
Ак карлардай ап-ак күңел белән менәсез Сез гомер үренә 

 Түрдәге бүлмәдә телефон чылтырый. Авыл җирлеге башлыгының кем беләндер итагатьле итеп 

исәнләшүе, үзенең киңәшләрен бирүе ишетелә. Менә берәү атыла – бәрелә без утырган бүлмә аша 

әлеге дә баягы түр бүлмәгә уза. Кергән кешенең нәрсәгәдер борчылуы йөзенә чыккан. Тыныч кына 

сөйләшкән, аңлашкан тавышлар ачык ишектән ишетелеп тора. Көн - таң атса шушы хәлләр 

кабатланып тора. Барысы да шул түр бүлмәгә ашыга. Ә анда барысына да җавап табучы, 

киңәшләрен бирүче хезмәттәшебез Хәйдәрова Инсия Ягъфәр кызының эш урыны. Сүзебез аның 

турында барыр.  

    Байсар “Миләшкәй” балалар бакчасы мөдире Инсия апаны тырышлыгы, уңганлыгы, кешеләр 

белән уртак тел таба белү сәләте өчен  авыл җирлеге башлыгы итеп билгелиләр. Менә 9 ел инде ул 

шушы постта. 

    Без, аның кул астында эшләүчеләр Инсия апаны күптән беләбез. Балаларыбыз ул җитәкләгән 

балалар бакчасында тәрбияләнде. Инсия апаның ул чордагы эшчәнлеге турында язып бетерерлек 

кенә түгел: бәйрәм – кичәләр уздыру дисеңме, ата – аналар җыелышлары... Яңа балалар бакчасы 

ачуда да бик күп көч куйды Инсия апа. Иң матур, иң үрнәк балалар бакчасы безнең авылда гына 

иде.  

    Инсия апаның тырыш, булган җитәкче икәнлеген авылда гына түгел, районда да күреп 

алдылар.2002 нче елда аны авыл советы рәисе итеп билгелиләр. Без дә сөенеп бетә алмадык. 

Ниһаять, ныклы, үз сүзен өздереп әйтә белә торган җитәкче белән эшләячәкбез! Аның беренче көн 

эшкә килүе хәтердә. “Исәнмесез, кызлар! Хәлләрегез ничек?- дип, елмаеп килеп керүе генә ни 

тора.  

     Инсия апа белән эшләү дәверендә без аның кешелекле, бар яктан да булган шәхес икәненә 

тагын бер тапкыр төшендек. Хуҗалык җитәкчесе Сәлихҗанов Рәүхәт Сәлихҗан улы белән 

берлектә бик күп эшләр башкарылды: иске йортларны сүттерү, яңа коймалар куйдыру, миләш 

агачлары утырту, мәчетне төзетеп бетерү, яңа чүплек булдыру, авыл эчендәге һәм авыллар 

арасындагы юлларны ремонтлату... Мондый күркәм эшләрне санап бетергесез. 

     Инсия апаның тагын бер сыйфатын күрми калып булмый. Кем генә, нинди кәеф белән янына 

килсә дә, ул кешене кире борып чыгармый. Ипләп, җайлап, сорауларына җавап табыша, 

проблемаларын чишүдә ярдәм итә. Бу эштә, әлбәттә, зур сабырлык сорала. 

     Инсия апаның тагын бер сыйфаты – югарыдан нинди генә эш кушылса да, бар эшне бөртекләп, 

зур җаваплылык белән, җиренә җиткереп эшләп чыгарга тырыша. 

    Менә шушындый җитәкче белән без тугыз ел эшлибез һәм моның белән чиксез горурланабыз. 

    Инсия апаның тырышлыгын, уңганлыгын җитәкчеләр дә күрми калмады. Аңа тапшырылган 

грамота- дипломнар, Рәхмәт хатлары моның ачык мисалы булып тора. 

    2 нче гыйнвар – Инсия апаның туган көне.Зур эшләр белән мавыгып, ул үзенең 55 яше җиткәнен 

сизми дә калгандыр.  

Безнең хезмәт коллективында төгәллеге, таләпчәнлеге, тыйнаклыгы һәм искиткеч гүзәл елмаюы 

белән аерылып торган Инсия апа! 

Тәбриклибез Сезне туган көнегез белән. Сезгә шушы бәйрәмегездә теләкләрнең иң изгесен, иң 

сафын телибез. Җаныгыздагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелегездәге яшәүнең алкышын 

киметмичә, сәламәтлек дәрьясында тормыш иптәшегезгә яхшы хатын, ике алтын баганагызга 

кайгыртучы әни, оныкларыгызга яраткан дәү әни булып яшәвегезне телибез.  

Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калырга язсын. 

 



 

 


