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Ҡанташалар: Кәли, Вәли, Малайҙар. 

(Ҡайҙандыр – ете ҡат ер аҫтынанмы, күк төпкөлөнәнме- ат тояҡтарының 

ритм туҡылдағаны һәм маршҡа оҡшаған йыр ишетелә.Ҡараңғылы-яҡтылы 

сәхнәлә ике малай , ҡылыстарын саң-соң итеп ,фехтование менән шөғөлләнә. 

Улар –Кәли менән Вәли. ) 

Кәли: Вәли, берәй тауыш ишетәһеңме? 

Вәли: Ишетәм...Ә ҡайҙан килә икән һуң  был йыр? 

Кәли: Кавалькада  тауышы ла ишетелә. 

Вәли: Әллә генерал Шайморатов Еңеү байрамына ҡайтамы? 

Кәли: Һин нимә, Вәли, әллә һаташаһыңмы? Генерал Шайморатов ҡырҡ 

өсөнсө йылдың егерме өсөнсө февралендә рейдта һәләк булған бит. 

Вәли: Ихтимал. 

Кәли: Ихтимал, уның рухы ҡайталыр. Тыуған илдәре өсөн баштарын һалған 

яуғирҙарҙың әруахы күктә йәшәй, тиҙәр бит 

Кәли: Мөғжизә! Күрәһеңме, алда өҫтөнә аҡ бурка кейғән кеше елдерә. 

Вәли: Беҙҙең генерал түгелме һуң! Их, бинокль булһа. 

Кәли:(Устарынан трубка яһап). Генерал ағайым!!! 

Вәли: Иптәш генерал!!! 

 (Йыр һәм ат тояҡтарының тауышы йыраҡлаша, тора-бара бөтөнләй тына.) 

Кәли: Их, ишетмәне беҙҙең тауышты. 

Вәли: Бер күҙ менән генә үҙенә ҡарарға ине. 

(Шпорҙарын шылтыратып, өҫтөнә аҡ бурҡа кейгән генерал Шайморатов 

пәйҙә була). 

Шайморатов: Ишеттем, ишеттем тауышығыҙҙы, егеттәр. Ҡош юлынан китеп 

барғанда ергә төшөп, ауылыма ҡайтырға булдым. 

Малайҙар :Ииипптәш  гггенералл , һһеҙмее ббыл? 

Шайморатов: Мин, мин! Һаумыһығыҙ,ауылдаштарым! 



Малайҙар: (Ҡулдарын юғары күтәреп). Здравья желаем, иптәш генерал!. 

Кәли: Генерал ағай. 

Вәли: Ул нишләп һиңә “ағай” булһын, иптәш гвардия генералы, тип әйт. 

Кәли: Иптәш гвардия генералы, һеҙ, бер ергә лә китмәй, беҙҙе ошонда көтөп 

торогоҙ. Беҙ «һә» тигәнсе бөтә ауылға һөрән һалабыҙ. 

Кәли: Вәт, халыҡ шатланасаҡ. 

Вәли: Йырлаясаҡ, бейейәсәк. 

(Малайҙар туҡмаҡлап бейеп алалар). 

Шайморатов: Ашыҡмағыҙ, йәш дуҫтарым. Ултырығыҙ әле минең яныма. 

Бына шулай. (Малайҙар уның ике яғына ултыра Генерал уларҙың ҡулбашына 

ҡулдарын ҡуя). Берәйегеҙ гармун тарта беләме? 

Шайморатов: Яратам музыка менән мауыҡҡан кешене. Мин үҙем дә ғүмерем 

буйы баяндан айырылманым. Үҙем менән йөрөттөм. Гармун минең иң яҡын 

серҙәшем булды. Вәли, ә һинең өйөң йыраҡмы? 

Вәли: (Бышылдап). Ишеттеңме, миңә «дуҫ» тине? 

Кәли: Һаңғырау түгел дә. 

Вәли: Ана-ау йәшел ҡалай түбәле йортто күрәһегеҙме? Ул-беҙҙең йорт. 

Остым ғына! 

Шайморатов: Тик, зинһар, Вәли дуҫ, минең турала ләм-мим. Минең тыуған 

ауылыма генерал булып түгел, “Гармунсы Минңуш” булып ҡайтҡым килә. 

Малайҙар:(Ауыҙҙарын устары менән ҡаплап көләләр). «Гармунсы Миңнуш.» 

Шайморатов: Көлмәгеҙ. Мин ауылдан сығып киткәнсе шулай атап 

йөрөттөләр. Йөрәгемә «Гармунсы Минңуш» тигән исем яҡыныраҡ. 

Вәли: Остом ғына! Аллюр два креста! (Йүгереп сығып китәлә шунда уҡ урап 

инә) Өннөмө был. Төшөммө? (Ҡабырғыларын семетеп ала). Өнөм икән, 

өнөм. (Юҡ була). 

Шайморатов: Һөйлә Кәли дуҫ, нисек йәшәйгеһеҙ? Өҫтән ҡарағанда ауыл 

матурайған, төҙөкләгән. Һалам түбәлә йорттар юҡ. Һәр ҡыйыҡ башында 

телевизор антеналары. 



Кәли: (Уйланып, төплө итеп). Личны беҙ, иптәш гвардия генералы, Аллаға 

шөкөр йәшәйбеҙ. 

Кәли: Иптәш генерал, ҡылысты тотоп ҡарарға мөмкинме? 

Шайморатов: Белоретта сүкеп яһалған ҡылыс. Һуғышҡа киткәндә 

Башҡортостан халҡы исеменән Аҡһаҡал бүләк иткәйне. 

Кәли: (Ҡылысҡа яҙылған һүҙҙәрҙе уҡып). Ах үткер! 

Шайморатов: Бир әле бер бөртөк сәсенде. (Кәли банынан бер бөртөҡ сәс 

йолҡоп ала). Ә хәҙер осор. 

(Кәли сәсен осора  Шайморатов ҡылысы менән сәсте өҙә саба). 

Кәли: Ух. Был бит бигерәк үткер. 

Шайморатов: (Ҡылысын ҡынына тығып ҡуя). 

(Гармун тотҡан Вәли йүгереп инә). 

Вәли: Ваше приказание выполнено. Иптәш генерал! 

Шайморатов: Рәхмәт, туғаным, ифрат өлгөр икәнһең. 

(Гармунды ала. Ултыра. Бала башын һыйпаған шикелле, усы менән гармунды 

һыйпай. Клавишалар буйлап бармаҡтарын йөрөтөп ала). Һағындырған. 

Малайҙар: Үҙегеҙ иң-иң яратҡан көйҙө. 

Шайморатов: Принято! (Гармунда аҡрын ғына уйнап, йырлай башлай. 

Сәхнәләге ут тоноҡлана ). 

Кәли: Иптәш генерал, һеҙҙе дивизияла «Олатай» тип йөрөткәндәр. Беҙгә лә 

шулай әйтергә яраймы? 

Шайморатов: (Уға ҡулын һуҙып). Хатта “Миңнуш бабай” тип әйтһәгеҙ ҙә 

хәтерем ҡалмаҫ. Иң хәтәре-беренсе алыш, тиҙәр фронтовиҡтар. 

Вәли: Әйе, әйе, Кәлимулла дөрөҫ әйтә, минең ҡартатайым да,  иң хәтәре 

”боевое крещение” булды, ти. 

Кәли: (Уға төртөп ала). «Мулла» һин әйтмәһәң дә була бит инде. Паспорт 

алғанда барыбер мин уның «мулла» һын ғыжт! Киҫеп ташлайым. 

Вәли: Ярай, ярай, юҡҡа ҡашыңды емермә. Үҙең мине «Вәли-валяй» тип 

ирештергәндә, мин бер ҙә үпкәләмәйем. 



Шайморатов: Йәш дуҫтарым, дивизияның «боевой крещение» һы Воронеж 

өлкәһендәге  Олом йылғаһы буйында булды. Ауыр булды. 

(Лейтенант Шәрәфетдинов берәүҙе арҡаһына һала биреп алып инә). 

Шайморатов: Кем? 

Шәрәфәтдинов: Полк командиры майор Нафиҡов.. Засадаға эләккән. 

Шайморатов: (Майор Нафиҡов янына килә, теҙләнә, фурашкаһын һала). 

Майор..Нафиҡов.. Минең батыр, аҡыллы командирым.. Хәҙер һине кем 

менән алмаштырайым? (Башын уның күкрәгенә ҡуя. Ҡулбаштары һелкенә). 

Беҙ бит әле һуғыша ғына башланыҡ. Ант итәм, Нафиҡов, һинең өсөн үс 

аласаҡмын. 

(«Ерән ҡашҡа атҡайым» йырының аккорды ишетелеп ҡала. Малайҙар ҙа күҙ 

йәштәрен һөртәләр). 

Ә.. алда беҙҙе сикһеҙ ауыр, фажиғәле көндәр көтә ине әле. 

Шайморатов:Башҡорттарым! Мин бөгөн, ауылым өҫтөнән осоп барғанда, 

тыуған ауылым Биштәкә етмеш бишенсе еңеү таңын ҡаршыларға ҡайттым... 

Хәҙер ауыл да, колхоз да минең исемемде йөрөтә икән.. Тимәк, юҡҡа ҡан 

ҡоймағанбыҙ... 

Эҙһеҙ юғалмағанмын... 

(Кәли менән Вәли пәйҙә була). 

Кәли: Олатай, һеҙ таң атҡанды күрәм дә йондоҙға әйләнәм,тинегеҙ. 

Оҙаҡламай таң йондоҙо ҡалҡасаҡ.. 

Шайморатов: Эйе, етмеш бишенсе таң атасаҡ.. 

«Үҙ яғыма ҡайтһам» йырының аккорды ишетелеп ҡала. 

Малайҙар (Шайморатовтың ҡылысын ҡынынан алалар. Һабынан икәүләп 

тоталар). Ант итәбеҙ, иптәш генерал! Һеҙҙең исемегеҙгә тап төшөрмәбеҙ. 

(Теҙләнеп ҡылысы үбәләр). 

Шайморатов: Ышанам, йәш дуҫтарым . Ышанам! 

(Әтәстәр ҡысҡыра башлай). 

Шайморатов: (Һағышлы йылмайып). Яратам таң әтәстәренең тауышын... 

“Шайморатов генерал” йыры. 


