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Эшлэнгэн эшкэ уз бэямне бирергэ генэ тырышам. Шунысы кызык: бүгенге керəшеннəр үз ата-бабаларының элек чукынмаган
булуын таный, əмма инде алар диненə кире кайтырга телəми. Син монда йезек кашыдай бер студен. Əле,чəпчемиче нерв
җеплəрен күрсəтмиче җавап бирə алуыгыз,икелəтə кыйммəт. Иркэне, инде язганнарын форумга жибэргэнче бер тапкыр гына
булса да укып чыгарга ойрэттелэр. Югары мену бер хэл,анысы менэрсен. Шунлыктан Эльвира эйтергэ тиешле сузлэрне мин
эйтэм дэ, ябып куйыйк. Хэзер раритет дигэн суз модада менэ курерсез берничэ елдан череп баеган Казан байлары килеп
топлэнэчэк авылыгызга. РФ Общественная палатасында урысча сулэшергэ кирэк аннан. Рябчиков сөйли иде,үз ауылы
турында,без йəш чакта. Əмма хөрмəтле Президентыбыз Иске Тəрбиткə яңа мəктəп ачылышына килгəн икəн. Если есть претензии
непосредственно ко мне - пишите, отвечу.

ТАРИХНЫ ҖУЙМАУЧЫЛАР АВЫЛЫНДА
Продаю Газель фермер-405 ЗМЗ. Газ оборудование 4е поколение. Двигатель бодрый компрессия почти 12 , коробка сцепление
без нариканий. Цена без газа 400000, с газом 425000 рублей. Əйтерсең вакыт машинасы сине ерак үткəнгə илтеп аткан. Таралып
урнашкан йортлар феодаллык чорын искə төшерсə, кара мунча, көтү-көтү казлар, көянтə-чилəк тотып чишмəгə йөрүче кызлар —
бар да мин тарихтан гына укып белгəн елларны хəтерлəтə. Урам якта утыручы кое, капкага беркетелгəн кызыл йолдызлар тагын
күп нəрсə турында сөйли. Юк, чуаш ягында йөрмəдем мин, ə шул республика белəн арка терəп көн иткəн Кайбыч районы Иске
Тəрбит авылында булып кайттым. Бер үк сүзне өч-дүрт мəртəбə кабатлап сораган чакларым күп булды. Кайбер сүзлəрне тотып
алган кебек булам да шуннан тырыша-тырыша җөмлə ялгыйм. Шул ике тел катнашып, керəшен акцентын да өстəгəч, ниндидер
акыш-макыш тел килеп чыга. Акыш-макыш дип сөйлəшү Əлки, Чүпрəле якларында да бар дип ишеттем. Лəкин анда ямьсез
мəгънəдə икəн ул. Ə монда аңа үз теллəрен ярату да, горурлану да, хəтта шаянлык та сыйган. Казанга китеп бер-ике ел укыган
яшьлəр Иске Тəрбиткə кайтып, əдəби татар телендə сөйлəшə башласа, əллə кем булган бу, телен дə оныткан дип карыйлар, имеш.
Хəер, монда карап кына тормыйлар, турысын ярып йөзеңə əйтəлəр. Вакланып утыру гадəте бөтенлəй юк. Авылда миңа
кыздырган алма ашарга тəкъдим иттелəр. Яңа ризык мəллə дисəм, бөтен хикмəт телдə икəн. Бездəге бəрəңге — аларда алма,
бездəге алма аларда багалма булып чыкты. Кизлəүдəн чишмəдəн көянтə-чилəк белəн су да алып кайттык. Дөрес, йортларга су
кергəн үзе, əмма чишмə суыннан чəй тəмле инде ул. Җылы мичле медпункт Медпункт яныннан узып барганда, утын ярып
маташучы бер апага исем китеп карап тордым. Əйтерсең ирлəр сугышка китеп беткəннəр дə шуннан бирле кайтмый яталар.
Ярый, анысы вак мəсьəлə. Хəзер хатын-кыз эшлəмəгəн эш калмады бугай инде. Проблема башкада: баксаң, əлеге бина һаман да
мич ягып җылытыла икəн. Берничə авылның йөзлəгəн халкы сəламəтлеге сагында торучы медпункт бит əле бу. Шул ук сугыш
вакытында да шулай җылытканнардыр инде больницаларны. Биредə эшлəүче Галина ханым Мёдова стоматолог, акушергинеколог, окулист, лор, хирург, терапевт... Кыскасы, универсаль табиб ул. Көн саен бирегə килеп, бинаны мич ягып
җылытырга туры килə икəн үзенə. Аларны карап бетеримме, мич ягып утырыйммы мин?! Мин барында, колагы сызлауга
зарланып, бер пациент килгəн иде дə дару җылынганын көтəргə туры килде аңа. Аны ничек башкаралар дисезме? Бик авыр
процедура: башта газда су җылытасың, аннары камфара мае ампуласы шул суда җылынырга тиеш була. Теге əбинең түземлеге
төкəнеп, колагы сызлавы да кимеде хəтта. Медпункттан чыгып киткəндə, Галина ханым Мёдова миңа да кисəтү ясап калды.
Джинсы чалбар сөяклəрне кысып тора һəм аларның дөрес формалашуына комачау итə, нəтиҗəдə, бала тапканда бик авыр
булачак. Ничек шуны аңламый соң бу хəзерге яшьлəр?! Бөтенегез югары белемле, əмма үзегез турында бер дə кайгыртмыйсыз.
Цивилизация почмагы Авыл бик зур. Саный китсəң, 200дəн артык хуҗалык. Тəрəзəсенə такта кадакланган, ташландык йортлар
да бик күп. Шул ук вакытта, авылның горурлыгы — асфальт юл да бар. Анысы да булмас иде, мөгаен. Əмма хөрмəтле
Президентыбыз Иске Тəрбиткə яңа мəктəп ачылышына килгəн икəн. Сүз арасында əйтим: җырчы Лидия Əхмəтова бу авыл
мəктəбен тəмамлаган. Хəзер бөтен авыл республика башлыгына рəхмəт укып яши. Калган урамнарга да кертеп бетерəсе иде дə
бит, əмма ул урамнарда əле зур, мөһим объект ачылышы көтелми əлегə. Президент та килмəячəк, димəк... Хəтерлим əле,
балачагымда бу авылда бер мəртəбə булырга туры килде. Яз көне кар суы дамба өстеннəн агып ята, юл юк, машинабыз пычракта
батып калды. Михаил абый УАЗигы белəн безне шул саздан йолып алган иде. Моңа кадəр иң начар юлларны да күргəн халык
асфальт кадерен белмиме соң инде?! Клубка чыккан яшьлəр турында əйткəн идем. Шуларга киңрəк тукталмый булдыра алмыйм.
Кичен кая барырга белми каңгырып йөрүчелəрне жəллəп туя алмадым. Клуб дип аталучы кечтеки генə йортта биш кеше һəм

алты бильярд шары гына күрергə мөмкин иде мин килгəндə. Шуларның берсе - концерт карап утыручысы клуб мөдире иде булса
кирəк. Артык та күп, ахры. Чөнки аларны киметмичə дискотека оештыру мөмкин түгелдер монда. Хəер, яшьлəр əллə ничə
чакрым ераклыкта урнашкан Мəлки авылына йөрергə күнеккəн һəм клуб дип əллə ни ислəре китми кебек. Мине дə шунда
чакырдылар. Җир ө стенд ə баз Авылның тагын бер үзенчəлекле ягы бар: ул чишмəлəр өстендə утыра. Халык һəрберсенең
исемен, тарихын яхшы белə. Шыкырдавык чишмəсеннəн су акрын гына, шыкыр-шыкыр агып ятканга күрə шулай аталган.
Шаулап ага торган Демьян чишмəсенə аны карап торган кешенең исемен кушканнар. Көянтə-чилəк күтəреп шунда барып
кайттык та инде. Тагын əллə нинди исемлелəре бар. Шул чишмəлəр өстендə утырганга күрə, авылдагы өйлəр бер-берсеннəн
ерак, ягъни таралып урнашкан дип аңлаттылар. Су булган җиргə нигез салмас өчен. Бездə, əйтик, яз көне өй астына су керү —
гадəти хəл. Ə анда җəй буе су торса да — яңалык түгел. Өй астыннан сузылган торбалардан җəй дəвамында су агып ята. Алайса
өй асты нигə кирəк соң дисезме? Идəн салкын булмасын өчен дип аңлаттылар. Ə бəрəңгене ничек урнаштырасыз дип сорадым.
Тупрас дигəне туфрак дигəн сүздəн алынган булса кирəк. Ягъни өй асты казыганда чыгарылган туфрак өстенə салына бəрəңге.
Күп хуҗалыкларның базлары да җир өстендə урнашкан. Аны төпкə таба бер метрдан да тирəнрəк казу мөмкин түгел — су чыга.
Өстенə балчык алып кайтып аударудан башка чара калмый. Шуңа күрə ул якларда була калсагыз, капка алдында өелеп торган
тау-тау балчыкка исегез китмəсен. Ч укынмаганнар урамы Əлеге авыл Орым Тəрбите дип аталган, чөнки тагын Зур Тəрбит
авылы да бар. Бу җирлеккə беренче булып XVI йөзлəрдə Тəңребирде дигəн кеше килеп утырган дип сөйлилəр. Ул чордан калган
зират хəзер дə саклана. Анда элеккеге кабер ташлары бар. Лəкин ул язуны бүген укып булмый инде, өстендə ямь-яшел мүк үскəн.
Бу авыл халкы да Иван Грозный заманында чукындырыла. Кайбер кешелəр генə качып, чукынмыйча кала. Аларның токымнары
хəзер дə ата-бабасы рухына хыянəт итми — чукынмый. Үлгəч, чукынмаганнар зиратына күмəлəр. Биктимеров, Нəзəров,
Əбелханов һəм башка фамилиялəрне санарга була биредə. Аларның урамы да шулай атала, имеш. Ə авылның бөтенлəй икенче
очында, көнчыгышында икенче зират, чукынган кешелəр зираты бар. Шул зиратта булырга туры килде. Шунысы кызык: бүгенге
керəшеннəр үз ата-бабаларының элек чукынмаган булуын таный, əмма инде алар диненə кире кайтырга телəми. Ике якны
берлəштерүче бер сыйфат: чукынганнар да, чукынмаганнар да дуңгыз асрый бүген. Бу якларда Тəңречелек киң таралуы турында
матбугат чаралары язган иде инде. Иске-иске дип хурлады да авылны бетереп ташлады димəгез тагын. Дөресен генə əйткəндə,
бу авылга кайтуымның төп сəбəбе — тамырларым шушы якларга барып тоташа минем. Шуңа күрə авылның тарихы, аның
кешелəре, урамнары, сулар һавасы да якын миңа. Техника, технология дип шашкан заманда да аларның элеккечə яшəп кала алуы
— үзе бер куаныч. Əйтəм бит, сокланып кайттым аларга. Хəтта бары тик иске спектакльлəрдə генə телгə алынучы басу капкасы
да сакланып калган монда. Чөнки ул алар өчен гадəти күренеш. Шəһəрдəн башканы күрмəгəн кешегə дə, гомер буе авыл
тормышында казынган колхозчыга да бу авыл буйлап үткəрелгəн экскурсиялəр кызык булыр иде. Элеккечə үк йолаларга зур
игътибар биреп, аларны саклап калулары да шатландыра. Егетне армиягə озатканда шул вакыйгага гына хас җырлар белəн урам
əйлəнү, яулыклар бəйлəмен агач башына бəйлəү, кызны килешү белəн кияүгə озату, олы көндə йомырка җыю... Тагын əллə
нинди йола-бəйрəмнəр бар аларда. Бу авыл турында тагын бик озак сөйлəргə булыр иде. Шул якларны сагынам хəзер. Кунакчыл,
туры сүзле халкын, салкын чишмəлəрен, көянтə-чилəклəрен, мине куркытып арттан чабучы олы күркəлəрен һəм инеш тутырып
йөзүче ап-ак казларын, хəтта мич ягып җылытыла торган салкын медпунктны да сагынам... Цивилизация җиле исми торган иң
гүзəл почмак юксындыра, нигəдер. Əле,чəпчемиче нерв җеплəрен күрсəтмиче җавап бирə алуыгыз,икелəтə кыйммəт. Шушы
гамəлегез өчен,сезне ихтирам итүчелəр күбəер дип уйлыйм. Күрə алмаганнарының бик азларының нəфрəте көчəергə дə мөмкин.
Анысы инде-сезнең гаеп түгел. Уз исемен дэ яза белмэгэн кешегэ журналистларны хурлап утыру, чабата киеп йореп, туфлине
хурлау кебек килеп чыга инде. Уз авылыгызнын таш гасырдан хаман да алга кузгалмавын кичерэ алмыйсызмы узегезгэ?! Уз
комплексларынны кешедэн эзлэмэскэ кирэк. Буш сузне узегез ук чэйнэп утырдыгыз, акыл сатмагыз кеше колдереп. Биредэ
комментарий калдырган хэркемгэ зуууур рэхмэтемне житкерэм. Язылганнарны укыгач, куп нэрсэне анладым эле мин.
Анламаган берничэ генэ эйбер калды. Андрейларнын кайсысы яза монда? Анысы бик яхшы, психолог егет дигэннэр иде. Начар
нияттэн чыгып язылмаганын анларга тиеш инде... Эллэ органнарда эшли торганымы? Алай дисэм, саналган маддэлэрнен бу
язмага берничек тэ туры килмэве ачык анлашыла. Жавап бирэсе килгэн бер комментарий бар шушы 166сы арасында. Сусыз,
газсыз, телевизорсыз яшэгэнем бар. Сыер сава белэм хэм бу эшне андый зур ах-вах эш дип уйламыйм. Ат юа, сарыкнын жонын
ала да белэм даже! Эллэ боларны эйту оятмы ул?! Шуна курэ авыл тормышы белэн мине куркыта алмыйсыз! Э бу авыл
сакланып калган традициялэре, кунакчыл халкы хэрхэлдэ шулай тоелган иде!!! Комментарийлар арасында минем ни эйтергэ
телэгэнне анлаган хурлап язмаганны , тырнак астыннан кер эзлэмэуче кешелэр язганнары да байтак икэн. Аларга мин чын
кунелдэн рэхмэтле! Монда админны да улитка дип атаганнар икэн эле. Игътибарыгыз очен зур рэхмэт! Андрюша, урыс теленнэн
юкка гына очле куеп чыгармадым инде мин сина, купме хата. Минга телефоннан да гел янап торалар, очрашкач та кисэткэлилэр.
Инде игътибар да итмим. Энэ 97нче елда, озак яшисен калмады, дип шалтыратып та тордылар. Прокуратура, КГБ, МВД
тикшерде бу эшне. Аллага шокер, элегэчэ яшим. Аннан судларга да биреп карадылар. Аннан монда психологлар бар микэн?
Андрей анласын дип монысын урысча яздым. РФ Общественная палатасында урысча сулэшергэ кирэк аннан. Andrei, И я тебе
предлагаю доканчивать начатое.... И использовать свои связи до конца, чтоб не остаться своим концом. Только своим концом
жить, ах как тяжело!!! Я это знаю, точно, поверь, видал очень много таких горячих и смелых. Им до сих пор сочуствую. И до
встречи со связами. Или ты уже назначаешь мне стрелку????.... Бик нык гафу утенэм синнэн. Лэкин мин ахмаклыктан
курыкмыйм да, ахмакларны бик куп бик куп курдем. Ахмаклык узеннэн узе сытып изелеп кала ул минем юлымда. Бу нисбэттэн
тэжрибэ уртаклашырлык кешелэр бар синен связьлэрен арасында да, шул ук Общественный палаталарда да... До всстречи на
стрелках... Но, мне очень не приятно общаться с таким человеком. Чебен кебек безелдэп, оркетеп утыру егет эше тугел.
Действуй, карты в руки и вперед. Но я тебе предлгаю быть мужчиной, если ты мужчина. Жэштэн булган малайга охшагансын.
Шудай связлэр булгач,югары менэсен инде. Югары мену бер хэл,анысы менэрсен. Анан тубэн тешэсе дэ бар эле. Студен булгач
вакыт куп,кэнишне судка бир,юрис булсан практика булыр. Син монда йезек кашыдай бер студен. Синдэйлэр амбразурага каршы
бармайлар,амма,анда ырынып монда ырынып ИС чыгарырга булдыралар. Andrei, тэмам туйдырдыгыз инде вакланып. Туктагыз,
или судка бирегез. Уйлап куям эллэ сез хатын-кыз инде, егетлэр болай була алмас. Фэлэн апа или авыл халкы диеп имзаланган
хатлар аноним була ул. Вообще то мин инде 30 ел журналистикада. Аннан Андрей, мин кайтып йормэм инде сезнен авылга,
мохимрэк эшлэрем дэ житэрлек. Тик синга культуралырак булырга кирэктер. Авыл апасы, мин дэ авыл баласы. Хаман шул аыл
баласы булып калачакмын. Авыр шартларда уссэм дэ авылдан булуым белэн горурланам. Мин Иркэне тэртипкэ генэ утырттым.

Бу очракта ваклану кирэк иде, лэкин ялгышмагыз, мин психланып утырмадым, хэтта кешенен ни дэрќэдэ культуралы булуын
тестировать итуем уземэ дэ кызык булды... Астагы сойлэшуне минем шаяруым дип кабул итегез. Чонки кешене, бу очракта миндэ
эшлэгэн журналистны борын асты юеш дип утырырга кирэк тугел иде. Астагы язмаларны тулаем укып чыгыгыз. И вобще сезне
туйдырмадымы бу чуп бэхэс. Хаман актарып чыгарып, хаман сасы таратыла. Шулай хурлангач, ник исемен белэн язып, минем
белэн сойлэшмэскэ. Болай шыпырт кына, яшеренеп кенэ хурланышабыз. Аноним булсалар да, газетада бастырдым мин аларны.
Э жавапны форумдагылар бирде. Вы поняли сами что написали??.. Вам надо было, что ли полный список преподнести?. Хэзер
синнэн сон ул авылга прокоратура хезмэткэрлэрен жибэреп,жыелган акчаны нигэ тотылганлыгын,тикшерту кирэк. Ваш ответ
просто убил меня своей тупостью.. Сез њз фикерегезне на всех эйттегез, башкалар да эйтэ алырга тиеш. Э емаилгэ соравым
газетага бастырырга берэр тулыклырак итеп эйтуче булмасмы дигэн идем. Кеше хурлана икэн, исемен эйтеп, исбатлап бирергэ
тиеш, дэлиллэр белэн. Э болай просто ущемленность кына куренэ. Хэм клевета гына булып кала. Ə сезнең берегез бəхəснең
башында бензин сибеп дезертир кебек качып китте, икенчегез вак-төяккə җавап биреп тагын да котыртып кына утыра. Сез үз
фикерегезне на всех эйттегез, башкалар да эйтэ алырга тиеш. Ничек бəхəслəшергə үз позицияңне якларга ил, иркə, динардан
мастер-класс алырга кирəк Привет всем! Я внимательно прочел указанную статью и понял, что ничего не понял про жизнь села
Старое Тябердино, где я родился и вырос. Автор статьи написала статью сидя новерное где то около села и кто-то из наших
односелчан из молодых ей рассказывал о том, что он или она услышал а от третих лиц. Основное название село Старое
Тябердино. В статье названа улица Чукунмаганнар урамы ул. Озерная в настоящее время. Да еще проживают в указанной улице
села некрещенные язычники булгары и никакие не татары, как и крещенные татары булгары. Но я все равно рад, что такая статья
появилась. Илфат бабай халыкны виртуаль дэвалау эшенэ керешкен ахыры: Гафу, сез бик борчыла курмэгез. Гафу, упкэли
курмэгез тагын, упкэлэу ул бик зыянлы. Шул упкэлэу аркасында кешенен жаны авырый башлый, аннан авыру физик тэнгэ кучэ.
Узегезне саклагыз гафу, упкэли курмэгез тагын, ату бар сырхзаулар упкэдэн башлана ди табиплар Иркэ, артык колу зыянга,
бигрэк тэ кешедэн... Гафу, упкэлэмэгез, узегезгэ читен булыр. Мин белэм, бар авыру упкэлэудэн башлана Упкэлэмэгез... А потом
сам приеду в ваше село. И действительно потоом что то будет. Уф улэм инде, или мин анламыйм, или мин дуракны наруш
котыртып утыралар. Каян килгэн мескенлек сон бу? Ялгышса, жавап тотарга эзер. Иии,жанашкайларым,туктарга
вакыт,анладык,бар икэн эле авыл тезеклэндрелергэ бирелгэн акчаны,авыл хужалары урлап бетергэнлеген,шунга,эндрей
хужа,пышымага тошкэн. Хэзер синнэн сон ул авылга прокоратура хезмэткэрлэрен жибэреп,жыелган акчаны нигэ
тотылганлыгын,тикшерту кирэк. ПРичем тут статья нашей газеты. А мы это знаем. Еще есть закон о СМИ. Иркэ, мин инде
подписчикларымнан коры калырмын. Гафу, сез бик борчыла курмэгез. Минга ялгышларны курсэтсэлэр, гафу утенэм, оялмыйм.
Ярар, фикерегез булса языгыз. Я еще раз повторяю для Вас, Ильфат.. Бу конфликт бик гади бетэ алыр иде. Монын очен омтылыш
кирэк. Цивиль жэмгыятьтэ хэрбер конфликтны момкин булганча тиз арада бетерергэ тырышалар. Абуначе йозендэ
туйдыручылары буларак. Нилектэн бу аларга барып житми, мина анлашылмый. Шунлыктан Эльвира эйтергэ тиешле сузлэрне
мин эйтэм дэ, ябып куйыйк. Сезене авылга командировкага чыкканда, да кайткач материалны язганда да сезне яратып язган
идем. Мин сезне узем дэ телэмичэ чынлап рэнжеткэнмен. Монын очен мин сездэн гафу утенэм. Сезнен фикерлэрегез мина
уйланыр очен куп азык бирде. Лэкин яшь журналист кайчан олгерер - анысы билгесез. Жирдэ яшэуче авыл кешесе хэрвакыт
мудрый хэм кин кунелле булды. Шунлыктан БГ нын бу лябын онытыйк. Сез килэчэктэ язылысызмы бу гэжиткэ, юкмы, анысы
сезнен эшегез. Сезне яратып фэкыйрегез Иркэ Ин кызыгы шунда, инеттан емаилга 2 хат килде, берсе Зина апагыз, дип
имзаланган, икенчесе авыл халкы- диелгэн. Шулай хурлангач, ник исемен белэн язып, минем белэн сойлэшмэскэ. Болай
шыпырт кына, яшеренеп кенэ хурланышабыз. Аноним булсалар да, газетада бастырдым мин аларны. Э жавапны форумдагылар
бирде. Andrei, вы путаете что то! Судларнын ни икэнен белучелэр утыра монда, аны сез генэ белмисез. Мин кызыксынучыларга,
сезгэ дэ, емаилымны калдырган идем. Инде газета чыкты, лэкин сезнен фикердэн башка. Э мин эле хаман анламыйм сезгэ бу
мэкалэдэ ни ошамаганын, ни хурлаганын. Мин ник полемикада катнштым сон, дигэндэ, ялгыш анлый курмэгез, ИРкэнен кайбер
урыннарында шэхеслэрне санга сукмау исе килде. Мин уз исемемем белэн сойлэшэм, кушамат белэн тугел. Уважаемый Andrei, с
чего Вы взяли, что с Вами ведет диалог админнистратор этого сайта? Обратите внимание: тот человек, который писал в Ваш
адрес комментарии, писал их от своего имени и к модерации этого сайта он не имеет никакого отношения. Автор статьи,
администратор сайта и человек, с кем вы ввязались в конфликтный диалог - это три совершенно разных человека. Если есть
претензии непосредственно ко мне - пишите, отвечу. Гафу итегез мондагы бэхэслэрегез тэрэзэ тобендэ безелдэуче чебен
тавышына ошый мина. Эльвирага упкэлисе юк,авылга реклама ясаган бит. Хэзер раритет дигэн суз модада менэ курерсез
берничэ елдан череп баеган Казан байлары килеп топлэнэчэк авылыгызга. Маена чыдый алмаган Мэскэу байлары бар
эйберлэрен ташлап себергэ киткэн кебек. Монда ерак та тугел себергэ китэсе дэ юк!!!!!!!!!!!!!! Мэкалэ ЛОР табибы турында что
ли? Номерга мэкалэ язып бетерэ алмый интегэм сезнен аркада гыйбажье крантыпанты!!!! Бу авыл газлаштырылганмы,минем
шуны тогэл белэсем килэ. Римма, доресен эйткэндэ авыл кешелэренен фикерлэре булмаса, укып та торасы тугел идем. Аларны
хаман да мин генэ анладым шикелле. Скандал ясар очен тугел. Оскэ нилэр ява тора. Тузэм, чонки аларны мин яхшы анладым,
башкаларнын да анлавын телим. Бэхэс бэхэс очен бармый, бер-беренне яхшырак анлау очен бара. Кигəвен, колдем дэ башта,
шатландым аннары. Мактап жибэргэнгэ тугел инде. Минем максатны син бик тогэл эйтеп бирэ алгансын. Безнен кимчелек иде
бу, менэ бэреп утерэсе килэ дэ, утерэбез. Э менэ тыелып калып уйлана белэбезме!? Минем тэнкыйть шэхеслэргэ каршы бармый.
Мин узем укыган продукциягэ потребитель буларак бэя генэ бирэм. Икенчедэн безгэ цивильный бэхэслэргэ, фикер алышырга
ойрэнергэ кирэк. Инфантилизм дисэм, - артык фэнни, анламаячаклар, балалыктан чыкмаган дисэм, конкрет кыз турында язганда
мыскыллау кебек янгырый. Аны хурлау дип кабул итсэн дэ, итмэсэн дэ була. Ул сузлэрне дэ куплэр мыскыллау дип анламаган.
Мин ул авыл кешесе булсам, мина мыскыллау булып янгырар иде. Башка вакытта бит мин беркайчан щэхеслэргэ кучмим.
Эшлэнгэн эшкэ уз бэямне бирергэ генэ тырышам. Мин 100 процент хаклы дигэнем дэ юк. Мин картаерга ашыкмаган апай инде
Ике көн укып комментларны, аңлый алмадым полемиканың мəгънəсе нидə икəнен. Аңламаган əйбергə кысылып булмый.
Кемдер нидəндер хурланган бугай, хотя хурланырлык əйбер тапмадым. Кемнең кем белəн йоклавы турында да, кемнең нəрсə
урлашканын да язмаганнар. Мондый авыллар белəн дөнья тулган, мəкалə реализм кануннары буенча язылган. Кайсы сыерның
күпме сөт бирүе турында укыйсыгыз килмəгəндер ич? Рябчиков сөйли иде,үз ауылы турында,без йəш чакта. Күрəсең хəзерге
көндə дə үзгəреш зур түгел. Мəлкеево керəшннəре,йауыз иван заманында чукынганнар.... Сəүит заманында да онтылган йак иде.
Элвира дөрес итеп чагылдырырга тырышкан. Уйлауымча, ауыл халкы сиңа үпкəлəмəгəндер. Сайттагылар гына,үзлəре

күрмəгəнне,күпертеп утыралар. Иске иске була,йаңартыгыз,Казаннан акыл өйрəтеп йатарга түгел,кайтып,каралты туарны
рəтлəргə кирəк. Аннан Элвираны чакырып,мəкалə йаздырырсыз. Тел турында эйткэндэ, эле галимнэр дэ кайсы райондагы татар
диалекты ин борынгысы дип белмилэр! Акыш макыш дигэн суз бездэ дэ Чупрэле якларында кебек горурлану дигэн суз тугел!!!!
Э ботен базлар,казлар хэм коянтэле чилэклэр бутэн авылларда да бар! Син безнен авылдан башка ботенлэй Казаннан ерак
китмэгэн ахырсы!!!! Мондагы комментларны укып тормасам да, Иркəгə зур сəлам əйтəм! Ə Фатыйхова һəрвакыттагыча скандал
чыгара. Эльвира, мин сине ЯРАТАМ!!! Бернинди ИРКƏ сүзенə карама. Ул кендеген селкетеп кенə йөри. Ə син ичмасам,
язасың. Һəм иренмичə көянтə күтəреп кайтасың. Уңган килен булырга охшыйсың. Ирең бəхетле булыр, мөгаен. Кадерли белə
торган гына туры килсен үзеңə! Бу телəклəр чын күңелдəн: Чынлап та күп күрүче! Соң, форумдагыларның эше шул бит инде,
кем ничек йота язманы-шуңа коммент бирə. Иркə форумның почетлы əгъзасы булырлык, чөнки ул ФИКЕРЛЕ. Инде дə
фикерлəре ошамый икəн, «үтеп китегез», укымагыз, игътибар итмəгез. Биредə булса да демократия талəплəрен үтик. Иркə язманы
ни өчен ошатканын яисə ошатмаганын аңлата, дəлилли. Иркэ, балта сораганга шошле тотырмыйлар. Мин монда тегелэр яклы,
болар яклы дип командаларны акка, кызылга тупламыйм. Бу фикер буенча сезнен белэн бэхэслэшмэдем дэ, сез дэ оныттыгыз
теманы мине кургэч, яратуыгызнын кочле икэнен шунда анладым. Лэкин ярату беряклы булганда бэхетсез иэхэббэт була улМин сезнен буталчык фикерлэвегезгэ, остэн аска карап сойлэшу манерыгызга торттем. Кайчагында дэшми калу да акыллылык
билгесе. Э тэнкыйть констурктив булырга тиеш. Э мин башкалар курсэтергэ базмаган кимчелеклэрегезгэ тортеп курсэттем эле.
Кимчелеклэрне танып аларны тозэту остендэ эшлэку мохим. Ул газетага гына кагылмый, Иркэ исеме астына яшеренеп аралшу
ихтыяжын форум аша каплаучыларга да кагыла. Инде мин канэгать, кунгелем кутрелде. Иркэне, инде язганнарын форумга
жибэргэнче бер тапкыр гына булса да укып чыгарга ойрэттелэр. Бэлкем буталчыклык та кимер, дигэн ометтэ калам. Упкэли
курмэгез тагын, сезнен дэ бар да яхшы булыр. Хэтта, мэхэббэт олкэсендэ дэ, фикерлэу дэржэсендэ дэ. Энэ бит тошлэрегез
нормаль икэн... Упкэлэудэн, хэм артык колудэн, масаюдан рухи авыру барлыкка килэ, хэм ул аннан тэн авыруына эйлэнэ. Моны
врачлар да белергэ тиеш. Хэер, мин куптэн шиклэнэм, Иркэнен медицина янында торуына... Иркэ БГны, мине, минем
хезмэткэрлэрне ничек хурласа да селкенмим башка. Унгышлар телэп Илфат Файзрахманов. Сонгы тошемдэ татар операсында
утырган идем. Голсем Исэнгулова жырлый Хэдичэ Гыйниятова тавышы белэн. Мин сокланып аптырап тынлап утырам, кара
эле Голсем Исэнгулова ничек матур жырлый икэн дип. Яулыгын кыйгачлап артка чоеп бэйлэгэн иде. Монысы истэ калган
энием образы. Ирлэр куптэн кергэне юк. Картайдым ахры черт побери Ярар публиканын кунелен ачыйк инде бераз дип жавап
язарга булдым эле. Скандаллар ярата бит кайбер кулэм халык. Но матбугатлылар тугелдер тугелен. Укучыларыгыз кубэер дигэн
ометем ачылды эле сезнен тарафларга. Илфат белэн хаман килешеп булмый эле. Анын белэн кешечэ бэхэслэшергэ ойрэнсэк,
задача минимум утэлгэн була. Римма белэн дэ килештек дип соенэм. Но БГ журналисты ягына баса алмыйм. Мин Иске
Тэрбитлелэр яклы. Иркэ, мин психолгияне хэйран ойрэнгэн кеше. Гомумэн журналистка ул комачауламый. Шулай да аеграк
вакытыгызда язганнарыгызны узегез анлап, узегез анламасагыз, психологларга курсэтеп карагыз. Монда сездэн башка берэу дэ
барын да мэхэббэт анлатуга бормый. Аннан хатын-кызнын беренче булып шушы мэсьэлэне кутэруе, монысы да патология.
Хэрхэлдэ мин шулай саныйм. Минем кабул итми торган сэер гадэтем.... Гафу, упкэли курмэгез тагын, упкэлэу ул бик зыянлы.
Шул упкэлэу аркасында кешенен жаны авырый башлый, аннан авыру физик тэнгэ кучэ. Барыбер сезне дэ яратучылар табылыр.
Курдегезме, минга барыбер кешегэ Сез дип дэшу иплерэк икэн. Мин коткыга начар бирешучэн. Мине тагын бер сорау
кызыксындыра иде. Сез ниндирэк тошлэр курэсез? Хэм юлыгызга тоштэ дим борын асты юеш булдыксызлар еш очрыймы?
Ичмасам, тоннэрегез тыныч булса иде дип телим. Ой, дуслар, йорэгемдэ ник дурт кенэ камера икэн. Табигать виртуаль мэхэббэт
момкинлеклэрен уйлап житкермэгэндер курэсен. Язвы, мин сине озелеп сойгэн идем, э син... Нух, син минем пэйгамбэрем, мин
сина гомерем буенча табыначакмын.... Авыл агае, их син дэ бераз яшьрэк булсан,... Яна татар, мин сина дуртенче хатын булып
барыр идем, димлэсэлэр.... Путин баттерфляй белэн йозуче..... Ин соныннан Золфэт Хэким.... Юк, виртуаль йорэк куп камералы
булырга тиеш дурт камералы йорэгемэ сыеп бетмисез Иркэ чыгырдан чыкты. Хатын кыз булганы очен яхшы тугел инде, минга
да, аны да шулай килешсез сузлэр бизэми нэфис зат вэкиле буларак.... Иркэ, мин буген бик телэсэм дэ эчэ алмадым. Син без
резко сингэ кучтек, чонки хормэт итешэбез алай ялгыш уйлый курмэ инде. Син инде Язвыга да ометлэнден, Нухка да мокиббэн,
башкага да.... Бэлкмее Язвы мин булдым да, алдадым дип уйлыйсындыр, мин Язвынын кем икэнен белмим. Укып бардым,
лэкин килешеп укыдым, яшермим..... Хэзер ул безне укып, или башка исемдэ кереп котыртып елмаеп утырадыр, шундый
мэхэббэтемне югалттым дип.... Мин анлизлы кеше синен кебек ук. Психолгия белэн дэ кызыксынам. Монда язганнарга да шул
яктан бэя бирэ алам. Эле исерек тэ икэнсен. Короче, дальше мондый логика белэн суз корэштерунен мэгънэсе юк. Яна версиялэр
уйлап тап инде ичмасам. Бер уздык бит бу версияне. Иркэ матбугат сайтында ир эзлэп азаплана дигэн. Ирлэр очен более
достойныйрак булсын хет версиян. Менэ синен очен узем баш ватам. Нэрсэдэ гаеплэп була, тагын мине. Мин хэтта шат булыр
идем. Узем курмэгэнне читтэн курсэтеп бирсэлэр. Эзерэк такылда дисэгез, килешэм. Иркэ, причем монда админ, моны
кайберэулэр узлэре танышу сайтына эверелдермэкче була, дип кенэ эйтмэкче идем. Алминнын, ягъни Данилнын нияте изге... Э
танышрга телэучелэрне, яр, или сояркэ эзлэучелэрне бармак белэн тортеп кусэтмим инде... Ил,шул рекламада гына куреп калдым
сине. Юк,тнв хэзер колак сала сузлэргэ. Акыллы кешелэр дорес анлый тэнкыйтьне. Мин тнвга ярты сэгатькэ дэ омтылмыйм.
Админ, танышу сайтымыни бу, шундый фикерлэр янгырый башлады. Бу сезнен сайтнын дэрэжэсен тошермиме!? Или ижат
кешелэренен воспаленный фантазиялэре генэме ул!? Буген Татарстан ТВсынын 50 еллыгы булды. Белеп торыгыз: 1959 елда 1
ноябрьдэ беренче тапкыр Эминэ Сафиуллина белэн Айрат Арсланов беренче тапкыр хэерле кич дип видеоэфирга аваз салган.
Буген ТНВ 7 елычн уткэжрде. Э теге тарих кая карый... Татар уз сузен судта якларга эзер булырга тиеш. Бурэнэ аша бурэнэ куып
утыру батырлык тугел. Иркэ жаным, синга ни кирэк? Син инде Язвыга да ометлэнден, Нухка да мокиббэн, башкага да.... Бэлкмее
Язвы мин булдым да, алдадым дип уйлыйсындыр, мин Язвынын кем икэнен белмим. Укып бардым, лэкин килешеп укыдым,
яшермим..... Хэзер ул безне укып, или башка исемдэ кереп котыртып елмаеп утырадыр, шундый мэхэббэтемне югалттым дип....
Кол ШЭриф мэчете архитекторлары турында суз кузгалткансыз, суземне онытмаыгыз, тагын берничэ елдан бу хакта бэхэс
кузгалыр. Буген анын тубэсеннэн су утэ. Бу хакта бер журналист та, хэтта мин дэ яза алмыйм, чонки нигезле информация табу
коточкыч проблема. Сезгэ жингел талэп иту. Сез уз клиникагызда ни эшлэдегез халкыбызга яхшы булсын очен...... Эле Иркэ
туры килсэ иде дип керулэре авыруларнын, ул реформа тугел. Башка вакытта,иң беренче эш итеп,мəкалəне укып чыга,анан соң
фикерлəрне укый торган идем. Бу юлы киресенчə эшлəргə туры килде. Ай-һа-ай,кайвакытта чебеннəн фил ясап куябыз да инде.
Шəһəр кызы авылга барып,күреп-өйрəнеп,матур итеп тасвирлый алып,мəкалə язган. Г-тə шактый файдалы эш майтара,дип

уйлыйм. Бүгенге авыр заманда,байтак кына əбүнəчелəрне үзенə җəлеп итə алган. Үзендə яшь журналистларны чыныктыра.
Гəзит начар,яшь журналистлар начар Т. Болай ук ярамый инде,җəмагəть. Бер гаепсезгə,бер-береңне сазга салып таптаудан кемгə
файда?!. Илфат ђфђнде џђм Иркђ! Сезнећ арадагы бђхђсне укып чыккач, књћелсез булып китте. Нигђ юк љчен бер-берећђ
шулкадђр ямьсез сњзлђр ђйтешергђ? Ђйе, мђкалђ чњт кенђ ќићелрђк язылган, саксызрак сњзлђр дђ киткђн, џђм моны, Илфат
ђфђнде сезгђ, редактор буларак, танырга кирђк. Ђмма, Иркђ ханым,сезнећ дау књтђрњегез дђ гел урынсыз, мића калса. Чљнки
Эльвира бу язмасын ниндидер зур проблема књтђрњ џђм шућа ќавап эзлђњ ниятеннђн язмаган. Џђм ул максатны куйса, бђлки
яза да алмас иде. Чљнки теманыћ катлаулырагын ерып чыгу љчен барыбер дђ тђќрибђ бу очракта ђле тормыш тђќрибђсе дђ
кирђк. Ђ гомумђн алганда, Эльвираныћ калђме бар. Татар ќурналистикасы, аныћ килђчђге турында да уйларга кирђк. Ирексездəн
бу авылны үзебезнеке белəн чагыштырдым. Безнең авылда өч озын гына урам, уртанчысында асфальт, аны түши башлаганга 3нчы ел китте , əллəни аерма күрмəдем, бездə үткəн көз берара урамда дуңгызлар «гүлəйт итə» башлаган иде, «аучы китереп
аттырабыз» дигəч, хуҗасы дуңгызларын юктарды. Хуҗа читтəн кайтып төплəнгəн, татарлыгын югалткан кеше иде. Безнең
районда район үзəге шул ук авыл инде район главасы үзе инвестор, СМИ буенча , районның 60% җире анарга күчерелгəн
арендага алган , барча колхоз милке белэн , ел ахырында 100% ка җитəчəк имеш. Шул ук вакытта бер ише хуҗалыкларда бүген
колхоз сыерларына ашатырга азык, фураж юк, үстергəн нəрсəлəр бурыч түлəүгə кереп беткəн дилəр. Район сөтен глава фирмасы
жыеп сата, икмэк кабул итү пункты аныкы, Сельхозтехника, берничэ кибет анарда вэ туганнарында, СМИ. «Хуҗа» пай
җирлəренə өлешлəрен бирдертми, хəер, ул пайлар рəсмилəштермəгəн дə. «Ул мөмкин булмаган эш» дилəр авылдашлар
рəсмилəштерүне. Главаны «булдыксыз» дип булмый, район яхшы якка искиткеч нык үзгəрде : елга суы чистартылды, яңа пляж
ясалды, зур бассейн төзелде, сəнгать мəктəбе ачылды, боз сарае төзелде, 2 картлар йорты ачылды, бик шəп стадион
булдырылды, районда чисталыкка зур игътибар бирелə, татарча лицей 3 катлы сафка керде. Районда җинаятьчелек бик аз яисə
юк диярлек. Ике музей, аннан соң…Район тарихына караган, вə Бөек Ватан сугышына багышланган…Аннан соң, картларга
əледəн əле ярдəм оештырыла — он, май, шикəр комы биргəлилəр. Районда урамнар чиста, барча җир шау чəчəктə, район үзəге
оҗмахның бер урынын хəтерлəтə. Элеккеге «сукыр эчəк» кушаматыннан котылдык! Бу уңышларда главаның тырышлыгы ,
югарылар белəн бəйлəнешлəрен район өчен уңышлы куллануы чагыла. Кыскасы, башка районнарда ничектер, безнең район зур
тизлек белəн алга ыргылды. Шуңа да халык тынын да алмый яши инде, барына риза булып. Тик авыллар бетə, арзан хак эшкə
читлəрне яллыйлар, алар китерə наркотасын, аракысын, бозыклык… Проституция , безнекелəр апылдап əлеге яңалыкларны
үзлəштерə торалар. Ə шулай да Андрей ник үпкəли? Мин аны аңлыйм кебек. Эльвира авылны язган, ə кешелəре? Керəшеннəр
уңган, ачык, чибəр кешелəр. Араларында кызыклы тарихлы кешелəр булгандыр, мөгаен. Ə авыл ошады, кара мунчаларына кадəр.
Мин андый мунчалы авылларны яратам, үзем дə кара мунчаны ягам. Анда безнең 2 бака да яши əле, мунча саклаучылар. Фикер,
мин дэ аны колгэн димим. Узенчэ яхшы да буласы килгэндер. Э бит яшэучелэр ничек кабул иткэн курэсез. Мин дэ шулай итэр
идем. Уз тормышымнан мисал китердем анлашылсын очен. Мин журналистканы кеше хэлен курэ белмэудэ гаеплим, бу
журналист кешегэ кичереп була торган эш тугел. Бу очракта яшьлек, фэлэн- тогэннэр аргумент була алмый. Мин дэ укымадым да
башта, чонки барысы да русча эйтсэн до боли таныш эйберлэр. Тошкэ керсэ дэ, куркып уянам. Коянтэле чилэкне кызлар музейга
барып ойрэнергэ тиеш. Фотосы музей фонында булырга тиеш. Болай индеецлар янына баргач, аларнын каурыйларын киеп
фотога тошэлэр бит эле, бу юлы да шулай. Кызганычка каршы утын яручы хатын индеец тугел, э бугенге татар хатыны. Иркэ,
артык колу зыянга, бигрэк тэ кешедэн... Мин укыганн кадэренэ генэ жавапладым. Иркэ белэн бала чукындырасым юк. Узегезнен
культура дэрќэсенэ курсэтергэ телэдем. Бэлкем бэйлэнмэгэн дэ буылр идем, эгэр кешенен борын астын карамасагыз. Килешми,
узен зурга куеп утырган фикерле санаган кешегэ. Минем кешенен шэхесенэ кагылганым юк. Э ахмаклыкка тортеп курсэтми
булдыра алмыйм. Хэм искэртэм: упкэлэу генэ тугел, кешедэн колу, мыскыллау, нахакка рэнжету дэ зыянга. Бар да тэн авыруыныа
эйлэнергэ момкин... Гап-гади материал, эллэ-ни ис иктэрлек тэ, гаеплэрлек тэ жире юк... Минем мэсэлэн, материалны укып
чыккач унай тээсирлэр генэ калды дияр идем, э Эльвиранын материалларын гел яратып укыйм, нэрсэ кургэн шуны язган...
Сезнен коментарийларны укыгач башка шундый фикер генэ килэ ала... Ха -ха дип янгыравыклы итеп кодем бу юлы, доресен
эйткэндэ мин дэ укып бетермэгэн идем. Сез виртуаль секс турында сойлисез что ли!?... Секс по телефону ишеткэнам бар,.....
Тагын нилэр житми икэн инде мина ходаем!? Ну, гаилэ, ладно, бер-берсен курэ алмыйча, барыр жир булмаганга бергэ яшэп
ятучылар кебек традицион гаилэм юк анысы. Анысына башкалар ничектер, узем бик шат. Ник утырганымны язсам бик пафослы
чыга. Иркэ, мине психлана дип, энергия алам дип ялгыша курмэгез. Хэр суз очен фикер дип кабул итэ алмыйм психлана
башласам, инде куптэн сезнен пациент булган булыр идем. Бик озын язгансыз, минем очен кунгелсез, ахырына чыга алмадым,
гафу. Мин сездэн аермалы буларак расчетлы тугел, кешене хисап очен тотмыйм. Таланты очен генэ янында торам. Хэм минем
хезмэткэремне кыерсыталар икэн, аны яклаячакмын. Фикерегез булса адресымны курсэттем, толклы суз яза алсагыз, языгыз.
Чонки монда психолгик яктан анлатканда, реаль аралашу женси, гаилэ кору максатында реаль партнерлар даже житмэгэннэр
утыра, торле исемнэн кереп. Хэтта кешенен борын астын тикшеру мэсьэлэсенэ килгэндэ дэ. Бу элементар культура дэрэќэсеннэн
килэ. Гафу, упкэли курмэгез, бар авырулар упкэ хислэреннэн башлана.... Эльвираны штатыгызда тотунын уз сэбэплэре бардыр.
Мина эйтик мэкалэнен авыл кешелэре тарафыннан ничек кабул ителэсе куренеп тора. Беренче абзацны укыгыз эле. Ой,
столичная журналистка тут приехала, вся крута-а -ая с мегафоном а хэрефе Галкиннын литвинованы пародироватть иткэндэгечэ
ой , здесь какая прелесть - кара мунча.... Монда кара монча - культурное достояние дигэн бэхэс булган иде. Шунын дэвамы кебек
инде. Ул вакытта мин бераз яшерергэ була кайбер нэрсэлэрне дигэн идем, чонки контекст бэхэскэ урынны бирми иде. Кара
мунча культурное достояние дип сойлэп утыручыларнын бик тирэн тел тебе, о-о-о- какие мы крутые, выросли из таких
бань,анысы кешегэ эйтмилэр, потому что, аллага шокер культура дигэн эйберне сендергэннэр. Эмма балалык нинди генэ кара
булмасын, шуны сагынып утыралар, кара мунчаны тугел. Бугенге кондэ ненормальныйлар гына юынадыр кара мунчада
момкинлеге булганы. Калганнары очен кызганыч хэл бу 21гасыр татар авылы очен. Кара мунчасы да, кул белэн утын яру да.
Шуны гореф-гадэт дип санау журналистканын инфантилизмын курсэтэ торган факт. Авылда яшэуче авыл халкынын хаман да
19гасырда яшэвен куреп, бетсэ бетсен мондый авыл ,дим. Эльвирагызны Финляндиягэ командировкага жибэрегез фермерлар
ничек яшэргэ телэгэнен карарга. Уз тээсирлэрен генэ язмасын, сораштырсын, ничек эшлилэр, нинди технологиялэр...
Финляндия Россиядэн аерылган ил, чит-ят культура дип эйтэ торган тугел. Болай мина конкрет мыскыллау сузе эйтмэсэгез
барыбер БГны курэалмыйм дип ялгышасыз. Сезнен тагын да кочлерэк булуыгызны телим. Аллага шокер, сез более менее
адекват карый башладыгыз тэнкыйткэ. Мин дэ бит экрен- экрен яна катламнар сойрэп чыгарам. Язучыларнын,

журналистларнын эйберлэрен укучы булмауга без-укымаучылар гаепле идек бит монарчы. Хэзер алай димилэр, аллага шокер.
Боек эйберлэр язсагыз, боек диярмен. Кол Шэриф мэчете архитекторларын элегэ мин генэ боек дим. Кызганыч,элегэ, язучылар,
журналистлар арасында андыйлар куренми. Буласына хич шигем юк. Мин потребитель буларак язам. Кузем ничек курэ, колагым
ничек ишетэ, мием ничек фикерли. Иркэ, медицинада патоллогия дигэн нэрсэ бар. Мин инде сезнен позитив яратканыгызны
белэм. Ул хакта да язабыз, даими укып барсагыз. Лэкин арада негативлар, ягъни угрылар, булдыксызлар, халыкны
жэберлэучелэр турында да язарга туры килэ. Аннан табиб инде ул кешенен авызын да ачып карый, борын астын да тикшерэ,
юеш тугел микэн дип. Тик ара-тирэ уз борын астын да карап алыгыз эле, кешене хурлаганчы, анда дым юк микэн. Чонки кеше
гомер буе бик эре булып яши, э борын асты кипмэгэн була. Шул юеш борын белэн китэргэ дэ момкин бу доньядан. Шундый
патолгиялэр дэ була. Монысы инде психология олкэсеннэн. Гафу, упкэлэмэгез, узегезгэ читен булыр. Мин белэм, бар авыру
упкэлэудэн башлана. Андрей, причем тут ваша статья, я вам сказал, встретимся в суде. И не надо предупреждать, упрекать. Эллэ
нинди югары, минем башыма анлашылмаган башкача язсам, тагын гаеплэрсез телдэ язмагыз. Телэклэрегез, фикерлэрегез булса
килегез редакциягэ, языгыз. Ростэм бик дорес эйткэн иде инде монда. Судта бэйлэнерлек нэрсэ булмаса да, татарча кэлам
тотучыларнын ак сакаллысыннан яшь жилбэзэгенэ кадэр хас уртак сыйфат - узенне эллэ кемгэ исэплэу. Эгэр бутэн миллэт
кешесе язса, анын очен абориген турында язма булыр иде. Уз миллэте турында борын асты кибеп кенэ олгергэн кызы шулкадэр
остэн карап яза. Э бит монда БГ хас стиль кирэк иде киресенчэ. Утын яручы хатын сокланырлык, гадэтлэр сакланган дип
соенерлек эйберме!? Коянтэле кыз дип авыз суларын агызучы татар шагыйрьлэренэ женем чыга иде. Шулай бервакыт кыш
буран булып ботен доньны каплады. Ойдэ су беткэн булып чыкты. Билдэн кар бар жирдэ. Кара бата- чума су алып кайттым.
Кайтып керсэм нэкъ шул вакытта телевизорда Гариф Ахунов утыра коянтэле кызлар турында саф-сата сатып. Э болай,
булырдайнын булыры бишегеннэн билгеле. Гомумэн, журналист буларак дисквалификациялэрлек материал бу. Мин оч тэ
куймас идем. Чукымаган татарны кем ихтирам итə? Каян килгəн чувство неполноценности. Күпме яшим урыс арасында,что
аларга син китергəн кон. Бармактан суырып,əллə нилəр чыгарып утырма. Кирəкми,ХИ дан ХИФЗ ясарга. Нормално язылган
материал,политика монда юк,меҗнац. Admin кыздым ,сертмəссен дип уйлыйм. Хотя в фрагментарном виде отдельные его
компоненты старцы-руководители обряда; блюдо; хлеб или каша; белое животное или птица встречаются или отмечались ранее
Д. Но в татароязычной общности совершенно идентичные обряды отмечались также и в среде кряшен левобережья —
Чистопольском уезде II-ая пол. И проявляется ныне, когда до деталей совпадают ритуалы в очень отдалённых
пространственных точках. Малов в самых различных пунктах нынешнего тюркского мира — от мест проживания реальных
тюрок-шаманистов до ареалов, вполне мусульманских или православных. Таким образом, материал приграничья
правобережного Татарстана и Чувашии, Ульяновской области позволяет рассмотреть вероисповедную ситуацию как
любопытную и многообразную в т. Викторин Виктор Михайлович г. Шунысы кызык: бүгенге керəшеннəр үз ата-бабаларының
элек чукынмаган булуын таный, əмма инде алар диненə кире кайтырга телəми. Ə нəрсə ул ата-бабалар теле? Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Согласно части 1 статьи 282
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 08. Лилиана, сойлэшкэч, дэвам итеп эйтегез зинхар, бу мэкалэдэ кай жире сезне
хурлады? Мин кеше мысккыллауны беркайчан да хупламадым, эгэр мисаллар китерсэгез, гафу утенербез, судка бирсэгез, жавап
тотарбыз. Бэлкем минем ангым томаланганрактыр... Эльвира, я бы попросил бы вас попросить прощения через СМИ или лично
приехать в деревню село Старое Тябердино. Так дела не пойдут, о чем выпишите?? Иске Тэрбиткэ килуче журналистлар куп
булды,hэрбер язылачак суз очен как-кат рохсэт соралды! Лилина Харитонова, бу язманы иске Тэрбит авылында язылгач та укып
чыгучылар булды. Сезнен кебек фикер эйтучелэр булмады, кызганыч. Киресенчэ, рэхмэт кенэ эйттелэр. Юкса, авылыгызга
чыннан да гашыйк булган идем. Сокланып дорес эшлэмэгэнмен дип уйлыйм хэзер... Соравыл турында узем дэ яхшы белэм. Э
эбигэ килгэндэ, ул уз якларын юксынып сойли, язманы сагынып, елап укыды. Мыскыллау курмэде, курсэ хичшиксез эйткэн
булыр иде. Э кайтавазларны мин ана житкерермен. Ялгышымны таныдым, гафу утенэм. Лилина Харитонова, гафу итегез. Лэкин
дорес итеп анлагыз. Газетабызнын килэсе санында бу хакта тулырак итеп язачакбыз. Кара мунча турындагы мэклэдэн дэ гаеп
табып, хурланып 2 хат килде интернет аша. Аларны да газетада урнашытрачакбыз. Уз ќавабыбызны да кемдер аклану итеп кабул
итэр уранаштырырбыз. Лэкин мин киресенчэ шушындый авылда яшэвем белэн горурланыр идем. Чонки тардициялэрне саклау
бик мохим. Эгэр традиция-йола буенча яшэуне тасвирлау — мыскыллау итеп кабул ителэ икэн, моны хич анламыйм. Эйдэгез,
ущемленный татарлар булмыйк инде. Эгэр бу авыл тулы исерек булдыксыз дип язылса, шундый булса... Ущемленность
журналистлар арасында да куренэ. Яза белми узе, урыс телле журналистлар безне кыса, дип лаф ора... Элбэттэ бу нисбэттэн
гаепкэ алырлык гамэллэр дэ бар, лэкин аксый эле татар журналистикасы... Э Эльвира яшь кенэ, эле яза башлаган кыз.
Хосетлэнмэгез, хосетлек организм-тэн авыруына эйлэнергэ момкин. Инде мин дэ адресыма котэм туземссезлэнеп хосетлек
сузлэрен. Админ упкэлэдем, Фирдуска кул болгауны сорткэнгэ. ЯРАР , Фирдускэ поддержка булсын дигэн идем. Но жырлап
йори дигэч, юк инде, куплэр кебек шоумен булып чыга, что очень печально Алия, узен язып курсет - каршы суз эйтерге доводлар
житмегенде кулланыла торган гыйбаре. Эльвира да безге черек материал тэкъдим итэ. Кем нинди яналык котэдер, белмим:эмма
мин кызыксынып укыдым. Тулысынча элеге авылнын тормышын сурэтлэп бирэ алгансын,молодец! Фельдшерга
бэйлэнучелэрне гомумэн анлап житкермэдем,теше сызлап килгэн кешегэ беренче ярдэм курсэткэн табибнын стоматолог булмый
хэле юк. Авылнын хэр почмагын сурэтлэп бирэ алгансын, алга таба да шулай дэвам ит. Бу исэ язманын унышлы чыгуын тагын
бер кат ассызыклый. Моннан да яхшырак комплимент була алмый, рэхмэт сина! Курэсен, сина кагылышлы язмам булгандыр
инде ул Сиражи стилендэгесе, хэрхэлдэ ана охшарга тырышмасам да... Фельдшер,стоматология сезнен вазыйфага кермэсэ дэ,
безнен авыл фельдшерына кайчак теш табибы ролен утэргэ дэ туры килгэли. Ярдэм сорап килуче авыруларны беркайчан да
борып жибэрми. Баласын да таптыра,тешен дэ ала. Эллэ син теше сызлап килучелэрне, сезгэ ярдэм иту вазыйфама керми дип,
борып жибэрэсенме? Фатыйхова узеннэн белгеч ясарга ярата ул. Кайбер язмаларын Сиражи стилендэ ук яза башлады.

ТАРИХНЫ ҖУЙМАУЧЫЛАР АВЫЛЫНДА

Админ, танышу сайтымыни бу, шундый фикерлэр янгырый башлады. Мине дə шунда чакырдылар. Andrei, вы путаете что то!
Бөтенегез югары белемле, əмма үзегез турында бер дə кайгыртмыйсыз. Безнең районда район үзəге шул ук авыл инде район
главасы үзе инвестор, СМИ буенчарайонның 60% җире анарга күчерелгəн арендага алганбарча колхоз милке белэнел ахырында
100% ка җитəчəк имеш. Аннан монда психологлар бар микэн? Астагы сойлэшуне минем шаяруым дип кабул итегез. Узегезнен
культура дэрќэсенэ курсэтергэ телэдем. И вобще сезне туйдырмадымы бу чуп бэхэс. Монда сездэн башка берэу дэ барын да
мэхэббэт анлатуга бормый. Мин 100 процент хаклы дигэнем дэ юк. Инде игътибар да итмим. Татар уз сузен судта якларга эзер
булырга тиеш. Хаман шул аыл баласы булып калачакмын. Кара мунчасы да, кул белэн утын яру .

Меннэр яки гузэл кыз хэдичэ сочинение - Гузэл кыз хэдичэ
Аларның токымнары хəзер дə ата-бабасы рухына хыянəт итми — чукынмый. Соң, форумдагыларның эше шул бит инде, кем
ничек йота язманы-шуңа коммент бирə. Судларнын ни икэнен белучелэр утыра монда, аны сез генэ белмисез. Сайттагылар
гына,үзлəре күрмəгəнне,күпертеп утыралар. Ярар, фикерегез булса языгыз. Узем курмэгэнне читтэн курсэтеп бирсэлэр. Болай ук
ярамый инде,җəмагəть. Шул упкэлэу аркасында кешенен жаны авырый башлый, аннан авыру физик тэнгэ кучэ.

Гузэл кыз хэдичэ
Өстенə балчык алып кайтып аударудан башка чара калмый. Калган урамнарга да кертеп бетерəсе иде дə бит, əмма ул урамнарда
əле зур, мөһим объект ачылышы көтелми əлегə.

Сез килэчэктэ язылысызмы бу гэжиткэ, юкмы, анысы сезнен эшегез. И использовать свои связи до конца, чтоб не остаться
своим концом. Шуңа да халык тынын да алмый яши инде, барына риза булып. Иркэ, мин буген бик телэсэм дэ эчэ алмадым.
Монын очен мин сездэн гафу утенэм. Көн саен бирегə килеп, бинаны мич ягып җылытырга туры килə икəн үзенə.
Язучыларнын, журналистларнын эйберлэрен укучы булмауга без-укымаучылар гаепле идек бит монарчы. Шулай да аеграк
вакытыгызда язганнарыгызны узегез анлап, узегез анламасагыз, психологларга курсэтеп карагыз. Ə шулай да Андрей ник үпкəли.
Хаман актарып чыгарып, хаман сасы таратыла. Мактап жибэргэнгэ тугел инде. Бугенге кондэ ненормальныйлар гына юынадыр
кара мунчада момкинлеге булганы.

