
«Аҡсарлаҡ»тағы ҡабатланмаҫ минуттар 

 

Алыҫтан уҡ балаларҙың шат тауышын, ихлас кҿлҿүҙҽрен, дҽртле йыр-кҿйҙҽрҙе 

ишеткҽс, «ай-һай, бында күңеллелер!» тип уйлап ҡуяһың. Хҽйбулла районының 

иң матур тҽбиғҽт ҡосағында урынлашҡан «Аҡсарлаҡ» һауыҡтырыу лагеры 

менҽн яҡындан танышып сыҡҡас, бының ысынбарлыҡҡа тап килеүенҽ тағы бер 

ҡат инандыҡ. 

«Аҡсарлаҡ»та күңелле! 

Рәхәтләнеп уйнар саҡ 

Ҡунаҡ ҡаршылағанда. 

Ҡасандыр был ял итеү урыны Бүребай 

тау-байыҡтырыу комбинаты ҡарамағында 

булһа, хҽҙер ул район иҫҽбендҽ. Һуңғы 

йылдарҙа бында байтаҡ ремонт эштҽре 

атҡарылған: тҽҙрҽлҽр тулыһынса 

алмаштырылған, һыу инеү урыны, ашхана 

бар талаптарға яуап бирерлек итеп йыһазландырылған. Лагерға Юнир Солтанов 

етҽкселек итҽ. Ҽле икенсе сменала алты йҽштҽн алып ун бишкҽ тиклем 128 бала 

ял итҽ. Ете отрядҡа бүленгҽн уҡыусыларҙың ялы күңелле һҽм фҽһемле үтһен 

ҿсҿн етешҽр тҽрбиҽсе һҽм вожатый шҿғҿллҽнҽ. Шул иҫҽптҽн музыка һҽм 

физкультура етҽкселҽре, ашнаҡсылар, медицина хеҙмҽткҽре, ҡарауылсы, 

ҡотҡарыусы эшлҽй. Бала ҡайҙа ғына ял итеүенҽ ҡарамаҫтан, янғын һҽм 
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хҽүефһеҙлек саралары беренсе урында тора. Был яҡтан лагерҙа бар шарттар 

булдырылған: билҽмҽ тулыһынса видеокүҙҽтеү ярҙамында һаҡлана, сит кеше, 

хатта ата-ҽсҽлҽр ҙҽ ныҡлы тикшереү үтҽ, балаһы менҽн лагерь билҽмҽһенҽн 

ситтҽ осраша. Улар килтергҽн һҽр ҽйбер ентекле тикшерелҽ, тейешһеҙ тип 

табылғандары кире ҡайтарыла. Эргҽлҽ генҽ йҽмле Һаҡмарҙа һыу инеү урыны 

санитар талаптарға яуап бирҽ. 

Бында район балалары ғына түгел, Ырымбур ҿлкҽһенҽн, күрше Йылайыр 

районынан, Сибай, Ҿфҿ ҡалаларынан килгҽн ҡыҙҙар һҽм малайҙар рҽхҽтлҽнеп ял 

итҽ, үҙҙҽренҽ дуҫ һҽм иптҽш таба, йҽйге ялдың бар матурлығы менҽн кинҽнҽ. 

Ҽйткҽндҽй, бында кеҫҽ телефоны тотмай, интернет эшлҽмҽй, ысын мҽғҽнҽһендҽ 

бала саҡтың бар кинҽнесен тойоп, ял итеү мҿмкинлеге тыуҙырылған. 

Ҿлкҽн вожатый Гҿлназ Нурғҽлина ҽйтеүенсҽ, малай һҽм ҡыҙҙарҙың ялын 

йҿкмҽткеле итеп үткҽреү ҿсҿн барыһы ла эшлҽнҽ. Волейбол, пионербол, «Алтын 

ҡулдар», бейеү, уйын күнекмҽлҽре кеүек түңҽрҽктҽр эшлҽй, ҡыҙҙар ҿсҿн сҽс 

тҽрбиҽлҽү, тҿрлҿ прическалар яһау серенҽ ҿйрҽтеүсе оҫталыҡ дҽрестҽре уҙа. 

Бергҽлҽшеп тҽбиғҽт ҡосағына экскурсияға йҿрҿү матур йолаға ҽйлҽнгҽн. 

Мҽҫҽлҽн, эргҽлҽге бейек ҡаяға менеү булһынмы, тҿрлҿ шифалы үлҽндҽр менҽн 

танышыумы, барыһы ла ял итеүселҽргҽ оҡшай, уларҙың тҽбиғҽткҽ, үҙҙҽрен 

уратып алған мҿхиткҽ ҡыҙыҡһыныуын арттыра, һаҡсыл ҡарарға ҿйрҽтҽ. Кҿн 

һайын береһенҽн-береһе мауыҡтырғыс саралар, тематик кисҽлҽр ойошторола. 

«Нептун кҿнҿ», «Ғаилҽ кҿнҿ», «Ирекмҽндҽр кҿнҿ», «Тиҫкҽре кҿн», «Ҽкиҽтле 

кҿн»дҽр барыһына ла оҡшаған. 

Халҡыбыҙ йолаларына тоғро ҡалып 

«Лагерҙың үҙ фотографы» – Байрас Ҽлбҽков. 

Беҙ лагерҙа үткҽн иң күңелле сараның береһе – 

һабантуйға элҽктек! Ана, ял итеүселҽр үҙҙҽренең 

ҡул аҫтында булған ҽйберҙҽрҙҽн бынамын тигҽн 

тирмҽ эшлҽп тҽ ултыртҡан. Улай ғына түгел, ҡаҙан 

аҫып, аш бешереп, ҡунаҡ ҡаршыларға ла йҿрҿйҙҽр. 

Ҡыҙҙар һҽм малайҙар байрамға етди ҽҙерлҽнгҽн, 

халҡыбыҙҙың тҿрлҿ йолаларын да 
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сҽхнҽлҽштерҙелҽр. Мҽҫҽлҽн, балаға исем ҡушыуҙы бер юлы ике отряд күрһҽтте: 

мендҽр ҿҫтҿнҽ сабыйҙы һалғандар, мулла уның ҡолағына исем ҡысҡырғас, хҽйер 

ҙҽ тараттылар. Ҡот ҡойоу йолаһы ла башҡарылып, ҡурҡҡан ҡыҙҙың йҿрҽген 

урынына ултыртып та ҡуйҙы имсе инҽй. «Ҡарға бутҡаһы»н күрһҽткҽн отрядта 

балаларҙың күбеһе урыҫ миллҽтенҽн, шулай булһа ла дҽртлҽнеп уйнап йҿрҿүҙҽре 

һҿйҿндҿрмҽй ҡалманы. Ҿлкҽнерҽк уҡыусылар «Ҡорбан байрамы»на барыһын 

ҡунаҡҡа саҡырҙы. Улар бар ял итеүселҽрҙе аш менҽн дҽ һыйланы. 

Бер яҡ ситтҽрҽк һҽр минутты иҫтҽлеккҽ ҡалдырырға тырышып, 

фотоаппаратының тҿймҽлҽрен шалт-шылт иткҽн үҫмергҽ иғтибар итмҽй булдыра 

алманым. Бүребайҙан килгҽн Байрас Ҽлбҽков булып сыҡты. Балалар уны, беҙҙең 

фотограф, тип тҽ йҿрҿтҽ. Алтынсы синыфты тамамлаған малайға ата-ҽсҽһе 

фотоаппарат бүлҽк иткҽс, фото тҿшҿрҿү менҽн етди мауыға башлай. 

– Лагерҙағы һҽр ваҡиғаны тҿшҿрҿргҽ тырышам, сҿнки улар бер ваҡытта кире 

ҡабатланмаясаҡ, – ти йҽш фотограф. 

Иҫҽнгилде ауылынан Ансар Ғҽлимов аят-сүрҽлҽрҙе оҫта башҡарыуы менҽн 

иғтибарымды йҽлеп иткҽйне, баҡтиһҽң, уның олатаһы Ринат Ғҽлимов – ауыл 

муллаһы, ейҽненҽ дини тҽрбиҽ бирҽ икҽн. 

– Ял оҡшаймы, лагерҙа күңеллеме? – тип кемдҽн генҽ һораһаҡ та, барыһы ла бер 

тауыштан: 

– Оҡшай! Яңы дуҫтар таптыҡ! Тағы ла килҽбеҙ! – тип яуап ҡайтарҙы. 

Кемдең «аҡсарлағы» күберәк булыр? 

 

Йола сҽхнҽлҽштереү. 

Лагерь начальнигы Юнир Солтанов менҽн танышыуҙы дауам итҽбеҙ. Ситтҽрҽк 

бер-бер артлы теҙелгҽн кескҽй йорттарға ҡарап, ул ял итеүселҽрҙең аҙнаһына ике 
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тапҡыр мунса инеүҙҽрен, рҽхҽтлҽнеп ҡайын миндеге менҽн сабыныуҙарын да 

һҿйлҽне. Кҿнҿнҽ алты тапҡыр ашатыу ҡаралған, ҿҫтҽлдҽн һҿт, ит ризыҡтары 

ҿҙҿлмҽй, йҽшелсҽ-емеш һҽр саҡ етерлек. Ашнаҡсылар үҙҙҽре тҽмле ҡаластар, 

бҽлештҽр ҙҽ бешерҽ. 

Һҽр лагерҙың үҙенҽ хас йолаһы була. «Аҡсарлаҡ»та ял итеүселҽрҙең иң яратҡан 

сараһы – күмҽклҽшеп усаҡ яғыу, уның янында тҿрлҿ йырҙар йырлау һҽм, 

ҽлбиттҽ, «Изге эштҽр» кҿнҿндҽ иң күп «аҡсарлаҡ» йыйыусылар ҿсҿн аукцион 

үтеүе. Унда ниндҽй генҽ бүлҽктҽр уйнатылмай?! Бҽйгелҽрҙҽ йыйған 

«аҡсарлаҡ»тарыңды тҿрлҿ ҽйбергҽ алмаштырырға була. Һуңғы кҿндҽ ял 

итеүселҽрҙең барыһына ла тҽм-томдан, йҽшелсҽ-емештҽн тупланған бүлҽк тҽ 

тапшырыла. 

Лагерь тормошо бер минутҡа ла тынмай: бер отряд сираттағы конкурсҡа 

ҽҙерлҽнһҽ, икенселҽре рҽхҽтлҽнеп һыу инеп ҡайтып килҽ, ҿсҿнсҿлҽре туп тибҽ. 

Яңы дуҫтар табып аралашыу, бындағы күңелле ял мҽлдҽре – һҽр баланың 

күңелендҽ уйылып ҡалып, оҙаҡ-оҙаҡ лагерҙы хҽтерлҽтеп торһон! 

Кәримә УСМАНОВА. 

Хәйбулла районы. 

 

 


