмадым...

Мин сүзсез генә аны тыңлап 
тордым. Эндәшерлек хәлдә тү-
гел идем шул ул чакта. Бары 
бер ничә минуттан соң гына 
янымда яраткан кешем басып 
торганын аңладым. Ул — минем 
язмышым...

Менә инде без ике ел бергә. 
Безнең арада барысы да яхшы. 
Кайбер вакытларда әрләшкән 
чак ларыбыз була. Яраткан ке-
шемне үз янымда тоту өчен миңа 
холкымны үзгәртергә туры кил-
де. Бергә булуыбыз белән бик 
бә хетле без.

ФИЛСИНӘ И.

КЕЧЕ БИЗНЕС

ГАИЛӘ СӘГАТЕ

Ул — минем язмышым...

ТАНЫШЛАРЫННАН КАЧМЫЙ...



10 23-29 сентябрь, 2010 ел

Тамашачыныћ бу кадђр 
кинђнеп ќыр тыћлаганын 
књптђн књзђткђнем юк иде. 
Ул кушылып ќырлау 
дисећме, бер-берсенђ карап 
серле елмаеп кул чабулар 
џђм кабат моћ дђрьясына 
књмелњ. Мондый рђхђтлек 
биргђн концертлар аз була. 
Сентябрь аеныћ беренче 
кљннђрендђ без нђкъ 
књћелебез телђгђн ќырларны 
тыћладык. Яраткан 
ќырчыбыз Рамил Миндияр 
џђрвакыт њзе булып калуын, 
халкы мђхђббђтенђ 
тугрылыгын тагы 
бер кат дђлиллђде.

Миндияр њз моћы, њз тавышы 
белђн ќырлап яшђгђн ќырчы-
ларныћ берсе дияр идем. Аны 
башкалар белђн џич кенђ дђ бу-
тап булмый. «Тђрђзђдђ тулган ай», 
«Зинџар љчен кермђ тљшлђремђ», 
«Кайт, иркђм, Сђрвиназ», «Ак кау-
рыйлар», «Синнђн башка», «Ђгђр 
књзлђремђ карасаћ» ќырлары ба-
ры тик аныкы буларак кына ка-
бул ителђ. Ђгђр дђ ул кулына ги-
тарасын да алып чыкса, зал су-
лыш та алмыйча тыћлап тора. Та-
машачы янына њзе тљшеп, кар-
шыћа басып ќырласа, дулкынлан-
мыйча калып булмыйдыр. Џђр-
хђлдђ шушы тавыш сине њз ар-
тыннан ияртергђ дђ, моћ дђрья-
сында йљздерергђ дђ сђлђтле. 
Моћ артыннан моћ агыла. Ќырчы 
књћелендђге хислђр хђтта залга 
да сыймый...

Соћгы вакытта ќырчы «Аксу» 
студиясендђ 90 ќырын 5 дискка 
туплап чыгарды. «Ђгђр књзлђремђ 
син карасаћ», «Ђтием кићђшлђре», 
«Кайт, иркђм, Сђрвиназ», «Соћла-
ма», «Синдер татар кешесе» ќы-
ен тыклары бик ќылы кабул ител-
де. Моћсу, сагышлы књћелне куз-
гата торган ќырларын Миндияр 
туплый алган. «Џђрберсенђ халык 
ќырларын да, њзем язганнарын 
да, комозиторларныкын да кер-
тергђ тырыштым. Ќырлар ќырла-
нырга, аларны халык ишетергђ 
тиеш. Концерт бит ул елга бер 
генђ булырга мљмкин. Ђ дисклар-
ны исђ телђгђн кеше тыћлый 
ала», — ди ул.

Камал театры сђхнђсендђ узган 
ђлеге концерт чын мђгънђсендђ 
гаилђ бђйрђмен хђтерлђтте. Бе-
ренче дђн, гаилђнећ тљп нигезе, 
тљп шарты булган мђхђббђт те-
матикасы ќырчыныћ репертуа-
рын тђш кил итђ. Икенчедђн, Мин-
диярныћ њз тавышы белђн ярат-
кан ќырларыбызны башкаруы 
йљрђгебезгђ сары май булып ят-
ты. Ђ љченчедђн, тулы бер кон-
цертны сљекле тормыш иптђшенђ 
багышлап куюы белђн дђ сокла-
нырга мђќбњр итте Рамил Мин-
дияр. «Син минем мђк чђчђге, син 
минем роза гљлем», дип ќырлый-
ќырлый сђхнђгђ Наилђ Ибраџи-
мованы дђште ул. Наилђ ханым 
концертны тагы да тулыландырып 
ќибђрде. Чыннан да ал тљстђге 
књлмђк киеп чыгып мђк чђчђге џђм 
роза гљлен хђтерлђтте ул. Камал 
театры актрисасы Наилђ Ибра џи-

мова да Рамил Миндияр кебек та-
тар тамашачысы љчен кадерле 
шђхес. «Ђнилђр џђм бђбилђр»дђ 
— Алтынчђч, «Ђбилђргђ ни ќит-
ми» ендђ Ђкълимђ рольлђре белђн 
бигрђк тђ истђ калды ул. Палый 
тњти, Фђрештђ образларын ќире-
нђ ќиткереп уйнавы белђн дђ со-
кландырды артисткабыз. Њзе уй-
наган рольлђренђ генђ тњгел, ђ 
сђхнђдђге партнерларына карата 
да игътибарлы булуы хакында 
юбилярны котларга чыккан хез-
мђттђшлђре бђян итте. 40 елдан 
артык гомерен сђхнђгђ багышла-
ган Татарстанныћ халык артисты 
Наилђ ханым Ибраџимова адресы-
на ќылы сњзлђрне Рушания Юка-
чева, Хђлим Ќђлђй, Ђсхђт Хисмђт 
сљйлђде. Ђ сљйлђр сњзлђр бик књп 
ќыелган шул. Хезмђт тђшлђре, 
бигрђк тђ театр дигђн зур йортныћ 
мљхтђрђм директоры Шамил 
ђфђнде Зиннуров сњз алып, алар-
ны гаилђ бђйрђме белђн тђбрик 
итте. Бу гаилђгђ ныклы сђламђтлек, 
књћел тынычлыгы телђде.

Парлы тамашалары белђн сок-
ландырган бу гаилђ тормышныћ 
ямен мђхђббђттђ булуын тагы бер 
кат исбатлады. Мђхђббђтне исђ 
џђркем таба белергђ, ђ тапкач 
югалтмаска кирђк, мђхђббђтсез 
яшђп булмый дип саный Рамил 
Миндияр. «Љенђ кайтасы килмђгђн 
кешене аћламыйм. Мин яратып, 
сагынып кайтам. Безнећ љйдђ 
бђхђс иќади љлкђдђ генђ чыга. 
Наилђнећ њз фикере, минем — 
њземнеке», — дип сљйлђде ул бер 
ђћгђмђсендђ. Наилђ ханым исђ 

њзен бик бђхетле икђнен, бер-
берсенђ ышанып, таянып џђм 
хљрмђт итеп яшђњлђрен ђйтђ. Бер-
берећнећ књзлђренђ карап, моћ 
дљньясына уралып ќырлый алу 
књп нђрсђ турында сљйли. Бу халђт 
артистлардан тамашачыларыћа 
да књчђ алса, моннан да зур шат-
лык юктыр. Ихлас хислђр бары-
бер љстен кала ул.

Зал моћга уралган. Ђйтерсећ 
лђ сђхнђдђге ќырчы белђн тама-
шачы бербљтен булган. Моћ ар-
тыннан моћ агыла. Ќырчы књће-
лендђге хислђренђ сыя алмыйча 
тамашачы янына залга тљшђ. Та-
ныш ќырлар, књпме таныш моћ-
нар, их... табасы иде нђкъ шундый 
мђхђббђтне!!!

МӘЗӘКЛӘР

СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

Мђгариф бњлеге инспекторы 
белђн мђктђп директоры урам 
буйлап баралар икђн. Бара тор-
гач, урамдагы куакларны сынды-
ручы бер малайга књзлђре 
тљшкђн.

— Тђртипсезлек! — дигђн ин-
спектор.

Директор кызарынган, 
бњртенгђн дђ, малайга:

— Хђмитов, нишлђвећ бу?! — 
дип кычкырган.

— Ђти, безнећ фамилия алай 
тњгел бит! — дигђн малай.

* * *
Сљйлђшергђ яратучы бер пас-

сажир купедагы бер књршесеннђн 
сораштыра:

— Сезнећ балаларыгыз бар-
мы?

— Улым бар.
— Шђп! Тђмђке тартмыймы 

соћ?
— Юк.
— Яхшы. Тђмђке — агу бит. Га-

фу итегез, ђ карта уйныймы?
— Юк, уйнамый.
— Гаќђп яхшы егет икђн. Аћа 

ничђ яшь?
— Иртђгђ нђкъ бер яшь була.

* * *
— Нигђ син укытучыга кљпђ-

кљндез «Хђерле кич» дидећ?
— Аны књргђн саен књз алла-

рым караћгылана.
* * *

— Син мђктђптђ дђ укыйсыћ. 
Безнећ яктагы кошларны яхшы 
белђ торгансыћдыр инде. Шулай 
бит.

— Ђйе.
— Алайса ђйт ђле, ђнђ теге агач 

ботагындагы кошныћ кайсы 
песнђк тђ, кайсы чыпчык?

— Џи, аны да белмђсђћ! Бил-
геле, песнђк янында утырганы 
чыпчык инде аныћ.

* * *
Улы мђктђптђн кайтып керњгђ, 

атасы аннан:
— Йђ ђле, Фђрит, ђйт ђле, ничђ 

икелећ бар? — дип сораган.
— И, ђти, ир кешелђр вакла-

нып юк-бар турында сљйлђшеп 
маташмыйлар инде.

* * *
Беренче кљн мђктђптђ булган 

малай ђти-ђнисенђ:
— Мин иртђгђ мђктђпкђ бар-

мыйм! — дигђн.
— Нишлђп?
— Ни укый, ни яза белмим, ђ 

сљйлђшергђ рљхсђт итмилђр.
* * *

— Син, малай актыгы, књп белђ 
башладыћ ђле!

— Юк, абый, сез аз белгђнгђ 
генђ шулай књренђ ул.

* * *
Бер хђерче бик фђкыйрь 

берђњнећ ишеге тљбенђ килеп 
ишек каккан. Љй хуќасыныћ ба-
ласы ишегалдында уйный икђн.

— Атаћ-анаћ кайда? — дип со-
раган хђерче.

— Алар сића нигђ кирђк? — дип 
сораган бала.

— Тамагым ач, ашарга сорыйм, 
— дигђн ул.

— Ђгђр дђ мића ипи бирсђћ, 
атам-анамныћ кайдалыгым 
ђйтермен, — дигђн сабый.

* * *
Бер сабый бала, олылар белђн 

ашарга утыргач, кашыгын куя да 
елый башлый.

— Ник елыйсыћ, — дилђр 
аћа.

— Бик кайнар, авызымны пе-
шерђ.

— Азрак кљтеп тор, суынсын.
— Сез бит мине кљтмисез.

* * *
Ђнисе кечкенђ баласын таныш-

ларына алып барган икђн. Хуќа 
балага конфет биргђн.

— Кызым, апага нђрсђ ђйтергђ 
кирђк? — дип, ђнисенећ рђхмђт 
ђйттерђсе килгђн. Бала аптырап 

ђнисенђ карап торган-торган да:
— Ђнигђ дђ берне бир инде, 

— дигђн.
* * *

— Ансын ал, улым. Кеше ашый 
торган гљмбђ ул…

— Ђтием, ђйдђ кайтыйк, мин 
куркам.

* * *
Кечкенђ Фђриттђн сораганнар:
— Сез кайсы урамда торасыз?

— Без урамда тормыйбыз, 
љйдђ торабыз.

* * *
Иртђ белђн барысы да ашы-

гып эшкђ барырга ќыеналар. 
Кечкенђ кыз Сђлимђ болай ди:

— Мин дђ эшкђ барам.
— Ђ кайда эшлисећ соћ син?
— Балалар бакчасында.
— Кем булып?
— Бала булып.

Ќырчы мђхђббђте
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