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Юпа уйăхěн 7-мěшěнче Ильинкăри вăтам шкул-
ти кěçěн класри вěренекенсем чăваш компози-
торěсен Ассоциацийěн членěпе, Çеçпěл Мишшин 
премийěн лауреачěпе, Çурçěр Кавказра террори-
стсене хирěç кěрешнě Александр Мингалёвпа тěл 
пулу ирттерчěç. 

Хитре çар тумě тăхăннăскер, йăл-йăл кулса, ги-
тарăпа выляса, хăйěн çинчен каласа пачě. Хулари 
7-мěш шкулта вěреннě Шупашкар каччи хěсметре 
тăриччен спортпа туслă пулнă. 8 класс пěтерсен, 
Шупашкарти электромеханика техникумěнче вěрен-
се, алла 1983 çулта диплом илнě. Салтака кайиччен 
Саша Шупашкарти электроаппаратура заводěнче 
инженер-технолог пулса ěçлет, çав вăхăтрах универ-
ситетăн машиностроительнăй факультетри каçхи уй-
рăмра вěренет.

1983 – 1985 çулсенче хěсметре тăрать. Саша  2 çул 
спецназ ротинче отделени командирěн тивěçне пур-
нăçланă. Нумай  хура-шур курнă, нумай  йывăрлăха 
парăнтарнă, чăтăмлă тата тăрăшуллăскер, ума ларт-
нă тěллевсене, салтак тивěçне тÿррěн пурнăçланă.

Вăхăт иртнě май, 1985 çул хыççăн маттур каччă 
Чапаев ячěллě производство пěрлешěвěнче инже-
нер-конструкторта тăрăшать. Пушă вăхăтра художе-
ство пултарулăхне туптать, вокалпа инструментсен 
«Лига» ансамбльне йěркелет, тěрлě шайри конкурс-

семпе фестивальсене хутшăнать. 1992 çултан хăйěн 
пултарулăхěпе Раççей шайěнчех паллаштарать. Çар-
па патриотика теми ăна питě кăсăклантарнă тата кон-
трактпа çара каяс шухăш та канăç паман. Контрактник 
Чечен Республикинче тěрлě операцие хутшăннă, ан-
чах пулса иртни манăçа тухмасть.

Контракт срокě тухсан, Саша каллех сцена çинче: 
çарпа патриотика концерчěсемпе шкулсемпе  техни-
кумсенче тěл пулусем йěркелет.

Паллах, юрă йывăр самантсенче те пулăшу па-
рать. Александрăн юрăсен тěп тěшши – Раççей çарě 
ура çине тăни, унăн хăватлăхěпе, паха та вăрăм кун-
çулěпе тата историйěпе мăнаçланни, мухтанни.

– Вăхăт иртсен те пулса иртнě ěçсем аса килеççě, 
хăрушă вăрçă çухатусăр пулмасть,  пуç хунă паттăр-
сене пирěн яланах асра тытмалла, манмалла мар. 
Кăвак мирлě тÿпе пултăр тесен пирěн сыхă пулмалла, 
– палăртать Александр Мингалёв.

Вěренекенсене чунтан тухнă юрăсем тыткăн-
ларěç, ачасем тăвăллăн алă çупрěç.

Спецназ ветеранě çамрăк ăрăва тăван халăх 
историне пěлме, яланах спортпа туслă пулмаллине, 
çěршыва хÿтěлеме яланах хатěр пулмаллине палăр-
трě. Кам пурнăç çулěпе  юрăпа утать, çавă нихăçан та  
ниçта та çухалса каймасть.

Ильинка вăтам шкулěнче вěренекенсем.

Шкул мёна=лёх. 

Паян сывă пурнăç йĕрки пирки тĕрлĕ шайра чылай калаçаççĕ. Ĕçне 
те сахал мар пурнăçлаççĕ. Çакна, паллах, ырламалла кăна. Сывă пур-
нăç йĕркине вара, пирĕн шутпа, ача шкулта кĕçĕн классенче вĕрен-
нĕ чухнех пуçламалла. Çак ырă ен шкулпа çеç çыхăнмалла мар. Ăна 
ашшĕ-амăшĕн те çирĕп тытса пымалла. Çавăн чухне çеç ача сывă 
ÿссе çирĕпленет, ăнăçусем тăвайрать. 

Çÿлерех каланин пĕр тĕслĕхĕ – Йÿçкасси ял тăрăхĕнчи Кив Матьă-
кра 1992 çулта çуралса ÿснĕ, унти пуçламăш шкул хыççăн  пирĕн 
шкулта вĕреннĕ Дина Александрова. Шкулта пур предметпа та ăнăçлă 
вĕреннисĕр пуçне вăл физкультура учителĕ П. Васильев ертсе пы-
ракан спорт секцийĕн занятийĕсенчен те юлман. Çапла вара çăмăл 
атлетика енĕпе Дина тăтăшах район тата республика шайĕнчи спорт 
ăмăртăвĕсене хутшăнма тивĕçнĕ. Ăнăçусемсĕр те мар, кашнинчех вăл 
призлă вырăнсене йышăнма пултарнă.

2006 çулта çăмăл атлетика енĕпе Раççей тава тивĕçлĕ тренерĕ 
Николай Захаров чĕннипе Д. Александрова Шупашкарти Олимп ре-
зервĕсен училищинче вĕренме пуçлать. Мал туртăмлă вĕренсе тата 
тренировкăсене активлă çÿресе пирĕн ентеш 2010 çулта çăмăл атле-
тикăпа Раççей спорт мастерĕн нормативне пурнăçлать. Çăмăл атле-
тикăпа пысăк кăтартусем кăтартакан хĕре Чăваш Республикин пĕр-
лештернĕ командине те кĕртеççĕ. Çакăн хыççăн вăл Раççейри тата 
Пĕтĕм тĕнчери спорт ăмăртăвĕсенче 800, 1500, 3000 метрлă дистан-
цисенче вăй виçме пуçлать. 

Спортра ăнăçусем тăвакан ентеш 2010 – 2015 çулсенче Хусан уни-
верситетĕнче физкультура тата ОБЖ предмечĕсене вĕрентме аслă 
пĕлÿ илет. Паянхи куна вăл Курск хулинче пурăнать, спорт пурнăçне 
малалла аталантарать. Унăн уйрăм ăнăçăвĕсем пирки каламасан та, 
çакна палăртса хăвармаллах. Дина – 17 хутчен Раççей чемпионачĕсен 
призерĕ. Вăл – çăмăл атлетикăпа Раççей пĕрлештернĕ командин 
членĕ. 

Кăçалхи утă уйăхĕн  24 – 27-мĕшĕсенче Шупашкарта иртнĕ Раççей 
чемпионатĕнче Динăна 2-мĕш вырăна тухнă ятпа саламлатпăр. Эпир 
унпа мăнаçланатпăр.

Йÿçкасси шкулĕнче вĕренекенсем. 

Статья аналитика жанрĕ пулса тăрать. Эпир ăнла-
натпăр ĕнтĕ, аналитикăра вара фактсем мĕнпе çыхăн-
нине каласа пани, пулăмсене хак пани, малашлăхра 
мĕн пулма пултарни пирки хыпарлани пысăк вырăн 
йышăнать. Çавăнпа та статья анлă калăпăшлă, наукăпа 
теори пĕлтерĕшлĕ. Статьяра ытларах чухне анлă вăхăт 
тапхăрĕнчи пулăмсене пĕтĕмлетеççĕ. Ку жанршăн 
темăна наука шайне çĕклени, пурнăçри обществăлла 
проблемăсене уçса пани характерлă пулса тăрать.

Статьяра уйрăм шухăшăн аталанăвĕ уççăн палăрать. 
Ăна автор уйрăм фактсемпе, пĕтĕмлетÿсемпе çирĕплетет. 
Апла пулсан статьяра тĕрлĕ фактпа, конкретлă лару-тăру-
па тĕл пулатпăр. Журналист хăйĕн статйинче проблема 
лартас, ăна сÿтсе явас тата тишкерес задача лартать. 
Çавăнпа та статьяра пĕтĕмлетÿсемпе тишкерÿсем хăйсен 
анлăшĕпе тата тарăнăшĕпе палăрса тăраççĕ.

Лару-тăрăва ăнланса илесси статьяра пурнăçри кон-
кретлă фактран пуçланать. Çав факт пирки авторта çу-
ралнă шухăш статья темине палăртать. Çакăн тĕрĕслĕх-
не çирĕплетме ун йышши ытти факта илсе кăтартса 
пĕтĕмлетÿсем те тума пултараççĕ. Статья пĕтĕмлетÿпе 
вĕçленет. Вăл вулакана пурнăçри лару-тăру çине çĕнĕлле 
пăхма май парать, аталану малашлăхне кăтартать. Ста-
тья вăйĕ фактсенче мар, анлă çирĕплетÿсемпе çыхăннă 
пĕтĕмлетÿсенче. Мĕншĕн тесен статья тишкерÿçĕ журна-
лист туса ирттернĕ тĕпчев пĕтĕмлетĕвĕ пулса тăрать.

Журналистикăн жанр уйрăмлăхĕсене тĕпчекенсем халь-
хи вăхăтра пĕтĕмĕшле тĕпчев статйисене, практикăпа 
аналитика статйисене, полемика (тавлашу) статйисене 
тата умстатьясене палăртаççĕ.

Пĕтĕмĕшле тĕпчев статйинче пĕрлехи пĕлтерĕшлĕ анлă 
ыйтусене тишкереççĕ. Кун йышши статья авторĕ поли-
тикăпа экономика тата нравственноç ыйтăвĕсене тишкерсе 
анлă пĕтĕмлетÿ тума пултарать. Уншăн пĕлтерĕшли – халь-
хи обществăн саккун йĕркипе аталанакан пулăмĕсене, тен-
денцийĕсене, аталану малашлăхĕсене тĕпчесси.

Практикăпа аналитика статйин уйрăмлăхĕ унăн ятĕн-
ченех курăнать. Журналистăн шухăшĕ актуаллă практика 

ыйтăвĕсемпе çыхăннă. Кун йышши статья интересĕсем 
конкретлă проблемăсене пырса тивеççĕ. Пĕлтерĕшли – 
общество хутшăнăвĕсенчи лару-тăрăвăн сăлтавĕсене 
тупса палăртасси, лару-тăрăва хак парасси, аталану тен-
денцийĕсене кăтартасси, ыйтăва татса памалли майсене 
уçса парасси, ку енĕпе конструктивлă сĕнÿсене общество 
умне кăларасси.

Полемика статйи проблемăллă конкретлă лару-тăрăва 
татса парассипе икĕ е ытларах тĕрлĕ сĕнÿ-шухăшлав тĕл 
пулнă чухне çуралать. Автор тавлашуллă ыйтупа хăйĕн 
позицийĕ тĕрĕс пулнине сăлтавласа çирĕплетме, кунпа 
пĕрлех оппонентăн позицине пăрахăçа кăларма тĕллев 
лартать. Çавăнпа та кун пек статьяра пĕр-пĕрне хирĕçле-
мен фактсем кăна.

Умстатья – кулленхи е хальхи пĕлтерĕшлĕ ыйтупа ре-
дакци е уйрăм автор шухăшне палăртакан материал. 
Унăн специфики тема актуаллăхĕпе, кăларса тăратакан 
задачăсене политика шайĕнче виçсе хак панипе, пĕтĕм-
летÿсен конкретлăхĕпе çыхăннă. Çавăнпа унăн пĕл-
терĕшлĕ вырăнĕ – хаçат номерĕн 1-мĕш страници. Хăш 
чухне кун пек статья лозунга çывăх тăрать. Умстатья уй-
рăм тапхăршăн пĕлтерĕшлĕ, шухăшĕпе динамикăллă пул-
са  тăрать.

Статья хатĕрленĕ май, журналист ученăй-теоретик вы-
рăнне тухать. Уншăн пĕлтерĕшли – кирлĕ фактсене тупса 
палăртасси, çыхăну сăлтавĕсене кăтартса парасси, пухнă 
материала пĕтĕмлетесси, çапла вара вĕсемпе усă курса 
пĕтĕм лару-тăрăва пырса тивекен анлă калăпăшлă пĕтĕм-
летÿсем тăвасси.

Кирек епле статья та уçăмлă шухăш чăнлăхĕпе палăр-
са тăмалла. Журналист статьяра пулăмсене хак пама усă 
куракан майсем вулакана ăнланмалла пулма тивĕç. Ау-
дитори пĕтĕмĕшле пулăмсем хăйĕншĕн епле пĕлтерĕшлĕ 
пулнине тĕрĕс ăнлантăр, хăйĕн позицине тĕрĕс палăрт-
тăр. Статья пуçламăшĕнче журналист тишкерÿ валли 
мĕншĕн шăпах асăннă лару-тăрăва суйласа илнине тата 
вăл обществăшăн мĕншĕн пĕлтерĕшлĕ пулнине уçăмла-
тать. Кирек епле лару-тăрура та вара шалти хирĕç тăру 

пулатех. Проблемăллă лару-тăрура пулăмсем кăткăс ата-
ланма пултараççĕ. Кун пек чухне вулакана çухатса яма та 
пулать. Çавăнпа та ăна тĕрĕс пĕтĕмлетÿ тума пулăшасси 
пĕлтерĕшлĕ пулса тăрать. Статьяра шухăшлав уçăмлă та 
ĕнентерÿллĕ пулмалла.

Статьян шухăш-туйăм витĕмне ÿстерме журналист эф-
фективлă майсем тупма тăрăшать. Ку жанрта ятарлă тер-
минсемпе ăнлантарусем, пĕрлехи формулировкăсем тĕл 
пулаççĕ. Анчах та вĕсем пĕтĕмпех контекстри массăллă 
вулакана ăнланмалла пулмалла.

Танлаштарусен, илсе кăтартакан пулăмсен анлăшĕпе 
нумай енлĕхĕ, публицистикăн тата литературăн çутă 
сăнарĕсем, мифологи тата юмах персонажĕсене илсе 
кăтартни, ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсем, афо-
ризмсем, вичкĕн сăмахсем, тĕрĕс те çивĕч эпитетсем, 
ытарлă сăмахсем, анлă танлаштарусем, гиперболăсемпе 
юптарса каланисем – пĕр сăмахпа, публицистăн ăсталăх 
пуххи çырса кăтартакан пулăма пур енлĕ хак пама май 
парать. Шăпах çакă публицистика статйине проблемăл-
лă лару-тăрăва ученăй академи тишкерĕвĕ тунин наука 
стилĕнчен уйăрса тăрать те ĕнтĕ.

Хальхи вăхăтра репортерсем кăна мар, аналитик публи-
цистсем те репортаж жанрĕпе активлă усă кураççĕ. Ре-
портаж мелĕсем кирек епле публицистика произведенине 
те уçăмлăрах та курăмлăрах тума май параççĕ. Статьяра 
та çавăн пекех. Астăватăр пулĕ, репортажра вулакан мĕн 
пулса иртнине автор курни-туйни тăрăх йышăнать. Жур-
налист кам пулни – статьян пĕлтерĕшлĕ саманчĕсенчен 
пĕри. Мĕншĕн тесен ку жанр çыннăн ăс-тăнĕ çине кăна 
мар, унăн кăмăл-туйăмĕ çине те витĕм кÿме тивĕç.

Кунта автор позицийĕ пысăк пĕлтерĕшлĕ. Шăпах çав-
на кура вăл фактсене суйласа илет, ăнлантарать, си-
стемăлать тата уçса парать. Шăпах çакăнтан килет ма-
териалăн хаçат страницинчи калăпăшĕ те. Журналист, 
вулакана общество тата обществăри тĕрлĕ хутшăну, 
вĕсен прогрессивлă тата негативлă аталанăвĕ пирки пĕр-
лĕхлĕ, логика тĕлĕшĕпе çыхăнуллă ăнлав-пĕлÿ сĕнес 
тесе, хăйĕн пултарулăх майĕсемпе чи анлă усă курать.

Статья

Шкулта хёнара – 
спецназ ветеранě

+амрёк  журналист

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци полити-
кин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе тухать?


