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Мљхтђрђм укытучылар!
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Татарстан Руспубликасы мљселманнары Диния нђза-
рђте џђм шђхсђн њз исемемнђн Сезне џљнђри бђйрђмегез -
Укытучылар кљне белђн тђбрик итђм.

Укытучы - ул катлаулы џђм њтђ дђ ќаваплы џљнђр.
Телђсђ кем бу белгечлекне сайларга кыймый, бљтен кеше-
нећ дђ гомере буе остазлык итђргђ батырчылыгы ќитми.
Бер уйласаћ, мљгаллим - ул џљнђр генђ тњгел, ул - Аллаџы

ЉЛКЂННЂР КЉНЕ УЗДЫ
Узган атнаны Љлкђннђр кљне ућаеннан

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ "Зђкят"
фонды ќитђкчесе Рљстђм хђзрђт Ясђвиев џђм
Мљселман яшьлђре берлеге ђгъзалары Арча-
дагы Картлар џђм инвалидлар интернат-йор-
тында булып кайтты. Казаннан килгђн кунак-
лар љлкђн буын вђкиллђрен бђйрђм белђн кот-
лады.

МЂЧЕТ АЧЫЛДЫ
Шимбђ кљнне, ягъни 1 октябрьдђ Мен-

делеевск районыныћ Абалач авылында яћа
мђчет ачылды. Ђлеге тантанада район хаки-
мияте башлыгы Таџир Хљрмђтуллин, ТР
мљселманнары Диния нђзарђте вђкиллђре,
меценатлар џђм авыл халкы катнашты.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз мђчет тљзелешенђ
ярдђм иткђннђргђ рђхмђт хатлары џђм ис-
тђлекле бњлђклђр тапшырды.

БЉГЕЛМЂ ШЂЏЂРЕНДЂ ДИНИ
ДЂРЕСЛЂР БАШЛАНДЫ

2 октябрьдђн Бљгелмђ њзђк мђчетендђге
башлангыч мђдрђсђдђ яћа уку елы башлан-
ды. Оештыру ќыелышында илледђн артык
кеше катнашты. Очрашуны Бљгелмђ районы
имам-мљхтђсибе Рљстђм хђзрђт Хђйруллин
дин гыйлеменећ фазыйлђтлђре турындагы
вђгазь белђн башлап ќибђрде. Соћыннан
дђреслђр расписаниесе џђм сыйныфларга
бњленеш мђсьђлђлђренђ ачыклык кертелде.
Ќыелыш ахырында Аллаџы Тђгалђдђн фай-
далы џђм бђрђкђтле гыйлемнђр сорап дога
кылынды.

ДАРТС БУЕНЧА ЯРЫШЛАР ЊТТЕ
Казан ислам колледжында (КИК) ТР

мљселманнары Диния нђзарђте мљселман
яшьлђре арасында дартс дип аталган спорт
тљре буенча шђџђркњлђм ярышлар њткђрде.
Дњшђмбе кљнне узган ђлеге чарада ќит-
мештђн артык кеше катнашты. I урынга кол-
лиятнећ III курс студенты Камалетдинов Ай-
нур, II урынга "Мђрќани" мђчетеннђн Маџ-
занов Фђнис, III урынга КИКныћ I курс сту-
денты Хвайдаев Бђхтияр лаек булды.
Ќићњчелђргђ дипломнар џђм истђлекле
бњлђклђр тапшырылды.

"ГАКЫЙДЂ" АУДИО-ДИСКЫ ДЉНЬЯ
КЊРДЕ

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ
нђшрият бњлегендђ mp-3 форматында "Га-
кыйдђ" аудио-дискы дљнья књрде. Анда
Рђшит Исаевныћ вђгазьлђре тупланган.
Килђчђктђ нђшриятта ислам дине тђгълима-
тына караган башка тљрле аудио-китаплар да
чыгару књздђ тотыла.

DUMRT.RU

Бергђлектђ
кљч!

ХЂХЂХЂХЂХЂТЕР  АЕТЕР  АЕТЕР  АЕТЕР  АЕТЕР  АЕ
Кайвакыт кайчандыр якын дуслар

булып йљргђн кешећне очратасыћ. Оч-
рашу шатлыгыннан ах-ух килђсећ.
Тик бер бђла - исемен хђтергђ тљшерђ
алмыйсыћ. Ул сића исемећ белђн
эндђшђ, син хђтер сандыгын актара-
сыћ, юк кына бит... Шундый да ућай-
сыз була. Ђдђпле кеше булса, синећ
хђтерсезлегећне аћлый, сиздермђскђ
тырыша, кайберлђре исђ йљзећђ туры
бђреп: "Шулай инде, ђллђ кем булгач,
безнећ исемне дђ онытасыћ", - дип,
канга тоз сала.

Явыз кљчлђрнећ ић зур хыялы - кешелђ-
рнећ хђтерен югалтып, џђр кушканын сњзсез,
карусыз њтђтеп, њзлђренђ хезмђт иттерњ.
Укып белђбез - сугыш вакытында фашист-
лар концлагерьларда ђсирлђрне хђтерсез кал-
дыру ысулын эзлђп, коточкыч эксперимент-
лар ясаганнар. Ђдђбиятта хђтерсез калды-
рылган адђм баласыныћ ничаклы куркыныч,
шул ук вакытта мескен ќан иясе икђнлеген
онытылмаслык итеп бљек язучы Чыћгыз Ай-
тматов сурђтлђде. Маћкорт дигђн сњзне те-

генђ кыланмый. Объектив књренеш дип, њз
явызлыкларын акларга тырышалар. Хђтта
њзеннђн кљчсезрђк халыкларныћ юкка чыгу-
ын прогрессив књренеш дип оятсызланалар.
Ђгђр дђ бњген ќићелњгђ дучар ителгђн ха-
лык тарихи хђтерен югалтмаса, аныћ килђч-
ђге љметсез тњгел. Љмет чаткысы џђрдаим
иреккђ омтылганнарга юлны яктыртып тора,
тарихныћ бер борылышында њзенећ рухи
бљтенлеген саклап калган кавемгђ ирек коя-
шын књрњ бђхете насыйп була. Адђм бала-
сыныћ иреккђ омтылу инстинктын гаеплђргђ
берђњнећ дђ хакы юк. Хђтта без ќаны юк дип
санаган њсемлеклђр дђ ташларны тишеп чы-
гып њсђ. Асфальтны тишеп чыккан чирђмне
кемнђрнећ књргђне юк. Њч алуга гына кай-
тып калган хђтер ућышка алып бармас. Њч
алу тњбђн ќанлы кешелђр гамђле. Ђгђр дђ
син кайчандыр ќићелгђнсећ икђн,
ќићњчедђн генђ тњгел, њзећнђн дђ сђбђплђрен
эзлђргђ кирђктер.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

лебезгђ ул кертте. Хђтернећ никадђр кадер-
ле нђрсђ икђнлеген кешелђр џђрдаим килђсе
буыннарныћ исенђ тљшереп тора. Ђйтик, рус-
ларныћ "Иван, не помнящий родства" дигђн
ђйтеме, њзеннђн башка беркемне дђ танырга,
белергђ телђмђгђн адђм актыкларына ђйтелђ.
Татарныћ исђ мића ић ошаган мђкале шул:
"Килђчђккђ бабаћныћ таягына атланып чап,
тизрђк барып ќитђрсећ", - дип ђйткђн
сњзлђре.

Аерым кешелђрнећ хђтерлђрен югалтуы
фаќига булса, халыкныћ хђтерен югалтуы -
њлемгђ бђрабђр. Бигрђк тђ кайчандыр фаќи-
гагђ тарыган кавем аны хђтерендђ саклама-
са, яћа фаќигалђргђ юлыгып тора.
Ќићелњдђн гыйбрђт ала белмђгђн џђм
ќићелњ ачысын бњтђн татымас љчен
кљрђшмђгђн миллђт бетђ, югала. Џђм аныћ
бетње, юкка чыгуына кљенњчелђр књп булмый,
сљенњчелђр књп була. Аяусыз тарих боларны
њз сђхифђлђрендђ теркђп бара. Агрессив
дђњлђтлђр тарихи хђтерне бетерњ љчен нилђр

БЊГЕНГЕ ЯШЬЛЂРНЕЋ СЂЛАМЂТ ЯШЂЊ ЧЫГАНАГЫ БУЛАРАК,
ДИНИ КЊРСЂТМЂЛЂРНЕЋ КЫЙММЂТЕ

Хђзерге социаль-икътисади фактор яшьлђрнећ гомуми
психоэмоциональ халђтенђ гел ућай тђэсир итми. Шђџђр шар-
тларында социаль тигезсезлектђн килеп чыккан стресслар,
књпчелек очракта, яшьлђрнећ њзлђрен теге яки бу љлкђдђ таба
алмауга џђм њз љстендђ эшлђњлђрен дђвамлы алып бармауга
киртђ була.

Бу турыда њз вакытында немец социаль психологы Эрих Фромм
ќитђрлек дђрђќђдђ џђм ышандырырлык итеп кешелђр арасындагы
икътисади џђм кулланучы мљнђсђбђтлђре њсешен язып калдырган.
Эш урыннары ќитмђњ, буш вакытыћны бђрђкђтле файдалану љчен
шартлар булмау - шђхеснећ эчке дљньясы структурасында ќитди
њзгђрешлђр барлыкка китерђ џђм тљп  каршылык тууга сђбђпче була:
кеше њзе нинди џђм ул нинди булырга тиеш?

Бњгенге яшьлђрне књбрђк њз белемнђрен џђм осталыкларын
ничек кенђ булса да югарырак бђялђњ мђсьђлђсе борчый, ђ инде

кљтелгђн нђтиќђгђ ирешђ алмау - љметсезлеккђ џђм, бигрђк тђ,
ќитешрђк гаилђлђрдђн булган яшьлђрнећ њзлђрен тњбђнрђк тоюга
китерђ.

Бу - књпчелек очракта, ярарга тырышу, хљсетлек яки агрессия ке-
бек тискђре књренешлђргђ сђбђп була. Моннан тыш,  яшьлђрнећ бер
љлеше спиртлы эчемлеклђр џђм наркотик кебек сђламђтлеккђ зыянлы
матдђлђр кулланып, аћнарын томалый башлый.

Ђлеге књренеш - замана яшьлђренећ гомуми тискђре эмоциональ
фонын књрсђтђ. Хђзер (моћа хђтле мондый књренешнећ књзђтелгђне
юк иде) ќђмгыять социаль-иерархияле баскыч буйлап њз урынын књтђрњ
љстендђ эш алып бара. Бу - ќђмгыятьнећ гомуми идеологиясе форма-
лашуга да, аерым шђхеснећ шђхси њзаћы њсешенђ дђ нык тђэсир итђ.
Акча-финанс мђсьђлђлђре рухи њсешне икенче урынга куйды џђм юмар-
тлылык, бер-берећђ ярдђм итњ, хљрмђт књрсђтњ кебек кешелекнећ тљп
кыйммђтлђре кирђксезгђ ђйлђнде.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Тђгалђ тарафыннан аерым кешелђргђ ќибђрелгђн сђлђт,
талант.

Шућа да укытучыларны Ул књпкырлы хезмђт иялђре
итеп яралткан. Ђйтик, бњгенге кљндђ Сез гыйлем генђ би-
реп калмыйча, кешелђргђ тормышта њз юлларын, кыйбла-
ларын табарга булышасыз. Шућа да укучылар љчен генђ
тњгел, ђ тулаем ќђмгыятебез љчен џђрвакытта да њрнђк
булып торасыз.

Вакыт кына тњгел, замана талђплђре дђ, укучылар да
џђрдаим њзгђреп тора. Шућа да карамастан, сезнећ ќавап-
лылык аз гына да кимеми. Сез, киресенчђ, елдан-ел нђтиќ-
ђле хезмђт књрсђтеп килђсез. Бары њз эшен ихластан яра-
тып эшлђгђн џђм, бернинди киртђлђргђ дђ карамастан, њз
миссиясен дђвам иткђннђр генђ ућышка ирешђ ала.

Килђчђктђ дђ Аллаџы Тђгалђ биргђн авырлыкларда сын-
мыйча-сыгылмыйча, рухи яктан ныгырга џђм ихтыяр кљче-
гезне арттырырга язсын. Эшлђгђн хезмђтегез сезгђ бары
тик шатлык, рухи канђгатьлелек џђм иќади ућышлар гына
китерсен!

Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ џђрберебезгђ дђ билгелђнгђн
вазифаларыбызда сабырлык, саулык џђм ућышлар насыйп
ђйлђсђ иде!

 Ихтирам белђн,
Њзђклђшкђн дини оешма -

ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

"Хђзерге
мљслимђлђр

актив  позициядђ
тора"

"Хђзерге
мљслимђлђр

актив  позициядђ
тора"

Тизрђк намазга
басасы иде...
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Зилђ ВЂЛИЕВА:

"ХЂЗЕРГЕ МЉСЛИМЂЛЂР АКТИВ
ПОЗИЦИЯДЂ ТОРА"

29 сентябрь кљнне башкалабызда
"Бњгенге ќђмгыятьтђ мљселман хатын-
кызы" дип аталган бљтенроссия фђнни-га-
мђли конференция булып узды.

Чараны Ислам мђдђнияте, фђне џђм мђга-
рифен њстерњ фонды ярдђме белђн Татарстан
Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте
оештырды. Филология џђм сђнгать институты
бинасында узган конференциянећ тљп макса-
ты - мљслимђлђрне борчыган мђсьђлђлђрне як-
тырту џђм бергђ утырып аларныћ чишелеш юл-
ларын эзлђњдђн гыйбарђт иде.

Ќыенда Коръђннећ рус телендђге тђфси-
рен (аћлатмасын) эшлђгђн Валерия (Иман)
Порохова, "ђл-Вђсатыйа" њзђге директо-
ры урынбасары Галина Хизриева,
"Россия" телеканалында "Мусуль-
мане" тапшыруын алып баручы
Динара Садретдинова, ТР Мини-
стрлар Кабинеты карамагын-
дагы Гражданлык актларын
теркђњ (ЗАГС) идарђсе башлы-
гы Эльмира Зарипова,
Мђскђњдђ чыга торган "Му-
сульманка" журналы вђкиллђре катнашты.

ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђи-
се, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз, конференци-
ядђ катнашучыларны сђламлђп, хатын-кыз-
ларныћ ќђмгыятьтђ зур урын тотуын бил-
гелђп узды. Ул пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.) вакытында да, њзгђртеп кору ќиллђре
исђ башлагач та, хатын-кызларныћ књплђп
дингђ килњлђрен искђртеп узды. Бик
књплђрнећ остазы булган Рђшидђ Исхакый,
мљслимђлђрнећ яулыктан фотога тљшњ хоку-
кына ирешкђн Ђлмира Ђдиятуллиналарныћ
хезмђтен хљрмђт белђн телгђ алды.

ТР Премьер-министры урынбасары Зилђ
Вђлиева "Бњгенге ќђмгыятьтђ мљселман ха-

тын-кызы" дип аталган бљтенроссия фђнни-
гамђли конференциясенећ бик вакытлы уз-
дырылуына басым ясады. Ул хђзерге ќђмгы-
ятьтђ нђфис затларныћ њз урыннарын табуы,
аларныћ тљрле мљмкинлеклђрдђн файдала-
нуы, тормышта њз-њзећне ничек хис итњећђ
кагылышлы мђсьђлђлђрнећ кљн њзђгендђ то-
руын билгелђп узды.

Премьер-министр урынбасары њз чыгы-
шында татар хатын-кызларын белемле итњ
юлында зур тырышлык куйган Мљхлисђ Буби
џђм Фатыйха Аитоваларны искђ алып, алар-
ныћ хђзерге мљслимђлђр љчен њрнђк булып
торуларын ассызыклап њтте.

Зилђ Вђлиева, безнећ кљннђрдђге мљсли-

мђлђрнећ дђ актив позициядђ булуларын,
мљселман хатын-кызларын берлђштерњче ТР
Мљслимђлђр берлеге џђм "Мљслимђ" кебек
иќтимагый оешмаларныћ њз эшлђре белђн
танылуы турында да ђйтте. Ул мљслимђлђр-
не, бар кљчне бер йодрыкка туплап, социаль
бурычларны хђл итњ юнђлешендђ эшлђргђ
чакырды. Мљслимђлђрне иќтимагый эшкђ
тартуда бу беренче баскыч булачак, диде ул.

ТР Президентыныћ дини берлђшмђлђр
белђн хезмђттђшлек идарђсе башлыгы Марат
Гатин билгелђп њткђнчђ, ђлеге конференция
ќђмгыятьнећ тљрле љлкђлђрен берлђштерђ
џђм бу мљслимђлђр белђн бђйле
мђсьђлђлђрнећ кљн њзђгендђ торуын књрсђтђ.

Марат Гатин сњзлђренчђ, игелеклелек, ярдђ-
мчеллек џђм башка шундый ђхлакый кыйм-
мђтлђрне нђкъ менђ хатын-кызлар њзендђ
йљртђ, аны башкалар књћеленђ дђ сала. Ђ гло-
бальлђшњ чорында исђ бу кыйммђтлђр арт-
кы планга књчђ башлады. Марат Гатин, бу
нисбђттђн мљслимђлђрне Татарстан мљфти-
яте белђн берлектђ уртак проектлар тљзњ эш-
чђнлегендђ катнашырга чакырды.

КФУныћ Филология џђм сђнгать инсти-
туты директоры Рђдиф Ќамалетдинов исђ њз
чыгышында "Мљселман мђгарифен њстерњгђ
ярдђм итњ" федераль программасы турында
сљйлђп њтте, - дип яза tatar-inform.ru сайты.

Римма ГАТИНА

(Ахыры. башы 1 чне биттђ.)

Октябрь ае татар халкы љчен фаќигале
ай. Дђњлђтебезне югалту ачысын гасырлар
буе татып килђбез. Лђкин без ђле хђтеребез-
не югалтып бетермђгђн халык. Хђтер кљне
дип билгелђгђн кљнебез бар. Тђнендђ ќаны
булган  татар ул кљнне џђрвакыт истђ тота.
Њч алу љчен тњгел, њзен саклап калыр, оныт-
мас љчен. Тарихчыларыбыз мљстђкыйльле-
гебезне югалтуныћ сђбђплђрен эзли. Аныћ
сђбђплђре тљрле, ђмма ић зурысы - милли
идея тирђсендђ ќыела, берлђшђ алмаудыр.
Безнећ љчен ић зур сабак шул, хђтердђ шул
сабак сакланырга тиеш. Хђтер кљнен ок-
тябрьнећ икесеме, уникесе яисђ унбишендђ
њткђрњ турында бђхђслђр куерып ала. "Вак-
чыл" тарихчылар љчен тљгђллек заруридыр,
тик минем љчен ул алай ук ђџђмиятле тњгел.

ХЂХЂХЂХЂХЂТЕР  АЕТЕР  АЕТЕР  АЕТЕР  АЕТЕР  АЕ
Татар кешесе октябрьнећ ул кљненђ ничђмђ
еллар "ђзерлђнде". Тђхет љчен кљрђш,
уяусызлык, ваемсызлык, њзара ыгы-зыгы-
ларныћ апогее гына октябрьнећ шыксыз
кљненђ туры килде. Минем љчен октябрь -
тулаем хђтер ае. Гает бђйрђменђ мљселман-
нар Рамазан ае буена ураза тотып килђлђр
бит. Октябрь аенда, минемчђ, њзен татар дип
санаган џђм татарлыгын югалтырга
телђмђгђн рухы ирекле кеше, хђтерен югал-
тканнарга ярдђм итњ љчен дђвалану ысулла-
рын љйрђтергђ тиештер. Адђм баласы хђте-
рен џђм љметен югалтмаска тиешлеген, ни
кызганыч, књплђребез оныта башлады.
Дљресен ђйтим, кайвакыт љметсезлеккђ би-
релеп: "Кем булып яшђсђћ дђ барыбер тњгел-
мени?" - дигђн уй килеп китђ. Тамагыћ тук,
љстећ бљтен булса, шул ќитмђгђнмени?
Шуннан уйлыйм-уйлыйм да, туктале, дим,

кешене кеше иткђн тамак џђм љс бљтенлеге
генђ тњгел бит. Тарихны искђ тљшерђм - азат-
лык љчен кешелђр ничаклы кљрђшкђннђр.
Нигђ кирђк булган? Аллаџы Тђгалђ дљнья-
ны тљрле-тљрле итеп яраткан. Књпме тљслђр
бар табигатьтђ, нинди генђ агачлар,
чђчђклђр, хайваннар юк. Нигђ ђле кешелђр
бер тљрле булырга тиеш? Кеше дђ табигать-
нећ бер љлеше - табигать баласы лђбаса.
Шуларны уйлаганнан соћ рухымныћ бљтен-
леген, бабаларымныћ хђтерен саклыйсы
килњ телђге тагын да кљчђя, њземне ирекле
ќан итеп тоя башлыйм. Миллђтем хђтерен
югалтмаса, бу дљнья белђн мђћгелеккђ хуш-
лашсам да, мине кемнђрдер хђтерлђр, дигђн
љмет яшђњ кљчен арттыра. Шућа књрђ дђ,
октябрь - елап утыра торган ай тњгел, яшђњ
љчен уйлану, рухи бљтенлеккђ якынаю ае бу-
лырга тиештер.

Туфан МИЋНУЛЛИН,
ТР Дђњлђт Советы депутаты,
Татарстанныћ халык язучысы

ТР Сђламђтлек саклау министрлыгыныћ мат-
бугат хезмђте хђбђр иткђнчђ, Татарстанныћ демог-
рафик халђтендђ ућай њзгђрешлђр књзђтелђ. 2011
елныћ гыйнварыннан август аена кадђр аралыкта
туучылар саны бакыйлыкка књчњчелђрнекеннђн ар-
тып киткђн.

Анализланган чорда 32665 бала тууы џђм 31978
кешенећ фани дљньядан китње мђгълњм (њткђн елныћ
шул ук вакыт аралыгында бу сан 31974 кђ 34103 ча-
гыштырмасында булган).

Кан йљреше начарлану аркасында вафат булучы-
лар саны - 12 процентка, миокард инфарктыннан
њлњчелђр - 4,9 процентка, церебраль параличтан дљнья
куячылар 8,7 процентка кимегђн.

Яшь балаларныћ гомере љзелњ очрагы 7 процент-
ка кимеп, 1 мећ туучыга 5,3 не генђ тђшкил итђ. Ана
кешелђрнећ њлеме дђ 2,4 процентка тњбђнђеп, 100 мећ
кешегђ 12,2 генђ туры килње хакында мђгълњм булды.

TATAR-ISLAM.RU

Татарстанда њлем-китем
очраклары кимеде

"Алтын урта"да сезон ачылышы!
Диния нђзарђтенећ яшьлђр бњлеге нигезендђ эшл-

ђњче "Алтын урта" ќђмгыяте њз чараларын башлап
ќибђрде. 5 октябрьдђ мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
яшьлђр белђн очрашты.

Нђзарђтнећ конференц залында њткђн ђлеге очрашуга ќит-
мештђн артык яшьлђр килде. Алар арасында Россия ислам уни-
верситеты, "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе, Казан ислам кљллияте џђм
дљньяви вузларныћ студентлары, укуын тђмамлап, эшлђњче
мљселман яшьлђре дђ бар иде.

Кичђнећ тљп темасы "Алтын урталыкны ничек табарга?"
дип исемлђнгђн иде. Мљфти хђзрђт књбрђк шул турыда сљйлђде,
яшьлђргђ кићђшлђрен ќиткерде. Књп проблема џђм ялгышлар-
ныћ белемсезлектђн килњенђ басым ясады, урталыкны табар
љчен гыйлемле булырга кирђклекне билгелђп њтте ул.

Илдус хђзрђт яшьлђрнећ сорауларына да ќавап бирде.
Аларны исђ дини уку йортларын тђмамлагач, ни љчен диплом-
ны ике-љч елдан соћ гына бирњлђре, "Авылга кайткан яшь имам-
нарга "љчесе", "ќидесе", "кырыгы"н њткђрњ мђсьђлђсендђ
нишлђргђ?", "дингђ каршы килњче дљньяви белгечлђрнећ фђнни
хезмђтлђрен љйрђнергђме?" кебек сораулар борчыды.

Яшьлђр бигрђк тђ мљфти хђзрђтнећ гыйбрђтле хђллђр,
тормыштан алынган мисаллар белђн ќавап бирњен ошатты.
Очрашу ахырында "Алтын урта" яшьлђре Илдус хђзрђтне
Укытучылар кљне белђн тђбриклђде. Яшьлђр арасында исђ
аныћ укучылары да бар иде.

Илдус хђзрђт Фђиз кичђне: "Бер-берегезне тђнкыйтьлђм-
ђгез. Пђйгамбђребез Мљхђммђд (с.г.в.) дђ: "Кардђшенећ ял-
гышын яшергђн кешенећ гаеплђрен Аллаџ Тђгалђ кыямђт
кљнендђ яшерер", дип ђйтђ. Аллаџка ышанырга, ђ ничек ыша-
нырга икђнлеге турында бђхђс алып бармаска, намаз укырга,
ђмма ничек намаз укырга кирђклеге турында бђхђслђшмђскђ,
Коръђнне укырга џђм кушылганнарны њтергђ, ђ аны ќырлау-
кљйлђњ белђн шљгыльлђнмђскђ кићђш итђм", дигђн телђклђр
белђн тђмамлады.

"Алтын урта"ныћ килђсе зур чарасы 12 октябрьдђ - Фе-
дераль милли-татар мохтђрияте рђисе, дђњлђт дупутаты Ил-
дар Гыйльметдинов белђн булачак.

Ђ 7 октябрьдђ "Алтын урта"ныћ Кызлар клубы яулык
бђйлђњ буенча мастер-класс њткђрергђ ќыена. Якшђмбе, 9ында
исђ кызлар белђн велосипедта йљрњ чарысын оештырырга
исђплилђр.

Татарстан мљфтие
Тарик Али Сардар

белђн очрашты
5 октябрь кљнне ТР мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз
Коръђн хафизлары ђзерлђњче дљньякњлђм
оешманыћ Галимнђр шурасы рђисе Тарик
Али Сардар белђн очрашты.

Очрашуда
К а з а н д а
њтђчђк Коръђн
х а ф и з л а р ы
конкурсына
бђйле сорау-
лар каралды
џђм килђчђктђ
дђ бергђ хезм-
ђтттђшлек итњ
турында киле-
шенде.
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БЊГЕНГЕ ЯШЬЛЂРНЕЋ СЂЛАМЂТ
ЯШЂЊ ЧЫГАНАГЫ БУЛАРАК,
ДИНИ КЊРСЂТМЂЛЂРНЕЋ

КЫЙММЂТЕ
(Ахыры. башы 1 нче биттђ.)

Алар урынына усаллык, агрес-
сия, њзећ турында гына уйлау џђм
хљсетлек кебек сыйфатлар тамыр
ќђйде.

Дини тђрбия алган кешелђрдђ
бљтенлђй башка картина књзђтелђ.
Моћа мисал итеп, кешелђрнећ теге
яки бу ихтыяќларын канђгатьлђн-
дерђ алмаган очракта да бик њк кис-
кен рђвештђ ќавап кайтармауларын
ђйтеп узарга мљмкин. Психология
фђненнђн билгеле булганча, психи-
кага яра салу очракларында кеше
саклану механизмнарын активлаш-
тыра. Књпчелек очракта, аларныћ
хђрђкђтлђре њз-њзећне алдауга ките-
рергђ мљмкин. Бу  механизмнар бил-
геле бер вакытка теге яки бу књре-
нешнећ психиканы яралау тђэсирен
киметђ, лђкин берникадђр вакыттан
соћ проблема њзенећ барлыгын сиз-
дерергђ џђм ул бљтенлђй башка яс-
сылыкта ачылырга мљмкин. Махсус
дини белемгђ ия булган, Аллаџы
Тђгалђгђ ышанган кеше социаль ти-
гезсезлекне алай ук кискен рђвештђ
кабул итмђячђк, аныћ љчен ул Ал-
лаџы Тђгалђ тарафыннан ќибђ-
релгђн сынау рђвеше генђ.

Лђкин мондый нигезлђмђ дингђ
ышанучыларныћ барысына да тњгел,
ђ бары тик дини белемгђ ия булган
џђм шуны њз яшђешлђренђ кабул
иткђн, ђлеге юнђлешне ђхлак норма-
сы итеп таныган кешелђргђ генђ хас.

Тњбђндђге фактны да истђн
чыгарырга ярамый: киресенчђ, дин
ђџеллђренећ дђ билгеле бер љлеше
невротик хђрђкђтлђрдђ чагылучы
тискђре хислђр тоярга мљмкин. Бу
хђл књзђтелгђн очракта, шунысын
да ђйтеп узарга кирђк: њз-њзен шул
рђвешле тоткан кешелђр психик як-
тан сђламђт тњгел џђм алар динне
башкалар љчен мљџим булмау ком-
пенсациясе итеп куллана. Мондый
кешелђр категориясен дини фана-
тизм књзлегеннђн чыгып анализлап
карарга кирђк. Бу - дини
књрсђтмђлђрнећ кеше психикасына
ућай тђэсирен књрсђтђ торган бил-
ге.

Икенче мљџим фактор булып,
якыннарыћны югалткан очрактагы
кайгы хисе тора. Књп кенђ психоло-
гик мђктђп вђкиллђре кешенећ пси-
хик сђламђтлеге яхшыру очрагын
диннђн књрђ. Бу - бигрђк тђ, махсус
дини хезмђт булдырылган хоспислар
эшчђнлегендђ актуаль. Њлем-китем-
нећ тормыш тукталу булмавына
ышанган кеше њзенећ Аллаџы
Тђгалђ белђн бђйлђнешен сизеп,
югалтуны ќићелрђк кичерђ. Моннан
тыш, дин, аерым алганда, ислам
дине, авырлыкларга сабырлык
књрсђтергђ куша џђм артык њкенњне
яратмый, кешегђ њз эченђ биклђнергђ
ирек бирми, кљндђлек яшђешкђ тиз
арада кайтуны хуплый. Ђлеге ни-
гезлђмђ њкенеч хисен кечерђйтђ џђм
кешегђ югалту ачысын тизрђк џђм

ќићелрђк кабул итђргђ булыша.
Моннан тыш, ђлеге књрсђтмђлђрне
књп кенђ психологлар якыннарын
югалткан кешелђрнећ књћел газапла-
рын ќићелђйтњ љчен дђ ућышлы кул-
лана.

Љченче мљџим фактор булып -
хђмер, наркотик џђм отышлы уен-
нарны катгый рђвештђ тыйган сис-
тема тора. Мљселман дини уку йор-
тларында алып барылган эшчђн-
лектђн чыгып, шуны ђйтергђ
мљмкин: дљньяви уку йортларыннан
аермалы буларак, аларда наркотик
кулланучыларныћ бљтенлђй књзђтел-
гђне юк. Кызганыч, наркотик
матдђлђр куллану очраклары ислам
дине нормаларын њтђњчелђр, мљсел-
маннар яшђгђн яшьлђр тирђлегендђ
дђ бар (мисал љчен, Кабарда-Балкар,
Тљньяк Осетия - Алания, Адыгей,
Башкортстан, Дагстан, Чечня Рес-
публикалары). Лђкин аларныћ саны
алай ук књп тњгел џђм монда тљп
нђтиќђне дини тђрбия џђм ђлеге уку
йортларында дин ђџеллђре тарафын-
нан њткђрелгђн профилактик чара-
лар бирђ.

Моннан тыш, књп љлеше тыю
рђвешендђ булган дини књрсђтмђлђр,
кеше олыгайган саен, аныћ њзаћын
џђм тђртибен бер рђвештђ тотып,
њрнђк шђхес формалашуга китерђ.
Шулай итеп, диннећ, безнећ мисал-
да исђ ислам диненећ, сђламђт яшђњ
рђвеше генђ тњгел, гомумђн, кеше-
лекне саклауда кљчле фактор булуы
ачык аћлашыла. Ислам динен кеше-
лђрне аеру љчен тњгел, ђ киресенчђ,
аларны берлђштерњ, исђн-имин џђм
яхшы тормышта яшђтњ љчен кулла-
ну мљџим. Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.)
бер хђдисендђ ђйтелгђнчђ: "Аллаџ
каршында ић хђерлелђрегез - књркђм
холыкка ия булганнарыгыздыр".
Ђлеге хђдис њз холкыбызны кайгыр-
ту тиешлегенђ дђлил тњгелмени?!

Ђйлђнђ-тирђдђгелђргђ безнећ
белђн яшђњ ќићел булсын љчен,
мљселман булмаганнарга ђхлак џђм
тђртип ягыннан да њрнђк булырга
кирђк!

Танылган Австрия психоана-
литигы Альфред Адлер (ул фђнни
психологиядђ гаять дђрђќђле кеше)
шуны љйрђтеп калдырган: депресси-
ядђн арынырга телђгђн кеше ике атна
дђвамында хђленнђн килгђнчђ
њзенећ ђйлђнђ-тирђсендђгелђргђ
мљмкин кадђр књбрђк яхшылык
эшлђргђ тиеш. Без, мљселманнар,
яхшылыкны ике атна дђвамында
гына тњгел, гомеребез буе кылырга,
џђрхђлдђ, шућа омтылырга тиешбез.
Бу безгђ депрессиялђр (ул џђрбер
кешенећ тормышында була торган
гадђти књренеш) белђн кљрђшњ љчен
генђ тњгел, ђ ђйлђнђ-тирђдђгелђргђ њз
динећне таратырга да ярдђм итђчђк
џђм ахирђт тормышына ђзерлђнњ
љчен  нигез булып торачак.

ISLAM.RU сайты
хђбђрлђрен файдаланып,

Нияз САБИРЌАНОВ

БЕРГЂЛЕКТЂ КЉЧ!

Кыскача мђгълњмат. Ђхмђдиев
Рњзђл Раушан улы. КФУныћ юри-
дик факультетыныћ IV курс студен-
ты. Књплђргђ шагыйрь, гитара кыл-
ларын чиртергђ яратучы, КВНчы,
"Axelle" рэп группасыныћ солисты,
шулай ук "Идел" џђм "Сђлђт"
яшьлђр њзђклђренећ автивисты бу-
ларак таныш.

- Мљселман яшьлђре берлеген
оештыруныћ тљп максаты - мљсел-
ман яшьлђрен, фикердђшлђрне бер
мђйданга туплап, њзебезнећ иде-
ялђр белђн уртаклашу, ќђмгыять
љчен файдалы булган књмђк проек-
тларны тормышка ашыру. Берлеккђ
инде "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе џђм
Россия ислам университеты студен-
тлары кушылды, хђзерге вакытта
дљньяви уку йортларында укучы

студентларны барлыйбыз. Атна
саен ќыелышлар њткђрергђ уйлый-
быз, борчыган мђсьђлђлђрне чишњ
љчен генђ тњгел, ђ њзара аралашыр,
фикердђшлђр табыр љчен дђ.

- Рњзђл, берлек ни рђвешле
њсђчђк?

- Ић беренче чиратта, тљбђклђр
белђн эшлђргђ уйлыйбыз. Чљнки
регионнардагы мљселман яшьлђре
књп очракта књлђгђ астында кала.
Мљселман яшьлђре берлеге ярдђме
белђн яшьлђр њзлђренећ кљчлђрен
тояр, аларныћ иќади потенциалла-
ры ачылыр, дип љметлђнђбез. Бу -
романтик џђм шул ук вакытта шак-
тый ќитди эш. Россиянећ тљрле
шђџђрлђрендђ филиаллар ачу тел-
ђге дђ бар. Њз шђџђрлђрендђ ачар-
га телђклђре булганнар берлеккђ

њзлђренећ тђкъдимнђре белђн
мљрђќђгать итђ алалар. Кићђш-
тђкъдимнђргђ без бары тик шат
кына.

- Берлеккђ нинди критерийлар-
га карап сайлап алачаксыз?

- Ић мљџиме - телђк џђм актив
булу. Без ниндидер талђплђр куеп
џђм бары тик шулар аркылы гына
яшьлђрне ќыярга уйламыйбыз.
Безгђ максатчан, актив, тормышта
њзлђренђ нђрсђ кирђклеген ачык
књргђн яшьлђр кирђк. Бары шул
яшьлђр белђн генђ мљселман
љммђтенећ килђчђген књзаллап
була.

Минем фикеремчђ, мљселман
яшьлђрен шђџђрнећ иќтимагый
тормышына кушып ќибђрњ яхшы
булыр иде. Кагыйдђ буларак, дљнья-
ви уку йортлары студентлары љчен
монда арадашчыныћ кирђге юк, ђ
мљселман уку йортлары љчен нђкъ
менђ Мљселман яшьлђре берлеге-
нећ арадашчы ролен башкаруы
кирђк булачак. Безнећ тљп максат -
игелекле гамђллђр, њзебезнећ эшл-
ђребез ярдђмендђ ќђмгыятьтђ ис-
лам диненђ, мљселманнарга карата
(дљрес, хакыйкый) адекват бђя уяту.
Џђм, гомумђн, яшьлђрдђге тулып
торган энергия-кљчне ќђмгыять
љчен файдалы эшлђрдђ куллану.

Ђгђр сине ђлеге язма кызык-
сындырса, њзећ џђм њзећнећ проек-
тыћ турында Мљселман яшьлђре
берлегенђ белдерђсећ килсђ,
берлђшмђ эшчђнлегендђ катна-
шырга телђгећ уянса, 8-927-421-
8456 телефон номеры буенча яисђ
ruzal-mail@mail.ru электрон адресы
буенча мљрђќђгать итђ аласыћ.

Алинђ БИКМУЛЛИНА

-  Актив тормыш по-
зициясе булган, максатчан
яшьлђргђ элек-электђн
югары бђя бирелгђн. Бњген-
ге мљселман яшьлђре ара-
сында да андыйлар ќит-
ђрлек. Безнећ кљннђрдђ
мљселман љммђтен борчы-
ган сорауларны њз эченђ
алган књп кенђ форумнар,
тњгђрђк љстђллђр, акци-
ялђр њтђ, аларныћ ђйдђп
баручылары нђкъ менђ
яшьлђр. Шућа да берлђ-
шеп эшли башларга ва-
кыт ќитте, - дип бил-
гелђп њтте Мљселман
яшьлђре берлеге оешмасы
рђисе Рњзђл Ђхмђдиев.

ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте хезмђткђрлђ-
ре Мамадыш районы яшьл-
ђре белђн очрашты.
Мамадыш мђдрђсђсе ниге-

зендђ быел оешкан "Сђлам" клубы
мљселман яшьлђре љчен очрашу,
аралашу, фикер алышу мђйданына
ђверелгђн. Яшьлђр књптђн тњгел
генђ никах турында сљйлђшњ
њткђргђн, тљркем булып Нократ ел-
гасы буен ќыештырган, бергђ
ќыелып гљмбђгђ барган... Шушы
арада гына Љлкђннђр кљненђ туры
китереп, ярдђмгђ мохтаќ ђби-ба-
байларга булышып кайтырга да
љлгергђн алар.

Очрашуда "Сђлам" клубы "Ал-

Диния нђзарђтенећ яшьлђр бњлеге
Мамадышта булып кайтты

тын урта" филиалы буларак њз эш-
чђнлеген дђвам итђр, дип килешен-
де. Диния нђзарђтенећ яшьлђр
бњлеге исђ мамадышлыларга бу
башлангычта ярдђм итеп торырга
сњз бирде џђм њз эшчђнлеклђре ми-
салында эш итђргђ тђкъдим итте.

Мамадышта њткђн очрашуда
район мљхтђсибе Илџам хђзрђт
Мићлегалиев, мђдрђсђ ќитђкчесе
Габдрахман хђзрђт Хђбибуллин,
"Сђлам" клубын оештыручылар -
Ирек Нуриев белђн Ранил Талипов
џђм ђлеге клубка йљрњче мљселман
яшьлђре катнашты. Мамадышлы-
лар килђчђктђ атна саен берђр кичђ
оештырырга, кызлар љчен аерым
чаралар њткђрергђ, "Ак яулыклы

ђбилђр" дип исемлђнгђн кичђлђр
башларга џђм авылларда да актив
эшчђнлек алып барырга исђплђре
булуын ђйтте.

Диния нђзарђтеннђн килњчелђр
- Айнур Солтанов, Лђйсђн Фђтхет-
динова, Айдар Кђрибуллин аларны
"Алтын урта"да њткђн чаралар белђн
таныштырды, ќђй кљне узган "Про-
ектлар мђктђбе"ннђн видео-љзеклђр
књрсђтте џђм килђчђктђ бергђ
эшлђргђ сњз куешты.

Очрашуга "Шђџри Казан" га-
зетасы журналисты, яшь шагыйрь
Фђнил Гыйлђќев тђ барган иде, ул
њзенећ дини эчтђлекле шигырьлђ-
рен сљйлђде.

Лђйсђн ФЂТХЕТДИНОВА
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Бђла бђхеттђн тизрђк
йљри икђн...

2 октябрь кљнне
б ашк а л а бы з д а гы
мљселман ќђмђгать-
челегенђ кайгылы
хђбђр килеп иреште:
ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ Акса-
каллар шурасы ђгъза-
сы, Казандагы "Рама-
зан" мђчетендђ озак
еллар имам-хатыйб
булып эшлђгђн Нђќип
хђзрђт Гайнетдиновныћ 82
яшендђ йљрђге тибњдђн тукта-
ды.

Дњшђмбе кљнне хђзрђтне ту-
ганнары, ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте вђкиллђре, мђркђзе-
без мљхтђсибђте, мђхђллђ халкы
соћгы юлга озатты. "Рамазан"
мђчетендђ Казан шђџђре имам-
мљхтђсибенећ беренче урынбаса-
ры Илфар хђзрђт Хђсђнов тара-
фыннан ќеназа намазы укылды.

Н.Гайнетдинов - халкыбызга
Казан шђџђренећ Киров районын-
да башкарган игелекле гамђллђ-
ре аша яхшы таныш. Аныћ кай-
гыртучанлыгы, ярдђме белђн
мђхђллђ мђдрђсђсе љчен бина саф-
ка басты. Соћгы елларда тынгы-
сыз йљрђкле хђзрђт картлар йор-
ты салырга тотынган иде.

Нђќип Минџаќ улы 1929
елныћ 1 гыйнварында Оренбург
љлкђсенећ Мостай авылында
дљньяга килђ. Мђктђптђ урта бе-
лем ала. Аннан соћ контроль-
њлчђњ приборлары џђм автомати-
ка (КИПиА) буенча мастер булып

Урыныгыз ќђннђттђ булсын,
Нђќип хђзрђт!

1 октябрь кљнне ТР Фђннђр Академиясенећ
Тарих институты директоры, ќђмђгать эшлек-
лесе Рафаэль Хђкимовныћ бердђнбер кызы маши-
насы белђн бђрелеп вафат булды.

Камилђ Казанга килгђн вакытта њзе идарђ
иткђн машина белђн юл џђлакђтенђ очраган џђм
шунда ук вафат булган. Џђлакђт урынына тиз ара-
да килеп ќиткђн медиклар да яшь автолединыћ
гомерен саклап кала алмаган.

К.Хђкимова быел Казан федераль университе-
тыныћ ВМК факультетын тђмамлаган булган.

Дњшђмбе кљнне кыз башкалабызныћ Яћа бистђ зиратына бабасы,
шагыйрь С.Хђким янына ќирлђнде.

Исегезгђ тљшерђбез: татар халкыныћ бљек шагыйре Сибгат
Хђкимнећ тууына быелныћ 4 декабрендђ 100 ел булачак. Камилђ дђњ
ђтисенећ бу юбилеен књрђ алмыйча арабыздан китеп барды.

ТРмљселманнары Диния нђзарђте Рафаэль Сибгат улыныћ џђм
аныћ тормыш иптђше Мђњлидђ ханымныћ тирђн кайгысын уртакла-
ша. Авыр кайгылы кљннђрдђ аларныћ гаилђсенђ сабырлык, тњземле-
лек тели.

эшли. Булачак хђзрђт
дини белемне Казанныћ
"Солтан" мђчете кар-
шындагы мђдрђсђдђ ала.

Нђќип Гайнетдинов
олы тормыш юлы њтђ:
1941-1944 елларда Олы
Ђшнђк авылы књмђк ху-
ќалыгында бил бљгђ;
1945-46 нчы уку елында
Казан шђџђрендђге 22
нче мђктђпне тђмамлый;

1948-1953 елларда армия сафла-
рында хезмђт итђ; аннан соћ 40
нчы заводка эшкђ урнаша џђм 1989
елга кадђр, ягъни лаеклы ялга чык-
канчы шунда эшли.

1998 елда Казандагы "Рама-
зан" мђчетенећ имам-хатыйбы
итеп сайлана. Ул ике бала тђрби-
ялђп њстерде.

Быелныћ яз айларында
Нђќип хђзрђт, сђламђтлеге какшау
сђбђпле, имамлык итњдђн туктар-
га мђќбњр була. 31 майда булып уз-
ган ТР мљселманнары Диния нђза-
рђте Пленумында Н.Гайнетдинов
мљфтиятнећ Аксакаллар шурасы
ђгъзасы итеп сайлана.

ТР мљселманнары Диния
нђзарђте рђисенећ беренче урын-
басары Габдулла хђзрђт Ђдџђмов
Н.М.Гайнетдиновныћ вафаты
ућаеннан хђзрђтнећ туганнары-
ныћ, балаларыныћ, якыннарыныћ,
"Рамазан" мђхђллђсе халкыныћ
тирђн кайгысын уртаклашты.

Нђќип хђзрђт Казанныћ
Юдино посёлогы зиратына ќирл-
ђнде.

Мин мљселманнар яшђгђн
ќирлектђ торам, ђти-ђнием -
дин тотучы мљэмин-мљселман
(алар намазларын калдырмый,
зђкђтне дђ вакытында биреп
бара). Лђкин нигђдер мин ђлегђ
кадђр намазга баса алмыйм, мића
нђрсђдер комачаулый сыман.
Ђти-ђнием мине намаз укырга
мђќбњр итђ димђс идем, алар:
"Вакыты ќиткђч, њзећ килер-
сећ", - ди... Дљнья тормышы ми-
нем љчен мђгънђсен югалта баш-
лады кебек тоела. Зинџар љчен,
кићђш бирсђгез иде, мића
нишлђргђ?..

ДИН БЕЛГЕЧЕ КИЋЂШЕ:
- Намазга никадђр иртђрђк бас-

сагыз, шулкадђр хђерлерђк булыр.
Аннан соћ књћелегезгђ ќићеллек
килгђнен њзегез дђ сизђ башларсыз.
Изге гамђллђр кылу љчен кешенећ
нђфсе ирек бирми, шућа књрђ дђ њз
нђфсећ белђн кљрђшергђ кирђк. Хак
Тђгалђ њзенећ фарыз гамђллђрен
њтђгђннђргђ савап язылачагын џђм
Ул кушканча яшђмђгђннђргђ ќђза
бирелђчђген вђгъдђ итђ. Вђгазьлђр
тыћлап, дини љйрђтмђлђр уку-

ТИЗРЂК НАМАЗГА БАСАСЫ ИДЕ...
љйрђнњ белђн
мђшгуль булсагыз,
намазга басу телђге-
гез кљчђер; ихтыяр
кљче булдырып, туры
юлны табарсыз. На-
маз укымау џђм аны
калдыру - олы гљнаџ-
ларныћ берсе, ул адђм
баласын кяферлеккђ
алып килергђ
мљмкин. Ђгђр дђ кеше
мљэмин-мљселман
дђрђќђсенђ ирешђ ал-
мыйча дљнья белђн
хушлашса, ул
ќђџђннђмгђ элђгђчђк.
Аллаџы Тђгалђ сезне тыйганнарын-
нан тыеп, тиз арада дљрес, тугры
юлга басарга ярдђм итсђ иде!..

ПСИХОЛОГ ФИКЕРЕ:
- Гадђттђ, курку хисе кешегђ

ниндидер эш-гамђллђрне башлап
ќибђрергђ ирек бирми. Бђлки, сез
намаз укый башлаганнан соћ аны
ташлармын, дип шњрлисездер? Бу
очракта курку урынсыз, килђчђктђ
нђрсђ буласын бары тик Аллаџы
Тђгалђ генђ белђ. Шайтан коткысы-

на бирелмђгез. Курку-ялкаулыкла-
рыгызны ќићеп, мљселманнарга
фарыз итеп билгелђнгђн гамђллђр-
не аз-азлап њти башлагыз. Шул
рђвешле, Аллаџка якынайганнан-
якыная барырсыз. Кеше еш кына
рухи киеренкелек аркасында њзенђ
кирђгеннђн артык йљк ала џђм шућа
књрђ дђ аныћ эш-гамђллђре дђвам-
лы булып бармаска мљмкин.

Ќавап islam.ru
сайтыннан алынды
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Спектакльнећ режис-
сёры Илгиз Зђйни сњзлђ-
ренчђ, "Њлеп яратты"
спектакле - иманлы кеше-
нећ кљче турында, - дип яза
tatar-inform.ru сайты.

Галиђсгар Камал исемендђге
Татар дђњлђт академия театры яћа
106 нчы сезонында Ркаил Зђйдул-
ланыћ татар кызлары љчен беренче
мђдрђсђ оештыручы, књренекле
ќђмђгать эшлеклесе, хатын-кыз-
лардан беренче казый Мљхлисђ Бу-
бига багышланган "Њлеп яратты"
дип исемлђнгђн пьесасын
сђхнђлђштерђчђк. Премьераныћ
режиссёры - яшь талант иясе Ил-
гиз Зђйниев.

Сталин репрессиялђре корба-
ны булган, тљрмђдђ атып њтерелгђн
Мљхлисђ Буби ролендђ - Нђќибђ
Ихсанова џђм Дания Нуруллина.

Ркаил Зђйдулланыћ бу ђсђре
"2010 елныћ яћа татар пьесасы"
конкурсында ТР Мђдђният мини-
стрлыгыныћ махсус премиясенђ
лаек булган иде. Премьера "Џљнђр"
дип аталган яшь татар режиссура-
сы фестивале кысаларында декабрь

аенда булачак.
Ркаил Зђйдулла

ни љчен Мљхлисђ Буби
язмышына мљрђќђ-
гать иткђн соћ? 4 ок-
тябрь кљнне театрныћ
106 нчы сезоны ачы-
луга багышланган
матбугат очрашуында
бу сорауга ќавап би-
реп, ђлеге темага
мљрђќђгать итњнећ
сђбђбе бњген мђгариф
љлкђсендђге вђз-
гыятькђ бђйле булуын
ђйтте.

Ул тарихта нык эз
калдырган Мљхлисђ
Бубиныћ абыйлары
белђн берлектђ татар
халкы тормышында
зур эз калдырганлы-
гын, алар оештырган
Иж Бубый мђдрђ-
сђсендђ безнећ генђ

тњгел, башка миллђт балалары да
белем алуын билгелђп њтте.
Мђдрђсђнећ программасыныћ
бигрђк тђ гуманитар юнђлештђ
бњгенге югары уку йортлары про-
граммасыннан аерылмавын бел-
дерде.

Ркаил Зђйдулла Мљхлисђ Буби-
ныћ гомеренећ соћгы кљннђрен
тљрмђдђ уздыруын, анда вакытта
беркемне дђ сатмавын џђм иманлы
килеш њлеп киткђнлеген ђйтте.
Мљхлисђ Бубиныћ татар хатын-
кызларына њрнђк булырлык шђхес
булуын белдерде.

Спектакльнећ режиссёры Ил-
гиз Зђйни сњзлђренчђ, ђлеге спек-
такль - иманлы кешенећ кљче ту-
рында. "Бу тема безнећ драматур-
гия љчен ђле яћа. Ул тамашачылар
љчен кызыклы булыр дип уйлый-
быз", - диде режиссёр.

Римма ГАТИНА


