
Әйе, бар җиһанда яз хакимлек итә. 
Агачларда бөреләр күренеп, инде яф-
рак та ярдылар. Бар җиһан яшеллеккә 
күмелде. Җәйгә аяк басарга да күп калма-
ды инде. Июнь аена аяк баскач, Сабантуй 
бәйрәмен көтә башлыйсың. Бар халык 
авылга ашыгыр, ә авылдагылар шәһәргә 
талпыныр.

Әйе, тагын бер курсны тәмамладык, Ал-
лага шөкер! Күз ачып йомган кебек кенә то-
елды бу уку елы. Нәрсәсе белән истә калды 
икән соң ул? Уйлап карадым да, бик күп ва-
кыйгаларга бай булган икән безнең бу елы-
быз. Татар филологиясе бүлегендә укучы  
һәр студент та минем белән килешер дип 
уйлыйм.

Талантлы студентлар укый безнең та-
тар филологиясе бүлегендә. Берсеннән-
берсе сәләтле, акыллы, булдыклы, тырыш 
алар. Барлык чараларда  актив катнашып, 
зур-зур нәтиҗәләргә ирешәләр. Үзләренең 
дәрәҗәләрен төшермиләр. Без алар белән 
горурланабыз! 

Сүземне «Яшьлек» бию төркеменең 
дус, тату коллективыннан башлыйсым 
килә. Инде ничә еллар дәвамында бу 
төркем үз исемен югалтмыйча, үзенә 
берсеннән-берсе талантлы студентларны 
җыя. Егетләр дә, кызлар да бик теләп йөри 
монда. Бик күп төрле фестивальләрдә, 
бәйгеләрдә, бәйрәм чараларында кат-
нашып, үзләрен танытырга өлгерде инде 
алар! «Яшьлек» төркеме сәхнәгә чыгу 
белән, залдагы барлык кеше дә дәррәү 
кул чабарга керешә. 

«Яшьлек» бию коллективы үзенең 
уңышлары белән безне һәрдаим сөендереп 
тора. Алдагы еллардагы чыгышларыннан 
тыш, 2013 елдагы уңышлары белән сез-
не дә сөендерәсем килә. 19-21 февраль 
көннәрендә безнең уку йортыбызда булып 
үткән I «Милли хәзинә» Идел буе студентлар 
фестивалендә III дәрәҗә дип ломга лаек бул-
дылар. «Студентлар язы» фестивалендә исә 
беренчелек – «Яшьлек» коллективында!

«Яшьлек» бию төркеме белән 
беррәттән бүлегебездә «Strangers» исем-
ле бию төркеме дә эшләп килә. Алар 
исә заманча биюләр башкару өстендә 
эшлиләр. Бу төркемнең җитәкчесе – та-
тар филологиясе бүлеге студенты Айгөл, 

кызларны аз гына вакыт аралыгында 
да профессионаллар дәрәҗәсендә 
биергә өйрәтә ала. Фестивальләр, 
бәйрәм чараларында алар бик 
теләп катнаша. Ирешкән уңышлары 
да сөендерерлек. «Студентлар 
язы» фестивалендәге чыгышлары 
белән бар кешене таң калдырып,   
III дәрәҗә дипломга лаек булдылар.

«Раушан»  исеме астында чы-
гыш ясап килүче студентлар хакын-
да да мактау сүзләре әйтәсе килә. 
«Раушан» исемле иҗат төркеме 
сафларындагы студентларыбыз 
нәфис сүз юнәлеше буенча эш алып 
баралар. Әле бер тапкыр да, бер 
фестивальдә дә, җиңү яуламый-
ча калганнары юк. Быел исә, шул 
ук «Милли хәзинә» фестивалендә  
I урынга лаек булдылар. Төркем 
исеменнән чыгыш ясаучы  Якупо-
ва Лилия белән Хамматов Ленар 
үзләре иҗат иткән эшләрен, тама-
шачы күңеленә үтемле, онытылмас-
лык итеп җиткерә беләләр. Чыгыш-
лары, иҗат иткән эшләре һәркем 
тарафыннан да югары бәяләнә. 
Күптән түгел генә Казан мэриясе та-
рафыннан үткәрелгән «Ягымлы яз» 
фестивалендә дә алар уңышлы чы-
гыш ясады. Без алар өчен шатлана-

быз. Киләчәктә иҗат чишмәләренең саек-
мавын һәм сафларының киңәюен теләп 
калабыз!

Бүлегебез иҗат белән шөгыльләнүче 
яшьләребезгә, Аллага шөкер, бик бай! 
Аларның һәрберсе турында гына да ае-
рып газета чыгарырга була. Җыр, нәфис 
сүз буенча да исемнәре тирә-якларга та-
ралган студентларыбыз юк түгел. Алар 
белән без газетаның киләсе саннарында 
таныштырып барырбыз. Әлегә, бу елда-
гы истәлекле вакыйгалар турында йом-
гаклап, бүлегебезнең барлык талантлы, 
сәләтле, актив студентларына киләчәктә 
дә уңышлар, бәхет-шатлыклар теләп кала-
быз! Аларны әзерләүче җитәкчеләргә исә, 
аерым рәхмәтләребезне җиткерәбез!

Эльвина Нәҗипова

РаушанФилология һәм сәнгать институты
Татар филологиясе бүлеге

Язга тартыладыр күңелләр дә,
Язга тартыла ул бөреләр.

Агачларның мондый халәтләрен
Сусаганнар аңлап белерләр. 

Вазыйх Фатыйхов

Филология һәм сәнгать институты татар 
филологиясе бүлегенең 05.07-1002 нче 
төркеме турында ишетеп беләсездер 
инде. 2012 елда «Иң яхшы академик груп-
па», 2013 елда «КФУның иң яхшы проек-
ты» исемнәренә лаек булуыбызның сере 
ул – чын мәгънәсендә тату, дус, бердәм 
гаилә кебек яшәвебез! Ә шушы бердәм 
гаиләбезне тотып торучы яраткан кураторы-
быз, безнең якын киңәшчебез Хөснетдинов 
Дамир  Хәйдәр улы шушы көннәрдә безне  
Санкт-Петербург шәһәренә сәяхәткә алып 
китте...

Һәрбер культуралы кеше Россиянең ике 
төп шәһәре – Мәскәү һәм Санкт-Петербургта 
булырга тиеш дигән гыйбарәне ишеткәнегез 
бардыр. Без дә төркемебез белән, озак уй-
лап тормадык, бу шәһәрләрнең икенчесен 
сайладык!

Төркем белән булгач, юлда барулар үзе бер 
күңелле бит ул! Инде болай да бер-беребез 
белән дус идек, ә юл безне бөтенләй туган-
лаштырып бетерде. Һәм менә...ниһаять, бик 
күптәннән күрергә хыялланган Питер безнең 
алда! Шәһәр урамнарына кереп, искиткеч 
рәхәтлек һәм карап туймаслык матурлык-
ны күргәч, бер көнлек юлдагы аруларыбыз 
эреп юкка чыкты. Әлеге шәһәрдә барыбыз 
да беренче тапкыр, шунлыктан күңелгә тул-
ган хисләрне әйтеп тә, язып та бетереп бул-
мый. Һәр бина, һәр урам, һәрбер күпер без 
ияләшкәнчә генә түгел, ә башкачарак, үзгәрәк 
кебек тоела. Һәйкәлләр,  ямь-яшел, аллы-
гөлле чәчәкләр белән бизәлгән бакчалар, 
парклар, шәһәрне тулаем әйләндереп алган 

Нива елгасы, Петербург каналлары – барысы 
да искиткеч! Кайбер сулыклар булган урын-
нар Казандагы Болак буен хәтерләтә, шулай 
да Петербургта ул ямьлерәк һәм серлерәк 
булып күренде! Ә менә сәяхәтебезнең тагын 
да истә калырлык вакыйгалары икенче көнне 
булды...

Дәресләрдә, лекцияләрдә, газета-
журналларда Эрмитаж музее еш телгә алына, 
ләкин аның нинди булуын барып күрмичә күз 
алдына китерү һич мөмкин түгел! Галимнәр 
исәпләп чыгарган саннарга карасак, бөтен 
Эрмитажны  әйләнеп чыгу өчен тугыз ел 
кирәк!!! Ә безнең бары тик берничә сәгать 
вакытыбыз бар, шуңа карамастан алган 
тәэсирләребез әйтеп бетергесез! Петр I нең 
Кышкы сараен үз күзләрең белән күреп кай-
ту быелгы сәяхәтләребезнең иң истәлеклесе 
булыр,мөгаен.

Сокланып туя алмаслык «Царское село» 
– Пушкин шәһәре – гәрәбә белән эшләнгән, 
алтыннар белән бизәлгән заллар, патшалар 
үзләре йөргән парклар, әйтеп бетергесез 
сандагы фонтаннар шәһәре булган Петер-
гофта Екатерина II үзе утырткан, 300 еллык 
агач, 1704 елда Петр I тарафыннан төзелеп, 
хәзерге көнгә кадәр сакланып, яшәп килгән 
җәйге бакча, шулай ук тарихи Ораниенбаум, 
«Аврора» крейсеры, Фин култыгы, Кронштадт 
шәһәре, хәрби корабльләрне караганнан соң, 
бу гүзәллекне белми, күрми торып башка 
бер чит илгә барып ял итүнең мәгънәсезлек 
икәнен аңлыйсың. Үзебезнең илдә дә бар 
икән бит шундый искиткеч урыннар!

Нива елгасын һәм Петербург каналларын 
узганда  шәһәр бөтен барлыгы белән ачыла, 
Нива дулкыннары әйтерсең лә йөгерә-йөгерә 
Петербургның тарихын сөйләргә ашыгалар. 
Кичен күперләр күтәрелешен карау исә үзе 
бер матур мизгел булды. «Барганда мактан-
ма, кайтканда мактан», диләр! Әйе, макта-
нырлык Петербург! Туган як якын булса да, 
Петербург барыбер сагындыра. Искә алган-
да  сагыну хисләре белән бергә, йөзгә ел-
маю йөгерә.Чынлап та, искиткеч гүзәл, ма-
тур, тарихи шәһәр Петербург!

Гөлфия Шәвәлеева

Мең чакрымлык юл 
бер адымнан башлана

	 	 Сагындырыр	безне	
							студент	еллары...

...5 ел элек шушы колонналы искиткеч матур бинага килгән көннәр бүгенгедәй 
хәтердә... Якты, зур аудиторияләр, көләч йөзле мөгаллим-мөгалимәләр – һәммәсе дә 
беренче күргәндә чит-ят булып тоелсалар да, биш ел дәвамында якынаеп беттеләр! 
Вакыт дигәнең ничек тиз уза! Югыйсә, биш ел гомер шундый озын булыр төсле 
тоелган иде, бездән берничә курс югары студентлар диплом алып йөргән көннәр безгә 
әле тиз генә килеп җитмәс төсле иде. Әмма барысы да күз ачып йомганчы узган да 
киткән икән! Никадәр истәлек, яңа дуслар, мөстәкыйльлек, олыларча яшәргә өйрәнү 
– боларның барысын да СТУДЕНТ еллары бирә икән! Киләчәктә нәкъ менә шушы 
еллар безгә азык булачак һәм, мөгаен, һәрдаим сагындырып торачактыр... 

Ә безне укыткан укытучылар турында бик озаклап, аерым-аерым  сөйләргә 
мөмкин булыр иде! Биш ел дәвамында барысы да шулкадәр якынаеп беткән ки, 
аларга хәтта әтиләренең исемен кушмыйча гына «абый», «апа» дию күбрәк 
ошый. Безне киләчәктә булачак укытучы һөнәреннән тыш тагын бик күп тормыш 
серләренә төшендерде бит алар! Әйе, сагынырбыз без сезне... лекцияләрдә, гамәли 
дәресләрдәге шелтәләрегезгә кадәр сагынырбыз, мөгаен. Безгә укытучы һөнәренең 
барлык нечкәлекләрен төшендерергә тырышканыгыз өчен зур рәхмәт Сезгә, кадерле 
укытучыларыбыз! Әле киләчәктә дә, иманым камил, берәр газета, йә булмаса журнал, 
китап битләрендә фотосурәтләрегезне күргәч, укучыларыбызга төртеп күрсәтеп: 
«бу галим бит безне укыткан иде» дип горурланып искә алырбыз! 

Безнең өчен хәзер тормышның яңа бите ачыла, тормыш юлының тагын бер 
баскычын өскә атлаячакбыз. Шушы елларда безгә белем, һәрдаим биргән киңәшләрегез 
– барысы өчен дә ихластан рәхмәт Сезгә, кадерле укытучыларыбыз!!!

          2013 нче елгы чыгарылыш студентлары исеменнән Зилә Фәсхиева

Без яулаган үрләр



Язлар җитте, кабат кошлар кайтты, кабат сессия!.. Быел 
бигрәк тә иртә килде шул ул. Әле үткән семестр ахырыныдагы «тоз 
сибелгән әче торма тәм»ен хәтерләтүче имтиханнарны онытырга да 
өлгермәгән идек, инде хәзергесе ишек кага. Шулай да бу мөхтәрәм 
әфәнде белән артык кызмыйча гына, үзеңне кулда тотып, урыныңны 
белеп кенә сөйләшергә кирәк. Югыйсә, ахыры начар тәмамланырга 
мөмкин. 

Никадәр генә катлаулы булмасын, яратам мин сессия вакытын. 
Әлеге көннәргә күпме билгесезлек, көтү, гаҗизләнү, өмет сыйган...  
Бу кадәрле хисләр өермәсен без ярты ел уку дәверендә дә киче-
реп өлгермибездер, мөгаен. Уку елы дәвамында җайлана алмаган 

мөнәсәбәтләр дә күз ачып йомганчы үз урынына кайта. Имтихан 
фәннәре турында әйтүем, семестр буе аңлашылмаган кебек булса 
да, өч көн эчендә биш бармагың кебек белә башлыйсың. Ә инде 
бишлегә биреп чыккач, бу фәннән дә җиңелрәк һәм аңлаешлырак 
башка фән була алмас кебек тоела... Шулай итә-итә уку еллары да 
берсен-берсе алыштыра. Яңа карашлы студентлар килә. Студентлар 
дигәннән, үзләре быелгы экстрималь шартлар турында, гомумән, 
имтихан турында ни уйлыйлар икән? Бу семестрның кыска булуы-
на ничек карыйлар? Гадәти булмаган 4 айга сузылган каникулны 
ничек үткәрмәкче булалар?

 Аларның фикерләре белән дә танышып китик.

Света, 2 курс
Бу – беренче яктан куанычлы факт 

булса (ни дисәң дә студент өчен 4 ай ял 
– уникаль күренеш бит!), икенче яктан 
– үз авырлыклары да бар: тиз арада 
контроль эшләрне эшләп, иҗади эшләрне 
тапшырып, курс эшләрен якларга кирәк. 
Зачет-имтиханнарга әзерләнергә дә 
вакыт азрак булуы авыр. Ләкин семестр 
дәвамында тырышып укыганнарга әллә ни 
зыяны тимәс дип уйлыйм. 

Жәйге каникул озын булуы безгә файдага 
гына. Май аенда туган ягыма кайтып ял 
итеп, йорт-кура эшләрендә ярдәм итсәм 
(авылда эшнең кызган мәле ич!), июнь аенда, 
Аллаһ боерса, безне кызыклы сәяхәт көтә. 
Профессор Фәрит Йосыпович җитәкчелегендә 
Новосибирск өлкәсенә диалектологик 
практикага чыгарга дип торабыз. Июль 
аенда исә, Универсиадада волонтер буларак 
катнашам. Калганын инде күз күрер. 

Гөлчәчәк, 3 курс
Җәйге сессиянең майда бетерелүе бер 

яктан яхшы, студент халкы күбрәк ял итә 
алачак, әлбәттә. Мондый кыска семестр әле 
тарихта беренче генәдер. Шулай да ул үзе 
белән шактый кыенлыклар да алып килә, уку 
процессы тәмамланырга өлгермәгән әле, 
инде зачетлар, имтиханнар терәлде, аларга 
да әзерлексез барып булмый бит. Ә әдәбият 
кебек фәннәрдән имтихан бирүчеләргә укыр 
өчен материал шактый күп!

Ә инде каникулга килгәндә, мин аны һәр 
елдагыча авылда үткәрермен дип уйлап 

торам, әмма Универсиада вакытында Казанда 
булу сәбәпле, быел җиләкләр өлгергән 
вакытта шәһәрнең тузанлы һавасын сулап 
йөрербез инде, Универсиада ел саен булмый 
бит, шуңа күрә быел исә алдагы елларда 
җыйган җиләкләр белән канәгатьләнеп торсак 
та ярар! Җылы, яңгырлы җәйләр булсын иде 
быел, яңгырлар булмагач, авыл халкына да 
шактый кыенга туры килә бит!

Гөлия, 3 курс
Казаныбызда Универсиада уздырылуы, 

әлбәттә, зур вакыйга. Төрле ил 
вәкилләре белән танышу, аларга мәшһүр 
башкалабызның бай тарихын күрсәтү – 
үзе бер горурлык. Әлеге Универсиадада 
катнашуым белән мин бәхетле. Спорт 
ярышларында үзебезнекеләр өчен җанатар 
булачакмын. 6 июль көнне безне зур тантана 
көтә дип уйлыйм. Барлык студент-волонтер 
халкына зур сабырлык телим.

Нурсия, 1 курс
Быел, әлбәттә, Казаныбызда җәйге 

Универсиада булу сәбәпле, укуларны иртә 
бетерәбез, эшләрне тиз тотабыз. Алдагы 
тулы 4 айда рәхәтләнеп ял итәргә исәп. 
Минемчә, ул яллар үтә дә кызык, яхшы, 
файдалы үтәргә тиеш. 

Әлегә планнарым күренми, җәйге 
Универсиада вакытында волонтер булачакмын. 
Ә калган вакытын бераз акча эшләү 
нисбәтеннән, эш эзләрмен. Бөтен студентларга 
да сабырлык телим. Бөтенебез бердәм булсак, 
бөтен авырлыкларны да җиңәрбез дип уйлыйм.

Рәзилә, 1 курс
Әлеге семестрның кыска булуына 

уңай карыйм. Бу, минем өчен, якыннарым 
янәшәсендә күбрәк торачакмын, әти-әниемә, 
ниһаять, ярдәм итә алам дигән сүз. Мин 
әлеге ялларны файда белән үткәрәсем 
килә. Барып чыкса,берәр жиргә эшкә кереп 
алырга иде планнар, Аллаһ боерса. Шулай ук, 
Универсиаданы да зарыгып көтәм, бу минем 
өчен зур ачыш булыр дип өметләнәм!

Ленар, 2 курс
Минем өчен бу менә дигән форсат – ял 

итәр өчен. Җәйгә планнар күп. Тыгыз график 
инде төзелгән дисәң дә була.

Гөлназ, 3 курс
Шәхсән минем өчен авыр булмады, чөнки 

үткән елны сессияне майда ябып, Анапага 
әйдаман булып эшләргә киттем. Бу елгы 
сессия дә шуны хәтерләтте. 

Үзем дә Универсиадага әзерләнү 
процессында кайнагач, әлеге күренешне мин 
бик яхшы аңлыйм. Хәзерге вакытта мин янгын 
сүндерүчеләр командасында. Универсиадада 
без МЧС линиясе буенча волонтерлар 
буларак катнашачакбыз. 

4 ай каникулга килгәндә, 
университетыбызның күпчелек студентлары 
волонтер. 2 айга якын вакыт Казанда үтәчәк. 
Оештыру комитеты, транспорт мәсьәләсе, 
кунакларны озатып йөрү, каршы алу, матбугат 
чаралары белән эшләү, спорт ярышларын 
җайлау-көйләү һ.б. эшләр волонтерлар 
җилкәсенә төшә.

Волонтерларның рекрутинг үзәге ачылгач, 
алар аккредитация үтә башладылар. Шул 
вакытта бик күп танышларым икеләнеп, 
«волонтер булып калыргамы икән, юкмы 
икән?» дигән сорау белән мөрәҗәгать 
итә башлаганнар иде. Әлбәттә калырга! 
Мондый сорау, гомумән, булырга тиеш 
түгел! Универсиада! Ул бит ел саен була 
торган чара түгел! Кемдер күпме акча түләп 
шул спорт уеннарын карарга килергә әзер, 
ә безнең шул вакыйгалар үзәгендә кайнау 
мөмкинлеге була торып икеләнеп ятабыз. 
Универсиада – ул тарих. Илебезнең тарихына 
кереп калачак чара ул. Анда дөньяның төрле 
почмакларыннан җыелган меңләгән студент 
катнашачак, һәм шул исәптән – син дә!

Нияз, 1 курс
Беренче курс һәр студент өчен дә 

бик мөһим, шуңа да без беренче көннән 
үк җиңнәрне сызганып уырга керештек. 
Беренче семестр сизелмичә дә үтеп 
китте, ләкин икенчесе катлаулырак булды, 
әлбәттә,чөнки бик кыска вакыт эчендә 
югары баллар жыюы авыр, экзамен-
зачетлар да шактый иде... Беренче карашка 
ерып чыга алмаслык булып тоелса да, җәй 
көне 4 ай ял итәчәгемне искә төшереп 
тордым һәм беренче курсны уңышлы гына 
тәмамладым. Хәзерге вакытта авылымда 
куңелле ял итәм. Җәйге универсиада 
вакытында мине дә волонтер итеп алдылар, 
мин моңа бик шат,чөнки анда үзем өчен 
яңалыклар ачармын, яңа дуслар белән 
танышырмын, дип өметләнәм... 

Сессия...

Югары уку йортлары арасындагы элемтәләр 
һәрдаим ныгып тора. 14нче майдан 18енә кадәр Алтай 
республикасының башкаласы Таулы Алтайда (Горно-
Алтайск) узган Бөтенроссия студентлар олимпиадасында 
катнашкан студентларыбыз моңа тагын бер тапкыр инанып 
кайттылар. Төрки телләр һәм әдәбияты, фольклоры буенча 
үткәрелә торган бу сынауның нәкъ менә Алтайда уздырылуы 
да юкка гына түгел. Билгеле булганча, төрки халыкларның 
борынгы Ватаны – Алтай. Шунлыктан 7 ел рәттән төрки 
кардәшләр искиткеч гүзәл табигатьле Алтай таулары 
арасында урнашкан Таулы Алтай дәүләт университетында 
очраша.

Быелгы сынауларда Казан (Идел буе) федераль 
университетыннан беренчеләрдән булып Филология һәм 
сәнгать институтының татар филологиясе бүлегендә белем 
алучы III–IV курс студентлары (Космодемьянская Алинә, 
Фәрзиева Алисә, Юсупова Альбина, Якупова Лилия, Яппарова 
Гөлназ) катнашты. 5 кешелек команданың җитәкчесе буларак 
татар теле тарихы һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты 
Кадыйрова Энҗе Хәнәфи кызы да барды.

Олимпиадада Татарстан, Башкортстан, Тува, Хакасия, 
Якутия, Алтай республикаларыннан 9 команда көч 
сынашты. Олимпиада үзе ике көн дәвам итте. 15нче май 
көнне сынауда катнашучылар төрки телләр тарихы, тел 
белеме буенча биремнәрне үтәделәр. Жюри әгъзалары 
искәртүенчә, быелгы биремнәр Дәүләт стандартлары 
нигезендә эшләнгән иде. Беренче карашка җиңел булып 
тоелса да, бу эш студентлардан күп көч, тырышлык һәм 
игътибарлылык таләп итте.

Таулы Алтай дәүләт университетының алтаистика һәм 
тюркология кафедрасы укытучылары килгән кунаклар өчен ял 
программасын төзүгә дә зур игътибар биргән. Олимпиададан 
соң ук А.В.Анохин исемендәге Милли музейга экскурсия 
оештырылды. Шул ук көнне кичен, командаларны бер-берсе 
белән якыннанрак таныштыру максатыннан, сәламләү 
өлеше үткәрелде. Делегацияләрнең чыгышлары Алтай 
студентларының музыкаль бүләкләре белән үрелеп барды. 
Университет бинасыннан чыкканда барлык кунакларның 
да, хуҗаларның да йөзләрендә якты елмаю балкый иде, 
һәркем бу кичәдән канәгать калды. Күтәренке күңел белән 
таралышкан студентлар икенче көнне төрки әдәбият һәм 
фольклор буенча көч сынашырга кабаттан университет 

бинасына җыелдылар. Бу көнне инде алар барысы да таныш, 
елмаюлы йөзләре белән бер-берсен сәламләп күреште. 
Сынаудан соң шулай ук студентларга күңел ачу программасы 
төзелгән иде. Ике автобуска төялеп, алар Таулы Алтай 
шәһәрендәге иң биек (641 м) тауга менделәр. Тау башында 
бар халыкның күзе яна; кунаклар әйтеп бетергесез, сүзләр 
белән генә җиткерә алмаслык хис-тойгылар ташкынында 

калган иде. Һич икеләнүсез, бар кеше дә тауларга гашыйк 
булып калгандыр дип әйтергә мөмкин иде. Таудан төшкәч, 
киенеп-ясанганнан соң, Алтай кунаклары Милли театрга 
юнәлде. Репертуардагы «Комнар арасындагы хатын-кыз» 
исемле спектакльне карагач, тамашачылар фәлсәфи 
уйларга чумды. Чыннан да, уйландырырлык иде шул әсәр 
сюжеты...

...17нче майда үткәрелгән бүләкләү тантанасыннан КФУ 
студентлары да күтәренке кәеф белән чыкты. Ике кызыбыз 
номинацияләрдә Мактау грамотасы белән бүләкләнде: 
Космодемьянская Алинә «Генеологик классификацияне 
әйбәт белүче» номинациясендә җиңсә, Юсупова Альбина «Иң 
яхшы иҗади эш» авторы итеп танылды. Команда җитәкчесе 
Э.Х.Кадыйровага да, ФСИ директоры Р.Р.Җамалетдиновка 
да Рәхмәт кәгазьләре тапшырылды. 

Олимпиада белән параллель рәвештә студентлар 
арасында фәнни проектлар конкурсы да үткәрелде. Татар 
филологиясе бүлеге студентлары, Аяз Гыйләҗев, Әмирхан 
Еники, Рабит Батулла һәм башка әдипләребезнең татар 
телендәге һәм төрекчәгә, русчага тәрҗемәләрен төрле 
аспектларда тикшереп, кызыклы материалларга бай булган 
эшләр белән катнашты. «А.Гыйләҗевның татар телендәге һәм 
төрекчәгә тәрҗемә ителгән әсәрләрендә парлы сүзләрнең 
кулланылыш үзенчәлекләре» дигән темага язылган хезмәте 
белән Алисә Фәрзиева фәнни эшләр конкурсында беренче 
урынга лаек булды.

Соңгы көнне кунаклар өчен Чемал районына экскурсия 
оештырылды. Искиткеч гүзәл табигать, мәһабәт таулар, 
шаулы Кадын (Катунь) елгасы – барысы да күңелләргә 
мәңгелеккә кереп калды. Экскурсияне дәвам итеп, кунаклар 
танылган рәссам, сәясәт һәм җәмәгать эшлеклесе Г.И.Чорос-
Гуркин музеена юнәлделәр. Кичке ашны исә Таулы Алтай 
дәүләт университеты студентлары аерым бер өйдә әзерләгән 
иде. Табындагы милли ризыклар кунаклар күңеленә хуш 
килде. Кичәне җанландырып, төрле команда студентлары, 
үзләре үк инициатива күрсәтеп, кызыклы уеннар уйната 
башладылар. Төрле республикалардан килгән төркиләр 
арасында дуслык җепләре тагын да ныгыды. Фотоларга 
төшеп, адреслар алмашып, моңсуланып кына таралыштык.

Гомумән алганда, Казан командасы әлеге олимпиададан 
бик канәгать калды. Поездда узган 2 тәүлек тә бу кадәр 
тойгыларны баса алмады. Күтәренке кәеф, бер кочак уңай 
хис-кичерешләр, әйтеп аңлата алмаслык бай эмоцияләр 
һәм, иң мөһиме – Алтайдан рухи байлык туплап кайттык. 
Төрледән-төрле идеяләр, яңа фикерләр туды.

Әлеге олимпиаданы үткәргән оештыручыларга  барлык 
катнашучылар исеменнән зур рәхмәтләребезне җиткереп, 
мондый очрашулар киләчәктә дә дәвам итсен һәм зуррак 
географияне иңләсен иде дигән теләктә калабыз. Шулай ук 
ерак юлга хәер-фатиха белән озатулары, шундый мәртәбәле 
ярышларда катнашу өчен барлык мөмкинлекләрне дә 
тудырулары, студентларының уңышларына ышанып, 
алар өчен җан атып торулары өчен университетыбыз, 
институтыбыз һәм татар филологиясе бүлеге җитәкчелегенә 
зур рәхмәтләребезне җиткерәбез! 

Алисә Фәрзиева

Тәнкыйть – кирәкле шәйдер. (Г. Тукай)
Газетага карата булган фикерләрегезне vk.com сайтындагы 
«Раушан»ны укыйсыңмы? төркемендә калдыра аласыз.
Хөрмәт белән, «Раушан» редколлегиясе.
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