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ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА: 
“ХƏЗЕР СЕССИЯГƏ НОЛЬ 

БАЛЛ БЕЛƏН ДƏ КЕРЕП БУЛА”
 Кышкы сессия алдыннан 

“Хəзер   экзаменга  бер 

баллың булмаса да кереп 

була икəн” кебек сүзлəр 

таралды. Əлеге һəм башка 

кайбер үзгəрешлəр турында 

без  бүлегебезнең  фəн 

эшлəре  буенча  бүлек  

м ө д и р е    у р ы н б а с а р ы 

Динмөхəммəтова Эльвира  

Н и ко л а е в н а     б е л ə н 

сөйлəштек.

- Эльвира Николаевна, баллар куюдагы элеккеге кагыйдəне 

бетерүгə нəрсə этəргəн икəн?

- Бүген безнең студентларыбыз тыгыз графикта яши. Параллель 

рəвештə алар башка җирдə укый, каядыр бара, нилəрдер эшли. Бу 

студентка имтиханны яхшы билгегə бирү мөмкинлеге тудыру 

максатыннан эшлəнгəн əйбер, чөнки билгеле бер сəбəплəр 

аркасында (гаилə сəбəплəре, авырып китү сəбəпле һ.б) студент 

чыннан да укырга йөри алмаска мөмкин. Кызганыч, кайчакта 

моны студент ял итəргə форсат дип кабул итə.

- Семестрдагы балл системасын бетерү ул элеккеге системага 

яңадан кайту түгелме?

- Мин моны элеккеге системага кайту дип тə, яңасын яхшы якка 

үзгəртү дип тə санамыйм. Əгəр студент билгеле бер җитди 

сəбəплəр аркасында укырга йөри алмыйча, имтиханга ноль балл 

белəн керсə, бу очракта балл системасын бетерү файдага була, ə 

инде балл җыю мəҗбүри түгел дип сəбəпсез дəрес калдыручылар 

өчен ул зыянга. 

- Димəк, хəзер баллны сессия чорында да җыеп була? 

- Əйе. Моңа кадəр тапшырылмаган эшлəрен ул соңыннан 

тапшыра ала. Лəкин мин моны бик уңайлы димəс идем, чөнки 

имтиханга əзерлəнүгə контроль, курс  эшлəре дə, реферат та 

өстəлə.

Сабитова Зилə, 2 курс студенты

Ниһаять, һəрберебез дер калтырап куркып торган сессия 

үтеп тə китте. Инде ялларыбызның да хəйранын ял иттек: 

йоклап, сериаллар карап, китаплар укып та туйдык кебек. 

Менə инде башыбызда сессия калдырган эмоциялəр белəн 

дə бүлешер вакыт җитте. Алайса, «шок» халəтендə без еш 

кына үзебез кичергəн хислəрне сүзлəр белəн җиткерə 

алмый идек, бу эштə безгə гаҗəеп бай телебезнең аваз 

ияртемнəре генə ярдəмгə килə алды. Инде бар да 

киштəлəргə салына барган саен, акылың белəн сессия 

дигəн əйбернең алай ук куркыныч та булмаганына 

инанасың икəн. Үзебезнең беренче чирканчыгыбызны 

алуга, минем (башка кешенең ничектер) шунда ук 

күңелемнəн БДИ белəн сессияне чагыштыру процессы 

кузгалды, чөнки кичергəн хислəр, тойгылар, уйлар, куйган 

максатлар охшаш та кебек, əмма бер-берсеннəн аерылалар 

да. Инде ничə еллар буе үзебезнең белемебезне бары тик 

кəгазь белəн генə бүлешергə өйрəнгəнгə, телдəн имтихан 

бирү ничектер кыенрак булыр кебек тоелды. Тик аның да 

үземə шунда ук бер плюсын билгелəп куйдым: телдəн 

имтихан җанлырак була, əңгəмə вакытында син 

мөгаллимеңнең күзенə карап бар белемеңне бушатасың, 

аның фəненə мөнəсəбəтеңне белдерəсең сыман. Татар 

филологиясендə сессия һəрберебезнең күз алдында үтте, 

без бер-беребез өчен борчылып, тынычландырып, 

җанландырып,    хислəребезне  бүлешеп инде 

институтыбызда да, төркемебездə дə җылы мөнəсəбəтлəр 

кабызып җибəрүгə ирештек. Ə башка уку йортларында 

ничегрəк икəн?

Җамалиева Зөлфия Алмаз 

к ы з ы ,    К а з а н  д ə ү л ə т 

мəдəният  һəм  сəнгать 

университетының 1нче курс 

студенкасы. 

З ө л ф и я ,   и ң    б е р е н ч е 

имтиханда  билет алганнан 

соң нинди уй башыңа килде?

 - Телəсə нинди студент кебек 

үк, барлык билетларга җавапны белсəм дə, имтиханга 

керер алдыннан бик борчылып кердем. Ничек кенə 

булмасын, каушата бит əле ул. Ишек төбендə керер 

алдыннан иптəшеңне көтеп торганда ни генə кичереп 

бетермисең инде... Каушый-каушый төрле сорауларны 

кабатлый башлыйсың, гади генə сорауларга җаваплар 

барысы да бергə баштан очып чыгып киткəн кебек тоела 

əле, лəкин барыбер, кереп утырганнан соң бераз 

тынычлангач, белемнəр автоматик рəвештə кире күктəн 

башка егылып төшəлəр икəн. “Шунысы яхшы: минем 

белемнəр тəртипле икəн, өйлəренə кайта белəлəр”,- дип 

уйлап куйдым (көлə). 

Күп кенə студентлар нəкъ менə сессия вакытында 

төрле ырымнарга ышана башлыйлар, син дə шулар 

рəтенə керəсеңме?

 - Əйе, менə анысын дөрес əйтəлəр икəн, үзем дə уйламаган 

идем. Мин тормышта болай ырымнарга бөтенлəй 

ышанмыйм, минем алдымнан  кара мəче йөгереп үтəме, 

акмы, - миңа барыбер, иң мөһиме китсен генə (песилəрне 

бөтенлəй яратмыйм алайса). Ə менə сессия алдыннан аяк 

астына 5 сумлык тəңкə дə салып кердем, “халява”ны да 

чакырмый калмадым. Əмма бу очракта “реакция толпы” 

булды, минемчə. Ничек кенə булмасын, иң ышанычлы 

дустыма – акылыма беренче чиратта таяндым.

Үзеңне чын студент итеп кайсы мизгелдəн тоя 

башладың?

 - Башкалардан аермалы буларак, мин үземне сессия 

биргəнне көтеп тормыйча, инде күптəн чын студент итеп 

тоям. Багышлану кичəсеннəн бирледер, мөгаен, чөнки 

нəкъ шул кичəдəн соң уку йортың белəн дə танышып 

бетəсең, күп кенə югары курс студентлары белəн дə уртак 

тел табасың кебек. Шулай ук университетыңның 

традициялəре, кагыйдəлəре, тарихы белəн тирəнтен 

танышасың һəм “вуаля” син -  чын студент. Минем өчен 

əлеге көн - иң онытылмас көннəрнең берсе булды.

С а б и р җ а н ов а  Эл ь в и н а 

М а р а т  к ы з ы ,   К а з а н      

д ə ү л ə т     э н е р г е т и к а 

университетының икенче 

курс студенкасы.

Эльвина, син инде беренче 

чирканчыгыңны теге елны ук 

алдың,  быел,    мөгаен, 

сессияне    тапшырырга 

җиңелрəк булгандыр?

     

СЕЗДƏ ДƏ ШУЛАЙМЫНИ???

БƏЙРƏМЕГЕЗ 
КОТЛЫ БУЛСЫН, ИР-

ЕГЕТЛƏР! 
Я р ат ка н   б ү л е ге бе зд ə   е ге тл ə р  һ ə м 

абыйларыбызны бармак белəн генə санап 

булганга, алар безнең өчен аеруча кадерлелəр. 

Хəер, иң авыр чакларыбызда үзлəренең 

ышанычлы җилкəлəрен куючы, елмаясы да 

килмəгəн чакларыбызда көлдерə алучы ир-

е ге тл ə р е бе з н е ң  җ ə м г ы я т е бе зд ə  җ и тд и 

вазыйфалары бар - алар безнең Ватаныбызны 

саклаучылар. 23 февраль - Ватанны саклаучылар 

көне. Бу - батырлар һəм кыюлар көне. Безнең 

бабайлар, əтилəр без тыныч, мул тормышта 

яшəсен, бəхетле булсын өчен Ватаныбызны 

саклаган. 

Хөрмəтле ир-егетлəр! Сезне йөрəктəге җылы 

хислəр, Җир йөзендəге иң матур телəклəр аша 

шушы бəйрəмегез белəн алдан ук тəбрик итəбез! 

Хатын-кызларны ничек кенə күклəргə чөйсəлəр 

дə, сез моңа аңлап карыйсыз, үзегезне без, 

кызлардан, югарырак куймыйсыз, лəкин 

катлаулы ситуациялəрне, билгеле, сез хəл итəсез. 

Сез тыйнак та, сез якын да, сез безнең 

яклаучыларыбыз! Матур сүзлəр күбрəк сезнең 

тарафка түгел, сезнең тарафтан ишетелсə дə, сез 

үзегезнең хатын-кызлар йөрəгендə, аның иң 

түрендə   урнашканлыгыгызны    һəм 

тормышыбызның иң əһəмиятле кешелəре 

икəнлегезне аңлыйсыз. 

Рəхмəт сезгə барысы өчен дə! Ихлас күңелдəн 

бəйрəмегез белəн котлыйбыз сезне! 

“Раушан” редакциясе

КЫЗЫКЛЫ МƏГЪЛҮМАТ!
Көндезге бүлектə укучы студентларыбызның 

Физкультура дəресендə, Алмаз 

Ильфатович:

- 14 нче февральның нинди зур вакыйга 

икəнлеген белəсездер дип уйлыйм...

(Кызлар пырхылдап көлеп җибəрəлəр)

-... Сезнең башыгызда гел шул инде, 14 е 

көнне ел саен уза торган чаңгы ярышы 

була!

Хəзерге табигать фəннəре 

концепциясе парасында:

- Күзлəрегездə кызыксыну 

уты сүрелə башлады, хəзер 

инде берəр кызыклырак 

əйбер сөйлəргə туры 

килəчəк...

50%
"4" һəм "5" 
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23%
бары   
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 - Əйе, быелгы уку елында инде бар да күнеккəн буенча, 

укытучыларга уку елы дəвамында үзеңне ничегрəк 

күрсəтергə икəнен яхшы белəсең, кайсысына кайсы яктан 

килергə икəненə дə төшенəсең. Беренче елны ничектер 

эмоциялəргə нык бирелеп, артык аек акыл белəн эш 

итмисең дə кебек. Башта “хаос” була һəм əлеге “хаос” 

тынычлап укырга да, имтиханнарга əзерлəнергə дə ирек 

бирми кебек, җитмəсə, туган ягыңнан аерылуга да 

күнегəсе бар бит əле. Ə быелгы сессиядə инде бер генə 

нерв күзəнəгем дə кыймылдамады кебек.

Имтихан бирəсе көннең иртəсе башка иртəлəрдəн нык 

аерыламы?

 - Əлбəттə, алай гына да түгел, имтихан биргəн көннең 

төне белəн иртəсе кайвакыт йокы белəн аерылмый да əле. 

Йоклаган сурəттə дə төне буе төшеңдə билет җавапларын 

кабатлап ятасың, тыныч төн кичерермен димə дə инде. Ə 

шəхсəн минем өчен иң курыкканы - имтихан алдыннан 

йоклап калу. Белмим, ни өчендер, əмма бу курку минем 

өчен фобияга əйлəнеп бара кебек. Аның каравы, бер генə 

тапкыр да соңга калганым юк иде əлегə. Гади иртəлəрдəн 

аермалы буларак, шпаргалкалар белəн “кораллану” 

процессы үзе бер мөһим урын алып тора əле, моның белəн 

бəйле нəрсə киячəгеңне билгелəү – шулай ук һəр кыз кеше 

өчен катлаулы мəсьəлə, минемчə. Менə шундыйрак инде 

студентлар өчен сессия алдыннан идеаль иртə.

БДИмы, əллə сессияме?

 - О-о-о, БДИ дигəн «куркыныч монстр»ны исемə 

төшерергə бер дə телəмəс идем. Ул вакытларда минем күз 

алдыма укытучылар əлеге имтиханны шулкадəр 

ямьсезлəп, куркынычлап сурəтлəделəр, шуңа күрə минем 

хəтеремдə ул бер дə якты мизгеллəр белəн бəйле түгел.  

Əлбəттə, сессияне сайлар идем, чөнки БДИ ны тапшырган 

вакытта синең ялгышырга бернинди шансың да юк, шулай 

ук сине алда ниндидер зу-у-ур билгесезлек дəрьясы көтеп 

тора. Ə монда син инде үзең өчен сайлаган профессияңне 

тирəнтен өйрəнеп, үзең бу тормышта урыныңны табу 

максаты белəн керəсең имтихан бирергə. Мондый конкрет 

максатлар, үз чиратында, барлык каршылыкларны ерып 

чыгарлык канатлар үстерə.

Баһавиева Рамилə 

Раил кызы,  Казан 

к о о п е р а ц и я 

и н с т и т у т ы н ы ң 

б и ш е н ч е    к у р с 

студенткасы

С о ң г ы    с е с с и я н е     

т а п ш ы р г а н ы ң н ы 

аңлап   имтиханга 

ке р г ə н д ə  н и н д и р ə к 

хислəр кичерəсең?

 - Һм-м-м, бер дə көтелмəгəн хислəр кичердем. Бер 

караганда, ничə еллар буе көттең дə кебек əлеге мизгелне, 

икенче яктан, ничек инде, шушы сессиядəн соң “Студент 

еллары тəмамлана, алар утырып йөзгəн көймə комга 

терəлə түгелме соң?”- дип уйлыйсың. Əмма ничек инде ул 

көймə комга терəлсен, əлеге көймəнең күптəн безнең 

белемнəребезне төягəн зур корабка əверелеп, безне 

диңгездəн океанга алып барганына, зур, олы тормышка 

аяк бастырганына инанасың. Шул мизгелдə килəчəккə 

багланган зур өметлəр, планнар, максатлар белəн 

дөньяның бернинди дə хəзинəлəренə алыштырмаслык 

студент елларына бəйле хəтирəлəр бəрелешə. Һəм син 

ниндидер бер илаһи җиңеллек тоясың кебек.

Соңгы сессиялəрендə дə студентлар “халява”ны 

чакыра микəн?

 - Ничек кенə сəер тоелмасын, əмма мин үземнең 

тормышымда бер тапкыр да “халява”ны чакырганым 

булмады. Мин бары тик үземə генə ышанам һəм вакыйгага 

аек акыл белəн карарга өйрəнгəнмен. Əлеге яктан мин 

үземне студентларның кызыл китабына кертер идем. 

Моның сəбəбе, бəлки, тулай торакта яшəмəвемдер, бəлки, 

кечкенəдəн үземə генə ышанырга өйрəнгəн тəрбия дə 

тəэсир иткəндер. Əмма ничек кенə булмасын, “халява”дан 

башка да барлык сессиялəремне бик уңышлы яптым, 

Аллага шөкер.

Вакытны кире кайтару мөмкинлегең булса, əлеге 

мөмкинлекне кулланыр идеңме? 

 - Минемчə, һəр вакыйганың тормышта үз урыны. Кеше 

тормышындагы һəр этапны билгеле бер өзлеклелек белəн 

үтəргə тиеш, һəм ул өзлеклелек бозылса яки кабатланса, 

тормышның кызыгы бетə, минемчə. Мизгеллəрнең 

кабатланмас булуы да инде аларның кадерен белергə 

күбрəк этəрə. Шулай булгач, юк, кулланмас идем, ничек 

барган тормыш, шулай барсын.

Синең кебек һəр сессияне яхшы ябып баруның сере 

нидə?

 - Ничек кенə булмасын, инде ничəнче кат сессияңне 

тапшырма, аңа барыбер бик җаваплы карарга кирəк. Без дə 

соңгы имтиханга кергəндə, инде монысы үтəр, артык 

тырышмасак та булыр,  дип уйлаган идек,  тик 

мөгаллимнəребез, ничек кенə булмасын, безгə су астында 

ташлар əзерлəп куйганнар икəн. Шулай булгач, нинди генə 

сынау булса да, иң якын дусларыгыз  - тəвəкəллек, 

тырышлык, кызыксынучанлык һəм якты чырай, ачык йөз 

булсын. Əлеге сыйфатлар белəн дуслашсагыз, һичшиксез, 

һəр сессиялəрегез дə алтыннан коелган булыр.

Шулай итеп, жираф Африкада да жираф инде дигəн 

нəтиҗəгə килеп, кайсы гына уку йортында белем алсак та, 

ничек кенə булмасын, барыбер сессия дөньяның барлык 

студентларын оештыручы, берлəштерүче бер көч булып 

кала бирə дигəн нəтиҗəгə килəбез. Иң мөһиме: 

имтиханнарны тапшырганда, буыннан-буынга күчеп 

килгəн кагыйдəлəрне, ырымнарны һəм уңай сыйфатларны 

үзебездə булдырып, аларны саклап эш итү кирəк, шул 

вакытта без бердəм, без көчле һəм, һичшиксез, кызыл 

дипломлы булырбыз.

Айсылу Баһавиева, 1нче курс студенты

БҮЛЕГЕБЕЗНЕҢ 
ҮРНƏК ГАИЛƏСЕ

 Харисов Фираз Фахразович 
 

- Педагогик фəннəр докторы, татар 
тел белеме кафедрасы профессоры, РФ 
югары профессиональ белем бирүнең 
мактаулы хезмəткəре, ТРның  
атказанган фəнни хезмəткəре, ТРның 
атказанган мəктəп укытучысы, Каюм 
Насыйри исемендəге премия лауреаты.
  - Хезмəт стажы – 46 ел.
 - Бүлегебезнең мөхтəрəм укытучысы, 
педагогик фəннəр докторы, татар тел 
белеме   кафедрасы   профессоры 
Харисова Чулпан Мөхəррəмовна белəн  
гаилə коруларына 36 ел.

  Кешелек мəхəббəттəн башка яши 
алмый, чөнки,  барлык башка хислəр 
белəн чагыштырганда, ул иң көчлесе, иң 
серлесе. Туган ягыңа мəхəббəт, əти-
əниең, якыннарыңа булган ярату хисе, 
сөекле кешеңə... Сагыш, нəфрəт, 
соклану, башыңны югалту – болар 
барысы да шул бөек хис сыйдырган 
күңел халəтлəре. Хəер, яратуны 
системалаштыру мөмкин эш түгелдер, 
чөнки ул һəркем өчен индивидуаль. 
Əйтүемчə, сөюдəн башка кешелек 
күптəн югалыр иде, яки кешелəр бер-
берсеннəн файда гына эзлəп, физик 
ихтыяҗлар алгы планга чыгар иде һəм 
рухи дөнья җимерелер иде. Ə иң мөһиме 
– җəмгыятьне тəрбиялəүдəге иң көчле 
институт – гаилəлəр төзелмəс иде. Менə 
монысы инде, минемчə, иң куркынычы.
Ярый, күңелсезлеккə бирелмик, Аллага 
шөкер, безнең өчен үрнəк булырлык, чын 
мəхəббəткə ышанырлык гаилəлəр аз 
түгел. Шуларның берсе -  бүлегебезнең 

хөрмəтле укытучылары – Чулпан апа 
белəн Фираз абый гаилəсе. 
- Фираз абый, танышуыгыз турында 
сөйлəп үтегез əле? Сез бер күрүдə үк 
гашыйк булдыгызмы, əллə инде бу хис 
тора-бара, бер-берегезне якыннанрак 
белə башлагач кына тудымы?
- Тулай торакның кызыл почмагында 
“Язның унҗиденче мизгеле” исемле 
телесериалны караганда таныштык.
- Хəзер һəрбер яшь пар кияүгə чыгарга 
тəкъдим ясаганда шоу оештырырга 
тели. Сезнең вакытта да бу шулай 
идеме? Ə сез ничек тəкъдим ясадыгыз?
- Нинди шоу ди, без студентлар идек, 
шуңа күрə көннəребез укуда һəм уку 
залларында үтə иде. Шуңа тəкъдим дə 
бик күп еллардан соң гына ясалды.
- “Ир - баш, хатын - муен” дилəр, 
Сезнең гаилəгездə дə бу шулаймы?
- Əйе, безнең гаилəбездə дə шулай.
- Хатын-кыз Адəмнең кабыргасыннан 
ясалганга күрə,  аны үзгəртергə  
авыр, дилəр. 
-Бəлки, шулайдыр да...
- Балаларыгыз ни белəн шөгыльлəнə?
- Улыбыз КДУның икътисад һəм чит 
теллəр факультетларын тəмамлап, 
Мəскəү  дəүлəт  университетында 
аспирантурада укып, кандидатлык 
диссертациясе яклады, икътисад фəннəре 
кандидаты, гаилəсе белəн Америкада 
Техас штатының Хьюстон шəһəрендə 
яши, зур консалтинг компаниесендə 
проектлар директоры булып эшли, 
кызлары бар. Кызыбыз психология һəм 
инглиз теле факультетын тəмамлап, 
кандидатлык диссертациясе яклады, 
психология фəннəре кандидаты; 2  
баласы бар.
-  Га и л ə г е з н е ң   ү з е н ч ə л е к л е 
т р а д и ц и я л ə р е   б а рм ы ?  1 4  н ч е 
февральне гашыйклар көне итеп 
билгелəп үтүгə ничек карыйсыз?
-Һəр гаилə – аерым бер дəүлəт кебек. 
Шуңа күрə аның эчке тəртиплəре, 
традициялəре була. Бездə дə бар алар. Ə 
инде 14 нче февральгə килгəндə, бу көнне 
аерым бəйрəм иткəн юк. Гашыйклар көне 
дип билгелилəр икəн, рəхим итсеннəр, 
без бик шат!
- Җавапларыгыз өчен рəхмəт, Фираз 
Фахразович!

Алсу Сəлахова, 2нче курс студенты

18 % ИКЕЛƏНҮ
Э-э-эх,  тиздə-ə-ə-əн.. .  Бик тиздəн 

студентларның көтеп алган бəйрəме килеп 

җ и т ə .  Н и н д и ?  Ə л б ə т т ə ,  В а т а н н ы 

саклаучылар көне, дустым! Ник дигəндə, 

без быел бу бəйрəмне дүрт көн бəйрəм 

итəчəкбез икəн. Əйе-əйе, нəкъ тə шулай: 20 

н ч е  ф е в р а л ь  –  ш и м б ə  ( 1 н ч е  к у р с 

студентларының китапханə көне), 21е – 

якшəмбе, 22се һəм 23е махсус Ватанны 

саклаучылар көненə багышлана! 

Яллар - яллар инде, ə аларның ни хөрмəткə 

оештырылуын да онытмаска кирəк. Безгə 

һəрчак терəк булучы ир-егетлəребезне бу 

бөек көн белəн тəбриклəмичə һич ярамый! 

Əйе, алар бит − безгə тыныч тормыш бүлəк 

итүчелəр,   дəүлəт   чиклəребезне 

саклаучылар, ныклы терəк, тормыш йөген 

тартучы каһарманнар. 

Шушы уңайдан,  нəфис затларыбыз 

арасында сораштыру да үткəрелде. Темасы 

– армия (һəркемне - егетлəрне дə, кызларны 

да,  ата-аналарыбызны да борчыган 

проблема).  “Ничек уйлыйсыз: егетлəргə 

армия сафларында хезмəт итеп кайту 

кирəкме һəм ни өчен?” дигəн сорау белəн 

төпле фикерле  кызларыбыз янына 

ашыктым.  Нəфис   з атларыбызның 

җаваплары бик канəгать калдырды үземне. 

Сораштырылучыларның 82%ы егетлəрнең 

армиядə хезмəт итүен хуп күрə икəн, ə 

калган 18%ы исə икелəнə: кистереп, “кирəк” 

яки “кирəкми” дип җавап бирə алмый. Ə 

х ə з е р  җ а в а п л а р н ы ң   б е р н и ч ə с е н , 

укучыларым, сезгə дə тəкъдим итеп үтəсем 

килə. 

Энҗе Ризванова (ФһМБИ, 1 курс): 

Минемчə, кирəк! Армия күпчелек егетлəр 

өчен ныгу, чыныгу, "үсеп китү" урыны, 

чөнки анда дисциплинага,  тормыш 

тəртиплəренə өйрəтəлəр. Егетлəр армиядəн 

чын "ир"  булып кайт алар .  Алдагы 

тормышта балалары өчен үрнəк тə булып 

торалар.

Зөһрə Вилданова (ФһМБИ, 2 курс): Бер 

яктан караганда, кирəк, чөнки егетлəр 

армиядə чыныгалар, көч туплыйлар. Ə 

икенче яктан, күп кенə егетлəр аннан 

бозылып, начар гадəтлəргə өйрəнеп кайта. 

Шуңа күрə дə бер генə фикерне яклап əйтə 

алмыйм.

Айгөл Габдуллина (ФһМБИ, 1 курс): 

Минем фикеремчə, армия – кирəкле нəрсə, 

чөнки һəрбер егет кеше үзен сынап карарга 

тиеш. Моңа армия бик тə булыша: ул 

чыныктыра, сынаттыра, акылга утырта. 

Егет кеше үзенең гаилəсе, шəһəре, иле өчен 

сакта торырга тиеш дип уйлыйм. 

Энҗе Зиннурова (ФһМБИ, 1 курс): Кирəк. 

Илебезне саклар өчен, егетлəргə ир заты 

булып формалашыр өчен. Əти-əни, сөйгəн 

ярның  кадерен  белергə   өйрəтə; 

мөстəкыйльлек тəрбияли, тормышта 

авырлыклар каршында сынып-сыгылып 

калмаска, аларны жиңеп чыгарга өйрəтə 

армия. Əмма армия системасына ниндидер 

уңай үзгəрешлəр кертү комачауламас дип 

уйлыйм.

Дилə Гарипова (ФһМБИ, 1 курс): 

Армиядə хезмəт итү чын ир-егет өчен бик 

кирəк, һəм, гомумəн, ул аның бурычы. Үзен 

һəм үзенең сəламəтлеген хөрмəт иткəн, 

гаилə башлыгы булырга жыенган һəм 

тормыш алып барырга житлеккəн ир-ат 

армиядəн курыкмый, чөнки армия − 

тормыш мəктəбе.

Таңсылу Сəлəхова, 1нче курс студенты
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