
14 декабрь көнне Казан универ
ситетының Актлар залында «ел студен-
ты – 2012» конкурсы җинүчеләрен 
тәбрикләү тантанасы булды. 
Жюри ике йөздән артык катнашучының 
унсигезен лаеклы дип тапкан. «Ел студен
ты – 2012» булып юрфак студенты Роберт 
Зиннәтуллин танылды.

Яр Чаллы филиалында XXI гасырның 
сәяси дискурсындагы яңарышларга багыш
ланган Халыкара симпозиум үз 
эшчәнлеген башлап җибәрде. 
Чара 14, 17, 21 декабрь көннәрендә гамәлгә 
ашырыла. Симпозиум эшчәнлегендә ун
нан артык белгеч һәм галим катнашачак. 
Алар арасында Кытайдан, Испаниядән, 
Италиядән килгән дүрт кунак та бар. 
Чараның беренче көнендә филология 
өлкәсендәге мәсьәләләргә тукталдылар. 17 
декабрьдә сәяси фәннәр кафедрасы Болон 
университеты вәкилләре белән берлектә ми
грация һәм башка иҗтимагыйсәяси аспект
ларны тикшерде. 21 декабрь көнне Гранада 
университетының (Испания) инглиз һәм 
алман филологиясе кафедрасының өлкән 
укытучысы Инкарнасьон Идальго ачык 
лекция үткәрер, дип көтелә. Аның чыгышы 
«Минем премьерминистр буласым килә, 
яки сәяси сөйләмне төзегәндә лингвистик 
үзенчәлекләр» дигән темага багышланачак. 

17 декабрьдә ректоратның чи-
раттагы утырышы булды. Аны 
аппарат җитәкчесе, Административ эшләр 
буенча проректор Андрей Хашов алып 
барды. Җыелышның башында ул кон
троль йөкләмәләрнең үтәлеше турында 
мәгълүмат бирде. Шулай ук, проректор 
атна буена булачак вакыйгалар белән та
ныштырды. Икътисади һәм стратегик 
үсеш буенча проректор Марат Сафиуллин 
КФУдагы үсеш программасының бары
шы турында сөйләде. 2013 елга Кабул итү 
кампаниясенең эшчәнлеге белән КФУның 
Кабул итү комиссиясенең җаваплы сәр
катибе Сергей Ионенко таныштырды. 
Шулай ук ул КФУның төбәкара фән олим
пиадалары интернеттурының нәтиҗәләре 
турында мәгълүмат бирде. Быелгы ярышта 
РФның 52 төбәгеннән һәм 3 БДБ иленнән 
14900 мәктәп укучысы катнашкан. Мәгариф 
программаларының халыкара аккредита
ция һәм валидация бәясе, таләпләре һәм 
процедурасы турында Тышкы элемтәләр 
департаменты директоры Андрей Крылов 
сөйләде. Очрашуда КФУ хезмәткәрләрен 
корпоратив почта белән эшләүгә күчерү 
турында фикер алыштылар. Икътисад 
һәм финанс институты директоры Шамил 
Вәлитов 2012 елның октябрендә килешүгә 
кул куелган Вроцлав университеты белән 
хезмәттәшлек процессы турында сөйләде. 
Социаль һәм тәрбия эшчәнлеге буенча про
ректор Ариф Межведилов 2013 елда үтәчәк 
Универсиаданың әзерлек эшендә катнаша 
торган җаваплы кураторлар һәм волон
терларны теркәү, 5 курс студентлары үткән 
медицина тикшерүе нәтиҗәләре хакында 
мәгълүмат бирде. 

Казан федераль университетында иҗ
тимагый белем бирү челтәре нигезендә 
яңа проект эшли башлады. Ул 10 
фән (рус теле, математика, физика, химия, 
биология, география, тарих, җәмгыять бе
леме, әдәбият һәм информатика) буенча 
200 видеодәрестән гыйбарәт. Дәресләрдә 
БДИга әзерлек буенча иң авыр темалар як
тыртылачак.

19 декабрь көнне Казан федераль 
университетының А.М.Бутлеров ис. Химия 
институтында Федераль максатчан програм
ма кысаларында ТР Хастәханә фармаколо
глары җәмгыяте утырышы белән берлектә, 
фармакологиягә багышланган Фәнни се-
минар булды. Чараның оештыручысы – 
КФУның Фәннимәгариф фармацевтика 
үзәге. 

Анда даруларны куллануның фармаикъти
сади яклары, өлкән пациентлар белән эшләү 
үзенчәлекләре хакында сөйләшү булды. 2012 
елгы Медицина буенча Нобель премиясе 
нәтиҗәләре хакында да әңгәмә кордылар.

Хәтерләсәгез, бу бәйге яз айларында ТР 
Мөселманнарының Диния нәзарәте, ТР 
Милли китапханәсе, ТР Язучылар берле
ге һәм ТР Дәүләт Советының Мәдәният, 
фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр ко
митеты бе лән берлектә игълан ителгән 
иде. Билгеле, яшьләр арасыннан дини 
кыйммәтләргә юнәлтелгән әсәрләрне 
барлау зур эш! Бер дә яшерен түгел: бүген 
дини тематикага караган әдәпәхлак, ма
турлык, шәфкать турындагы әсәрләрне 
язуга һәркем дә алынмый. Ә яңа буын 
яшьләребезне моңа тарта белү үзе үк зур 
җиңү! Уйлап карасаң, ислам дине – зур рухи 
океан! Шуңа да карамастан, рухи ләззәт 
алу бәхетенә халкыбызның бик азы гына 
омтыла. Ә иҗат аркылы аны башкаларга 
җиткерә белү, мавыктыру көчен булдыру 
«Таян Аллага» бәй гесенең төп максаты.

Оештыручыларның бү ләк ләү танта
насын үткәререгә күп көч куйганнары 
кичәнең һәр өлешендә сизелеп торды: туй 
табыныдай мул өстәлдә хә ләл ризык белән 
сыйла ну, җиңүчеләрне зурлап тәбрикләү 
дисеңме... Әл бәттә аларның йөзендәге 
дулкынлану чалымнарын кү зәтеп тору 
һәркемнең кү ңелендә якты уйлар гына 
барлыкка китерде.

Җиңүчебез Алмаз Фи ло логия һәм 
сәнгать институтының татар филологиясе 
бүлегендә 5 нче курста укый! Аның төрле 
иҗади конкурсларда беренче генә җиңүе 
түгел. 

«Беребез дә җиңәр өчен иҗат итми. 
Аллаһ рәхмәте белән күңелләребезгә ки
рәкле сүзләр иңә икән, аларны язып кую  
безнең бурычыбыз! Бу җиңүем рәхәтлек 
кенә түгел, ә билгеле бер җаваплылык 

та өсти. Сине шулай лаеклы, өметле дип 
күргәннәр икән, хәзер иҗат итүне һич 
кенә дә туктатырга ярамый! Үзем өчен 
иҗатымда Аллаһның рәхмәте белән та
гын бер баскыч үттем дип уйлыйм. Киләсе 
көннәрдә дә ышанычыгызны аклап, тагын 
да иҗат итәргә насыйп булсын иде!» – дип 
Алмаз тәэсирләрен безнең белән дә уртак
лашты.

КФУның филология һәм сәнгать ин
ститутында белем алучы Илнар Нотфул
лин Шигърият но ми нациясендә өченче, 
ә Зөһрә Вилданова прозада икенче урын
га лаек булды. Тантана ахырында «Таян 
Аллага2013» конкурсы игълан ителде. 
Димәк, иҗат итәргә яратучы яшьләр бү
геннән үк үзләренең яңа иҗат җимешләрен 
конкурска җибәрә ала!

Дөрестән дә, ислам динен, әдәпәхлак 
кануннарын нәфис формада халыкка 
җиткерү – бик әһәмиятле адым. Иҗатта 
кына түгел, ә көндәлек тормышыбызда да 
һәрдаим Аллага таянып яшәсәк иде!
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Сүземне Габдулла Тукайның нәкъ шул шиГыре белән башлавым бер дә 
очраклы ТүГел. чөнки яшьләребезне динГә, иманГа ТарТу, иҗади рух белән 
яшәТү мак СаТын күздә ТоТып үТ кәрелә ТорГан «Таян аллаГа – 2012» 
конкурСына 18 декабрь көнне йомГак яСалды. иң юГары бүләк - Гран-
приГа универСиТеТыбыз СТуденТы алмаз манСуров лаек булды.

«Таян Аллага». 
Гран-При Алмазга!

у н и в е р  х әл л әр е

ү з Г әр е ш л әр

kpfu.ru сайты материаллары 
файдаланылды.

Яңа җитәкче

12+

Рәсемдә сулдан уңга: ТР Диния нәзарәтенең 
уку-укыту бүлеге мөдире А.Карибуллин, 
А.Мансуров, конкурсның жюри әгъзасы 

Ф.Галимуллин. Алинә Бикмуллина фотосы

Зилә ФӘСХИЕВА,
хәбәрче «Әй бәһале, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала! 

Рәх мәте бик киң аның, һәрдам таян син Аллага!»
(Габдулла Тукай)

кичә маССакүләм коммуникация һәм Социаль фәннәр инСТиТуТының дирекТоры 
вазыйфаСына яңа кеше билГеләнде. бу вазыйфаГа СәяСәТ фәннәре докТоры, 
профеССор наил мөхәррәмов алынды. 

Унбер ел буе башта Казан уни вер си
тетының журналистика һәм социология 
фа культеты деканы, соңрак Массакүләм 
коммуникацияләр һәм социаль фәннәр 
институты директоры Васил Гарифуллин 
татар журналистикасы кафедрасын җи
тәкләүне дәвам итәчәк. Ул үзен тулысынча 
татар журналистлары әзерләүгә багышлар
га, теория базасын баетырга планлаштыра. 
Аның сүзләренә караганда, татар журна
листикасы тарихы ничектер аерылып кал

ган иде. Ул бу бушлыкны тулыландырырга 
ният ли.

Наил Мөхәррәмов КДУ аспирантура
сын тәмамлаган, Мәскәү энергетика ин
ститутының Казан филиалы профессоры. Ка
зан энергетика университетында политология 
һәм хокук кафедрасы мөдире булып эшләгән. 
Педагогика өлкәсендә хезмәт эшчәнлеге 35 
ел тәшкил итә, 193 басма эш, 27дән артык уку
методика хезмәтләре авторы.

Мәгълүмат  Татар-информнан алынды.



Илгизәр Рәхимов фәнни эш  
чәнлек белән 1986 елда н 
бирле шөгыльләнә. 2002  

елда ул Экология белгечле
ге буенча фәннәр докторы дәрә
җәсенә ирешә. 2007 елда аны 
Татарстанның Мәгариф һәм 
фә н министрлыгының конф
ликт комиссиясе рәисе итеп бил  
гелиләр. Быел аны Мәс кәүдәге 
Федераль экспертлар реестры
на кабул итәләр. Университет
та ул – студентларның һәм хез
мәттәшләренең зур хөрмәтен яу
лаган профессор. 

Илгизәр Рәхимов шәкертләре 
профессор турында җылы сүзләр 
генә әйтә.

ольга: «Ул – суперкеше! 
Бик нык хөрмәт итәм. Илгизәр 
Ильясовичның белмәгән нәрсәсе 
юк! Моның өстенә әле ул бик оста 
җитәкче дә».

Вероника: «Аның лекцияләре, 
шаяртулары, группабыз белән чәй 
эчүләре, практикада кош ояла
рын тикшерүләр мәңгегә исемдә 
калачак! Бу профессорга карата 
хөрмәтем зур. Сәламәтлек телим 
сезгә, Илгизәр Ильясович!»

илнур: «Укытучы буларак та, 
кеше буларак та Илгизәр абый со
клану гына уята. Аны зур хәрефтән 
Кеше дип әйтер идем!»

Европаның Фән һәм сәнәгать па
латасы медале югары дә рә җәдәге 
хез мәт күр сәткән ке шеләргә бирелә  
аларның яшәгән иле, милләте, тот
кан дине роль уйнамый. Төп крите
рий буларак лауреатның югары про
фессионализмы, эшчәнлегенә һәм 
җәм гыятькә карата җаваплылыгы 
бәяләнә. Әлеге оешманың меда
ле һәм дипломы Европаның иң 
дәрәҗәле бүләкләреннән санала.
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Конфуций 
институтына биш ел!

зу р җ и ң ү

КФУны тәбрик ләү сүзләре 
белән бәйрәм тантана
сын ХПУ  ректоры Лю 

Сянжун ачып җибәрде. Уни
верситетыбызның кытай те лен 
һәм мәдәниятен таратуга аеруча 
зур өлеш керткәнлеген билгеләп 
үтте. КФУ базасында оештырыл
ган Конфуций институтын алар иң 
отышлы проект дип тапты. 

КФУның тышкы элемтәләр 
бүлеге проректоры, Көнчыгышны 
өйрәнү һәм халыкара багла
нышлар институты директоры 
Ленар Латыйпов үз чыгышын
да мондый хезмәттәшлекнең 
уңай нәтиҗәләргә генә китерүен 
әйтте: «Тарихыбызга күз сал
сак, Россия һәм Кытай үзара 
яхшы мөнәсәбәттә торган дәү
ләтләр. КФУ белән Хунань пе
дагогика уни верситетларының 
берләшеп эш ләве исә, дуслык 

җепләрен тагын да ныгытып җи
бәрә». Л.Латыйпов шулай ук уку 
йортларының тәҗрибә уртак 
 лашып киләчәктә дә бергә эш
ләүләренә өметләр баглавын 
белдерде.

Бәйрәм кысаларында Конфу
ций институтының 5 еллык 
эшчәнлегенә йомгак ясалды. 
Аның директоры, профессор Җә
мил Зәйнуллин сүз ләренә кара
ганда, безнең регионда кытай 
иленең мәдәниятенә соңгы еллар
да игътибар аеруча нык арткан. Бу 
темага караган мастеркласслар, 
конкурслар, викторина һәм кытай 
лекторларының мавыктыргыч 
лек цияләре – моның ачык дәлиле. 

Алдагы биш елга үсеш планна
ры төзелде, яңа максатлар куелды. 
Соңыннан кунаклар әлеге кичәгә 
багышланган фотокүргәзмәгә бар  
дылар.

«Могҗиза ул – үзең!»
хәзерГе яшьләрне ТәрТипСез, җиңел акыллы, киләчәк Турында уйламыйча бүГенГе көн белән 
яшәүчеләр диГәнне еш ишеТерГә Туры килә. моның алай  ТүГеллеГен 11 декабрь көнне корСТон 
күңел ачу үзәГенә килүчеләр раСлый ала. ул көнне «ТаТарСТан өчен 50 иң яхшы инновацион 
идея» дип иСемләнГән VI I I  реСпублика конкурСында ТаланТлы яшьләрне, җинүчеләрне Тәбрикләү 
ТанТанаСы үТТе. иСемлекТә казан федераль универСиТеТыннан уТыздан арТык еГеТ-кыз җиңүче 
иСеменә лаек булуы аеруча шаТландыра.

13 декабрь көнне кфуда конфуций инСТиТуТының 
5 ел дәвамында эшләп килүе уңаеннан кыТайның чанша 
хунань педаГоГика универСиТеТында зур ТанТаналы кичә 
булды. бу көнне хунань һәм казан универСиТеТларыннан 
Тыш хунань провинцияСенең Тышкы эшләр депарТаменТы 
дирекТоры урынбаСары лю цифэн да бар иде.

о ч р а ш у

Гөлсем АБДУЛЛИНА,
хәбәрче

Газетабызның хезмәт
кәрләре, Фундамен
таль медицина һәм 

биология институтының 
беренче курс аспирантла
ры, игезәк Ринат һәм Ри
шат МӨХӘММӘДИЕВлар 
да «яшьләр инновацион 
проекты»нда җиңеп чыгып, 
«Связинвестнефтехим» 
ААҖ стипендиаты исеменә 
лаек булгач, горурлык 
хисләре икеләтә артты!

Ринат «Микромицет лек
тиннары нигезендә яңа пре
парат» проекты ярдәмендә 
медицина өлкәсенә үз 
өлешен кертергә тели. 
Ул лектинның микроблар 
үсүен әкренәйтә торган 
үзлеген ачыклый. Шуның 
нәтиҗәсендә микробларга 
каршы препарат уйлап чы
гарырга ниятли. Бу имму
нитетны арттыра торган 
дару булачак. Мондый төр 
препаратлар барысы да 

үсемлекләр нигезендә яса
ла икән. Ринат, үз чиратын
да, лектиннардан ясап бул
ганлыкны дәлилли. Алга 
таба, яман шеш авырулары
на каршы препарат ясарга 
теләгәнен җиткерде. 

Ришатның эшчәнлеге 
авылхуҗалыгы өлкәсенә 
карый. Ул «Bipolaris микро
мицеты нигезендә яңа юга
ры эффектлы комплекслы 
ферментлы препарат» дип 
исемләнгән проект белән 
җиңү яулый һәм алга таба 
да аның өстендә эшләргә 
ниятли. Bipolaris микро
мицеты гидролазлар бүлеп 
чыгара һәм шушы гидро
лазларны ферментлы 
препаратлар ясауда киң 
куллана. Алар ашкайна
ту процессын һәм азыкны 
тизрәк эшкәртергә ярдәм 
итә. Моның төп үзенчәлеге 
бу гидролазның бик актив 
булуы. «Әгәр эшебез ки

леп чыкса, Россиягә чит ил 
препаратларын сатып ала
сы булмаячак. Илебездә 
эшләнгән булганга аның 
бәясе түбәнрәк, ә сыйфаты, 
киресенчә, бик яхшы була
чак», – дип аңлатты Ришат 
Мөхәммәдиев.

Егетләрнең икесенең дә 
проектлары җиңеп чыгу 
бик шатлыклы вакыйга. 
Шулай булырга тиеш тә, 
чөнки алар бу эш белән 
берничә ел шөгыльләнә, 
һәр конкурс та катнашып, 
идеялары белән уртаклаша. 
Ришат Мөхәммәдиев баш
тан ук җиңәчәгенә ышанган: 
«Башкача була да алмый! 
Без максат куйдык һәм аңа 
ирештек тә. Иң беренче 
чиратта үзүзеңдә ышаныч 
булдырырга кирәк, шул 
очракта гына сиңа башкалар 
да ышаначак. Могҗизага 
ышанырга кирәк, ә могҗиза 
ул – үзең!»

– Ришатның янымда бу
луы миңа иң зур терәк! Баш
ка игезәкләр кебек үк без дә 
бергә булганда үзүзебезне 
ышанычлырак хис итәбез. 
Уңышыбызның сере дә икәү 
булгангадыр. Шулай да, иң 
мөһиме  ул үзеңә ышаныч! 
Бөтен әйбер дә беренче 
тапкырдан килеп чыкмаска 
мөмкин. Егылгансың икән, 
торасың да юлыңны дә вам 
итәсең, – ди Ринат.

Аларның да эшләре гел 
уң гына бармагандыр, килеп 
чыкмаган, күңел төшкән ча
клары да булгандыр. Әмма 
егетләрнең инде шундый 
зур уңышларга ирешүе ихты
яр көчләренең нык булуын 
күрсәтә. Бу көннәрдә дөнья 
бетүгә ничек карыйсыз 
дип сорагач, егетләр икесе 
дә бертавыштан: «Дөнья 
бетмәячәк. Безнең әле эшли
се эшләребез бик күп», – дип 
җавап кайтарды.

Алинә САДЫЙКОВА,
хәбәрче

Чараны Төрекмәнстан Пре  
зиденты Горбангулы Бер
дымөхәммәтов ярдәме бе  

лән, Төрекмәнстан Фәннәр ака
демиясенең Тарих институты 
оештыра. Ашхабад шәһәрендә 
«Бәхетле һәм куәтле дәвердә 
Бөек ефәк юлының яңарышы: 
тирән тамырлары һәм заманча 
мөмкинлекләре» дип исемләнгән 
Халыкара фәнни форум узды.  

Бөек ефәк юлы – дөнья циви

лизаиясе тарихында иң мө һим 
казанышларның берсе. Тар  
макланган юллар челтәре Ур
та диңгездән алып, Кытайга ка
дәр Европа һәм Азияне кисеп 
үткән. Кәрваннар Амудәрья һәм 
Сырдәрья елгалары аша үтеп 
Кытай ефәкләре, Һиндстан асыл
ташлары һәм тәмләткечләре, 
Иран көмешләре, Византия тукы
малары, Сәмәрканд керамикасы 
һәм башка товарлар белән сату 

иткәннәр. Зур һәм бай шәһәрләр, 
кәсепчеләр бистәләре, кәрван
сарайлар, мә четләрнең матур
лыгы ул чордагы сәүдәгәрләрне 
сокландыра. Бүген дә сакланган 
архитектура һәйкәлләре – элекке
ге бөеклекнең шаһитлары.

Үзәк Азия һәм Евразия ил
ләрендә Бөек ефәк юлын һәм 
аның мәдәни мирасын өйрәнүгә 
зур игътибар бирелә. Аңа ни
гезләнеп борынгы һәм урта га  
сыр тарихы тергезелә: этник 
җәмгыятьләрнең икътисады, көн  
күреше, мәдәнияте һәм үсеш
үзгәреше, традицияләре өйрә
нелә.

Бу һәйкәлләргә күп ел булса да, 
алар әле дә зур кызыксыну уяталар. 
Шул сәбәпле, бу көннәрдә узган 
Бөек Ефәк Юлы тарихынабагыш
ланган конференция яңа фәнни 
мәгълүматларны билгеләргә, 
алар ны төгәлләштерүгә, гомуми
ләштерүгә багышланган иде.

Бөек Ефәк юлында
Альберт БОРҺАНОВ,
КФУның Тарих институты профессоры

әле күпТән ТүГел Генә ТөрекмәнСТан якларына барып 
кайТырГа Туры килде. язмыш җилләре янәдән бу якларГа 
алып килде. 11-16 декабрь көннәрендә бөек ефәк 
юлын ныклап Тикшерү һәм ТөрекмәнСТанның фәнни-
Тикшеренү үзәкләренең башка илләр белән хезмәТТәшлекне 
үСТерү макСаТыннан халыкара фәнни конференцияСендә 
каТнашТым.

бу көннәрдә универСиТеТыбыз зур дәрәҗәГә ирешТе – кфуның 
биоэколоГия кафедраСына европа фән һәм СәнәГаТь палаТаСының дипломы бирелде, 
ә кафедра мөдире илГизәр ильяС улы рәхимов педаГоГик эшчәнлеГе һәм ТабиГаТь 
ландшТафТларының анТропоГен ТранСформацияСе шарТларындаГы фундаменТаль 
Тикшерүләре өчен алТын  медаль белән бүләкләнде.

Динара ЗИННӘТОВА, 
хәбәрче

Алтын медаль - безнеке! 

Сәя хә Т Тән к а й Т к а ч

Рәсемдә: Сулдан уңга Ринат һәм Ришат Мөхәммәдиевлар.



Ял көннәрендә авылга 
кайткан идем. Ан  
да бөтен кеше бар 

көченнән дөнья бетүгә әзер
ләнә: үләбетә кибеттән 
шәм, ашамлыклар ала, соха
рилар киптерә. Безнең авыл 
гына түгел, бөтен Җир ша
рында да шул ук хәл. Бетәсе 
булса, шәм белән кипкән 
ипи генә коткара алмас шул 
безне...

Борынгы майя индеецла
ры календаре буенча 2012 
елның 21 декабрь көнне чи
раттагы бактунның – 5125 
еллык цикл – тәмамлануы 
көтелә. «Кагыйдә буларак, 
майя риваятьләрендә һәрбер 
бактун дәвернең алмашыну
ын белдерә: кояшның үлеме 

һәм кешелек расасының 
юкка чыгуы. Вулканнар аты
лачак, су басулар башлана
чак, Җирне янгыннар чолгап 
алачак. Дәүләтләр җир белән 
тигезләнәчәк, планетабыз 
да бетәчәк», – бу сүзләрне 
1966 елда Йельс университе
ты профессоры Майкл Коу 
китабында язып калдырган 
була. Шулай да күп кенә 
чыганаклар, майялар дөнья 
бетү турында бер сүз дә 
әйтеп калдырмаганнар, дип 
ышандыра. Алар бары тик 
бер дәвернең бетеп икенчесе 
башлану турында гына бәян 
иткәннәр. Алай гына да 
түгел, майяларны өйрәнеп 
тикшергән галимнәр чор ал
машыну вакыйгасы индеец

лар өчен зур бәйрәм булган, 
дип әйтәләр. 

Бу датага бәйле язылган 
китаплар, төшерелгән кино, 
тапшыруларның саны чиктән 
ашкан. Кеше мондый афәттән 
качу өчен ни генә уйлап тап
мый. Россиядә, мәсәлән, 
кайбер төзелеш фирмалары 
коттеджлардан баш тартып 
җир асты бункерлары төзүгә 
күчкән. Кайбер кешеләр мах
сус оештырылган курсларга 
йөриләр. Ә кайбер иптәшләр 
бу форсаттан файдаланып 
күп акча эшләп кала...

 Планетабызның иң бай 
кешеләренең берсе Билл 
Гейтс Норвегиядә Свал
бард орлыклар фонды гло
баль банкын ача. Икенче 

төрле әйткәндә, үсемлек 
орлыкларының саклык бан
кы. Аны төзүнең төп мак
саты: кискен һәм глобаль 
климат үзгәрешләре, сугыш
лар булган очракта файдалы 
үсемлекләрнең орлыкларын 
саклап калу. Бүгенге көндә 
бункерда 268000 төр орлык 
бар. Белгечләр әйтүенчә, ан  
да булдырылган шартларда 
орлыкларны 10000 ел дә
вамында сакларга мөм кин.

Франциядә хәлләр тагын 
да искитмәлерәк: Бюгараш 
тавы янында бер кечкенә генә 
авыл бар икән. Бөтендөнья 
уфологлары  дөнья бетүне 
монда каршыларга киңәш 
итә. Ахырзаман көнне монда 
чит планета вәкилләре килеп 

барлык теләүчеләрне үзләре 
белән алып китеп, котка
рачак имеш. Исән калырга 
теләүчеләрнең са  ны бихисап, 
алар көн дә шул тау янына ба
рып, чит планета вәкилләренә 
дога кыла, коткаруларын 
үтенә. Шулай булгач, дус
лар, төен чекләребезне төяп, 
сохарилар киптереп, Фран
ция гә китсәк тә була!

Дөнья бетүне кайберәүләр 
2012 елның 21 декабрендә 
планеталар парады белән 
фәнни яктан аңлатмакчы 
була. Бу вакытта безнең 
Кояш системасындагы кай   
бер планеталар бе лән 
беррәттән (Сатурн, Юпи
тер, Марс һәм Җир) галак
тикабызның башка система
ларындагы планеталар да 
бер рәткә тезеләчәк. Ә бу, үз 
чиратында, Җир шарының 
авырлык үзәген тулысынча 
үзгәртүгә китерәчәк дигән 
фараз бар.

– Планеталар парады ва
кытында алар кояшның бер 
ягыннан төзелгән очракта 
гына безгә зыян китерергә 
мөмкиннәр. Мондый оч
ракның булганы юк һәм ул 
булмаячак та. Тар секторда 
гына, 3040 градус, берничә 

планета урнашырга мөмкин. 
Мондый күренешне без 2011 
елның маенда бер күзәттек 
инде. Ул вакытта берәр җир 
тетрәү, су басу, афәт булга
нын хәтерлисезме? Болар 
барысы да уйлап чыгарылган 
сүз!» – дип тынычландырды 
безне ТР фәннәр академиясе 
академигы, КФУның астро
номия кафедрасы җитәкчесе, 
профессор Наил Сәхибуллин. 

Эштән кайтып барганда 
минем алдан гына атлаган 
ике мәктәп баласының (23 
сыйныф булгандыр инде) 
әңгәмәсен ишеттем. Бер ма
лай икенчесенә әтиәнисенең 
ничек итеп дөнья бетүгә 
әзерләнгәннәрен сөйләп 
кайта иде. Азыктөлек, шәм 
белән «коралланган» гаилә 
афәтне Казаннан читтә, авыл 
җирлегендә, төгәлрәк итеп 
әйтсәм басуда (!!!) каршы
ларга җыена икән. Белмим 
дә инде, әмма мине бу әңгәмә 
елмаерга мәҗбүр итте.

Шәмнәр һәм противо
газлар белән «запасланган» 
кешеләр дөнья бетми кал
са да берни югалтмаячак! 
Аның ише әйберләрнең дә 
барыбер бер кирәге чыгып 
куя бит! 

3DARELFONYN
УниверсиTеT
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Алинә САДЫЙКОВА, Динара МИННЕКАЕВА,
хәбәрчеләр

Хатыйп МИҢНЕГУЛОВ: 
«Гармунда сыздырып 
бер уйныйсы килә иде!»

Башкалар өчен  әһә
миятле булмаса 
да, узган юлымның 

һәр карышы минем өчен ка
дерле һәм истәлекле. Чөнки 
ул – гомеремнең бер өлеше, 
яшәешемнең бер баскычы. 
Балачак хатирәләремнең 
күп челеге туган як белән 
бәйле. Дөньяга аваз биргән, 
кендек каным тамган, тә
пи йөреп киткән җирем – 
кечерәк кенә Апач авылы. 
Ул Зәй, Әлмәт, Сарман 
районнары тоташкан җирдә 
урнашкан. Туган ягымның 
табигате искиткеч матур!!! 
Кызганыч ки, туган җирнең 
табигате гүзәл булса да, 
балачагым фәкыйрьлектә, 
ярым ач тормышта узды. 
Бу – сугыш һәм аннан соңгы 
авыр еллар, коточкыч салым 
түләүләр чоры. Кешеләр 
колхозда берөзлексез эш
ләсәләр дә, хезмәт хакы 
бөтенләй диярлек юк иде. 
Мин дә әүвәл әнкәйгә ия
реп, аннан үзем генә эшләп 
йөргәнемне яхшы хәтерлим. 
Бер елны кул белән җиде 
гектарга якын җирдә  урак 
урдык. Үзенә күрә бу район 
күләмендә бер рекорд иде. 
Шуңа күпме түләделәр дис
ез: 20 килограмм бодай.

Мин җиденче сый ныфны 
күр ше Пи дәр мәктәбендә 
тә мам ладым. Укыйсы  ки
лә, ә якынтирәдә ур та 
мәк тәп юк. Ерагра к ба  
рып  Сарман, Әл  мәт мәктәп  
ләрендә то ры п укырг а 
матди як мөмкинлек бирми. 
Шунда мин бер ел колхоз
да эшләдем: көтү кө тәргә 

дә, фермада маллар ка  
рарга да туры килде. Шу
нысы истә калган: берен
че сентябрь көнне, укырга 
бара алмау сәбәпле, лапаска 
чыгып кычкырып еладым. 
Миңа бары бер елдан гына 
сигезенче сыйныфта укуны 
дәвам итергә мөмкинлек 
туды. Үзебездән 25 чакрым 
ераклыктагы Иске Кәшер 
урта мәктәбендә укыдым. 
Озын юл. Ике урман чыга
сы бар. Аякта үзем ясаган 
чабата. Җәяүләп, нигездә, 
берүзем йөрдем. Бер ничә 
мәртәбә бүреләргә дә очра
дым. Тимәделәр, кызганды
лар булса кирәк. Фатирда – 
кеше өендә ачлытуклы 
яшәү. Күрәсең, уку дәрте 
көчле булгандыр. Мәҗбүр 
итсәләр, бәлки йөрмәгән 
дә булыр идем. Шунысын 
әйтим: ул вакытта Иске 
Кәшер мәктәбе зур һәм 
мәшһүр иде. Югары сый
ныфларда берничә парал
лель булуын хәтерлим.

Мактанып әйтүем түгел: 
урта мәктәптә уку елларында 
чаңгыда йөрү, йөгерү, ерак
лыкка һәм биеклеккә сикерү 
буенча төрле ярышларда кат
наша идем. Спорттагы аерым 
уңышларның төп сәбәбен мин 
еракка йөреп укуда күрәм. 
Кыш көнендә, мәсәлән, Апач 
белән Иске Кәшер арасын 
күбрәк чаңгыда узам. Хәтта 
аерым вакытларда көнендә 
әйләнеп килгән чаклар да 
булды (50 чакрым!). Көзге, 
язгы көннәрдә, аеруча урман 
эчендә, караңгыга калгач, гел 
йөгереп йөрдем. Курку да 
булгандыр инде.

Балачакның һәм, гому
мән, гомеремнең иң якты 
миз гелләре «кыр ягыннан» 
Апач ка килен булып төшкән 
әниебез белән бәйле. (Әткәй 
исә бик яшьли 34 яшендә 
Белоруссия фронтында һә
лак булды.) Утыз яшенә 
инде биш бала анасы булган 
әнкәй безнең өчен гадәти 
ана гына түгел, ата да, пре

зидент та, политбюро да, 
прокурор да булды. Аның 
һәр сүзе, ымкарашы безнең 
өчен катгый закон иде. 
Гомумән, мин әнкәй сүзенә 
каршы килгәнемне бел
мим. Иң мөһиме – ул безне 
гаделлеккә, үз хезмәтебез 
белән көн кү рергә, кешеләрне 
рән җет мәскә өйрәтте.

Үткәннәр турында уйла
ганда, үкенечле яклар да 
искә төшә. Безнең як гар
мунчылары белән мәшһүр 
иде. Тальянда яки хромкада 
сыздырып уйный белү зур 
дәрәҗә, абруйлы шөгыль са
налды. Минем бик өйрәнәсе, 
уйныйсы килә иде. Тик, ни 
кызганыч, гармун алырга 
мөмкинлек булмады. Дөрес, 
соңрак бераз өйрәнеп кара
сам да, уйнарга тырышуым 
шыгырдатудан  артыкка уз
мады. Һәрнәрсәнең үз вакы
ты була шул!

Миннән еш кына:  «Әдә
бият фәненә ничек килдең?» – 
дип сорыйлар. Моңа җавап 
бирү авыр. Әмма башка 
фәннәрне белмәгәнгә түгел. 
Укуым яхшы иде. Күпчелек 
бигеләрем бишле булды. Ае
руча математика, тарих, гео
графия фәннәрен яраттым. 
Әмма «кызыклы китап» 
белән кызыксынуым яшьтән 
үк көчле иде. Әдәбиятны сай
лавыма һич үкенмим: үзем 
сайлаган һәм мине сайлаган 
язмыш!..».

Шәм алырга өлгердеңме?

Хезмәткә – дан!

кфу СТуденТлары хезмәТ оТрядларының 
күпьеллык бай Тарихы бар. элек, СовеТ 
чорында, СТуденТларны бу оешмаГа 
мәҗбүри рәвешТә ТуплаГаннар. бүГен 
иСә хезмәТ Сөючән яшьләр оТрядларГа 
үз ТеләГе белән керә. әнә шулай 
элеккеГе Традицияләр яңарыш кичерә. 
бүГен кфуның хезмәТ оТрядлары 
вәкилләре балаларны СәламәТләндерү 
лаГерьларында әйдаман булып эшли, 
ямал ярымуТравында - ГазүТкәрГеч, 
казанда - универСиада объекТлары 
Төзелешендә акТив каТнаша.

Зилә ФӘСХИЕВА,
хәбәрче

профеССор, күп кенә дәреСлекләр авТоры хаТыйп абый миңнеГулов 
СТуденТларның иң яраТкан оСТазыдыр, мөГаен. һәрвакыТ ачык йөзле, Тәмле 
Телле, СТуденТларГа Гел ярдәм кулы СузарГа әзер ТорГан, дәреСләре белән 
кызыкСындыра алГан мөГаллимне яраТмый мөмкинмени Соң! 
ә бүГенГе Сәхифәбездә без хаТыйп абыйның балачаГына кайТып килербез.. .

Хезмәт отрядлары бүген КФУның студент 
оешмалары арасында җитәрлек дәрәҗәдә 
финанслана, «Ел студенты» конкурсында 

да катнаша.  Оешманың эшчәнлеге белән якын
нанрак танышу өчен, биредә эш бирүчеләр белән 
элемтә бүлегенең җитәкчесе вазыйфасын башкар
ган Руслан Нуруллинга берничә сорау бирдем.

– оешмагыз студентларга нинди мөмкинлекләр 
бирә?

– Беренчедән, яшьләр шәхес буларак үсә: кол
лективта эшләргә өйрәнә, тәҗрибәсен артты
ра. Икенчедән, студентлар финанс ягыннан да 
тәэмин ителә: алар мөстәкыйль тормыш юлына 
баса, эшләп алынган акчаның кадерен белә баш
лый.

– студентларны белгечлекләре буенча эшкә ур-
наштыру мөмкинлеге бармы?

– Әлбәттә, без шулай эшләргә тырышабыз да, 
ләкин һәрвакыт барып кына чыкмый. Киләчәктә 
без профильле отрядлар булдырырга, ягьни сту
дентларны белгечлекләре буенча тупларга ният
либез. Бу эштә безгә КДЭУ студент отрядлары 
үрнәк. Бүген аларның энергетик хезмәт отрядла
ры эшләп килә.

– сезнең ярдәм белән эшкә урнашкан сту-
дентлар лаеклы хезмәт хакы аламы? тәҗрибә 
җитмәве, яшь булулары тискәре роль уйнамый-
мы?

– Эш бирүчеләр үзләре безгә мөрәҗәгать итә. 
Шуңа күрә, тиешле тәҗрибәсе булмаган яшьләр 
эшкә киләсен алар алдан ук белә, аларның уңышлы 
карьера төзүләре өчен яхшы шартлар тудырырга 
тырыша. Студентларның хезмәт хакын түбән дип 
әйтмәс идем – ул Казандагы уртача хезмәт хакын 
тәшкил итә. Тагын бер өстенлегебез – без җәй 
айларында гына түгел, уку вакытында да эшкә ур
наштырабыз. Студентларны олы юлга чыгарып, 
университет тормышына да зур өлеш кертергә 
тырышабыз.

Чыннан да, студентларны укыганда ук эшкә 
тарту – аларның киләчәктә уңышларга ирешүенең 
нык лы нигезе.

Динара ЗИННӘТОВА, 
хәбәрче

Сулдан уңга: Р.Гаташ, абыйсы Миргалим һәм Х.Миңнегулов, 1963 ел. 
Автор фотосы

21.12.2012!! !  бу даТаны күрГәч, Синең дә башыңа шул бер уй киләме? дөнья беТәчәк?!. .  хәлеңә 
керәм. хуҗа наСреТдин да балаларны: «әнә ТеГе очТа чикләвек СаТалар», – дип алдаГан. барСы да 
шунда йөГерГәч: «әллә чынлап Та СаТалар микән?» – дип үзе дә йөГерГән, ди. мин дә шулай булдым 
инде: ТышТан ышанмаГан кебек кыланСам да, күңелнең иң ерак бер өлешендә ниндидер шик яши. 
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Борһан  Бабай  Баобабның
Ботарлый  Ботакларын – 
Белмәкче  Буладыр  Бугай  
Баобабта  Бал  Барын.

Барып,  Бабайга  Баскыч  Бир,
Булышу  Була  Балдай.
Бәлки  Бирер  Берәр  Бүләк
Булышучыга  Бабай.

                  * * *
Бал  Булмый  Баобабларда,
Башваткычлар  Баллырак.
Бу  Башваткыч  Болай  Була:
«БОРҺАН + БОТАК  = БАОБАБ».

– Баллы  Булмас Башваткычлар! –
Быжгакланыр  Берәүләр.
…Башваткычтагы  Билгеләр
Балларны  Белдерәләр.

Башваткычны  Башкачарак  
Бәяләсәк  Безнеңчә:
Берничә  Белән  Берничә  
Бергә  Була  Берничә.

Бу  Биремдәге  Балларны
Белергә  Безнең  Бурыч.
Бабайга  Булышкансың  Бит, 
Беррәттән  Безгә  Булыш.

(Башваткычның 8 чишелеше бар.)

Узган санда чыккан 
башваткычның җаваплары: 
5275 + 6275 + 1275 = 12825; 
5345 + 6345 + 1345 = 13035.

Авторның «Альпинист үрмәкүчләр» ки-
табына Ләлә ХАФИЗОВА лаек булды. Ул 
ике дөрес җавапны икенче булып җибәреп 
лигада 8 балл алды. Алинә Ганиева бу юлы 
да беренче. Аңа лигада 10 балл бирелә. 
Җиңүчеләр арасында Дилүс Шәрифуллин 
(7 балл), Кадрия Шәрифуллина (5 балл) 
бар. Гөлназ Бариева бер дөрес җавапны 
гына язу сәбәпле 4 балл ала.

ШБ лигасы турында тулырак 
мәгълүматны vk.com/darelfonyn адресы 
буенча белергә мөмкин.

БОРҺАН + БОТАК  = БАОБАБ 
тигезләмәсен чишеп, җавапларын элек-
трон почтабызга языгыз! Тагын ике 
сан чыккач, конкурска нәтиҗә ясый-
быз. Һәрберегез актив катнашыгыз! 
Җиңүчеләрне бүләкләр көтә!

ши Г ъ р и б а ш в а Т к ы ч

Баобабай

!

Ринат НУРУЛЛИН

әдәб и аТ

Сәл а мәТ л е к

Динара МИННЕКАЕВА,
хәбәрче

ХОККЕЙ.
Бу көннәрдә Казан (Идел буе) федераль уни

верситеты егетләре хоккей буенча Татарстан 
студентлар чемпионатында җиңү яулады. Фи
нал уенында кискен көрәштә Идел буе дәүләт 
физкультура академиясен отты. Өченче урын
да – Казан дәүләт милли тикшеренү техноло
гия университеты.

12 декабрь көнне «Зилант» комплексында 
үткән финал уенында төп вакыт һәм овер
тайм тигез исәп белән төгәлләнде. Матч 
беткәннән соңгы буллитларда КФУ студент
лары физкультура академиясендә белем алу
чы көндәшләреннән көчлерәк булып чыкты. 
Беренче тапкыр үткәрелгән бу турнирның бе
ренче җиңүчеләре безнекеләр булуы зур куа
ныч. Ни дисәң дә, беренче җиңүчеләр беркай
чан да онытылмыйлар бит!

СПАРТАКИАДА.
16 декабрь көнне КФУның «УНИКС» 

концертспорт комплексында «Исән бул!» 
спартакиадасы кысаларында бильярд ярышы 
үтте. Анда Казан уни верситетының 13 коман
дасы үзара көч сынашты. Бернче урынны юри
дик факультет, икенче урында Физик тәрбия 
һәм спорт буенча гомумуниверситет кафедра
сы, өченче урында экология һәм география 
институты.

23 декабрь көнне спартакиаданың соңгы 
төре – чаңгы ярышлары булачак.

Рифат СӘЛАХ

Медицина белгеч
ләре әйтүенчә, туңу
ның ике сәбәбе бар. 
Беренчедән, кан  йө ре  
ше  нә зыян кил гән бу
лырга мөмкин, икен  
чедән, тирәюнь дәге 
температураның бик 
түбән булуы.

Мондый очракта 
психологик халәт яр
дәмгә килә икән. Пси
хологлар урамга чыгар 
алдыннан курыкмаска 
киңәш итә. Ниндидер 
күңелле әй бер турын
да уйларга кирәк. Алай 
гына да түгел, кышны 
яратырга өйрәнегез! 
Ул безгә күпме бәхет
шатлык алып килә! 
Җәй көне Кыш бабай 
килсә, бер дә рәхәт 
булмас иде...

Күңелегезне ышан  
ды рсагыз, тән җылы
сын да саклый алыр

сыз. Тик шулай да кай
бер киңәшләргә колак 
салыгыз. Ач карын – 
суыкның иң яраткан 
ризыгы. Шуңа күрә 
ашау мәсьәләсендә бик 
игътибарлы булыр га 
кирәк. Ризыгыгыз май 
белән аксымга бай 
булырга, төрле тәм
ләткечләр кушып пе
шерелергә тиеш. Ак  
сымнар безгә җылы 
бирсә, тәмләткечләр 
кан әйләнешен һәм аш 
кайнату матдәләрен 
яхшырта. 

Сыеклыкларга кил
гәндә исә, һич тә исерт
кеч эчемлекләр белән 
бәйләнергә яра мый. 
Алар организмдагы 
энергияне тулысынча 
алып бетерә. Бары тик 
кайнар эчемлекләр ге
нә эчегез!

Хәрәкәттә – бәрә

кәт, дип юкка гына 
әйтмиләр. Салкында бу 
мәкальнең ак ту аль _ 
легенә тагын бер кат 
инанабыз. Әйтик, тук
талышта озак итеп 
килми торган авто
бусны көтеп торганчы, 
җәяү күпмедер юлны 
үтә торыгыз. Бер 
урында гына таптанып 
торуның әллә ни фай
дасы тимәс.

Тагын бер мөһим 
фактор: өс һәм аяк 
киеме. Аяк киеме тар, 
кысып тормасын. Бу 
очракта калын оек
баш кына кию саклап 
калмаячак. Өс киеме 
киң булырга тиеш, 
хәрәкәтләнгәндә ко
мачауламасын. Пара
докс: кием никадәр 
аз булса, шулкадәр 
җылырак. Дөрес киенә 
белү дә бик мөһим. 
Табигый тукымалар
дан тегелгән, калын 
йоннан бәйләнгән күл
мәкләр киегез. Шулай 
ук термокиемнәр дә 
яхшы җылытачак.

Гомумән алганда, 
туң мас өчен дөрес итеп 
киенергә, яхшы тукла
нырга, гел хәрәкәттә 
булырга кирәк! Нинди 
генә салкыннар бул
са да, күңелләрегез 
җылы калсын! Кыш 
һәрберегезгә дә шат
лык алып килсен!

Җылы киенеп 
йөрик!
безнең кышлар елдан-ел Салкыная, юлдаГы бөкеләр дә озыная. 
ТукТалышТа авТобуСларны да озаклап көТәрГә һәм Салкында Туңып 
ТорырГа Туры килә. мондый вакыТТа чыныккан кеше дә эССе җәй 
Турында хыялланадыр. ә Туңа ТорГан кешеГә нишләрГә Соң? кыш 
бабайның «качып кына шаярТуларына» ничек ТүзәрГә?

Сабир тагын кышка 
утын әзерли, – диде 
ул, тирән сулап.

– Нигә аңа шулкадәр утын? 
Болай булса, авылда бер агач 
та калмаячак бит! – дип, аңа 
кушылды капка төбенә чы
гып утырган күрше кызы 
Зәйнәп, – Касыйм абый, нигә 
соң аны берсе дә ачуланып 
булса да карамый? Ул бит бу 
агачларга хуҗа түгел, аларны 
кисәргә дә аның хакы юк!

– Әйтеп караган бар инде 
дә... – диде Касыйм, авызына 
капкан тәмәкесен кабызып. 
– Башын ия дә, тик тора. 
Икенче көнне тагын агачлар 
аудара башлый...

...Көн кичкә авышып килә 
иде. Авылның Хатирә ура
мында үсеп утырган карт 
имән янында Минвәли бабай 

уйланып йөри. Элек бу урам
да кешеләр яшәгән. Тик олы 
юлга якын җирдә юлбасар
лар күп булу сә бәпле, Имән
ле йорт авылы читкәрәк 
күчеп утырган.

Алтмыш еллар элек, әле 
Минвәлинең егет чагында, 
яраткан кызы Мәүлия белән 
алар көн саен шушы имән 
янында очраштылар. Егет 
белән кыз өчен вакыт си
зелми үтте. Ниндидер бер 
салкын иртәдә Минвәлигә 
сөйгәненең аңын югалтып, 
йөрәген тотып җан бирүе 
турында хәбәр китерделәр. 
Ахирәттә кавышырбыз дип, 
өйләнергә уйламады да 
Мин  вәли карт. Гомерен ял   
гыз үткәрде ул. Көн саен 
имән каршысына килеп, 
еракта калган якты миз

гелләрне исенә төшерде. 
Агач кайрысындагы сырлар 
бүген картның битендәге 
җыерчыкларны хәтерләтә...

Минвәли абзый сагыш 
тулы күзләре белән тагын 
бер мәртәбә имәнгә туты
рып карады да, йортына 
таба атлады. Юл читендә 
унунбишләп кеше җыелып 
тора иде. Аларның арасында 
Минвәли Сабирның яшьле 
күзләрен күреп алды. Шул 
яктан Касыймның ачулы та
вышы ишетелде:

– Синең бу агачларны 
кисәргә хакың юк! Кеше 
малы белән баерга без сиңа 
ирек бирмәячәкбез!

– Әйе, агачлар – халыкны
кы, матурлык өчен утырт
каннар аларны! – дип өндәде 
тагын бер ачулы хатынкыз 
тавышы.

– Бик хаҗәт булса, әнә, үз 
бак чаңдагы алмагачларны 
кис!

– Нәрсә дәшмисең!
– Оятсыз!
Нәфрәт тулы караш

лар йомгагында, башын 
иеп, Сабир тик тора. Аның 
күзләрендә ниндидер сагыш 
бар иде. Халык таралышкач, 
Сабир да кайдадыр югалды. 
Минвәли карт үз йортына 
кереп китте.

Төн җитте. Урамнарда 
утлар сүнгәч, Сабирның 
ишегалдында Касыйм пәй
да булды. Тавыштынсыз 
гына мәче сыман атлап, 
йорт артында урнашкан 
иске келәтнең ишеген ачып 
җибәрде. Өстенә ишелеп 
төшә башлаган утын өе мен 
күреп, ишекне кире этеп 
япты да, үзе чыгарган та  
выштан куркып, алдын
артын карамыйча йөгерде.

Көтүдән кайтканда бө тен 
авыл Сабирның келә тендәге 
«байлык» турында белә иде 
инде. Төшкә таба авылга та
гын бер яман хәбәр таралды 
–Хатирә урамы каршысын
дагы карт имәнне кисеп 
киткәннәр!

Кичкә таба бер төркем 
халык Сабирның ишеген 
шакыды. Озак басып торып 
та, ачучы булмагач, ишекне 
ватарга булдылар. Суынып 
киткән йорт эчендә бер 
җан иясе дә юк иде. Шул
чак Касыйм өстәлдә бер 
хат табып алды: «Сез мине 
җансыз дип уйлыйсыздыр. 

Минем кайчандыр гаиләм 
булганын да, кызым барлы
гын да белмисез шул...» – 
дип башлана иде ул.

Хатыны белән аерыл
гач, бала анасында калган. 
Кинәт кенә яман чир белән 
авырып киткән кызны 
Германиядә генә дәвалап 
булачак. Элеккеге хатыны 
сорамаса да, ата күңеле 
түзмәде! Ул бит ир кеше! 
Шул акча җитмәү аларның 
гаиләләрен җимерде дә. 
Утын сату гына түгел, 
кызының исәнлеге өчен ул 
әллә ниләр дә эшләргә әзер!

Авылдашлары аны дөрес 
аңламады. Сабир туган 
йортын сатып, бөтенләйгә 
шәһәргә киткәнен әйтеп 
тормады.

Ул кич авыл тынычла
нып калгандай булды. Таң 
атканда Хатирә урамын
дагы киселгән имән янын
да Минвәли бабайның үле 
гәүдәсе табылды. Аның 
күз тирәсендәге җыер чык
ларында әле кибеп өл
гермәгән яшь тамчылары 
иде.

Авыл халкы көтү куарга 
чыкты. Касыйм ниндидер 
тынгысызлык хисе белән 
тирәягына каранды. Күрше 
авыл тирәсеннән «Дружба» 
тавышы ишетелә иде.

Динара ЗИННӘТОВА, 
татар журналистикасы бүлеге студенты

Киселгән имән
күрше урамда «дружба» Тавышы ишеТелә иде. 
зәңГәр коймалы йорТның капкаСыннан урТа 
яшьләрдәГе бер ир-аТ чыкТы да, аГачлар ауГан 
Тавыш килГән Тарафка карады.

Беренче 
кубок безнеке


