«Сарман» – үз газетабыз
Сарманлылар өчен йөзләгән газеталар арасында иң якыны – «Сарман» газетасы. Ул – районыбыз халкы өчен иң җанлы һәм тормышчан газеталарның берсе. Сармандагы, Җәлил бистәсендәге, авылларыбыздагы әһәмиятле вакыйгаларны, кызыклы яңалыкларны өйләребезгә беренче булып «Сарман» җиткерә. Күренекле кешеләребез һәм аларның матур эшләре турында тулы
хәбәрләрне, якты истәлекләрне ул китерә. «Сарман» газетасы сәхифәләрендә
ташка басылган тарихыбыз кала. Шуңа күрә аны, еллар үткәч тә, эзли-эзли
табып укырлар. Киләчәктә дә ул күңелләребез көтеп торган рухи азыгыбыз
булыр.
Менә шул газетабызның 84 еллык тарихы бар. Даими ихтыяҗыбызга әверелгән бу басманың узган юлына районыбыздагы һәр кешенең гомер сукмагы килеп чыгадыр.
1931 елның язында РКП(б)ның Татарстан өлкә комитеты һәм ТАССР җир
эшләре халык комиссарлары органы «Колхоз гәзите»нең күчмә типографиясе
районнарга барып кыр эшләрен яктырткан бер бит кәгазьдән торган махсус
сәхифәләр оештыра. Сарманда да «Колхоз гәзите» чәчүдә» исеме астында
шундый сәхифә дөнья күрә. Менә шуның базасында барлыкка килә дә инде
район газетасы. Аның беренче саны 1931 елның май аенда сарманлыларга килеп ирешә. Исеме «Комбайн» була. (Редакторы – Нәфыйков Әхәт Хөсәен
улы). Яңалиф белән басылган газета кулдан-кулга йөри. Ул заманда бу бик тә
истәлекле вакыйга була.

Машина-трактор станцияләре (МТС) оештырылгач, алар каршындагы политик бүлекләр дә үз газеталарын чыгара башлыйлар. Сарманда андый газета
«Трактор» исеме астында чыга. Шулай итеп, күмәкләшүнең иң кызган чагында районда «Комбайн» һәм «Трактор» исемендәге газеталар авыллардагы
хәлләрне бергә яктырталар, халкыбызның рухын күтәрүгә бергә хезмәт
итәләр.
Сарман район газетасы «Комбайн» исеме астында чыгуын дәвам итә.
Редакциянең үз бинасы булмый. Ул МТСта, контораның бер бүлмәсенә урнаша. «Комбайн» газетасы беренче бишьеллыкның (1929-1932) рухи җимеше
була, әлбәттә. Икенче бишьеллык (1933-1937) исә район газетасына яңа исем
бүләк итеп калдыра.
1935 елның 14-17 ноябрендә стахановчыларның Мәскәү Кремлендә беренче
Бөтенсоюз киңәшмәсе уза. ВКП(б) Үзәк Комитеты стахановчылар хәрәкәтенә
багышлап махсус пленум да җыя. Шулай итеп, бөтен ил буенча стахановчылар хәрәкәтенә яшел ут кабына һәм киң урамнар ачыла. Шул уңай белән аерым биш көнлекләр, декадалар, айлыклар уздыру гадәткә керә. Халык хуҗалыгының һәр өлкәсендә үз стахановчылары үсеп чыга. «Стахановчы» сүзе иң
абруйлы сүз буларак, лексиконыбызда урын ала. Бу исемне колхозларга, газеталарга кушалар. Әлеге «мода» республикабызны да читләп үтми, билгеле.
Районыбызның «Комбайн» газетасы да стахановчылык шаукымы астында
1938 елда үз исемен алыштыра. Ул «Кыр стахановчысы» дип атала башлый.

Беренче коллектив
Чөнки сәнәгатьтә генә түгел, игенчелектә дә үз стахановчылары күп була.
«Кыр стахановчысы» исеме 1953 елның 5 ноябреннән кыр стахановчыларының девизы булган «Югары уңыш өчен» исеме белән алыштырыла. Моңарчы
атнага бер мәртәбә басылып килгән район газетасы 1954 елның март аеннан
дүрт битле булып, атнага өч тапкыр басыла башлый. Газета 1931-1940 елларда латин хәрефләре (яңалиф) белән басыла.

Әхәт Мөхәммәтшин
Әхәт Мөхәммәтшин – газетаны оештыручыларның берсе. Ул инде 1933-1935
елда ук «Комбайн»да эшли башлый. Шул чагында ук мөхәррир урынбасары
була. Бөек Ватан сугышы чорында аны ВКП(б) райкомы бюросының 20 декабрь карары белән газетага мөхәррир итеп билгелиләр. 1941 елның 21 декабреннән 1944 елның ноябрь аена кадәр, Бөек Ватан сугышына киткәнче, ул
менә шул вазифаны башкара. Партия райкомы пленумы Әхәт Мөхәммәтшинны 1950 елда тагын газета мөхәррире итеп раслый. Ул бу эшендә 1960 елның
февраль аена кадәр эшли. Киң эрудицияле, оста журналист була ул. Аның заманында газетаның җаваплы секретаре булып эшләгән Кәшфия Салихова
шундый бер вакыйганы искә ала: «Партия райкомының Пленумы бара. Соңыннан карар кабул итәргә кирәк. Пленумны алып баручы беренче секретарь
Сабир Шакиров карар проектын уку өчен Әхәт Мөхәммәтшинга сүз бирә. Ә
карар проектының бер сүзе дә язылмаган. Мөхәррир берни булмагандай трибунага күтәрелә һәм, кесәсеннән ак кәгазьләр чыгарып, трибунага җәя дә, юк
карар проектын «укып» чыга. Күпмедер төзәтмәләр кертелә һәм карар кабул
ителә... һәм икенче көнне иртәнгә газетада басылып чыга». Менә шундый
хәлләр дә була.
1962 елда Татарстанда районара производство идарәләре төзелә. Сарман районы Минзәлә производство идарәсенә карый. Бу чорда районда чыгып
килгән «Югары уңыш өчен» газетасы бетерелә. Идарә үзәге булган
Минзәләдәге «Коммунизм» таңы газетасы районара газетага әверелә. Әмма
бу озакка бармый. 1963 елда районда яңадан газета чыгарыла башлый. Пар-

тиянең Татарстан өлкә комитетының 16 февральдәге карары белән Сарман
колхоз-совхоз производство идарәсе парткомы һәм хезмәт ияләре депутатларының район Советы органы булачак газетага мөхәррир итеп Мәскәү югары
партия мәктәбен тәмамлап кайткан Актаныш һәм Кайбыч районнарында
мөхәррир булган Әслах Гаяз улы Гаязов җибәрелә. Ул бер ай дәвамында редакция составын туплый.

Әслах Гаязов
Илгизәр Кушаев мөхәррир урынбасары, Равил Гыймадиев партия бүлеге мөдире, Мөдәррис Хөсәенов хатлар бүлеге мөдире, Хәмзә (Хөббет) Кашапов
җаваплы секретарь, Фәнзаман Сәетбатталов, Фоат Садрыев, Әхәт Мөхәммәтшиннар әдәби хезмәткәрләр, Зөбәер Шәехзадин фотокорреспондент, Рәзинә
Габделхакова секретарь-машинистка, Гөлсинә Гәрәева (Хәертдинова) машинкада басучы, Әзкия Латыйпова корректор итеп эшкә алыналар.
1963 елның 5 апрелендә «Ленинчы» исеме астында районда янәдән газета
дөнья күрә. Ул «Комбайн», «Кыр стахановчысы», «Югары уңыш өчен» газеталарының матур традицияләрен дәвам итә.
Равил Гыймадиев 1963 елның 17 августында партия райкомы карары белән
радио оештыручы булып күчә. Партия тормышы бүлегенә мөдир итеп «Социалистик Татарстан» газетасында үз хәбәрче булып эшләүче, элек район газетасы мөхәррирләреннән берсе булган Хәниф Хәйруллин эшкә алына.
Заманалар үзгәрү газетаның исеменә дә тәэсир итми калмый. Ул 1993 нче елдан “Сарман” исеме белән чыга башлый. Ләкин, нинди генә чорда дөнья

күрмәсен, нинди генә исем астында чыкмасын, газета район тормышын яктыртучы, халык мәнфәгатьләрен чагылдыручы, аңа хезмәт итүче басма булды.

2005 елдан редакция “Сарман мәгълүмат-мөхәррият үзәге” Дәүләт учреждениесе” исеме астында республиканың массакүләм мәгълүмат чаралары буенча “Татмедиа” агентлыгы карамагына күчерелсә, 2008 елның октябрь аеннан
“ТАТМЕДИА” акционерлык җәмгыяте филиалына әверелә.
1964 елның 1 гыйнварыннан «Ленинчы» газетасының дубляжы - «Ленинец»
газетасы чыга башлый. Моның өчен тәрҗемәчеләр, машинкада басучы, корректорлар кирәк була. Русча газетага җаваплы итеп яңа урынбасар штаты
булдырыла. Бу вазифа Марсил Вәлитовка йөкләнә. Беренче тәрҗемәче Спартак Әхмәтов, беренче корректорлар Наталья Большакова, Флер Ишморатов
булалар. 1998 елның икенче яртысыннан ул әбүнәчеләр аз, расходлар күп булу һәм редакциянең финанс хәлләре начарлану нәтиҗәсендә чыгудан туктап
тора, һәм 2000 елның 1 июленнән янә чыга башлый. Дубляж буенча мөхәррир булып Фирая Хакова билгеләнә. 2012 елда аның исеме “Новый Сарман”
дип үзгәртелә һәм аерым теркәлә.
Сигез дистәдән артык еллык тарихы дәвамында район газетасының абруен
үстерүгә мөхәррирләр Әхәт Мөхәммәтшин, Хәниф Хәйруллин, Әслах Гаязов,
Илгизәр Кушаев, Рамил Зыятдинов, җаваплы секретарьлар Габдесәллам Иштирәков, Зөбәрҗәт Әхтәмова, Кәшфия Салихова, Равил Гыймадиев, Разия Кәримова, Рәйхана Мирсәетова, мөхәррир урынбасары Соббух Рафиков, бүлек

мөдирләре Мөдәррис Хөсәенов, Самат Миннехуҗин һәм башка дистәләгән
хезмәткәрләр күп көч куйдылар.
СССР Язучылар Союзы әгъзалары Соббух Рафиков, Хәниф Хәйруллин,
Әзһәр Габиди, Дамир Гарифуллин язучылык эшен нәкъ менә район газетасында башлап җибәрәләр. Нияз Акмал, Рафис Гыйззәтуллин, Клара Булатова,
Диләрә Зөбәерова, Ямаш Игәнәй кебек язучылар үзләренең тәүге иҗат җимешләре белән район газетасы аша сарманлылар белән уртаклашалар. Аларның күбесе югары уку йортларында укыганда, район газетасы редакциясендә
практика үтәләр. Драматург Фоат Садриев, юмор һәм сатира остасы Фәнзаман Сәетбатталов та «Ленинчы» газетасында чыныгу алалар. Хәрби журналист Рафис Могыйнов, урта мәктәпне тәмамлагач, Совет Армиясе сафына
киткәнче, район газетасында әдәби хезмәткәр була. «Минзәлә» газетасында
күп еллар мөхәррир булган Мөҗип Хәбриев журналистикада беренче чиркануын «Ленинчы» газетасы редакциясендә ала.
«Биектау хәбәрләре» район газетасының җаваплы секретаре, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Абзалова (Могыйнова) Разия
Әмерсәяф кызы, Чаллы шәһәре хакимиятенең мәдәният идарәсе җитәкчесе
Разия Мирзаһит кызы Белецкая, Ерак Көнчыгышта газета мөхәррире Роберт
Әслах улы Гаязов, Прагада урнашкан «Азатлык» радиосы хезмәткәре Наиф
Акмалов, архивчы Хәмзә Кәшапов, Азнакай районының «Маяк» газетасы
мөхәррире Гөлгенә Кәримова хезмәт чыныгуын район редакциясендә үтәләр.
“Атна вакыйгалары” журналисты Рәмзия Закированың беренче иҗади “җимешләре” бездә булды. Татарстан телевидениесенең бүлек мөдире, шагыйрь
Илдар Юзеев 1950 елларның ахырыннан башлап 1980 елларга кадәр редакция
белән тыгыз элемтәдә булды. Ул күп тапкырлар редакциядә яшь каләм ияләре – әдәби түгәрәк әгъзалары белән очрашулар уздырды, авылларга барып,
районыбыз тормышы белән кызыксынып яшәде. Үзе белән бергә укыган Хәниф Хәйруллин белән Совет властенең тәүге елларында Кәүҗияктә барган
сыйнфый көрәш һәм аның корбаннары турында материаллар туплап, икесе
бергә повесть язып чыктылар.
Әзһәр Габиди, Дамир Гарифуллин, Мөсәвир Гатауллин, Әхнәф Фазлыев,
Әхнәф Гатауллин, Рафис Могыйнов иҗатларына Илдар Юзеев зур өметләр
баглады. Берничә тапкыр редакциядә шагыйрьләр Гали Хуҗиев, Нури Арсланов, Мәхмүт Хөсәенов булдылар. Алар белән очрашулар да күпләрнең хәтерендә сакланадыр. Язучы Рәфкать Кәрами редакциянең даими кунагы була,
татар әдәбиятының торышы хакында үз фикерләре белән бик теләп уртаклаша иде.
Редакциядә исемнәре Татарстан укучысына яхшы таныш оста журналистлар
һәм язучылар эшләде. Әлбәттә, осталык алар хезмәтендә иң мөһимнәреннән
булса да, беркайчан да бердәнбере булмады. Алар сөйлисе килгәннәрен
йөрәкләре аша уздырып яздылар, шуңа күрә дә аларның сүзләре кешеләрнең
күңелен тибрәндерә алды. Иң катлаулы нәрсәләр турында да гади, аңлаешлы
һәм һәркемгә барып җитәрдәй сүзләр табып, дөньяга туган матур язмалары
белән укучыларны шатландырып тордылар, тормышка мәхәббәт, яшәүгә дәрт
уяттылар.

Редакция хезмәткәрләре шагыйрьләр Клара Булатова, Әзһәр Габиди,
Индус Мәрданшин белән
Бүгенге көндә мәгълүмат-мөхәррият үзәгендә, радиостудияне дә кертеп, 16
кеше хезмәт куя. Тәҗрибәле хезмәткәрләрнең традициягә әверелгән матур
эшләре күп.

Ел саен “Сарман” газетасы призына районның оешма-предприятиеләре эшчехезмәткәрләренең ир-ат командалары арасында волейбол ярышлары уздырыла.

Апрель аенда шагыйрь Г.Тукайның туган көне уңаеннан мәктәп укучылары
арасында иң оста шигырь укучы бәйгесе оештырыла.

Быел без аны үзләре шигырь иҗат иткән нәни дусларыбыз-каләмдәшләребез
белән үткәрдек.

Мәктәпләрдәге яшь хәбәрчеләр түгәрәкләре эшенә дә ярдәм күрсәтелә.
Хәбәрчеләр конференциясендә очрашу, аралашу булган проблемаларны уртага салып хәл итәргә ярдәм итә.

Билгеле бер вакыт аралыгында газетага язылучылар арасында лотерея билетлары уйнату, төрле акцияләр уздыру, район күләмендә үтүче чаралар кысаларында подписка оештыру да абунәчеләр арасында яклау таба.

Газетага язылып, Нәҗибә апа иң зур бүләк – тузан суырткыч отты

«Мәхәббәтеңне тоям карашыңнан» конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү

Редакциядә чәй көне

«Сарман» белән бергә» конкурсы

Редакциядә шоколад көне

Универсиада-2013 уты Сарманга килгәч

Коллектив – Җиңү бәйрәмендә

Матбугат көнендә

«Җәлил чаткылары» иҗат берләшмәсе – бездә кунакта

Якташыбыз – Казан дәүләт университеты профессоры Хатыйп
Миңнегулов, аның кызы һәм композитор Геннадий Макаров –
бездә кунакта

Редакция ветераны Рәзинә Габделхакова янында кунакта

Республика күләмендә оештырылган конкурсларда да актив катнашырга тырышабыз. Аларда призлы урыннар яулыйбыз. 2012 елда иң зур җиңүгә – XV
Журналистлар конкурсында катнашып, “Бәллүр каләм”гә ия булдык.

