
Уку йорты үз эшчәнлеген 1978-79 ел-
ларда башлап җибәрә. Аның төп макса-
ты булып, Казан федераль университе-
ты, аның эшчәнлеге белән таныштыру, 
укучыларны кызыксындырып, уку йор-
тына җәлеп итү тора.

Биредә ел саен биш йөзләп укучы 
белем алып чыга. Университетта бар - 
лыгы алты факультет бар: фи зи-
ка-математика, астрономия, хи мия-  
биология, филология, җәмгыять 
фәннәре һәм тел мәктәбе. Укырга кон-
троль эшләр һәм махсус башкарыл-
ган тест нәтиҗәләре ярдәмендә ка-
бул итәләр. Конкурс зур, гадәттә, бер 
урынга 2-3 кеше туры килә. Дәресләр 
1 октябрьдә башлана. 8-11 сыйныф 
укучылары атнасына ике-өч тапкыр 
Казан федераль университеты база-
сында эшли торган лабораторияләрдә, 
китапханәләрдә шөгыльләнәләр. Алар 

өчен махсус лекцияләр укыла, практик 
дәресләр, лаборатор эшләр, индиви-
дуаль консультацияләр уздырыла. Бе-
лем дәрәҗәсен елга ике тапкыр кышкы 
һәм язгы сессияләр барышында зачет-
имтиханнар ярдәмендә тикшерәләр. Ел 
саен курслар тәмамлана, яңа уку елын-
нан икенче программа буенча укый 
башлыйлар. Әлегә Кече университетка 
Казан мәктәпләре укучылары гына ка-
бул ителә. Киләчәктә укуны дистанци-
он рәвештә алып бару һәм республика 
мәктәпләре белән хезмәттәшлек итү 
планлаштырыла. 

Кече университетның психологик һәм 
профориентацион эшчәнлегенә дә басым 
ясыйсы килә. Яшь психолог мәктәбе (9-11 
сыйныф укучылары) практик психология 
өлкәсендә яңа белем һәм тәҗрибәләр 
алу мөмкинлеге тудыра. Ул югары сый-
ныф укучыларына һөнәр сайлауда, үзенең 

шәхси потенциалын аңлатуда ярдәм итә. 
Шулай ук укучылар өчен онлайн тест-
лаштыруларда, төрле тренингларда 
катнашу, психологтан консультация алу 
мөмкинлеге бар. Чит телне тирәнтен 
һәм тиз арада өйрәнергә теләүчеләргә 
«Тел барьерын үтү» тренинглары эшли. 

Шулай ук Кече университет төбәкара 
предмет олимпиадалары уздыра. Алар-
да Россия төбәкләреннән һәм БДБ 
илләреннән 9-11 сыйныф укучылары кат-
наша. Олимпиада төп предметлар буен-
ча ике турда үтә. 

Кече университет кысаларында-
гы «Квант» – җәйге профиль мәктәбе 
эшчәнлеген 1972 елда башлап җибәрә. 
Башта ул физик юнәлеш буенча гына 
эшли, ә 1973 елдан башлап, физика-
математика юнәлешен ала. Ел саен ул 
үзенә республикадан һәм Россиянең 
төрле төбәкләреннән 200гә якын төрле 
олимпиада һәм конференция җи ңү че-
ләрен кабул итә. 

22 апрель көнне И.Гафуров җи тәк-
челегендә ректоратның чираттагы 
утырышы узды. Беренче булып, Ад-
министратив эшләр буенча проректор – 
аппарат җитәкчесе а.Хашов контроль 
йөкләмәләрнең үтәлеше белән таныштыр-
ды. Бу уңайдан Кремль урамы 27 йорт адре-
сы буенча урнашкан бинаны кулланылышка 
алу мәсьәләсе каралды. Аның мәйданы зур, 
бинаны нинди максаттан файдалану турын-
да уйларга кирәк. Куркынычсызлык буенча да 
кайбер кимчелекләр бар. Универсиада авы-
лында камералар тиешле дәрәҗәдә эшли, ә 
менә төп бина һәм уку йортының башка кор-
пусларында хәл итәсе проблемалар бар. Бу 
мәсьәләгә ректор аеруча җаваплы карарга 
кушты. Уку йортының халыкара эшчәнлеге 
турында Тышкы элемтәләр буенча прорек-
тор Л.Латыйпов институтлардан алын-
ган мәгълүматлар буенча әзерләнгән хисап 
җиткерде. Соңгы өч ел эчендә чит илдән ки-
леп укучы студентлар саны 54 процентка 
арткан. Барлыгы 47 халыкара проект тор-
мышка ашырылган. Чит ил уку йортларын-
нан лекция укырга 30 галим чакырылган, 
моннан тыш безнең уку йортында 13 укыту-
чы даими рәвештә эшли. «Югары квалифи-
кацияле фәнни кадрларны аттестацияләү 
системасын модернизацияләү концепци-
ясе» проекты буенча Фәнни эшчәнлек бу-
енча проректор д.нурГаЛИев чыгыш 
ясады. Ахырдан янә өч мәсьәлә карал-
ды. Алар компьютерларны яңарту, Физи-
ка институтының атом-төш физикасы ла-
бораториясен ли цензияләштерү, КФУда 
нәшрият эшен үзгәртеп кору кирәклегенә 
бәйле иде.

15-18 май көннәрендә Санкт-Петербург 
шәһәрендә узган Халыкара юридик фо-
рум барышында Казан федераль уни вер-
ситетының юридик факультет студенты 
С.аЛекСандровны роССИя юрИСт-
Лар аССоцИацИяСенең аппа-
рат ҖИтәкчеСе урынбаСары итеп 
билгеләүләре турында хәбәр иттеләр. Чара 
Россия Хөкүмәте Рәисе Д.Медведев һәм 
башка югары дәрәҗәле вәкилләр катна-
шында үтте. 

18 май көнне КФУ студенты дИнә Га-
рИпова Швециянең Мальмё шәһәрендә 
узган «евровИденИе-2013» халыкара 
җыр бәйГеСендә бИшенче урын 
яуЛады. Татарстанның атказанган арти-
сты 10 саны астында инглиз телендә «What 
if» җыры белән чыгыш ясады. (Бу хакта ту-
лырак алдагы санда укый аласыз).

20 май көнне Казан университетының Та-
рих музеенда, БДБ илләре һәм Россия юга-
ры уку йортларының яшь галимнәренә бу-
лышлык күрсәтү уңаеннан, бишен че тапкыр 
«оптЭк» компанИяСенең Грант-  
Ларын тап шыру тантанасы булды. КФУ-
дан «Биология» юнә лешендә Фундаменталь 
медицина  һәм биология институтының ге-
нетика кафе драсы соискательләре В.Со-
ловьева һәм И.Старостина, «Медицина» 
юнә ле шен дә шул ук институтның биохи-
мия кафедрасы галимнәре Д.Сәйфуллина 
һәм А.Мар тынованың проектлары югары 
бәяләнде.

20 май көнне КФУда «казан юГары 
уку йортЛары СтудентЛарының 
мИЛЛәтара аңЛашуы, тоЛерант-
ЛыГы һәм ГражданЛык тИң дәш-
ЛеГе» дип аталган түгәрәк өстәл үтте. 
Әлеге актуаль мәсьәләләр хакында Казан 
дәүләт милли тикшеренү технология уни-
верситеты, Казан дәүләт энергетика уни-
верситеты һәм КФУның чит ил студентла-
ры сөйләште.

Пусан милли университетында КФУ һәм 
Корея вузының Гуманитар фәннәр коллед-
жы арасында студентлар алышу турында-
гы килешүгә кул куюны билгеләү йөзеннән, 
фотокүрГәзмә ачыЛды. Килешү 
нигезендә һәр семестрда КФУның Корея-
ны өйрәнүче 2 студенты ПМУ белән алы-
шу программасында катнаша ала. Алар 
вузда уку өчен, түләүдән азат ителәләр. 
Күргәзмәдә Казан университеты матбугат 
үзәге тәкъдим иткән студентларның уку, 
тору һәм ял итү шартларын тасвирлаган 
фотолар урын алган. Күргәзмә 18 июньгә 
кадәр эшләячәк. 

Ахыры 2нче биттә.
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Кече университет 
зур канатлар куя!

В а к ы й г а л а р  э з е н н ән

Киләчәгебез – гуманитар фәннәр!

21 май көнне кФУда «Ad AstrA per AsperA» дип аталган социомәдәни тикшеренүләр өлкәсендәге Фәнни-
тикшеренү эшләре конкУрсына йомгак ясалды. анда татарстан югары УкУ йортларында УкУчы стУдент һәм 
аспирантлар катнашты. 

12+

21-22 май көннәрендә кече УниВерситетта чыгарылыш кичәләре Узды. 
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Ахыры 2нче биттә.

Динара МиннекАевА, хәбәрче

Ләйсән исхАковА, Гаммәви коммуникация 
һәм социаль фәннәр институты

kpfu.ru сайты  материаллары 
файдаланылды. Д
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Б е л е м  Б а с к ы ч л а р ы

Әлеге бәйге КФУның Җәмгыятьләрне модернизацияләү буен-
ча чагыштырма эзләнүләр институты тарафыннан оештырыл-
ды. Быел беренче мәртәбә генә уздырыла торган бу конкурс ка 
республикабызның төрле югары уку йортларыннан һәм Фәннәр 
Академиясеннән барлыгы 30 эш кабул ителгән. 

Чарада КФУның фәнни эшләр буенча проректоры Данис 
Нургалиев та катнашты. Ул гуманитар фәннәрнең бүгенге 
хәле, киләчәге хакында фикерләрен җиткерде. «Гуманитар 
фәннәр техника, физика, биология һ.б фәннәр киселешендә 
яши. Киләчәк белем бирү системасы гуманитариягә коры-
лачак», – дип белдерде ул чыгышында. Бәйгенең йомгаклау 
өлешендә Җәмгыятьләрне модернизацияләү буенча чагыш-
тырма эзләнүләр институты хезмәткәрләре үзләренең эшләре, 
проектлары хакында мәгълүмат бирде.



У
кучыларга КФУның таныл - 
ган галимнәре лекция-
ләр укый. Аларга, фәнн и 
эш белән шө гыльләнү- 

дән тыш, рәхәтлә неп ял итү мөм  - 
кинлеге дә бирелә.

Кече университет ба засында 
ел саен Н.И.Ло бачевский ис. 
Идел буе фәнни конференциясе 
үтә. Беренче тапкыр ул шәһәр 
күләмендә 1980 елда уздыры-
ла. Анда Кече университетның 
50 укучысы катнаша. 2000 елда 

конференция Идел буе статусын 
ала. Катнашучылар чыгыш ясап 
кына калмый, алдынгы галимнәр 
белән дә аралаша. 

Быел утыз дүртенче чыгары-
лышта 8-10 сыйныфтан Кече уни-
верситетны тәмамлаучы 300 уку-
чыга – сертификат, 11 сыйныфны 
тәмамлаучы 80 укучыга таныклык 
тапшырылды. Казан федераль 
университетына кергәндә, Кече 
университетны тәмамлаучылар 
өчен бернинди ташламалар да 
каралмаган. Ләкин бу мөһим фак-

тор түгел. Биредә белем туплау 
киләчәккә ныклы нигез сала, уку-
чыларны мөстәкыйль тормышка 
әзерли, университеттагы темпка 
өйрәтә, иң мөһиме, дө рес һөнәр 
сайларга яр дәм итә. Кече уни-
верситет укучылары төрле 
дәрәҗәдәге олимпиада һәм 
конференцияләрдә катнашып, зур 
җиңүләр яулый. Аны тәмамлаган 
укучылар, югары уку йортына 
кергәч тә, югалып калмый, ә уку-
да да, эштә дә, тормышта да зур 
уңышларга ирешә.

Э
лизабет боc п-
флуг – Йельс 
универ сите ты - 
ның (АКШ) ас-

пиранты, стажер һәм 
тарихчы. Ул 2012 елның 
сентябреннән алып, 2013 
елның маена кадәр Ка-
зан университетында 
стажировка үткән. «Мин 
9 ай диярлек биредә та-
тар телен өйрәндем. Ат-
насына 8 сәгать укырга 
туры килә иде. Җиңел 
булды, дип әйтмәс идем, 
әмма укытучыларым яр  - 

дәм иттеләр, таяныч бул-
дылар. Нәтиҗәсе: ме-
н ә сезнең белән татар-
ча сөйләшеп утырам». 
Америка кунагының чын 
татарча, бер дә авыр-
сынмыйча сөйләшүен 
тың лау җан рәхәте бул-
ды. Бу, беренче чиратта, 
Филология һәм сәнгать 
институтының тәрҗемә 
һәм мәдәниятара бәй-
ләнешләр бүлеге укыту-
чыларының хезмәт нә-
тиҗәсе. 

Элизабетның татар те - 

ле белән кызыксынуы, 
аны өйрәнү өчен бик ерак-
тан килүенең сәбәбе дә 
бар: ул татар зыялылары 
турында диссертация яза. 
Йельс университетын-
да архивта да эшләгән. 
Америкада мондый тема 
белән кызыксыну, аның 
фәнни яктан тикшерелүе 
та тарларның көчле по-
тенциалы турында сөй-
ли. «Мин мөселман һәм 
төрки дөньяларны өй-
рәнәм. Миңа аларның 
дини, мәдәни, рухи тор - 

мышларын, башка мә - 
дә ниятләр белән бәй-
ләнешләрен, аларның 
ни  чек барлыкка килүен 
тикшерү бик ошый. Шуңа 
күрә диссертациямнең 
темасы да бу юнәлешкә 
бик якын. Татар зыялыла-
ры Советлар Союзында, 
Төркиядә һәм Европада 
да булган. Алар турында 
мәгълүмат туплар өчен, 
архивта эшләдем. Үз 
эшемнән канәгать: бик 
бай материал тупладым, 
татар телен өйрәндем, 
күп кешеләр белән ара-
лаштым, танышты м. Хә - 
зер бар булган мәгъ-
лүматны энә күзеннән 
үткәреп, эш ләргә һәм 
эшләргә ге нә!»

Эзләнү барышында 
яшь галимә бик күп кы-
зыклы фактларга тап 
булган: «Латин һәм гарәп 
графикаларын чагышты-
рып, татар теленә кайсы 
күбрәк туры кил гәнлеген 
билгеләү кызык тоелды. 
Бу минем өчен яңа әйбер 
иде һәм анда бик күп со-
рауларым да туды. Алар 
арасында бәйләнеш эз-

ләргә, шундый катлаулы 
әйберләрне тикшерергә 
яратам!» – дип көлеп куй-
ды Элизабет. 

Бу кызга сокланмый 
мөмкин түгел: чит тел 
үзләштергән арада, шул 
телдә язылган архивта 
эшләве, үзенең фәнни 
юнәлешен шулкадәр яра-
туы ихтирам хисе уята. 
Уйлап карасаң, Амери-
када мөмкинлекләр дә 
күбрәк шикелле: «КФУ 
белән Йельс уку йорты 
арасында аермалар бар 
һәм алар күп. КФУ – бик 
матур һәм зур универси-
тет, аның бай һәм кызы-
клы тарихы бар. Йельс – 
Америкадагы иң яхшы 
университет, анда мате-
риаллар да күп, ә менә 
татар теле юк! Ул КФУда 
гына!» 

Бу көннәрдә Элиза-
бет кире туган ягына 
кайтырга әзерләнә. Ка-
зан университетында 
туплаган тәҗрибәсе аңа 
киләчәктә кирәк булыр 
дип ышанабыз һәм аңа 
иҗат уңышлары теләп 
калабыз.
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Башы 1нче биттә.

«Ул КФУда гына!»

DARELFONYN
УниверсиTеT

«Эстафета безгә 
бирелде!»

дУ с л ы к к ү п е р е

К
онференция төрек лә  р - 
нең талантлы ша гый-
ре, җәмәгать эшлек ле - 
се, сәясәтче, мил  ли ге - 

рой дәрәҗәсендәге шә хес – Мех-
мет Акиф Эрсой истәлегенә ба-
гышланды. 1984 елда Төркиянең 
башкаласы Анкарада аның 
исемендәге фәлсәфә һәм сәнгать 
фонды оеша. Әлеге фонд конфе-
ренцияне үткәрүдә булышлык 
күрсәтә һәм финанс ягыннан да 
ярдәм итә. Конференция Бакуда 
уздырылса да, төп оештыручы-
лар булып, Төркия вәкилләре 
тора. Чара, Кавказ университе-
ты белән берлектә, 16-18 май 
көннәрендә үткәрелде. Биредә 
12 илдән 104 галим катнашты. Бу 
конференциянең төп максаты – 
бөтен төрки халыкларга билге-
ле булган шәхесләрне таныту; 
төрки халыклар арасындагы 
бөек кешеләрне популярлаш-
тыру; галимнәрнең эшчәнлеген, 
бер-берләре белән аралашуын 
арттыру. 

Конференциянең бик кызык 
ягы бар: ул һәр елны төрле 
илдә үткәрелә. Киләсе елга ча-
раны КФУда үткәрергә дигән 
резолюция кабул ителде. Аңа 
11 ил вәкилләре (Азәрбайҗан, 

Төркия, Кыргызстан, Татарстан, 
Казахстан, Үзбәкстан, Мисыр, 
Македония, Сербия, Грузия) 
кулларын куйды. 

Конференция берьюлы ике 
шәхескә багышлана: Мехмет Эр-
сой һәм чара үткәрелгән илдәге 
аңа тиңләшә алырдай шәхескә. 
Азәрбайҗанлылар шагыйрь, җә- 
мәгать эшлеклесе Хөсәен Җә-
витне тәкъдим иткән. «Эста-
фета безгә бирелде һәм без 
дә Мехмет Эрсойга тиң кеше-
не сайлап алырга тиеш була-
быз», – дип белдерде Флера 
Сәйфулина. Бу конференциядә 
Флера Сәгыйтовна мөселман 
дөньясына танылган, 20 гасыр 
башында Төркиядә, Япониядә, 
Кытайда булып, ислам динен 
таратып йөргән Себер татары – 
Гәбдрәшит Ибраһимов, аның 
иҗаты һәм эшчәнлеге турында 
чыгыш ясады. 

Чыннан да, эшчәнлек шу н дый 
рухта алып барылса, аның нә-
тиҗәсе дә үзен озак көттермәс. 
Милли галим нә ребезне өйрән-
гән вакытта, башка халык га-
лимнәре белән чагыштырып 
ка рау бик кызыклы. Юкка гына 
«һәрнәрсә чагыштыруда беленә» 
дип әйтмиләр бит!

Филология һәм сәнгать инститУтының татар Филологиясе 
Бүлеге чит илдә Уздырылган конФеренцияләрдә катнашУын 
дәВам итә. татар Филологиясе Бүлеге мөдире Флера 
сәйФУлина Узган атнада азәрБайҗанның Башкаласында үткән 
«төрек һәм ислам дөньясының күренекле мәгъриФәтчеләре» 
исемле симпозиУмда БУлып кайтты.

Алинә сАДыйковА, 
хәбәрче

кФУ кУнаклар каБУл 
итәргә, тәҗриБәсе 
Белән Уртаклашырга 
һәм, шУл рәВешле, 
яңа дУслар таБарга 
ярата. Ул дУсларның 
халкыБыз, аның 
тарихы, татар теле 
Белән кызыксынУларын 
Белү күңелдә аңлатып 
Бетермәслек горУрлык 
хисләре Уята.
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   Сулдан уңга: Э.Боспфлуг укытучысы Э.Динмөхәммәтова белән. 
Ленар Мөхәммәтшин фотосы.

Киләчәгебез – 
гуманитар 
фәннәр!
Башы 1нче биттә.

К
үптән түгел генә оеш-
кан бу институт якын 
арада «Чагыштырма со-
циаль анализ» ма гистр 

программасын тормыш ка ашы - 
рырга җыена. Ул хәзерге со-
циаль күренешләрне анализ-
лый һәм әһәмиятле социаль 
мәсьәләләрне чишү юлларын 
тәкъдим итә белә торган бел- 
гечләр әзерләүне максат  итеп 
куя. Биредә студент һәм ас-
пирантларга фәнни эшне язу, 
аны төзәтү, яклау серләрен ача-
лар. 

«Ad astra per aspera» кон-
курсының нәтиҗәләренә кил-
гәндә, алар түбәндәгедән гый-
барәт: студентлар арасында бе-
ренче урынга – руслан митро-
фанов (КФУның Тарих инсти-
туты), ә аспирантлар арасында 
наталья чернова (ТР Фәннәр 
Академиясенең перспектив 
икъ тисади тикшеренүләр үзә-
ге) лаек булды. Алар фәнни 
эшләрен башкалар алдында 
тәкъдир итте. Чара ахырында 
катнашучыларга сертификат-
лар, ә җиңүчеләргә дипломнар 
тапшырылды.

Алинә сАДыйковА, хәбәрче

А
лексей Старобинский 
(фотода)  –  фи зик-теоре - 
тик, космология һәм грави - 
тация буенча фәнни эш-

ләр авторы, Рос сия Фәннәр 
академиясенең Л.Д.Ландау исе - 
мендәге теоре тик физи ка ин - 
ститутының баш фән ни хез- 
мәткәре. Галим А.А.Фри д ман 
исемендәге һәм То малл ха-
лыкара премияләре лауреа-
ты, О.Клейн медале белән бү-
ләкләнгән. А.Старобинскийның 
әлеге лекцияләр циклы өч көн 
дәвамында барды. Беренче көн - 
 не галим КФУның фәнни җәмә-

гатьчелегенә хәзерге кос мо ло-
гиянең стандарт моделе хакын-
да сөйләде. Галәм бик киң һәм 
күләме буенча чикләнмәгән бу-
лырга да мөмкин. Галим үз чыгы-
шында яңа төр материя – караңгы 
материя һәм караңгы энергия ту-
рында да фикерләрен җиткерде. 
Старобинский лекцияләренең төп 
максатын болай дип билгеләде: 
тың лаучыларны соңгы кырык 

елда космология өлкәсендә бул-
ган үзгәрешләр, яңалыклар, 
ачыш лар белән таныштыру. Га-
лим сүзләренчә, бүген Галәмнең 
95 проценты әлегә эксперимен-
таль рәвештә дәлилләнмәгән 
караңгы материя һәм энергиядән 
тора. Өстәвенә соңгы 30 ел эчендә 
Галәм ике тапкырга баеган һәм зу-
райган икән. Кайбер эксперимен-
таль күзәтүләр аның киңәюен төш 
һәм атом физикасы вәзгыятьләре 
белән аңлата. Элек Галәм үсеше 
ике тарихи чорга бүленеп каралса, 
бүген галимнәр дүрт чор булган-
лыгы хакында сөйли.

Кичә, ягъни 22 майда, Алек-
сей Старобинский «Эйнштейн 
һәм модифицияльләшкән гра ви - 
тациянең беренчел ка раң гы энер - 
гиясе моделе» дип исем лән-
гән темага лекция укыды. Цикл 
ахырында галим Эйнштейн һәм 
модифицияльләшкән грави-
тациянең беренчел ка раң гы энер-
гиясе моделен экс пе рименталь 
тикшерүнең хә зер ге хәле, кү-
зәтүләрдән чыгып, караңгы энер-
гия үзлеген реконструкцияләү ту-
рында сөйләде. 

21 май көнне кФУда россия Фәннәр академиясе галиме алексей староБинскийның 
лекцияләр циклы ачылды. академик космологиянең хәзерге мәсьәләләре Белән таныштырды.

Галәм бит ул, киң бит ул

Кече университет зур 
канатлар куя!

Б е з д ә  к У н а к  Б а р

Ләйсән исхАковА, Гаммәви коммуникация 
һәм социаль фәннәр институты
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пи о н е р и я к ө н е

Пионерлар булып калабыз!
илмир вәЛиев,
Математика һәм механика институты

«пионерлар» сүзен ишетүгә, кызыл галстУклы, пилоткалы Бер рәткә тезелгән Балалар күз 
алдына килеп Баса. чын пионер, УкУчы ролен генә түгел, хәтта җитәкче, Вожатый да БУлырга, 
тәртипле, матУр сыйФатларга, эш-гамәлләргә дә ия БУлырга тиеш.

дУ с л ы к к ү п е р е
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У
ральск шәһәреннән 
кил гән 17 магистр-фи-
лолог һәм 8 магистр-
тарихчы «Мәдәни диа-

лог: Россия-Казахстан» уртак 
программасы буенча белем 
эсти. Бу программа ФСИның 
тәрҗемә һәм мәдәниятара 
бәйләнешләр бүлеге, рус фи - 
лологиясе бүлеге, Тарих ин-
ститутының татар халкы та-
рихы һәм тюркология бүлеге 
укытучылары тарафыннан эш-
ләнгән. Лекцияләрне шулай 
ук татар филологиясе бүлеге 
укытучылары да укый. Аерым 
алганда, алар өчен «Әдәбиятта 
мәдәни диалог», «Дөнья әдә-
биятында көнчыгыш дини 
мәдәният», «Төрек телләрен 
укытуда инновацияләр» ке-
бек лекцияләр укылды. Шу-
лай ук магистрлар барлык 
китапханәләрдә үзләре өчен 
бай мәгълүмат туплап, диссер-
тация, китап авторлары белән 
шәхсән танышып, кызыксын-
дырган сорауларына җавап 
таба алды. 

20 май көнне Казахстан ма-
гистрлары өчен түгәрәк өстәл 
дә оештырылды. Алар та-
тар әдәбияты, бәйләнешләр, 
концептология буенча тәр-
җемә һәм мәдәниятара бәй-
ләнешләр бүлеге җитәкчесе, 
профессор Әлфия Йосыпова, 

шул ук бүлектән филология 
фәннәре кандидатлары, до-
центлар Мәдинә Саттарова, 
Фирүзә Сибгаева, Эльвира 
Динмөхәмәтова, татар фило-
логиясе бүлегеннән XX-XXI 
гасыр татар әдәбияты һәм аны 
укыту методикасы кафедрасы 
мөдире Әлфәт Закирҗанов, 
филология фән нәре кандидат-
лары, доцентлар Гөлфия Гай-
нуллина, Нурфия Йосыповалар 
белән аралашты. Һәр галимнең 
чыгышы магистрларда зур кы-
зыксыну уятты. Алар үзләре 
дә казах филологиясе буенча 
фикерләрен җиткерде. Әйтик, 
бездә концептология буенча 
шактый фәнни хезмәт яклан-
ган, ә Казахстан университеты 
магистрлары бу тема буенча 
тикшеренү эшләре башлаган 
гына әле. Укытучылар була-
чак галимнәргә диссертация 
язуның кайбер серләрен дә 
чиште. 

Әйтергә кирәк, мондый 
программа – тәрҗемә һәм мә - 
дәниятара бәйләнешләр бү - 
легенең беренче тәҗрибәсе. 
«Әлеге уку йортының казах 
фи лологиясе деканы Карлыга 
Үтәгәнова безгә мөрәҗәгать 
белән чыккач, бик теләп риза 
булдык. КФУның Көнчыгыш-
Казахстан дәүләт универси-
теты белән хезмәттәшлек итү 

турындагы меморандумы да 
бар. 72 сәгатьлек програм-
маны, магистрларның фәнни 
эш темаларын истә тотып тө-
зедек. Программаны үтәгәч, 
алар сертифифкат алачак», – 
дип, мәгълүмат җиткерде тә-
рҗемә һәм мә дәниятара бәй  - 
ләнешләр бү леге мөдире Әл-
фия Йосыпова. 

Магистрлар үзләре өчен 
Казан университетына килү-
ләренең нинди зур дәрәҗә 
икәнен кат-кат ассызыклый. 
«Без Казанда беренче тапкыр. 
Шәһәрнең гүзәлләген, та - 
рихи яктан гаҗәеп бай икәнен 
кү реп таң калдык. Стажи-
ровка дәвамында алган 
белемнәребезнең бәясе юк! 
Һәр лекция күзләребез һәм ко-
лакларыбыз өчен ләззәт бул-
ды. Тик ике атна вакыт бик аз 
дип уйлыйбыз. Казан федераль 
университеты галимнәренә 
биргән белемнәре, үзебезнең 
уку йорты җитәкчелегенә 
мондый мөмкинлек тудыр-
ганнары өчен, зур рәхмәт сүз-
ләребезне җиткерәбез», – дип 
фикерләре белән уртаклаш-
ты магистрлар. Алар шулай 
ук бездә китапханәләрнең 
фәнни әдәбиятка бай икән-
лекләрен, үзләре өчен күп яңа 
мәгълүмат, кызыклы факт-
ларга тап булуларын әйтте. 
Аларның уку йорты Болон 
процессына тулысынча күчеп 
беткән. Дәресләр 50 ми-
нут бара, укытучылар белән 
эшләүдән тыш, мөстәкыйль 
рәвештә дә фәнни-тикшеренү 
эшләре башкаралар. Яхшы 
укыган магистрларга 8-9 мең 
күләмендә стипендия түләнә, 
эшкә урнашу мөмкинлеге дә 
бирелә икән. 

Ике як та куйган максат-
ларына ирешкәндер, дип уй - 
 лыйм. Казахстан универси-
тетлары белән безнең хез-
мәттәшлек алга таба да шун-
дый нәтиҗәле булса иде.

Уй-максатларыбыз бер!
Динара МиннекАевА,
хәбәрче

15-25 май көннәрендә Филология һәм сәнгать инститУтында м.үтәмисеВ 
ис. көнчыгыш-казахстан дәүләт УниВерситеты магистрлары стажироВка үтә. 

Фән д ө н ь я с ы н д а

Беренче уртак 
проект

Ч
ара Казахстан фәннәр академиясе академигы, профессор, фи-
лология фәннәре докторы Зәки Әхмәтовның (1928-2002) тууы-
на 85 ел булу уңаеннан оештырылды. 

Конференция КФУның Филология һәм сәнгать институты 
һәм Л.Н.Гумилев исемендәге Милли Евразия университеты белән 
берлектә уздырылган беренче чара булды. Анда Төркия, Кыргыз-
стан һәм Казахстан галимнәре белән беррәттән, КФУ профессорла-
ры Х.Миңнегулов һәм Ф.Сәйфулина да катнаштылар. Шунысы игъ-
тибарга лаек: бу конференцияне уздыру идеясе 2012 елның октябрь 
аенда КФУда туа. «Көз көне бездә зур масштаблы халыкара фәнни 
конференция булды. Шул вакытта без Казахстанның Л.Н.Гумилев 
исемендәге Милли Евразия университеты белән бәйләнешкә кердек. 
Бу уку йортыннан безнең конфренциядә бер төркем галимнәр кат-
нашты. Шул вакытта без, алар белән сөйләшеп, кафедралар арасында 
(бездә татар әдәбияты тарихы кафедрасы, аларда казах әдәбияты та-
рихы кафедрасы бар) бәйләнешләр урнаштырырга кирәк дигән уртак 
фикергә килдек. Шушы сөйләшү нәтиҗәсендә, 3 май көнне Астанада 
ике кафедраның уртак конференциясе узды», – дип, фикерләре белән 
уртаклашты татар филологиясе бүлеге мөдире Флера Сәйфулина.

Чарада КФУ делегациясе 13 доклад белән катнашты. Каралган те-
малар төрле: әдәбият теориясе, әдәбият тарихы, төрки халыклар 
әдәбиятының үсешенә бәйле мәсьәләләр һәм башкалар. Конференция 
турында йомгак ясап, Флера Сәйфулина: «Быел көзгә бездә уртак кон-
ференция оештырырга дип килештек. Аспирант, магистрлар алышу 
программалары, стажировкалар үтү мәсьәләләре каралды. Безгә хәзер 
бәйләнешләрне өзмичә, аларны тагын да ныгытырга, уртак проектлар 
эшләргә кирәк, дигән уйлар белән кайттык», – диде. 

Максат-бурычлар куелган, шартлар тудырылган – Л.Н.Гумилев 
исемендәге Милли Евразия университеты вәкилләрен көтәсе генә 
кала. 

Алинә сАДыйковА, 
хәбәрче

шУшы көннәрдә астанада «з.әхмәтоВның Фәнни тикшеренүләре 
һәм хәзерге әдәБият Белеменең теоретик проБлемалары» темасына 
Багышланган халыкара Фәнни-теоретик конФеренция Узды. 
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алалар оешмасы – иҗ-
тимагый тормыш мәк-
тәбе ул. Анда катнашу 
буш вакытны файдалы 

һәм кызыклы итеп үткәрергә, 
шәхес буларак танылырга ярдәм 
итә. Бүген инде безнең буын 
пионерларның кем икәнлеген дә 
белми. 

Пионерия көне элек тә шун-
дый кызык, күңелле булган-
мы икән? Әлеге сорауны мин 
мәктәбебездә озак еллар буе ди-
ректор булып эшләгән, мә гариф 
өлкәсендәге уңышлары өчен Та-

тарстанның фән һәм мәгариф, 
авыл ху җалыгы министрлыгы 
грамоталары бе лән бүләкләнгән, 
Россия Фе дерациясенең мактау-
лы укытучысы, мәктәптә укы-
ган елларында дружина советы 

председателе булган Мәймүнә 
Хафиз кызы Хайретдиновага 
бирдем.

– мәймүнә апа, сез үзегезнең 
пионерлыкка кабул ителү кө-
негезне хәтерлисезме?

– Без бала чакта май аенда пио-
нерлар көнен билгеләп үтә идек. 
9 яшь тулгач, өченче сыйныфта 
укыганда, 19 майда, дружина 
сборында тантаналы рәвештә 
пионерга кабул итү тантанасы 
уза иде. Без барыбыз да пионер-
га кердек. Өч звенога бүлендек, 
алар бер отряд тәшкил итте. 
Һәр отрядның үз флагы, девизы, 
үз барабанчысы була иде. Отряд 
сборында, өлкән пионервожатый 
җитәкчелегендә, отряд советын 
һәм аның председателен сайлый 
идек (Ул вакытта әле җыелыш 

түгел – сбор, рәис түгел – 
председатель). Иң тырыш, ак-
тив укучы, башкаларга карата 
ярдәмчел булганга, оештыру 
сәләтләрем һәм «командный» 
тавышым аерылып торганга, 
мине отряд советы председа-
теле итеп сайлап та куйдылар. 
Менә шулай пионер «карьерам» 
башланып китте. 7 сыйныфта 
укыганда инде дружина сове-
ты председателе идем. Һәр от-
рядтан иң актив укучыларны 
Киев, Анапа, Сочи кебек ерак 
шәһәрләргә экскурсиягә җи-
бәрәләр иде. Миңа да, иң актив 
укучы буларак, Киев шәһәренә 
бару мөмкинлеге насыйп бул-
ды. Ай саен дружина әгъзалары 
оешма җитәкчеләренә хисап би-
реп, төрле биеклекләргә омты-

ла идек. Иң күңелле мизгелләр, 
әлбәттә, учак ягулар иде. Кырга 
чыгып, бөтен дружина белән 
учак тирәли йолдыз формасы 
ясап җырлый, рәхәтләнеп ял итә 
идек. Әле дә хәтеремдә...

Остазым пионерлыкның гел 
уңай якларын гына искә ала. 
«Сугыштан соңгы авыр елларда, 
ул балалар тормышына бер ямь, 
җылылык кертә, бердәмлек, дус-
лык хисе уята иде. Сборлар, арт-
та калган укучыларга ярдәм итү, 

өмәләргә йөрү, урак өстендә 
ярыша-ярыша башак җыю, 
өлкәннәргә, мохтаҗларга булы-
шу, авыруларга ярдәм күрсәтү, 
концертларда, мәктәптә кичә-
ләрдә катнашу һ.б. Болар бары-
сы да мораль канәгатьлек хисе 
тудыра иде». 

Заманында «октябрят» һәм 
«пионер» дип йөртелгән бу 
исемнәр хәзер «эзтабарлар» 
һәм «варислар»га алышынды. 
Ләкин аларның эш юнәлешләре, 
максатлары бертөрле. «Мин, үз 
чиратымда, варисларның шушы 
герой-пионерлар кебек курку 
белмәс, Ватанны яратучы па-
триот булып үсүләрен телим», – 
дип тәмамлады сүзен Мәймүнә 
апа.

Пионерия көне го мер-го мер-
гә безнең әти-әниләрнең, әби-
баба лар ның күңелләрендә иң 
яраткан, иң истә кала торган 
бәйрәмнәрнең берсе булып ка-
лыр. 



беренче 
коймак

Эш эзләүне газета-
дагы һәм интернет-
тагы игъланнарны 
караштырудан баш-
ладым. Минем игъ-
тибарны «курьер» ди - 
гән вакансия җәлеп 
итте. Эш тәҗрибәсе 
кирәкми, диплом да 
таләп итмиләр. Әй-
терсең, мине генә 
көтеп торалар! Күр-
сәтелгән те ле фон но - 
мерына шалтырат-
тым. Ягымлы хатын-
кыз тавышы кичке 
сәгать дүрткә офис-
ларына әңгәмәгә ча-
кырды.

Офис ишеген ачып 
кергәч, минем кебек 
эш эзләүчеләр шактый 
булуы ачыкланды. Бө-
тенебезгә анкета ту-
тырырга куштылар. 
Үзен оешманың ди-
ректоры дип таныш-
тырган ир кеше ике 
төрле вакансия барлы-
гын әйтте: курьер һәм 
курьер-консультант. 

Гадәти курьер оеш-
маның документла-
рын төрле фирма - 
ларга таратып йө рергә 
тиеш. Акчасын көн ахы-
рында түлиләр, 850 сум. 
Ә консультант дигәне, 
документларны өлә - 
шү дән тыш, оешма-
ның эше турында сөй - 
ләргә, төрле  кәгазь - 
 ләр тутырыр га ти-
еш. Акчасы да кү б-   
рәк – 1050 сум. Риза - 
лаштым. Икенче көн - 
не сәгать ир тән ге 9да 
офиста бу лыр га кирәк.  
Мин килгәндә, анда 
инде 20гә якын кеше 
утыра иде. Бөтенесе ди-
ярлек студентлар. Ае - 
рым төркемнәргә бү - 
 леп, җитәкче бил ге-
ләделәр. Көне буе 
аларның эшләрен ка-
рап, «һөнәрнең» асы-
лына төшенергә тиеш 
идек. Әмма эшнең 
исеме җисеменә бө  - 
тенләй туры килмә-
гәне соң рак кына ачык-
ланды. 

Нәрсә беләндер ту- 
тырылган зур-зур сум - 

каларны алып эш - 
кә киттек. «Әллә шу-
ның кадәр документ 
микән монда? Бик 
каты эшли болар. Бил - 
сез каласың бит мо-
ны йөртә-йөр тә», – 
дип уйлап куйдым. 
Ка занның бер сәүдә  
үзәгенә килгәч:  «Ме - 
нә карап торыгыз, 
хәзер мин сезгә ни - 
чек эшләргә икә нен 
күрсәтәм», – диде җи-
тәкчебез. Һәм сум - 
ка  дан төрле китап лар 
чыгарып, шулар ны 
тәкъдим итә башла-
ды! Кибеттән чы гуга, 
«укытучыма» монда 
эшләргә телә мәгә нем-

не әйт тем һәм китәргә 
булдым. 

тагын 
алдадылар!

Беренче коймак тө - 
ерле була, дигән сүз-
ләр белән үземне ты-
нычландырырга ты-
рыштым һәм яңадан 
белдерүләр карарга 
тотындым. «Промоу-
тер вакансиясенә 18 

яшьлек кыз кирәк», – 
дигән игъланга күзем 
төште. Шалтырат-
кач, җавап биргән 
егет исемемне һәм 
телефон номерымны 
сорап: «Иртәгә ир  - 
тәнге сәгать 10да хә-
бәрләшербез», – ди-
де. Тик, билгеләнгән 
ва  кыт килеп җиткәч, 
бернинди шалтырату-
чы да булмады. Апты-
рагач, үзем белешергә 
булдым. «Иртәгә шал - 
тыратырбыз», – дип 
җа  вап кайтардылар. 
Шундый ук хәл бер-
ничә көн рәттән ка-
батланды. Монда да 
алдадылар, дип уйлап 
куйдым да, яңадан эш 
эзләргә керештем. 

бирәм дигән 
колына...

Хәзер инде бөтен 
белдерүләр миндә 
ши к уята башлады. 
Гел алдарлар ке-
бек. Әмма интернет 
сайтларының бер сен - 
дә бик кызыклы тәкъ-
димне күреп, тагын 
бер талпынып карарга 
булдым. Башкалада 
эш ли торган агент-
лык «промоутер» һәм 
«интервьюер» (социо-
логик сораштырулар 
үткәрә торган кеше) 
вакансияләренә сту-
дентлар эзли икән. 
Агентлыкта мине бер 
апа каршы алды һә м 
сораулар язылган кә-

газьләрне туты рырга 
кушты. Бөтен сорау-
га җавап биргәч, ан-
кетамны җитәкчегә 
бирделәр. Хәзер та - 
гын: «Иртәгә хәбәр-
ләшербез», – диярләр 
инде болар, дип уй-
лап куюым булды, 
яныма бер менед-
жер килеп утырды. 
Ул вакансияләрнең 
асылын аңлатты һәм 
хәзерге вакытта бара 
торган акцияләр ту-
рында сөйләде. Мин 
үземә ошаган вари-
антны сайлап, бүген 
үк эшкә керешә алам 
икән. Интервьюер ва-
кансиясен сайладым. 
Эш тәртибе мондый-
рак: акция вакытын-

да, мин зур сәүдә 
үзәге янында торып, 
кешеләргә анкетадагы 
сораулар ны бирергә 
тиешмен. Иң мөһиме – 
җавап бирүчеләрдән 
телефон номерларын 
алып калырга кирәк. 
Ник дигәндә, анкета-
ларны тикшерү өчен, 
Мәскәүгә җибәрәләр, 
анда, күрсәтелгән но-
мерлар буенча шалты-
ратып, әлеге кешенең 
сораштыруда катнаш-
канмы, юкмы икәнен 
сорыйлар. Шуңа күрә 
җавапны һавадан алып 
язып куеп булмый! 

Шул көннән башлап, 
эшли дә башладым. 
Әлбәттә, башта кыен-
рак иде. Чөнки бөтен 
кеше ашыга, берәүләр 
җавап бирергә теләми, 
икенчеләр бөтенләй 
сүгенеп китә. Тик ара-
ларында бик теләп, ел-
маеп җавап бирүчеләр 
дә табылды. Беренче 
эш көнендә мин 100гә 
якын анкета тутыр-
дым. Хәзер инде 200-
300не тутырган чакла-
рым да бар. 

Акчасы бик күп бул-
маса да, студент өчен 
җитәрлек. Параллель 
рәвештә ике акциядә 
эшләү мөм кинлеге 
дә бар. Ә баш тарак 
кичергән уңышсыз-
лыкларга мин рәх мәт- 
ле, чөнки бу үзенә күрә 
бер тәҗрибә булды.
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«Һөнәрем буенча эшлим»

Ләйсән ГАЛиуЛЛинА,
Гаммәви коммуникация һәм 
социаль фәннәр институты

Алдакчы игъланнар

2 кУрсны тәмамлагач, Уйланып калдым: озакламый миңа 
20 яшь тУла, ә мин һаман әти-әни җилкәсендә «Утырам»! 
БУ хәлне кичекмәстән үзгәртергә кирәк иде, шУңа күрә җәйгә 
эшкә Урнашырга БУлдым.

 № 17      23 май, 2013 ел

кадрия хәсәновА,
Гаммәви коммуникация һәм 
социаль фәннәр институты

Тулы исеме: Фәнил әюп улы вакказов 
Туган көне: 1 октябрь, 1984 ел
Туган ягы: саба районының Мәртен авы-
лында туган, Байлар сабасында үскән.

кызлар, аның гаҗәеп матУр таВышына сокланып, «күпме күзләр күреп 
онытылган», «кем БУлыйм икән сиңа», «яшәрми кая Барасың», «кайтчы, 
иркәм» кеБек җырларын үлә-Бетә тыңлый. Фәнил төрле БУын Вәкилләренең 
кү ңелләрен күтәреп, концертлар алып Бара, мәҗлесләрдә, тУйларда Ул – 
халык яратып өлгергән тамада! ә кечкенә Вакытта ФУтБолист БУлырга 
хыялланган. Безнең УкУ йортының чыгарылыш стУденты да. тагын кем 
Ул Фәнил ВакказоВ? нинди Уйлар Белән яши? БУ сораУларга җаВапны 
интерВьюны Укып Белерсез! 

Досье:

Ә
йдә, фами лияң-
нән башлыйк 
әле, фәнил. нәр-
сәне аңлата ул, 

бе ләсеңме?
- Фамилиям «Ваккәс» 

исеменнән ясалган. Бу 
исемне игезәк сыңарына 
куша торган булганнар. 
Минем бабамның әтисе 
шул исемне йөрткән. 

- Гаиләң белән танышты-
рып үт әле? 

- Әтием Әюп «Сабагаз» 
оешмасында эшли. Гар-
мунда уйнап җырларга һәм 
оныгын күкрәгенә салып 
йоклатырга ярата (елмая - 
К.Х.). Әнием Лилия, Саба 
үзәк шифаханәсендә эшли. 
Ул тегү-чигү эшен һәм 
безнең кунакка кайткан-
ны ярата. Сеңлем - Гөлназ, 
«Сбербанк»та эшли, әлегә 

кияүдә түгел. Ул үзенең 
эшен һәм волейбол уйнарга 
ярата, чөнки без кайтканда, 
я эштә, я волейболда була.

- үзең дә гаилә корып 
җи бәрдең, тормыш ип тә-
шең, балагыз белән дә та-
ныштыр әле?

- Гаиләмдә өч кеше: мин, 
хатыным Гөлназ һәм улы-
быз Нурбәк. Нурбәк исе-
мен үзем сайладым. Мон-
нан ун еллар чамасы элек 
Рабит Батулланың улы 
Нурбәк Батулла белән та-
нышуга ук, малаем туса, 
Нурбәк кушам, дип әйтеп 
куйган идем. Ул егет-
не мин үземнең дустым 
дип саныйм, аның талан-
тына, үз-үзен тотышына, 
тәрбиясенә карап сокла-
нам, аны белүем белән го-
рурланам. Бу исем хаты-

ныма да бик ошый. Хаты-
ным, һөнәре буенча, адми-
нистрация хезмәткәре. 

- барлык ос талык ла рың - 
 нан чыгып, синең һөнә-
реңне ничек атыйк икән?

- Белемем буенча, мин 
яртылаш филолог, ярты-
лаш тарихчы, чөнки Ка-
зан университетының та-
тар филологиясе һәм та-
рихы факультетын тәмам-
ладым. Үземне, һөнәрем 
буенча, алып баручы, дип 
тоям. Кая эшлисең, дип 
сораган бөтен кешегә дә 
һөнәрем буенча эшлим дип 
әйтәм, чөнки мин тел бел-
гече һәм телем белән акча 
эшлим (елмая - К.Х.). 

- Синең бик матур җыр-
ларың да бар бит. клип 
төшерергә, җырчы булып 
китәргә уең юкмы?

- Киләчәктә берәр җырга 
булса да клип төшерү 
теләге бар, яшермим. 
Җырчы булырга уйлага-
ным юк, чөнки эстраданы 
болай да минем шикелле 
үзешчәннәр басып бетерде 
инде. Бу дөрес хәл түгел, 
вакыт моны төзәтер, дип 
саныйм. Җырчы булыр 
өчен, профессиональ белем 
алырга кирәк, минемчә.

- бәйрәмнәр алып бару-
чыга менә шундый сорау: 
күңел ачу, бәйрәмнәргә 
кеше тор мышында күпме 
урын бирелергә тиеш?

- Кеше тормышында ел-
маю һәрвакыт булырга 
тиеш, чөнки ансыз яшәү 
мөмкин түгел! Әйләнә-
тирә дәгеләрнең сиңа бул-
ган мөнәсәбәте дә бит 
күбрәк елмаю аша күренә. 

Ә зуррак бәйрәмнәр га-
дәти кеше тормышында 
ярты елга бер булырга ти-
ештер, дип саныйм, чөнки 
атна саен бәйрәмгә йөрү 
ардырырга һәм кесә төбен 
дә саетырга мөмкин. Ми-
нем тормыш инде, үзегез 
беләсез, гел бәйрәмнән 
генә тора. Эшем шундый 
бит. 

- бу тормышта чын мәгъ-
нәсендә сине борчыган 
проб лемалар?

- Мине берничә мәсьәлә 
бик борчый. Мәсәлән, ту-
ган телебез белән ни бу-
лыр, балаларыбыз безнең 
шикелле рәхәтләнеп, авыз  
тутырып, татарча сөй ләшә 
алырмы? Бу хәл ителә 
торган проблема! Аның 
чишелешен һәр кеше үз 
гаиләсеннән башларг а 
тиеш, безнең гаиләдә дәүләт 
теле булып татар теле сана-
ла. Мине борчыган тагын 
бер мәсьәлә - дәүләт белән 
идарә итү системасының 
үтә күренмәле булмавы. 

Чыннан да, без үзебезнең 
салымнарның нәрсәгә то-
тылганын да белмибез 
бит, шуңа халыкның са-
лым түлисе дә килми. Бюд-
жет акчасының күпме һәм 
нәрсәгә тотылганын без 
белеп торырга тиеш. Көн 
саен интернетта шундый 
хәбәрләр укыйсың, шартлы 
рәвештә әйтәм, бу күперне 
салырга фәлән кадәр акча 
- 50 миллион булсын, 
бүленеп бирелгән, ә эш 
бары 10 миллионга гына 
башкарылган. Ә калган 40 
миллион кая киткәнен син 
дә, мин дә – бер кеше дә 
белми бит!

- киләчәккә булган гло-
баль планнарың бе лән 
уртаклаш әле?

- Глобаль план бер генә 
ул - ке ше көлдермичә, 
кеше ләргә кирәк булып, 
лаеклы гына тормыш юлы 
буйлап барырга иде. 

- әңгәмәң өчен рәх мәт, 
киләчәктә уңыш лар, гаилә-
ңә саулык телим, фәнил!


