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И мин яшә гез!

Мөх тə рəм Бө ек Ва тан су гы шы ве те ран на ры һəм тыл хез мəт-
чəн нə ре! Сез нең ба ры гыз ны да Бө ек Җи ңү бəй рə ме бе лəн кай нар 
кот лый быз!

Бу көн без нең өчен бик ка дер ле. Нəкъ ме нə Җи ңү кө нен дə без Ва-
та ны быз азат лы гын сак лап кал ган хал кы быз бе лəн го рур ла ну хис лə ре 
ки че рə без. Кул ла ры на ко рал алып Ту ган ил не сак ла ган һəм тыл да Җи-
ңү та ңын якы найт кан өл кəн нə ре без ал дын да тү бəн че лек бе лəн баш 
ия без. Яу кыр ла рын да ба шын сал ган нар га мəң ге лек дан җыр лый быз.  
Бү ген без XХ га сыр ның иң кан кой гыч су гы шын да җи ңү нең 70 ел лы гын 
кар шы лый быз.  Яр ты дөнь я ны фа шист ил ба сар ла ры зо лы мын нан 
азат ит кəн нəр нең ба тыр лы гы бер кай чан да оны тыл мас.

Без кам гэ сэ нер гос т рой лы су гыш ве те ран на ры һəм тыл хез мəт-
чəн нə ре бе лəн го рур ла на быз. Ба тыр лы гы гыз, фи да карь ле ге гез, көч ле 
ру хы гыз өчен зур рəх мəт сез гə. Сез нең бе лəн оч раш кан са ен без нең 
кү ңел лə ре без пакь лə неп ка ла, чөн ки сез – Ва та ны быз ның туг ры ул ла ры 
һəм кыз ла ры – үз чо ры гыз ның җан лы гə ү дə лə не ше бу лып то ра сыз, 
тор мыш ны яра та сыз.

Бу бəй рəм кө нен дə һəм мə гез гə исəн лек-сау лык, бə рə кəт ле озын 
го мер, имин лек һəм кү ңел ты ныч лы гы те ли без.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ администрациясе һәм проф со юз ко ми те ты

Менә тагын бер яз шәһәр 
һәм авылларыбызга иң 
якты бәйрәмне – Җиңү 
көнен алып килде. Ватан-
Ана бүген кулларына 
корал тотып ил азатлыгы 
өчен яуга чыккан улларын 
һәм кызларын хөрмәтли.

Җи ңү та ңын ки тер гән 1945 ел-
ның мае ел дан-ел без дән ерак ла-
ша ба ра. Дош ман ның иле без үзә ге-
нә үтеп ке рү ен тук тат кан ка һар ман 
сол дат лар да ара быз дан ки тә то ра. 
Лә кин Ев ро па ны фа шизм кол лы-
гын нан азат ит кән су гыш чы лар ны, 
ба су-кыр лар да, за вод-фаб ри ка-
лар да фи да карь лек үр нә ге күр сәт-
кән тыл хез мәт чән нә рен оны тыр га 
без нең ха кы быз юк.

Әйе, өл кән бу ын вә кил лә ре нә 
зур сы нау лар ки че рер гә ту ры кил-
де. Су гыш тан соң гы ха лык ху җа-
лы гын тор гы зу да алар җил кә се нә 
төш те. Алар үз лә ре нең көч лә рен, 
сә ләт лә рен олы тө зе леш ләр дә 
дә сы на ды лар. Чал лы ка ла сы 
ве те ран на ры ко лач лы тө зе леш 
мәй дан на рын да – Тү бән Ка ма 
ГЭ Сын, КА МАЗ за вод ла рын, шә-
һәр не са лу да үз лә рен ая мый ча 
хез мәт ит те ләр. Бү ген дә саф та 
ка лып, яшь бу ын га пат ри о тик тәр-
бия би рү дә кат на ша лар. Яшь лә-
ре без алар ның һәр кай сын бе леп, 
та нып, их ти рам күр сәт сен иде.

Кыз га ныч, ве те ран на ры быз-
ның саф ла ры ел дан-ел си рә гәя. 
1985 ел да, Бө ек Җи ңү нең 40 
ел лы гын бәй рәм ит кән дә, “Кам-
гэ сэ нер гос т рой” бер ләш мә се нең 
ве те ран нар со ве тын да 1084 су-
гыш ве те ра ны исәп тә бул са, бү ген 
алар ның 52cе ге нә Җи ңү нең 70 
ел лы гын кар шы лый.

“Кам гэ сэ нер гос т рой”ның бү-
лен дек пред при я ти е лә рен дә ве-

те ран нар со вет ла ры 1983 ел да 
оеш ты. Һәм алар ны җи тәк ләр гә 
Бө ек Ва тан су гы шы ве те ран на ры 
алын ды: Ми ха ил Ива но вич Ива-
нов (Ав то за вод строй), Ви та лий 
Се ме но вич Стро га лев (УСГ), Ми-
ха ил Сте па но вич Ут ро бин (ЗЯБ), 
Вла ди мир Пав ло вич Ба ба ев 
(От дел строй-2), Ис хак Хан улы 

Га зи зул лин (Ме тал лур гстрой), 
Ар лен Ле о ни до вич Су ми шевс кий 
(ОЖВХ), Алек сей Ни ко ла е вич Оч-
кин (ПЭС), Гу рий Ни ко ла е вич Ак-
са ков (ПУ АТ), Вик тор Алек се е вич 
Пла ту нов (Спец строй), Вик тор 
Ва силь е вич Ши лов (УМС), Сте-
пан Ива но вич Ура за ев (КЗМК), 
Ра зия Габд рах ман кы зы Ариф-
җа но ва (От дел строй-1). Бү ген 
алар дан А. Л. Су ми шевс кий, С. 
И. Ура за ев һәм Р. Г. Ариф җа но ва 
Кам гэ сэ нер гос т рой ве те ран нар 
со ве ты ның ак тив әгъ за ла ры бу-
лып эш лә ү лә рен дә вам итә ләр.

Су гыш утын кич кән олы җи тәк-
че лә ре без – бер ләш мә нең баш лы-

гы Е. Н. Ба тен чук, баш ин же не ры В. 
А. Аль фиш ве те ран нар со ве тын да 
пре зи диум әгъ за ла ры бу лып тор-
ды лар. УМС ның баш лан гыч пар тия 
оеш ма сы сек ре та ре Л. А. Осет рин 
ве те ран нар со ве ты рә и се урын ба-
са ры бу лып эш лә де.

1975 ел ның 9 май кө нен дә 
Чал лы да “Ва тан-Ана” ме мо ри-
аль ком п лек сын ачу тан та на сы 
бул ды. Ан да  “Мәң ге лек ут”ны 
ка бы зу мис си я сен Кам гэ сэ нер-
гос т рой ның Сә нә гать пред при я-
ти е лә ре трес ты баш ин же не ры 

Юрий Бо ри со вич Кар да шен ко 
баш кар ды.

Ара быз дан кит кән су гыш ве-
те ран на ры ның эш-га мәл лә ре 
оны тыл мый, алар без нең күз ал-
ды быз да. Без, ин де өл кә нәя ба ру-
чы тыл һәм хез мәт ве те ран на ры, 
оеш ма быз та ри хын яшь ләр гә 
җит ке рү, алар да ва тан пәр вәр лек 
хис лә ре тәр би я ләү юнә ле шен дә 
кө че без не кыз ган мый ча эш лә ве-
без не дә вам итә без.

Разия Габдрахман 
кызы АРИФҖАНОВА, 

“Камгэсэнергострой” ААҖ 
Ветераннар советы секретаре, 

тыл ветераны

“Камгэсэнергострой” ААҖ музеенда 
ветераннарның яшьләр белән очрашуы узды.

“Илебезнең иминлеген, азатлыгын саклап калган вете-
раннарны хөрмәтләү безнең коллективта күптәнге тради-
ция. “Камгэсэнергострой”ның ветераннар хәрәкәте шәһәрдә 
һәрвакыт үрнәк итеп куела килде. Быел да, һәрвакыттагыча, 
артык мактанмыйча, тыйнак кына эшләүне дәвам итәбез. 
Җиңү көненә әзерлек чаралары да алдан ук тәгаенләнеп 
куелды”, – дип ветераннар советы җитәкчесе Салихҗан Га-
лиевич Гайниев музейга җыелган өлкәннәрне һәм яшьләрне 
ветераннар оешмасының эше белән кыскача гына танышты-
рып узды.

Совет эшчәнлеге турында тулырак итеп Разия апа 
Арифҗанова җиткерде. Ул “Камгэсэнергострой” ААҖ музеенда 
Җиңү көненә карата өстәмә материаллар, фойеда мәгълүмат 
стендлары тәкъдим ителүенә игътибарны юнәлтте. Безнең 
ветераннарның 1 нче Пост белән һәрвакыт элемтәдә торуы, 
уку йортларында, мәктәпләрдә оештырыла торган һәртөрле 
чараларда катнашулары турында сөйләде. Разия ханым очра-
шуга җыелган ветераннарның һәркайсы – Бөек Ватан сугышы 
ветераннары Анна Федоровна Ермишина, Константин Михай-
лович Пономарев, Степан Иванович Уразаев, бала вакытында 
фашист тоткынлыгын кичкән Светлана Сергеевна Тихонова, 
Әфган сугышы ветераны Андрей Анатольевич Ремизов, Да-
манский утравындагы бәрелешләрдә катнашкан Минсабир 
Таһир улы Вәлиев, тарихка “Карибский кризис” булып кереп 
калган вакыйгаларның шаһиты Александр Иванович Запуска-
лов, тыл хезмәтчәннәре Сөббух Вәлиевич Хафизов, Разия 
Габдулловна Шаһгазина, сугыш чоры балалары Илгизәр 
абый Миңнемөхәммәтдинов, Әхәт ага Вәлияров, Радик абый 
Җәләев, Венера апа Үтәгәнова, Валентина Андреевна Рукина 
һәм башкалар белән таныштырып чыкты.

“Камгэсэнергострой” ААҖ эшләр белән идарә итүчесе Ка-
мил Гакыйл улы Латыфский ветераннарны якынлашып килүче 
бәйрәм белән тәбрикләп, бүләкләр – “Камгэсэнергострой” 
ААҖ хезмәт ветераны” медальләрен тапшырды. 

Ә яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә аеруча кызыклысы 
ветераннарның хатирәләре булды. Алар тыңлаучыларга “Кам-
ские зори” һәм “Таң йолдызы” газеталарының берләштерелгән 
редакциясе баш мөхәрриренә интервью рәвешендә тәкъдим 
ителде. Иң тәэсирле чыгышлар ПУ АТның 6 нчы автохуҗалыгы 
һәм “Камгэсгражданстрой”  ветераннары Михаил Константи-
нович Пономарев белән Светлана Сергеевна Тихонованыкы 
булгандыр. 

Ахыры 2 нче биттә

Хөрмәт
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Аңа бит халкыбызның батырлы-
клары  турында еш кына яшьләр, 
балалар алдында да чыгышлар 
ясарга туры килә. Һәм менә күптән 
түгел Е. Н. Батенчук исемендәге 
икътисад-төзелеш колледжында 
булган очрашуда Степан Иванович 
тагын бер китап әзерләве турында 
сөйләде. Монысы да Ватан сугышы 
белән бәйле, “Россия маршалла-
ры” дип атала. “Мәктәпләрдә бул-
ганда, укучыларның гына түгел, 
укытучыларның да маршаллар 
турында бик аз белүен искәрәм. 
Ә бит ул маршаллар илебез яз-
мышын хәл иткән, безнең аларны 
онытырга хакыбыз юк. Менә шул 
мине материал тупларга этәрде”, – 
ди ветеран. Әйе, Бөек Җиңүнең 70 
еллыгын әнә шулай үзенчәлекле 
итеп каршылый ул. Ветеранның бу 
хезмәтен бәйрәмгә бүләк дип кабул 
итәргә кирәктер.  

Степан Иванович китапларын өч 
кенә данә итеп, үзенең өендәге ста-
ногында төпләгән икән. Тышлыгын 
типографиядә ясатып алган. Алга 
таба, материалларын тулыланды-
рып, китапны типографиядә басты-
рырга нияте бар. 

Сугыш һәм хезмәт ветераны, икен-
че дәрәҗә Ватан сугышы ордены кава-
леры Степан Иванович Уразаев 35 елга 
якын гомерен “Камгэсэнергострой”да 
эшләүгә  багышлаган  зыялы 
шәхес. КАМАЗ төзелеш чорында, 
“Автозаводстрой”ның хезмәт һәм 
эш хакы бүлегендә эшләгәндә, ул 
җәмәгать эшендә бик актив булуы 
белән аерылып тора. Объектлар-
да күргәзмә агитацияләр оештыра, 
радио-газеталар, “Яшен”нәр чыгара. 
Төзелештә “Социалистик Татарстан” 
газетасының эшче хәбәрчеләр постын 
җитәкли. “Социалистическая инду-
стрия” газетасының актив хәбәрчесе 
дә була ул. Нинди генә эшкә алынса 
да, ихлас күңеленнән яхшы булсын 
дип тырыша, шуңа күрә сүзе үтемле, 
абруе зур була.  

Матбугат  сүзенең  үтемле 
икәнен яхшы белгән ветеран 
безнең редакциябез белән дә дус. 
Киңәшләрен бирә, компьютер, дик-
тофон, фотоаппарат белән эшләүне 
үзләштереп, безне шаккатыра. 
Аның киләчәктә әле тагын да безне 
гаҗәпләндерәчәгенә бернинди ши-
гебез юк. Уңышлар телибез Сезгә, 
Степан Иванович!

Сугыш ачысын татыган тын-
гы белмәс ветеран Степан 
Иванович Уразаев тугызынчы 
дистәсен түгәрәкләп килгәндә 
компьютер белән тәмам якын-
нан дуслашты. Моннан бер-ике 
ел элек  аның шактый күләмле 
мәгълүмат туплап, өч китап 
әзерләве турында газетабызда 
да язган идек. “Татар генералла-
ры”, “Хатын-кыз фронтовиклар” 
һәм “1941–1945 еллардагы Бөек 
Ватан сугышының яшь парти-
заннары” дигән җыентыкларны 
йөзәр данә тираж белән чыгар-
ган иде Степан Иванович. 

“Ислам нуры” газетасының 
берөзлексез чыгып килүендә 
у к у ч ы л а р ы б ы з н ы ң , 
хәбәрчеләребезнең дә җитди 
өлеше бар. Чаллыдан Камил 
ага Нотфуллин безгә ихлас 
күңелдән булышучыларның 
берсе булды. Ул үз инициа-
тивасы белән оешма, пред-
приятие җитәкчеләренә йөрде, 
аларны “Ислам нурын” язды-
рырга өндәде. Һәм нәтиҗәләр 
дә булмады түгел. Мәсәлән, 
Тукай кошчылык фабрика-
сы директоры Геннадий Фи-
латов берничә ел йөзләгән 
хезмәткәренә газетабызга 
язылуны оештырды. Камил 
Шиһабетдин улы газетабызның 
һәр санын игътибар белән укып 
бара, хаталар күрсә, үзенә 
генә хас итагатьлелек белән 
безгә җиткерә, яңа темалар 
да тәкъдим итә. Ул шундый ук 
игътибарны шәһәребездә чы-
гып килүче башка татар басма-
ларына да күрсәтә. Камил ага 
бүгенге көндә газетабызның 
һәр санын җентекләп укып 

һәм аларны җыеп баручы 
даими укучыларыбызның 
берсе. Ул шулай ук Рәсәй 
мөфтиләр Шурасы нәшер 
иткән “Ислам минбәре” газе-
тасын шәһәребездә прпаган-
далаучы. Хәзер дә аны татар 
газеталары редакцияләренә 
җиткереп тора. 2000 еллар ба-
шында шушы газета призына 
үткәрелгән Ислам викторина-
сында җиңүчеләрнең берсе, 
аның бүләген – Коръәннең 
тулы аудиоязмасын һәм 
Коръән китабын кадерләп 
һәм горурланып саклый.

Камил ага гомере буена ха-
лык белән эшли. Ул – кешеләр 
күңеленә юл таба белүче. 
Аңа Аллаһы Тәгалә шундый 
күркәм сыйфат биргән. Камил 
ага кешеләрне тәрбияләүдә 
динебез кыйммәтләренең, 
әхлагының ролен дә яхшы 
аңлый, шуңа күрә дә алар-
ны таратуга үзеннән лаеклы 
өлеш кертергә тырыша.

Камил ага  җәмәгате 
Мөкатдисә апа белән өч 

бала һәм оныклары Лилия-
не (әти-әнисе күрмәүчеләр 
булу сәбәпле) тәрбияләп 
үстерәләр. Лилия хәзер 
чит телләр белгече, Ижау 
шәһәрендә Көньяк Корея 
компаниясендә эшли.

Әңгәмәбез  вакытын-
да Камил Шиһабетдин улы 
шәһәрне төзүгә өлеш керткән 
күп җитәкчеләр исемен телгә 
алды. “Хәзер кемне сөйләсәң, 
шул юк”, – дип аларның 
инде вафат булуларын да 
искәртте. Әйе, кеше китә, 
әмма хезмәт җимешләре, 
саваплы гамәлләре белән 
кешеләр күңелендә саклана. 
Аллаһы насыйп итсә, быел 
1 октябрьдә Камил агага 80 
яшь тула. Аның киләчәктә дә 
шулай актив позициядә ка-
лачагына, башкаларга үрнәк 
булып яшәячәгенә ышана-
быз. Әмин, шулай булсын! 
Без сезгә карап үзебезгә көч 
алабыз, Камил ага!

Хәлил ШӘРИФ,
”Ислам нуры”

Камил абый Нотфуллин “Камгэсэ-
нергострой” коллективында билгеле, 
абруйлы кеше.

Ул Чаллыдагы төзелешкә килгәнче үк 
җитәкче урыннарда эшләгән. Ә 1972 елдан 
Камил Шиһапович “Камгэсэнергострой”ның 
сигез мең кешелек автомобиль транспор-
ты идарәсе профкомын җитәкли. Аннары 
“Автозаводстрой” трестында генераль 
директорның икътисад, соңрак кадрлар һәм 
тәрбия эше буенча урынбасары була. Лае-
клы ялга чыккач, унике ел дәвамында “Кам-
гэсэнергострой” ААҖ ветераннар советын 
җитәкләде. Бу эштән 2012 елны инсульт 
кичергәннән соң гына тукталды.

Шөкер, Камил абый тернәкләнеп, яңадан 
актив тормыш белән яшәп китә алды. Без 
аның редакциябезгә кереп, хәл белешеп, ха-
таларыбызны күрсәтеп, темалар тәкъдим 

итеп, үз итеп йөрүенә бик куанабыз. Аксакалларыбызның татар матбугат чараларына 
карата битараф булмавы бүгенге заманда бик кыйммәт бит. Моны без генә түгел, башка 
газеталарның хезмәткәрләре дә таный икән. Шуны дәлилләүче язмаларның берсе күптән 
түгел “Ислам нуры” газетасында дөнья күрде. 

Аксакаллар

Светлана Сергеевна Ти-
хонова: 

– Әбием, әнием, кыз ту-
ганнарым фашистлардан ка-
чып урманга киттек. Миңа 
биш-алты яшь. Җирне казып, 
агач ботаклары белән каплап, 
землянка сыман качар урын 
әзерләдек. Салам җәеп йо-
кладык. Куркыныч иде. Ул ва-
кытта урман тулы ач бүреләр. 
1943 елда карательләр без-
не тотып Дятьковога (Брянск 
өлкәсендәге шәһәр – ред.) ан-
нан Германиягә, Германиядән 
Литвадагы концлагерьга озат-
тылар. Лагерьда эшче көч итеп 

файдаландылар. Кечкенә, 
ябык кына гәүдәле әниемнең 
ашханәгә китерелгән зур-зур 
капчыкларны күтәреп  ташы-
ганын күреп кызгана идем. 
Ашханә немецлар өчен. Ә 
әсирләргә чеп-чи бүкән шал-
кан ыргыталар. Ашханәдә 
бәрәң ге  чистарта  идек . 
Бәрәңге кабыгын авызга ал-
ганны күрсәләр, шундук атып 
үтерергә мөмкиннәр. Каныбыз-
ны да алалар иде... 1944 елда 
безнең гаскәрләр килеп азат 
иттеләр. Поезд белән, вагон-
нан вагонга күчә-күчә, мең га-
зап белән кайттык. Әтиебезне 
бик көттек, көнебез дә поезд 
каршылап үтә иде. Ул көз көне 

кайтты. Тәнендәге төзәлгән 
яралары кабат ачылып аза-
плады. Баш түбәсендә ярчык 

беленеп тора, без аны 
капшап карый идек. 
Әниебез яшь кенә ки-
леш 1951 елда вафат 
булды...

Михаил Констан-
тинович Пономарев: 

– Безнең  корал 
– реактив снарядлы 
миномет – “катюша” 
иде. Беренче башлап 
сугышта катнашуым 
Жи то мир-Бер ди чев 
операциясе булды. Ан-
нары – Кор сунь-Шев-
чен ко, Яссы-Ки ши нев, 
Умань-Бо то шан, Вена, 
Прага, Бра тис лава-Бр-
но… Җиңү көнендә дә 
безнең 33 нче мино-
метчылар бригадасы 

сугыш утында булып, зур югал-
тулар кичерде. Җиңү турында 
без 12 май көнне белдек.

Әфганстандагы хәрби 
бәрелешләрдә катнашкан 
Андрей Анатольевич Реми-
зов, өлкән буын вәкилләренә 
мөрәҗәгать итеп, яшьләр 
исеменнән рәхмәт белдерде. 
“Фашистларга каршы көрәштә 
халкыбыз кичергән авыр-
лыклар онытылмас”, – диде 
ул. “Камгэсэнергострой”да 
эшләүче егетләр һәм кыз-
лар исеменнән ветераннарга 
тәбрикләү һәм рәхмәт сүзләрен 
Марат Гыйльмулла улы Насый-
буллин җиткерде.

Башы 1 нче биттә

Бө ек Ва тан су гы шы ве те ран- �
на ры ның то рак шарт ла рын ях шыр-
ту прог рам ма сы бу ен ча рес пуб-
ли ка да 193 ве те ран өчен 37 йорт 
тө зе лә. Алар ның 8ен дә эш ләр 
тә мам ла ныр га то ра.

Бол гар да яңа ку нак ха нә ком п- �
лек сы тө зе ләчәк. Яңа объ ект та ри-
хи тер ри то ри янең Көн чы гыш ягын-
да Идел ел га сы бу ен да ур на ша чак. 
Биреддә мун ча ком п лек сы бе лән 
300 урын га исәп лән гән ку нак ха-
нә, ве ло си пед юл ла ры һәм ачык 
ба ла лар мәй дан чы гы, ике тен нис 
кор ты, уни вер саль спорт мәй дан-
чы гы тө зе лә чәк, 220 ма ши на уры ны 
бул ды ры ла чак.

Бы ел ТРның Габ дул ла Ту кай  �
исе мен дә ге Дә ү ләт пре ми я се нә 
“Ке ләү: ши гырь ләр, по весть, хи-
кәя”, “Сә я хәт на мә ләр: ши гырь-
ләр”, “К солн цу ли цом” ки тап ла ры 
өчен Кла ра Бу ла то ва, “Ка зан һәм 
Габ дул ла Ту кай” гра фи ка се ри я се 
өчен Ири на Кол мо гор це ва, “Ал тын 
Ур да” спек так лен иҗат ит кән һәм 
сән га ти об раз лар ту дыр ган өчен 
Му са Җә лил исе мен дә ге Та тар 
дә ү ләт опе ра һәм ба лет ака де мия 
те ат рын нан Рә ү фәл Мө хәм мәт җа-
нов (идея ав то ры, про ект ның сән-
гать җи тәк че се), Ге ор гий Ков тун 
(ба лет мей стер-ку ю чы), Крис ти на 
Ан дре е ва (ба ле ри на, Җа ни кә ро-
лен баш ка ру чы), Ми ха ил Ти ма ев 
(ба лет ар тис ты, Ба тый хан ру хы 
ро лен баш ка ру чы) сос та вын да гы 
иҗат төр ке ме ла ек бул ды..

“Об щест вен ное мне ние – Та- �
тар стан” тө бәк фон ды со раш ты ру-
ла рын да кат на шу чы лар ның 63,8%ы 

2015 ел ның 13 сен тяб рен дә бу ла-
чак Пре зи дент сай лау ла рын да бү-
ген ТР Пре зи ден ты ва зифа ла рын 
ва кыт лы ча баш ка ру чы Рөс тәм 
Миң не ха нов ка та выш би рер гә җы-
е ну ын бел дер гән. 2,2 % баш ка кан-
ди дат лар га өс тен лек би рү ен, ә 7 % 
бө тен ләй дә сай лау лар га бар мас-
ка план лаш ты ру ын хә бәр ит кән. 
“Әле гә бу со рау га җа вап би рер гә 
кы ен сы нам” ди ю че ләр са ны − 26,8 
%, дип хә бәр итә “Та тар-ин форм” 
мәгъ лү мат агент лы гы.

Бы ел Та тар стан ба ла ла ры  �
өчен  “Ар тек” ла ге ре на 275 юл ла ма 
ка рал ган. Бө ек Ва тан су гы шын да 
Җи ңү нең 70 ел лы гы на ба гыш лан-
ган “Без нең Җи ңү та ри хы” дип 
исем лән гән 1нче сме на 26 ап рель-
дән баш лан ды. Го му мән, ла герь 15 
сме на да эш лә я чәк. Бе рен че се нең 
дә вам лы лы гы – 21 көн. “Ту ган кө-
нең бе лән, Ар тек!” дип исем лән гән 
2нче сме на 29 май дан 18 июнь гә 
ка дәр бу ла. Ан да рес пуб ли ка дан 
20 ба ла ял итә ала чак.

20 ап рель дә мө сел ман тәкъ- �
ви мен дә из ге са нал ган Рә җәб ае 
баш лан ды. Рә җәб, Шаһ бан һәм 
Ра ма зан ай ла рын да ис лам ди не-
нең иң ка дер ле өч ки че бил ге лә нә. 
Рә җәб аен да мө сел ман нар Рә га иб 
ки чен, Шаһ бан да Мигъ раҗ, Ра ма-
зан аен да Бә рә ат ки чен бил ге ләп 
үтә чәк. Рә га иб бы ел 24 ап рель гә 
кар шы төн гә, Мигъ раҗ 15 майга, 
Бә рә ат 1 июнь гә ту ры ки лә. Ра-
ма зан 18 июньдә баш ла на. Ка дер 
ки че 13 июль гә ту ры ки лә. Ура за 
га е те 17–19 июль көн нә рен дә бәй-
рәм ите лә чәк.

Ил-көн сулышы
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Эн җе Ис лам кы зы Гә рә е-
ва – тыл ве те ра ны. 85 нче 
яше бе лән ба ра. Ул “Кам-
гэ сэ нер гос т рой”  
АА Җе нең Тө зе леш не 
ме ха ни ка лаш ты ру ида-
рә сен дә эш ләп ла ек лы 
ял га чык кан. Эн җе апа ны 
төп чал лы лы ди яр гә бу-
ла, чөн ки ту мы шы бе лән 
Ту кай ра йо ны ның Тү бән 
Су ык су авы лын нан бул-
са да, ба ла ва кы тын нан 
алып Чал лы да яши.

“...Төн ге сә гать ике дән үк ипи 
чи ра ты на чы гып ки тә без, Үзәк 
урам га ба ра быз. Көн дез гә ка дәр 
то ра сың, ипи не ала ала сың мы, 
юк мы – әле бил ге сез. Ан да ке рә 
тор ган бул мый, та лаш, су гыш. 
Ипи не җан ба шы на ка рап, үл чәп 
ке нә би рә ләр. Бер ке ше гә 300 
грамм бул ган дыр ул, без нең җи-
де ке ше лек га и лә гә ике ки ло дан 
ар тыг рак тия иде...” – Эн җе апа-
ның су гыш чо ры ха ти рә лә рен дә 
та мак туй ды ру мә шә кать лә ре 
төп урын ны алып то ра. Бу та би-
гый, чөн ки ил өс тен дә – ач лык-
ялан гач лык шә ү лә се.

Аның әти се Ис лам Арс ла нов 
су гыш чык кан ел ны ук фронт ка 
алы на. Әни лә ре, дүрт ба ла-
сын җи тәк ләп, би шен че се нә 
авыр лы ки леш, ирен яу кы ры на 
оза тып ка ла. Озак та үт ми, ул, 
ба ла ла рын алып, Тү бән Су ык-
су авы лын нан Чал лы га кү че нә. 
“Мон да гы аб зы е быз – әти е без-
нең бер ту га ны Юныс абый су-
гыш та һә лак бул ды. Җә мә га те 
Мәгъ фи рә тү ти авы ру иде, ул 
да ва фат бул ды. Алар ның ал ты 
яшь лек ул ла ры Флүр ятим кал-
ды. Йорт ла ры әй бәт бул ган га, ту-

ган-ту ма ча ки ңәш лә шеп, әни не 
Чал лы га кү чәр гә күн дер де ләр. 
Без нең авыл да гы өе без ис ке рәк 
иде”, – дип ис кә ала ул көн нәр не 
Эн җе апа. 

Шу лай итеп, алар ның га и лә-
се Пи о нер лар ура мы на кү че неп 
яши баш лый. Ишә еп тә ки тә 
– әни лә ре ятим кал ган ба ла ны 
за кон лы итеп үз ка на ты ас ты на, 
ягъ ни ул лык ка ала һәм үзе дә 
1942 ел да та гын бер кыз ба ла 
ки те рә. Хә зер алар кү бәү: Нә-
гый мә, Эн җе, Та лия, Тән зи лә, 
Ра вил, Флүр – җиде ке ше лек га-
и лә дә бер ана га ал ты ба ла. Иң 
олы сы на 14 яшь. Алар ны бер 
утыр тып аша тыр га да ни ка дәр 
ки рәк бит! Эн җе апа әни се нең 
ты рыш лы гы на әле дә таң ка ла. 

Әйе, бар авыр лык ха тын-кыз-
лар җил кә сен дә. Алар, җы е лы-
шып, Ор лов ка ягы на ик мәк ба-

су ы на чы гып ки тә ләр. Су гыл ган 
ба су дан бо дай, та ры ба шак ла ры 
җы еп алып кай та лар. Юып, кип-
те реп, яр ма яр гыч та тарт ты ра-
лар. Ты рыш кан да, он га да әй-
лән де рер гә бу ла. 

“Ке че рәк ләр гә әни әз рәк сөт 
са лып би рә”, – дип ис кә ала Эн-
җе апа. Алар ты рыш лык бе лән 
сы ер ас рый лар. Кыш чы гар лык 
пе чән, са лам әзер лә ү дә ба ла лар 
да үз-үз лә рен ая мый. Бо лын нан 
кол хоз пе чә нен җы еп ал ган нан 
соң ко е лып кал ган ны җы я лар, 
чү мә лә төп лә рен җы еш ты ра лар. 
Яз кө не кар дан ар чы ла баш ла ган 
эс керт төп лә рен чис тар та лар. 
Су ны ар кы лы чы гар га да кы ю-
лык ла ры җи тә. “Хә зер Ка зан га 
ба ра тор ган юл лар без тап та ган 
юл лар ин де. Пе чән лек ләр гә Ала-
бу га га ка дәр ба рып җи тә тор ган 
идек”, – ди Эн җе апа. 

Фрон то вик га и лә се нең авыл-
да гы бә рәң ге җи ре нә ти ми ләр – 
Арс ла нов лар һәр ел ны ан да 25 
су тый бә рәң ге утыр та лар. Төп 
ри зык – икен че ик мәк, кыш ны 
чы гар га мөм кин лек би рә, ә  яз га 
та ба ул да бе тү чән. Яз җи тү гә, 
ба ла лар че ре гән бә рәң ге эз ләп 
ба су лар га йө ри баш лый. “Без гә 
бер кем дә куш мый, үзе без нең 
та мак ач бул ган га, эз лә неп чы-
гып ки тә без. Бер көн не сең лем-
не иярт тем дә Си до ров ка га та-
ба ме неп кит тем. Ан да бә рәң ге 
җи ре бар иде. Бар сак, кар эреп 
бет мә гән, шу лай да ачык җир ләр 
бар. Кар дан ар чыл ган урын нар-
ны ка зып ба ра быз. Бе раз җир 
үтү гә, ике шәр-өчәр бә рәң ге чы-
га бит. Көн төш тән авыш кан чы 
йө реп, ике без гә ике чи ләк җы еп 
ту тыр дык. И әни сө ен де ин де! 
Хә зер кү мәч пе ше рәм, дип тиз 
ге нә эш кә дә то тын ды. Әр чеп, 

тө еп, аз рак он га әвә ләп, тәм ле 
ге нә кү мәч пе шер де. Кер гән бер 
ке ше гә әни без не мак тый: “Ка ра 
ин де син бу ба ла лар ны, нәр сә 
аша тыйм дип ап ты рап уты ра 
идем, ике се нә ике чи ләк бә рәң ге 
кү тә реп кайт кан нар бит”, – ди”. 

1943 ел да га и лә баш лы гы 
фронт тан әй лә неп кай та. Лә кин 
яу кыр ла рын да ал ган яра ла ры 
аңа тер нәк лә неп ки тәр гә ирек 
бир ми. Җи ңү алып кил гән 1945 
ел ның кы шын да Ис лам Арс ла-
нов ва фат бу ла. 

Җи ңү кө нен дә хә тер ли Эн-
җе апа: “Ле нин бак ча сын нан 
чык кач та Бе рен че май ура мы 
иде. И шун да җы е лы шып ча бып 
йө ри без, шат ла ны ша быз. Ха лык 
ми тинг ка җы ел ды, гел хик мәт 
ин де. Чал лы хал кы гы на тү гел, 
ти рә-күр ше авыл лар дан да кил-
гән нәр дер, чөн ки ке ше бик күп 
иде ан да”.  

Җи ңү кө не кил сә дә, тор мыш 
әл лә ни ях шыр мый әле, үз агы-
мы бе лән дә вам итә: “Һа ман да 
бә рәң ге утыр та быз, сы ер ас рый-
быз. Шу лай да, ул ка дәр авыр 
тор мыш ны әни үзе ге нә тар та 
ал мас иде, ту ган нар бу лыш-
кан дыр дип уй лыйм. Үзе без дә 
ты рыш кан лык бе лән, су гыш тан 
соң бик ач ка ин тек кән не хә тер-
лә мим”. 

Ка ма бу ен да куз гал ган тө зе-
леш ләр, бил ге ле, Арс ла нов лар-
ның тор мы шы на да үз гә реш ләр 
алып ки лә. “Без нең бә рәң ге 
бак ча быз Су кор ник ур ма ны на 
те рә леп то ра иде, – дип сөй ли 
Эн җе апа. – Тө зе леш баш лан гач, 
өч урам ны, шул исәп тән без не 
дә, кү чер де ләр – Пи о нер лар 
ура мын нан Бе линс кий ура мы-
на мен дек. Ту ган нар өй не кү че-
реп, оеш ты рып бир де ләр. Мин, 

тор мыш ка чык кач, Бе линс кий 
ура мын нан По ле ва я га кил дем. 
Ан нан бер-ике ел дан, су кү тә-
ре лә дип, ән кәй не квар тир га 
кү чер де ләр. Ән кәй Ка ма ны бик 
яра та иде...” 

Тор мыш юл да шы Дә ү ләт гә-
рәй Якуб улы Гә рә ев не их ти рам 
бе лән ис кә ала Эн җе апа. Ул озак 
ел лар РТСта эш лә гән, эре теп 
ябыш ты ру ос та сы бул ган икән. 
“Со ци а лис тик хез мәт от лич ни-
гы” ди гән мак тау лы исем би ре-
лү ту рын да гы та нык лы гы га и лә 
яд карь лә ре ара сын да ка дер ләп 
сак ла на. Алар Эн җе апа бе лән 
ике ир ба ла тәр би я ләп үс те рә-
ләр. Ире Дә ү ләт гә рәй нең ва фа-
ты на бай так ел лар уз ган ин де. 
Кыз га ныч ка кар шы, олы ул ла ры 
Кот дүс та ва кыт сыз гүр ия се бул-
ган. Бү ген Эн җе апа улы Фо ат бе-
лән ки ле не Да ния тәр би я сен дә 
яши. Онык чык лар үс те ре шә. 

Якын ту ган на рын югал ту хәс-
рә те исе нә төш кән дә Эн җе апа: 
“Ал ты ба ла дан икәү ге нә кал дык, 
Та лия, Тән зи лә, Ра вил, Флүр – 
ба ры сы да ва фат. Яшь тәш ләр дә 
ки теп бет те ин де”, – дип ирек сез-
дән уф та нып куя. Һәм шун да ук: 
“Апам Нә гый мә бе лән ара ла шып 
яши без. Ул – иң олы быз, без не 
ба ры быз ны да ка рап үс тер де, 
хә зер дә хә лен нән кил гән ка дәр 
ба ла ла ры на, онык ла ры на яр дәм 
итеп то ра”, – дип апа сы өчен сө-
е нү ен бел де реп ала.  

Эн җе апа Гә рә е ва үт кән 
гыйб рәт ле тор мыш юлы – бик 
күп өл кән нәр нең ур так яз мы-
шы ул. Үзе нең дә, үт кән нә ре нә 
әй лә неп ка рап: “Без ба рын да 
күр дек”, – ди юе шу ны рас лау бу-
лып тор мый мы ни? Су гыш ел ла-
ры ның ач лы гын, ка ра хәс рә тен, 
як ты ки лә чәк кә рух лан дыр ган 
бө ек тө зе леш ләр чо ры ның кү-
тә рен ке ле ген ки чер гән бар ча 
ве те ран нар ке бек, ул да: “Бү ген 
та мак тук, өс бө тен”, – дип ты ныч 
тор мыш ка шө кер итә...

Төзелешнең иң куәтле 
чоры. Чаллы каласының 
яңа өлеше көнләп үсә. 
Тугызар-унар катлы йорт-
лар, яңгырдан соң үсеп 
чыккан гөмбәләр кебек, 
бер-бер артлы калкып кына 
тора. 83 нче серия өчен 
плитәләр эшләп чыгара 
торган комбинат белән 
төзелеш мәйданы арасын-
да панель ташучы машиналар 
бер өзлексез йөри. Хәләф 
Фәрдиев ундүрт ел дәвамында 
әнә шул панелевозларга плитә 
төяп тора. Физик көч, өлгерлек, 
игътибар таләп итә торган 
авыр, җаваплы хезмәт. Тем-
плар да бик кызу – “давай, 
давай, давай”.  

“Орден-медаль өчен түгел, 
булсынга, намус белән, куа-
нып эшләдек”, – ди Хәләф 
абый. Орденнары булмаса 
да, абруе булган үзенең, Кам-
гэсэнергострой җитәкчелеге 
аны танып белгән. Квар-
тир алганда төзелеш баш-
лыгы Евгений Никанорович 
Батенчукның: “Үзебезнең кеше 
син, плитәләрне үзең озатып 
торасың”, – дип фатиха бирүе 
шуны дәлилли. 

Эре панельләр белән 
эшләү авырлаша төшкәч, 
Хәләф абый Измә-бетон за-
водына күчкән. Анда да стро-
пачы булып эшләгән. Бу за-
водта күләмнәр кайтышрак 
булганга, җиңелрәк тоелган 
аңа. Шуңадыр, пенсиягә чык-
каннан соң да, лаеклы ялга 
киткәнче өч ел эшләгән әле. 
Аның Измә-бетон заводында-
гы стажы дистә елдан артык. Ә 
барлык хезмәт стажы 46 ел.

Камытны Хәләф уналты-
унҗиде яшендә үк кигән. Акта-
ныш районының Качкын авы-
лында җиде класс бетергәч, 
абыйсына ияреп, Свердловск 
ягына чыгып киткән. “Шунда 
ипи күрдем. Авылда туйганчы 

ипи күрмәдек, мөмкинлек юк 
иде, – дип кыска гына итеп 
читкә китүенең сәбәбен аңлата 
Хәләф ага. – Сугыш башлан-
ганда миңа алты яшь иде. Олы 
абыйларым фронтка китте. Иң 
олысын, Зәкинурны, 1939 елда 
алдылар, ул хәбәрсез югал-
ды. Әтинең яше чыккан иде, 
аны сугышка алмадылар. Ул 
икешәр йөз чакрымга йөреп, 
ат белән йөк ташыды. Пар 
ат җигеп чыгып китә торган 
иде. Иртән алган бер телем 
икмәген ашамыйча, безгә 
алып кайта, куян күчтәнәче 
итеп. Әтинең никадәр нечкә 
күңелле булганлыгына исем 
китә... Сугыштан соң да уку 

түгел, тамак туйдыру кайгы-
сы булды бездә. Кар эрүгә, 
черек бәрәңге эзләп җир 
актара башлыйсың...” 

Авыл җирендә иген 
үстереп тә икмәк күрми үскән 
яшьләрнең  бәхет эзләп 
читкә китүе гаҗәп түгел. 
Хәләф тә тәвәккәлләгән. 
Хезмәт юлын ул Түбән Та-
гилда төзелештә өйрәнчек 
булып башлаган. Зурлар-
дан күреп өйрәнеп, түбә 
ябучы булып киткән. Армия 
хезмәтеннән соң да шун-
да кайткан ул, тракторчы-
комбайнчы, экскаваторчы 
һөнәрләрен үзләштергән, 
стропачы булырга укыган. 
Үз авылларыннан Асия 
исемле кызны кайтып алып, 
гаилә корган. Бергәләп 
эшләп, алар Түбән Тагилда 
квартир алганнар, тормыш 
корганнар.  

Ә 1971 елда Фәрдиевләр 
Чаллыга кайтканнар. Сүзгә 
кыска хезмәт остасы шун-
нан соңгысын: “Эшләдек тә 

эшләдек, көне-төне, сменалап 
та, ялсыз да...” – дип бер-ике 
сүз белән генә сурәтләп бирә.

Хәләф абыйның җәмәгате, 
бертуганнары - түтәсе, ике 
абыйсы, энесе – барысы да 
вафат икән. Кордашлар китә 
тора, сөйләшеп утырырдай 
кеше юк, берүзем калдым, 
дип уфтанса да, шөкер, ялгыз 
түгел ул бүген – кызы Зөһрә 
тәрбиясендә. Аларның иркен, 
якты фатирларында чиста-
лык, пөхтәлек хөкем сөрә. 
Хәләф ага олыгайган көнендә 
таянычы булган кызына, хәл-
әхвәл белешеп торучы ту-
ганнарына рәхмәтле булып,  
һәрвакыттагыча тыйнак кына 
гомер кичерә.

Синең ветераннарың, КамГЭС

Күптән түгел генә сигез 
дистәсен түгәрәкләгән хезмәт 
ветераны Хәләф ага Фәрдиев 
– гап-гади эшче булган. “КПД-
240”та стропачы булып, 
төзелешкә плитәләр озатып 
торган ул. 

Армия хезмәтендә
Асия һәм Хәләф Фәрдиевләр

Хатип Касыймов

Кем һәйКәл
Куяр инде

Көннәр үтә сиздермичә,
Еллар чабып үтәләр;
Онытыла уракчылар, 
Онытыла көлтәләр.
Гаскәр сыман торыр иде
Кырда марҗа башлары;
Иңдә сугыш йөге,
Җанда – 
Ачы хәбәр ташлары.
Ашлык суккан тавыш белән
Җәйге төн тулар иде,
Молотилка, авырлыктан, 
Көрсенеп сулар иде.
Көрсенмәде ләкин кызлар
Авырдан сыгылса да, 
Басудагы камылларга
Абынып егылса да.
Урак урдылар көнозын, 
Көлтә кертү төнозын.
Их, бер эретәсе иде
Йөрәкләренең бозын.
Маңгай тирен эчә-эчә
Үсеп чыкты кибәннәр,
Маңгай сызыклары шуңа
Буразнадай тирәннәр.
Еллар үтә.
Чорлар үтә.
Кызлар язмышы – томан...
Бер җылы сүз ишетмичә
Китеп барырлар сыман.



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.
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 Га зе та Элем тә, мәгъ лү ма ти тех но ло ги я ләр һәм мас са кү ләм ком му ни ка ци я ләр өл кә сен-
дә кү зәт че лек бу ен ча фе де раль хез мәт нең Та тар стан Рес пуб ли ка сы ида рә се та ра фын нан 
ПИ №ТУ 16-000371 са ны бе лән 2010 ел ның 20 ма ен да тер кәл де.

Оештыручы – ачык типтагы

акционерлык җәмгыяте

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ди рек-
ци я се хез мәт кәр лә рен кот лый быз:

Ле нар Ри нат улы Га ри пов – хез-
мәт һәм хез мәт кә тү ләү бү ле ге нең 
әй дәп ба ру чы бел ге че,

 Ил дар Гаф фан улы За һи дул лин – 
эко ло гия бү ле ге баш лы гы,

 Эль ви ра Хә мит кы зы Ко лах мә то-
ва – ад ми нис т ра тив-ху җа лык бү ле ге 
баш лы гы,

 Гөл на ра Ва ле ри ев на Ми хай ло-
ва – сме та-ки ле шү ләр бү ле ге нең баш 
бел ге че. 

* * *
“Металлургстрой-Ветеран” 

кол лек ти вы кот лый:  
Әнәс Кадыйр улы Сабиров – пред-

при я тие ве те ра ны.

* * *
“ПЭС” ҖЧҖ кол лек ти вы кот-

лый:  
Зөһ рә Сө ләй ман кы зы Вә ли е ва – 

пред при я тие ве те ра ны,
 Ор тик Баһ рам улы Шә ри пов – 

ин же нер.

* * *
“ Кам гэс ЗяБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

кот лый:
Рə ис Хəм зə улы Шəй хул лин – 1 нче 

ти мер-бе тон эш лән мә ләр це хы фор ма-
га са лу чы сы,

 Əс фи рə Мир ха җи ян кы зы Ну ри е-
ва – За вод ның үзәк ла бо ра то ри я се ла-
бо ран ты.

милади
май

һиҗри 
1436

Атна көне иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

икенде
 Гасыр

Ахшам ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 12 Рәҗәб Җомга 0.34 3.48 12.00 16.39 19.07 21.31 15.19

2 13 Шимбә 0.26 3.46 12.00 16.40 19.09 21.35 15.23

3 14 Якшәмбе 0.17 3.44 12.00 16.41 19.11 21.39 15.27

4 15 Дүшәмбе 0.06 3.41 12.00 16.42 19.13 21.43 15.32

5 16 Сишәмбе 23.52 3.39 12.00 16.43 19.15 21.45 15.36

6 17 Чәршәмбе 23.37 3.37 12.00 16.44 19.17 21.47 15.40

7 18 Пәнҗешәмбе 23.35 3.35 12.00 16.46 19.19 21.49 15.44

8 19 Җомга 23.33 3.33 12.00 16.47 19.21 21.51 15.48

9 20 Шимбә 23.31 3.31 12.00 16.48 19.23 21.53 15.52

10 21 Якшәмбе 23.29 3.29 12.00 16.49 19.25 21.55 15.56

11 22 Дүшәмбе 23.27 3.27 12.00 16.50 19.27 21.57 16.00

12 23 Сишәмбе 23.25 3.25 12.00 16.51 19.29 21.59 16.04

13 24 Чәршәмбе 23.23 3.23 12.00 16.52 19.31 22.01 16.08

14 25 Пәнҗешәмбе 23.21 3.21 12.00 16.53 19.33 22.03 16.12

15 26 Җомга 23.19 3.19 12.00 16.54 19.34 22.04 16.15

16 27 Шимбә 23.17 3.17 12.00 16.56 19.36 22.06 16.19

17 28 Якшәмбе 23.16 3.16 12.00 16.57 19.38 22.08 16.22

18 29 Дүшәмбе 23.14 3.14 12.00 16.58 19.40 22.10 16.26

19 1 Шәгъбан Сишәмбе 23.12 3.12 12.00 16.59 19.42 22.12 16.30

20 2 Чәршәмбе 23.11 3.11 12.00 17.00 19.43 22.13 16.32

21 3 Пәнҗешәмбе 23.09 3.09 12.00 17.01 19.45 22.15 16.36

22  4 Җомга 23.07 3.07 12.00 17.02 19.47 22.17 16.40

23  5 Шимбә 23.06 3.06 12.00 17.02 19.49 22.19 16.43

24  6 Якшәмбе 23.04 3.04 12.00 17.03 19.50 22.20 16.46

25  7 Дүшәмбе 23.03 3.03 12.00 17.04 19.52 22.22 16.49

26  8 Сишәмбе 23.01 3.01 12.00 17.05 19.53 22.23 16.52

27  9 Чәршәмбе 23.00 3.00 12.00 17.06 19.55 22.25 16.55
28 10 Пәнҗешәмбе 22.59 2.59 12.00 17.07 19.56 22.26 16.57

29 11 Җомга 22.58 2.58 12.00 17.08 19.58 22.28 17.00

30 12 Шимбә 22.56 2.56 12.00 17.09 19.59 22.29 17.03

31 13 Якшәмбе 22.55 2.55 12.00 17.09 20.01 22.31 17.06

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Дин вә мәгыйшәт

Ва кый га

Мон дый ча ра “Энер ге тик” 
мә дә ни ят са рае та ри хын да 
бе рен че мәр тә бә үт кә ре лә. 
Аның ини ци а то ры – та ныл-
ган шә һәр дә ше без Гөл за да 
Мө хәм мәт кы зы Рза е ва. Әл-
бәт тә, мә дә ни ят са ра е ның 
фо йе сы на ки леп ке рү гә үк 
күр гәз мә не оеш ты ру га күп ме 
ты рыш лык ку ел га ны кү зал ла-
на. (Хә ер, мо ны сын без, хез-
мәт тә ше без Ни ко лай Пет ро-
вич Ту га нов ның бер-ике ат на 
ал дан ре дак ци я без өс тәл лә-
рен ту ты рып фо то рә сем нәр 
ара лар га то ты ну ын нан ук ча-

ма ла дык ин де. Сүз уңа ен нан: 
ул ә ле ге күр гәз мә не оеш ты-
ру да баш лап йө рү че ләр нең 
бер се бул ды.)  

 Күр гәз мә не ачу тан та на-
сын да шә һә ре без та ри хы ның 
фо то, ки но, ви део елъ яз ма-
чы ла рын сәх нә тү ре нә кү тә-
реп хөр мәт лә де ләр. Чал лы 
як таш лык җәм гы я те рә и се 
Аль берт Ни ко ла е вич Пет ров 
алар га рәх мә тен бел де реп, 
һәр кай сы на бү ләк ләр тап-
шыр ды. “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ кол лек ти вы исе мен нән 
тәб рик сүз лә рен җә мә гать-

че лек бе лән эш ләү бү ле ге 
баш лы гы Са лих җан Га ли е-
вич Гай ни ев җит кер де. Без, 
та ма ша чы лар, исән нәр нең 
үз лә рен кү реп ку ан сак, кит-
кән нәр нең исем нә рен ис кә 
алып яман су ла дык... 

“Энер ге тик” ның фо йе сы на 
ки леп ке рү бе лән Ка мил Сит-
дый ков ның 1960 ел га ка дәр 
тө ше рел гән уни каль фо то су-
рәт лә ре ку ел ган иде. Чал лы-
ның “яшь ча гы” бе лән оч ра шу 
- шу шын да ту ып үс кән нәр гә 
тан сык, соң рак кил гән нәр 
өчен  кы зык лы бул ган дыр. 

Ал га та ба – Вла ди мир 
Ше шин, Вла ди мир Лы марь, 
Па вел Ша пош ни ков, Вла ди-
мир Сы со ев, Алек сандр Мо-
шин, Па вел Ула нов, Са лих 
Фат кул лин, Ни ко лай Чер ке ев, 
Дмит рий Уша ков, Ми ха ил Про-
во ров, Вя чес лав Бур ны шев, 
Тәл гать Гыйр фа нов, Ми ха ил 
Мед ве дев, Ва си лий Вов кот руб 
һәм Ни ко лай Ту га нов хез мәт-
лә ре – 400 дән ар тык фо то-
рә сем. Һәр кай сын да – то тып 
алын ган миз гел. 

Күр гәз мә дә “Та ри хи Чал-
лы” ди гән, шу лай ук уни каль 
фо то рә сем нәр дән тор ган экс-
по зи ция бе лән Шә һәр та ри хы 
му зее да кат на ша. Му са Җә-
лил исе мен дә ге үзәк ки тап ха-
нә шә һәр та ри хы на ка гы лыш-
лы ки тап лар дан тор ган күр гәз-
мә алып кил гән. Су рәт ләр дә 
1930 нчы ел лар да Эле ва тор га 
кил гән кы зыл обоз лар, банк 
тө зе ле ше, бе рен че тын лы ор-
кестр, бе рен че ком со мол лар, 
Ле со за вод, “Крас ная за ря” 
ар те ле кол лек тив ла ры, Үзәк 
урам, Кы зыл Чал лы бис тә се 
кү ре неш лә ре  һ. б. тәкъ дим 
ите лә. Ара да, әй тик, Чал лы 
прис та не ның 1910 ел гы рә се-
ме дә бар. 

“Ва кыт без не сай ла ды” дип 
атал ган бай эч тә лек ле зур күр-
гәз мә әле май бәй рәм нә рен дә 
дә эш лә я чәк. Аны чал та рих-
лы ка ла ның үт кә не нә би та раф 
бул ма ган нар, мәк тәп уку чы ла-
ры, сту дент лар ка рап өл ге рер 
дип ыша на сы ки лә. Го му мән, 
күр гәз мә не  кү реп ка лу мөм-
кин ле ге тап кан нар ота, чөн ки 
мон дый бә хет та гын кай чан 
элә гә се әле гә бил ге сез.

“Энер ге тик” мә дә ни ят са ра ен да 
“Объ ек тив та – шә һәр та ри хы” ди гән үзен-
чә лек ле ча ра узды. Аның үзә ген дә  
“Ва кыт без не сай ла ды” дип атал ган 
фо то рә сем нәр күр гәз мә сен ачу булды. 

 Иң өл кән фо тог раф Иван Гри горь е вич 
Ат ла сов ка С. Г. Гай ни ев бү ләк тап шы ра

Фо то рәс сам нар  70 нче ел лар да

ТР мө сел ман на ры
Ди ния нә за рә те нә

ша ма ил кон кур сы жю рие 
җы ел ды

 Жю ри сай ла ган ша ма ил ләр Ис-
лам мә дә ни я те му зе ен да оеш ты-
ры ла чак күр гәз мә гә ку е ла.

 Та тар стан мө сел ман на ры Ди ния нә-
за рә те нә “Ми нем га и ләм нең ша ма и ле” 
Рос си я кү ләм та тар ша ма и ле кон кур сы 
жю ри сос та вы җы ел ды. Дин әһел лә рен-
нән, та ныл ган кал лиг раф лар дан тор ган 
жю ри әгъ за ла ры кон курс ка кил гән эш ләр 
бе лән та ныш ты лар һәм, шорт-лист тө зү 
мак са тын нан, ки ңәш те ләр.

25 ап рель дә кон курс ка эш ләр ка бул 
итү тә мам лан ды. Кон курс ко мис си я се-
нә Та тар стан, Баш кор тос тан, Чу ва шия 
рес пуб ли ка ла рын нан, Тү бән Нов го род 
өл кә сен нән, Санкт-Пе тер бург, Пермь, Ека-
те рин бург шә һәр лә рен нән, Ка закъс тан, 
Ав стра ли я дән бар лы гы 124 кат на шу чы-
дан 300дән ар тык эш ка бул ител де.

Жю ри сай ла ган ша ма ил ләр Ис лам 
мә дә ни я те му зе ен да оеш ты ры ла чак күр-
гәз мә гә ку е ла. Күр гәз мә 21 май – 21 июль 
көн нә рен дә уз ды ры ла. 21 май дан соң 
ин тер нет аша ша ма ил ләр гә та выш би рү 
оеш ты ры ла. Бү ләк ләү тан та на сы Бол гар 
җы е ны ал дын нан уз ды ры ла.

Бу хак та Та тар стан мө сел ман на ры 
Ди ния нә за рә те мат бу гат хез мә те хә-
бәр итә.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми-
нис т ра ци я се, проф со юз ко ми те ты, 
ве те ран нар со ве ты, Кам гэ сэ нер гос-
т рой ве те ра ны, КА МАЗ тө зе ле ше 
удар ни гы, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
бер ләш те рел гән  проф ко мы ның элек-
ке ге рә и се 
Си корс кий Ев ге ний Бо ри со вич ның 
ва фат бу луы сә бәп ле, мәр хүм нең ту-
ган на ры ның һәм якын на ры ның ти рән 
кай гы сын ур так ла шалар.


