Шигъри җанлы кеше эшлекле җитәкче дә.
Автортранспорт предприятиесенең генераль дитекторы Минезөфәр
Гимадиевны районда белмәгән кеше юктыр. Чөнки ул кайдандыр чыкырып
китергән кеше түгел, үзебезнең районда туып-үскән егет. Бүгенге көндә
алтмышын түгәрәкләп килә торган, зирәклек җыйган һәм зур тәҗрибә
туплаган җитәкче.
Катлаулы, икътисади кыенлыклар чорында базар мөнәсәбәтләренә
яраклашып, ныклы адымнар белән алга атлый автотранспорт предприятиесе.
Бүгенге көндә акционерлашкан, районда йөк ташу һәм пассаҗирларга хезмәт
күрсәтү белән шөгыльләнә. Генераль директор М.Гыймадиев җитәкчелегендә
коллективта 75 кеше эшли. Үзенең үҗәтлеге, сүзеннән кире кайтмавы,
әйткәнне җиренә җиткерергә тырышуы белән алдына максат итеп куйганның
күбесен чынга ашыруга ирешә Минезөфәр Хәмәтович. Буш вәгъдәләр биреп,
юкка ышандырып йөрергә яратмый. Төгәллеге өчен дә хөрмәт итәләр аны
хезмәттәшләре. Бар икән – бирә, юк икән – анысын да өздереп әйтә белә.
Сүзе белән эше бервакытта да аерылмый, диләр аның турында. Кадрлар
барысын да хәл итә, дигән гыйбарә белән дә килешә торгандыр җитәкче.
Чөнки үз тирәсенә булдыклы, вазифаларын күңел биреп башкара торган
белгечләр җыйган. Эксплуатация бүлеге начальнигы Е.Потапова белән алар
дистә елдан артык бергә эшлиләр. “Гади, кеше хәлен аңлый торган, әмма шул
ук вакытта үзенә карата да, хезмәттәшләренә карата да таләпчән җитәкче
ул”,-ди Евгения Юрьевна. 12 елдан артык инде аның сәркатибе, кадрлар
буенча эшне алып баручы В.Ямщикова да аның турында яхшы фикерләр генә
әйтә.
Эшләгән кешене күрә һәм тиешле бәясен бирә белүе – җитәкче характерында
сыйфатларның берсе. “Тотынгач, эшне ахырына җиткерергә кирәк” дигән
принцип белән яши. Булдыксызлыкны, артта сөрәлүне өнәп бетерми. Дөрес,
мактаганны бар кеше дә ярата. Әмма бит әле мактауга лаек булырлык эш
күрсәткечләре дә кирәк. Предприятиедә уңай үзгәрешләрне хезмәткәрләре
аның исеме белән бәйли икән, димәк, бу аның эшчәнлегенә бәя буларак
яңгырый. Саный китсәң, андый эшләр автотранспорт предприятиесе
исәбендә җитәрлек. Материаль-техник базаны ныгыту,хезмәткәрләрнең эш
урынын гына түгел, яшәешен яхшыртуны алга бурыч итеп куючы кеше ул.
Предприятие территориясен яшелләндерү, төзекләндерү буенча быел яз көне
генә дә шактый эш башкарылды.
Административ бинаның әйләнә-тирәсендә тәртипсез рәвештә үсә тоган
кыргый өрәңге агачлары чистартылып, алар урынына алмагачлар
утыртылды, шунда ук гөлләр үстерер өчен түтәлләр ясалды, көзен алар төрле
төстәге чәчәкләргә күмелеп, күңелләрне шатландырып утырырлар. Бина эче
генә түгел, гаражлар һәм башка корпуслар да ремонтланды, киңәшмәләр залы
җиһазландырылды. Көнкүреш бинасында мунча һәм ял итү бүлмәсе эшли.
Хезмәткәрләргә сменаларын тәмамлагач юынып, чистарынып, ял итеп алу
өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Менә шуңа күрә дә коллективта
югары квалификацияле, тәҗрибәле кадрлар күп һәм алар озак еллар армый-

талмый халыкка хезмәт күрсәтәләр. Беренче класслы шоферлар да
предприятиедә җитәрлек. Әле күптән түгел генә булып узган техник карау
нәтиҗәләре буенча алар сафына тагын берничә кеше өстәлде. Киләчәктә
тырыш, намуслы хезмәтләре белән җитәкчелекнең ышанычын аклар алар.
Гади хезмәт кешесенә хөрмәт Гыймадиевлар гаиләсендә кечкенәдән
тәрбияләнә. Җиде балалы ишле гаиләдә уртанчы булып, малайчактан ук авыр
эштә чыныгып үсә Минезөфәр.
Техниканы белүче, аңлаучы белгеч булуы да аның файдасына. Бу аның кул
астында эшләүчеләрне ныклы контрольдә тотарга ярдәм итә.
Эш күрсәткән ир елдан-ел югарырак үрләр яулый. Васильево автотранспорт
техникумын тәмамлап кайткан яшь егет предприятиенең техник контроль
бүлегенә контролер итеп билгеләнә. Ул вакытларда АТП да кадрлар бүлеге
начальнигы булып эшләгән Билалетдин абый Вәлиев (хәзер инде чал чәчле
пенсионер) әйтүенчә, Минезөфәр Хәмәтович тырыш, гадел һәм үзенә
ышанып тапшырган вазифаны намус белән, зур җаваплылык тоеп башкара
торган кеше. Механик, баш инженер һәм башка белгечлекләрне үз башыннан
үткәреп, менә инде 10 елдан артык ул – предприятиенең алыштыргысыз
җитәкчесе.
М.Гыймадиев фикеренчә, кеше сәләтенчә эшләсен, тәртип ягы аксамасын.
Эленке-салынкы йөрүчеләрне, хезмәт дисциплинасы бозучыларны яратмый.
Кирәк икән андыйларга катгый җәзасын да үз вакытында бирә белә.
Шуның өчен югарыдагы җитәкчеләр дә аның эшчәнлеген югары бәяли.
“Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган
транспортчысы”, “Россиянең почетлы автотранспортчысы”, “Пассажирлар
йөртү хезмәте отличнигы” һ.б. лар – болар генераль директор лаек булган
мактаулы исемнәрнең бер өлеше генә. Моннан тыш республика һәм район
тарафыннан бирелгән күпсанлы Мактау кәгазьләре үзләре генә дә күп нәрсә
турында сөйли. Шуның өстенә шигъри җанлы кеше дә ул Минезөфәр
Хәмәтович. Шигырь язу белән ул күптәннән мавыга. Аның иҗат җимешләре
безнең район газетасында сирәк булса да басылып чыга. Күренекле
композиторлар аның шигырьләренә көй язып, җыр итеп радиодан да кайчак
яңгыраталар. Ул гына түгел, халкыбыз җырларын , авыл көйләрен гармунда
сузарга да һәвәс ул Зөфәр ага. Бик арыган вакытларда, күңеленә урын таба
алмаганда, кулына яшьлек дустын – тальян гармунын ала һәм аның
телләренә басып уйнаганда , яңадан туган кебек сафланып китә.
Агымдагы ел Гыймадиевлар өчен тагын бер ягыннан истәлекле. Аларның
шатлыгын арттырып, бәхет өстенә бәхет өстәп, тәүге оныклары Нияз туды.
Бабасы өчен бу икеләтә сөенечле хәбәр, чөнки нәселне дәвам итүче булды.
Минезөфәр Хәмәтович шушы көннәрдә үзенең юбилеен билгеләп үтә.
Юбилярны котларга аның дуслары, хезмәттәшләре, туганнары, балалары
җыйналыр. Билгеле инде, бу бәйрәм табынының хуҗабикәсе Минезөфәр
аганың тормыш иптәше Фәридә ханым булыр. Аларның бер-берсенә терәк
булып, шатлык-борчуларны бергәләп кичереп, ничә дистә еллар үткәргәннәр,
ул һәм кыз үстергәннәр. Алар икесе дә бүгенге көндә гаилә горурлыгы.

Тормышта үз урыннарын тапканнар. Горурлана алырлык балалар үстерә
юбилей көненә зур бүләк түгелмент?
М.Сафина
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