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 «Иртән-иртүк тордың исә, шунда ук үз планетаңны 

җыештырырга, тәртипкә салырга кереш». Мәшһүр язучы, хәрби очучы 

Сент-Экзепюри сүзләре бу. Ифрат еш китерелә алар. Тик тирәнтен 

мәънәсенә төшенә микән күпләребез әлеге фикернең? 

«Иярегез уңай үрнәккә!» Шундый заманага килеп җиттек, җҽмҽгать, 

чын мҽгънҽсендҽ чүпкҽ «күмелеп» барабыз. Коточкыч хҽл. Җирдҽ дҽ, күктҽ 

дҽ хакимлек итҽ ахрысы ул чүп-чар дигҽннҽре. Моның ни дҽрҽҗҽдҽ хҽвефле 

икҽнен бик аңлап та җиткермибездер. Адҽм баласының гадҽте шундый: 

«борын тҿбенҽ» китереп ҿймичҽ, сизмҽмешкҽ салышып тик йҿри. Җҽмгыять 

алга барган саен, чүп-чар ҿемнҽре дҽ «яңа продукция»гҽ тулылана. Еллар 

дҽвамында да юкка чыкмый торган калдыклар ишҽя. Ҽлбҽттҽ, кешелек 

дҿньясы туктаусыз баш вата. Нҽрсҽ эшлҽргҽ ул чүп ҿемнҽре белҽн, кай 

тарафларга олактырырга? Берҽр файдалы гамҽлгҽ кулланып буламы 

калдыкларны? 

Чүп-чарны телҽсҽ кайда ташламау, махсус тҽгаенлҽнгҽн 

контейнерларга китереп җиткерү, калдыкларны тҿренҽ карап аерып салу 

һҽркемнең кулыннан, кҿченнҽн килҽ торган эш. Анысын да үтҽмҽүчелҽр 

байтак, кызганычка каршы. Бер ише «акыллы башлар» чүп тулы пакетын 

гомум коридорда калдырып китҽ хҽтта. «Берҽрсе үтешли элҽктерер ҽле», дип 

уйлыйлардыр күрҽсең. Бҽлки уйлап та бирмилҽрдер... 

Бҿтен дҿнья күлҽмендҽ Чисталык кҿнен игълан итү — үтҽ кирҽкле 

гамҽл. Урамнарны чүп-чардан арындыру ҿндҽвенҽ һҽммҽсе дҽррҽү 

кушылмаса да, тынгысыз җаннар байтак ич арабызда. Башкарган эшлҽре 

хакында кычкырып, күкрҽп кагып йҿрми андыйлар. Менҽ бүген дҽ тирҽ-як 

мохит иминлегенҽ битараф булмаган, туган табигатькҽ сакчыл мҿнҽсҽбҽт 

турындагы сүзлҽрне йҿрҽге белҽн якын кабул иткҽн шҽһҽрдҽшлҽр ҽйлҽнҽ-

тирҽне ямьсезлҽгҽн чүп-чар ҿемнҽренҽ каршы кҿрҽшкҽ чыкты. Яшьлҽре дҽ, 

һҿнҽрлҽре дҽ, мавыгу даирҽлҽре дҽ тҿрлечҽ аларның. Максатлары, ниятлҽре 

исҽ уртак — кулдан килгҽнчҽ пҿхтҽлек, чисталыкка юл яру, хҽрҽкҽткҽ 



кушылырга батырчылыгы җитмҽгҽн якташларны да гомум эшкҽ җҽлеп итү. 

Уңай үрнҽккҽ иярергҽ телҽк белдерүчелҽр табылмый калмас! 

Ҽлегҽ исҽ чарада катнашучыларның кайберлҽре белҽн таныштырып 

үтмҽкчемен. Шулай итеп, без 29нчы тҿбҽктҽ. Юл буенда шау-гҿр килеп чүп-

чар җыеп йҿрүче үсмерлҽргҽ тап булам. 22нче мҽктҽпнең 8г сыйныф 

укучылары икҽн. «Безнең мҽктҽптҽн ерак та түгел билҽмҽне җыештырырга 

булдык, — ди сыйныф җитҽкчесе Альбина Бҽдретдинова. — Уртак эшкҽ 

ҿлешебезне кертергҽ телибез. Тирҽ-юньгҽ хҽстҽрлекле мҿнҽсҽбҽт хакында 

һҽрдаим сҿйлҽшүлҽр алып барабыз, ҽлбҽттҽ». Үсмерлҽр сер бирми, эш белҽн 

мҽшгульлҽр. Шаярышып-кҿлешеп алырга да ҿлгерҽлҽр. Капчыклар исҽ вак-

тҿяк чүп-чар белҽн тула бара. «Урамнарның күзгҽ күренеп чистаруы 

куандыра», — ди Алина Хҽмидуллина, Катя Рожнова. Уңган кызларны 

сыйныфташлары Аделина Ямалиева һҽм Евгений Платонов та хуплый: 

«Анысы хак. Пҿхтҽлек һҽр җирдҽ кирҽк. Тик шулай да, телҽсҽ кайда чүп 

ташламасалар, яхшырак булыр иде. Культура җитешми барыбер да 

күплҽргҽ». Тҿпле фикер йҿртҽ яшь буын. 

Арытаба сҽфҽрем 28нче бистҽдҽге 13нче йортка таба булыр. Экологик 

чарада катнашучылардан бер тҿркем нҽкъ шушы ҿй янында очрашырга тиеш. 

Яшь кенҽ ханымнар елмаеп каршылый. Араларында кечкенҽ малай да бар. 

Танышабыз. Чараны оештыручыларның берсе — Ольга Тинякова. Хҽрҽкҽт 

активистлары — Елена Гҽрҽева, Айгҿл Ануфриева. Малай Таһир исемле 

булып чыкты. Ҽнисе Елена белҽн килгҽн икҽн. «Алты яшьтҽмен, 35нче 

балалар бакчасына йҿрим», ди. Бик мҽслихҽт. Кечкенҽ дҽ, тҿш кенҽ. Күренеп 

тора, тҽвҽккҽл егет! 

«Ни генә юк биредә...» «Бүген без 21нче тҿбҽккҽ таба билҽмҽне 

җыештырабыз, — ди Ольга. — Ифрат чүпле урыннар». Чыннан да, 28дҽн 

21гҽчҽ сузылган юл бик тҽ аулак. Шешҽ «дуслары»на, кеше күзеннҽн читтҽ 

кҽеф-сафа коруны хуплаган шикле бҽндҽлҽргҽ хҿррият. Агач-куак арасында 

ышык. Хҽер, маэмайлар да үз итҽ бу якларны... 20 ел элек ничек булса, ҽле дҽ 

шул килеш, үзгҽрешсез. Ҽйе, шактый кыенга туры килер биредҽ тҽртип 

урнаштыручыларга...  

«Шҽһҽрдҽшлҽр Чисталык кҿненнҽн читтҽ калмас, дип ышанабыз, — ди 

Ольга. — Белешмҽ җитҽрлек күлҽмдҽ бирелде: Интернетта, матбугат 

басмаларында, очрашулар вакытында да... Игъландагы телефонга 

шалтыратучылар күп булды. Бүген иртҽн дҽ бҽйлҽнешкҽ керделҽр хҽтта. «Без 

дҽ кушылырга телибез», дилҽр. Яшьлҽр сарае каршында җыелучылар да 

бихисап. Алар тҿрле юнҽлештҽ эшкҽ кереште дҽ инде. Кайтышлый безгҽ дҽ 

ярдҽмлҽшерлҽр ихтимал...» 

«Тотындык!» Капчыкларны — кулга! Ольга янҽ бер тапкыр кисҽтҽ: 

чүпне ҿч капчыкка тутырырга. Берсенҽ кҿнкүрештҽге калдык-постык, 

икенчесенҽ пыяла, пластик, аллюминий ишелҽрне салырга. Ҿченче капчыкта 

хҽвефле калдык ҽйберлҽр (аэрозоль, батарейкалар, һ. б.) урын алачак. 

Мҽгълүм ки, шешҽдҽн дҽ күп нҽрсҽ юк безнең кҿнкүрештҽ. Андагы сыекчаны 

түгҽргҽ, бҿкесен салдырырга, шешҽнең үзен нык кына кыскаларга, 

ямьшҽйтергҽ туры килҽ. Капчыкта артык урын алмасын ҿчен. Таһирга 



игътибар итҽм. Шундый оста башкара кушылганны, искитмҽле. «Бакчадагы 

дусларыңа сҿйлҽрсең инде бүгенге эшлҽрең турында. Кызыгып та куярлар 

ҽле», димен. Олыларча баш кына кага. Егет кеше сүз «боткасы» куертмый 

шул... 

 

Йҽ, Хода, нилҽр генҽ ыргытмый, уйласаң, адҽм балалары йҿрегҽн 

юлларында. Пыяла кисҽклҽрен махсус ваклаганнар, диярсең. Табын корып 

утырганның соңында калган күмер кисҽклҽре, целлофан, ризык калдыклары. 

Хҽтта ки ҽллҽ ничҽ тҿргҽк видеокассеталарга хҽтле тап булдык. Хаҗҽте 

беткҽч, ташлаганнардыр. Йорт янҽшҽсендҽ куелган контейнерларга ыргытып 

булмады микҽнни... Ул гына да түгел (ҽйтсҽм ҽйтим инде), тизҽкле бала 

чүпрҽклҽренҽ кадҽр юлыкты җыештыручылар. Менҽ сиңа «бишектҽн 

бирелгҽн тҽрбия»! Ташландык, калдык-постык ҽйберлҽр телсез, ҽмма 

хуҗаларын фашлый сыман тоелды миңа... 

Ул арада безгҽ янҽ ике ханым кушылды. Аббасова Эсмира, Наталья 

Павлова — «Дуэт» компаниясе хезмҽткҽрлҽре. «Интернетта укып белдем 

шимбҽ ҿмҽсе турында, — ди Эсмира. — Тҽүге катнашуым түгел мондый 

чараларда. Элегрҽк Фҽния Усманова җитҽкчелегендҽ ҿмҽгҽ чыга идек. Ҽле дҽ 

калмаска тырышам. Күршелҽрне, бергҽ эшлҽгҽн ахирҽтлҽрне дҽ үгетлим. 

Байтагы аңламый: «Сиңа бҿтенесеннҽн дҽ артык кирҽкмени, ни хаҗҽтемҽ ул 

ҿмҽ?», дилҽр. «Балаларыгыз үсеп килҽ. Алар килҽчҽге ҿчен 

борчылмыйсызмы?», дип тҽ карыйм. Кемдер бераз уйга кала, кемдер юк...». 

«Ҽле генҽ 21нче тҿбҽктҽн кайтышым, — ҽңгҽмҽгҽ Наталья да кушыла. — 

Андагы мҽхшҽрне күрсҽгез... Җыештырырга ниятлҽп килгҽн кызларның бер 

ише түзҽлмҽде андагы «муллык күренешенҽ», үзен начар хис итҽ башлады 

хҽтта. Кая бара бу халык, нигҽ иртҽгҽсен кайгыртмый?!» 

Шунысын ассызыклау мотлак, билҽмҽне бар булмышын биреп 

чистартучы ҽңгҽмҽдҽшлҽрем бу тирҽдҽ яшҽми дҽ, башка тҿбҽклҽрдҽн. Ҽ менҽ 

фҽкать монда гомер кичерүчелҽрнең ник берҽрсе ҿмҽгҽ кушылсын, һҽрхҽлдҽ 

туктап сорашсын, рҽхмҽт ҽйтсен, ичмасам. Югыйсҽ, каршы йорт 

тҽрҽзҽлҽреннҽн ханымнарның ни белҽн шҿгыльлҽнгҽне аерымачык күренеп 

тора. Шушы тирҽдҽ яшҽүчелҽр мҽнфҽгатендҽ хезмҽт сала түгелме гүзҽл 

затлар. Аларның сабыйлары җҽрҽхҽтлҽнмҽсенгҽ түгелме?! Һай, калын да соң 

битарафлык, гамьсезлек «битлеге»... «Күршелҽрем мине гомумҽн аңламый, 

— ди ҽнҽ Елена да. — Фортепьяно алган идем яңарак, бҿтенлҽй 

аптырадылар. Нигҽ кирҽк ул, дилҽр. Рухи азыкка да мохтаҗ бит ҽле адҽм 

баласы». «Җирне чүп-чардан арындыру барышында син үзең дҽ пакьлҽнҽсең 

ич, — дип ҿсти Ольга. — Рухи яктан чистарынасың. Тормышыңа да уңай 

тҽэсир итми калмый бу гамҽл. Монастырьларда кҿн күрүче диндарларны 

гына алыгыз. Алар җыештыру эшлҽрен иң файдалыга, хҿрмҽтлегҽ саный. 

Хҽтта ки сорап та алалар икҽн... « Менҽ шулай, җҽмҽгать, һҽрьяклап 

гыйлемле, фҽлсҽфи фикерлҽүгҽ сҽлҽтле дҽ яңа танышларым. 

... Ҿмҽдҽн соң тирҽ-юнь сафланып, иркен тын алып кала. Үлҽн-

куакларга кадҽр канҽгать елмая сыман... «Һҽркайсыбыз ҽлеге гамҽлгҽ ҿлешен 

кертү мҿмкинлегенҽ ия бит, шул хакыйкатьне җиткезҽсе иде якташларга. 



Чистарткан саен шҽһҽребез матурланып, яшҽреп китҽ. Халык аңы, мҽдҽнияте 

дҽ үсҽ. Иң мҿһиме — балалар ҿлкҽннҽргҽ карап ҿлге ала. Мондый тҿр 

чаралар — менҽ дигҽн тҽрбия ысулы». Ҿмҽчелҽр хаклы. Хезмҽт күнекмҽлҽре 

җитенкерҽми яшь буынга. Тҿрле түгҽрҽклҽр, секциялҽр, күңел ачу чаралары 

ҽйбҽт нҽрсҽ анысы. Тик «эш», «хезмҽт» тҿшенчҽсенҽ дҽ игътибарны киметү 

ярамас. Югыйсҽ, җҽмгыятьнең кай тарафка барып «тҿртелүен» шҽйлҽми дҽ 

калуыбыз ихтимал. 

... Унбер капчык (!) чүп-чар җыйды яңа танышларым бу кҿнне. Ахырда 

ҽлеге «байлык» махсус оешмалар карамагына тапшырыла. Бүгенгҽ исҽ 

сҽфҽребез тҽмам. Күпмегҽ кадҽр чиста килеш сакланыр икҽн билҽмҽлҽр, 

сукмаклар? Озаккарак вакытка булсачы. Башкалар хезмҽтен ихтирам итсҽ 

иде бирегҽ юллары тҿшкҽн күпсанлы узгынчылар. Намус тҿшенчҽсе уянса 

иде күңеллҽрдҽ...  
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