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ЯрЧаллыныңһәмбөтенКама
аръягыныңзаманчайөзенту
дырганкамгэсэнергостройлы
ларбыел51нчемәртәбәһөнәри
бәйрәмнәренбилгеләпүтәләр.
Бәйрәмтөзүчеләрнеңкызуэшва
кытынатурыкилә,хәзер“Камгэ
сэнергострой”ныңбарлыкобъ
ектларындада“уракөсте”.Тра
дициябуенча,безТөзүчеләркөне
алдыннан“Камгэсэнергострой”
ачыкакционерлыкҗәмгыятенең
генеральдиректорыИлдарНа
зифулыШаһитовбеләнбүгенге
вазгыятьһәмалдаторганбурыч
лархакындасөйләшәбез.

–ИлдарНазифович,бәйрәмултан
таналаргынатүгел,әбәлкиүткәннәрне
һәмалдаторганбурычларныанализ
лаудаәле.Сез“Камгэсэнергострой”
ныңэшенничекбәялисез?

– Агым да гы ел “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
өчен шак тый кат лау лы һәм бер үк ва кыт та 
нә ти җә ле дә бул ды. Иң мө һим нә ти җә дип 
мин пред при я ти е без нең Та тар стан һәм 
Рос сия Фе де ра ци я се тө зе леш ба за рын да 
нык лап ур на шу ын бил ге ләп үтәр идем. 
Һәм бу уңай дан Та тар стан Рес пуб ли ка сы 
һәм төп ак ци о не ры быз – “Ак Барс хол динг 
ком па ни я се” ААҖ җи тәк че ле ге нең ком па
ни я без не як ла вы ту рын да әй тер гә ки рәк. 
Шу ның нә ти җә сен дә без бү ген җит ди за
каз лар порт фе ле нә ия, Та тар стан ның мө
һим объ ект ла рын да эш ли без, кри зис тан 
алып чы гар дай масш таб лы про ект лар ны 
өй рә нә без. Ба ры сы да үзе без дән – без
нең кү мәк хез мә те без дән то ра, шу ңа кү рә 
ком па ния өчен бо ры лыш чо рын да без дән 
мак сат чан, тә вәк кәл, ком пе тент лы, ки рәк 
урын да төп че нү чән бу лу та ләп ите лә. 
Шу шы сый фат лар га ия бул ган да без бар
лык сы нау лар ны үтә һәм кризис тан чы га 
ала чак быз.

– “Камгэсэнергострой”ның бү
лендек предприятиеләре эшчәнле
генСез ничек бәялисез?Икътисади

күрсәткечләре ягыннан кайсылары
алдарак?

– Кем не дер ае рып күр сә тү урын лы 
бул мас ке бек, чөн ки алар ба ры сы да көч
лә рен нән кил гән чә ты ры шып эш ли ләр, 
нә ти җә лә ре дә бар. Әй тик, Тү бән Ка ма
да гы Идел буе фе де раль ок ру гы ның Та
тар стан ка дет кор пу сы өчен физ куль ту ра
сә ла мәт лән де рү ком п лек сы тө зе ле шен дә  
“ПМУ1 Кам гэс” ҖЧҖ кол лек ти вы үзе нең 
уңыш ла ры бе лән сө ен дер де. Ва кыт бик 
тар бу лу га ка ра мас тан, объ ект бил ге лән
гән көн гә өл гер тел де һәм Та тар стан Рес
пуб ли ка сы премь ерми нис т ры ның юга ры 
бә я сен ал ды. Ар тык зур масш таб лы про
ект тү гел тү ге лен, әм ма, чын нан да, бик 
күр кәм ки леп чык ты. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ җит ке рә 
тор ган ба ла лар бак ча ла ры ту рын да да 
шу лай ук дип әй тә сем ки лә. Күп тән тү гел 
яңа шә һәр нең 13 нче ком п лек сын да тап
шы рыл ган бак ча ях шы бәя ал ды. Чи рат та 
– Мә лә кәс аръ я гы ның  20 нче ком п лек
сын да гы сы, ул да сен тябрь аен да саф ка 
бас ты ры ла чак.

 “Спец строй” ҖЧҖ кол лек ти вы ның үз 
ди гә нен дә нык то ру чан лы гы, бул дык лы
лы гы, ал га ом ты луы шу лай ук ку ан ды ра. 
Кы ен лык лар дан кур кып кал мый ча, алар 
Ка зан да гы олы бер то рак ком п лек сы – 
“Са ла ват Кү пе ре” өчен ин же нер лык чел
тәр лә ре тө зү гә алын ды лар. Бу объ ект 
өчен кон тракт ның бә я се бер мил ли ард 
сум га якын. Әле бит спец строй лы лар ның 
баш ка тө зе леш мәй дан на рын да да – баш
ка ла да, Ка ма аръ я гын да, Крас но камс ки да 

кү ләм ле эш ләр баш ка руы ту рын да оны
тыр га яра мый.

“СтройКран” ҖЧҖ да бер урын да 
тор мый, гәр чә пред при я ти е нең үз кы
ен лык ла ры бар. Фи нанс күр сәт кеч лә ре 
ти еш ле дән кай тыш рак, лә кин кол лек тив, 
абы насөр те нә  бул са да, ал га та ба хә
рә кәт итә.

“Гра дос т ро и тель” ҖЧҖ эш чән ле ге нә 
ае рым тук та ла сым ки лә. Бу кол лек тив эш
кә сә ләт ле бу луы бе лән чын мәгъ нә сен дә 
га җәп лән де рә ди яр гә ки рәк. Исе гез дә дер, 

“Кам строй тех сер вис” дип атал ган әле ге 
оеш ма “Кам гэ сэ нер гос т рой” пред при я
ти е лә ре рей тин гын да гел соң гы урын да 
бу ла иде. Ә бү ген “Гра дос т ро и тель” ике 
мил ли ард сум лык тө зүмон таж эш лә ре 
прог рам ма сын үти, бер үк ва кыт та дүрт 
объ ект та эш ли: С. П. Гор бу нов исе мен дә ге 
ави а ция бер ләш мә сен дә, Ка зан вер то лет 
за во дын да, Пе ри на таль үзәк тә, һәм “Са
ла ват Кү пе ре”н дә. Мо ның ка дәр кү ләм дә 
эш ләр не, хә те рем ял гыш ма са, за ма нын да 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның  ба ры өч пред при

я ти е се баш ка ра иде: “Ав то за вод строй”, 
“Гид роп ром жил строй” һәм “Кам гэ сг раж
дан ст рой”. Күп тән тү гел “Гра дос т ро и тель” 
он ко дис пан сер ның  ка пи таль тө зек лән де
рел гән кор пу сын фай да ла ну га тап шыр ды. 
Ан да Та тар стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден
ты ва зи фа ла рын ва кыт лы ча баш ка ру чы 
Рөс тәм Миң не ха нов кат наш ты.

“Гид роп ром жил строй” ҖЧҖ кол лек ти
вы һәр ва кыт та гы ча тот рык лы эш ләп ки лә. 
Пред при я тие ин де күп ел лар дә ва мын да 
“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на сы ин
фрас т рук ту ра сы объ ект ла ры тө зе ле шен 
алып ба ра.  

 “Кам гэс строй центр” ҖЧҖен уңыш лы 
һәм ыша ныч лы эш лә ү че кол лек тив ди яр 
идем. Оеш ма би зә ү че лә ре һәр тап шы
ры ла тор ган объ ект ка кү ңел җы лы сын 
са ла лар, объ ект ның бу ла чак ху җа ла ры на 
ма тур лык бү ләк итә ләр.

Бер сүз бе лән әйт кән дә,  һәр пред при
я ти е нең үз по тен ци а лы бар, тик һө нә ри 
ос та лык ны җи геп, на мус бе лән эш ләр гә 
ге нә ки рәк. 

–ИлдарНазифович,Сезнеңтормы
шыгызда“Камгэсэнергострой”нинди
урынтота?АныңколлективыСезгәни
кадәрякын?

– “Кам гэ сэ нер гос т рой” ми нем өчен 
тө зе леш ком па ни я се ге нә тү гел, ә бәл ки 
бил ге ле бер тор мыш фәл сә фә се һәм бик 
авыр чак лар да та я ныч бу лыр дай ыша
ныч лы га и лә.

ИлдарШаһитов:
Хөр мəт ле хез мəт тəш лəр! Ка дер ле дус лар!

Һө нə ри бəй рə ме без уңа ен нан
их лас кот лау ла ры быз ны ка бул итеп алы гыз!

Тө зү че һө нə ре элек-элек тəн мак тау лы са на ла. Шу шы һө нəр гə мө нə сə бə те 
бул ган нар ның ба ры сы на да бəй рəм кө нен дə рəх мəт бел де рə се без ки лə. Сез нең 
сə лə те гез, ты рыш лы гы гыз бе лəн ире шел гəн юга ры нə ти җə лəр – рес пуб ли ка быз-
ның та ри хы ул.

Бү ген без Яр Чал лы ка ла сын, ав то ги гант ны, Тү бəн Ка ма ГЭ Сын тор гыз ган 
фи да карь лəр гə – “Кам гэсэнер гос т рой” ве те ран на ры на олы рəх мə те без не җит ке-
рə без. Тө зү че лəр нең яңа бу ы ны, яшь лəр, яр ты га сыр лык та ри хы бул ган Ле нин 
ор ден лы “Кам гэ сэ нер гос т рой” ның сез ни гез сал ган тра ди ци я лə рен дə вам ит те реп, 
аның да нын та гын да юга ры кү тə рер лəр дип ыша на быз. 

Бар ча гыз га да нык сə ла мəт лек, га и лə имин ле ге, уңыш лар те ли без. Һө нə ре гез-
гə туг ры ка лып, “Кам гэ сэ нер гос т рой” һəм рес пуб ли ка быз бə хе те өчен  на мус лы 
хез мəт итү е гез өчен рəх мəт сез гə!

И. Н. ША ҺИ ТОВ, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль ди рек то ры;

Д. С. СА БИ РОВ, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ проф со юз ко ми те ты рə и се
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Мин үзем нең “Кам гэ сэ нер гос т рой”
га кил гән бе рен че эш кө нем не ях шы 
хә тер лим, 2006 ел ның 20 фев ра ле иде 
ул. Аңа ка дәр, ин с ти тут та укы ган да 
исә мин, Кам ГЭС сти пен ди а ты бу ла
рак, Ев ге ний Ни ка но ро вич Ба тен чук 
исе мен дә ге сти пен ди я не ала кил дем. 
Кол лек тив ми нем өчен бик ка дер ле. 
Ба рын нан да биг рәк ми ңа Ос таз ла
рым ка дер ле, чөн ки алар янын да эш кә 
өй рә неп, мин бел геч бу лып өл гер гән
мен дер дип бе ләм. Бе рен че ос та зым 
Ви та лий Фе до ро вич Гла довс кий бул
ды. Ос та тө зү чеин же нер, ис кит кеч 
ке ше иде ул, үзе бе лән объ ект лар га алып 
йөр де, күп нәр сә гә өй рәт те ми не. Тө зе
леш нең асы лы на тө ше нә бар ган са ен, ос
таз лар да ар та тор ды – Вик тор Пав ло вич 
Лас тов ка, Юрий Ан дре е вич Ива нов бе лән 
эш ләү бә хе те ти де. Ми нем хез мәт би ог ра
фи ям дә зур роль уй на ган тө зү чеин же нер, 
та би гать тән би рел гән ос таз лык сә лә те нә  
ия  Алек сандр Сер ге е вич Ев до ки мов ка 
ае рым рәх мәт сүз лә ре иреш те рә сем ки
лә. Тәҗ ри бә ле про фес си о нал, Сер гей 
Пав ло вич Яма шев тан мин күп нәр сә гә 
өй рән дем һәм бү ген аның бе лән бер ко
ман да да эш лә ве мә мин бик шат.  

Вла ди мир Ива но вич Зем чен ко бе лән 
эш ләп күп нәр сә гә өй рән дем. Ул үз эшен 
яра та һәм без не,  яшь кам гэ сэ нер гос т рой
лы лар ны, аның неч кә лек лә ре нә тө шен
де рә иде. Кыз га ныч, Вла ди мир Ива но вич 
ин де мәр хүм, лә кин без аны бер кай чан 
оныт мый быз. 

Ми нем ос таз ла рым ак ча ар тын нан 
куу чы ком мер сант лар тү гел, ә бәл ки үз 
эш лә рен на мус бе лән баш ка ру чы, ал га 
ом ты лып, бул сын га дип ты ры шу чы лар. 
Әнә шул рух ны бү ген ге “Кам гэ сэ нер гос
т рой” га кай та ра сы иде. Ка зан да он ко
дис пан сер тө зе ле шен дә мин шун дый рак 
эш лек ле ат мос фе ра той дым: объ ект ны 
тап шы рыр ал дын нан ан да эш лә ү че ләр 
са ны 800 гә ка дәр җит те, ке ше ләр тә
ү лек әй лә нә се тө зе леш мәй да нын да 
бул ды лар. Шун дый рух ны һәр объ ект та 
бул ды ра сы иде...

–“Камгэсэнергострой”ныңперспек
тивасытурындабеләсекилә.Алгата
баниндиобъектлардаэшләячәкбез?

– Без С. П. Гор бу нов исе мен дә ге Ка зан 
ави а ция җи теш те рү бер ләш мә се объ ект
ла рын ре кон ст рук ци я лә ү не һәм тех ник 
җи һаз лау ны дә вам итә чәк без. Ан на ры, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” Ка зан вер то лет за во
ды мәй да нын да үзен ях шы як тан күр сә тә 
ал ды, һәм 2016 ел да без ан да шак тый зур 
кү ләм ле тө зүмон таж эш лә рен баш ка рыр
га ти еш без. “Гоз нак” фи ли а лы – Пермь 
кра е ның Крас но камск шә һә рен дә ге кә
газь ком би на ты бе лән хез мәт тәш лек нең 
дә вам итү е нә өмет лә нә без. Бы ел гы ел 
банк нот лар һәм мах сус кә газь җи теш те рү 

кор пу сын гер ме ти за ци я ләү һәм җи һаз ла
рын мон таж лау елы бу ла чак.  

Без шу лай ук “ТА НЕ КО” ААҖ һәм “ТА
ИФНК” ААҖ нефть хи ми я се һәм нефть 
эш кәр тү за вод ла ры ком п лек сы объ ект
ла рын да эш лә ү не дә вам ит те рү не күз дә 
то та быз. 

Са нап үтел гән бар лык за каз чы лар бе
лән без бе рен че ел гы на эш лә ми без һәм 
ал га та ба да нә ти җә ле хез мәт тәш лек кә 
өмет лә нә без. 

–Соңгывакытта кризис турында
күпсөйлиләр.Сезнеңчә, аныңберәр
уңайягыбармы?

– Дө ре сен әйт кән дә, аның уңай ягын 
мин шун да кү рәм: кри зис итәкҗиң нәр не 

җы яр га, ре зерв лар дан фай да ла ну һәм 
җи теш те рү не оеш ты ру мәсь ә лә лә рен яңа
дан ка рап чы гар га мәҗ бүр итә. Ни чек ке нә 
бул ма сын, кри зис ны ка бул итәр гә, үзең нең 
һәм ти рәюнең дә ге ләр нең кри зис чо рын
да гы мөм кин лек лә рен бә я ли бе лер гә ти
еш сең. Ул бит кол лек тив ның нык лы гын, 
аның бер дәм ле ген, эш кә сә ләт ле ле ген 
сы нау бу лып то ра. Ә бер дәм бул ган да 
кы ен лык лар ны җи ңәр гә мөм кин. 

–“Камгэсэнергострой”ныңкиләчә
генСезниндиитепкүрәсез?

– Ку әт ле ин фрас т рук ту ра лы, за ман ча 
тех но ло ги я ле, көн дәш лек кә сә ләт ле, ки
лә чәк кә ыша ныч бе лән ка рау чы тот рык лы 
үсеш тә ге ком па ния итеп. Ки лә чәк бү ген 
туа, ди ләр, ди мәк, “Кам гэ сэ нер гос т рой”
ның ал да гы кө не нин ди бу ла ча гы бү ген 
без нең ни чек эш лә ве без дән то ра. Ба ры 
эш ләр гә, үза ра ки ле шеп, эн ту зи азм бе лән 
ал га ом ты лып эш ләр гә ки рәк. Там чы дан 
күл җы е ла, ди ләр бит. Шу лай бул гач, һәр 
хез мәт кәр нең аңын да эш кә ка ра та җа вап
лы лык бе лән про фес си о нал лар ча мө нә
сә бәт бу лыр га, һәр кем үзен ком па ни я нең 
йө зе итеп то яр га ти еш. 

–ИлдарНазифович,һөнәрибәйрәм
уңаеннанколлегаларыгызганиләрте
ләридегез?

– Бар лык кам гэ сэ нер гос т рой лы лар
га нык сә ла мәт лек, хез мәт лә рен дә яңа 
уңыш лар, имин тор мыш те лим. Ал га ка рап 
яшик! Кү мәк көч бе лән без ал да тор ган бу
рыч лар ны уңыш лы үтәп чы га чак быз!

ИлдарШаһитов:

Башы1нчебиттә

КамилМингаязулыНәфыйков–Күзәнәкле
бетонзаводымеханизаторы.Улзаводның
бетонтуглауцехындаэшли.Төпвазифасы
–вагонбеләнкилгәнцементныкабулитеп
тору.

Бел гә не без чә, бе тон туг лау це хы за вод ны да, за
каз чы лар ны да бе тон бе лән тә э мин итеп то ра. Ә про
дук ция эш ләп чы га ру да өзек лек ки леп чык ма сын, аның 
сый фа ты юга ры бул сын өчен тех но ло гия нор ма ла ры 
үтә лер гә ти еш. Әнә шул җи теш те рү цик лын тук тау сыз 
дә вам ит те рү дә цех ме ха ни за тор ла ры ның өле ше зур. 
Алар, дүрт ке ше – Ка мил Нә фый ков, Юрий Ша ро нов 
(бри га дир), Ан тон Ко мис са ров һәм Ил нур Нә фый ков. 
Төп эш лә ре – бе тон туг лау це хы на кил гән ва гон нар дан 
це мент ны склад ка бу ша ту һәм  цех лар га, про из вод
ство га җи бә реп то ру. Ва гон нар төр ле көн не төр ле чә 
ки лә, ике дә, ун да бу лыр га мөм кин. Лә кин ме ха ни
за тор лар бри га да сын да гы ирегет ләр бер кай чан эш 
тәр ти бен боз мый лар,  ба ры сы да ты ры шып, үза ра 
ки ле шеп эш ли ләр. 

Ка мил Нә фый ков ту мы шы бе лән Уль ян өл кә се нең 
Ис ке Исән Ти мер авы лын нан. Хез мәт кә ул әтиәни сен
нән өй рә неп үс кән бул са ки рәк, чөн ки әти се Мин га яз 
ага – ме ха ни за тор, әни се Ра зыя апа сы ер са ву чы бу
лып эш ләп ла ек лы ял га чык кан нар. Шө кер, алар ике се 
әле гә чә пар ка нат лар бу лып ти гез го мер ки че рә ләр. 

Ка мил исә ар мия хез мә тен нән соң, 1987 ел ның 
ян ва рен да Чал лы га ки леп ур наш кан. Баш та па нель ле 
йорт лар тө зе ле ше ком би на тын да эш лә гән. Һәм ме нә 
дис тә ярым ел га якын ул Кү зә нәк ле бе тон за во дын
да. Бу урын да шу ны сын да әй тер гә ки рәк: аның бе лән 
бер бри га да да эш лә ү че Ил нур Нә фый ков – Ка мил нең 
улы. Кеч ке нә дән әти се үр нә ген дә тәр би я лән гән егет, 
һө нә ри уку йор тын да баш ка про фес сия ал са да, Кү
зә нәк ле бе тон за во ды на кил гән. “Па нель ле йорт лар 

тө зе ле ше ком би на тын да эш лә гән дә, кай чак та үзем 
бе лән ал га лар га ту ры кил де, шул ва кыт та за вод һа
ва сын су лап өл гер гән, кү ңе ле нә са лып кал ган бул са 
ки рәк”, – ди Ка мил. Улы ның эше нә те ләп йө рү ен нән 
ка нә гать икән ле ге кү ре неп то ра. Сүз уңа ен нан Ка мил
нең җә мә га те Ра зы я ның да шу шы ук пред при я ти е дә 
эш лә ве ту рын да әй теп үтәр гә ки рәк. 

Уңыш ла ры өчен Ка мил Нә фый ков әле дәнәле 
мак тау гра мо та ла ры бе лән бү ләк лә неп ки лә. Әм ма 
бү ләк лә рен ул үзе не ке ге нә дип тү гел, бар лык кул
даш ла ры ның ур так хез мә те нә би рел гән бәя дип са
ный. Кол лек тив ны үз итүе, эш шарт ла рын нан ка нә гать 
бу луы ту рын да сөй ли. За вод та эш лә ү че ләр нең үза ра 
әй бәт мө га мә лә дә бу луы ха кын да әй тә. Бе тон туг лау 
це хын да эш нең көй ле ба ру ын цех баш лы гы Ан дрей 
Ви ле но вич Про хо рен ко ның әй бәт оеш ты ру чы бу лу
ын нан кү рә.

Эш тән бу ша ган ва кыт ла рын да бак ча да җи ләкҗи
меш, яшел чә үс те рү бе лән ма вы га икән. Бак ча гыз да 
ни ләр үсә, дип кы зык сы ну ы ма ул, хол кы на хас җор
лык бе лән: “Бар да үсә, мун ча да үсеп чык ты”, – дип 
җа вап би рә.

ГазетаныңМактаутактасы Вакыйга

Беркөндә
икебакчаачылды

ҮткәнҗомгадаЧаллыдаикебалаларбакча
сыфайдаланугатапшырылды.“Яблочко”дип
аталган118нчебакча–65нчекомплекста,117
нчесанлы“Уенчык”исә58нчебистәдәурнаш
кан.Төзүчеләробъектларнытугызайэчендә
өлгерттеләр.

Чал лы да рес пуб ли ка пре зи дент прог рам ма сы кы са ла
рын да бы ел 1440 урын лык ал ты бак ча саф ка бас ты. Алар 
ба ры сы да рес пуб ли ка ак ча сы на тө зел де. Үт кән ел 8 бак ча 
саф ка кер тел гән иде. Соң гы ике ел да гы на да бак ча лар да 
3630 яңа урын бул ды рыл ды.

2015 ел да пре зи дент ның ба ла  лар бак ча ла ры тө зү прог
рам ма сы бу ен ча Та тар стан да бар лы гы 75 мәк тәп кә чә ба ла
лар уч реж де ни е се саф ка кер те лә. “Яб лоч ко” да, “Уен чык” 
та мо ңар чы саф ка бас ты рыл ган өч яңа бак ча ке бек үк, 240 
урын га исәп лән гән. Һәр ике сен дә дә бас сейн, му зы ка һәм 
спорт зал ла ры, сен сор бүл мә бар. Шу лай ук ме ди ци на бло
гы, ме то дик ка би нет, пси хо лог һәм ба ла лар ны та тар те ле нә 
өй рә тү ка би нет ла ры җи һаз лан ды рыл ган.

Бак ча лар да 13 әр төр кем һәм ике сен дә дә дүрт яс ле, 
өч та тар төр ке ме бу ла чак.

Бак ча лар ны тап шы ру тан та на сын да ТР Дә ү ләт Со ве
ты де пу та ты Свет ла на За ха ро ва, ТР Мә га риф һәм фән 
ми нис т ры урын ба са ры Ти мер хан Али шев, ТР икъ ти сад 
ми нис т ры ның бе рен че урын ба са ры, эш мә кәр лек не үс те рү 
де пар та мен ты ди рек то ры Рөс тәм Сиб га тул лин, би на лар ны 
тө зе гән пред при я тие җи тәк че лә ре кат наш ты. Һәр ике бак
ча га да 100әр мең сум лык сер ти фи кат лар тап шы рыл ды. 

 65нче ком п лек ста гы бак ча ны ачу ва кы тын да На ил 
Мәһ ди ев атаана лар кү ңе ле нә өмет са лып: “37нче ком
п лек ста гы мәк тәп не тап шыр гач, шу шы са бый лар мәк тәп 
яше нә җи тү гә би ре дә мәк тәп тә тө зеп ку я чак быз”, – дип 
ышан дыр ды.

Тиз дән, бик тиз дән Чал лы да ал тын чы бак ча да нә ни
ләр не ка бул итәр – бу көн нәр дә тө зү че ләр “Кро ха”ны тап
шы ру га әзер ли.
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Бе лү е без чә, ӨметГә рәй 
Кам бу лат улы Наур би ев “Кам
гэ сэ нер гос т рой” га 1969 ел да 
ком со мол юл ла ма сы бе лән 
ки леп, тө зе леш кә ав тос кре пер
чы бу лып ур на ша. Күп ел лар 
Тө зе леш не ме ха ни ка лаш ты ру 
ида рә сен дә дан лык лы ком п
лекс лы бри га да ны җи тәк ли. 
Ка ма ав то мо биль за во ды, 
Тү бән Ка ма ГЭ Сы, Ка тыр гы
кә газь ком би на ты, Чал лы һәм 
Зәй шә һәр лә ре, Ка ма Ала ны 
по се ло гы, юл лар тө зе ле шен
дә эш ли. 

Фи да карь хез мә те өчен 
ӨметГә рәй Наур би ев ике 
Ле нин ор де ны, “По чет бил
ге се” ор де ны, “Со ци а лис тик 
Хез мәт Ге рое” ал тын ме да ле 
бе лән бү ләк лә нә, “Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган 
тө зү че се”, һәм “Яр Чал лы шә
һә ре нең Мак тау лы граж да ни
ны” ди гән дә рә җә ле исем нәр гә 
ла ек бу ла.

Наур би ев бри га да сы ты
рыш хез мә те бе лән ге нә тү гел, 
үз кө че бе лән һәм үз ак ча ла
ры на “Ка мАЗ тө зү че лә ре нә 
дан!” һәм Әф ган су гы шын да 
кат на шу чы лар ис тә ле ге нә 
һәй кәл ләр са луы бе лән дә 
бил ге ле. 

Атак лы бри га дир ның тор
мыш ип тә ше, аның бе лән 50 
ел дан ар тык бер гә го мер ит кән 
Га ли на Ива нов на Наур би е ва 
ул ел лар ны бо лай дип ис кә 
ала: “ӨметГә рәй эшен бик 
ярат ты, ба ры эш не ге нә бел
де. Соң гы ва кыт та өй дә биг
рәк тә си рәк бу ла иде. Төн лә 
ге нә кай та, ир түк та гын чы гып 
ки тә. Атом стан ци я се, юл лар 
тө зе ле шен дә, те ген дәмон да 
ча ба. Мин мо ңа ты ныч ка рыйм, 
шу лай ти еш дип бе ләм. 

Скре пер чы лар га, ин тер
на ци о на лист су гыш чы лар га 
һәй кәл ләр не ки лә се бу ын нар 
өчен дип кор ды лар. Һәй кәл 
кор ган ва кыт лар ае ру ча ки е
рен ке бул ды. Өс тә ве нә, бө тен 
хез мәт ха кын шун да тот ты 
бит. “Ипи бе лән май бул гач, 
ач тү гел без. Без нең өс тәл дә ге 
ри зык ны бер кем дә күр ми, ә 

ме нә һәй кәл һәр кем гә кү ре неп 
то ра чак”, – ди де. 

Әф ган су гыш чы ла ры һәй
кә лен төн лә тә мам ла ды лар. 
ӨметГә рәй ми ңа да шал ты
рат ты, әй дә кил, кү тә рә без, 
дип ча кыр ды. Аны кү тәр гән дә 
ко еп яң гыр ява иде. Әл бәт тә, 
һәй кәл нең ачы лу ы на ба ры
сы да бик ка нә гать бул ды лар 
ин де...”

Әй тер гә ки рәк, атак лы бри
га дир ның хез мәт уңыш ла рын
да Га ли на Ива нов на ның да 
өле ше зур. Чөн ки га и лә сен
дә имин лек бул са гы на ират 
эш кә бө тен ләе бе лән би ре лә 
ала дыр. Ә Наур би ев лар га и
лә се күп ләр гә үр нәк бу лыр лык.  
Алар ике ма лай, өч кыз үс тер
гән нәр, ба ры сы на да юга ры 
бе лем бир гән нәр. Га ли на Ива
нов на ГЭС бис тә сен дә ге 7 нче 
поч та бү лек чә сен дә опера тор 
бу лып эш лә гән. Һәм йорт эш

лә ре,  ба ла лар укы ту,  тәр бия 
– ба ры сы аның җа вап лы лы
гын да бул ган. Са быр, сал мак 
хо лык лы бу ха ным ире нә туг ры 
ха тын, ба ла ла ры на үр нәк әни 
дә, ях шы ху җа би кә дә бу ла 
бел гән. 

Биш ба ла ана сы, “Ге рой
ана” ме да ле ия се Га ли на Ива
нов на Наур би е ва  үзе нең ис
тә лек лә рен бар лау ны дә вам 
итә: “Өмет гә рәй эш тә ге нә 
тү гел, өй дә дә җи тәк че ро лен 
баш кар ды, ягъ ни ул ни чек әйт
сә, шу лай бу лыр га ти еш иде. 
Ми ңа ка ра та да, ба ла лар га да 
ми һер бан лы бул ды. Ашау га, 
тор мыш шарт ла ры на та лым
сыз иде, ба ла лар да аның үр
нә ген дә үс те ләр. Әти лә ре соң 
гы на кайт кан га, төн нә рен бер
гә ләп озак лап уты ра лар. Әгәр 
ин де, әни, чәй эчә се без ки лә, 
ди сә ләр, мин ят кан бул сам да, 
то рып әзер лим. Һич авы рык

сын мыйм, ки ре сен чә, шат
ла нып тиз рәк аш бүл мә се нә 
чы гам. Бер кай чан да бер үк 
ри зык ны ике мәр тә бә ашат
ма дым. Бер сен чы гар ган да 
икен че се нә ни әзер ләр гә икә
нен тә га ен ләп ку ям. Ан на ры, 
мин әзер ләр гә яра там, һәр ва
кыт өс тәл дә ри зык бу лыр га 
ти еш дип бе лә идем. 

Шө кер, пе шер гән ашым
ны, юган, үтүк лә гән ке рем не 
ошат мый ча авыр сүз әйт
кән, дәгъ ва бел дер гән ке ше 
бул ма ды. Үзем дә җа вап лы 
идем.

Го му мән, без бер кай чан 
ар тык ир кен яшә мә дек. Чал
лы га Өмет гә рәй 1969 ел да 
юл ла ма бе лән кил де. Аңа 6/9 

ту лай то ра гын нан урын бир гән
нәр иде. Бүл мә дәш лә ре та рал
гач, бер яр ты ел дан ба ла лар бе
лән без гә дә урын бул ды. Шул 
бер бүл мә дә озак кы на яшә дек. 
Ан на ры 3/25 йор тын да өч бүл
мә ле дә тор дык, бүл мә лә ре 
кеч ке нә иде. Хә зер то рыр җи
ре без ир кен, ин де эш тән тук тап 
бер гә бу лыр га мө мкин бул ды. 
Тик ӨметГә рәй ге нә юк, 6 сен
тябрь дә ва фа ты на 8 ел бул ды. 
Кыз га ныч, ир тә кит те...”

Тор мыш та ма тур эз кал ды
рып ки тә бе лү че ләр Мө хәм мәт 
ага Мәһ ди ев нең  “Ке ше ки тә 
– җы ры ка ла” ди гән ка нат лы 
сүз лә рен ис кә тө ше рә. Өмет
Гә рәй Наур би ев һәм аның 
хез мәт тәш лә ре кал дыр ган эз 
дә ма тур җыр га тиң. Алар ның 
күр кәм га мәл лә ре ту рын да ис
кәр теп то ру чы һәй кәл ләр озын 
го мер ле бул сын.

БеренчеавтомобильюлыбуендаӨметГәрәйНаурбиевбригада
сысалганһәйкәлләрнеңтөзекләндерелүетурындаһәркайсыбыз
хәбәрдар.Аларныңберсеинтернационалистсугышчыларистә
легенә,икенчесеКАМАЗныңикенчечиратыхөрмәтенәкуелган.
Өчдистәелгаякынвакытэчендәҗиляңгырдашактыйтаушал
ганһәйкәлләрнеңяңартылуытурындагыхәбәрбарыбызөчен
дәсөенечле,әлбәттә.Кызганыч,ӨметГәрәйКамбулатовичүзебу
көнгәкадәряшиалмады.ӘменәҗәмәгатеГалинаИвановнааның
һәйкәлләрбеләнмавыгыпйөргәнвакытларынбикяхшыхәтерли.

БыелгычәчәкфестивалендәФедия
ГайсәкызыМинһаҗиеваберьюлыике
җиңүяулады:улҗитәкләгән“13нче
комплекс”җирлеиҗтимагыйүзидарәсе
“Иңяхшыүзидарә”дигәншәһәрбәй
гесендәҗиңүчедиптабылды,һәмүз
бакчасындаүстергәнэксклюзивборы
чыбеләнФедияханым“Уңыш2015”
бәйгесендәҗиңүяулады.Әнәкъфес
тивальдәнсоңук “13нче комплекс”
үзидарәсенеңшәһәрнетөзекләндерү
һәмяшелләндерүпроектларыконкур
сындагрантотуыбилгелебулды.

“По чет Бил ге се” ор де ны ка ва ле ры, 
та ныл ган бри га дир Фе дия Мин һа җи е ва 
ак тив тор мыш бе лән яши бе лү че ве те
ран на ры быз ның бер се. Яшь ле ген дә ге 
кы зык сы ну чан лы гын, тын гы сыз лы гын 
җуй ма ган бу ха ным хә зер дә җа вап лы 
эш ләр гә алы на һәм алар ны ты ры шып 
баш ка ра ки лә. Ми сал га, Фе дия Гай
сов на үзе яши тор ган мик ро ра йон ның 

“Җир ле иҗ ти ма гый үзи да рә” (ТОС – тер
ри то ри аль ное обще ствен ное са моуп
рав ле ние) оеш ма сын да баш лап йө рү че. 
Шә һәр дә 50 үзи да рә оеш ма сы бар. Ф. 
Ка ю мо ва ан да оеш кан көн нән,  ягъ ни уз
ган ел ның ав густ аен нан баш лап эш ли. 
Эш ли ге нә тү гел, үз җи тәк че ле ген дә ге 
кол лек тив ны төр ле бәй ге ләр гә алып чы
га, алар да үзе дә кол лек тив исе мен як лап 
чы гыш ясый. Бу тын гы сыз ха ным ның  шу
шы иҗ ти ма гый оеш ма фа ти ха сы бе лән 
март аен да “Ел ха тынкы зы” бәй ге се нә 
чы гуы ту рын да без га зе та быз да хә бәр 
ит кән идек ин де. Кон курс ның зо на ту ры
на үтеп, ул “Ге ро и ня треть е го воз рас та” 
ди гән но ми на ци я дә дип лом га ла ек бул ды 
һәм Ха лы ка ра ха тынкыз лар кө не ал дын
нан Та тар стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден
ты яны на ба ру өчен ча кы ру ал ды. 

Ә ме нә бы ел гы чә чәк фес ти ва лен дә 
Фе дия Гай сә кы зы Мин һа җи е ва берь ю лы 
ике җи ңү яу ла ды. Бе рен че дән, ул җи тәк

лә гән “13 нче ком п лекс” җир ле иҗ ти ма гый 
үзи да рә се “Иң ях шы үзи да рә” ди гән шә
һәр бәй ге сен дә җи ңү че бу лып, 1 нче дә
рә җә дип лом га ла ек бул ды. Икен че дән, үз 
бак ча сын да  үс тер гән экс клю зив бо ры чы 
бе лән Фе дия ха ным “Уңыш2015” бәй ге
сен дә җи ңү че ләр нең бер се дип та был ды. 
Ис кит кеч уңыш ала бел гә не һәм “Ак ва
рель” чә чәк фес ти ва лен оеш ты ру га һәм 
уз ды ру га си зе лер лек өлеш керт кә не өчен 
ул дип лом га һәм бү ләк кә ла ек бул ды. 

Һәм ме нә күп тән тү гел без гә та гын бер 
ях шы хә бәр ки леп иреш те: Фе дия Мин
һа җи е ва җи тәк че ле ген дә ге “13 нче ком
п лекс” җир ле иҗ ти ма гый үзи да рә се нең 
шә һәр не тө зек лән де рү һәм яшел лән де рү 
про ект ла ры кон кур сын да грант отуы бил
ге ле бул ды. Фе дия Гай сов на ан да “Уен мо
хи те” ди гән про ект тәкъ дим ит кән бул ган. 
300 мең сум грант ны исә, Фе дия ха ным 
әй тү ен чә, 13/08 йор ты ише гал дын да ба
ла лар мәй дан чы гы ко ру га то та чак лар.

Афә рин, Фе дия ха ным! Сез гә ал га 
та ба да уңыш лар һәм төр ле дәнтөр ле 
бү ләк ләр на сыйп бул сын!

Синеңветераннарың,КамГЭС

 Сай лау да җи ңеп чык кан Рөс тәм 
Миң не ха нов ның ТР Пре зи ден ты 
ва зи фа ла ры на ке ре шү тан та на
сы рәс ми рә веш тә 18 сен тябрь гә 
бил ге лән де. Шул уңай дан та рих ка 
ке реп ка ла чак олы тан та на – инау гу
ра ция С.Сәй дә шев исе мен дә ге Зур 
кон церт за лын да көн дез ге сә гать 12 
дә баш ла на. Бу хак та гы ка рар ТР 
Дә ү ләт Со ве ты пре зи диу мы уты ры
шын да рас лан ды.

V ча кы ры лыш ТР Дә ү ләт Со
ве ты ның 10 нчы уты ры шы 25 сен
тябрь дә уз ды ры ла чак. Әле ге да та 
рес пуб ли ка пар ла мен ты пре зи диу
мы уты ры шын да рас лан ды. Пре зи
диум уты рыш ның көн тәр ти бе нә  23 
мәсь ә лә не кер тер гә тәкъ дим ит
те. ТР Дә ү ләт Со ве ты рә и се Фә рит 
Мө хәм мәт шин бил ге ләп үт кән чә, 
уты рыш та Та тар стан Пре зи ден ты 
пар ла мент ка ТР Хө кү мә те рә и се 
кан ди да ту ра сын тәкъ дим итә чәк.

Яр Чал лы шә һәр со ве ты на 45 
де пу тат сай лан ды. Алар ның 41 е – 
“Бер дәм Рос сия” дән, ике се – КПРФ, 
бер се “Га дел Рос сия” вә кил лә ре, һәм 
бер де пу тат үзүзен күр сә тү че ләр 
ара сын нан. 

Ком со мол ра йо ны ның бер ман
дат лы сай лау ок руг ла рын нан шә һәр 
со ве ты де пу тат лы гы на кам гэ сэ нер
гос т рой лы лар да сай лан ды: Сер гей 
Пав ло вич Яма шев – “Кам гэ сэ нер гос
т рой” ААҖ ге не раль ди рек то ры ның 
тө зе леш бу ен ча урын ба са ры, Ва лен
тин Пет ро вич Та ра сов – “Кам гэс жил
строй” ҖЧҖ ге не раль ди ре кто ры ның 
бе рен че урын ба са ры, Аль берт Ни ко
ла е вич Пет ров – “Кам гэсэ нер гос т рой” 
ка пи таль тө зе леш ида рә се” ҖЧҖ ге
не раль ди рек то ры. 

18 сен тябрь көн не Мәй дан да Тө
зү че ләр кө не уңа ен нан бәй рәм та
ма ша сы оеш ты ры ла. Тан та на өле ше 
17 сә гать тә баш ла на. Ан на ры “Без 
бул ды ра быз, без бер гә” ди гән флеш
моб (җы ен) һәм мо тошоу, җыр чы 
Ка те ри на Го ли цы на чы гы шы тәкъ
дим ите лә чәк. Са лют 20.20 сә гать кә 
бил ге лән гән. Прог рам ма га тө зе леш 
ин дус т ри я се  ма те ри ал ла ры һәм 
мах сус тех ни ка күр гәз мәсе оеш ты ру 
да кер тел гән.

 
Ок тябрь, шә һәр баш кар ма ко ми

те ты ка ра ры бе лән, Чал лы да тө зек
лән де рү, яшел лән де рү һәм са ни тар 
чис тар ту ае итеп игъ лан ител де. 

Баш кар ма ко ми тет җы лы ту се
зо нын ачу ту рын да ка рар чы гар ды. 
Аның ни ге зен дә, ав то мат җы лы лык 
пун ктла ры бе лән тә э мин ител гән 
объ ект лар 15 сен тябрь дән ав то мат 
эш ли баш лау сис те ма сы на ку ел ган. 
Биш көн рәт тән һа ва тем пе ра ту ра сы 
+8 гра дус тан юга ры кү тә рел мә гән 
оч рак та то рак йорт лар га җы лы лык 
би ре лә баш лый. 

Илкөнсулышы
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 Га зе та Элем тә, мәгъ лү ма ти тех но ло ги я ләр һәм мас са кү ләм ком му ни ка ци я ләр өл кә сен
дә кү зәт че лек бу ен ча фе де раль хез мәт нең Та тар стан Рес пуб ли ка сы ида рә се та ра фын нан 
ПИ №ТУ 16000371 са ны бе лән 2010 ел ның 20 ма ен да тер кәл де.

Оештыручы – ачык типтагы

акционерлык җәмгыяте

Илһамият

“ЗЖБИ-210” ҖЧҖ коллективы 
котлый:

Тимур Наил улы Шəрифуллин – 
генераль директор урынбасары.

* * *
“Металлургстрой-Ветеран” кол-

лективы котлый:
Фəрит Байрахман улы Абдул-

лин.
* * *

“ПЭС” ҖЧҖ коллективы кот-
лый:

Сəлимə Хаккиевна Шəйдуллина – 
җыештыручы.

“Камгэсэнергострой” ААҖ баш-
карма дирекциясе Ветераннар Со-
веты котлый:

Р а з и я  Г а б д р а х м а н  к ы з ы 
Арифҗанова – “Камгэсэнергострой” 
ААҖ Ветераннар Советының секре-
таре.

* * *
“КамгэсЗЯБ” ҖЧҖ коллективы 

котлый:
Зөлфирə Яхъя кызы Салаватова – 

Бетон туглау цехы транспортерчысы;
Динар Фирдəвес улы Камалов – 

Тимер-бетон эшлəнмəлəр цехының 
формага салучысы;

Əнвəр Ибраһим улы Газизов – 
Күзəнəкле бетон цехының участок 
башлыгы;

Сəлахетдин  Шəрəфетдин улы 
Бикмучов – кран машинисты.

Котлы булсын бəйрəм көнегез,
Шатлык чəчсен һəрчак йөзегез.
Кайгы-хəсрəт күрми, бəхет белəн
Үтсен сезнең һəрбер көнегез.

 Сез нең көз ге яф рак лар яң гы ры ас тын
да кал га ны гыз бар мы? Юк икән, тиз рәк 
ашы гы гыз! Әле җи те шә сез. Көз нең нәкъ 
ме нә сок лан дыр гыч гү зәл миз ге ле!.. Мо
ны сүз бе лән ге нә аң ла тып бул мас тыр... 

Әле ге кү ре неш не то яр га, үз күз лә рең бе
лән кү рер гә ки рәк.

Көз ге ур ман ның һа ва сы гы на ни то ра 
бит! Бе раз дым су, сал кын саф һа ва тын 
юлы аша эч кә үтеп ке рә дә баш лар ны 
әй лән де реп, аң ны, тән не би ләп ала һәм 
ирек сез дән тыл сым лы дөнь я га чум га ның
ны сиз ми дә ка ла сың. Күз ләр үз лә рен нән 
үз лә ре йо мы ла, баш арт ка ки тә, күз ләр
не, бо рын ны, ирен нәр не ко яш нур ла ры 
ир кә ли. Бу рә хәт лек тән гә ү дә то та на гын 
югал та, кул лар ны якяк ка җә я сең дә әле ге 
ләз зәт ир ке нә би ре лә сең...

Лә кин күз ләр не йо мып озак то рып бул
мый икән. Кы зык сы ну шул ка дәр көч ле: 
әле ге ха ләт не то я сы гы на тү гел, ти рә 
як та гы мог җи за ны кү рә се дә ки лә. Күз лә
рең не ач саң, чын нан да, баш әй лә нер лек 
дә рә җә дә ге мог җи за ур та сын да то ра сың 
икән бит! Тыптын: кош лар да сай ра мый, 
чи керт кә ләр дә тын ган, че бенчер ки ләр 
дә бе зел дә ми. Тын лык ны тың ла ган са ен 
тың лый сы ки лә. 

Ме нә дым су һа ва чәч ләр не туз ды рып 
сый пап уз ды. Әй тер сең, көз ге җил наз лап, 
ир кә ләп, үз ко ча гы на ал ды. Юк, юк, ки ре
лән мим, туң мыйм, кач мыйм мин син нән, 
җилназ кай. Би ре ләм си нең ир ке ңә. Ныг
рак коч, ир кә лә, бит лә рем нән үп. Пы шыл
да ко ла гы ма сер ле сүз лә рең не.  Рә хәт. 

Чү! Тын лык бо зыл ды: шырт, керт, 
шырт... Юк, юк, бу кур кы ныч, шом лы та выш 
тү гел. Бу – мог җи за ның дә ва мы. Шырт: әнә 
бер яф рак әни сеагач тан өзе леп, оч лы ба
шы бе лән ас ка ка рап, бө те ре ләбө те ре лә, 
ҖирАна га та ба юнә лә. Шул ка дәр тиз оча, 
әй тер сең, кем гә дер үп кә лә гән, ачу лан ган. 
Кем гә, нәр сә гә, ни гә?.. Әйе, ту ган йорт
тан, әни, ту ган на рың янын нан ае ры лып 
ки тү бик авыр шул... Лә кин, ва кыт җит кәч, 

тор мыш та лә бе бу. Ә, бәл ки, си нең сөй гән 
ярың ка ла дыр... Ме нә мо ны сы ая ныч рак. 
Җир гә төш кәч, та бар мы ул си не? Ада шып, 
баш ка чи бәр кәй ләр яны на кун мас мы?  Эх, 
бул мый шул си не юа тып...

Керт: ка ра гыз әле, әнә те ген дә та гын 
бе рәү өзел де. Мо ны сы биг рәк куп шы: сап
са ры, ур та сын да кыз гылт “брил ли ант лар” 
бе лән би зә леп, кыркыр ла ры яшел рам
ка га алын ган. Үз дә рә җә сен бе лепбә я
ләп, сал мак кы на, ак рын гы на тиб рә лә ул 
җилназ кай дул кы нын да. Ае ры ла сы кил ми 
шул аның да дус ла рын нан. Шу ңа кү рә дер 
әле бер се нә якы ная – үзе бе лән ча кы ра, 
икен че се бе лән хуш ла ша, өчен че сен ияр
теп үк алып ки тә.

Чү, чү, ә син би те мә ку нып, күз лә рем не 
кап лый сың бит. Би тем нән, иреннә рем нән 
“үбеп”, хис лә рең не “бел гер тә сең” тү гел
ме? Әйе, та би гатьрәс сам си не шул ка дәр 
ма тур төс ләр гә ман ган – га шыйк бул мый
ча тү зеп бул мый. Әм ма мин си нең ярың 
бу ла ал мам шул... Син үз тиң нә рең ара
сын нан эз лә па ры ңны...              

Ой, ой, ник кун дың син ми нем җил кә
мә, дус ка ем? Моң су күң елем не юа тыр га 
те ли сең ме? Әл лә, ки ре сен чә, үзең як
лау чы эз ли сең ме?  Соң, кил, алыйм мин 

си не кул ла ры ма. Бо ек ма, бор чыл ма. Ал
тын дус ка ем, са ры кү бә ләк кә ем ми нем, 
си не җилназ кай таш ла мый, ко ча гы на 
алып тиб рә тертиб рә тер дә, йом шак тү
шә гесип кел ле ке лә ме нең иң ма тур уры
ны на ур наш ты рыр. Ышан ми ңа, тор мыш 
дул кы нын да “бө те ре лү” күп кә авы ррак. 
Биг рәк тә ышык ла ныр уры ның, як лау чы 
ке шең бул ма са. Я, ярый, алыйм си не үзе
мә. Озын кыш кы кич ләр дә бербе ре без гә 
ип тәш бу лыр быз. Ял гыз йө рәк сак лау чы 
сер ләр не тың лар га көч та бы лыр мы син
дә? Мин дә, си ңа ка рап, бү ген ге ман за ра
ны ис кә тө ше реп то рыр мын...

Тук та гыз, тук та, са быр ите гез, ашык
ма гыз... Ба ры гыз ны да кү реп, тың лап, 
наз лап, юа тыр га җи теш мим бит... Сез 
шун дый күп, һәм мә гез ис кит кеч гү зәл! 
Муены ма са ры лып, ни ләр әйт мәк че бу
ла сыз ми кән? Ал су, коң гырт, сапса ры, 
кы зыл, яшел... һәм та гын әл лә ни ка дәр 
мин бел ми тор ган төс ләр тан та на сы! Ә 
мин би ре дә ку нак. Рәх мәт си ңа, көзсы
лу кай, адәм ба ла сы на сүз бе лән сөй ләп, 
ка ләм бе лән язып би реп бул мас тай төс
ләр бай лы гын, ма тур лык ны – мог җи за 
ту дыр га ның, күр сәт кә нең өчен...  

Гөл на ра Ног ма но ва

МөслимәРәфкатькызыГалиева
“Камгэсэнергострой”ныңпроиз
водствотехникбүлегендәэш
ли.Электронархивһәмкүбәйтү
техникасыбеләнэшләүбуенча
инженерул.Ләкинбезаныбү
генгазетаукучыларгаинженер
буларактүгел,әшигъриҗанлы
Мөслимәханымбуларактәкъдим
итәргәбулдык.Уйкичерешләрен
шигырьюлларынасалусәләте
һәркемгәдәбирелми.Шундый
сирәкталанткаияхезмәткәрләр
коллективыбызныңүзенчәлекле
бербайлыгыдияргәярыйдыр.Ә
Мөслимәханымныңшигырьләре
алгатабадагазетабызныбизәп
торырлардипышанасыкилә.

КИ ЧƏ КЫР КАЗ ЛА РЫ КИТ ТЕ
 Көз лəр жи тте, та гын кыр каз ла ры
 Каң гыл да шып очып кит те лəр.
Юл ла ры на ка рап, моң су ла нып,
Ак бо лыт лар яшен түк те лəр.

Өмет итəм сез не та гын шу лай
 Җыр лый-җыр лый ка бат кай тыр дип.
Сез гə дə бит ка дер ле шу шы як,
 Мон да ту ып үс кəн та мыр бит.

Сау бу лы гыз, əй, кыр каз ла ры,
Яз га та гын ки ре кай ты гыз.
Сез кайт кан да бəл ки бу як лар да
 Ин де бул мас без нең кай сы быз.

КОР БАН БƏЙ РƏ МЕ НƏ
 Бү ген олы бəй рəм та тар лар ның,
Мə чет дə шеп, Хо дай уя та.
Бул ган гө наһ лар ны син яр лы ка.
Əй син, ке ше, ди нең югалт ма!

Олуг бəй рəм бү ген, һəр мө сел ман 
И рен кө тə из ге мə чет тəн.
Күр ше бе лəн күр ше исəн лə шə,
Авыз итə тəм ле бə леш тəн.

Ки чер, Хо дай, без нең гө наһ лар ны,
Из ге көнең бү ген, и Раб бым!
Мин мө сел ман кү ңе лем бе лəн ге нə,
Дин не, тəң рем, си не яра там.

ГӨЛ ЛƏ РЕМ
 Тə рəз гөл лə ре үс те рəм,
Өй дə нур чəч сен нəр дип.
Ху җа би кə нең хəл лə рен
 Шул гөл лəр сиз де рə бит.

Əгəр алар гөр лəп үс сə,
Ди мəк, өй дə ты ныч лык.
Сар га еп, кө еп кит сə лəр,
Бу ял кау лык – зур хур лык.

Гө лең кө леп чə чəк ат са,
Бə хет өс ти ул өй гə.
Сок лан да ми нем гөл лəр гə,
Утырт шул гөл не син дə.

Кы зыл чə чəк лəр ата лар,
Алар май ай ла рын да.
Гөл лəр не сөй сен нəр иде.
Га зиз ба ла ла рым да!

* * *
Ир тəн ис кəн тал гын җил гə
 Кү ңе лем сө е нə.
Як ты ко яш нур ла ры на 
Җа ным сы е на.
Ка раң гы көн, сал кын җил гə
 Җа ным елый.
Җан га бəр гəн авыр сүз дəн
 Йө рəк сыз лый.
Кү ңел дə ге неч кə хис не
 Син дə тың ла.
Мə хəб бəт не аң лап бул мый, 
Кил сə соң лап.
Бə хет ле бу миз гел лəр не
 Сак лап то рыйк.
Шул кеч ке нə бə хет тəн дə
 Са рай ко рыйк.
Икəү ге нə тор мыш сук ма гын нан
 Сал мак узыйк.
Без дəн яр дəм со рау чы га 
Кул ны су зыйк.

ƏЙТ КƏН СҮЗ УЛ…
Əйт кəн сүз ул, оч кан ук ке бек,
Чы гып кит сə, ки ре кай тал мый.
Кү ңе ле ңə авыр сүз бə рел сə, 
Йө рəк аны ка бул итə ал мый.

Əйт кəн сүз ул, оч кан ук ке бек,
Ашый җан ны кай нар ут ке бек.
Га фу ит мəс си не җан дус ка ең,
Үтен сəң дə та ба нын үбеп.

Əйт кəн сүз ул, оч кан ук ке бек,
Дус югалт кач, дөнья буш ке бек,
Дөнь я сы бол га на-тул га на
 Əй лə нə тук тау сыз туп ке бек.

Əйт кəн сүз ул, оч кан ук ке бек,
Йө рəк кə ки лə дə ка да ла.
Һəр сү зең уй ла син əйт кəн че,
Гө наһ сыз йө рəк кə ка да ма. 

* * *
Тəрəз төбендəге кызыл роза,
Хəтерлəтə яшьлек елларын.
Хəзер инде кабат җырлый алмам.
Шаулап торган яшьлек җырларын.

Яшьлек чəчəк кебек сулды, шиңде,
Инде коя бугай таҗларын.
Гомер көзлəре дə ерак түгел,
Шуңа микəн өзелə җаннарым.
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