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ТАТАР КОНГРЕССЫ ИСЂП ТОТТЫ

Ислам – сђламђт
яшђњ чыганагы

18 декабрь - Гарђп теле кљне. 1973 елныћ бу кљнендђ
Берлђшкђн миллђтлђр оешмасындагы (ООН) Генераль ас-
самблея гарђп телен БМОда кулланыла торган рђсми теллђ-
рнећ берсе итеп керткђн. Безнећ љчен гарђп теле - беренче
чиратта, Изге Коръђн теле. Аллаџы Тђгалђ: "Коръђн теле
ачык итеп гарђп телендђ ићдерелде" (Коръђни-Кђрим, "Ша-
гыйрьлђр" сњрђсе, 195 нче аять), - дип ђйтђ.

"Ачык итеп" дигђн сњз Коръђни-Кђримнећ ни љчен гарђп
телендђ ићдерелгђнлегенђ ишарђ булып тора. Гарђп теле - бай
џђм матур тел. Гарђп телендђ сњзлђрнећ синонимнары књп
булу сђбђпле, Коръђн сњрђлђренећ мђгънђлђре вакытлар њткђн
саен тулырак ачыла бара.

Галимнђрнећ џђр яћа ачышы, џђр яћа фђлсђфи уй-фике-
ре нђтиќђсендђ кешелек њсеше алга омтылганлыктан, без
Коръђндђге тирђн мђгънђлђрнећ искермђвен џђм аныћ гел
актуаль булып калуын књрђбез. Китаптагы џђр сњзнећ
мђгънђсенђ ныграк тљшенђ барган саен, ђйтерсећ лђ, ул асыл-
таш сыман ялтырый башлый.

Гарђпчђ белњ мљселман кешесенећ рухи дљньясын баета,
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ИГЕЛЕКЛЕ ГАМЂЛЛЂР
УНКЉНЛЕГЕ

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ "Зђкят" хђйрия фонды инва-
лидлар ункљнлегенђ багышлап
хђйрия чаралары њткђрде. Бере-
сеннђн алып унынчы декабрьгђ
кадђр фонд вђкиллђре мљмкин-
леклђре чиклђнгђн кешелђр
белђн очрашып, рухи-ђхлакый
темаларга ђћгђмђлђр оештырды,
бњлђклђр тапшырды. Књзлђре на-
чар књргђн инвалидларга "Вкус-
нотеевъ" продукциясе бњлђк
ителде.

МАНАРА ТОРГЫЗЫЛДЫ
11 декабрь кљнне Болгар

шђџђрендђге Ќђмигъ мђчет ма-
нарасына реконструкция ясалды.
Манараны њзгђртеп коруга
шђхси эшмђкђр Мђгърифђтул-
лин Нђзгать хаќи булышлык
књрсђткђн.

Чарада Спас район башлы-
гы Камил Ђсхђт улы Ногаев,
район имам-мљхтђсибе Фђргат
хђзрђт Минсагиров, кљньяк
тљбђк казые Алмаз хђзрђт
Шђрифуллин, Татарстан мљфти-
енећ беренче урынбасары Габ-
дулла хђзрђт Ђдџђмов, ТР
мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ гомуми бњлек ќитђкчесе
Ильяс хђзрђт Ќиџаншин, ТР
Дђњлђт Советы депутаты Фђрит
Мифтахов, Яћа Чишмђ, Нурлат,
Аксубай, Чистай районы имам-
мљхтђсиблђре џђм Спас районы
имамнары катнашты.

МЉНЂЌЂТ ЏЂМ НАМАЗ
УКУ БУЕНЧА
КОНКУРСЛАР ЊТТЕ

11 декабрьдђ Ютазы рай-
оныныћ Урыссу авылында Та-
тарстанныћ кљньяк-кљнчыгы-
шы районнары арасында кон-
курслар њтте. Беренчесе - ба-
лалар арасында намаз уку бу-
енча, икенчесе - мљнђќђтлђр
конкурсы. Ђлеге чарада Юта-
зы, Бљгелмђ, Баулы, Ленино-
горск районы вђкиллђре кат-
нашты.

Конкурс тђмамланганнан
соћ, барлык катнашучыларга
џђм ќићњчелђргђ истђлекле
бњлђклђр тапшырылды. Намаз
уку буенча I урынны Рамил
Ибраџимов, II урынны Наил
Кондратьев, III урынны Муса
Исламгулов яулады. Кызлар
арасында  намаз  уку  бђйге-
сендђ II урынга Ђминђ Саби-
рова лаек дип табылды.

Мљнђќђтлђр конкурсында I
урын Бљгелмђнећ "Мирас" ан-
самбленђ тапшырылды, II урын
шулай ук Бљгелмђ шђџђре кызы
Фђния Ђхмђтшинага бирелде.

 "ХАТЫН-КЫЗ БЂХЕТЕ"
КУРСЛАРЫ

ТЂМАМЛАНДЫ
13 декабрь кљнне Казанда-

гы Мђрќани мђчетенећ конфе-
ренц-залында Мљселман яшьлђ-
ре берлеге Мљселман эшмђкђр-
лђре ассоциациясе ярдђме белђн
оештырган "Хатын-кыз бђхете"
дип исемлђнгђн курсларныћ
ябылу тантанасы булды.

DUMRT.RU

Читтђ яшђњче миллђттђшлђре-
без белђн араларны ныгыту - Пре-
зидентыбыз Рљстђм Мићнеханов
тарафыннан куелган ић мљџим бу-
рычларныћ берсе. Россия
тљбђклђренђ, ерак џђм якын чит
иллђргђ эш сђфђрлђре барышында
Президентыбызныћ миллђттђшлђ-
ребез белђн очрашып торуы књркђм
гадђткђ ђверелде. Республика баш-

лыгыныћ Америка, Германия, Ав-
стралия, Польша џђм башка чит
тљбђк татарлары белђн очрашуы,
аларныћ тормышы, яшђеше белђн
кызыксынуы нђкъ менђ шул хакта
сљйли. Соћгы елларда Татарстанда
ђлеге мђсьђлђлђр буенча актив эш
алып барыла башлады.

Кљннећ беренче яртысында
Бљтендљнья татар конгрессы Баш-

карма комитетыныћ ќиде комисси-
ясе ќитђкчелђренећ хисаплары
тыћланды џђм резолюциялђр кабул
ителде. Еллык ќыенда комиссия
рђислђре хисап тотты.

Кићђйтелгђн утырышта чы-

гыш ясаучылар
тљбђклђрдђге
татар тормышы,
эш дђверендђ
б а р л ы к к а
килгђн пробле-
малар турында
эчтђлекле фи-
керлђрен ќит-
керде.

2012 елда
узачак зур чара-
лар - Бљтендљ-
нья татар конг-
рессыныћ V

съезды, V Бљтендљнья татар яшьлђ-
ре форумы, федераль Сабантуйлар
џ.б. турында ќанлы сљйлђшњ булды.

Чыганак:
www.tatar-congress.org

10 декабрь кљнне Бљтендљнья татар конгрессыныћ еллык ќыелы-
шы узды. Бу чарада ТР Президенты Аппараты Ќитђкчесе, ТР Дђњлђт
Советында ТР Президентыныћ вђкалђтле вђкиле Юрий Камалты-
нов, ТР Президентыныћ Тышкы элемтђлђр департаменты директо-
ры - ТР Президенты ярдђмчесе Искђндђр Мљфлиханов, ТР Премьер-
министры урынбасары Зилђ Вђлиева, ТР Дђњлђт Советыныћ Мђдђни-
ят, фђн, мђгариф џђм милли мђсьђлђлђр комитеты рђисе Разил Вђли-
ев, ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз, ТР Кече џђм урта эшмђкђрлекне њстерњ комитеты рђисе Ли-
нар Якупов џ.б. катнашты.

Ринат Закиров,
Бљтендљнья татар
конгрессы
Башкарма комите-
ты рђисе, ТР Дђњлђт
Советы депутаты:

- Менђ инде егер-
ме елдан артык татар
дљньясы рухи яћарыш

кичерђ, халкыбыз иманга, дини асы-
лына кайта. Шушы елларда
мећлђгђн мђчетлђр калкып чыкты,
мећлђгђн укымышлы, гыйлемле
имамнар ђзерлђнде. Ић куанычлы-
сы, мђчетлђргђ књплђп яшьлђр килђ,
димђк, татарда ислам диненећ кил-
ђчђге љметле. Ђйтергђ кирђк, ислам
дине џђрвакыт миллђтебезнећ  нык,
ышанычлы ныгытмасы, ић авыр,
хђвефле заманнарда да татарныћ
рухи нигезе булып торды. Бњген дђ
татарлар 20 миллионлы Россия

мљселман љммђтенећ ић зур љлешен
тђшкил итђ. Ђлбђттђ, бу безгђ аеру-
ча зур ќаваплылык љсти, без илебез
мљселманнары арасында њзебезнећ
лаеклы урыныбызны алырга тиеш.
Ђ моныћ љчен гыйлемле, фикерле,
иманлы булу кирђк, монсыз тиешле
абруй казанып булмый. Шљкер, бу
юлда ућышларыбыз да књренђ баш-
лады инде. Мин монда беренче чи-
ратта Казандагы Россия ислам уни-
верситеты эшчђнлеге турында ђйтер
идем. Соћгы елларда бу уку йорты
шактый ђзерлекле имамнар чыгара
башлады. Шуныћ белђн бергђ Рос-
сия ислам университеты илаџият
гыйлемен њстерњдђ дђ сизелерлек
ућышлар књрсђтђ. Биредђ ел дђва-
мында тљрле халыкара фђнни кон-
ференциялђр ућышлы гына уза,
анда мљселман иллђреннђн килгђн
галим-мљгаллимнђр књплђп катна-

ша. Ђ бит бу безнећ ислам универ-
ситетыныћ халыкара књлђмдђ таны-
луы дигђн сњз. Юкка гына бит бњген
Татарстанны Россия исламы витри-
насы дип ђйтмилђр. Татарстанныћ
ислам яћарышы юлындагы ућыш-
ларын књреп бирегђ бик књп чит ил
вђкиллђре килђ, алар безнећ респуб-
лика белђн эшлекле элемтђлђр ко-
рырга тели. Монда без татар факто-
рын яћа сыйфатта књрђбез: Татар-
стандагы рухи яћарыш ислам дљнья-
сыныћ Россиягђ ышанычын артты-
ра, ђ шуннан чыгып, мљселман илл-
ђре Россия белђн икътисади џђм сђя-
си хезмђттђшлекне арттыра. Бњген
Татарстанда Тљркия, Малайзия,
Иран, гарђп иллђре бизнесы респуб-
ликабыз белђн уртак проектларны
тормышка ашыра. "Татнефть" бер-
лђшмђсе дђ тљрле мљселман иллђ-
рендђ уртак проектлар алып бара.

Сез белђсез, соћгы елларда
Њзђк диния нђзђрђте рђисе Тђлгать
хђзрђт Таќетдин тырышлыгы
белђн Бљтендљнья татар конгрессы
Изге Болгар ќыеннарын уздыруны
гамђлгђ кертте. Быелгы Болгар
ќыенында Россиянећ тљрле
тљбђклђреннђн килгђн егерме
мећнђн артык кеше катнашты.
Ђлеге ќыенныћ бер њзенчђлеге ту-
рында да ђйтмичђ булмый. Быел
аны оештыруда эшлђрнећ књп љле-
шен Татарстанныћ беренче прези-
денты Минтимер Шђймиев
ќитђклђгђн "Яћарыш" фонды њз
љстенђ алды. Борынгы Шђџри Бол-
гарныћ бњген шундый књтђрелеше
књћеллђребездђ зур љмет уята, џич-
шиксез, бу масштаблы проект
килђчђк буыннарда тарихи аћны
њстерњгђ хезмђт итђчђк.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

чљнки син Коръђнне ићдерелгђн телдђ укый аласыћ. Гомумђн,
њзе љчен гарђп теле кебек гњзђл телдђ сљйлђшњче кеше дљнья-
ны љр-яћадан ачу мљмкинлегенђ ия була.

Татар халкы борын-борыннан гарђп телен мђгариф
љлкђсендђ џђм гыйбадђтлђр њтђгђндђ кулланып килгђн. Гарђп
телендђ аралаша алу - кешенећ укымышлы булуын сыйфат-
лаган. Хђзерге вакытта бик књплђр инглиз телен халыкара
аралашу џђм кљндђлек кулланыла торган тел буларак белђ.
Туган телећне яхшы белеп, гарђп телен љйрђнергђ омтылыш
ясау - милли тђрбия белђн сугарылган рухи хђвђслек, дип
ђйтергђ мљмкин.

Моныћ љчен без рухи хђзинђлђребезне безнећ кљннђргђ
кадђр тњкми-чђчми алып килгђн ђби-бабаларыбызга рђхмђт
белдерергђ тиеш.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

БЕЛЕШМЂ. Хђзерге вакыттаХђзерге вакыттаХђзерге вакыттаХђзерге вакыттаХђзерге вакытта
гарђп телендђ сљйлђшњчелђрнећ саны -гарђп телендђ сљйлђшњчелђрнећ саны -гарђп телендђ сљйлђшњчелђрнећ саны -гарђп телендђ сљйлђшњчелђрнећ саны -гарђп телендђ сљйлђшњчелђрнећ саны -
300 миллион тирђсе. Шуларныћ 240 мил-300 миллион тирђсе. Шуларныћ 240 мил-300 миллион тирђсе. Шуларныћ 240 мил-300 миллион тирђсе. Шуларныћ 240 мил-300 миллион тирђсе. Шуларныћ 240 мил-
лионы љчен гарђп теле - ана теле, ђ 50 мил-лионы љчен гарђп теле - ана теле, ђ 50 мил-лионы љчен гарђп теле - ана теле, ђ 50 мил-лионы љчен гарђп теле - ана теле, ђ 50 мил-лионы љчен гарђп теле - ана теле, ђ 50 мил-
лионлап кеше гарђп телен икенче туганлионлап кеше гарђп телен икенче туганлионлап кеше гарђп телен икенче туганлионлап кеше гарђп телен икенче туганлионлап кеше гарђп телен икенче туган
тел сыйфатында куллана. Дин љлкђсендђтел сыйфатында куллана. Дин љлкђсендђтел сыйфатында куллана. Дин љлкђсендђтел сыйфатында куллана. Дин љлкђсендђтел сыйфатында куллана. Дин љлкђсендђ

классик гарђп теле - Коръђни-Кђрим телеклассик гарђп теле - Коръђни-Кђрим телеклассик гарђп теле - Коръђни-Кђрим телеклассик гарђп теле - Коръђни-Кђрим телеклассик гарђп теле - Коръђни-Кђрим теле
- мљселманнар тарафыннан бљтен дљнья-- мљселманнар тарафыннан бљтен дљнья-- мљселманнар тарафыннан бљтен дљнья-- мљселманнар тарафыннан бљтен дљнья-- мљселманнар тарафыннан бљтен дљнья-
да кулланыла. (Ќир йљзендђ 1,5 милли-да кулланыла. (Ќир йљзендђ 1,5 милли-да кулланыла. (Ќир йљзендђ 1,5 милли-да кулланыла. (Ќир йљзендђ 1,5 милли-да кулланыла. (Ќир йљзендђ 1,5 милли-
ардтан артык мљселман яши.)ардтан артык мљселман яши.)ардтан артык мљселман яши.)ардтан артык мљселман яши.)ардтан артык мљселман яши.)

Гарђп теле Берлђшкђн миллђтлђрГарђп теле Берлђшкђн миллђтлђрГарђп теле Берлђшкђн миллђтлђрГарђп теле Берлђшкђн миллђтлђрГарђп теле Берлђшкђн миллђтлђр
оешмасындагы (ООН) Генераль ассамб-оешмасындагы (ООН) Генераль ассамб-оешмасындагы (ООН) Генераль ассамб-оешмасындагы (ООН) Генераль ассамб-оешмасындагы (ООН) Генераль ассамб-

лея џђм башка органнарныћ рђсми телелея џђм башка органнарныћ рђсми телелея џђм башка органнарныћ рђсми телелея џђм башка органнарныћ рђсми телелея џђм башка органнарныћ рђсми теле
итеп кертелгђн. Ул барлык гарђп иллђ-итеп кертелгђн. Ул барлык гарђп иллђ-итеп кертелгђн. Ул барлык гарђп иллђ-итеп кертелгђн. Ул барлык гарђп иллђ-итеп кертелгђн. Ул барлык гарђп иллђ-
рендђ, шулай ук Израиль, Эритрея, Чад,рендђ, шулай ук Израиль, Эритрея, Чад,рендђ, шулай ук Израиль, Эритрея, Чад,рендђ, шулай ук Израиль, Эритрея, Чад,рендђ, шулай ук Израиль, Эритрея, Чад,
Сомали, Джибути кебек иллђрдђ дђСомали, Джибути кебек иллђрдђ дђСомали, Джибути кебек иллђрдђ дђСомали, Джибути кебек иллђрдђ дђСомали, Джибути кебек иллђрдђ дђ
дђњлђт теллђренећ берсе буларак кулла-дђњлђт теллђренећ берсе буларак кулла-дђњлђт теллђренећ берсе буларак кулла-дђњлђт теллђренећ берсе буларак кулла-дђњлђт теллђренећ берсе буларак кулла-
ныла.ныла.ныла.ныла.ныла.

Рњзђл ЮСУПОВ:
"Татар халкыныћ

рухы нык"

Бљгелмђ мљхтђсибе:
"Эшлђнгђн  эшлђр  књп,
лђкин эшлђнђсе  эшлђр

тагын  да  књбрђк..."

Бљгелмђ мљхтђсибе:
"Эшлђнгђн  эшлђр  књп,
лђкин эшлђнђсе  эшлђр

тагын  да  књбрђк..."

Бљгелмђ мљхтђсибе:
"Эшлђнгђн  эшлђр  књп,
лђкин эшлђнђсе  эшлђр

тагын  да  књбрђк..."

Бљгелмђ мљхтђсибе:
"Эшлђнгђн  эшлђр  књп,
лђкин эшлђнђсе  эшлђр

тагын  да  књбрђк..."

Бљгелмђ мљхтђсибе:
"Эшлђнгђн  эшлђр  књп,
лђкин эшлђнђсе  эшлђр

тагын  да  књбрђк..."
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Бљгелмђ мљхтђсибе:

"ЭШЛЂНГЂН  ЭШЛЂР  КЊП,  ЛЂКИН"ЭШЛЂНГЂН  ЭШЛЂР  КЊП,  ЛЂКИН"ЭШЛЂНГЂН  ЭШЛЂР  КЊП,  ЛЂКИН"ЭШЛЂНГЂН  ЭШЛЂР  КЊП,  ЛЂКИН"ЭШЛЂНГЂН  ЭШЛЂР  КЊП,  ЛЂКИН
ЭШЛЂНЂСЕ  ЭШЛЂР  ТАГЫН  ДА  КЊБРЂК..."ЭШЛЂНЂСЕ  ЭШЛЂР  ТАГЫН  ДА  КЊБРЂК..."ЭШЛЂНЂСЕ  ЭШЛЂР  ТАГЫН  ДА  КЊБРЂК..."ЭШЛЂНЂСЕ  ЭШЛЂР  ТАГЫН  ДА  КЊБРЂК..."ЭШЛЂНЂСЕ  ЭШЛЂР  ТАГЫН  ДА  КЊБРЂК..."

- Мин Бљгелмђ шђџђрендђ
туып-њскђн кеше. Мђктђпне тђмам-
лагач, Россия ислам университеты-
на укырга кердем. Параллель
рђвештђ читтђн торып Мђскђњ пе-
дагогика университетында белем
алдым. Укып бетергђч, чит-ят
ќирлђрдђ рђхђт эзлђп йљрмђдем,
Аллаџныћ рђхмђте белђн
Бљгелмђгђ кайтып, туган ќиремдђ
хезмђт итђ башладым. Башта
мђчет имамы булып тордым, аннан
соћ халык тђкъдиме белђн
мљхтђсиб булып эшли башладым.
Хђзер мин бу вазифамда ќиденче
елымны эшлим инде, - дип башла-
ды њз сњзен Бљгелмђ шђџђре џђм
Бљгелмђ районы имам-мљхтђсибе
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин.

Ђћгђмђ барышында шунысы да
билгеле булды: Рљстђм хђзрђт беле-
мен арттыру љстендђ дђ даими
шљгыльлђнђ икђн. Эш кђгазьлђре
алып бару буенча ул Мђскђњдђ ур-
нашкан РФ Президенты каршында-
гы академия њткђргђн икътисад бу-
енча курсларда да укып кайткан.
Р.Хђйруллин мљхтђсиб булып эшли
башлаганчы Бљгелмђ шђџђрендђ ике
мђчет була. Бњгенге кљндђ аларныћ
саны - дњрт. Район халкыныћ ќит-
меш процентын руслар тђшкил итђ,
шунлыктан районда мђчетлђр саны
да бик књп тњгел: Бљгелмђ мљхтђси-
бђтенђ унљч мђчет карый. Рљстђм
Мићхђйдђр улы искђртеп узганча,
хђзерге вакытта Бљгелмђ шђџђре чи-

тендђ ике мђчет тљзелеп ята икђн.
- 2011 ел, мљгаен, республика-

быз елъязмасына њзенећ шактый
зур вакыйгалары белђн кереп калыр.
Дин љлкђсендђ књп эшлђр эшлђнде.
Ел ахырында сездђн ђћгђмђ алуы-
быз юкка гына тњгел. Газета уку-
чыларыбызныћ да белђсе килђ: Та-
тарстан башкаласыннан шактый
ерак урнашкан мљхтђсибђт њтеп
баручы елда ничек яшђде-эшлђде
икђн?

- Ђлдђмдњлиллђџ, 2011 елныћ
языннан Диния нђзарђте њзђклђшкђн
рђвештђ эшли башлагач, эшебездђ
дисциплина-тђртип урнашты. Шућа
ђле дђ шатланып бетђ алмыйбыз. Бу
књптђннђн кирђкле ђйбер иде.
Мљхтђсибђтлђргђ игътибар артты.
Быелдан њзебездђ дђ яшьлђр белђн
эшлђњ бњлеге булдыра алдык. Казан-
дагы "Алтын урта" ќђмгыяте кебек
эшебезне оештырдык. Яшьлђр белђн
эшлђњ бњлегенђ Рафис хђзрђт
Сђйфуллин ќитђкчелек итђ. Шулай
ук тљрмђлђр белђн эшлибез. Социаль
проектларда да актив катнашабыз.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз карары
белђн уку-укыту бњлегенећ эшчђнле-
ген активлаштырып ќибђрдек. Без бу

бњлеккђ РИУ тђмамлаган Ђмир Ис-
мђгыйлевне ќаваплы итеп куйдык.
Аллаџка шљкер, программалар кайт-
ты, тђкъдим ителгђн, тикшерелгђн
китаплар белђн генђ  укытабыз. Њзе-
безгђ 350 чакрым юл њтеп, Казанга
барып йљрисе юк. Њзђклђшњ безнећ
эшебезне књпкђ ќићелђйтте. Без исђ
хђзер њзебездђге мђчетлђр белђн
эшлђњгђ зур игътибар бирђ башла-
дык. Быелдан мђчетлђр каршындагы
дини курсларга йљрњчелђр саны
бермђ-бер артты. Тђртип булмаса,
халык књплђп мђчетлђргђ килер иде-
мени? 2011 елда ТР мљселманнары
Диния нђзарђте тарафыннан књп
эшлђр эшлђнде. Мљфти И.Фђиз фа-
тихасы белђн газета нђшер итњебез-
не дђвам иттерђбез. Элек редакциягђ
килгђн сорауларга ќавапны кемнђн
алыйк икђн дип аптырап йљри идек.
Хђзер исђ тљбђк казыена мљрђќђгать
итђбез, ул ќавап бирђ. Халык исђ
тулы, бай эчтђлекле ќавап ала. Йом-
гак ясап, бер генђ сњз белђн болай дип
ђйтђсе килђ: эшлђнгђн эшлђр књп,
лђкин эшлђнђсе эшлђр тагын да
књбрђк кебек. Диния нђзарђте ярдђ-
ме белђн аларын да бергђ башкарып
чыгу ђллђ ни авыр булмас.

- Сезнећ мљхтђсибђттђ уку-
укыту эше ни рђвешле оештырыл-
ды? Булган проблемаларны ничек
хђл итђсез?

- Бљгелмђ шђџђрендђге Ќђмигъ
мђчеттђ башлангыч мђдрђсђбез эшли.
Аныћ бинасын безгђ Закировлар гаи-
лђсе бњлђк итте, коммуналь хезмђтлђр
љчен дђ тњлђњлђрен алар тњли. Мљфти-
яттђн алынган программа буенча анда
уку-укыту эшен алып барабыз. Элек
без кљч-хђл белђн илле кеше туплый
алган булсак, быел мђдрђсђ бусагасын
400 кеше атлап керде. Без ђлеге уку
йортына зур игътибар бирђбез. Укы-
тучы-остазларга килгђндђ, алар -
мђдрђсђ, югары уку йортларын тђмам-
лаучылар. Шђџђребезнећ калган
мђчетлђренђ дђ алар атнасына бер-ике
кљн барып укыта. Авылларда уку-укы-
ту эшен алып бару бераз кыенрак,
чљнки имамнар олы яшьтђ џђм књбе-
сенећ ярдђмчелђре дђ юк. Ђгђр дђ алар
мђчетне биш вакыт намазга ачып, ва-
кытында азан ђйтђ ала икђн, без ђле
анысы љчен дђ аларга бик рђхмђтле.
Авылларда дђреслђр сирђк булса да
бара. Безнећ районда шундый прак-
тика бар: имамнар аерым расписание
тљзеп, уку-укыту программасына ни-

гезлђнеп, авылларга чыгып, атнасына
бер тапкыр гына булса да дђрес
њткђреп кайта.

- Ђ башка бњлеклђрнећ эшчђн-
леген ничек кљйлђп, кљчђйтеп
ќибђрђ алдыгыз?

- Ђйткђнемчђ, элек бездђ
дђгъват бњлеге пассив эшлђп килгђн
иде. Хђзер бу бњлек белђн Хђбир
хђзрђт Ханов ќитђкчелек итђ. Ул
Диния нђзарђте газеталары, элект-
рон мђгълњмат чаралары белђн дђ
актив элемтђдђ тора. Мљхтђсибђте-
безнећ сайты бар -
www.мусульмани.рф. Анда мђгъ-
лњмат даими рђвештђ яћартылып,
љстђлеп торыла. Казаннан йљзлђгђн
чакрым ераклыкта яшђп, артык зур
булмаган чараларны да, ђлхђм-
дњлиллђџ, кабул итеп, интернетта
яктыртып килђлђр. Шунысын да
ђйтеп њтђсем килђ: эшлђгђн эшлђре-
безгђ дини булмаган массакњлђм
мђгълњмат чараларыныћ да ышаны-
чы артты. Элек тђ журналистларны
чакыра идек, тик бик килђселђре
килми иде. Хђзер бу яктан бернин-
ди дђ кыенлык юк, чакырсак,
килђлђр. Њзебез буклетлар, брошю-
ралар да ђзерлибез.

- Без поликонфессиональ,
књпмиллђтле дђњлђттђ яшибез.
Сезнећ район халкыныћ 70 процен-
ты ислам динендђ булмаган
миллђт вђкиллђре икђнлекне дђ
истђ тотып, сез, мљхтђсиб була-
рак, бњтђн дин-кардђшлђребез
белђн бђйлђнештђ торуга ничек
карыйсыз?

- Ђлбђттђ, ућай карыйм. Бу юн-
ђлештђ дђ эш алып барабыз. Без
моныћ љчен администрациягђ
рђхмђтле. Православ динендђгелђр
белђн террорчылыкка каршы чаралар
оештырабыз. Буш вакытларыбызда
бер-беребез белђн тђќрибђлђр уртак-
лашабыз. Мђчеттђ њткђрелђ торган
зур чараларга шђџђребездђге барлык
дин вђкиллђрен дђ чакырырга тыры-
шабыз. Алар да безне чакыралар, ба-
рып чыгышлар ясап кайтабыз. Го-
мумђн алганда, бер-беребезне тулы-
ландырып, дус-тату яшђп ятабыз.

Ђћгђмђдђш –
Нияз САБИРЌАНОВ

"Џљнђр" яшь татар режиссу-
ра фестивале вакытында театр
сљючелђр хљкеменђ Илгиз Зђйниев
Ркаил Зђйдулланыћ "Њлеп ярат-
ты" дигђн ђсђрен сђхнђлђштерде.
Моћарчы Илгиз талантлы џђм
љметле яшь драматург икђнен
тамашачы алдында књп тапкыр-
лар исбатлаган иде инде, дип яза
www.intertat.ru сайты.

Быелгы "Џљнђр" фестивалендђ
егет њзен драма режиссёры буларак
сынап карады. (Ђлбђттђ, Илгизне
тљрле чараларда режиссёр сыйфа-
тында књргђлђгђн бар иде.) Лђкин
"Њлеп яратты" спектаклендђ егетне
фикерле режиссёр буларак књрдек.
Спектакль тулаем ќылы тђэсир кал-
дыра, милли горурлык хисенђ кагы-
лып, селкетеп куя. Тамашаныћ сце-
нографиясе дђ ућышлы хђл ителгђн:
арттагы декорациялђрдђ шђњлђ теат-
ры элементлары белђн тулыланды-
ру, гаять њтемле музыка, училище
студентлары башкаруында борынгы
татар халык ќырларыныћ берничђ
тавышка яћгыравы (хормейстер
Марат Яхъяев), алгы планда саран
гына реквизит белђн дђ куђтле ак-
тёрлар ансамбле туплау нђтиќђ-
сендђ бик камил џђм отышлы куе-
лыш килеп чыккан.

Спектакльнећ героинясы
Мљхлисђ Бубый - тарихта беренче
татар мљгаллимђлђреннђн санала. Бу
шђхес Россия мљселман дљньясын-
да хатын-кызлар љчен ић беренче

мђдрђсђгђ нигез салган џђм берен-
че хатын-кыз казый буларак та
мђгълњм. Ул бар тормышын яшь бу-
ынга аћ-белем бирњгђ багышлаган
шђхес. "Халык дошманы" дигђн яла
ягылып тљрмђдђ ќђфаланса да, тот-
кан кыйбласын югалтмый, иманы-
на тугры кала алган олуг зат.

"Халкыбыз, ниџаять, тамырла-
рына, милли њзаћына џђм иманына
кире кайткан бу чорда њз туган те-
лендђ гомуми џђм дини белем алуга
мохтаќ. Нђкъ шушы, бњгенге кљн
љчен ђџђмиятле мђсьђлђ Ркаил
Зђйдулла иќат иткђн "Њлеп яратты"
пьесасыныћ тљп идеясен тђшкил
итђ. Сталин чорында мђдђниятебез
коточкыч зур югалтулар кичерђ:
йљзлђгђн, мећлђгђн татар зыялыла-
ры, ђдђбият, фђн вђкиллђре,
ќђмђгать эшлеклђре џђм дин ђџелл-
ђре юк ителђ, ђ аларныћ хезмђтлђре
тыела. Њзлђрен аямыйча халкыбыз-

га хезмђт иткђн бу шђхеслђрнећ
исемнђре, эшлђре џђм фаќигале яз-
мышлары бњген тарих тљпкеллђ-
реннђн књтђрелеп тормышыбызга
кайта бара џђм гњя кисђтњ булып
яћгырый..." - дип яза Г.Камал теат-
рыныћ рђсми сайты.

Мљхлисђ Бубыйны Татарстан-
ныћ халык артисты Дания Нурлы
башкарды. Дания ханым - тамаша-
чы мђхђббђте яулаган мљхтђрђм ар-
тистларныћ берсе. Аны без харак-
терлы рольлђрдђ дђ, калку-кодрђтле
образларда да књрергђ књнеккђн.
Яћа премьерада артист кабатланмас
уены белђн књћеллђрдђ уелып кал-
ды. Актриса књрђлђтђ тирђн, књкрђк
тавышы белђн сљйли, шунлыктан
аныћ фикере саллы џђм ышандыр-
гыч. Дания ханым чып-чын мљгал-
лимђне, иманлы, зыялы татар хаты-
нын гђњдђлђндерњгђ ирешкђн. Арти-
стныћ баш ияргђ ап-ак шђл

бљркђнеп чыгуында да ђнђ шул фи-
кер ята иде сыман.

Мљхлисђнећ асрауга алган
кызы - Наќияне театрныћ тагы бер
талантлы артисты Милђњшђ
Шђйхетдинова башкарды. Милђњшђ
нинди образга алынса да хасиятле,
њзенђ генђ хас алымнар белђн баш-
карырга сђлђтле, интеллектуаль ак-
тёрлардан саналырга хаклы.

Яшь актёр Эмиль Талиповныћ
Корбанов образы да ућышлы џђм
ышандыргыч килеп чыккан. Аныћ
кеше асылын ачыкларга телђве, за-
мана борылышларында эчке умыр-
ткаћны саклап кала алу мљмкинле-
ген эзлђве, шулар ќирлегендђ
Мљхлисђ Бубыйга соклануы шактый
тулы џђм экспрессив буяулар белђн
эшлђнелгђн иде. Аныћ коллегасы
Дђњлђтов - Илдус Габдрахмановка:
"Ул синећ њзећне тљрек шпионы
ясарга мљмкин!" - диюе нигезсез
тњгел. Корбанов кеше холкын нык
љйрђнгђн. Аныћ кушаматы да "ко-
лун". Лђкин Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђтен, Аныћ кодрђтен
џђрнђрсђдђ књрђ белгђн мљслимђнећ
иман ныклыгы, какшамас тђкъвалы-
гы система итеген ялаучы чекистны
да уйланырга мђќбњр иткђн!

Алсу Каюмовага бу спек-
такльдђ Бубыйныћ шђкерте булып,
хђзер аныћ белђн бергђ тљрмђгђ
элђккђн комиссар кыз Галия ролен
тапшырганнар. Алсу џђр образын
ярата. Аныћ эчкерсез, тирђн уенын-

да органика да, драматизм да ќитђ-
рлек. Яћа ќђмгыять тљзњгђ бар ка-
лебе белђн инанган (џђм шуныћ
белђн ялгышкан) Галия кызганыч
та, књркђм дђ. Нђкъ тормыштагыча,
ќђмђгать! Актёр љчен бу зур мђртђбђ
дип саналырга хаклы, минемчђ.
Афђрин, Алсу!

Ркаил Зђйдулла Ротмистр (Ай-
рат Арсланов) авызына хђзерге за-
ман белђн кисешкђн чынбарлык
мизгеллђрен "салган". Бђрђкалла,
ничђ ел узса да, ил чынбарлыгы да
ђллђ ни њзгђрмђгђн икђн ич, бары
тик машиналар арткан да, тормыш
технологиялђре генђ алга киткђн.
Ркаилныћ бу ђсђре милли драматур-
гиядђ ућышлы яћалык дип аталыр-
га хаклы. Хђер, Тукай премиясе ла-
уреатыннан без башка нђрсђ љмет
итђргђ хаклы да тњгелдер. Ђлеге
"Њлеп яратты" ђсђре дђ драматург-
ныћ "Яћа татар пьесасы - 2010"
бђйгесендђ Татарстан мђдђниятенећ
махсус бњлђгенђ ия булган иде.

Бђйлђнер урыннарга килгђндђ,
пьесаныћ исеме "Њлеп яратты"
ућышлы ук тњгел кебек. Ђсђр эчтђ-
леген белмђгђн гавам халкы аны
тљрлечђ "вариацияли". Ђсђрдђн
ќырлап тора торган, саф татарча,
књркђм яћгырашлы берђр гыйбарђ,
сњз я ќљмлђ дђ табып булган булыр
иде, мљгаен.

Мљршидђ КЫЯМОВА
Шамил АБДЮШЕВ фотосы

Татар сђхнђсендђ – Мљхлисђ Бубый образыТатар сђхнђсендђ – Мљхлисђ Бубый образыТатар сђхнђсендђ – Мљхлисђ Бубый образыТатар сђхнђсендђ – Мљхлисђ Бубый образыТатар сђхнђсендђ – Мљхлисђ Бубый образы
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Ислам  сђламђт
яшђњ чыганагы

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Ђйе, соћгы ике дистђ ел эчендђге татар књтђрелеше бик

књп юнђлешлђрдђ бара, џђм моны Россиядђ дђ, дљньяда да
књрђлђр. Ђ ђйтеп њткђн Болгар проекты шушы књтђрелеш-
нећ ић књркђм чагылышыдыр, мљгаен.

Инде традициягђ ђверелеп барган Бљтенроссия имамнар
форумы да илкњлђм яћгыраш алды. Дин љлкђсендђ ќыелган
књп санлы проблемаларны хђл итњдђ бу ќыенныћ ђџђмияте
искиткеч зур. Узган ике ќыенда да Татарстан Президенты-
ныћ катнашуы республика ќитђкчелегенећ динебезгђ кара-
та никадђр игътибарлы булуын књрсђтђ. Дин љлкђсе миллђ-
тебезне саклау эшендђ ић мљџим юнђлешлђрнећ берсе. Шућа
да без читтђн књзђтеп торучы сыйфатында гына калырга тиеш
тњгел, ђ њзебезгђ дини тормышныћ эчендђ кайнарга кирђк.
Халкыбызныћ гасырлардан килгђн гореф-гадђтлђреннђн чит-
лђшергђ ярамый, монда дин кардђшлђр белђн бергђ тљрле
чараларда, Корбан ашларында, Ураза гаетлђрендђ актив кат-
нашу да бик мљџим.

(Р.З.Закировныћ РФ џђм БДБ иллђрендђге татар иќтима-
гый оешмалары ќитђкчелђре катнашында Бљтендљнья татар
конгрессы Башкарма комитетыныћ 2011 ел эш нђтиќђлђре
буенча кићђйтелгђн утырышында ясаган чыгышыннан)

ТАТАР КОНГРЕССЫ
ИСЂП ТОТТЫ

Тђрбиядђ бњген тљп ике
фактор калды. Дин џђм
хезмђт. Балтач районы ђхлак
мљгаллимђлђре мђктђплђрдђ
ундњрт ел эшлђњ дђверендђ
моны књптђн аћлады инде. Џђм
алар бљтен кљч-сђлђтлђрен
кызганмыйча балаларны ислам
кануннары буенча тђрбиялђргђ
омтыла. "Ќитђкчелђре, рухи
ђйдђп баручысы ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ баш
казые булгач, аларга ќићел
шул!" - диючелђр булыр. Юк
шул, шактый киртђлђрне
ќићђргђ, максатка ирешњдђ
рухи пакьлекне яклап
кљрђшкђндђ књп кљч тњгђргђ
туры килде. Ќђлил хђзрђт тђ
район мљхтђсибђтен оештыру
љчен тазалыгын, вакытын,
кљч-сђлђтен эшкђ ќигеп
ќаны-тђне белђн тырышып
йљрњче гап-гади мулла иде.
"Дђреслђрдђ Аллаџтан "а"
хђрефе, диннђн "д" хђрефе бул-
масын!" - дигђн тыюларны да
еш ишеттек.

Ђ менђ 2011-2012 нче уку
елын ышаныч џђм тыныч књћел
белђн башладык. Чљнки дђњлђт
структуралары мђктђплђрдђ
диннђр тарихын укыту
мђсьђлђсен куйды.

Дљньяви белемне дини бе-
лем белђн ныгыту балага тор-
мышны, яшђешне танып белњ-
не књпкђ ќићелђйтђ. Књп кенђ
Европа иллђрендђ, ђйтик,
Швейцария, Австрия, Алмани-
ядђ дин сабаклары бала књће-
ленђ бик кечкенђдђн - башлан-
гыч сыйныфлардан ук сећде-
релђ.

Уку елы алдыннан мљгал-
лим-мљгаллимђлђр ќыелып
кићђшђлђр, проблемаларны ур-
тага салып сљйлђшђлђр. Ђхлак
- социаль-педагогик тњгђрђк
дип исђплђнсђ дђ, без аны њзе-
безчђ дђреслђр дип йљртђбез.
Ачык дђреслђр елына дњрт-биш
мђртђбђ њткђрелеп, анда
мђктђп ќирлегендђге абыс-
тайлар, имамнар џђм республи-
кадан кунаклар чакырыла. Ягъ-
ни, књрсђткђн ачык дђреслђр
мљгаллим-мљгаллимђлђрнећ
республикакњлђм эшлђре булып
санала џђм бу гаять зур ќавап-
лылык. Џђр ачык чара
књрсђтњче дђреслђрендђ рес-
публиканыћ телђсђ-кайсы
тљбђгеннђн килњче кулланма
итеп алырлык мђгълњмат би-
рергђ, њзенчђлекле нанотехно-
логиялђр кулланырга тиеш.
Џђм мљгаллимнђребез нђкъ шу-
лай эшли дђ. Њткђрелгђн ачык
дђрес эшкђртмђлђре тупла-
нып, махсус ќыентыкларда
басыла. Шундый ќыентык-
ларныћ икесе "Иман" нђшрия-
тында дљнья књрде.

"Ђхлак дђреслђре" ќыен-
тыгында район ђхлак мљгал-
лимнђренећ ић яхшы дђрес эш-
кђртмђлђре, ђ "Ђдђп орлыкла-
ры" дип аталган ќыентыкта

Кеше булу кыен тњгел,
кешелекле булу кыен

Гљлфђния Фазлыеваныћ бакча
балалары љчен ђћгђмђ, кичђ
њрнђклђре туплап бирелгђн.

Бу уку елында беренче
ачык дђрес џђм ачык чараны
Кенђ тљп мђктђбендђ Кадрия
Фђрит кызы Фђйзрахманова
њткђрде.

Темасы њтђ актуаль -
"Кеше булып яшђргђ нђрсђ
кирђк кешегђ?" дип атала иде.

Девизы: "Кешене кеше
иткђн бер нђрсђ - Кешелекле-
лек".

Дђрес ућай психологик
халђт тудыру - "Комплемент-
лар"  уены белђн башланып
китте. Ић элек грамматик би-
ремнђрне њтђделђр: гарђп язу-
ында сузык авазларны тар-
тыклар янында књрсђтњ ка-
гыйдђлђрен љйрђнделђр.

Аннан Фђнис Яруллинныћ
"Йолдыз тапкан кыз" ђсђрендђ
ђхлак, кешелеклелек тљшенчђ-
се турында кызыклы ђћгђмђ,
бђхђс, ачышлар турында
сљйлђшњ булды...

Ђдђби ђсђрдђ бирелгђн фи-
керлђр ислам кануннары белђн
нигезлђнде. Ђйтик, тђњбђ - ул
ќиде хђлдђн ќиде хђлгђ књчњ.

Нђтиќђ: "Аллаџ кушкан-
нарны њтђп, ул тыйганнардан
тыелып яшђсђк, ниятебез изге-
лектђ булса, бђхеткђ ирешер-
без".

Халык мђкальлђре белђн
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
хђдислђре арасында мђгънђви
уртаклык бар. Мљгаллимђ
ђдђбият, ђхлак, гарђп грамма-
тикасы дђреслђрен комплекслы
алып барды.

"Кљз џђм хезмђт бђйрђме"
исеме белђн њткђрелгђн сый-
ныфтан тыш чара хезмђт аша
хљрмђткђ ирешњ, љлкђннђре-
безгђ ихтирам тђрбиялђњ мак-
сатын тормышка ашырды.
Кичђгђ хуќалыкныћ ић
мљхтђрђм игенчелђре - механи-
заторлар чакырылган. Арада
сугыш џђм сугыштан соћгы ел-
ларда ундњрт ел корыч атны
иярлђгђн Мљбђширђ апа да бар.

Фикер алышулар вакы-
тында район методистлар
берлеге ќитђкчесе Гадения ха-
ным Гарипова, ђхлак мљгаллим-
нђре ќитђкчесе Илзирђ Мор-
тазина, Балтач мђчете имамы
Рамил хђзрђт Бикбаев, мљгал-
лим-мљгаллимђлђр чараларны
югары бђялђп кенђ калмыйча,
кимчелеклђрне књрсђтеп,
кићђш-тђкъдимнђрен дђ ќит-
керде. Мљгаллимнђр семинар-
дан њзлђре љчен бай мђгълњмат
алып, тђќрибђ туплап, зур ка-
нђгатьлђнњ белђн таралышты.

Ђминђ
МЉХЂММЂТЌАНОВА,

Балтач районы Шубан
тљп мђктђбенећ югары

категорияле ђхлак
мљгаллимђсе,

хезмђт ветераны

(Ата-аналар џђм яшњсмерлђр белђн ђћгђмђ)
Хђзерге заман гаќђеп катлаулы,

љстђвенђ ђле бик каршылыклы да.
Урлашу, кеше њтерњ, кљчлђњлђр, эч-
кечелђр, наркоманнар саны арта
бара. Ић хафага салганы - рухи џђм
физик сђламђтлекнећ кими баруы;
бу, барыннан да элек, балалар,
њсмерлђр сђламђтлегенђ кагыла.
Бигрђк тђ балаларныћ сђламђтлеге
аяныч хђлдђ. Россиядђ ел саен књп
мећнђрчђ бала њлђ. Балаларныћ 34
проценты - сулыш органнары, 52
проценты - ашказаны, 21 проценты
нерв системасы чиреннђн интегђ. 17
мећ балада - шикђр диабеты диагно-
зы, 720 мећ бала - инвалид. Мђктђп
балаларыныћ бары тик 9-10 процен-
ты гына сау-сђламђт исђплђнђ.
Сђламђтлек саклау буенча
дђњлђткњлђм ђџђмиятле документ-
лар кабул ителђ, программалар
эшлђнђ, дистђлђгђн спорт корылма-
лары, стадионнар тљзелђ. Лђкин
мђктђп тђмамлаган яшњсмер егет-
лђрнећ 70-80 проценты хђрби
хезмђткђ яраксыз. Яшьлђр баштана-
як тђмђке тљтененђ чумган, аракы-
сыра дићгезендђ йљзђ, фахишђлек
белђн шљгыльлђнђ, наркоманга ђве-
релђ. Бу књћелсез саннарга џђм
чирлђргђ яћалары - тљрле психик
авырулар џђм суицидлар љстђлде.

Кешенећ сђламђтлеге џђм рухи
кыйммђтлђр хђзергђчђ шулай ќимере-
леп барса, миллђт буларак сакланып
калырбызмы, сђламђт ќђмгыять тљзи
алырбызмы? Дђњлђт тарафыннан ка-
бул ителгђн сђламђтлек программала-
рыныћ фђнни-методик кыйммђтен та-
нымый мљмкин тњгел. Лђкин андый
программалар тљзеп, документлар, ка-
рарлар кабул итеп, планнар алып кына
сђламђт яшђњ рђвешенђ ирешђ алма-
выбыз кљннђн-кљн ачыграк књренђ
бара. Балалар књп туа дип шапырын-
сак та, илдђ демография кризисы
дђвам итђ. "Росстат" мђгълњматлары
буенча, соћгы бер ел эчендђ Россиядђ
халык 363,5 мећгђ кимегђн. Россия
кешенећ гомер озынлыгы буенча
дљньяда 158нче урында тора. (Бездђн
артта Африка иллђре генђ.)

Ђйлђнђ-тирђнећ тискђре тђэсире,
ќђмгыятьнећ икътисадый хђле кис-
кенлђшњ сђламђтлек начарлануныћ
тљп сђбђплђре булып тора. Ђмма, бо-
лар белђн беррђттђн, сђламђтлђндерњ
чараларыныћ нидђн гыйбарђт булуын
белеп бетермђњ дђ сђламђтлеккђ зур
зыян китерергђ мљмкин.

Сау-сђламђт шђхес булу љчен,
организмныћ бљтен мљмкинлеклђрен
дђ файдалана алырлык дђрђќђдђ бе-
лем џђм књнекмђлђргђ ия булу мљџим.
Шундый мљмкинлек - сђламђт яшђњгђ
бљтен тулылыгы белђн љйрђткђн ислам
тђгълиматы. Ђгђр ислам кануннары
њсеп килњче буынга сђламђтлек чыга-
нагы буларак тђкъдим ителсђ џђм аћла-
тылса, Коръђн аятьлђренђ ышанды-
рырлык тљпле дђлиллђр књрсђтелсђ,
мђктђплђрдђ тђрбиянећ яћа формала-
ры туар, сђламђт яшђњ рђвеше турын-
да яћа фикерлђр, књзаллаулар барлык-
ка килер, дип саныйм.

Еш кына исламны намаз уку, ура-
за тоту кебек гыйбадђтлђр белђн тић-
лђштерђлђр. Билгеле, динебезнећ ба-
ганасы булган бу гамђллђрдђн башка
кешене мљселман дип исђплђп бул-
мый. Лђкин динне тормышка берке-
телгђн бер љстђмђ ђйбер рђвешендђ
генђ кабул итђргђ ярамый. Ислам
џђртљрле дђњлђт программаларыннан
љстен, чљнки анда ышану, инану бар,
Аллаџтан курку бар.

"Кешелђр ике тљрле нигъмђтнећ
кадерен белми, - ди пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв). - Берсе - вакыт, икен-
чесе - сђламђтлек". Аллаџы Тђгалђ ке-
шегђ књркђм тђнен, сизгер ќанын, акы-
лын џђм ић зур нигъмђт булган - сау-

лыгын да биргђн, биреп кенђ калма-
ган, аны саклау кагыйдђлђрен пђйгам-
бђребез (сгв) аркылы ирештергђн. Ул
њзенећ хак сњзе булган Коръђндђ сђла-
мђтлеккђ зыян китерњче џђрбер
нђрсђне тыя џђм кешенећ саулыгын
ныгытуга юнђлдерелгђн гамђллђргђ
этђрђ. Ислам џђм сђламђтлек - тамыр-
даш сњзлђр.

Ислам сњзе "ђслђмђ" дигђн фи-
гыльдђн алынган, ул буйсыну дигђнне
аћлата, сђламђтлек сњзе дђ шушы фи-
гыльдђн ясалган. Аллаџы Тђгалђгђ буй-
сынмыйча сђламђт булып булмый. Кы-
ямђт кљнендђ кешедђн соралачак берен-
че нигъмђт - сђламђтлеге булачак. Аћа:
"Мин синећ тђнећне сђламђт итмђдем-
мени?" - диелђчђк. Сђламђтлек дигђндђ
тђндђ авыруларныћ юклыгы гына књздђ
тотылмый. Исламча сђламђтлек - ул рух
тынычлыгы џђм тормышта бар яктан
иминлек дигђн сњз. Исламда ќан ты-
нычлыгы тђн сђламђтлеге белђн бергђ
њрелеп бара, ђ болардан башка гаилђ,
ќђмгыять, дљнья џђм ахирђт сихђтлеге
була алмый. Безнећ ќђмгыятьтђ исђ
бњген сђламђтлек тђндђге тљрле авыру-
ларны дђвалауга гына кайтып кала. Ђ
ислам дине сђламђтлекне саклауны
дљрес туклануда, хезмђт итњдђ, киенњдђ,
йоклауда, ял итњдђ, ќенси мљнђсђ-
бђтлђрдђ, Аллаџы Тђгалђ кушканнарны
тљгђл њтђп яшђњдђ књрђ. Сђламђтлекнећ
нигезе - дљрес туклану. Пђйгамбђребез
(сгв) бу турыда менђ нђрсђлђр ђйткђн:.Озак ашалмыйча калган ризык-
ны ашамагыз..Ризыкны бик кайнар яки салкын
булганда ашамагыз..Кулларыгызны ашау алдыннан
џђм ашаганнан соћ юыгыз..Артык туйганчы ашамагыз..Ашаган арада суны књп эчмђгез..Ялгыз гына ашамагыз..Алќыган, арыган булсагыз, тат-
лы ризык ашап куегыз..Ай эчендђ бер кљн булса да ура-
за тотыгыз, тђнегезне ял иттерегез.
Шђригатебез буенча кеше љстђл

яныннан тамагы туймыйча торырга
тиеш. Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Адђм
баласы тутыра торган капчыклар ара-
сында корсактан да начар капчык юк.
Адђм баласыныћ дљньяда торуына бер
йотым су ќитђ. Ђгђр дђ ашау зарур
булса, ягъни тиеш булса, ул карынын
љчкђ бњлсен: бер љлешенђ - аш, икен-
че љлешенђ - су, љченче љлешенђ -
џава". "Кайсы дђва яхшырак?" - дигђн
сорауга табиблар да: "Ашыйсыћ килеп
тђ, ашаудан туктау", - дип ќавап бирђ.
"Пђрдђ" сњрђсенећ 31 нче аятендђ Ал-
лаџы Тђгалђ: "Ашагыз, эчегез, ђмма
исраф кылмагыз, чынлыкта Аллаџ ис-
раф кылучыларны яратмый", - ди.
Шђригать белгечлђре фикеренчђ, бу
ике ќљмлђдђ кешенећ сђламђтлеген
саклау љчен кирђкле бљтен нђрсђ ха-
кында да ђйтелгђн. Туйганнан соћ
ашау - исраф. Динебездђ џђрбер исраф
- хђрам, тыелган гамђл. Књп ашау
акылга, ђдђпкђ дђ кимчелек китерђ.
Кешенећ акылы кими, холкы бозыла,
юк-бар нђрсђлђрдђн курка башлый.
Пђйгамбђребез (сгв) бер хђдисендђ:
"Љммђтем љчен куркынычныћ да кур-
кынычы: корсакныћ чамасыз зурлыгы,
йокыныћ озаккарак сузылуы, ялкау-
лык џђм иманныћ зђгыйфьлеге", - ди.

Ризык аксымга, вита-
миннарга, минералларга я,
киресенчђ, токсинга, хими-
катларга бай булырга
мљмкин. Ризык файдалы бул-
сын љчен, ул чиста булырга
тиеш. Коръђндђ бу књп тап-
кыр кабатлана. "Аллаџ сез-
нећ љчен хђлђл иткђн пакь
ризыкларны ашагыз џђм њзе-
гез ышанган Аллаџыдан кур-
кыгыз", - ди. ("Аш яулыгы"
сњрђсе, 88 нче аять).

Революциягђ кадђр та-
тар халкыныћ туклануы югары куль-
туралы булган. Бигрђк тђ авылларда
ќанга да, тђнгђ дђ зыянлы ђйберлђр
ашамаганнар. Революциядђн соћ хђл
њзгђрђ. Динне бетерњ нђтиќђсендђ
хђлђл ризык урынына хђрам кљчђя. Со-
циализм вакытында татарларныћ
љстђл тњренђ аракы белђн дућгыз ка-
зылыгы менеп утыра. Нђтиќђдђ тђне
хђрамнан ќыелган сђрхњшлђр кавеме
барлыкка килђ.

Алкоголь куллануныћ зарары ту-
рында књп сљйлђп тору мђслихђт
тњгелдер, чљнки без аны кљн дђ њзебез-
нећ књзлђребез белђн књреп торабыз.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв):
"Исертђ торган эчемлеклђрдђн сакла-
ныгыз. Монда бернинди дђ шик юк, ул
гљнаџларныћ џђм золымнарныћ чыга-
нагы", - дигђн. Хђмернећ хђрамлыгы -
аныћ составында тњгел, ђ бозыклык
чыганагы булуында.

"Ђгђр берђњ хђмер эчсђ, иманы
аны ташлап чыгар", - дигђн хђдис бар.
Димђк, аракы эчкђн кеше - башка ке-
шелђр љчен бђла-каза, куркыныч чы-
ганагы. Исерек хђтта њзенећ ђти-ђни-
сенђ, балаларына карата да ќинаять
эшлђргђ мљмкин. Шућа књрђ ризык-
ныћ хђлђллеген кайгырту ул - килђчђк
буынны кайгырту дигђн сњз. Сђламђт
булсын љчен кеше дљрес тукланырга
тиеш, дидек. Лђкин кеше аз
хђрђкђтлђнсђ, ризык тулысынча
њзлђштерелми, организм шлаклар
белђн тула. Аз хђрђкђтлђнњ бњген заман
чиренђ ђйлђнеп бара. Халыкта:
"Хђрђкђттђ - бђрђкђт", дигђн ђйтем бар.
Галимнђр: "Физик књнегњлђр кешедђ
стресс халђтен юкка чыгара, артык
авырлыктан коткара, йљрђк-кан та-
мырлары, шикђр авыруларын киметњ
чарасы булып тора", - ди. Бњгенге
мђктђп балаларыныћ књбесе, хђрђкђт
ќитмђњ аркасында, остеохондроз, ар-
тропатия, сколиоз, яссы табанлылык,
симерњ кебек чирлђрдђн ќђфа чигђ.
Мђктђптђ физкультура дђреслђре са-
нын арттырып карыйлар, сђламђтлек
сђгатьлђре кертђлђр, дђрес саен физ-
культминуткалар њткђрђлђр, књп-
тљрле спорт секциялђре эшли - ђмма
сизелерлек нђтиќђ юк. Галимнђрнећ
соћгы тикшеренњлђре "Сђламђтлек-
нећ нигезендђ намаз уку тора", дигђн
фикергђ этђрђ. Баш мие эшчђнлеген
ќиргђ иелњ нђтиќђсендђ яхшыртыр-
га була. Књп мђртђбђ иелњ, ягъни Ал-
лаџы Тђгалђгђ рђхмђт йљзеннђн
сђќдђ кылу нђтиќђсендђ баш миенећ
кан тамырлары ныгый џђм тыгызла-
на. "Сђќдђгђ тљшњ генђ дђ йљздђн ар-
тык чирдђн арынырга ярдђм итђ",
дип белдерђ гомумсђламђтлђндерњ
њзђклђре.

Кеше организмында 360 буын
бар. Намаз вакытында аларныћ бары-
сы да хђрђкђткђ килђ. Билгеле, физик
активлыкны яшь буын љчен намаз
белђн генђ чиклђп кую дљрес булмас
иде. Диндђ башка тљр физик эшчђн-
леккђ дђ зур игътибар бирелђ.
Мђсђлђн: "Берегезнећ бау алып тауга
барып утын ќыюы, шуны китереп
сатуы џђм шуннан сђдака бирње ке-
шелђрдђн соранып йљрњгђ караганда
хђерлерђктер".

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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ЌИЛКЂННЂР ЌИЛДЂ СЫНАЛА...
Узган атна-

ныћ ќомга иртђ-
сендђ таралып
љлгергђн хђбђр
берђњне дђ игъ-
тибарсыз кал-
дырмагандыр ,
мљгаен. Аны џђр
кеше њзенчђ ка-
бул итте.

Берђњлђр: "Књп азапланды инде", -
дисђ, икенчелђре исђ чын књћелдђн
кайгырды. Бу - Г.Тукай џђм
М.Ќђлил исемендђге премиялђр
лауреаты, књп сандагы шигырьлђр,
ќырлар, лирик џђм юмористик хи-
кђялђр авторы Фђнис Яруллинныћ
якты дљньядан китњ хђбђре иде.
Аныћ язмышын белмђгђн,
ишетмђгђн, ђсђрлђре белђн таныш
булмаган кешелђр сирђктер. Юга-
рыга карап-фикер йљрт, тњбђнгђ ка-
рап шљкер ит, ди безнећ халык.
Мића калса, бњгенге кљндђ без нђкъ
менђ шушы мђкальне тормышы-
бызда кулланмыйбыз. Бњгенге
кљндђ популяр булган
www.vkontakte.ru сайтындагы ста-
тусларныћ књбесен укыганда
чђчлђр њрђ тора. Тормыштан зарла-
ну, аныћ бары караћгы якларын
гына књрњ, яшђњ мђгънђсен таба
алмау белђн шыплап тулган алар.
Мондый статусларны Фђнис ага
укыса, ни дип ђйтер иде микђн?

Аларны язган кешелђр нигђ Фђнис
Яруллин џђм аћа охшаш язмышлы
кешелђрне ислђренђ тљшерми икђн?
Фђнис аганыћ тормышына карап
без књпме гыйбрђт  ала алабыз бит!
Шундый сынауга дучар булып та
сынмаган, сыгылмаган кешелђрнећ
язмышын белњ безгђ бик књп кљч
љсти, егылган вакытларда торып
алга таба атларга мђќбњр итђ.
Коръђндђ дђ бит кешелђр уйлан-
сын, фикер йљртсен љчен, безгђ
кадђр яшђгђн халыклар турында
мисаллар књп китерелђ. Без дђ њз
арабыздагы гыйбрђт алырлык яз-
мышларны белергђ тиешбез. Књпме
сау-сђламђт, хђлле кешелђр
њзлђренђ кул салуга кадђр барып
ќитђ. Беребез дђ онытмыйк: бу
дљньяга без сынау љчен килгђнбез.
Џђр адђм баласына Аллаџы Тђгалђ
сынауныћ ул кеше књтђрђ алырлы-
гын гына бирђ. Кемнећдер сђламђ-
тлеген, байлыгын, баласын ала,
кемгђдер сђламђтлек, байлык, бала
бирђ. Ђйе, болар барысы да сынау.
Без дђ бу имтиханнарны Аллаџы
Тђгалђ риза булырлык итеп тап-
шырсак иде. Депрессиягђ бирелњ
XXI гасырныћ ић таралган афђтлђ-
ренећ берсе. Ђмма аяк-кулларыбыз
исђн-сау, књзлђребез књреп торган-
да, књћел тљшенкелегенђ бирелњ ту-
рында нинди сњз була ала? Ќир
йљзендђ мећлђгђн кеше бер генђ

адым ясау, бер генђ тапкыр булса да
якты дљньяны књрњ турында хыял-
лана. Ђ без... Џђммђбезгђ дђ чират-
тагы зарыбызны кешелђргђ сљйлђр
алдыннан шулар турында фикер
йљртергђ љйрђнергђ иде. Яшь вакы-
тыннан ук урын ќир љстенђ кал-
ган Фђнис аганыћ авыр вакытла-
ры бик књп булган. Ђмма аћа ка-
рап ул бирешмђгђн, карандашны
авызына кабып, љр-яћадан язарга
љйрђнгђн. Аныћ ђсђрлђре арасын-
да уйланырга џђм шундый авыр яз-
мышка ия булган хђлдђ дђ тор-
мышка юмор аша карап, укучылар-
ны елмайта торганнары да бар.

Ф.Яруллинныћ югалып калма-
вында хђлђл ќефетенећ роле зур.
Ић авыр вакытларында янында бу-
лып, яшђргђ кљч биреп торган Нур-
сљя ханым Ходай Тђгалђ тарафын-
нан аћа ясалган зур бњлђктер, мљга-
ен. Ирлђренећ џђр адымыннан зар-
ланырга яратучы ханымнарны
аныћ белђн очраштырып бер
сљйлђштерергђ иде.

Фђнис ага бњген безнећ ара-
бызда юк, ђмма аныћ исеме,
ђсђрлђре књп еллар дђвамында
џђркайсыбызныћ књћелендђ сакла-
ныр.

Якты дљньядагы џђр минутныћ
исђбен, якыннарыбызныћ  кадерен
белеп яшђсђк иде.

Ландыш ИБРАЏИМОВА

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
 Рђсњлебез бу хђдистђ кул кљче

белђн эшлђп ашарга чакыра. Њз
хезмђтећ белђн гаилђћне туйдыру -
ић књркђм эшлђрнећ берсе. Дљнья-
да ић лђззђтле икмђк - адђм бала-
сыныћ њз кђсебе, њз кул кљче белђн
табылган џђм маћгай тирлђрен агы-
зып кулга кергђн икмђктер. Хезмђт
белђн бергђ ял итњ - урман-болын-
нарга чыгу, тљрле уеннар уйнау - Ал-
лаџы Тђгалђгђ сљекле булган
гамђллђр. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв): "Књћел ачыгыз
џђм уйнагыз, минем диндђшлђрем-
нећ кђефе начар булу мића бер дђ
ошамый", - дигђн. Физик књнегњлђр
ярдђмендђ кеше стресстан, си-
мерњдђн котыла, иммунитетын ны-
гыта.

Аллаџы Тђгалђнећ ризалыгын
љмет итеп, гомер буе биш вакыт на-
мазын укыган кешенећ битлђре -
нурлы, сыннары - туры, зиџеннђре
яхшы була, чљнки актив физик тор-
мыш белђн яшђњ балалар тђненећ
барлык љлешлђрен гармоник
рђвештђ њстерђ џђм олыгайгач та
яшьлек сыйфатларын саклау
мљмкинлеген бирђ. Намаз - кеше-
нећ књћелен тулысынча пакьлђнде-
рњче гамђл булып тора, калебен
йомшарта.

Бњгенге мђктђп балаларыныћ
сђламђтлеген саклауда киемнећ
ђџђмияте бљтенлђй исђпкђ алын-
мый. Исламда ашау-эчњдђге кебек
хђлђл џђм хђрам киемнђр бар. Ал-
лаџы Тђгалђ Коръђндђ: "И адђм
балалары! Без сезгђ киемнђр ярат-
тык, ул киемнђр гаурђтлђрегезне
каплар љчен џђм сезне матурлау
љчен", - ди. ("Пђрдђ" сњрђсе, 26 нчы
аять). Башка яулык бђйлђп йљрњне
генђ алыйк. Безнећ ќђмгыятьтђ ул
негатив књренеш кебек санала.
Ђмма яулык ул - профилактика џђм
дђвалану чарасы да. Баш киеме
киеп яки яулык бђйлђп йљрњ баш
авыруларыннан, суык тиюдђн, чђч
коелудан саклый. Аллаџыга ыша-
нып, башны ябып йљрњ кешене
тљрле чирдђн дарусыз дђвалый.
Мђктђплђребездђге кыз балаларны
књрегез: аларныћ књбесе
ярымшђрђ: њтђ књренмђле кием-са-
лым, кыска итђклђр, кысып торган
джинсылар, кендек ачык, чђч-баш
тузган. Бњгенге кызларны гаурђтл-
ђрен каплап киендерњ мљмкин
тњгел. Чљнки алар њзлђре дђ, ђти-
ђнилђр дђ шђрђ йљрњнећ гљнаџ ик-
ђнен белми. Љстђвенђ, болай йљреп,

књрђ торып њз сђламђтлеклђрен бе-
терђлђр. Соћгы фђнни тикше-
ренњлђр кыска итђк киеп йљрњче
хатын-кызлар арасында яман шеш
авыруларыныћ еш очравын исбат
итте. Джинсы чалбарлар кию ар-
касында корсак куышлыгында ур-
нашкан ђгъзаларныћ (аналык, си-
дек куыгы, туры эчђк) даими
рђвештђ кысылуы сђбђпле, бу
ђгъзаларда веноз басымы књтђрелђ,
бу хђл ялкынсынуга, хђтта яман
шеш авырулары барлыкка килњгђ
сђбђп булып тора.

Сђламђтлек турында сљй-
лђгђндђ ураза турында ђйтми калу
мљмкин тњгел. Чљнки хђзер кић
таралган авыруларныћ кайберлђ-
рен ураза тоту белђн дђвалыйлар.
Ураза - ихтыяри ач торуныћ ић
яхшы њрнђге. Ул - сђламђтлекне
саклау љчен генђ тњгел, ђ бђлки
авыруларны дђвалау љчен дђ фай-
далы гамђл. Ураза тоткан кешенећ
тђкъвалыгы ныгый. Ураза нђфес-
не чикли, кешенећ књћеле сафла-
на, сабырлыгы арта. Уразаныћ
асыл мђгънђсе - џђм рухи, џђм
ќисми яктан пакьлђнњ. Ач бђдђндђ
йљрђк бер чама белђн эшли, акыл
тынычлана, књз њткерлђнђ!
Пђйгамбђребез (сгв): "Ураза тоты-
гыз, сђламђт булырсыз!" - дип,
юкка гына ђйтмђгђн шул.

Бњгенге икътисадый тотрык-
сызлык, ќђмгыятьтђге џђм
мђктђптђге реформалар кешене
даими психик киеренкелектђ,
стресс халђтендђ яшђтђ. Ђ стрес-
слар бик књп чирнећ килеп чыгуы-
на сђбђп булып тора. Стресс яман
шеш књзђнђклђре њсњенђ ярдђм
итђ. Алай гына да тњгел, стресс
йљрђк-кан тамыры авыруларына,
диабет, инсультка китерђ. Шућа
књрђ пђйгамбђребез (сгв): "Арты-
гын борчылу - гљнаџ!" - дигђн хђди-
сен истђн чыгармаска кирђк. Ни
љченме? Азрак борчылу - битараф
булмау. Кайгы-хђсрђткђ бирелњ -
аерым бер рухи љлеш кенђ. Чама-
сыз шатлану, куану да чирлђр ту-
дырырга сђлђтле, ягъни нинди генђ
стресс булмасын, ул кеше сђламђ-
тлеге љчен зыянлы. Шућа књрђ
џђрчак њзећнећ психикаћны тот-
рыклы тотарга љйрђнергђ кирђк.
Моћа ирешњдђ Ислам дине ярдђм
итђ.

Фђрит ВАФИН,
Арча районы Яћа Кенђр

интернат-мђктђбе укытучысы

Ислам -
сђламђт яшђњ
чыганагы

Сорауга Казан
(Идел буе) федераль
университетындагы
Филология џђм
сђнгать институты
профессоры, филоло-
гия фђннђре докторы,
Татарстан фђннђр
академиясе академи-
гы Рњзђл Юсупов
ќавап бирђ:

- Бу бик тђ ђџђмиятле
џђм кићкырлы тљшенчђ.
Аны књпьяклап карарга
мљмкин. Дин белђн янђшђ
караганда, ул - кешенећ
иманы, аныћ дљньяга
(эшкђ, ќђмгыятькђ џ.б.) карашы.
Адђм баласыныћ максаты да аныћ
рухында чагыла. Ул бу тормышка
нинди максатлар куеп яши? Нђрсђ
тели ул, аныћ тормышка булган ни-
ятлђре нидђ? Рух (кешенећ яшђвенећ
тамыры-нигезе) сђламђт булса, эш тђ,
яшђњ дђ, тормыш та ђйбђт була. Ба-
рыбер, алга таба барыш була. Ђ рух
начар, бозык, какшаган булса (нык-
лы булмаса), ул вакытта бу барлык

Рњзђл ЮСУПОВ:

"Татар халкыныћ  рухы нык"
атрибут-љлкђлђрдђ дђ
чагылыш таба. Татар
халкыныћ рухы, го-
мумђн алганда, моћарчы
нык булды. Аныћ иманы
бар иде. Ул тарихыбыз -
татарларныћ ислам ди-
нендђ булуы белђн ты-
гыз бђйлђнгђн. Совет чо-
рында динне бетерергђ
тырышсалар да, ул без-
нећ рухыбызда сакла-
нып калды. Кешенећ
рухы гыйбадђт-
ханђлђргђ йљрњ белђн
генђ билгелђнми. Ул
аныћ књћелендђ була.
Ислам дине џђрвакытта

да изгегђ, яхшылыкка љйрђтђ, аћ-бе-
лемгђ чакыра, ђхлаклылык, яхшы
сыйфатлар тђрбиялђргђ тырыша.
Халкыбызныћ рухы кљчле булып ка-
луга шулар бик нык ярдђм итте. Со-
ћгы вакытта дингђ караш яхшы якка
њзгђрде. Дин њсешенђ дђњлђтнећ дђ
ярдђме зур. Ђ бит элек киресенчђ -
зыян китерђлђр, каршылыклар туды-
ралар иде. Хђзер кешелђргђ дин то-
тарга ярдђм итђлђр. Болар барысы да
рухныћ нык булуына ярдђм итђ. Го-
мумђн алганда, татар кешесенећ
рухы ђлегђ ныклы. Урта буын вђкил-
лђрендђ дђ менђ бу рух сынмаган.

Кешенећ рухы - ул дин генђ
тњгел, ул традициялђр, йолалар, го-
реф-гадђтлђр дђ. Болар џђммђсе дђ
ата-бабадан бирелђ, буыннан-буын-
га књчеп бара. Татарларда яхшылык-
ка омтылу, ђдђп-ђхлак нормалары,
иманлы, изге књћелле, яхшы, иге-
лекле булу кебек сыйфатлар башка
халыкларга караганда књбрђк сак-
ланган. Кыенлыклар булса да,
килђчђккђ љмет зур. Россия ќђмгы-
ятендђ хђзер авыр чор. Икътисади
кризиска караганда рухи кризис
кљчлерђк. Ќђмгыять алга бик авыр
темплар белђн бара. Авырлыклар

кычкырып тормаса да, моны анализ
ясый белгђн кеше њзе књрђ. Без књп
яктан упкынга тђгђрибез кебек.
Ђмма шулар арасында татарлар
ныклырак, ышанычлырык. Бу њзе њк
рух дигђн сњз. Аныћ эчендђ рухы
булмаса, ул књћел тљшенкелегенђ
(депрессиягђ) бирелер иде. Юкмы-
ни урамда хђер сорашып, эчђргђ со-
ранып йљрњчелђр? Боларыныћ рухы
ул хђтле нык дип ђйтеп булмый.
Хђлбуки, "бомж"ларныћ да бљтене-
сен имансыз, начар кеше дип ђйтмђс
идем. Алар арасында да тљрле бђхет-
сезлеккђ очраганнары, объектив
сђбђплђр белђн шундый кљнгђ кал-
ганнары бар. Ни генђ дисђк тђ, ке-
шелектђн чыккан кешелђр - тотрык-
сыз алар, рухлы кешелђр тњгеллђр.

Кешенећ рухы кљчле булса, ул
ачка њлсђ њлђ, лђкин кешенећ кесђ-
сенђ керми, урламый, кеше њтерми
яисђ аны ќђберлђми. Нђкъ менђ
хђзер Россия ќђмгыятендђ елдан-ел
артуга бара торган тискђре књре-
нешлђр алар шул сђламђт рух бул-
маудан килђ. Рухы бозыла барган ке-
шедђ љмет, ышаныч юк, ул гел
тљшенкелеккђ бирелђ торган була.

P.S. Шушы кљннђрдђ генђ
танылган галим Рњзђл Абдулла-
ќан улы Юсуповныћ яћа китабы
табадан тљште (Юсупов Р.А. Уй-
ларымда кайтам њткђннђремђ...
Возвращаясь к дням минув-
шим… - Казан: Сњз, 2011. - 352 б.).
Без аны ихлас књћелдђн чиратта-
гы бай иќат ќимеше дљнья књрњ
белђн тђбрик итђбез, галимгђ зур-
дан-зур ућышлар џђм сђламђтлек
телибез. Китап белђн якыннанрак
газетабызныћ килђсе саннарын-
да таныштырырбыз.

Нияз САБИРЌАНОВ
ђзерлђде


