МИШАРСТАН

Бу сандА:
Сабантуйлар
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Мөхтәрәм милләттәшләр,
«Мишәр дөньясы» газетасын
укучы якташлар!
Моннан бер ел элек шундый исемле газета чыгачакны ишеткәч, без бик шатландык. Ә инде газетаның төп
спонсорлары билгеле булгач, өмет һәм ышаныч туды.
Өлкәбезнең Диния нәзарәте
һәм мөхтәрияте милләтебезне
берләштерү юнәлешендә бик
күп эшләр эшләп өлгерде. Ә
инде үзебезнең газетаны да
булдыру – бу эшләрнең төп
җимеше дип уйлыйм, чөнки
газета аша без авылларыбызда, районнарда, өлкәбездә
һәм илебездә булган хәлләр
белән
тиз арада таныша
киләбез. Газетаның бердәмлек
юнәлешендә эшләгәне һәм
киләчәктә эшләячәге дә бик
ачык күренеп тора, чөнки редакция советы, җитәкчеләре,
хезмәткәрләре олы тәҗрибәле
һәм милләт
өчен армыйталмый хезмәт куючылардан
тупланган. Күп очракта авыллар, ничектер, якта кала иде. Бу
газетада ул нәрсә дә тиешенчә
уйланып эшләнә, чөнки баш редактор безнең арабыздан, авыл
кешесе, димәк, без бердәмлек,
тигезлек юлында!
Бик озак еллар өлкәбездә
татарча
газета-журналлар
бастырылмады.Ниһаять,
Рифат абый Ибраһимов һәм
милләтпәрвәр якташлар тырышлыгы белән беренче газета, менә Дамир Мөхетдинов
һәм Диния нәзарәте икенче газета булдырды. Бу да аз безнең
өчен, чөнки рус телендә күпме
языла, безнең дә сайлап укырдай газеталар, журналлар булсын иде.
«Мишәр
дөньясы»
газетасының каталогка керүе,
ничектер, язылу тәмамлангач
килеп чыкты. Шуны истә тотып, без колхозчыларыбыз
өчен күмәк язылырга булдык, инде яңа елдан һәр кеше
шәхсән үзе язылыр дип уйлыйбыз.
Редакция хезмәткәрләренә
уңышлар, күбрәк икътисадиюридик яңалыклар, хезмәт
батырлары турында язсыннар иде. Авылларыбыз тарихын янәдән өйрәнергә кирәк.
Ә үзен танытырга тырышып
аерым мәҗлес кору юлында
йөрүчеләр тирән ялгышалар,
бергә булырга кирәк, аерылганны аю ашаган...
Хезмәттәшләр, әйдәгез, газетабызга язылыйк, озын гомерле булсын. Барыбызга да
уңышлар теләп,
Шамил Нуриманов,
Киров ис. СПК рәисе

июль 2008
Нижгар татарлары газетасы

2007 елның июнь аеннан чыга

Сабантуйлардан репортаж

Рәшит абый
туган авылына
кайтты
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Актук
авылында,
күренекле
якташыбыз,
татар
халкының
бөек
җырчысы Рәшит Ваһаповка
һәйкәл ачылды...

Зур авылда – зур бәйрәм
Инде менә унберенче ел рәттән Зур Рбишчада зур субантуй үтте. Ә соңгы алты
елда бу милли бәйрәмебез зур мәйданда зур халык җыя. Зур мәйдан дип әйтүемнең
сәбәбе, Абдулхамит Садеков истәлегенә уздырылып килгән хәтер сабантуеның иң
зуры, иң күркәме алтынчы тапкыр иркен паркта уздырыла. Бу мәдәни ял паркы шулай
ук күренекле якташыбыз, Нижгар татарларының бер горур улы Абдулхамит исемен
йөртә.
Беренче мәртәбә генә шушы мәртәбәле тамашага килүчеләр сабантуй җәелгән мәйданны,
анда мәж килгән халык санын, андагы тәртипне, оештыруны күреп, һичшиксез, һәйран калачаклар. Дөрес, һәр ел кунак булучыларга да монда һаман ниндидер яңалык арттырып торалар.
Беренчедән, «көндезге» артистларның да, «төнге» артистларның да бер дә кабатланганнары юк
әле. Икенчедән, сабантуйның төп бүләге биредә, гадәттәгечә, яисә «Жигули», яисә «Волга» булса, быел исә төп оештыручы «Волга-Петролеум» компаниясе «иномарка» куйган иде – «Хюндай
акцент». Кызганычка каршы, узган елдагы кебек үк, ул быел да өлкәбездән «ычкынды» – бу юлы
аны мәскәүле Максим Афонин отып кайтты. 150 килограммнан да артык булган бу батырга традицион бүләкне дә, әйтерсең, алдан сайлап куйганнар - кучкар күтәрә алмаслык зур иде...
Фотода: Нижгар мөселманнарының Диния нәзарәте рәисе Үмәр хәзрәт
Идрисов Рбишча сабантуена килгән халыкны бәйрәм белән тәбрикли.
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Агро-1 хуҗалыгы
Спас районында урнашкан Татар Моклока
сы авылына иң көчле инвесторларның берсе
булган В.В. Кучеров җитәкчелегендәге «Агро-1»
оешмасы килде. Авыл халкы өметләнеп үз
пайларын яңа оешмага тапшырды. Бүгенге
көндә үз чиратын көтеп яткан җирләрне яңа
«Джондир» лар сукалап чәчтеләр. Бу хуҗалык
терлек үрчетү белән дә шөгыльләнергә
тели. Хәзерге вакытта 100 башка якын куйлары бар. Авыл халкының көндәлек тормышын да җиңеләйтергә тели әлеге хуҗалык.
Пайларына карата печән, ашлык белән тәэмин
итә, бәрәңге җирләрен эшкәртергә трактор
бирә, ә үз хуҗалыгындагы вак-төяк эшләрне
башкарырга атлар алып тору мөмкинлеге дә
бирелгән. Хәтта авыл көтүенә ике үгез дә кайтартылган.

В.В. Кучеровның әйткән сүзләре буенча,
хуҗалыкка килеп эшләргә теләүчеләр әллә ни
күп түгел. «Айлык эш хаклары да начар түгел,
ләкин кул көче җитешеп бетми»,– дип зарланып алды җитәкче.
Күптән түгел генә Татар Моклокасы авылында үткән Сабантуенда Кучеров В.В., авыл
халкы каршында башкарган эшләренә нәтиҗә
ясап, тагын бер зур бүләк тапшырды. Авыл
клубына 30 меңгә якын торган тавыш аппаратурасы бүләк итте.
Авылдашларым исеменнән бу оешма
хезмәткәрләренә олы рәхмәтләремне әйтәсем
килә. Әйдәгез, без дә сынатмыйк, бергәләп
эшләсәк, тормышыбыз мул булыр!
Азат Магжанов
Үз хәбәрчебез

Динлелек һәм
динсезлек 4

Марат хәзрәт
Сәләхетдинов вәгазе

Татар яшьләре
көннәре
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13-19 июльдә
Татарстанда татар
яшьләре көннәре узды

Милли бәйрәмнәребез
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Уразавыл

Мочали

Ел буена көтеп алган милли бәйрәмебез төбәгебездә яшәгән милләттәшләребезне, кунакларны,
башка милләт кешеләрен шатландырып авылллар саен, мәйданнарга атлый. Очрашулар, кавышулар,
танышулар һәм онытылмаслык мизгелләр бүләк иткән сабантуй бәйрәме 21 июндә Моклока һәм
Уразавыл да булып үтте. Унҗиде татар авылын эченә алган, әлегә халык телендә милли районыбыз дип аталган, Кызыл Октябрь районы үзәге булган Уразавылда үткән бәйрәм дә катнашучылар,
үзләренең бәйрәм тәэсирендә туган хисләре белән безнең газетабыз белән дә уртаклаштылар:
Зөһрә ханым Шәрифуллина,
Татарстанның халык артисты;

күзәтүем буенча монда милли
көрәшебезнең киләчәге, нигезе
дип уйлыйм.

Ринат Сабитов, сабантуйлар батыры, Россия чемпионы,
Сафаҗай.

Рамил Салихҗанов, сөлгеләр
белән көрәш буенча өлкәбез федерациясе призеденты. Спас районы, Бозлау авылы.

Бу елның 6 нчы июлендә Яңа һәм Иске Мочали авыллары арасындагы иркен болынлыкта район Сабан туе үткәрелде. Бу бәйрәмгә
татарлар гына түгел, башка милләт кешеләре дә яратып йөриләр.
Зур мәйдан әйләнәсендә сәүдә нокталары урнашкан, күп кенә
урыннардан шашлык исе катыш төтен күтәрелә. Зур гөмбәләргә
охшаган зонтлар астында эссе кояштан качарга урын бар, анда
өстәлләр артына утырып, дус-ишләр белән рәхәтләнеп сөйләшеп
була. Балалар өчен дә күп төрле аттракционнар эшли: карусельләр,
батут, лабиринт, тирга кереп төз атуда көчеңне сынап карарга була,
хәтта балалар поезды да, мотоцикллар да бар.
Төрле яктан татар моңы агыла. Халкыбызның мәркәзе Казан
шәһәреннән, бәйрәмәбезне матурлап, бер төркем җырчылар килгән.
Бәйрәм концерт программасын әзерләүдә зур ярдәм күрсәткән
РНКАТНО каршындагы «Шатлык» клубы җитәкчесе Зилә
Ахмадуллинага аерым рәхмәтләремне белдерәсем килә.
Һәркемнең йөзендә шатлык, елмаюлар, кемдер үзенең элеккеге
дустын очраткан, үткәннәрен искә төшерә, кемдер яңа дуслар тапкан,
танышып, әңгәмә кора. Кыскасы, халкыбызның ерак гасырлардан
килгән милли бәйрәме гөрли, көч ала.
Бәйрәмнең тантаналы өлешен авыл администрациясе башлыгы А.Ш.Юсипова котлау сүзләре белән ачып җибәрде. Пилнә
районының җирле үзидарә башлыгы Н.И. Чимров җыелган халыкны
бәйрәм белән котлады һәм «Алга», «Родина» СПКсы, «Заречное» КФК
сының алдынгы эшчеләренә зур күрсәткечләргә ирешкәннәре өчен,
мәгариф, сәламәтлек өлкәсендә эшләүчеләргә күпьеллык фидакарь
хезмәтләре өчен Мактау грамоталары тапшырды. Котлау граматолары
алучылар арасында «Алга» СПК сы механизаторлары Кәлимуллин
Вәлит Мәликович, Мостафин Ансар Абдулбәрович, Айнуллин Рифат
Ганиевич, Федоров Александр Васильевич, «Родина» СПК сы механизаторлары Сибгатуллин Марат Абдулбәрович, Бедретдинов Салават
Зөфәрович шул ук хуҗалыкның сыер савучысы Тимершина Альбина
Анатольевна, Билялетдинова Шифанә Җафяровна, «Заречное» КФКсы
шоферы Измайлов Рифат Мөхтясибович, сыер савучы Хабибуллина
Ольга Валерьяновна, Яңа Мочали гомум белем бирү мәктәбе директоры Гимранов Ханәфи Абдулбәрович, Иске Мочали ФАП МУЗының
җитәкчесе Атауллина Гөлнара Ринатовна иде.
Килгән кунакларны Пилнә районының Җирле җыен депутаты
М. Г. Абдулганиев, Пилнә районының мактаулы граҗданины Н. А.
Абдуллин, Спас районы башлыгының урынбасары Р. А. Салихҗанов,
«Алга» СПКсы рәисе Х.В. Фәйзрахманов, Вахитов исемендәге КФХ
башлыгы Н.В. Вахитов һәм Сабантуйның төп спосоры, эшмәкәр А.А.
Фазлуллин кайнар сәламләделәр.
Бәйрәм программасын Сабантуйның өлкән судьясы М.Г.
Абдулганиев игълан итте.
Спорт ярышлары балалар арасында төрле уеннар белән башланып китте. Аннары әкренләп зурлар да кушылды. Алар гер, штанга
күтәрүдә көч сынаштылар. Сабан туеның кульминациясе, билгеле,
милли көрәш. Башта кече яшьтәгеләр бил алышты. Өлкәннәр арасындагы көрәш алты төрле авырлыктагы категориягә бүленеп алып
барылды: 40 кг, 50 кг, 60 кг, 70 кг һәм 80 килограммнан да авырраклар.
Көрәшнең йомгаклау өлешендә Мәскәү шәһәрендә яшәүче, чыгышы
белән Ключищи авылыннан булган Рамазанов Рушан Ринатович, шул
ук авыл егете Ибрагимов Рафаэль һәм Сафаҗай авылыннан Усманов
Марат көрәштеләр. Рамазанов Рушан Сабан туеның абсолют чемпионы булды.
Бәйрәмне оештыручылар спорт ветераннарын да, узган сабантуй
батырларын да, спорны үстерү юлында күп көч куйган якташларыбызны да онытмадылар, аларга истәлекле бүләкләр тапшырылды, халык,
чын күңелдән рәхмәтләрен белдереп, алкышларга күмде. Сабантуй
яшьләр өчен оештырылган дәртле дискотека белән тәмамланды.
Милли бәйрәмебез безнең белән тагын бер елга саубуллашты.
Сабантуйны оештыру җиңел эш түгел, күп мәшәкатьләр дә тудыра, зур чыгымнар да таләп итә. Спосорларның ярдәме булмаса, бу
бәйрәмне оештыру, бәлки, мөмкин дә булмас иде. Шуның өчен киң
күңелле якташларыма олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Алар район
администрациясе вәкилләре А.А. Шәрафетдинов, В.А. Антипов,
эшмәкәр А.А. Фазлуллин, «Алга», «Родина» СПКсы, «Заречное»,
«Искра», «Сафин» КФКсы, Вахитов исемендәге КФК һ.б.
Барлык оештыручыларга,
килгән кунакларга чиксез күп
рәхмәтләремне юллыйм.
Алсу Юсипова

– Мин бу якларда унбиш
еллар чамасы булганым юк
иде, авыллар ис китәрлек булып үзгәргәннәр, аеруча татар
авыллары, яңа типтагы таш биналар, өйләр, кешеләр шат, ничектер шома һәм килешле итеп
киенгәннәр,
шәһәр халкыннан бердә аергысыз. Без тормыш иптәшем белән Сергач
мишәрләрен бик якын күрәбез,
горурланабыз, дәрестән дә бу
төбәктә чын татарлар яши.
Үзегезнең «Мишәр дөньясы»
исемле газетагызны булдыргансыз икән, ишетеп бик шатландык, Татарстан мишәрләренә дә
барып җитсен иде.
Язылу индексы да алыпсыз,
газетагызга озын гомер, халык
белән булырга тырышыгыз, минем ирем дә мишәр бит, без дә
язылыр идек.
Сабантуй бәйрәменә чакыру
алгач та бик шатландык, якын
туганнарыбызның шатлыгын
уртаклашырга җырларга килдек.
Концерт өчен авыл мәйданы
сайланган, монысы бик дөрес.
Форсаттан файдаланып газета укучыларыгызга исәнлек саулык, бәхетле озын гомер телибез,
киләчәктә дә концертлар белән
килергә ышандырабыз.
Фәрхат Мостафин, грекрим көрәше буенча күп тапкыр
дөнья чемпионы исемен яулаган милләттәшебез, МәскәүРбишча.

Ниһаять өлкәбездә, көрәш
федерациябезне дәүләт каршында теркәдек, хәзер инде
ят өлкәләрдән ярышларга бармабыз. Мәсәлән, 27-28 июньдә
Саранскта узачак Россия чемпионатына үзебезнең өлкәдән тулы
команда барачак. Сабантуйлар
ямьле генә үтсен иде, мәйданда
остарак, көчлерәк җиңәргә тиеш,
хәрәмләшү бәйрәмнең ямен ала,
бу нәрсәгә аеруча игътибарлы
булырга тырышырбыз.
«Дуслык» төркеме кызлары,
Яндавишча авылыннан

Без бу бәйрәмгә бик озак
һәм тырышып хәзерләндек. Әти
әниләребезне якташларыбызны
шатландырасы килде. Киемнәр
тектердек, аларны милли сыйфатлы итеп бизәргә тырыштык.
Авылыбыздан чыккан атказанган
җырчы Найлә апа Фатыйхова кебек буласыбыз килә...
Лилия
Мәскәү.

Мине көрәш ярышын алып
барырга чакырдылар, бик шатланып риза булдым. Мин гомерем буе көрәш келәме янында...
Хезмәтем Мәскәүдә Россиянең
грек-рим
көрәшчеләренең
җыелма командасында тренер, милли көрәшчеләребезнең
җыелма командасын да өйрәтәм.
Сергач мишәрләре милли
көрәшебез буенча ике дөнья чемпионы бирде инде, дөрестән дә,

Бедретдинова,

Мин Мәскәүдә яшим, ләкин
күңелем һаман да авылда, монда туганнарым, дусларым яши,
менә аларны шатландырырга, бәйрәмебезгә шатлык өстәү
теләге белән җырлар өйрәндем.

Мин агымдагы елда биш сабантуйда катнаштым. Ишавыл,
Уразавыл, Моклока, Бозлау һәм
Тукайда...
Бозлау сабантуенда көрәшне
дөрес алып бармадылар, күзгә
карап хәрәмләделәр дияр идем.
Уразавылда көрәшне өлкән
судья Фәрхад абый хәрәмсез
алып барды, дөрестән дә чын
ярыш булды. Батыр калдым,
бүләккә ат һәм кучкар иде.
Шул ук көнне Моклокада
көрәштем, финалда Елизаровны
ектым, призга өй кинотеатры
һәм кучкар иде. Бу сабантуйны
оештыручыларга бик зур рәхмәт,
монда көрәш ярышы гына түгел,
гомумән ,югары сыйфатлы
бәйрәм иде.
– Ишавылда көрәш ярышында катнашып батыр исеменә лаек

булдым.
– Сабантуйлар әле бетмәде,
катнашырга
тырышырбыз.
Милләттәшләргә бер үтенеч:
хәрәмләшеп авыл йөзенә тап
төшермәсеннәр иде.
Батырның соңгы теләгенә
куәт биреп, мин дә шуны кабатлап әйтәсем килә, бәйрәм уза да
китә, без шунда калабыз. Инде
очрашканда читкә карап танымыйча узышырга булмасын иде,
безгә дусларча, туганнарча, бергә
яшәргә кирәк, чөнки...
Форсаттан
файдаланып,
Уразавылда үткән сабантуйның
күп кешегә охшамаган кысанлыгын, авыл уртасында булып,
тыкрыклардан юл эзләп йөрегән,
аннары кая куярга урын таба
алмаган машиналар төркеме,
урам тулы чүп-чар, хәтта чүпчар җыярга урналар да җитәрлек
түгелен әйтмичә булдыралмыйм,
җәмәгать. Чөнки сабантуй аерым бер урында, тугайда булса
ямьлерәк тә, җайлырак та булыр
иде, дигән фикерләрне бик күп
ишетергә туры килде, шәхсән
теләгем дә шунардан гыйбәрәт!
Әнвәр Камалетдинов
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Рәшит абый
туган авылына
кайтты
Әйе, әйе, Рәшит абый Ваһапов туган авылы Актукка кайтты. Бер гасырдан соң авылдашларына бер дигән
бүләкләр дә алып килде ул. Иң әһәмиятле булганнарыннан: аның олуг юбилеена әзерлек йөзеннән, авыл буйлап
яңа суүткәргеч линиясе сузылды, төп урам-тыкрыкларга асфальт юллар түшәлде, мәктәпне, авыл клубын үз
эченә алган бинага капиталь ремонт ясалды, аның тирә-як территориясе төзекләндерелде, шул бина алдында
ук Рәшит абый исемендәге ял паркы ачылды, җирле музеенда экспонатлары шактый яңартылды, үзәк автотрассадан Актукка керү юлына матур итеп авылның барлыкка килү елы һәм яңа, иске  исемнәре язылды һәм
башкасы…
Рәшит абый «зур бүләкләре белән туган авылына кайтты» дип әйтүемнең нигезе – 28 июньдә Кызыл
Октябрь районының Актук авылында күренекле якташыбыз, татар халкының бөек җырчысы Рәшит Ваһаповка
һәйкәл ачылды, аның 100 еллыгы зурлап билгеләнде.
Татар җырчысына һәйкәл ачу – дөнья йөзендә беренче
очрак, тарихи вакыйга!
Өлкәдән олы кунакларны көтеп торганчы, без
Суыксудан Исмәгыйль абый Даутов белән сөйләшеп алдык. «Әле дә хәтеремдә, – ди ул, – ничек безнең авылга
беренче тапкыр Рәшит Ваһапов килгән иде. Миңа ул чакта
5-6 яшь булгандыр, әмма «Бәгърем», «Гөлҗамал», «Казан
сөлгесе», «Кара урман»нары кебек җырларын бүген дә
шартлатып башкара алам. Рәшит ул бер миңа гына түгел,
җиһандагы бөтен милләттәшләребез күңеленә ягымлы
татар моңын сала алды, йөрәкләрдә татар җырына гашыйк уты кабызды. Минем ише өлкән буын аны, аның
җырларын яхшы белә», – дип горурланды әти-әниемнең
авылдашы һәм яшьтәше Исмәгыйль абый.
Татар халкының атаклы баянчысы, шулай ук татар
сәнгатендә дан-хөрмәт казанган күренекле якташыбыз,
Кочко-Пожар авылының горурланырлык улы Рамил абый
Курамшин Рәшит Ваһапов турында: «Менә кабатланмас
шәхесебез, легендар якташыбыз Рәшит абый безнең арада
күптән юк инде, әмма ләкин аның исеме, җырлары бүген
дә яңгырый. Беләсегез килсә, аның күпкырлы иҗатын,
сикәлтәле тормышын чагылдырган күләмле, матур, сыйфатлы китап дөнья күрде. Алай гына да түгел, Рәшит
абыйны хәзер дөнья йөзендә яшәгән һәр татар белә, аның
исеме һич онытылмаячак. Рәшит Ваһапов исемендәге
татар җыры фестивальләре Россиянең 37 регионында,
якын һәм ерак чит илләрендә булып үтте инде», – диде
авылдашым.
...Менә, ниһаять, өлкә кунаклары да килеп җитте.
Губернатор вазыйфасын үтәүче Виктор Клочайны чәкчәк белән каршы алып, аны милли ризыклардан гына
торган бәйрәм табынына чакырдылар. Бераз тәм-томнар
белән чәйләнеп алгач, ул беренче итеп Рәшит Ваһапов
һәйкәлен ачу тантанасына юнәлде. Аннан соң Бөек Ватан
сугышында һәлак булган актуклылар һәйкәленә барып
чәчәкләр куйды һәм шуннан нәкъ әлеге бәйрәм өчен
корылган зур сәхнәгә менде. Аның янына тагын күп кунаклар чакырылды, каян гына килмәгәннәр алар. Россия
төбәкләреннән тыш, якын чит илләрдән дә кунаклар бар
иде. Тик Нижгар татарларының Региональ милли-мәдәни
мөхтәриятеннән (НТМММ), өлкә Диния нәзарәтеннән
генә (ДН) берәү дә күренмәде. (Бу турыда материал ахырында аерым тукталырбыз, – автор).
Кунакларның Р. Ваһаповны олылаган, татар хал-

лар – Р. Ваһапов исемендәге районара фестивальләрендә
җиңеп чыкканнары. Биредә чыгыш ясарга каралган 42
номерның яртысы башкарылгач, сәхнәгә янәдән профессионаллар чыкты. Ә йомгакладылар концерт программасын кабат үзешчәннәребез.
Сәхнә тын калгач, халык агымы көрәш мәрәсен чолгап алды. Биредә, шулай ук Рәшит абый Ваһапов истәлеге
бүләкләренә, татар-мишәр көрәше буенча җиңел үлчәмдә
ярышлар бара иде инде. Уразавыл сабантуе көрәшеннән
аермалы буларак, биредә көрәшчеләр сафы озын иде
һәм ул кызу, мавыкыргыч килеп чыкты. Рәшит Ваһапов
истәлегенә оештырылган бу сабантуйның төп батыры
булып яшь, әмма өметле егет Эмил Шәрәфетдинов (Кече
Рбишча-Мәскәү) калды. Билгеләргә кирәк, Актукта дүрт
авырлыкта да батыр калган көрәшчеләргә кыйммәтле
бүләкләр һәм традицион кучкарлар тапшырылды.
Олег Әндәрҗан.
Фотода: Илһам Шакиров Рәшит Ваһапов һәйкәленә
чәчәкләр куя.

кына уңышлар теләгән чыгышлары белән сугарылган
бәйрәмне ачу тантанасы кысаларында өлкә Законнар
Чыгару Җыенында «Бердәм Россия» фракциясе рәисе
шушы партия эшендә актив катнашкан Зур Рбишча авылы башлыгы Наил Хөсәиновны, Яндавишча авылы башлыгы Рафаэль Ильясовны, Мәдәнә мәктәбе укытучысы
Надия Үмәрованы Рәхмәт хатлары белән билгеләде. Ә
Р. Ваһаповның туган авылында 100 елыгын билгеләүгә
зур өлеш керткән җирле СПК рәисе Ваиз Биляловны,
Кызыл Октябрь районы мәгариф бүлеге рәисе Фәрит
Хәйруллинны өлкә Законнар Чыгару Җыены рәисе
исеменнән шулай ук Рәхмәт хатлары һәм кыйммәтле
бүләкләр белән бүләкләделәр. Бүләкләр дигәннән, алар
биредә аз түгел иде. Тагын шунысын гына әйтеп үтим
әле, татар халкының бер бөек улын хөрмәт итеп 100
еллыгын шулай зур дәрәҗәдә билгеләргә ярдәм иткәне
өчен Татарстан Президентының өлкә хөкүмәтебезгә юллаган олуг рәхмәтләрен дә, истәлекле бүләген дә Виктор
Клочайга үзенә тапшырдылар.
Рәшит Ваһаповның гасырлык юбилее рәсми ачылганнан соң, зур сәхнәне тутырып Казан артистлары, иң
атаклылары белән берәттән яшьләре дә, чыкты. Аннары
аларны үзебезнең үзешчән артистларыбыз алмаштырды-

P.S. Югарыда әйтеп үткәнемчә, НТРМММ һәм
ДН вәкилләренә, соңынан белгәнемчә, бу чарага
рәсми чакырулар бөтенләй җибәрелмәгән икән.
Минемчә, теге гаугалы Кызыл Октябрь районы
башлыгы сайлауларында законнарга сыймый
торган юллар белән кабат үз вазыйфасын саклап
калган Т. А. Хәйретдинов югарыдагы иҗтимагый
һәм рухи оешмалар җитәкчеләренә, аны түгел,
башка кандидатны яклаганнарына булса кирәк,
бүгенгесе көнгә кадәр ачу тота кебек. Шулай
булган очракта, бу зур хата. Минем белгәнемчә,
НТРМММ дә, ДН дә ул вакыттагы җирле сайлауларга кагылышлары булмады. Дөрес, алар
да, күбесе кызылоктябрьлылар сыман, бүгенге
милли район башлыгыбызның сәясәте белән
канәгать түгелләр, күрәсең. Шул гына. Чөнки
милли районыбыз, бүгенге кебек, беркайчан да
арттан беренче булганы юк иде...
Тагын шуны да әйтим әле. Р. Ваһаповың 100
еллыгында без үзебезнең «Мишәр дөньясы» газетасын бер ноктада басып торып тараттык. Бик
күп кеше безне күрде, бик күп кеше теләп газетабызны алды, бик күп рәхмәтләр, бик күп иҗади
теләкләр ишеттек. Калган газеталарыбзны җыеп
алмастан, аларны раскладушка өстендә калдырып китеп, бер ярты сәгать көрәш карадык.
Кайтсак, газеталардан гына түгел, раскладушкадан да җилләр искән. Ярый әле чара барышында
кайбер җирле түрәләр безнең хәйрия акциябезгә
түзделәр, шунысына рәхмәт.
Имеш, халык күзеннән «күңелләренә ятмаган» «Мишәр дөньясы»н алып ташлап, үзләренә
бер мәлгә җан тынычлыгы алдылар. Ә бит ул
газетабызның чираттагы бер саны гына иде...

Эх юллар, юллар...
Спас–Сергач автотрассасыннан Т. Моклокасына борылып кергән юл чатында
«Агро-1. с. Т. Моклоково» дип язылган юл билгесе күзгә бәрелеп тора һәм күңелләрдә
горурлык хисе уята. Бу юл билгесен куюда авыл администрациясе башлыгы Жеголев С.,
эшмәкәр Кучеров В.В. зур ярдәм күрсәттеләр. Көн таләпләренә туры китерелеп төзелгән
бу постамент күптән түгел генә куелды. Советлар заманында бу урында ак калайдан
эшләнгән «Колхоз им. Чапаева» дигән юл билгесе бар иде инде, ләкин аны сүтеп, урлап
бетерделәр. Аллага шөкер, бу трассада инде икенче ай Спас районының ЗАО «Дорожник»
оешмасы ремонт эшләрен башкара. Бүгенге көндә автобуслар тукталышы өчен эшләнгән
яңа будка идәненә брусчатка җәелде. Хәзерге вакытта үткән ел эксплуатациягә тапшырылган Рус Моклокасы аша узучы «Сергач–Княгинино–Н. Новгород» трассасына
чыгара торган 2 км дан артык юл ремонтлана һәм киңәйтелә. Бик кирәкле юл булган
икән, бүгенге көндә бу трасса аша бик күп автомобильләр Т. Новгородка таба юл ала.
Уңай яклары шул: юл һәрвакыт ачык, яхшы һәм ара бик күпкә якын. Ә менә «Спасское
– Варганы – Н. Новгород» автотрассасы автомобиль йөртүчеләргә күп кенә кыенлыклар
тудыра, чөнки «Казанка» юлыннан көненә статистика буенча төрле хәлдәге 20 меңгә

якын танспорт берәмлеге уза. Ә инде Татар Моклокасы яныннан узучы, халыкта Кнәген
юлы дип йөртелгән трасса ике районны тоташтырды. Атнага өч тапкыр «Спас – Кенәген»
маршруты буенча автобус йөри. Болар барысы да халык тормышында уңайлыклар тудыру өчен эшләнә. Тагын бер генә теләк кала, юлның кайсы якка барганын күрсәтүче билге
дә куелса, шоферларның рәхмәте зур булыр иде.
Азат Магжанов
Фотода: Юл чаты билгеләре
Автор фотосы
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Динлелек һәм динсезлек
Газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем! Әс-сәламү
аләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү! Барчагызга да
Раббының бетмәс рәхмәтләре булсын иде.
Бүгенге вәгазебез динлелек һәм динсезлек турында
булыр.
Дин – кешеләрне дөньяда һәм ахирәттә бәхетле итәр
өчен Аллаһу тарафыннан пәйгамбәрләр аркылы кешеләргә
ирештерелгән илаһи әмерләр һәм тыюлардыр. Милләтне
саклауда диннең әһәмияте гаять зур, чөнки дин кешеләр
арасында кардәшлек тойгыларын ныгыта, самимият һәм
мәхәббәтне арттыра, җәмгыятьне бергәлек эчендә тота.
Пәйгамбәребез
Мөхәммәд
галәйһис-сәлам:
«Җәмәгатьтә рәхмәт, аерымлыкта газап бар», – ди.
Эшләребезне бергәлешеп эшләргә бер тән, бер җан кебек булырга куша, Мөкатдәс китабыбыз Коръән Кәримдә
Җәнәбел Хак: «Барчагыз да Аллаһуның җебенә ябышыгыз, диннән аерылып, таралып китмәгез», дип боера.
Димәк, мөселманга җәмәгатьттән аерылырга, читтә торырга ярамый.
Диннең вазыйфасы: кешеләрне сәгадәткә, ягъни
бәхеткә алып бару. Дин акыл ияләренә, ягъни кешеләргә
иңгән. Кеше дигәндә – акыл, акыл дигәндә кеше аңлашыла.
Барлык дини әмерләр: фарыз. Сөннәтләр, ваҗиб һәм
гыйбадәтләр – барысы да акыллы булган кешеләрне
үзләренең теләкләре белән хәергә, яхшылыкка, матди вә
мәгънәви булган эшләргә юнәлдерә. Кешеләрне дөньяда
вә ахирәттә бәхеткә ирештерә.
Дини кеше зыянсыз кешедер, ялгыз калган чакта да:
«Бәгъсү бәгъдәл мәүүт» (Үлгәннән соң терелү бар)» дип
яшәр. Эшләгән барлык начарлыкларның җәзасы, эшләгән
барлык яхшылыкларның савабы күрсәтеләчәк бер көн
бар, дип уйлап, берүзе генә калган вакытта да һичбер
гөнаһ гамәл эшли алмас, Аллаһу һәр җирдә мине күрә,
дип уйлар.
Динсез кеше, киресенчә, дөнья очраклы, үлдең – бетте, хисап, үлчәү көне, ягъни ахирәт юк, дип уйлап, төрлетөрле начарлыкларны эшли бирер.
Дин әүвәлге кеше Адәм (Рабының рәхмәтендә булсын) белән башланган. Диннең тарихы – кешелек тарихы,
димәктер. Кешелек тарихы борынгы булган кебек, дин тарихы да борынгы заманнардан башлана. Кешенең дөньяга
яратылганы өчен диннең дә иңүе зарури булган һәм
кешеләр белән бергә дин дә дөньяга иңгән вә Кыямәткә

кадәр дәвам итәчәк.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәһис-сәлам: «Җир шарында «Аллаһу, Аллаһу, лә иләһә илләллаһ», диюче булганда дөнья бетмәячәк, ягъни Кыямәт купмаячак», – дип
боера. Димәк, Кыямәтнең авыр, куркыныч хәлләрен
Аллаһуга ышанган бәндәләр күрмәячәкләр. Дөньяда
иминлектә яшәргә теләгән һәркем динне яхшы тотарга,
бала-чагаларын диндар итеп тәрбияләргә бурычлы. Дин
– Аллаһуның кануны, Аллаһуның милкедер. Аллаһу бу
милкендә әмерләрен үтәгән, тыйганнарыннан тыелган
кыйммәтле, итагатьле колларына иминлек, тынычлык
бирә, аларны исәнлек, иминлек эчендә яшәтә. Динсезлек
исә тынычсызлык, бозыклыктыр, һәр афәтнең башыдыр.
Адәм баласының нәфесен бары тик дин генә тәрбияли,
тыя ала. Ә динсез кешенең дөньяга, малга табынуының
иге-чиге булмый.
Сезгә тарихтан бер кыйсса сөйләргә ниятлим. Шулай
бервакыт ике динсез бер капчык алтын таба, ничек табулары безгә мәгълүм түгел. Болар, алтынны урлатырбыз
яисә безне угры дип уйларлар, дип куркып, аны биек тау
башына алып менәләр. Берничә көннән боларның ашамлыклары бетә. Берсе шәһәргә ризык алырга китә, икенчесе тауда алтын капчыкны саклап кала.
Шәһәргә ризык алырга төшкәне ризыкларны ала
да кайтырга чыга. Динсезлеге төрле уйларга этәрә: «Бу
ашамлыкларга кушарга әзрәк агу сатып алсам, ул агуны
ризык эченә салсам, аны да иптәшемә ашатсам, шуннан
бер капчык алтын үземә генә калыр иде» – дип уйлап, агу
сатып ала.
Алтыннарны саклап тау башында калганының да
күңелендә начар ният. Ул бер ташның артына качып, мылтык белән иптәшен атып үтерергә дип көтә. Һәм шулай
эшли дә. Аннары, ачыгуы сәбәпле, иптәше алып кайткан
ризыкларны утырып ашый һәм шунда ук агуланып үлә.
Бер капчык алтын тау башында ятып кала.
Менә, газиз кардәшләрем, динсезлекнең нәрсәгә
китерүенә бер мисал. Моннан шул аңлашыла ки: башында акылы булган кешеләрне дин хәерле эшкә өнди.
Кешеләр дә үз ризалыклары белән хәерле эшкә баралар.
Диннең нигезе дә вахидыр, ягъни Аллаһу кануныдыр.
Дин – Аллаһу тарафыннан җибәрелгән һәм иңдерелгән
илаһи бер канун. Аны беркем дә алыштыра һәм үзгәртә
алмый. Кешеләр бары тик бу кануннарны үтәргә вә буй-

сынырга гына бурычлылар. Аллаһудан башка беркем дә
дин кора алмас.
Дин – кешеләргә иманны, Исламны, хакны-ялганны,
хәләлне-хәрамне, яхшыны-яманны, дөньяны-ахирәтне,
узганны-киләчәкне өйрәтә торган Аллаһу кануны. Әйтик,
кеше бер оешмага эшкә керә, аңа нәрсә эшләргә яравы, ә
нәрсәне ярамавы хакында аңлатма бирәләр. Шуның шикелле, динебезнең дә боерыклары, әмерләре, тыюлары
бардыр. Аллаһуның әмерләрен үтәрбез, тыйганнарыннан
тыелырбыз, иншаллаһ.
Марат хазрәт Салахетдинов,
Кызыл Октябрь районы мөхтәсибе

Ислам юлында
Корбанов Илгиз белән
Әхсәнов Ришат Мәскәү Ислам
университетында белем алалар. Бу малайлар Сафаҗай
урта мәктәбендә укыдылар.
Илгиз мәктәпне бик яхшы
билгеләргә
тәмамлады.
Ришатка белемнәр бик үк
җиңел бирелмәсә дә, сыйныфташлары арасында тырышлыгы белән аерылып
тора иде. Ул, һәрвакыт диярлек, дәрестән соң, укытучы янына килә, аңламаган
нәрсәләрне белергә тели, начар билге алса,төзәтү юлларын эзли башлый.
XI сыйныфта укыганда
ук, аларның киләчәктә дин
юлына басачаклары билгеле була. Кайсы уку йортын
сайларга дип уйланып торганда, егетләр, авылдашыбыз,
Мәскәү Ислам университеты укытучысы, Илдар хәзрәт
Аляутдинов белән очрашалар. Ул аларны Ислам университетына керергә өнди,
уку вакытында авырлыклар
килеп чыкса, ярдәм итәргә сүз
бирә. Егетләрнең әти-әниләре
дә бик теләп риза була. Шул
көннән башлап, Илгиз белән
Ришат университетка керү
имтиханнарына
әзерләнә
башлый. Вакыт бик тиз үтә.
Егетләр мәктәпне тәмамлап,
имтиханнарны уңышлы тап-

шырып, Мәскәүдә укый башлыйлар. Авыл малайларына,
шәһәргә барып, бөтенләй
башка тирәлеккә күнегү җиңел
түгел, әлбәттә. Кайвакыт укуны ташлап китәргә дә уйлыйлар.Тик мондый чакларда,
остазлары ярдәмгә килә. Һәм
аларның тырышлыгы бушка
китми, студентлар, күңел биреп, Ислам динен өйрәнергә
керешә. Бу уку йортында
күбрәк Коръән, фикһ,гарәп
теле дәресләре өйрәнелә.
Тик студентлар дөньяви яктан да ныклы белем алалар.
Мәсәлән, рус теле, философия, культурология, тарих кебек фәннәр дә үзләштерелә.
Шулай ук төрле мөселман
илләреннән килгән лекторлар, университетка килеп,
студентлар алдында чыгыш
ясыйлар. Мәскәүнең башка
югары уку йортлары студентлары да Ислам институтында
еш кына кунак була. Яшьләр
үзара аралаша, фикер уртаклаша.
Сез нәкъ менә шушы
уку
йортына
керүегезгә
үкенмисезме, дип сорагач,
Илгиз һәм Ришат, икесе беравыздан, юк, дип җавап
бирделәр. Бу коры җавап
кына түгел. Алар моңа төпле
дәлилләр дә китерделәр.
Беренчедән, Аллаһ юлына ба-

скан кеше үзен бары яхшы яктан гына күрсәтергә тырыша,
икенчедән, әти-әниләр, балам
начар юлда йөремиме икән,
дип, беркайчан да кайгырмаячак, һәм соңгысы, үзе туры юлдан йөргән кеше башкаларны
да дөреслеккә өйрәтәчәк, ягъни җәмгыять өчен һәрвакыт
файда китерәчәк.
Менә алар беренче курсны
да тәмамладылар инде. Зачетимтиханнарын
тапшырып,
авылга практикага кайттылар.
Практикачылар Сафаҗайның
икенче мәчетендә балаларга дин дәресләре бирәләр,
җомга
намазлары
уздыралар. Җәмгыять эшләре
белән дә шөгыльләнәләр.

Мәскәүдә ике елдан бирле
МДСС(молодежное движение села Сафаҗай) оешмасы эшли. Бу оешманы бертуган Илдар һәм Ринат
Аляутдиновлар төзегән. МДСС
ның максаты – авыл яшьләрен
оештырып, җәмгыять өчен
файдалы булган эшләр белән
шөгыльләнергә өндәү. Илгиз
соңгы вакытта шушы оешма
кушуы буенча авыл клубында балалар һәм олылар өчен
кино күрсәтә. Фильмнарның
дингә багышланганнары да,
дөньяви проблемаларны яктыртканнары да бар. Авыл
яшьләре кирәкмәгән урыннарга
йөремичә,
клубка
җыелып, аралашып,файдалы

мәгълүмат алып яшәсен өчен
үткәрелә бу чара.
Ислам институты киләсе
уку елында, аккредитация
үтеп, дәүләт уку йорты статусы алырга җыена. Шуннан соң
мөмкинлекләр тагы да артачак,
студентлар саны да күбрәк булачак. Ә Илгиз белән Ришатка
әле укырга да укырга, алда
тагы да өч курс. Аларга укуларында зур уңышлар, һәм, иң
мөһиме, җәмгыять өчен файдалы кешеләр булып калуларын телисе килә.
Гөлнур Нуриманова.
Мәскәү - Сафаҗай
Үз хәбәрчебез.
Фотода: Илгиз белән Ришат
авыл мәчете янында.

Төрлесеннән

«Татарские новости»
газетасына

15 яшь!

Илебезнең кайсы гына почмагына
барсаң да, татарлар торган җирдә бу
газетаны күрми калмыйсың. Инде 15 ел
дәвамында бу газета сибелеп яшәгән
татарларның тормышын яктырта, иң
күренекле милләттәшләребез белән
таныштыра, тарихыбыз, мәдәниятебез
турында мәгълумәт бирә. Соңгы вакытта ул тагын да матуррак булып
чыга башлады: яхшы сыйфатлы, төсле
газета, материаллар күпкырлы, теләсә
нинди яшьтәге укучы өчен кызыклы
үзе. Искитмәле, айга бер тапкыр чыга
торган бу басманың тиражы 150 мең!
Менә шушы барча татарларның яратып укый торган газетасы юбилее
уңаеннан Мәскәүдә бик матур чаралар
булып узды. Аларга регионнардан татар оешмалары җитәкчеләре, матбугат чаралары җитәкчеләре чакырылган
иде. Асадуллаев йортында алар катнашында конференция узды. Газетаны
булдыру, аны шундый дәрәҗәле итү
юлында армый-талмый эшләгән
шәхесләрне бүләкләү иң күренекле
татарлар чыгышлары белән үрелеп
барды. «Татарские новости» газетасын булдыручы һәм аның спонсорлары, «Папирус» фирмасы җитәкчеләре
Ильяз Булатов һәм Ринат Абдуллин,
генерал-полковник Рәсим Акчурин,
профессор Абдулхан Әхтәмҗан кебек
зыялы милләттәшләребез чыгышлары кемне дә битараф калдырмады.
Конференция азагында Нижгар татарлары милли-мәдәни автономиясе
рәисе Гаяз Закиров та бер-ике сүз
әйтми кала алмады. Конференциянең
хуҗаларына соклануын белдереп,
аларга уңышлар теләгәч, ул үзебезнең
казанышларыбызны да әйтеп узды.
Чыгышында, гадәттәгечә, урынлы
гына итеп бер-ике шигырь дә кушып
җибәргәч, зал аңа рәхәтләнеп кул чапты.
Га з ет а га
ба г ы ш л а н га н
конференциядән соң татарларның

Федераль автономиясе Советы утырышы узды. Узган ярты елга нәтиҗәләр
ясап, калган ярты елга планнар кабул итеп, татарларны берләштерү,
телне һәм гореф-гадәтләрне саклап
калу буенча фикер алышуларда
барча җыелганнар актив катнашты.
Совет утырышы эзсез узмас, аның
нәтиҗәләре автономияләр эшендә чагылыр дип өметләнергә кала.
Кичке якта бәйрәм чараларында катнашучылар өчен «Измайлово»
концертлар залында искиткеч матур концерт оештырылды. Анда
Илһам Шакиров, Альберт Асадуллин,
Салават, Айдар Галимов, Зөһрә
Сәхәбиева кебек атаклы артистлар,
Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Нижгар
татарлары Наилә Фатехова, Роза
Хәбибуллина да илебезнең төрле почмакларыннан килгән татарларны иң
матур җырлары белән сөендерделәр.
«Умырзая»ны Наилә Фатехова белән
башкарган «На-На» төркемен дә зал
бик яратып кабул итте. Яр Чаллы
шәһәреннән «Болгар» бию театры артистлары чыгышы үзе бер тамаша
булды!
Икенче көнне барча делегатларга
Мәскәү Сабантуенда катнашырга насыйп булды. Ул бик матур, дәрәҗәле
узды. Шулай булырга тиештер дә,
Мәскәү сабантуе бит ул! «Татарские
новости» газетасы юбилеена багышланган чараларның соңгысы һәм иң
күркәме булды дисәк, ялгыш булмас.
Бәйрәм ничек кенә матур булмасын,
уза да китә. Кабат эш көннәре башлана. Юбилярга да, барча башка матбугат чараларына да бу бик авыр,
тыңгысыз юлда уңышлар телик, халкыбыз өчен хезмәттә озак еллар армыйталмый эшләргә насыйп булсын.
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Татар яшьләре
көннәре
13-19 июльдә Татарстанда татар
яшьләре көннәре булып узды. Икенче
тапкыр инде анда Нижгар яшьләре дә
катнаша. Быел делегация төркемендә
«Нур» яшьләр оешмасы активистлары
Равил Сәйфетдинов, Ринат Ислямов,
Тимур Шәрәфетдинов һәм «Манара»
тапшыруы авторы һәм алып баручысы
Алия Ахмадуллина башка регионнардан килгән яшьләр белән бергә форумда булып кайттылар.
Яшьләр белән эш итү, мәдәният
министрлыклары, «Идел» яшьләр
үзәге оештырган форумның төп максаты төрле регионнарда яшәүче татар
яшьләрен берләштерү, алар белән
эшләү өлкәсендә тәҗрибә белән уртаклашу.
Беренче көнне яшьләр өчен Казан
шәһәре буенча экскурсия оештырылды. Кичке якта үзара танышу максатыннан конференция узды. Шунысы
кызык, форумга килгән яшьләрнең
күпчелеге бер-берсе белән таныш
инде. Шуңа күрә дә алар туганнар
яисә бик якын дуслар кебек аралашалар, сөйләшеп туймыйлар.
Икенче көнне форумның төп
эше башланды. Яшьләрне «Борис
Полевой»
теплоходына
утыртып, Идел буе шәһәрләре буенча
сәяхәткә алып киттеләр. Самара,
Саратов, Ульяновск, Алабуга кебек зур
шәһәрләрдә экскурсияләр яшьләргә

бик ошый. Форум программасы да бик
кызыклы, күпкырлы һәм һәркемгә дә
истә кала торган итеп оештырылган
иде. Уздырылган чараларның иң кызыклысы дип татар яшьләре сайтларын презентацияләү һәм алар буенча фикер алышуны атап узарга була.
Шунда ук Халыкара яшьләр сайтын
булдыру турында карар да кабул
ителде. Бу сайт регионнарда һәм
чит илләрдә яшәүче яшьләр тормышын, уздырылган чараларны яктыртучы, берләштерүче сайт булачак дип
күзаллана.
Ширяево дигән урында яшьләр өчен
сабантуй да оештырылды. Барысы да
зурларныкы кебек: уеннар да, концерт
та, милли көрәш тә. Нижгар егете
Ринат Ислямов көрәштә 3- урынны
яулап алды. Гомумән, безнең делегация яшьләре үзләрен актив, башлап
йөрүче һәм мавыгучан итеп, бары тик
яхшы яктан гына күрсәттеләр. Үзләре
белән алып килгән «Мәдинә» нәшрият
йорты чыгарган газета-журналларны
таратып та, игътибарга лаек булдылар. Бер генә регионда да бу кадәр күп
санлы басмалар нәшрият ителмидер.
Форумнан яшьләр бик канәгать булып, көч җыеп, алдагы көннәрдә бик
күп эшләр кылырга әзер булып кайттылар.
Зилә Ахмадуллина

Зәйнәп Миншәрипова,
Зилә Ахмадуллина

«ООО Спас промкомбинаты»
Спас район үзәгендә берничә еллар элек ачылган
ООО юридик формасындагы промкомбинат эшләп
килә. Аның цехларында армия, милиция хезмәткәрләре
өчен баш киемнәре тегелә. Ул, ил буенча үткәрелгән
тендорда җиңеп чыгып, бу мөмкинлекне яулаган.
Промкомбинатның эшчәнлеге турында аның директоры Анна Викторовна Шавандина модый сүзләр
сөйләде:
– Безнең предприятиедә күбесенчә хатын-кызлар
эшли. Татар авылларыннан килеп эшләүчеләр дә бай-

так. Мәсәлән, Т. Моклокасыннан җиде, Бозлаудан дүрт,
Ишавылдан ике кеше. Аларны предприятиенең автобусы иртән килеп ала, ә эш көне беткәннән соң өйләренә
кайтарып куя. Аларга соцпакет билгеләнгән, вакытында
түләүле ял бирелә, эш хаклары 7-8 мең. Бүгенге көндә
тегүче булырга теләүчеләрне эшкә чакырабыз. Алар белән
килешү төзибез, бер–ике ай өйрәнчек булып йөриләр. Бу
вакыт эчендә аларга минималь эш хакы түләнелә, укып
чыкканнан соң, сертификат тапшырыла. Шуннан соң алар
ярты ел дәвамында бездә эшләргә тиеш булалар.

Татар авылларыннан килеп эшләүчеләр арасыннан
Исхакованы, Измайлованы, Мостафинаны билгеләп үтәр
идем. Тырыш хезмәтләре өчен рәхмәтемне белдерәм.
А.В. Шавандина, Сабан туена килеп, алдынгы
хезмәткәрләргә премияләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Ул һәр бәйрәмдә аларның күңелләрен күрергә
тырыша.
Азат Магжанов
үз хәбәрчебез

САБАНТУЙЛАР
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Зур авылда – зур бәйрәм
Әмма
ләкин
миңа,
янәсе,
Рбишча сабантуеның берсен дә калдырмаучыга, бүтән
бер күренеш инде ничәнче ел
рәттән уйланырга мәҗбүр итә.
Анысы да булса – бәйрәмне
ачу тантанасында Кызыл
Октябрь районы башлыгының
катнашмавы. Быел милли районыбызда уздырылган шундый
зур милли бәйрәмнәребезнең
тәүгесендә милли районыбыз
администрациясеннән тәмам
кем дә күренмәде. Ник, ни
өчен милли районыбызның иң
зур, күп мәчетле авылында
узган искиткеч зур, матур, тарихи бәйрәмнәрендә Кызыл
Октябрь районының үзидәрә
башлыгы күренми?
Исемдә,
губернатор
Геннадий Ходырев белән
өлкә Законнар Чыгару җыены
рәисе Евгений Люлин арасында җитди тартышулар барганда, алар икесе дә Рбишча сабантуена килеп, халык алдында дустанә мөнәсәбәттә булып күренделәр, ачык чырай
белән интервьюлар бирделәр,
зур сәхнәдән оптимистик рухта чыгышлар ясадылар. Менә
шуннан соң озак та үтмәде,
өлкә
хакимиятендә
зур
үзгәрешләр булды, әмма барысы да дипломатик юнәлештә
хәл ителде. Моның белән ни
әйтмәкче булам, сабантуй
байрагы – ул әле дуслык, тынычлык, бердәмлек байрагы
да. Булган-үткән үпкәләрне
онытып, якты киләчәк файдасына уртак тел таба белергә
кирәк. Чөнки бердәмлектә
генә көч-кодрәт, хәрәкәттә
генә бәрәкәт. Әлбәттә, соңгы
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теләкләрем, беренче чиратта,
Кызыл Октябрь районы башлыгына кагыла. Әлеге сабантуйны гамәлгә куючы Мансур
әфәнде Садековның эшләре,
бүген күренгәнчә, Аллага
шөкер, һаман да алга бара.
Ә менә Кызыл Октябрь районы хакында алай дип әйтеп
булмый. Шундый күренекле
эшмәкәрләр белән җирле хакимият уртак телдә, дустанә
мөнәсәбәттә булган очракта,
алар милли районыбыз файдасына шактый инвестицияләр
кертә алырлар иде бит, миңа
калса. Ә андыйлар бездә аз
түгел.
«Волга-Петролеум»
идарәсе белән җирле власть
арасыннан
кайчан
кара
мәче йөгереп үтте икән соң?
Ялгышмасам, әле Абдулхамит
үзе исән вакытта булды бу
хәл, бугай. Зур Рбишчага,
гомумән, Кызыл Октябрь
районына башлап табигый

Моңа кадәр, узган ял көннәрендә, сабантуйларыбыз
Мәскәүдә, Н. Новгородта, Дзержинскта, Мочалида булып
үтте. Бу бәйрәмнәребездә милли көрәшебездә абсолют
батырларны күрсәтеп кенә чикләник тә (Дамир Шиһапов,
Ринат Сәбитов, Ринат Сахапов, Рушан Рамазанов),
бер-ике сүз өлкә сабантуе турында әйтеп үтик әле. Ул
елдан-ел үзенең абруен җуя бара икән. Хәтта шушы
ук фикердә НТРМММ рәсе Гаяз Закиров та, кушаклар
белән көрәш буенча өлкә Милли Федерациябез президенты Рамил Салихҗанов та икән. Алар моның сәбәбен
өлкә «Туган як» оешмасы рәисе Марат Юнисовның
милләтпәрвәр якташларыбызның, милли һәм дини оешмаларыбыз җитәкчеләренең фикерләрен санга сукмавында, әби-бабаларыбыздан килгән бу борынгы күркәм
бәйрәмебезне оештыруда үзенең мин-минлеген өстен
куюында күрәләр.
Моннан 5 ел элек, Н. Новгородта сабантуй тәмамлану
уңаеннан оештырылган банкетта миңа да сүз бирелгән
иде. Инде шунда мин Марат әфәнденең сабантуе
өлкәсендәге эшчәнлеген «дүртле» билгесенә бәяләгән
идем. Бу билгемне дә бары тик Казаннан популяр «Заман
яшьләре» төркеменең чакырылуына һәм хөрмәтле
Алимҗан Орловның Н. Новгородта гамәлгә керткән сабантуйны саклап килүенә карата гына куйган идем.
«Чөнки аны баету сизелми», – дип тә өстәдем. Ә аннары,
«бишле»гә ирешер өчен, мин әйттем: «Чын мәгънәсендә
Н. Новгород сабантуе өлкә статусына тәңгәл килсен өчен,

газ килү өлкәсендә хәлиткеч
эшләрне Абдулхамит Садеков
башкарып чыкса да, бүгенге
район башлыгы аларны үз
файдасына бик оста кулланды. Аннары авылдагы күпер,
юллар тирәсендә дә шулаерак булып чыкты, ахыры...
Сабантуйга
кайтканда,
аның тантаналы өлешен шулай ук Абдулхамит исемен
йөрткән, өлкәбездә оригиналь мәчетләрнең берсе булган Аллаһы йортының имамы Хайдәр хәзрәт Корьәнкәрим сүрәләре белән башлады. Аннары әлеге сабантуйны ачыр өчен үзенең
хәер-фатыйхасын
мәрхүм
Абдулхамит Садековның әтисе
Сәит абый бирде. Җыелган халыкны ихлас күңелдән Нижгар
татарларының милли-мәдәни
мөхтәрияте рәисе (НТРМММ)
Гаяз Закиров тәбрикләде,
оештыручыларга
милли
традицияләребезне, гореф-

гадәтләребезне, телебезне,
динебезне, мәдәниятебезне
саклап калып аларны баетырга зур өлеш керткәннәре
өчен зур рәхмәтләрен белдерде, һәм хөрмәтле Абдулхамит
истәлегенә уздырылып килгән
бәйрәмнәребез мөбарәк булсын, диде.
Өлкә диния нәзарәте
рәисе Үмәр хәзрәт Идрисов
Абдулхамитның
якты
дөньяда тирән эз калдыруын, халык файдасына кылган изге гамәлләрен әйтеп
үтте, һәм җыелган кунакларга
мөселманлыгыбызны югалтмыйк, дип мөрҗәгать итте.
Аннары абыйсының эшен
уңышлы дәвам иттерүче,
«Волга-Петролеум» компаниясе президенты Мансур
әфәнде, Россиянең транспорт буенча министр урынбасары Хәсән Зәбиров, Сергач
районы башлыгы Николай
Субботин, Зур Рбишча администрациясе башлыгы Наил

Тема уңаеннан

Мин дә әйтим
аны бәйрәмнәребезнең йомгаклау чарасы итеп югары һәм
киң күләмдә уздырасы иде». Аерым көрәшкә тукталганда,
шунысын ассызыклап үттем. Н. Новгород сабантуеның
абсолют чемпионы исеме өчен, беренче чиратта, авыл,
район сабантуйлары батырлары гына көрәшсен иде, ә
очраклы кешеләр түгел. Авыллардан үзешчәннәребез
коллективлары арасында конкурслар оештырып, милли
мәдәниятебезне күтәрүгә, яшь талантларыбызны ачыклауга нинди зур этәреш булыр иде, дип тә әйткән идем.
Шуннан соң «Заман яшьләре» төркеме җитәкчесе Айрат
Гомәров һәм җырчысы Заһир Шаһбан банкет беткәч: «Ну,
егет, чын мишәрчә әйттең, молодец! – диделәр яныма
килеп. Ул чактан бирле мин өлкәдә узган сабантуйларыбызда бүтән булганым юк. Ләкин «nizgar.ru» электрон
информация чарасыннан бу турыда укып танышкач,
кызганычка каршы, хәлләр биредә тәмам хөрти икән
инде, дигән нәтиҗәгә килдем һәм шул хакта югарыдагы
фикерләремне язып чыгарга ният кылдым.
Тагын шуны да әйтеп үтим әле. Н.Новгородтан аермалы буларак, кайда безнең сабантуйларыбызга яртылаш
Татарстан үтеп керде инде, Дзержинскта сабантуйлары-

Хөсәинов, Кызыл Октябрь
районы прокуроры Наилә
Шиапова меңләгән кунакларны котлап, аларга теләкләр
теләп чыгышлар ясадылар.
Концерт
программасын башлап сәхнәгә Зәйнәп
Фәрхетдинова белән Зөфәр
Билялов чыктылар. Алардан
соң татар эстрадасының
яшь җырчылары Ландыш
Нигъмәтҗанова,
Эльнар
Гәрәев, Эльмира Галимова
кебек
талантлар
халыкны
җыр-моңнары
белән
сөендерделәр. Аңлашыла ки,
үзебезнең Ирфан Измайлов
та якта калмады – ул көрәш
барышында мәрәгә чыгып та
җырлады.
Ә сабантуй иртә таң белән
генә тәмамланды. Төне буе
яшьләргә Ираклии, «Сливки»
һәм «Тутси» төркемнәре
артистлары
зур
концерт
бирделәр. Шулай ук алар лазер шоуына, матур салютка
тамаша кылдылар.
(Бу сабантуйдан тулы фоторепортаж белән «nizgar.ru»
сайтында таныша аласыз).
Олег Әндәрҗан
Фотоларда: «ВолгаПетролеум» компаниясе
президенты М. Садеков,
Россиянең транспорт буенча министр урынбасары
Х. Зәбиров, сабантуй чемпионы М. Афонин; сабантуй
мизгелләре

быз тулаем үзебезнең милләттәшләребез һәм бер Аллаһы
Тәгаләнең ярдәмендә үза. Билгеләргә кирәк, биредә,
ничектер, оештыручылар да, халык та ачык күңелле, гадел карашлы булулары белән аерылып торалар. Шуңа
бәйрәмгә килгән кунаклар да үзләрен Дзержинск сабантуенда иркен хис итәләр. Татар-мишәр көрәше буенча өлкә
чемпионатыбыз Дзержинскта бик әйбәт үткәрелеп килә
бит, бәлки, ичмасам, өлкә сабантуен да анда күчерергә,
андагы мәрхәмәтле эшкуарларыбыз, халкы өчен яныпкөеп йөрүче Мостафа Фатехов кебекләр кулына тапшырырга кирәктер. Күбесенчә шул ук Дзержинскта яшәүче
милләттәшләребез үз туган авылларында да (Тукай,
Бозлау, Ишавыл, Т. Моклокасы) изге бәйрәмебез сабантуйларны милли рухта, зур оешканлык белән уздырырга
шактый өлеш кертәләр.
Н. Новгород сабантуебызны үрнәк алырдый итәр
өчен, безгә бергәләшергә кирәк, сәяси, иҗтимагый карашларны халык файдасына, милләт ихтыяҗына юнәлтәсе
иде. «Туган як»ларыбыздан кайберәүләренә «хөрмәтле»
исемнәре алып лаеклы ялга китәргә вакыт җитте түгелме
икән?
Сезнеңчә, кадерле укчыларыбыз, бу мәсьәләләр
өстендә тирәнтен уйланырга урыннар бармы? Булса,
рәхим итегез, бенең газета аша үз фикерләрегез белән
уртаклашыгыз.
Олег Хөсәинов
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АВЫЛЛАРДА
Бер җөмлә белән
ЗУР РБИШЧАда репрессия
тәгәрмәченә эләгеп бер гаепсезгә
корбан булган дин әһелләре
(Хәйрулла,
Абдулкадыйр
Абдулла хәзрәтләр) һәм тагын 15
мулла истәлегенә Хәтер тактасы
ачтылар.
КОЧКО-ПОЖАР
урта
мәктәбенең чыгарылыш классы
укучысы Руслан Османов Сергач
районында көмеш медальга лаек
булучылар арсында (20 кеше)
бердәнбер татар авылы мәктәбе
вәкиле булды.
САФАҖАЙ мәктәбе укучылары «Хәрби-кыр җыеннары2008» дигән район конкурсында катнашып, спорт өлкәсендә
яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр,
аеруча: Азат Айсин, Ринат
Мәликов, Рушан Хафизов, Әхмәт
Аляутдинов.
МӘСКӘҮдә нәшер ителеп килгән «Татарские новости» - Россия татарларының
иҗтимагый-сәяси һәм мәдәниагарту газетасы, агымдагы
айда үзенең 15 еллык юбилеен
билгеләп үтте.
СУЫКСУ авылы башлыгы
Рәшит Хәсәнов, җирле администрация һәм почта урыннашкан
ике катлы бинаны, аның тирәяк территориясен рәткә салып,
бүген авылга янгын сүндерү машинасы булдыру белән мәж килеп йөри.

СЕМОЧКИда, җирле СПК
рәисе Рамил Сафин хәбәр
итүенчә, 19 июльдә (10 сәгатьтә)
тантаналы рәвештә корбан чалып
оригиналь Хәтер билгесе куячаклар, ә икенче көнне, 20 июльдә,
шушы авылда мини-футбол буенча традицион зур районара
турнир уздырылачак.
КЫЗЫЛ
ОКТЯБРЬ
районының «95-нче профессиональ училище»сын быел 55 укучы
тәмамлады: шуларның 25е – киң
профильле машинист-тракторчы,
30ы – сатучы; контролёр-кассир.
УРАЗАВЫЛда янәдән татар телендә чыга башлаган
«Авылым хәбәрләре» исемле
Кызыл Октябрь районы газетасына шушы көннәрдә 10 ел тулды.
БОЗЛАУ
һәм
ТАТАР
МОКЛОКАСЫннан 8 бала
Татарстанның
регионара
«Заречный» үзәгенә ял итәргә
киттеләр: юлламаларны Спас
районы башлыгының иҗтимагый
һәм дини берләшмәләр белән
элемтә буенча ярдәмчесе Рамил
Салихҗанов кайгырткан.
ПЕТРЯКСта яшәүче чернобыльче Рушан Аймалетдинов
махсус торак программасы буенча 1 млн 300 мең сумга сертификат алып йорт булдырган: әле
аңа, әлбәттә, авыл администрациясе ярдәме белән, өлкә АПКсы

Яшьлегемә йөгереп кайтыр идем,
Әгәр кайта торган юл булса, – дип

Илһам Шакиров уфтанып җырлый.
Ә мин үткән яшьлек елларымны исемә
төшерәм дә: «Юк-юк, кайтыр юл булса да,
кайтасым килми», – дип уйланып куям.
Газаплы яшьлек сугыш елларына туры
килде. Күз алдымда күпме авылдашлар
шешенеп ачка үлделәр. Өстәлдә черегән
бәрәңге коймагы, яфрактан пешкән аштан
гайре берни дә юк.
Ярый әле сыерлары булган гаиләләр
сөт белән гомерләрен саклап калдылар.
Әнә, күршем Гайнибә апаларның сыерлары юк иде, барысы да ачтан шешенеп
үлделәр. Ә сыерны ничек тукландырасың?
1946-елның салкын буранлы февраль ае.
Иртәгә сыерга бирергә азык юк. Ул үлсә,
без дә ачка үләбез.
Авылдан 6-7 километр ераклыкта
«Тирән елга» дигән кыр бар. Анда печән
эскертләре булган, аның астын казып алмаганнар. Шуннан калган печәнне алырга
дип чана тартып киттек. Әни белән барабыз, кыр юлын кар күмеп китә язган.
Бездән ерак түгел бүреләр күренә кебек. Әлбәттә, куркабыз. Алай да, барып
җиттек, печәнне төядек. Әнә, тегендә, кар
өстендә ук печән ята дип, сәнәкләр белән
барып бассак, ул бүре булып чыкты.
Без бүре белән күзгә-күз карашып торабыз. Ул бик матур икән үзе: йөзе, борыны озын, күзләре соры (карие). Булды,
беттек дип, акрын гына артыбыз белән
борылдык. Соңгы минутлар җиткәндә
тормыш бик татлы була икәнул: тирә-якта
очсыз-кырыйсыз ак кар диңгезе, зәңгәр
күк, аяклар хәлсезләнде, тавыш кысылды.
Шул халәттә бераз вакыт үткәч, борылып
карасак – бүре кузгалмый ята. Нишләргә?
Көч-хәл белән карны ерып авылга табан юлланырга булдык. Бездән ерак түгел
ике бүре уйный-уйный авылның утлары
күренгәнче озата килделәр. Әллә безнеме
сакладылар икән?
Икенче тапкыр бүре белән укытучы вакытымда очраштым. Кышын, ял көненнән

линиясе буенча табигый газ тарталар, дип хәбәр итте авыл башлыгы Хайсәр Закиров.
ӨЧКҮЛдә «социаль революция», янәсе, газлаштыру эшләре,
бигрәк сүлпәнләнде: кайбер чыганаклардан ишеткәнебезчә, бу
эшне кызу тоткан газчылар бригадасы, ни сәбәптәндер, эшләрен
дәвам итүдән баш тартканнар,
хәзер бары тик өч кеше генә
урамнарда баганалар утырту
белән мәшгүль.
ПЕЧӘдә шушы көннәрдә
генә җирле СПК пайчыларының
күмәк
җыелышы
булып
үтте: Нариманов исемендәге
хуҗалык рәисе Сабер Магҗанов
авылдашларының җир пайларын
артларына төшеренү, пай башына 500 кг ашлык, 1,5 т печән
бүлеп бирүне үз өстенә алган.
КЫЗЫЛ ОКТЯБРЬ районында узган елны 97 бала туган булса, быел ярты елга бары тик 33
сабый дөньяга килгән.
МӨТЕРАВЫЛ клубына җир
пайларын арендалаган «Земля
Сергачская» предприятиясенең
генераль директоры Н.А. Лакеев
кечкенә киноаппарат бүләк итте,
ди җирле авыл администрациясе
башлыгы Хәсән Берендеев.
Олег Хөсәинов әзерләде

Яхшы укый, бии,
җырлый...
Фотода сез Кочко-Пожар
урта
мәктәбенең
10сыйныф укучысы Абдуллина
Лилия Фаил кызын күрәсез.
Аның матур итеп елмаеп
төшүеннән шатлык хисләре
чәчрәп тора. Анысы шулай,
чөнки күптән түгел «Славян
язуы һәм мәдәнияте» көненә
багышланган районара иншалар конкурсында катнашып, өченче урынга лаек
булды ул.
Мондый районара конкурста призлы урынны алу
татар укучысы өчен зур горурлык. Конкурста җиңгәне
өчен Лилиягә грамота һәм
акчалата бүләк тапшырылды.
Мондый нәтиҗәгә ирешүдә
аның рус телен яхшы белүен
һәм тырышлыгын билгеләп
үтәргә кирәк. Ә Лилия, үз чиратында, шушындый бүләккә
лаек булганы өчен рус теле
һәм әдәбияты укытучысы Абдулкадерова Равилә
Җәфәр кызына рәхмәтле.
Лилия Абдуллина шулай
ук мәктәптә булган барлык мәдәни чараларда да актив катнаша. Ул яшьтән ук татар халык биюләрен матур иттереп
башкара һәм оста җырлый да. Җыр-бию конкурсларында катнашып, бүләкле урыннар яулый. Мәсәлән, «Заман яшьләре»
төркеме белән ул Р. Ваһапов исемендәге IV фестивальнең
лауреаты булды.
Киләчәктә дә Лилиягә укуында һәм сәхнә тормышында
уңышлар телибез!
Наил Хәсәнов

Бүреләрме – кешеләрме
Суыксуга укытырга Уразавыл аша барам.
Таудан төшеп бераз баргач, юл уртасында
бүре утырган. Нишләргә? Көн кичкә бара
инде. Тагын да артым белән борылдым.
Шулай озак кына басып торгач, борылып
карасам – бүре әкрен генә Инешкә табан
китеп бара...
Ике очракта да бүреләр миһербанлы
булып чыктылар. Алар аңладылар,
күрәсең: бу мескеннәрне нужа ялгызар
кырга куган дип.
Сугыш ул халыкка зур сынау иде:
кулларына кызган чыбыкны йомарлагандай намусларын сакладылар безнең
яшьтәшләр.
Язмамның икенче бүлеген ике аяклы
бүреләр турында язасым килә. Мин безнең
гаиләдә бердәнбер ышанычлы хезмәтче
идем. Җимерелгән йортны яңарту өчен
ерак Михайловскийдан төзү материаллары алып кайтканда, Иделгә чак кына батмадым. Йортны тазартырга дип тупланачак акча да миңа бәйле иде. Әнинең
кулына китереп биргән беренче стипендиям 200 сум булды. Бу сумманы бары тик
бөтен фәннәрдән 5ле билгеләренә укысаң
гына бирәләр иде. Әле шуның өстенә тамакка 13 кило он да бирелә. Ә бер семестрда бер фәннән 4ле чыкты, 25 процент
өстәмәне бирмәделәр. Ничек 160 сумны
әнигә бирергә дип төне буе йокламадым.
Икенче көнне әнинең кулына акчаны биргәч, ул санады да, акчаң чыкмый,
димәк, син әле укымыйсың да икән, дип
кисеп куйды. Урманнан якмыш ташырсың
диде. Шуңа күрә мин экзаменга барганда
аны 5легә бирмәсәм, әни артык укытмас
дип курыккан идем. Күз яшемне сөртәсөртә, җиде көн урманга чыбыкка йөрдем.
Аннан директорыбыз Әхмәт Федорович,
мине кызганып булса кирәк, бер арба салам бирде. Шуннан соң гына укуымны

дәвам иттем.
... Партада каралар туңа, бөтен класска
бер китап, өйгә эшне эшләп булмый, салкын, караңгы. Шулай да укытучылар тулы
белем таләп итәләр иде бездән.
Менә мин укытучы инде. Тырышып
эшлим, хезмәт хакы да артты. Туачак баламны кочаклап әнинең җимерелеп барган өенә кайттым. Яңа йорт салдым, апам
шәһәрдән кайтты. Анарга да йорт салдык.
Минем өемдә гомере буе бернинди
дә байлык булмады. Шулай да бер мәлне
моннан 6-7 ел элек мин Мәскәүгә киткән
идем. Милиция шалтыратты: «Өеңне
басканнар», – диде. Мин кем икәнен
аңладым. Ул матур таза егет. Тәрәзә касякларында эз калдырырлык тимер решетканы тартып чыгарган. Өемә кереп
30ар ел эленеп торган ике келәмне тартып алган. Яңа нәрсәләрдән кифенлек
материалымны, йөземә ябарга дип ике яңа
сөлгемне, тузып беткән чәпеләремне төяп
алып киткән. Аларны күпме тырышсаң да
сата алмыйсың. Ул бит боларны алмаса,
ачлыктанмы үләр иде икән?
Милицияләр бик табарга тырыштылар. Мин аларга: «Дәүләт хөкеме җиңел
җәза бирер, ә Ходай хөкеме авыр җәза
бирәчәк. Мин озак яшәдем, кеше тиенен
кесәгә салганнарны Ходай хөкеме каты
җәберләгәнне беләм, аңа бик күп мисаллар китерә алам»,– дидем.
Өемдәге тәртипсезлекне, үлемемә
җыйган әйберләремне идәндә күреп, өемдә
бер минут та кала алмадым. Поездны
тау башында утырып көтәргә булдым.
Ходайдан ялварып сорадым: «Ишет мине,
кәфенемне алган кеше минем чиратымда
караңгы гүргә керсен», – дидем. Озак уйланып утырдым. Миһербанлы бүреләр дә
күз алдыма килеп бастылар. Бәлки, мин
әйтәм, бу җанварларның берәрсе йортым-

ны килеп саклаган булса, бу егет җыйнак
өемне болай мәсхәрләмәгән булыр иде...
Ходайның хөкеме акчага сатылмый
шул. Минем сораганны кабул итте. Ул
егет, авариягә эләгеп, җәфаланып вафат
булды. Минем кәфенем белән минем чиратымда. Ә мин, Ходайга шөкер, авыр гепатит белән чирләсәм дә, машина басып күп
кан югалтсам да, салкын кышны тирән
базга төшә язып, боз кырыена утырып
калсам да, Ходай яшәргә көч бирә миңа.
Мин аңа мең-мең рәхмәтле.
Бүген без бик яхшы яшибез. Шөкер, ач
кеше юк. Дәүләт картларга пенсияне вакытында түли. Урламыйча да матур яшәп
була. Сугыш елында кешелек сыйфатларын без ачка үлгәндә дә югалтмадык.
Тагын
бер
«камыр
батыр»
турында язасым килә. Апам күптән үлде
инде. Сирәк булса да, йортына төшеп
дога укып кайтам. Йортларыбыз тигез булсын дип, анарга да мунча куйган идек. Мунчаның ишегенә йозак элеп,
тәрәзәләрен дә кадаклаган идем. Соңгы
төшүемдә карасам, йозак ватык, кадаклар
суырылган, мичен җимереп, кайнар су багын алып киткәннәр. Күрмешләнеп ерак
ярдан җилкәбезгә салып китергән балчыклар, кирпечләр идәндә җимерелеп ята.
Нинди көчле куллар мондый пычраклык
эшләгәннәр? Карак та бит кеше, ерткыч
түгел. Кемнекенә тотынганын аңларга
тиеш. Ярый әле апа теге дөньяда, өендәге
хәлне күрми. Йөрәге күтәрмәс иде...
Кадерле укучы, үзең инде нәтиҗә яса.
Бу мисалларда күренгәнчә: кайсылары
бүре дә, кайсылары Адәм икән?.
Яшьләргә васыять итеп әйтәм: тир
түгеп тапкан мал гына бәхет китерә.
Равилә Османова,
сугыш һәм хезмәт ветераны

НӘРСӘ? КАЙДА? КАЙЧАН?
Юбилеең белән, Рифат дус!

Мөхәммәтҗанов Рифат Исмәгыйль улының халык файдасына кылган фидакарь хезмәте, игелекле иҗтимагый
эшчәнлеге Кызыл Октябрь районы, аеруча Уразавыл белән нык бәйле булса да, аны күрше Сергач, Пилнә
районнарында да яхшы беләләр. Чөнки ул тумышы белән Кочко-Пожар авылыннан, ә Пилнә районында Рифат
әфәнденең хезмәт юлы башлана һәм ул Кызыл Октябрь райкомының икенче секретаре дәрәҗәсенә кадәр
ирешә.
Бүген без Рифат дустыбызны олуг юбилее – 70 яшьлеге белән тәбрик итәбез! Тагын шулай күп еллар милли
хәрәкәтебез тормышында актив ярдәмчебез, якын дустыбыз, аек киңәшчебез, яшь буынга үрнәгебез булып
торуыгызны телибез! Аллаһы Тәгалә Сезгә озын-озак яшргә насыйп итсен иде. Чөнки Сез тормыш иптәшегез
Халидәгә, балаларыгызга нык терәк, ә безгә ышанычлы якын дус.
Сәламәтлек, именлек теләп
Нижгар татарларының Региональ милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе Гаяз Закиров, “Мишәр дөньясы”
редакциясе Советы һәм иҗади коллективы.

«Мишәр дөньясы» газетасының баш мөхәррире
Әнвәр Нәбиулла улы Камалетдиновның
27 июньдә туган көне.
Региональ милли-мәдәни мәхтәрият һәм «Мәдинә»
нәшрият йорты исеменнән аны чын күңелдән тәбрик
итәбез. Алдагы көннәрдә дә милләт өчен, Нижгар
татарлары өчен армый-талмый хезмәт итәрлек нык
сәламәтлек, иҗади уңышлар, гаилә бәхете һәм балаоныкларының игелеген һәрдаим тоеп яшәвен теләп
калабыз.

Хөрмәтле «Мишәр дөньясы» газетасы
укучыларыбыз!
«Мишәр дөньясы» газетасына язылу башланды. Хәзер сез
газетабызга язылып, үзегезнең почта ящигыгыздан ала аласыз. Үзегез яратып укый торган милли газетабызны һәрбер
почта элемтә бүлегендә Россиядә нәшер ителгән газеталар
каталогында «Мишэр доньясы» / «Мишарстан» дип таба аласыз, язылу индексы 14575.
Турыдан туры язылуны газетаның баш редакторы Әнвәр
Камалетдинов алып бара (8 83192 54237). Редакция телефон
номеры: 8(831)243 00 11, 433 17 78.
Газета 2008 елның август аеннан тарала башлый. Бер айга
язылу бәясе 20 сум 24 тиен, алты айга 121 сум 44 тиен.

«Мәдинә» Нәшрият йорты тәкъдим итә
«НИЖЕГОРОДСКИЕ
ТАТАРЫ»
БИОГРАФИК СҮЗЛЕК
ТӨЗҮЧЕСЕ
Рифат ибраһимов
Нижгар татарларына
багышланган фундаменталь
хезмәт. Нижгар тарихында
гына түгел, бөтен Рәсәй
тарихында иң мөһим
вакыйга. Бу китапка язучылар, дин әһелләре,
хәрбиләр, укытучылар, табиблар, спорт
осталары, галимнәр, гади эшчеләр, авыл
кешеләре – газиз Ватаныбызга, динебезгә,
милләтебезгә күп файда китергән абруйлы
һәм дәрәҗәле кешеләр, барысы 500 дəн
артык шəхес түрында белешмəлəр кертелгəн.
Нижгарның моңлы
сандугачы рәшит
ваһаповның тууына
100 ел
Бу кечкенә китапчыкка
Рәшит Ваһаповның якташы,
гаилә дусты Сәяр ага
Сабировның төрле елларда
язылган бөек җырчының
иҗатына, тормышына
кагылышлы мәкаләләре, Сабировлар һәм
Ваһаповлар гаиләләренең бер-берсенә язган
кайбер хатлары, гаилә архивыннан фотолар
тупланды. Шулай ук Рәшит Ваһаповның улы
Рөстәм Ваһаповның гаиләсе белән әңгәмә,
Татарстанның халык артисткасы Зөһрә
Сәхәбиева-Бигичеваның мәкаләсе тәкъдим
ителә. Киләчәктә бу китапның дәвамы булыр
дип өметләнәбез.

Әнвәр
Камалетдинов,
әсәрләр җыентыгы
«Өмет таңнары»
Бу китапка Әнвәр
Нәбиулла улы
Камалетдиновның
төрле елларда язылган
повесть, хикәя, очерк һәм
шигырьләре тупланды.
Әхмәт Бәюсов,
Шигъри җыентык
«Гомер узмаган
әрәм»
Бу китапка Әхмәт ага
Бәюсовның соңгы
елларда язылган
шигырьләре тупланды.
Алдагы елларда язылган
әсәрләре «Мәдинә» Нәшрият йорты
тарафыннан бастырылган «Иман кайта»,
«Шигъри хисләр» исемле китапка керде.
Ләйлә АлимоваАльмушева.
«Нижгар
такмаклары»
Бу китапка Пилнә районы
Петрякс авылыннан
күренекле Альмушевлар
нәселе вәкиле Ләйлә
Алимованың төрле
елларда иҗат иткән такмаклары (кыска көйләр)
тупланды. Шулай ук кайбер шигырьләре дә
тәкъдим ителә.

Китаплар сатып алу турында «Мәдинә» Нәшрият йортына түбәндәге адрес белән
мөрәҗәгать итә аласыз:
603024, Н. Новгород, Казанская наб., 6. Тел (831) 4313 778, факс (831) 4131 910,
e-mail: medina@islamnn.ru
Шулай ук безнең китапларны Җәмигъ мәчете кибетендә һәм Интернет-кибет
www.nizgar.ru аша сатып алырга була.
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