
К?геш авылыннан мактаулы хезм?тк?р

Мордовид?яд? туып-?ск?н татарларыбыз д?ньяны? тел?с? кайсы почмагында яши. Алар
бел?н туган якларында мактанырлык итеп хезм?т ит?чел?ре байтак. Ельник районында
да барлар. Россия Авыл ху?алыгы ??м азык-т?лек министрлыгы ??рвакыт фермерларны
??м крестьян ху?алыклары ?ит?кчел?ре бел?н тыгыз элемт?д? эшли. Авыл ху?алыгы
товарларын ?итештер?чел?р аграр ?лк?сене? финанс-икътисади, матди-техник торышы,
кадрлар бел?н т?эмин ителеш м?сь?л?л?ре хакында т?рле ?ыелышларда х?л ит?л?р,
булган проблемаларны уртага салып с?йлил?р, х?л ит?? юлларын эзлил?р. Шул вакыт
у?ыш к?рен?.      Кил?ч?кт? ?сеш булмаса, халыкны авыл ху?алыгы продуктлары бел?н
т?эмин итеп булмый ??м Россияне? ашамлыклар саклыгы стратегиясе ?т?лми кала. ?мма
тырышып х?к?м?т ?ит?кчесе наказларын ?т??чел?р байтак. Шулар арасында якташыбыз
Равиль К?рим улы Мещеров. Ул б?генге к?н ?чен табышлы, ?мма авыр булган
с?тлебик?л?р асрау бел?н шогыльл?н?. С?т ??м с?тлебик?л?р ?итештер?
фермаларында (иске ??м я?аларында) алдынгы технологиял?р кулланып, к?н
тал?пл?рен? ?авап кайтарырлык сыер токымнары, типлары булдыру аны? ?чен д? т?п
фактор.
Равиль К?рим улы тумышы бел?н Ельник районы Акчеево - К?геш авылыннан. К?геш
авылын к?рг?н кеше табигатене? матурлыгы, кешел?рене? тырышлы турында бел?л?р.
Равильне? ?тисе К?рим абый бел?н ?нисе Халид? апа гомерл?рен туган авыллары
колхозында хезм?т итк?нн?р. Атаклы кинофильмдагы т?сле Равиль К?рим улыны?
?нисе - сыер савучы булса, ? ?тисе – к?т?че. Татарларыбыз бу профессия кешел?рен
?ырларга салып ?ырлыйлар. Тырыш, эш с?юч?н ата-ана балаларына да шул ук
сыйфатларны т?рбиял?рг? тырышалар. Равиль Мещеров башта туган авылларындагы
м?кт?пне у?ышлы т?мамлый, аннары к?рше Мордовские Пошаты м?кт?бенд? гомуми урта
белем ала. Шул вакыт барлык Россия яшьл?ре алдында баскан т?сле, яш?смерг? д?
кил?ч?ген билгел?рг? туры кил?. Ул Н.П.Огарев исеменд?ге университетыбызны?
зоотехния б?леген? укырга кер?. Вузны т?мамлагач, к?бебез туган оябызга туп-ланырга
тырышкан к?к, язма героебыз да туган районындагы  Я?а Д?вчине? (Новое Девичье)
“Восход” колхозында зоотехник булып эш биографиясен башлап ?иб?р?. ?мма бу кешед?
белемле булырга, к?бр?к белерг? омтылыш к?члер?к була. Равиль К?рим улы Мещеров,
тел?кл?рен тормышка ашыра; аспирантураны т?мамлап, авыл хужалыгы ?лк?сенд? ф?н
кандидаты да була. Бу чорда белем йомгагы аны М?ск?? ?лк?-сен? алып бара. Биред?
?сеш артыннан-?сеш чоры башлана. ?йтеп киттем инде, Равиль К?римовичка
тырышлыкны ?ти-?нисе б?л?к итк?н. Югары ?рл?рне яулау а?а да насыйп була.
Б?тенроссия мал н?селе эшл?ре институтында эшл?г?нн?н со?, теоретик фикерл?рен
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тормышка ашыра башлый. Ул М?ск?? ?лк?се Пушкин районындагы СПК «Золотая
нива»да  директор, Тула якларындагы предприятиял?рд? д?  у?ышлы ?ит?кчесе булып
хезм?т ит?. 
Мещеров Равиль ?ф?нде ?ит?к-челегенд? «Золотая нива» ху?алыгында холмогор
н?селе хайваннарыны? селекция-генетика программасы буенча бай т??риб?
туплаганнар. Генераль директор Равиль К?римович (авыл ху?алыгы ф?нн?ре
кандидаты, доцент) сыерларны? с?те к?п ??м сыйфатлы булсын ?чен селекция
ысуллары бел?н ясалма орлыкландыра. Токымчылык эше буенча ул белгеч.
С?тлебик?л?рне с?тне д? к?п ??м сыйфатлы иттереп бир? торганнарын булдыра.
У?ышлары ?чен к?пт?рле б?л?кл?р бел?н б?л?кл?н?. М?с?л?н, мал ??м н?сел эшл?ре
буенча  «АгроФерма» диг?н халыкара б?йгесенд? ?и?еп чыккач бирг?н интервьюсында
болай ди: “...Успешная работа со стадом невозможна без правильно организованной
племенной работы. Она включает комплекс организационно-хозяйственных и
ветеринарных мероприятий, направленных на повышение продуктивности животных,
закрепление желательных хозяйственно полезных качеств в потомстве, повышение
экономической эффективности использования крупного рогатого скота. Дальнейшая
селекционно-племенная работа направлена на совершенствование и получение
животных нового поколения с устойчивым генетическим потенциалом высокой
продуктивности, с крепкой конституцией и резистентных к различным болезням». Бу
эшт? аны? д?вамчысы – улы Ш?мил. Ул да ?тисе т?сле галим. Урта белем алгач, Ш?мил
Равиль улы К.А.Тимирязев исеменд?ге М?ск?? авыл ху?алыгы академиясен у?ышлы
т?мамлагач, аспирантурага кабул ител?. Ф?нни эш бел?н шогыльл?н? ??м укуын авыл
ху?алыгы ф?нн?ре кандидаты  д?р???сенд? т?мамлый. Шуннан хезм?т юлын башлап
?иб?р?. М?ск?? ?лк?се Зарайск районы Маслово авылында ООО “Прогресс”та генераль
директор булып алган белемен тормышка ашыра. Ул ашлык ?итештер? ??м генетик
?зг?решл?р ярд?менд? с?тлебик?л?р н?селен ?стер?. У?ышлы яшь белгеч, ?тисе т?сле,
олы ?рл?рг? ?рм?ли. 
Югарыдагы барлык у?ышларында, ??рх?лд?, т?ртипле тормыш ипт?ше, ана - Наил? Алим
кызы Мещерованы? ?леше зур. ? бит Равиль К?рим улы бел?н Наил? Алим кызы
м?кт?пт? укыганда чакта ук бер-берсен к?зл?п й?рг?н булсалар, со?ыннан бу хисл?р
олы м?х?бб?тк? ?верел?. Берг? тату гаил? ?имешл?рен б?ген ?ыеп баралар: у?ышлары
т?рле ераклыкларга ишетелг?н. Х?тта чит илл?рг? д?. К?геш авылыны? мактаулы
хезм?тк?ре Равиль К?рим улы Мещеров бел?н авыл халкы горурлана. Акчеевосында
туган йорты сакланган. Анда б?ген Наил? Алимовнаны? ?нисе Сания ханым яши. ??й
к?нн?ре килеп-китеп й?рил?р. Равиль К?рим улы туган якларына кайткач, ?ти-?нисен
сагынып хатемнар ?тк?р?. Татарлар ?лк?нн?рне х?рм?тли бел?. Милли рухлы
якташыбыз авылында ?тк?релг?н Сабантуйларда р?х?тл?неп кунак булып кит?,
к??елен? якын булган туганнары (се?еле Равил? ?нил?ре профессиясен д?вам ит?. Ул
озак еллар авылында савучы (доярка) булып эшл?г?н), якташлары бел?н р?х?тл?ндереп
к?реш? - аралаша, кайнар майда чыжлап торган п?р?м?чл?ренн?н авыз итеп яшьли
?тк?н гомерл?рне иск? ала.

  

Наил? Насырова
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