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Ка зан да гы объ ект лар да

ТөркияПрезидентыРәҗәпТайипЭр
догандекабрьахырындаКазангакилергә
планлаштыра.“Новости”мәгълүматагент
лыгы,ТөркиянеңРоссиядәгеилчесеУмит
Ярдымга сылтама белән, ТөркияПрези
дентыЭрдоган КазандаРФПрезиденты
ВладимирПутинбеләночрашырганиятли,
дипбелдерә.

Татарстанда1,5млн тоннашикәр чө
гендереҗыелган.Яңауңышчималыннан
90меңтоннашикәркомыҗитештерелгән,
дипхәбәритәТРАвылхуҗалыгыһәмазык
төлекминистрлыгы.Бүгенге көнгә татлы
тамыр43,7меңгектармәйдандаалынган,
бу барлыкмәйданнарның 76 процентын
тәшкилитә.Шикәрзаводларында640мең
тонначөгендерэшкәртелгән.

Казанда эшче һөнәрләрнең иң яхшы
яшьвәкилләрен сайлаячаклар.Осталар
ныбиштөрлебелгечлекбуенчаөчтөрле
яшькатегориясендә 1618,1825,2529
яшьлекләр арасында ачыклыйлар.Сле
сарьинструментчы,калайчы,электрбелән
эретепябыштыручы,металл кисүбуенча
инженертехнолог,фрезерчыбелгечлеклә
ребуенчаосталарныачыклау24октябрьдә
Казан вертолет заводы территориясендә
уздырыла.ТокарьларА.П.Обыденновисе
мендәге Казан автотранспорт техникумы
территориясендәкөчсынашачак.

21октябрькөннесәгать15.00дә“Казан”
миллимәдәният үзәгендә “АлтынКазан”
бәйрәмебула.ЧараКазанның1000еллы
гымузеенаунелтулугабагышлана.Прог
раммадаКазанфилармониясеартистлары
чыгышы,музейэкспозицияләребуенчаэкс
курсия,чигү, керамика, каллиграфия,күн
мозаикасыбуенчамастеркласслар бар.
Керү−бушлай,диеләмузейныңматбугат
хезмәтехәбәрендә.

КиләсеелгаЧаллыдагыалтыүсмерләр
һәмяшьләрклубынтөзекләндерүкүздәто
тыла.“Факел”,“Бригантина”,“Буревестник”,
“Гамма”, “Спутник”, “Эверест” клублары
салынганкөненнәнбашлапбертапкырда
ремонт күрмәгән,  аларны яңарту 9млн
сумгатөшәчәк.“Үсмерләрклубларынмо
дернизацияләү”республикапрограммасы
кысаларындабыел, 9,9млн сумга төше
реп,“Романтик”,“Романтики”,“Камертон”,
“Экстрим”, “Меридиан”  клублары төзек
ләндерелгән.

Чаллы проспектларында җәмәгать
транспортыөченаерымполосаларбарлык
какиләчәк.Юлйөрүкагыйдәләребуенча,
башкатөртранспортчараларынамондый
махсусучастоклардайөрүһәмтуктапто
рутыела.

Чаллының өч йолдызлы “Татарстан”
кунакханәсемөселман клиентлары өчен
аерым бүлмәләрҗиһазлады. Бу эшТа
тарстанмөселманнарыДиния нәзарәте
каршындагы “Хәләл” комитеты тарафын
нанхупланды.Хәзергекөнгәшаһәдәтнамә
алынганномерларсаны8.Аларбыелның2
октябреннәнклиентларкабулитәргәәзер,
дипхәбәритәislamtatar.ru.

23 октябрь көннеКазанның “Мир” ки
нотеатрында “Француз киносыатналыгы”
фестивалеачыла.Фестивалькысаларын
да20122013еллардаФранция,Германия,
Канадада төшерелгән кинокартиналар
тәкъдимителәчәк.Андашулайук“Сезар”
премиясенәдәгъвакылганһәмәлегепре
миянеалугаирешкәнфильмнарныдакү
рергәмөмкинбулачак.

Октябрьнең 15 көнендә Татарстанда
транспортһәлакәтләрендә37кешенеңго
мереөзелгән,255кешеҗәрәхәтләнгән.

“Камгэсэнергострой”ААҖ
быел менә шушы уникаль
предприятие белән хезмәт
тәшлекитүгәалынды.Хәзер
гевакыттабезнеңтөзүчеләр
заводтерриториясендәтөзе
лешһәмреконструкцияэшлә
реалыпбара.Проектларның
заказчысы–“Туполев”халык
алдында ачык акционерлык

җәмгыяте. Камгэсэнергос
тройлылар эшкә быелның
февральаеннанкерештеләр.
Төзүчеләралдыназаводның
ТУ214СУС самолетын ту
лысынчаҗыюцехын,аэрод
ромбазасын (диспетчерлык
пункты, гараж, энергетика
хуҗалыгыобъектлары)рекон
струкцияләү, стоянка (13/14

билгесе белән) һәм ангар
(4нчесанлы)төзүбурычы
куелган.

Төп подрядчылар бу
ларак, эш башында “Кам
гэсэнергострой”ның “Гра
достроитель” һәм “Камгэс
Стройград” оешмалары
тора. Төзелешмәйданна
рында шулай ук безнең
“СтройКран”ҖЧҖ, “Спец
строй”ҖЧҖ, “ПЭС”ҖЧҖ
вәкилләреҗәлепителгән.

13/14билгеләмәсендәге
стоянкада,  төп подрядчы
“Градостроитель”оешмасы
мастерыАйнурФәтхетдинов

белдергәнчә,гомумитөзелеш
эшләрен,монолитбетон ко
юны– градостроительлеләр
үзләре,әметаллконструкци
яләрҗыюнысубподрядшар
тында “Отделстройсервис”
фирмасыбашкара.Әйтергә
кирәк, монтажчылар инде
сыналган: алар градострои
тельлеләрбелән“КазанАре
на” стадионын спортның су
төрләречемпионатынаәзер
ләүдәбергәләпэшләделәр–
стадионтүбәсенәметаллкар
каслар корганнариде.Алар
әйтүенчә,объектныңмонысы
да гадиләрдән түгел.Мон
тажчылар металл
каркасҗыюныинде
тәмамлапкиләләр.
Бер үк вакытта тө
зүчеләрстоянканың
идәне түшәләчәк
мәйданнарнытигез
лиләр.

4 нче ангар ко
рылачакмәйданда
ростверкларурнаш
тырылган, металл
конструкцияләрҗы
югакерешәләр.Ан
гар2016елныңоктябрьаза
гындатапшырылыргатиеш.

Аэродромбазасынкүзәтү
пунктытулаемреконструкци
яләнә.Бирегәтөзүчеләрәле
сентябрьаенда гына килсә
ләрдә,шактыйкүләмлеэш
ләрбашкарыргаөлгергәннәр.
Өчкатлыбинаның,ныклыкка
тикшерелгәннән соң, тау
шалган кадәресе сүтелгән.
Инде аның беренче катын
ныгытыргакерешкәннәр.Би
на эчтән дә, тыштан да ту
лысынча яңартылып, тагын
икекаткабиегәйтепкорыла.
Әлегеобъекттатөпподрядчы
–“КамгэсСтройград”ҖЧҖ,ә
төзелешэшләренбашкаруда
төпкөчнесубподрядтагы“Ка
питалСтройИнвест”оешмасы
эшчеләретәшкилитә.Бирегә
барлыгы 15–20 кеше, кирәк
кадәрлетехникаҗәлепител
гән.Объектныкыскавакытта
өлгертүөченкызуэшбара.

ТУ214СУС самолетын
тулысынчаҗыюцехынрекон
струкцияләүдә дә  төп под

рядчы– “КамгэсСтройград”
оешмасы. Предприятиенең
генеральдиректорыРәмзис
Гарәфетдинов белдергәнчә,
самолет җыю цехын үзгәр
теп кору – коллектив алды
на куелган бурычларның иң
җитдиләреннән берсе.Олы
корпусныңхәзергәөчтәнбер
өлешебушатылып,төзүчеләр
карамагына бирелгән. Бина
эчтәндәтыштандатулысын
чаяңартыла, түбәсеяңадан
ябыла.

Агымдагыелныңиюлендә
генәоешкан“КамгэсСтройг
рад”ҖЧҖ гомуми төзелеш
эшләренә төп подрядчыбу
ларак алына.Бүгенге көндә
предприятие, авиация заво
дыннантыш,“СалаватКүпе
ре”торакрайонындайортлар
җиткерүдә катнаша.Рәмзис
Рушан улы Гарәфетдинов
исәКазанавиациязаводын

даалгатабадаэшкүләмнәре
булырдипөметләнә.

УлүзеКамаполитехника
институтының төзелешфа
культетынтәмамлап,хезмәт
юлын“Автозаводстрой”оеш
масында  башлаган, тәҗри
бәлеҗитәкче.Объектларны
вакытында өлгертүне, уңай
финанс күрсәткечләренә
һәм предприятиене үстерү
мөмкинлегенәирешүне, эш
чехезмәткәрләргә хезмәт
хакларын вакытында түлә
үне үзенең төп бурычлары
итепкүрә.

Ә авиация заводындагы
объектларда, “Камгэсэнер
гострой” ААҖенең проект
җитәкчесеВладимирВерши
нин белдергәнчә, гомумән
алганда, графиктан калышу
бар,ләкинтөзүчеләраларны
билгеләнгән вакытка өлгер
тергәтиешләр,ягънибурыч
ларүтәлмәслектүгел.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ тө зү че лә ре агым да гы ел ның февраль аен нан 
С. П. Гор бу нов исе мен дә ге Ка зан ави а ция за во ды тер ри то ри я сен дә тө зе леш 
һәм ре кон ст рук ция эш лә ре алып ба ра лар. 

Про раб лар, уңнан: Ти мур Ал лах-
вер ди ев (“Кам гэс -Стройг рад” 

ҖЧҖ) һәм Вла дис лав Ва силь ев 
(“Ка пи тал Стро йИн вест” ҖЧҖ)

“Кам гэс -Стройград” ҖЧҖ 
генераль директоры

 Р. Р. Гарәфетдинов

ТУ-214СУС самолетын 
тулысынча җыю цехының 

тышкы күренеше

Күзәтү пунктын төзүчеләр

Стоянка төзелешендә эшләүчеләр

“Ту по лев” ха лык ал дын да ачык ак ци о нер лык җəм гы я те 
фи ли а лы – С. П. Гор бу нов исе мен дə ге Ка зан ави а ция за во ды 
– Рос с ия нең уни каль ави а тө зе леш ком п лек сы са на ла. Пред-
при я ти е нең та ри хы 1927 ел га то та ша – шул ел ның 14 ма-
ен да  СССР Хез мəт һəм Обо ро на Со ве ты Мəс кə ү дə Дə ү лəт 
ави а ция за во ды оеш ты ру ту рын да ка рар чы га ра. 

Ка зан ави а ция за во ды тө зе ле ше, биш ел соң рак баш ла-
нып, бишь ел лык ның удар тө зе ле ше итеп игъ лан ите лə. 1934 
ел га Ка зан ның чи тен дə ге саз лык лы буш лык та са мо лет лар 
эш лəп чы га ру ком п лек сы ко ры ла. 

Сер гей Пет ро вич Гор бу нов җи тəк че лек ит кəн чор да Ка зан 
ави а ция за во ды Ле нин ор де ны бе лəн бү лəк лə нə. Ди рек тор-
ның го ме ре фа җи га ле төс тə – ави а ция һə ла кə тен дə өзел-
гəн нəн соң, хез мəт кол лек ти вы ның со ра вы бу ен ча, за вод ка 
аның исе ме би ре лə. 

2014 ел дан баш лап С. П. Гор бу нов исе мен дə ге Ка зан ави а-
ция за во ды “Ту по лев” ха лык ал дын да ачык ак ци о нер лык җəм-
гы я те фи ли а лы бу лып то ра. 
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Икътисади зонада

Проектнигезендә,яңаһәм
модернизацияләнгән техно
логия линияләре, челтәрләр,
коммуникацияләр, админист
ратив биналар һәм складлар
урнаштыру өчен җитештерү
корпусыкорукаралган.Быел
гыеланыторгызудахәлиткеч
булырга тиеш.Монолит кар
каслы,буеиңе220х73метрлы
бинада кәгазь чималын эш
кәртүдәнбашлапәзерпродук
ция алуга кадәрге технологик
линия урнаштыру күзаллана.
Букәгазьнеңсыйфатыняхшыр
тырга,заказларнытизүтәргә,
кәгазьне заказчылар ихтыя
җынаҗавап бирерлек саклау
ысулларыбеләнҗитештерүне
үзләштерергә мөмкинлекби
рәчәк. Бер үк вакытта Крано

камскидагыфабрикадакәгазь
эшләпчыгарумашиналарының
гамәлдәгеләрентөптәнрекон
струкцияләү башкарыла. Төп
максат–эшләпчыгарылатор
ганкәгазьассортиментынюга
ры технологияле продукциягә
алыштыру.

–Объектта эш тәүлек әй
ләнәсе туктамый, – дип сөй
ли  “Камгэсэнергострой” АА
Җенең производствотехник
бүлеге башлыгы урынбасары
Рамил Фәткуллин. – Бирегә
20 берәмлекмахсус техника,
200 дән артык кеше җәлеп
ителгән.Төзелешмәйданында
“ПМУ1 Камгэс”, “Камгэсспец
монтаж”, “СтройКран”, “Спец
строй”, “ПЭС”, “Камгэсстрой
центр”,“КИТ”,“ЛСгрупп”,“Урал

стройпрогресс”,“Стройальянс”,
“Химстальконструкция”, “ТСК”
оешмаһәмфирмаларыныңвә
килләреэшли.

Объектта хәзерге вакытта
җиһазлармонтажлана: кәгазь
ясаумашинасынҗыюгакереш
теләр –фундаментшинала
рынурнаштыруһәмбетонкою
тәмамланган. Бер үк вакытта
электршкафларыһәмрекупе
рацияҗиһазларыкабулителә.
Төзелеш эшләренә килгәндә,
монолиткаркаскоютулысынча
башкарылган,металл констр
укцияләрнеҗыютәмамлануга
табабара.Сэндвичпанельләр
урнаштыру, бизәлеш эшләре
дәвамитә,хәзергекөнгә19мең
квадратметрданартыкмәйдан
сылаптигезләнгән.

ТР Пре зи ден ты Рөс тәм 
Миң не ха нов баш лан гы
чы бе лән 2015 ел Парк лар 
һәм сквер лар елы дип 
игъ лан ител гән иде. Аның 
кы са ла рын да ял итү 
урын на рын тө зек лән де рү 
һәм яңар ту бу ен ча кү ләм
ле эш ләр баш ка ры ла.

 “Камгэсэнергострой” ААҖ
дирекциясе каршындагыВла
димир Высоцкий мәйданы да
күзгә күренеп үзгәрә. Биредә
агачкуакларның кирәкмәгәннә
ре кисеп төпләнде, мәйданны
тигезләү өчен ком һәм башка
төзелешматериаллары ките
релде.В.Высоцкийистәлегенә

куелган һәйкәл тирәсендә ике
меңквадратметрмәйдангабрус
чаткатүшәлә.Аныңнәкъһәйкәл
тирәсендәгеберөлешеберни
кадәрбиегрәкбулачак.Проект
нигезендәбирегәдекоративэс
кәмияләр, яктыртулампалары,
чүп савытлары куелырга тиеш.
Төзекләндерүэшләрен“Камгэсс
пецмонтаж”ҖЧҖбашкара.

2015 елда республикада
барлыгы160паркһәмскверны
яңартупланлаштырылган.Әле
гемаксаткареспубликабюдже
тыннаншәһәрһәмрайоннарга
барлыгыбермиллиардсумакча
җибәрүкаралган.Бусуммага800
гектармәйданнытәртипкәкитерү
күздәтотыла.

Ерак та гы объ ект лар да

 ГОЗ НАК ның Крас но камс ки да гы кә газь 
фаб ри ка сы бай та рих лы. 1936 ел
дан баш лап би ре дә ак ча ясый тор ган 
кыйм мәт ле кә газь эш ләп чы га ры ла. 
Хә зер ге ва кыт та фаб ри ка ны мо дер ни
за ци я лә ү гә шак тый чы гым нар то ты ла. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ, ге не раль 
под ряд чы бу ла рак, фаб ри ка тер ри то
ри я сен дә яңа – банк нот һәм мах сус кә
газь эш ләп чы га ру кор пу сы җит ке рә. 

Граж дан нар обо ро на сы ай лы гы ба ра
2 ок тябрь дән Та тар стан да граж дан нар обо ро на сы 
ай лы гы дә вам итә. Бы ел ул Рос сия га дәт тән тыш 
хәл ләр ми нис тр лы гы ның 25, Та тар стан Рес пуб ли ка
сы га дәт тән тыш хәл ләр ми нис тр лы гы ның 20 ел лы
гы на ба гыш ла на.

Айлыккысаларында5–9октябрьдәБөтенроссияштабөйрә
нүләреүткәрелде.“Камгэсэнергострой”ААҖендә8октябрькөнне
махсусбоерыкнигезендәбулдырылгансакланукорылмаларына
хезмәткүрсәтүчеперсоналныңөйрәнүләреоештырылды.

Пландакаралганчараларарасындагадәттәнтышхәлләрту
рындахәбәрбирүсистемасынтикшерүләрдәбар.Гомумибелем
бирүмәктәпләрендәкуркынычсызлыктемасынаачыкдәресләр
уздырыла.ТРГадәттәнтышхәлләрминистрлыгыныңянгынкур
кынычсызлыгыһәмэзләүхезмәтебүлекчәләрендәачыкишекләр
көннәреүткәрелә.Шулайукгражданнароборонасы–халыкны
эвакуацияләүһәмшәхсисакланучараларынкулланубуенчакүр
сәтмәөйрәнүләралыпбарыла.

“А ла бу га” МИЗ кү зәт че
лек со ве ты уты ры шын
да ре зи дент лар ның яңа 
про ект ла ры рас лан ды. 
Яңа про ект лар ның го му ми 
сум ма сы 12,6 млрд сум 
тәш кил итә.   

ТРХөкүмәте йортында Та
тарстан Президенты Рөстәм
Миңнехановрәислегендә“Ала
буга”махсусикътисадизонасы
ныңкүзәтчелексоветыутырышы
узды. Утырышта потенциаль
резидентларныңяңа4проекты
һәм гамәлдәге  резидентлар
ныңинвестицияләрен арттыру
мәсьәләсе каралды һәм хуп
ланды.Яңа проектларның го
муми суммасы 12,6 млрд сум
тәшкилитә.

“Каматех” ҖЧҖ компани
ясенең инвестицион проекты
эпоксид сумалаларҗитештерү
чималы – малеин ангидриды
җитештерү заводын төзүне күз
алдындатота.

“Каматех”ҖЧҖкомпаниясен
гамәлгә куючылар – “ПаРус”
ҖЧҖРоссия компаниясе һәм
“Chemieanlagenbau Chemnitz
Gmb”(CAC)немецинжиниринг
компаниясе.Проекткаинвести

цияләрнеңгомумикүләме9,958
млрд.сумтәшкилитә.Заводны
2018елныңикенчекварталында
эшләтепҗибәрүкүздәтотыла.

 “Плентмак”ҖЧҖпроекты
тротуарплитәсе,плиткаларһәм
бетонблокларҗитештерүөчен
җайланмалар,ваклаусортларга
аерумашиналарынҗитештерүне
күзалдында тота.Инвестиция
ләркүләме–160млнсум.Эшлә
тепҗибәрүвакыты–2017ел.

“АйДжиЭсАгро”ҖЧҖкомпа
ниясенеңинвестиционпроекты
шампиньонүстерүһәмкомпост
җитештерү заводын төзергә
ниятли. “Татарстаншампинь
оннары” гөмбә компаниясе”
елына 5600 тоннашампиньон
җитештерергә планлаштыра.
Бүгенгә “АйДжиЭсАгро”ҖЧҖ
компаниясе “Сладкая жизнь”,
“Магнит”, “Бәхетле” компания
ләребеләнпродукция китереп
торутурындаалдансөйләшүләр
алыпбарган.

Шулайитеп, “Алабуга”мах
сусикътисадизонасындарези
дентларсаны49гаҗитте.Бар
лыкпроектларгаинвестицияләр
күләме – 154,9млрд сум, дип
хәбәр итә “Алабуга”МИЗмат
бугатхезмәте.

Тапшырдык

Нәниләрнең һәм аларның
әтиәниләренеңсөенеченуртак
лашыргадипшәһәрбашкарма
комитетыҗитәкчесевазифала
рын вакытлыча башкаручы Р.
Абдуллин,мәгарифһәмяшьләр
эшләре идарәсе башлыгы Р.
Хәлимов, “Камгэсэнергострой”
ААҖгенеральдиректорыурын
басарыС. Ямашев килгәннәр
иде.

Иңберенчебулыптантанада
катнашучыларныРинатАбдул
лин тәбрикләде. “Шәһәребез
көннәнкөн уңайлырак, матур
ракбулабара,йортлартөзелә,
скверлар,паркларяңартыла,юл
ларсалына,балаларбакчалары
ачыла.Бакчаларберсеннәнбер
сематур.Ачык,яктытөсләргүя

төзүчеләрнең күңел җылысын
чагылдыра–зуррәхмәталарга.
Шушындыймәлләрдә,нәниләр
арасында булганда, тормыш
ның мәгънәсе дә аңлашыла
кебек:шушы сабыйларбезнең
дәвамчыларыбызбулачак, хез
мәтләре, талантлары белән
шәһәребезданынкүтәрәчәк”,–
дидеул.Бакчахезмәткәрләренә
уңышлартеләде.

Әтиәниләрисеменнәнрес
публикаһәмшәһәрҗитәкчеле
генә, төзүчеләр коллективына
рәхмәтсүзләренРезидәХәйрет
диноваирештерде.

Бинаныңсимволикачкычын
бакчамөдиреСветланаТалапи
нага “Камгэсэнергострой”ААҖ
генеральдиректоры урынбаса

рыСергейЯмашев тапшырды.
“Безнеңөченшушынәниләрнең
рәхмәт сүзләрен ишетүдән дә
күңеллесеюк.Бубакчадаалар
гауңайлыбулырдипышанабыз.
Төзелеш озакка сузылды, дип
дәгъва белдерүчеләр булды.
Ләкинчынлыктабинаныбезбик
кыска вакыт эчендә өлгерттек:
төзелешэшләренәагымдагыел
ныңмартаендакерешкәнидек,
сентябрьдә тәмамладык. Һәм
менәбүгенфайдаланугатапшы
рабыз.Биредәбалаларныңшат
авазларытыныптормасын”,дип
улүзтеләкләренҗиткерде.Бакча
хезмәткәрләренеңбарысынада
төзүчеләргәярдәмитүләреөчен
зуррәхмәтбелдерде.

«Кроха»дабалаларөченбө
тен уңайлыклар булдырылган:
медицинаблогы,психологкаби
неты,тугантелнеөйрәнүбүлмә
се,музыкаһәмспортзаллары,
сенсор бүлмәсе җиһазланган.
Болардантыш,бакчадабассейн
бар,аныңсуыультрафиолетнур
ларашаүткәрелепчистартыла,
кислородбеләнбаетыла.

Бакчаныңэчкебизәлешендә
төсләр сайланышыһәркемнең
күңеленә хуш килерлек. Бүл
мәләр һәм коридорлар иркен,
якты.

Шулайитеп,“Кроха”бакчасы
үз ишекләрен ачты. Акюллар
сезгә,нәниләр!Балачакныңшат
мизгелләре күңелләрегезнесө
ендерепторсын!

Мә лә кәс аръ я гын да са лын
ган яңа бак ча ның ачы лы шы на 
җы ел ган ку нак лар ны нә ни ләр 
әнә шун дый ма тур ши гырь ләр, 
җыр лар бе лән сә лам лә де ләр. 
Бы ел тап шы ры ла тор ган ба
ла лар бак ча ла ры ның соң гы сы 
– “Нә ни кәй” – “Кро ха” си шәм бе 
көн не тан та на лы рә веш тә фай
да ла ну га тап шы рыл ды.
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25 ок тябрь – Ав то мо биль че ләр кө не

АТХ-8, 4 нче автоколонна. 1979 ел. Алгы планда – Д. В. Кәримов

Тор мыш ны ав то мо биль че ләр дән баш ка күз 
ал ды на ки те реп бул мый. Ха лык ху җа лы гы ның 
бар лык тар мак ла ры на өз лек сез хез мәт итү че 
ма ши на йөр тү че ләр нең, ре монт чы лар, ин-
же нер лар һәм ав то ху җа лык җи тәк че лә ре нең 
тын гы сыз хез мә те их ти рам га ла ек.

Тран с порт чы лар хез мә те без нең шә һә ре-
без дә һәр ва кыт мак тау лы бул ды, чөн ки алар, 
тө зү че ләр бе лән бер рәт тән, ав то ги гант ны 
са лу да һәм шә һәр тор гы зу да кат наш ты лар. 
Тө зе леш елъ яз ма сын да алар ның тот кан уры-
ны сал лы. 

Ав то за вод тө зе ле ше баш лан ган чы, ав то-
мо биль че ләр нең 400 бе рәм лек ма ши на сы исәп-
тә бу ла. Ә тө зе леш нең иң кыз ган ча гын да, 
1975 ел да, ПУ АТ – Ав то мо биль тран с пор ты 
про из вод ство ида рә се 3800 бе рәм лек төр ле 
мар ка да гы ав то мо биль лә ре бул ган 9 ав то ху-
җа лык ны, ав то ре монт за во дын, юл лар экс-
плу а та ци я ләү учас то гын, 8 мең гә якын ма ши-
на йөр тү че не һәм ре монт чы ны бер ләш те рә. 
Әй түе ге нә ан сат: ул ва кыт лар да кө не нә 7200 
ку бо метр бе тон та шы ла!.. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның  ав тот ран с порт 
пред при я ти е лә ре икъ ти са ди тө шен ке лек ел ла-
рын бик авыр ки чер де ләр. Зур ав то ба за лар ны, 
ме ңәр лә гән ма ши на ны ка рап то тар га, са лым-
нар тү ләр гә һ. б. күп чы гым та ләп ител гән лек-
тән, ху җа лык лар бер ләш те ре лә, ба за лар ки ме-
те лә бар ды. 2003 ел да, әй тик, 5 ав топ ред при я-
тие, алар да 600 бе рәм лек ав то мо биль исәп тә 
бул са, 2004 ел да ике ав топ ред при я тие исән 
иде. Алар ут күр ше ләр бу лып, бер тер ри то ри-
я дә ты ры шып-тыр ма шып яшә де ләр. Бү ген ге 
көн дә ин де “Кам гэ сэ нер гос т рой” сос та вын да 
ае рым ав то ху җа лык лар юк. Әм ма һәр пред при-
я ти е дә аз мы-күп ме тран с порт ча ра ла ры һәм 
алар да эш лә ү че ав то мо биль йөр тү че ләр бар 
бит, алар ту рын да оны тыр га яра мый. Ав тот-
ран с порт чы лар – га ди шо фер мы, ре монт чы-
мы, бри га дир мы, җи тәк че ме – ба ры сы да  бер 
дә рә җә дә их ти рам га, хөр мәт кә ла ек ке ше ләр. 
Алар ның бар ча сын, ве те ран на ры быз ны, бү ген-
ге ма ши на йөр тү че ләр не кам гэс лы лар исе мен-
нән бәй рәм бе лән кот лап, исән лек-сау лык, имин 
тор мыш те ли без. 

Аларның икесен дә
төпчаллылылардияргә
була.НәзиләапаЧаллы
районы Ташкичү авы
лындатуган.Улбәләкәй
чагында, әтисе Мөнир
белән әнисе Гөлҗамал
Чаллыгакилеп,Полевая
урамында йорт җиткер
гәннәр дәшунда күчен
гәннәр. Фаиз абыйның
тамырлары ИскеМуса
байга тоташкан. Әти
се авыл советы рәисе
булып эшләгәнлектән,
аларныңгаиләсенәБик
ләндә,Бордыдаяшәргә
туры килгән. 1940 ел
да Чаллыга килеп, ун
биш елга якын Пушкин
урамында әбиләре йор
тында торганнар. Фа
изгә тормыш арбасына
бикиртәҗигелергәтуры
килгән,чөнкиаңаунбер
яшьчагында33яшьлек
әтиләре авырып китеп
вафатбулган.Ә19яшетулган
даФаиз индеВерхнепосадс
кий дигән урамда үз йортын
җиткергән дә, әнисеФәһимә
белән сеңлесе Фәнияне яңа
нигезгә күчереп, 55 нче елда
армияхезмәтенәкиткән.1957
елдаНәзиләсешулйорткаки
ленбулыптөшкән.1972елда,
өйләресүтелергәтиешбулгач,
күп катлы йорттан бирелгән
квартиргакүченгәннәр.

Нәзилә апа белән Фаиз
абыйның хезмәт биография

ләрендәтөпурынны“Камгэсэ
нергострой”да эшләгән еллар
алыптора.НәзиләМөниркы
зыбаштаУПТКда(управление
производственнотехнологи
ческой комплектации) мате
риаллар кабул итеп торучы
операторбулыпэшли.Ә1973
елда6нчыавтохуҗалыккавул
канизаторчы булып күчә. “Ху
җалыктабишйөзберәмлектән
артыкйөкмашинасы,өзлексез
йөрепторалариде,–дипсөйли

ул. –Машиналар кайтып тук
тый, тәгәрмәчләре җибәргән
булса,камераларынтикшереп,
тишелгәнбулсаямап,яңадан
линиягә чыгарабыз.Шофер
лар рәхмәт әйтеп чыгып китә
торганнар иде. Без өч хатын
кыз–мин,каенсеңелемФәния,
Гәүһәр–кирәкбулгандаөчебез
өчсменадачыгып,бертуктау
сыз эшләп торабыз: камера
ямыйбыз, резина пешерәбез.
Бушвакыт булмый, булганда,
резина кыршаучыклар, җиң
көпшәләрясыйидек”.

Икедистәелгаякыншушы
эштә була Нәзилә апа. “Бик
кыен вакытларыгыз булды
мы?” – дип кызыксынуыма:
“Фаизавырганчактаавырбул
ды”,–дипҗавапбирде.Инде
сүз җебен Фаиз абый алып
китте:“Улминеммеханизаци
яләнгәнтөзелешэшләреида
рәсендәэшләгәнеллар.Җәй
көнеКамабуенда–гравзавод
татоннельҗиткерәидек.Мин
тракторлыкранда.Тирлимдә
Элеватор тавы чишмәсеннән
салкын су эчәм. Трактор ка
бинасында үтәли җил дә ти
гәндер инде. Менәшул җәй
челләсендәсулышюлларыма
биккатысалкынтидергәнбу
лыпчыктым.Дәваланыпаякка
баскач,җиңелрәкэшкәкүчер
деләр. Берәр ел үткәндер,
беркөнНәзилә эштән кайтты
да, бездә пенсиягә чыгучы
бар,барасыңмыаныңурыны
на, диде.Шунда күчтем.АТХ
башлыгыХарисСәгыйдулло
вичНәбиуллинбеләнтаныш
лыкбариде,улминеөченче
разряд белән аккумуляторчы
итеп алды. Без, хезмәттәш
ләрем ГеннадийНиколаевич
Глухов,Филипп (фамилиясен
оныттым)һәммин,төрлетип
тагы аккумуляторларны һәм
аккумулятор батарейларын
төзәтәбез,зарядкабеләншө
гыльләнәбез, корпусларын
алыштырабыз...”

Нәзилә апа белән Фаиз
абыйГыйльметдиновларикесе
дәлаеклыялгачыкканчыав
тотранспортпредприятиесен
дәэшләгәннәр.Гомерләребуе
намуслы гадел хезмәт белән
турыюлданатлаганнар–йөз
аклыгынҗуймаганнар,шуның
белән бик бәхетлеләр. Алар
ныңбергәяшибашлауларына
киләсеелныңапрельаенда58
елбула.Икеуллары–Фәрит
беләнИлдар, оныклары һәм
оныкчыклары белән гел ара
лашып, хәләхвәл белешеп,
кирәк булганда ярдәмләшеп
торалар. Бүгенге көндә тор
мышларыныңтүгәрәкбулуына
куаналар.Куанычларыгомер
лебулсыналарның.

Машинайөртүчеләрхезмә
тенеңмөһимлегенаңлауөчен
әлләниндибөекакылгаиябулу
кирәктүгел.Тынгыбелмәске
шеләралар.Таңбеленгәнчеүк
тәрәзәләрендәуткабына.Чөн
китөзүчехалкынэшурыннары
навакытындаилтепҗиткерүче
ләрдә, кирәклематериаллар
белән өзлексез тәэмин итеп
торучыларда –машина йөр
түчеләр. Кышкы салкыннар,
язгы юл өзеклеге, гомумән,
һавашартларыбеләнисәплә
шергәтурыкиләаларга.Авыр
шартлардадарухиныклыкһәм
һөнәренәтугрылыксаклапка
луөченавтомобильйөртүчегә
физик көч кенә түгел, ихтыяр
көчедә,осталыкһәмсәләттә
таләпителә.

Чаллыга1971елдакомсо
молюлламасыбеләнСтавро
поль краеннан килгәнДанил
Кәримовта әлеге сыйфатлар
өстенә тәҗрибә дәҗитәрлек
була инде. Чөнки руль арты
на 1959 елда утырып,  дистә
елданартык совхоздашофер
булыпэшләпкилгәнул.Егеткә
2нчеавтохуҗалыктаэшнеңиң
җаваплысын–вахтамашина
сында эшкә кешеләр ташуны
йөклиләр.Улеллардаәлешә
һәрдәторырурынҗитми.Яңа
шәһәр бөтенләйюк, йортлар
өченфундаментларгынасалы
на.Төзүчеләрнеңбиккүбесен
якынтирәдәге авылларга ур
наштырыргамәҗбүрләр.Менә
шултөзелештәэшләүчеләрне
йөртәторганвахтачыларавто
колоннасынаурнашаДанилКә
римов.Аларныңтөпбурычла
ры:төзүчеләрнеиртүкэшурын
нарынаилтеп,киченөйләренә
исәниминкайтарыпкую.Һәм
ДанилВилдан улы хезмәтен
зурҗаваплылыкбелән,һәрва
кыттөгәлитепбашкара.

Соңрак ул су ташумаши
насынаутыра–төзелешобъ
ектларын су белән тәэмин
итеп, җәйләрен тузанлыюл

ларгасусиптерепторучылар
ның берсе була. Нинди генә
бурычйөкләнсәдә,тырышып,
намусбеләнбашкара.Үзенең
кулдашларын да гел яхшы
яктан гына искә ала Данил
ага. Хезмәттәшләре,  дусла
ры РафаилХәкимов,Роберт
Садыйковһ.б.беләнэшләгән
елларынсагына.

Дүртдистәелярымгомерен
рульартындаэшләпуздырган
ветеранныңхезмәтюлында30
елданартыгыЧаллыбеләнбәй
ләнгән.Лаеклыялгачыккачта
юлйөрүдәнтуктамаган,Алабу
гадапочтабашлыгынйөрткән
Данилабый.Ә техникабелән
дуслыгыгомерлекбулыпчыккан
–әледәбарасыҗирембулса,
үзавтомобилемне“иярлим”,ди.
Күзтимәсениндеүзенә,биктиз
дән–ноябрьнең1нчекөнендә
ул80яшентутыра.

Сиксән яшь– тормышның
югарыгыбербаскычыул.Ме
нәшулбаскычкаменепҗиткән
Данилагаузган гомерюлына
әйләнеп карый да, бүгенгесе
өченшөкеритә.Һөнәренәтуг
рыбулып,шушыкөнгәчәнамус
белән яшәвен дә, олыгайган
көнендә тыныч, тигез гомер
кичерүендәбәхеткәсаныйул.
Җәмәгате Вера Трофимовна
беләнпар канатларбулып55
елбергәгомеритәләралар.

ВераханымЧаллыда тор
мышбашлапҗибәргән елла
рынсагыныпискәала.Улүзе,
бирегәкилүбелән,торырурын
булсынөчен,ЖЭКкаҗыешты
ручыбулыпурнашкан,аннары
сәүдәсистемасынакиткәнһәм
шуннан лаеклы ялга чыккан
икән. Бүген Кәримовлар кыз
ларыЛюдмиланыңкайгыртуын
тоеп,кадерхөрмәттәяшиләр.
БезаларныгаиләбашлыгыДа
нилВилдан улыКәримовның
туганкөнеһәмһөнәрибәйрә
ме белән ихлас котлыйбыз!
Алдагы көннәрегез куанычлы
булсын,ветераннар!

Ав то мо биль че ләр кө не – ма ши на йөр тү че ләр нең ге нә 
тү гел, ре монт чы лар ның, ин же нертех ник хез мәт кәр
ләр нең, җи тәк че ләр нең дә һө нә ри бәй рә ме ул. Нә зи
лә апа бе лән Фа из абый Гыйль мет ди нов лар ның да 
бәй рәм кө не – алар ике се бер ав то ху җа лык та эш ләп 
ла ек лы ял га чык кан нар. Фа из абый – ак ку му ля тор чы, 
Нә зи лә апа вул ка ни за тор чы бу лып эш лә гән.

КА МАЗ за вод ла рын һәм шә һәр не тө зү гә шо фер
лар керт кән хез мәт бә я ләп бе тер ге сез. Тө зе леш нең 
ни ге зен са лу дан баш лап, тү бә сен яп кан чы га ка дәр 
тран с порт сыз бер ни эш ләп бул мый бит. Ва кыт көт
ми, план нар га ять ко лач лы. Тө зе леш кә ке ше ләр не 
дә, бө тен ма те ри ал лар ны да шо фер лар та шый. 

Гаилә архивыннан. 1957 ел
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

Уй лан ды рыр лык

Ял сәгатьләрендә

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ кол-
лек ти вы кот лый:

Хөс нет ди нов Ма рат Рə шит улы 
– мəгъ лү мəти тех но ло ги я лəр бү ле ге 
баш лы гы;

Ши һа пов Ра зиф Нə кыйп улы – сак 
төр ке ме ки зү то ру чы сы;

На сый бул лин Ма рат Гыйль мул ла 
улы – ад ми нис т ра тив-ху җа лык бү ле ге 
сто ля ры.

Мизгеллəрдəн тора тормыш юлы,
Һəр мизгеле яңа җыр кебек.
Яшəгез сез кояш кебек балкып, 
Бар дөньяга якты нур сибеп.

* * *
“ Ро син ка” ҖЧҖ кол лек ти вы кот-

лый
 Вə ли я ров Ри нат Əхəт улы – ди рек-

тор ның про из вод ство мəсь ə лə лə ре бу ен ча 
урын ба са ры.

* * *
“Ме тал лур гстрой-Ве те ран” кол-

лек ти вы кот лый:
Зин ну ров Та һир Ва гыйз улы.

* * *
Ав то мо биль че лəр нең Ве те ран нар 

со ве ты кот лый:
За һи ров Мин сə гыйть Сəгъ ди 

улы;
Кə ри мов Да нил Вил дан улы.

* * *
“ПЭС” ҖЧҖ  кол лек ти вы кот-

лый:
Шəй хет ди нов Ли нар Ил фат улы 

– элек тро мон таж чы.

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ баш-

кар ма ди рек ци я се нең ве те ран нар 
со ве ты кот лый:  

Ка ше ва ров Иван Ки рил ло вич – 
кадрлар бүлеге башлыгы бу лып эш лə-
гəн ве те ран. 

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

кот лый:
Са дый ко ва  Ли лия Ус ман кы-

зы – мат ди-тех ник тə э ми нат бү ле ге 
баш лы гы.

* * *
“Кам гэс строй центр” ҖЧҖ кол-

лек ти вы кот лый:
Əх мə ди ев Ра фа эль Мид хəт улы 

– “Кам гэс строй центр” ҖЧҖ өл кəн про-
ра бы.

Уңыш юлдаш булсын һəрвакытта,
Якты булсын уй һəм хисегез.
Гомер юлың сикəлтəсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

Со рау лар: 
1. Бетонның (цементның) ныклыгы

күрсәткече.
2.Очлык.
3.Түбәябуматериалы.
4.Бинаныбизәпторучы,борынгыко

рабформасындагыгипсбизәк.
5.Акыл.
6.Элеккеавырлыкүлчәүберәмлеге.
7.Югарыга кирпеч, измә ташу өчен

төзүчеләр элек кулланган вакытлыча
агачбаскыч.

8.Буяучыкоралы.
9. Ташчының кирпеч өйгәндә верти

кальлекнетикшерүҗайланмасы.
10.Үзһөнәренеңостасы.

11.Цемент,комһәмсуныкушыпясал
ганмасса.

12.Татарстаншәһәре.
13.Ишекяки тәрәзәборысыныңас

кыөлеше.
14.Дистанция,ераклык.
15.Уткаһәмкислотагачыдаммине

рал,таусүсе.
16.Электрдвигателенеңхәрәкәтлән

мәүчеөлеше.
17.Файдалыказылма.
18.Аркан.
19.Пилорамдатактачыгаруөченкиң

кулланылаторганагач.
20.Измәкомпоненты.
21.Ташчыкоралы.

22.Бетонсубайкагутехникасы.
23. Түбән Кама төзүчеләренә ба

гышланган“Беренчеләр”поэмасыняз
ганшагыйрь.

24.Электр чыбыклары сузу оста
сы.

25.Горизонтальплитәләрнетотып
торучытимербетонэшләнмә,матча.

26.Лондонның үзәгендәгефинанс
һәмсәүдәурыны.

27.Бинагакерүчыгукапкачыгы.
28. Чаллыда эшләнүче йөк авто

мобиле.
29.Этаж.
30.Берүктиптагыберничәпредпри

ятиеберләшмәсе.

Өзек сы зык лар бу ен ча:
20.Хатынкызисеме.
18. Чемодансыман, зур сәфәрдә

йөрүсумкасы.
7.Кышкөнеизмәкатмасынөченку

шылаторганматдә.
А.Парсымансуболыты.
8.Йөрәк(искечә).
Б.Дугаформасындагыаркылыса

лынганябылма.
В.Билбау.

Г.Бакчачәчәге.
Д.Композитор...Садыйкова.
17.КамагаАмурелгасыннан“күчкән”

балык.
Е.Төркимузыкакоралы.
Ж.Чирмеш.
З. Солдатларның сугышта дошман

утыннансаклануөченказылганканавы.
И.Электр чылбырын тоташтыру яки

өзүөченэлектромагнитлыприбор.
Искәрмә:Баш ват кыч чайн ворд фор ма сын-

да чи ше лə. Үзəк тə тү гə рəк лəр дəн тор-
ган го ри зон таль юл да элек трам вай һəм 
ав то бус лар да би лет тиш кеч нең исе мен 
та бар сыз.

Сканворд

ХӨР МƏТ ЛЕ ШƏ ҺƏР ДƏШ ЛƏР!
“Энергетик” мәдәният сараенда як

ташлар очрашулары 23 октябрь көнне
18сәгатьтәЛениногорскрайоныякташ
ларыочрашуларыбеләнбашланыпкитә.
АныТатарстанныңатказанганмәдәният
хезмәткәреГөлзадаРзаеваалыпбара.
Килмикалмагыз.

Керүирекле.Белешмәләрөчентеле
фон:701650.

“СтройКран”ҖЧҖ коллективы,
предприятиенеңмашинайөртүчесе
Мос та фин Ман сур Са фа улы ның
вафатбулуысәбәпле,мәрхүмнеңту
ганнарыныңһәмякыннарыныңтирән
кайгысынуртаклаша.

Сәүдә үзәгендә чират то
рам.Өлкән яшьләрдәге апа
сатучыкызгабәйләнә:“Хәләл
үзәктә эшлисең,мөселманча
киенгәнсеңүзең,татаркеше
ләребеләнникурысчасөйлә
шәсең?”–ди.Кызтатарчааң
ламавынурыстелендәәйткәч,
ападаурысчагакүчепәйтәсе
сүзенәйтепбирде.

“Мөселман динендә бул
самда,минрускызы,–диде
кызсабыргына.Апанытыңлап
бетергәч.–Татарчадаөйрә
нермен,ИншаАллаһ”.

Чираттасоңгыкешебулу
ымнанфайдаланып,сорашты
расыиттем.Надия (кызүзен
шулай таныштырды)Сверд
ловск өлкәсеннән, Чаллыга
әлебыел гына күчеп килгән.
Ислам динен кабул итүенә
инде ун ел икән. Биш вакыт
намазын укый, мәчеткә йө
ри,аныңөчениңзурбәйрәм
көннәре–УразаһәмКорбан
бәйрәмнәре.

Надиянең ислам диненә
күчүенәяшькенәбермөсел
ман гаиләсе этәргеч булган.
Поезддаберкупедабарганда,
юлдашларыбеләнсөйләшеп
киткәнНаталья. Русмиллә
теннәнбулганяшьләркызның
күңелендә күптәннән йөргән
уенныгытканнар.Дәгъватит
кәннәр.

Гаиләсендә кызның ис
ламдиненә күчүенишетергә
дәтеләмәгәннәр,бергәяшә
гән сөйгән егете дә гомер

юлыннанянәшәатлауданбаш
тарткан. Ләкин кыз күңелен
төшерми,иңмөһиме,Аллаһы
ташламасын,ди.

Надияэлегрәкүтепбарыш
лыйЧаллыда тукталган һәм
аныошатканбулган.Шуңада
мөселманнаряшәгәнмохитны
сайларга уйлагач, икеләнеп
тормыйЧаллыгаюл тоткан.
Биредәге тормышыннан да,
эшеннәндәканәгатьул.Коръ
әннеаңлапукуөченгарәпте
ленөйрәнергәтели.

Хәләл үзәктә эшләгәч,
кызның сатыпалучыларыда
күбрәк татарлар.Телбелмәү
кыенлыклары үзен сиздертә
икән.Һичьюгы,нәрсәәйтүлә
рен аңлыйсы килүен, татар
ча өйрәнү теләге барын янә

беркабатлап,Иншаллаһ,дип
куйды.

Шулуккөннехезмәттәшем
беләнэштәнкайтыпкилгәндә
“45 нче комплекс” тукталы
шындататарчанәшерителгән
яһвәшаһитләре(секта)китап
ларынбушлайтаратыпторучы
икеханымянындатукталдык.
Татармилләтеннәнбулулары
йөзләреннән күренеп тора.
“Нишләптатарбулаторып,бу
китапларны пропагандалый
сыз?”–дигәнсоравыма,күздә
йоммыйча,Аллаһының–бер,
үзләренеңдиникитапларының
исәиңкамилборынгыһәмиң
дөресбулуытурындасөйләп
киттеләр.БезнеңКоръәнебез
исәЗабур,Инжил,Тәүрәттән
соңиңдерелгән, дипизге ки
табыбызныңдөреслегенәшик
тәбелдерергәҗөрьәтиттеләр
(Әстәгефируллаһ).Аларфи
керенчә, исламда ураза тоту
да,намазукудадөрестүгел
(Әстәгефируллаһ).

Яһвәшаһитләренеңсоңгы
арадабиктәактивлашыпки
түеншәһәрдәшләр сизәдер
инде.Шушыханымнаркебек,
урамдакитапброшюраларта
ратып,азгынакызыксынукүр
сәткән кешеләрне җыелыш
ларына чакырып торучылар
күбәепкитте.Шунысыаяныч
лы,аларарасындататарха
тынкызларыбиккүп.Аларны
сектаганиндиысулларбелән,
ниндиинандыруларашаҗә
лепиткәннәрдер,белмим.Өл
кәнкешенеңкалебенык,дөнь
яга,дингәүзкарашыбулырга
тиеш,югыйсә. Андыйларны
даҗәлепитәалгансектаның

яшьләр,балаларыбызөченни
дәрәҗәдә куркыныч булуын
аңлаучитентүгел.

Бишалты ел элек яһвә
леләрнеңөйборынчайөрү
ләренкүреп,берничәтапкыр
үземнең дә фатир ишеген
шакуларыннан, үзләренә
җәлепитәргәматашуларын
нангарыкбулгач,шәһәрдәге
секталар турында газетага
язмаәзерләгәнидем.Әлеге
мәсьәләдәфикеренбелергә
теләп,шәһәрхакимиятенең
җәмәгатьчелекбеләнэлемтә
бүлеге башлыгына кердем.
Ә ул җайлап кына, шәһәр
дәге тынычлыкны бозмас
ка киңәшитеп,мине борып
чыгарды.

Чуанбертишеләул.Хәзер
яһвәлеләршәһәрурамнарын
да ачыктаначык пропаганда
алып баралар. Күрмәмешкә
салынабыз.Бездәшулайбит,
бәхетсезлеккилепчыккачкы
на,ниндидерчаракүрүбаш
лана.Ни кызганыч, бер нәр
сәнедә кире кайтарып кына
булмыйшул.

Сүз башым битшүрәле,
дигәндәй, рус милләтеннән
булганкызныңиңдөрес,саф
дин санап, исламдиненә кү
чүеянәшәсендәхакдинебез
дәнтайпылган,ягънисектага
киткәнмилләттәшләребезне
күңел дә, акыл да кабул ит
мәветурындаязасымкилгән
иде. Җитди проблема бит
бу.Шәһәрҗитәкчеләре, дин
әһелләре бу турыда нәрсә
уйлыйикән.

Ил ги зә ЛОТ ФУЛ ЛИ НА


