
Гөлназ МИРХӘЛИЛОВА

Хуҗа абзар ишеген ачуы 
булды, андагы куе пар 
тышка «ашыкты». Сарайдан 
чыккан җылылык йөзгә 
бәрелде. Сарык исе мине 
балачакка алып кайтты: 
әбиемнең сарык йоныннан 
бәйләгән җылы оекбашлары, 
мине салкын көннәрдә 
тућудан саклады ич. Кышкы 
озын кичләрдә, йон эрләүне 
күзәтергә ярата идем мин.
Ә җәй көннәрендә исә,
без авылның бала-чагасы, 
ярты төнгә кадәр, көтүдән 
соң ихатасына кайтырга 
теләмәгән сарык бәрәннәрен 
авыл буйлап эзли идек.

Сарык асраучылар безнең 
авыл да калмады инде. Утын әр-
дә нәсе белән бергә сарык көтү-
ләре дә бетте. Мич башыннан 
чык кан төтеннәр дә күренми. 
Авылда газ булу бик яхшы аны-
сы. Йортларга су кергән, канали-
зация ясалган, авыл урамнарына 
асфальт түшәлгән. Әмма шулай 
да күңел барыбер үткәннәрне юк-
сына. Хәзер авыл җирендә кеше-
ләр дә бик үзгәрде. Бер-берсенә 
кунакка йөрүчеләрне күрмәссең. 
Авыл халкын бер йодрык итеп то-
тып торган милли йолалар, гореф-
гадђтлђр дђ онытыла бара...

Бњген авыл халкы үзенә табыш 
кертә торган хезмәт белән генә 
яшәргә омтыла. Сөт, бәрәңге, мө-
гезле эре терлек ите сатып көн 
күрәләр. Ә менә сарыклар авыл-
да бик аз калды. Авыл халкы фи-
керенчә, сарык хуҗалыкка бик та-
быш китерми. Бу тармак белән 
шөгыльләнергә теләгән һәркемне 

бер сорау кызыксындыра: аның 
продукциясе файда китерәме?

«Билгеле, файдалы», — дип үз 
сүзен исбатлар өчен Буа районы 
Яңа Шәйморза авылында яшәүче 
Рамис Җамалетдинов безне са-
райга алып кереп китте. Эчкә узу 
белән гәүдәгә җылы «йөгерде». 
Бина эчендә җылылык система-
сы уздырылмаса да, утыз градус-
лы салкында да монда бик җылы. 
Чит кешеләр керүен сизеп, бәрән-
нәр бер почмакка елыштылар.

— Мин үземнең сарыкларым 
белән горурланам, — дип сөйләп 
китте Рамис. — Аларны сайлап, 
токымлыларын булдырырга ты-
рыштым. Ниндиләре генә юк 
биредә: ђстерхан, урал, куйбышев, 
роман, меринос. Билгеле, токым-
лы сарыкларны сатып алу өчен 
шактый чыгым тотарга туры кил-
де. Аның каравы алар үзләрен бик 
тиз акладылар. Мисалга, куйбы-
шев токымлы бер яшьлек сарык 
65-70 кг чамасы авырлыкка җитә. 
Мин сарык файда китерми дигән 
кеше сүзе белән килешмим. Аның 
ничек итеп табыш китерүен бе-
лергә генә кирәк.

Сарык кирәк кеше Рамиска чи-
ратка тезелђ икән. Кайбер вакыт-
та ул аларның џђрберсенећ зака-
зын үти дә алмый. Күптән түгел 
генә Корбан бәйрәменә шактый 
кешегә сарык саткан. Бәйрәмнән 
соң да сорап килүчеләр саны ки-
мемәгән. Тәмле иттән авыз итәргә 
теләүчеләр саны књп икән.

— Минем хәзер 120ләп баш са-
рыгым бар. Якын киләчәктә алар-
ның баш санын тагын да артты-
рырга исәбем. Дөрес, сарайда 
урын юк. Шуңа күрә дә озакка суз-
мыйча, яңасын төзергә кирәк. 
Рос сельхозбанкның ярдәменә 

өмет итәм. Җае да чыгып тора 
бит әле. Әлеге банкта «Успешный 
партнер» дигән яңа программа 
барлыкка килгән. Даими һәм ыша-
нычлы клиентларыныћ ярдәмче 
хуҗалыкларын киңәйтүгә ярдәм 
итү максатыннан, банк җиңе ләй-
тергән формада, аз процентлы 
кредит бирә башлаган. Минем уй-
лавымча, әлеге кредитны алырга 
мөмкинлегем бар. Чөнки моңа ка-
дәр дә алардан ике тапкыр кре-
дит алып, айныкын-айга тоткар-
лыксыз түләдем.

Берникадәр сүзсез торганнан 
соң, ул үзенең тагын бер фике-
рен әйтергә булды.

— Кайбер кешеләр кредитны 
бђйлелек дип уйлый. Әмма кре-
дитны түләү кыен димәс идем. 
Шәхси хуҗалыгыңны үстерү өчен 
бирелә торган кредитның про-
цент өлешенә субсидия килә бит. 
Менә шуның аркасында без нык 
алга киттек, — диде ул.

Чыннан да, Ќамалетдинов лар-
ныћ бизнеслары бар яктан да 
кљннђн-кљн чђчђк ата. Итне урнаш-
тыру љчен чит ќирлђргђ барып 
йљрисе дђ юк, клиентлар њзлђре 
килђ. Ђ тирелђрен хуќалар хђзер-
лђњ конторасына тапшыра. Ра мис-
ныћ хатыны књптђн тњгел њзе нђ 
яћа џљнђр сайлаган. Сарык йо-
ныннан юрганнар сыра.

— Беренче генђ тапкыр эшлђп 
каравым ђле, — ди Нурия апа, 
башкарган эшен књрсђтеп. — Њзе-
без љчен генђ сырып карадым. Ях-
шы гына килеп чыкты. Мондый 
юрганнар кешене ќылытып кына 
калмыйча, дђвалыйлар да. Хђтта 
табиблар да сарык йоныннан 
сыр ган юрган ябынып йокларга 
куша. Биле авырган кешелђргђ 
бик тђ файдалы. Мондый кешелђр 

биллђренђ урап та йљри. Минем 
уйлавымча, бу товарны сораучы-
лар књп булыр кебек.

Субсидиялђнђ торган ссуда 
алып, Буа районында шђхси ху-
ќа лыгын мећлђгђн кеше яћарт-
кан инде. Авыл кешесе, хуќалыкта 
ничек итеп эшлђгђннђн соћ гы-
на акча кергђнен њзе генђ белђ, 
анысы . Моныћ љчен кљн-тљн эш-
лђргђ ки рђк. Ђмма кредит ал-
мыйсыћ икђн, эшећне ќђелдерђ 
алмыйсыћ.

— Кредит начар әйбер булса, 
аны алга киткән илләрдә кул-

ланмаслар иде, — ди «Дус-
лык» агрофирмасының «Кы-

рык Сайдак» филиалы җи-
тәкчесе Сәйдәш Исламов. 
— Мин авылда төшеп кал-
ган кеше түгелмен. Ђм ма 
минем берничә баш мөгез-
ле эре терлекне берьюлы 
алырга акчам җитеп бет-
ми. Менә шуңа күрә дә 
Россельхозбанкка килеп, 

кредит рәсмиләште рергә 
булдым. Бу банкта шәхси 

ярдәмчел хуҗалык эшен җә ел де-
рергә теләүчеләр өчен өс тенлекле 
кредит бирәләр. Мин биредә 
берничә кредит рәсмиләш тердем 
инде. Соңгысын шушы көннәрдә 
алдым. Даими, ышанычлы клиент-

лары өчен банк гел мөмкинлекләр 
тудырып тора. Документларны  да 
күпләп җыярга да кирәкми. По-
ручительләр дә әллә ничә кирәкми. 
Менә шуңа күрә бу мөмкинлектән 
файдаланырга булдым.

Сәйдәш Рифкәтовичның хуҗа-
лыгында 6 баш мөгезле эре терлек  
бар. Гаилә башлыгы көн дәва мын-
да эштә. Хуҗалык эшләрен аның 
хатыны Дамира апа алып бара.

— Без вазыйфаларыбызны ал-
маштырдык, — дип көлә Исламов-
лар. — Хатыны хуҗалыктагы эш-
ләрне башкарса, гаилә башлыгы 
йортны тәртиптә тота икђн.

Сәйдәш абый бик үзенчәлекле 
кеше булып чыкты. Аның яратып 
башкара торган шөгыле бар: ул  
гөлләр үстерә. Йорты ботаник ның 
бакчасы кебек. Анда нинди генә 
гөлләр юк.

— Мин аларны күңел тынычлы-
гы өчен үстерәм, — ди йорт ху-
җасы. — Эштән кайткач, аларга 
карыйм да, бар аруларым оныты-
ла. Гөлләргә карап ял итәм.

Кырык Сайдак авылының һәр 
йортында диярлек мөгезле эре 
терлек асрыйлар. Халык сөт, ит 
сатып көн күрә. Сату бәясе арзан 
булса да, авыл кешесенең төп ке-
реме шушы сөт, иттән.

— Без дә кредиттан курыкмый-
быз, минем, мисалга, авыл хуҗа-
лыгы банкында ике кредитым бар. 
Башта 150 мең алган идем, аннан 
100 мең сум, — ди ферма мөдире 
Радик Шәрәфетдинов. — Кредит-
ны бик тиз рәсмиләштердем. Бер 
атна эчендә акчасын да бирделәр. 
Банкта эшләүче хезмәткәрләр дә 
клиентлар белән эшли беләләр.

Ахыры 2 нче биттә.

Якын көннәрдә Татарстан га-
лимнәре терлек азыгы җитеш-
терү буенча максатчан програм-
ма әзерләү эшенә керешергә 
ниятли. Татарстанда 1 милли-
он баштан артык мөгезле эре 
терлек исәпләнә. Бу Россия 
төбәкләре арасында иң югары 
күрсәткеч. Әмма Татарстанда 
терлек азыгы җитештерү һәм 
әзерләүгә комплекслы якын 
килү юк. Әлеге киң колачлы 
һәм мөһим документны Татар-
стан авыл хуҗалыгы фәнни-
тикшеренү институты галим-
нәре эшләячәк. 

Республикада фермерлык 
хә рәкәтенең 20 еллыгына әзер-
лек эшләре башланды. Ул ки-
лә се елның февралендә билге-
ләп үтеләчәк. Татарстанда кай-
бер фермер хуҗалыкларын Те-
рентий Мальцев исемендәге 
алтын медаль белән бүләкләя-
чәкләр. Моннан тыш, фермер-
ларга федераль дәрәҗәдәге 
башка дәүләт бүләкләре дә 
тап шырылачак. Алдынгы фер-
мерларга «Татарстан Респуб-
лика сының атказанган авыл ху-
җалыгы хезмәткәре» һәм баш-
ка мактаулы исемнәр бирелә-
чәк. Барлыгы 30 га якын кеше 
бүләкләнер дип көтелә.

РФ Авыл хуҗалыгы министр-
лыгы шәхси ярдәмче хуҗа лык-
ларны фермер хуҗалыкла рына 
тиңләштерергә тәкъдим итә. 
Фермерлар файдалана торган 
дәүләт ярдәме шәхси хуҗа-
лыкларга да күрсәтеләчәк. РФ 
Авыл хуҗалыгы министрлыгы 
РФ Хөкүмәтенә «Крестьян 
(фер мер) хуҗалыклары турын-
да»гы Законга кертелгән төзәт-
мәләрне тапшырды, анда гаилә 
крестьян (фермер) хуҗа лы гы-
ның статусын билгеләргә тәкъ-
дим ителә.

ТР Хөкүмәте йортында Та-
тар станның агросәнәгать ком-
плексында гамма-нурланышны 
куллану мәсьәләләре хакында 
фикер алыштылар. Киңәшмәдә 
Россия џђм Татарстаннан ќи-
тђк челђр катнашты. Бүген дө-
нья  ның 69 илендә 80 нән артык  
төрдәге азык-төлек продуктла-
рын радиация тәэсирен дә эш-
кәр түгә дучар итђлђр икђн. 
Гам ма-нурланыш куллану өчен 
иң уңайлысы дип табылган. 
Бөтендөнья сәламәтлек саклау 
оешмасы мәгълүмат ла рына ка-
раганда, дөньяда ел саен бо-
дай ның тулаем күләменең 25 
проценты, бәрәңгенең — 40, 
итнең 20 проценты череп юк-
ка чыга. Радиация тәэсирендә 
эшкәртү исә азык-төлекнең бу 
рәвешле юкка чыгуын сизелер-
лек дәрәҗәдә киметә.

Татарстанда каты көнкүреш 
калдыкларын сортларга аеру 
буенча бүген 23 комплекс 
гамәл дә. Аларның гомуми про-
ект куәте — елына 961 мең тон-
на. Быел Әгерҗе, Кама Тама-
гы, Мөслим, Питрәч, Балык 
Бистәсе, Сарман муниципаль 
районнарында — барлыгы 6 
комплекс төзелеп кулланы-
лышка тапшырылды.

Узган атнада М7 Мәскәү-Уфа 
федераль трассасының Татар-
стан участогында булган юл-
транспорт һәлакәте фаҗигале 
төстә тәмамлана. 18 декабрьдә 
19.20 сәгатьтә бу автоюлның 
1162 нче километрында Азна-
кай районында «ВАЗ-2109» ав-
томобиленең 1981 елгы йөртү-
чесе куркынычсызлык тизлеген 
сакламаган һәм юлның уң 
ягында туктап торган «Вольво 
SFH-12» автомобилен бәрдер-
гән. «Тугызлы» автомобиленең 
25 яшьлек пассажиры алган 
тән җәрәхәтләреннән һәлакәт 
урынында үлгән.
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Ләйсән ӘБДЕЛМАНОВА

Автобус мине Олы 
Ђтнђнећ карлы 
урамында калдырып 
китте. Берничђ адым 
атлауга, Олы Мђћгђр 
авыл ќирлеге башлыгы 
Фђнилђ Хђкимуллинаны 
књреп алдым. Шђџђр 
корреспондентын 
алырга ул њзенећ 
шђхси машинасында 
килгђн иде. Бергђлђп 
без Олы Мђћгђр 
авылының бөтен 
урамын ђйлђндек.

Беренче ђћгђмђдђшем 
«Мђћ гђр» авыл хуќалыгы 
кооперативы ќитђкчесе 
Айдар Шђрипов булды. Ул 
ќитђклђгђн хуќалык быел-
гы корылык елында терлек 
башын саклап калу белђн 
бер рђттђн, аз гына булса 
да сљтне арттыруга ирешђ 
алган. Быел алты процент 
књрсђткеч тђ кадерле 
сан бит. Айдар Габ-
делбђр улы ашык-
мыйча гына со-
рауларыма ќа-
вап бирде, бер 
њк вакытта хђл 
ите лђсе мђсьђ-
лђ лђр не теле-
фон аша чишђ 
барды.

Хуќалык бе-
лән идарә итә 
башлау да кө-
тел мәгәндә бу-
ла. 1994 елда 
аны Ђтнђ райо-
ны хакимияте 
башлыгы чакырып 
ала. Кыскача хђллђрне аћ-
лат каннан соћ, ху ќалыкны 
ќи тђклђргђ тђкъдим итђ. 
Олы Мђћгђр ќир легендђге 
«Чулпан» колхозын ќитђк-
лђгђн Наил Сабиров лае-
клы ялга чыккач, беркем дђ 
бу эшкђ алынырга атлыгып 
тормый. Ху ќалыкның бу 
чорда шђхси милкен сак-
ла ган, авырлыкларга кара-
мастан яхшылап эшлђгђн 
вакыты була. Ђмма заман-

ныћ да тотрык-
сыз вакыты, тех-
никага, ягулыкка, ашла-
маларга, электр энер гия-
сенђ бђянећ котырып арт-
кан чагы. Шул чакта хуќа-
лыкны ныклы кулларга тап-
шырырга, ида рђ итђргђ 
алынучы нык ќитђкче ки-
рђк була. Район башлыгы 
њзе нећ юл эшлђре џђм 
тљзелеш фирмасы булган, 
оештыру эш лђре белђн дђ 
таныш кеше гә — шушы 
авыл еге тенә тәкъдим 
ясый. Шулай итеп, Айдар 

Габдел бђр улына 
шђх си тормыш 

план нарын читкђ куеп, ту-
ган авылын књтђрергђ туры  
килђ џђм ул њз эшен на-
мус белђн башкара. Ђл бђт-
тђ, кыенлык лар да ќи тђр-
лек була. Эш тђќ ри бђ се, 
аннан эшлђњ рђ ве ше дђ 
элеккеге рђистђн аермалы 
була. Халыкка барысы да 
ошап бетми. Хђтта Шђрипов 
бервакыт тњзђ алмыйча, 
эш тђн китеп тђ бара. Шун-
нан район башлыгы ачулан-

мыйча гына бе раз 
сабыр итђ џђм егетне 

кабат чакыра. Район 
баш лыгы авыл даш  ла-

рың кү зенә ничек ка рар-
сың дип әйткәч ке нә, 

Шә  рипов кайтырга була.
— Мәңгәрләр характер-

лары буенча тыныч, эш 
сөючән һәм тыйнак халык. 
Алар арасында эчке че ләр 
юк, хезмәт дисциплинасын 
төгәл үтиләр, — дип эшен-
дәге уңышларны ашык-
мыйча гына сөй ли рәис. 
Аның фикеренчә, бүген 
авыл җи рендә бер коллек-
тив булып эшләүче оешма-
лар гына яши ала. «Без 
катлаулы зонада яшибез. 
Чөнки без нең туфрактан 
уңыш алу күп нәрсәгә бәй-
ле. Монда берничек тә яр-
дәмсез генә булмый. 
Кыйм мәтле техниканы 
алырга да, кризисны да 

үткәреп җибәрергә мөм-
кин», — белдерә әңгәмә-
дәшем үзенең фикерен.

Мин Олы Мәңгәрдә бү-
генге көндә кадәр сакла-
нып килгән Совет заманы-
ның идарә механизмы эш-
ләне шен шаккатып күзәт-
тем. Шул ук ревкомиссия-
сен алыйк, сүз дә юк, ре-
волюция комиссиясе түгел, 
ә тикшерү комиссиясе. 
Җи  тәк челекнең эшен бик 
тә гадел ревизор — 70 
яшьлек Илдар Хисмәтуллин 
тикше рә. Кайчандыр ул да 
шул колхозда зоотехник 
булып эшләгән булган. Шу-
ңа да Илдар Сәфәр улының 
үткер күзеннән бернәрсә 
дә качып кала алмый. Бер 
ук вакытта биредә җитәк-
челекне сайлау системасы 
сакланган. Әгәр дә хаки ми-
ят тә эш барышы авыл ке-
шесен ка нәгать лән дерми 
икән, алар беркемгә буй-
сынмыйча, бер кемнең сү-
зенә карамый ча, эшли бел-
мәгәннәрне «отставка»га 
җибәрәләр.

Баш зоотехник Тәлгат 
Мостафин белән мал таби-
бы Айрат Иб раһимов миңа 
сыерлардан ничек итеп мул 
сөт алуның серләрен сөй -
ләделәр. Беренчедән, боза-
уларга бирелә торган азык 
рационы: пе чән, сенаж, си-
лос һәм башка кирәкле, 
файдалы азык-төлек ку-
шылмалары төгәл кулланы-
ла. Икенчедән, терлек карау 
тиешле дәрәҗәгә куелган. 
Терлекләрне ничек карау-
ларына мин үзем шахит 
булдым: фермада чисталык 
хөкем сөрә, ашатылган мал-
лар ялтырап торалар.

— Безгә Мари Иле рес-
публикасы белән янәшә ур-
нашабыз бик отышлы бул-
ды. Чик тәш хуҗалыклар бе-
лән сөй ләшеп, сенаж әзер-
 лән де, 18әр кешелек брига-
далар тәү лек әйлә нәсе эш-
ләп, шунда палаткаларда 
кунып, кышлык азык әзер -
ләде. Ма  ри Илендәге ләр 
шулай ук корылыктан ин-
текте. Әм ма алар да терлек 
саны аз булу сә бәп ле, пе-
чәнне ур талай бүлешә ал-
дык. Әл бәт тә, бушка түгел. 
Бер рай онда үзебез үк 
җый ган яшел массаның ки-
лограммын 35 тиен гә, икен-

че сендә — 40 тиенгә сатып 
алдык. Го мумән, без 2200 
тонна терлек азыгы әзерли 
алдык, — дип быелгы азык 
әзерләү вакытларын искә 
алды Айрат Ринат улы.

Мин белгечләрнең сөй-
лә гән нәрен шаккаттып тың-
ладым, чөнки хәтердә баш-
ка саннар яңарды. 600 кг 
төргәкнең бәясе җәен 2 
меңгә һәм аннан да югары-
рак бәягә саттылар бит. Бу 
килограммын 3 сумнан да 
артыкка төшә түгелме?!

Белгечләр белән бөтен 
ферманы әйләнгәннән соң 
без аш ха нәгә кердек. Уңай-
лы бинада чис талык хөкем 
сөрә иде. Пешекче Рәмзия 
апа сыер савучылар һәм 
терлекчеләрне көненә ике 
тапкыр ашата. Менюда ар-
тык ризык лар булмаса да, 
бик тәмле һәм туклыклы 
иде. Кәтлит, балык, кызды-
рылган тавык, карабодай 
боткасы, кыздырылган бә-
рәңге, сыер ите, кайнатма-
лы коймаклар. Чәйне дә 
чын татарча, тәмле җи меш-
ләр белән ясап бирәләр 
биредә. Бу тәмле ризык та-
быны, ягъ ни төшке аш ни-
бары 3 сумга төшә. Миңа 
аңлату лары буенча биредә 
бәя бары тик шартлы рә-
веш тә генә куелган. Хезмәт 
хакы вакытында тоткарлык-
сыз тү ләнеп барыла. Сыер 
саву чылар уртача 11-12 мең 
алалар. Мин дә шаяртып: 
«Мине сыер савучы итеп 
аласызмы?» — дип сора-
дым. Бер минут сүзсез тор-
ганнан соң, Айдар Габдел-
бәр улы: «Кызганыч, урын 
юк. Бездә дә бит конкурс 
бара», — дип әйтте.

Уен-көлке белән әйткән-
дә шулай. Әмма биредә 
яшь ләр белән эшли белә-
ләр. Егетләр һәм кызлар  
шәһәргә китмиләр, туган 
авылларында калалар, үз-
ләренә эш табалар. Шәри-
пов сәйләвенчә, хуҗалык 
балалар һәм яшүс  мерләр  
оешмалары өчен акча 
бүлеп бирә.

Олы Мәнгәрдә булган-
нан соң күңелдә ниндидер 
җылылык һәм якты хати-
рәләр калды.

Рәсемдә: сыер савучы 
Хәтирә Мөхәммәтгалиева.

Ахыры.
Башы 1 нче биттә.

Кыят авылында яшәүче 
тырыш әрмән егете Сергей 
Айвазян да шәхси хуҗа-
лыгын киңәйтү максатыннан 
банктан акча рәсмиләш-
терә. Ун ел элек ул Буа рай-
онына кайтып төпләнгән 
булган, њз бизнесын баш-
лап җибәрә. Әмма кредит 
рәсмиләштерергә баштарак 
шүрләп йөргән.

— Мин 700 мең сум кре-
дит алырга ният кылдым 
әле, — дип сүзен башлады 
эшмәкәр. — Хуҗалыгым зур. 
Үгезләр дә, атлар да, дуң-
гызлар да тотабыз. Авылда 

сөт тә җыям. Үзебез генә 
серен белгән брынза сырын 
да җитештерә башладык...

Сергей Татарстанга ни 
өчен күчеп кайтуын бик 
сөйләргә яратмый. Әмма 
күренеп тора, ул би редәге 
тормышыннан бик ка нә-
гать. Авыл халкы белән 
уртак тел тапкан, дәүләт 
ярдәмен дә тоя башлаган.

— Без авыл халкына 
суб си дияләнә торган кре-
дит ның өстен лекле якла-
рын аңлатырга тырышабыз, 
— ди Буа хакимияте баш-
лыгы Рафаэль Әбүзәров. — 
Күп тән  түгел банк хезмәт-
кәрләрен халык белән ара-
лаштыру максатыннан 

авыл ларга чыгардык. Алар 
авыл халкына ничек итеп 
кредит алып буласын аң-
латтылар. Бөтен банк лар-
ның да шартлары бер төс-
ле кебек тә бит, ләкин 
кешеләр Россельхозбанк-
ны сайлады. Бу банкны ха-
лык «сырып» алуы юкка тү-
гел, бире дә кредит ставка-
сы кечкенә.

...Буадан шактый ерак 
бер авылда эшебезне бе-
тергђннђн соћ, район үзә-
генә якынлашабыз . Яңа 
Шәйморза авылын уз ганда, 
әллә каян Рамис Җамалет-
ди нов  ның сараен күреп 
алдым. Күз алдыма әни-
ләре янына елыш кан ике 

кечкенә сарык бәтие кил-
де. Җәй җиткәч, алар баш-
ка сарыклар белән бергә 
болынга кө түгә чыгарлар. 

Хыялдагы әнђ шул кљтњ-
леклђр беркайгысыз гамь-
сез балачакны никтер ис-
кђ тљшерде. Тик тер лек лђр 

утлап йљргђн, сарык көт-
кән урыннар гына респу-
бликада елдан-ел сирәгәя 
бара шул...

КЫШЛАТУ ЧОРЫ
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Бәйрәм көн булгач, Алия-
 не эштән иртәрәк җибәр-
деләр. Урамда ябалак-яба-
лак кар ява. Бәйрәм өстәле 
өчен төрле тәм-томнар 
алыр га теләп, юл буенда-
гы кибеткә керде. Киштәләр 
арасында йөргәндә, күзе 
аю баласына төште. Шу-
шындый уенчыкны аңа кай-
чандыр Алмаз бүләк иткән 
иде бит...

Алия үзенең күңелсезлә-
нүен сизеп алды. Юк, болай 
ярамый. Яңа ел төнендә үт-
кәннәрне искә алып, күңел-
сезләнергә кирәкми. Әтисе 
нәрсә дип әйтә әле, кеше 
үз күңелен үзе күтәрергә 
тиеш диме? Нәкъ шулай. 
Күңелсезләнергә ярамый. 
Иң якын дусты Наҗия Яңа 
елны бергә каршыларбыз, 
дип чакырды. Бәлки аларга 
барыргадыр? Юк, аның ике 
баласы, ире бар. Гаиләле 
кешеләр янында бђйрђм 
итњ дђ ућайсыз. Иң яхшы-
сы — бәйрәмне ял гы зың 
каршылау, дип уйлады шул 
мизгелдђ.

Кулына аю баласын то-
тып ул кайтырга чыкты. Алар 
Алмаз белән мәктәптә та-
ныштылар. 7 класста укыган 
вакытта, Алмаз Алия укыган 
класска күчте. Мо ңар чы 
алар ның гаиләсе икенче шә-
һәрдә яшәгән булган. Класс 
җитәкчесе Гөлсинә апалары 
аны Алия белән утыртырга 
карар кылды. Менә шуннан 
соң алар дуслашып китте. 

Дуслык мә хәббәткә әверел-
де. Классташлары аларны 
кәләш белән кияү, дип үрти 
башлады. 16 яше тулган 
көнне Алмаз аңа менә шу-
шындый аю баласы бүләк 
иткән иде бит. Бүгенгедәй 
хәтерли Алия.

Мәктәпне яхшы билгелә-
ренә генә тәмамлаганнан 
соң Алия университетның 
филология факультетына 
укырга керде. Ә Алмазны 
исә армиягә алдылар. Ул 
Германиядә хезмәт итте. 
Ике арада мәхәббәт хатла-
ры йөрде. Бергә буласы 
көннәрне алар бармак бе-

лән санап тордылар. Әтисе 
белән әнисе алардан рә-
хәтләнеп көлде. Мәҗнүн 
белән Ләйләгә тиңләделәр 
үзләрен.

Уйламаганда Алмаз ар-
миядән отпускага кайтты. 
Алар бер-берсен шулкадәр 
сагынган иде. Очрашып туя 
алмадылар.

— Алия, матурым, мин 
сине бик каты яратам. Әмма 
бик куркам, без бергә була 
алмабыз кебек тоела, — ди-
де Алмаз сөеклесен коча-
гына алган килеш.

— Ничек инде бергә бул-
маска, Алмаз? Мин бит бер-

гә булуыбызны шулкадәр 
телим. Мондый яман уй 
синең башка ничек керә ал-
ды соң?

Алмаз кабат армиягә 
китте. Алия аны елап 
озатып  калды. Егетнең дә 
күзләренә яшь тамчылары 
килде. Аларның бер-бер-
сеннән  аерыласылары 
кил мәде.

— Кадерлем, минем кай-
тырыма өч кенә ай калды. 
Озакка түзгәнне, әзгә түзәр-
без, — дип сөеклесен юа-
тырга тырышты егет.

Алмаз киткәннән соң 
кыз көндәлегенә кадерле-

сенә әйтергә теләгән һәр 
сүзне язып барды. Бер ат-
на үтте микән, Наҗия аны 
туган кө ненә кунакка ча-
кырды. Анда ул Илшатны 
күреп алды. Күрде дә, га-
шыйк булды. Егет чыннан 
да бик чибәр иде. Кызлар-
ны үзенә карата белђ иде 
шул егет. Кызның башы 
тәмам әйлән де. Әнисе дә 
бер егет белән очрашырга 
димәгән, Илшат бе лән дә 
аралаш, диде. Алия Илшат-
ка тартылды. Мәхәб бәттән 
алар тәмам исерде. Љйлә-
нешергә булдылар. Туйдан 
соң Илшат командировка-
га китеп барды. Бу вакыт-
та армиядән Алмаз да кай-
тып төште. Ике яшь йөрәк-
нең сүзләре бик кыска бул-
ды. Менә шулай аерылыш-
ты алар. Егет Се бер гә эшкә 
китте. Шул ки түдән ул 
бүтән күренмәде.

Илшат белән яңа тор-
мыш башлады Алия. Ләкин 
бергә яши башлагач, баш 
әйләндергеч егет чынлыкта 
башкача булып чыкты. Бер 
ел дигәндә алар аерылыш-
ты. Инде аерылышканнары-
на да ун еллап вакыт узды. 
Ләкин Алия генђ Алмазны 
оныта алмады. Аның турын-
да таныш-белешлә рен нән 
дә сорашып карады, тик 
алар да кызга яңа лыклар 
җиткерә алмады. Бу вакыт-
та Алмазның әти-әни се дә 
икенче җиргә күченгән иде 
шул. Менә шулай ул ялгы-

зы гына яши башлады. 
Дөрес, булды аның кеше-
ләре, тик берсен дә якын 
итмәде...

Яңа ел табынын көйләп 
бетергәндә, аның фатир те-
лефоны шалтырады.

— Алло, тыңлыйм сезне?
— Кыш бабай чакырды-

гызмы? — дигән телефонның 
икенче очыннан тавыш ише-
телде.

— Нинди Кыш бабай, сез 
ялгыштыгыз бугай, мин 
бер нинди дә Кыш бабай ча-
кырмадым, — диде Алия.

Телефонны куйгач уйга 
калды. Тукта, кем тавышы 
соң әле бу? Балачакта кем 
шулай сөйләшә иде аның 
белән?.. Кыз уйга калды.

Сәгать телләре 12гә якын-
лаш канда, ишектән кыңгырау 
тавышы ишетелде. Алия тђ-
мам аптырады. Кем булыр 
бу? Ул йомшак аю баласын 
кочагына алып ишеккә якын-
лашты. Ачып җибәрсә — 
Кыш бабай басып тора.

— Кыш бабай чакырды-
гызмы?

Алия югалып калды. Та-
ныш тавыш. Таныш күзләр... 
Бусагада Ул иде.

— Алмаз?!
— Бәйрәм белән, Алия! 

Кыш бабай үзенең Кар кы-
зын тапты, дисәм каршы 
килмәссеңме?

— Алмазым, кадерлем, 
мин сине Яңа ел белән кот-
лыйм. Бу минем тормы-
шымдагы иң истә калган 
Яңа ел булачак, — дип пы-
шылдады Алия аның җил-
кәсенә башын куеп.

Дилә
МОТЫЙГУЛЛИНА.

НИНДИ ТӨСНЕ 
САЙЛАРГА?

Яңа ел якынлаша баш-
лау белән без нәрсә кияргә 
икән дип баш вата башлый-
быз. Киләсе ел Куянныкы 
булачак, диләр. Шулай бул-
гач, аның «теләк»ләрен дә 
үтәр гә туры киләчәк. Ел дђ-
ва мында безгә Ак һәм Ме-
талл куян хуҗа булмакчы. 
Моннан чыгып нәтиҗәдә 
ясарга була, димәк, бәйрәм-
дә ак һәм алтын төсләр бу-
лырга тиеш. Шулай ук са-
ры төскә игътибар бирсәгез 
була. Ләкин бу вакытта ак 
төстәге аксес суар сайлар-
га онытмагыз. 

Бәйрәм көнендә йолдыз-
лар кићђше буенча киенсә-
гез, елыгыз тагын да күр-
кәмрәк булачак.

КУЧКАР. Бу йолдызлык-
та туучыларга бәйрәм кљ-
нен дђ ак кием сайларга ки-
рәк. Ләкин киемдә кишер-
сары яки шәмәхә төсләр дә 
булырга тиеш.

ҮГЕЗБОЗАУ. Үгезбозау-
лар га кучкарларга киңәш 
ителгән төслђрне сайларга 
була. Шулай ук киемдә күк 
төсе дә булса яхшы.

ИГЕЗӘКЛӘР. Яшел төс-
нең күңелегезгә кайсысы 
якын, шундыен бәйрәм ва-
кытында киегез. Кызыл ки-

ем дә үзегезгә бик киле шә-
чәк. Әмма шулай да ак төс 
турында исегездән чыгар-
магыз.

КЫСЛА. Шәмәгә яки 
ачык зәңгәр кием кисәгез, 
киләсе ел уңыш китерер.

АРЫСЛАН. Ачык, ялты-
равыклы киемнәр кияргә 
яратасызмы, бер дә курык-
мыйча шул төсләрне сай-
лагыз. Гадәти генә киенә-
сегез килсә, зәңгәр төскә 
тукталыгыз.

КЫЗ. Сезнең өчен яшел, 
кызыл, зәңгәр киемнәр бик 
кулай булачак. Күңелегез 
кайсын тели, шунысын сай-
лап алу мөмкинлеге бар.

ҮЛЧӘҮ. Сезгә кием сай-
ларга тулы ирек һәм фан-
тазия бирелгән. Кием-са-
лымга булган үз карашыгыз 
иң килешлесен сайларга 
ярдәм итәчәк.

ЧАЯН. Бђйрђмдђ роман-
тик ак төс кияргә туры ки-
ләчәк. Ләкин төрле ялтыра-
выклы асылмаларны, бизән-
гечләрне күп кулланмаска 
тырышыгыз.

УКЧЫ. Ачык зәңгәр яки 
куе зәңгәр төстәге кием ки-
егез. Төрле бизәнү әйберлә-
ре тагарга да онытмагыз.

КӘҖӘМӨГЕЗ. Яңа ел тө-
нендә сезнең өчен иң яхшы-
сы — яшел, ачык яшел төс-

ләр. Алтын бизәнү әй бер лә-
ре таксагыз да була.

СУКОЯР. Сары, кишер-
са   ры төсләргә өстенлек би-
регез. Төрле мђрќђннђр та-
гарга да була.

БАЛЫК. Сары киемдә ак 
төсләр аралашырга тиеш. 
Бу төсләр сезгә киләсе ел-
да бәхет китерәчәк. 

БӘЙРӘМ ТАБЫНЫ
Яңа ел якынлашу белән 

өстәлгә нинди ризыклар 
куяр га икән дип уйлана 
башлыйбыз. Төрле рецепт-
лар эзләнәбез. Һәркем Яңа 
ел төне йортка бәрәкәт, 
бәхет-сә гадәт алып килә 
дип уйлый.

2011 елны каршылаганда 
өстәлдә нинди ризыклар 
бу лырга тиеш соң? Куян 
елы килүен исәпкә алып, 
өстәлгә итле ризыкларны 
күпләп куярга тырышмагыз. 
Өстәлгә сары төстәге эс-
кәтер япсагыз әйбәт булыр. 
Шушы төстәге салфетканы 
да куярга була. Киләсе ел-
ның стихиясе — металл. 
Металлдан эшләнгән әйбер-
ләр белән өстәлне бизәргә 
дә мөмкинлек бар. Металл-
дан эшләнгән шәм куйгыч, 
ваза, көмеш савыт-саба... 
Өстәл уртасында әфлисун, 
мандарин, сары алмадан 

эшләнгән ризык булырга 
тиеш. Шунысын онытмагыз, 
Яңа елны каршылаганда ал-
ма өстәл өстендә мәҗбүри 
рәвештә булырга тиеш. 2011 
ел сезгә уңыш китерсен 
дисәгез, өстәлгә лимон 
белән кишер дә куегыз.

Киләсе елга Куян гына 
түгел, Песи дә хуҗа. Шуңа 
күрә аның да теләкләрен 
исәпкә алыгыз, ит белән 
янәшә, балык ризыклары 
куярга тырышыгыз. Шулай 
ук төрле яшелчәләрдән 
ясалган салатларны да 
өстәлгә тезегез. 

ПЕШКӘН БАЛЫК
Моның өчен 1 карп яки 

чуртан балыгы, 300 г суган, 
500 г сөләйман балыгы ите, 
2 пешкән йомырка, 2 йо-
мыр каның агы, 2 кишер, 10 
аш кашыгы он, 6 данә ачы 
миндаль, 5 аш кашыгы ши-
кәр пудрасы, 1 чәй кашыгы 
тоз алына.

Балыкны 8 кисәккә бү-
лђргә. Суганны чистартырга, 
турап, кайнар су белән ачы-
сын бетерергә. Сөләй ман 
балыгын, йомырканы турар-
га. Йомырканың агыннан кү-
бек ясарга. Кишерне тәгәр-

мәчләп турарга. Әлеге ри-
зыкларны он, шикәр пудра-
сы, тозда әвәләргә. Күбеккә 
манчып алырга. Бњл гђн ба-
лык кисәкләрен балык фор-
масына китереп, табага те-
зәргә. Шуның эче нә әлеге 
массаны тутырырга. Љстенә 
суган белән кишер куеп, су 
өстәп, уртача утта 60 минут 
чамасы пе шерергә. 45 ми-
нуттан соң миндаль өстәргә. 
Бу балыкны салкын килеш 
тә, кайнар килеш тә табын-
га чыгарырга мөмкин.

АЛМАЛЫ КАЗ
Яңа елны каздан башка 

күз алдына да китереп бул-
мый. Шуның өчен дә без дә 
сезгә яңа ел табыны өчен 
тђмле ризык ђзерлђргђ ки-
ћђш  итђбез. Моныћ љчен каз, 
чәчәк кәбестәсе, брокколли 
кәбестәсе, 1 кг вак алма, тоз, 
төелгән кара борыч кирђк.

Казны салкын су белән 
юып, тастымал белән кор-
тырга. Тоз, кара борыч бе-
лән  казның эчен-тышын ыш-
 кырга. Чәнечке белән казның 
берничә урыныннан тишкә-
ләп  алырга. Алмаларны юып, 
аныћ эченә тутырырга. Фоль-
га белән төреп, 200 градус-
лы мичтә 2 сәгать тә 30 ми-
нутка пешерергә куярга.

Чәчәк кәбестәсен тозлы 
суда пешерергә. Судан алып 
саркытырга. Брокколи кәбес-
тәсен дә нәкъ шул рәвешле 
пешерергә. Пеш кән казны 
кисәкләргә бүлеп, алма, кә-
бестәләр белән бирергә.

БУСАГАДА — КУЯН ЕЛЫ

ЯЛ СӘГАТЬЛӘРЕНДӘ

Кыш бабайны чакырдыгызмы?

Яңа елга кергәндә
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Наилђ ханым 1940 елныћ 
18 ноябрендђ Казан шђџђ-
рендђ дљньяга килђ. 1961 
елда В.Качалов исемендђге 
Зур драма театры каршын-
дагы студияне тђмамлый 
џђм татар академия теат-
рында эшли башлый. Ли-
рик пландагы артистка бу-
ларак танылу ала. Берен-
че чорда яшь кызлар, со-
ћын нан тљр ле образлар 
иќат итђ. Аныћ талантына 
трагик тойгылар белђн су-
гарылган тирђн борчулы, 
тын гысыз драматик киче-
реш лђр хас. Каџар маннары 
нђзђкатьле, књтђ ренке рух-
лы, шигъри књћел лђре бе-
лђн сђхнђдђ аерым бер 
мохит булдыралар.

Ђнђ шулай Наилђ Гђрђе-
ва  тарафыннан дистђ еллар 
дђвамында 80нән артык роль 
уйналган. Ђйтње генђ ансат. 
Џђрберсенђ ќан ќылысын 
салып уйнар љчен књпме кљч 
кирђк булган бит. Рђхилђ — 
«Беренче мђхђб бђт», Рђмзия 
— «Књк капусы ачылса» 

(Х.Ва хит), Зљ-
бђйдђ — «Зљ-
бђй дђ — 
адђм бала-
сы» (Ш.Хљ -
сђе  нов), Зљ-
бђр ќђт — 
«Ай тотылган 
тљн дђ» (М.Кђ-
рим), Ђсђл — 
«Гњ зђлем Ђсђл» 
(Ч .А й т м а т о в ) , 
Ми лђњшђ — «Дус-
лар ќыел ган ќир-
дђ», Ми лђњшђ — 
«Ху шыгыз», Надия — 
«Монда тудык, монда њс тек» 
(Т. Мићнуллин), Сабира — 
«Зђћ гђр шђл» (К.Тинчурин) 
кебек уйнап башланган 
яшь лек геройлары соћ рак 
безне тагы да гаќђеп об-
разлары белђн њзенђ ќђ леп 
итђ. Шђрђф Хљсђе нов ныћ 
«Ђни килде» ђсђрендђге 
Ђни образы белђн татар та-
машачысын чын мђгънђсен-
дђ тетрђндерде ул. Фђтхи 
Бурнаш ђсђре буенча куел-
ган «Яшь йљрђклђр»дђ — 

Галимђ, Авксентий Цагаре-
линыћ «Ханума» спектаклен-
дђ — Ануш рольлђре дђ ак-
трисаны яћача ачты. Ђ юби-
лей кичђсен актриса њзе 
телђгђнчђ, њзе књзаллаганча 
куйды дисђк тђ џич ялгыш-
мабыз. Яшь драматург Ил-
гиз Зђйниевнећ «Бабайлар 
чуагы»нда Хђлимђ Ђмировна 
Наилђ Гђрђева њзе тњгелме 
соћ? Сђхнђдђ яшђлгђн го-
мер узып та киткђн кебек, 
ђмма яшьлек дђрте, тор-

мыш ка яћача, оптимистлар-
ча карау ђле бетмђгђн. Ђнђ 
Наилђ Гђрђева тирђсендђ 
бљтерелеп йљрњче бабай-
ларга карап ни уйларга да 
белмисећ. Аларны актриса-
ныћ чордашлары — Ирек 
Баџман, Ринат Таќетдин, 
Равил Шђрђфи, Ђзџђр Ша-
киров уйный. Хђлимђ Ђми-
ров на џђрбер се нећ књ ће лен 
књрергђ љлгерђ, кемдер ма-
тур итеп галстук таккан, 
кемдер чђчен буяткан. Кем-
дер мђхђббђтен аћла тыр га 
кактус чђчђге алып керђ. 
Соћгы берничђ ел ђнђ шу-
лай бергђ-бергђ яшђлгђн. 
Тик менђ кызы аны њз яны-
на Владивостокка алып ки-
тђргђ дип кайткан. Моћарчы 
бабайларга њзенећ кирђкле-
ген аћлап яшђгђн Хђлимђ 
Ђмировна алардан башка 
яши алмавын аћлап ала. 
Чит ќиргђ чыгып киткђндђ 
алып барасы ђйберлђр 
шул  кадђр књп, аларны гоме-
ре буе ќыйнаган бит ул. Ђ 
ђбине алып калу љчен ба-

байлар да хђйлђ коралар. 
Хђлимђ Ђмировнаныћ кы-
зын кияњгђ бирергђ кирђк, 
кызы биредђ калса, ђби дђ 
китмђячђк. Ђмма вакыйга-
лар башкача борылыш ала. 
Дњрт бабай бер-берсеннђн 
качып кына ханымныћ љенђ 
юнђлђлђр. Тик берсе дђ Хђ-
лимђ Ђмировнаны њзенеке 
итђ алмый. Китђргђ кузгал-
ган гаилђне яшь буын, Хђли-
мђ ханымныћ оныгы тукта-
тып кала. «Без монда кала-
быз, беркая да китмибез», 
— дип ђйтње џђммђсен ап-
тырашта калдыра.

Сђхнђдђ Наилђ Гђрђева 
џђрвакыт њтђ зђвыклыгы бе-
лђн аерылып торды. Бу юлы 
да гел књлмђк алыштыруы, 
матур булып књре нње, чђчен 
гел рђтлђп торуы безне та-
гы бер кат сок ланырга 
мђќбњр итте. Њз-њзен тоты-
шы, кљлње џђм кинаяле фи-
керлђре белђн Хђлимђ Ђми-
ровна образы Наилђ Гђрђе-
ва нђкъ њзе инде. Артистка-
ны юбилей кичђсендђ ђнђ 

шулай кабат  ача алуыбыз 
ул премье ра ныћ да ућышы 
дияр идем.

«Мин бђхетле икђнмен», 
— диде чђчђклђргђ књмел-
гђн Наилђ ханым. Рольлђ-
рен яратып каршы алган 
тамашачыларына да, хез-
мђт  тђш лђренђ дђ баш июе 
њзе њк соклану уятты. Ђл-
бђттђ, котлаулар ул кљнне 
књп булды. Шагыйрь, ТР 
Дђњлђт Советы депутаты 
Разил Вђлиев татар теат-
рына Наилђ Гђ рђе ваныћ 
шђ џђр культурасын алып 
килњче кеше буларак бђя-
лђде, аныћ искиткеч дђрђ-
ќђдђ затлы, зыялы булуын 
белдерде. Чыннан да нђкъ 
шундый кешелђр сђн гать-
не яратырга љйрђ тђ џђм њз 
артыннан ияр тергђ мљм-
кин нђр. Бигрђк тђ бљ тен 
гаилђлђре белђн театр 
дљньясы эчендђ яшђњ че-
лђр. Ђ ул театр дигђн учак-
ны ќылытучы кеше ић 
элек Наилђ Гђрђева њзе. 
Афђрин, Наилђ ханым!

МӘЗӘКЛӘР

СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

Сђгыйть абыйдан танышы:
— Булачак хатыныћ бе-

лђн кем таныштырды? — 
дип сорый.

— Њзем таныштым, — ди 
Сђгыйть абый. — Берђњне 
дђ гаеплђмим.

* * *
— Без яши торган ќирдђ 

нинди казылма байлыклар 
бар? — дип сораган укытучы.

— Бђрђћге! — дип ќавап 
биргђн укучы.

* * *
Ђтисе белђн улы вело-

сипедта тау менђлђр икђн. 
Бераз менгђч, ђтисе улын-
нан сорый:

— Хђлећ бармы ђле, 
улым?

— Хђл ќитђрлек, — ди 
малай. — Менђ бензин гы-
на бетђргђ чамалый.

* * *
Автобус тукталышында 

бер исерек багананы кочак-
лаган да алпан-тилпђн ки-
леп тора. Аныћ янына икен-
че исерек килђ:

— Књптђн тораcыћмы?
— Књптђн.
— Шулай булмыйни? Бу 

бњрђнђ белђн автобуска си-
не кем кертсен ди?!

* * *
Психиатрия шифаха нђ-

сенећ баш табибы яћа хез-
мђткђргђ бер палатаныћ 
ишеген ачып књрсђтђ:

— Монда элеккеге шо-
ферлар дђвалана.

— Ђ кайда соћ алар?
— Барысы да карават 

астында, ремонт белђн 
мђшгульлђр.

* * *
Ђњхђт абый бер ярты књ-

тђреп, кызмача баштан љенђ 
кайтып керђ. Яртысын хаты-
ны књреп кала, моны сизгђн 
Ђњхђт абый аракыны яше-
рер гђ љлгерђ. «Кая куйдыћ, 
тапсам, бђреп ватам», — дип 
љйне актарып чыга хатын, 
ђмма таба гына алмый.

Ђњхђт исђ шешђне чљй-
дђ  ге хатыныныћ халат кесђ-
се нђ яшергђн булып чыга.

* * *
Урыс авылында яшђњче та-

тарларныћ бђрђћгесе ућ мый  
икђн. «Быел бђрђћгене урыс-
ча сљйлђшеп утыртыйк ђле», 
— дигђн ђти кеше малаена. 
Килешкђннђр. Атасы ба суда 
малаена кычкыра икђн:

— Сынок, принеси мешок!
— Нђрсђ?
— Тьфу, черт возьми, бы-

ел тагын бђрђћге ућмый 
икђн инде, — дип кул сел-
тђгђн ата кеше, татарча эн-
дђшњне ишеткђч.

* * *
Элекке заманда хатын 

белђн ир муллага кил гђн-
нђр. Башта ир кеше сљй лђ-
гђн. «Дљрес», — дип ќљп -
лђгђн мулла. Аннан ха тын 

сљй лђ гђн, мулла: «Синеке 
дђ дљ рес», — ди гђн. Болар-
ны тыћ лап торган ос табикђ: 
«Нђрсђ була инде бу: ир-
неке дђ дљ рес, хатынныкы 
да дљрес», — дип куйган. 

Мулла: «Оста бикђ, синеке 
дђ дљ рес», — дигђн.

* * *
Мђет књмеп кайткан 

карт лар сљйлђшеп утыра:

— Ярар, Сђлмђн кор-
дашны да ќирлђдек. Уры-
ны оќ махта булсын. Хђзер 
арабызда ић олы кеше 
Минђч тин абзый инде.

Шулчак Минђчтин абый:
— Њлем безчират йљри 

ул, — дип куя.
Дљрестђн дђ, Минђчтин 

абзый туксан сигез яшендђ 
дљнья куя.

Данлыклы актриса булу љчен књп тырышлык 
кирђк. Ђмма танылган артист џђм 
режиссерныћ хатыны, Г.Камал исемендђге 
Татар дђњлђт академия театры баш 
режиссерыныћ ђнисе, оныгы Йосыфныћ дђњ 
ђнисе булу љчен, мљгаен, Наилђ Гђрђева 
булу кирђктер. Татарстанныћ халык, 
Россиянећ атказанган артисткасыныћ иќат 
юлына књз салсаћ, олы џђм мђгънђле 
тормыш юлы њткђне књренеп тора.


