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МЂЊЛИД АЕ
МЉБАРЂК БУЛСЫН!

22222 4444433333

"Китапка хљрмђт
Коръђннђн
башланган"

МиллилекМЕ, динилекМЕ?

ЧАЛЛЫ
Мђњлид ае ућаеннан, мљхтђсиб-

ђтнећ Нур-Ихлас мђчетендђ, ГЭС
мђхђллђсендђ, шулай ук Ђбњзђр мђче-
те янындагы пансионатта "Мљнђќђт
кичђсе" оештырылачак.

"Мондый кичђ мљхтђсибђттђ бе-
ренче тапкыр њткђрелђ, шућа да мах-
сус ђзерлеклђр бара. Чарага олы џђм
урта буын вђкиллђрен генђ тњгел,
яшьлђрне дђ кызыксындырырга ты-
рышачакбыз, шул рђвешле буыннар
арасындагы бђйлђнешне яћартырбыз
дигђн љмет бар", - дип билгелђп њтте
Чаллы имам-мљхтђсибе Ђлфђс хђзрђт
Гайфуллин.

КАМА ТАМАГЫ
Районныћ Ќђмигъ мђчетендђ

ислам дине нигезлђре буенча курслар
дђвам итђ. Имам-мљхтђсиб хђбђр
иткђнчђ, дњшђмбе, сишђмбе џђм
пђнќешђмбе кљннђрендђ укуларга
хатын-кызлар йљри. Ир-атлар пђнќе-
шђмбе кљнне ќыела. Мљселманнарга
ућайлы булсын љчен, курслар ахшам
намазыннан соћ - кичке вакытта
њткђрелђ.

Мђњлид ае ућаеннан, авыл
мђчетлђрендђ дђ бђйрђм мђќлеслђре
оештырылачак.

БАУЛЫ
Биредђ мђктђп укучылары ара-

сында ић яхшы рефератка бђйге игъ-
лан ителгђн. Иќади эшнећ темасы -
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) тор-
мышы. Район имам-мљхтђсибе Ис-
мђгыйль хђзрђт Биккинин билгелђп
њткђнчђ, килђсе атна башында
мљхтђсибђттђ имам-хатыйблар
ќыелышы узачак.

ТЊБЂН КАМА
РИУ, килешњ буенча, Тњбђн

Кама шђџђрендђге "Рисалђ"
мђдрђсђсе шђкертлђрен уку ђсбапла-
ры белђн тђэмин иткђн. "Вђгъдђ
ителгђн китапларныћ ђлегђ бер љлеше
генђ кайтса да, булганнарын инде
шђкертлђрнећ кулларына тапшырып,
уку-укыту барышында куллана баш-
ладык", - диде мђдрђсђ директоры
Рафикъ хђзрђт Исламгалиев.

ЂГЕРЌЕ
Мђњлид ае кысаларында район-

ныћ Ќђмигъ мђчетендђ 28 гыйнвар
кљнне мљселманнар ќыены њтђчђк.

Якын кљннђрдђ мљхтђсибђттђ
имам-хатыйблар ќыелышы да узачак.
"Ќыелышта њткђрелђсе чаралар,
дини-агарту эшлђре, мљселманнарны
борчый торган кљнњзђк мђсьђлђлђрне
яћабаштан карап чыгачакбыз џђм
њзара фикер алышачакбыз", - дип бил-
гелђп њтте Ђгерќе мљхтђсибе Ранил
хђзрђт Якупов.

МЉСЛИМ
Мљслим мљхтђсибе Мљнир

хђзрђт Борџанов хђбђр иткђнчђ, би-
редђ сђламђт яшђњ рђвеше алып ба-
руга зур игътибар бирелђ. Мљселман
яшьлђре љчен дњшђмбе џђм пђнќеш-
ђмбе кљннђрендђ спортзалга, якшђм-
бе - бассейнга йљрњ оештырылган.
Шул рђвешле, мђчет каршындагы
дини укулар физик књнегњлђр белђн
бергђ чиратлаштырып алып барыла.

ЧИСТАЙ
Узган атна ахырында район

имамнары катнашында мљхтђсибђт
утырышы булып узган. Мљгаллимнђр
белђн уку-укыту программаларыныћ
Диния нђзарђте тђкъдим иткђн про-
граммаларга туры килњ-килмђве
ачыкланган. Теркђњ документлары
буенча имамнар белђн књп кенђ сора-
уларга ачыклык кертелгђн. Муллалар-
га брошюра рђвешендђ ќомга вђгазь-
лђре таратылган.

Мђгълњматлар ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ

рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Ачлык  елында
балалар  язмышы

Аллаџы Сњбхђнђџњ вђ Тђгалђгђ
мактауларыбыз булса иде!
Ђссђламегалђйкем вђ рахмђ-

туллаџи вђ бђрђкатњџњ!
Мљхтђрђм дин кардђшлђребез!

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте
џђм шђхсђн њз исемемнђн барлык
мљселманнарны да Раббигыль-
ђњвђл ае башлануы белђн ихлас-
тан котлыйм!

Бу ай - Аллаџы Тђгалђнећ
сљекле рђсњле, Ахырзаман
пђйгамбђре Мљхђммђд (сгв)
дљньяга килгђн ай. Шућа књрђ
Раббигыль-ђњвђл ае исламда
ђџђмиятле айларныћ берсе сана-
ла. Коръђн ашлары, дини
мђќлеслђр њткђрњ, бергђ ќыелып
Пђйгамбђребезгђ (сгв) салават-
лар ђйтњ, дога кылу - бу айныћ
књркђм гадђтлђреннђн. Татарстан

мђчетлђрендђ, мљселман уку
йортларында, мљселманнар
яшђгђн џђр йортта бу матур дини
йолалар гасырлар буе сакланып
килђ.

Раббигыль-ђњвђл аеныћ мо-
гќизасы - Пђйгамбђребезнећ
(с.г.в) туган кљне. Аны ислам ди-
нендђ Мђњлид дип атыйлар.
Ђлеге кљн мљселманнарны изге,
игелекле гамђллђр кылырга ча-
кыра. Пђйгамбђребезнећ (с.г.в)
тормыш-яшђеше џђр мљселман
љчен љлге, њрнђк булып тора. Ул
њзенећ кылган гамђллђре белђн
мљселманнарны сабырлыкка, их-
ласлылыкка, рухи кыйммђтлђр-
не сакларга чакырды. Аныћ тор-
мыш юлы, џђр гамђле - яшђеше-
безнећ нигезе. Пђйгамбђребезнећ
(сгв) џђр сулышы, џђр сњзе
мљселманнар љчен аерым
мђгънђгђ, зур кыйммђткђ ия. Ул

кушканнарны њтђп, без рухыбыз-
ны гына чистартып калмыйбыз,
ђ ђхлак югарылыгына ирешђбез,
игелекле гамђллђребезне артты-
рабыз.

Барчабызга да Кыямђт
кљнендђ Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ
Тђгалђнећ рђхим-шђфкатенђ џђм
Пђйгамбђребезнећ (сгв) шђфђга-
тенђ ирешергђ насыйп булса иде.

Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ
џђрбарчабызга да иман ныклы-
гы, ике дљнья бђхете насыйп
ђйлђсђ иде. Барлык изге эшлђре-
без џђм башлангычларыбыз да
Аллаџы Тђгалђнећ рђхим-
шђфкате белђн эшлђнсђ иде.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт

ФЂИЗ

Россиядђ соћгы ике дистђ елда
мљселманнар арасында миллилек
мђсьђлђсе алгы чиккђ чыга бара,
бђхђсле проблемага ђйлђнђ, чљнки
Татарстан, Башкортстаннан тыш,
мђчетлђрне татар телле булудан
актив рђвештђ рус телле итњгђ
кљчлилђр. Ђгђр инде моћа каршы
нђрсђдер ђйтелсђ, татарны милли
эгоизмда гаеплђп кенђ калмыйча,
тагын бер њтергеч аргумент ки-
терђлђр: "Совет вакытында сез
дини белемне югалттыгыз, сездђ
дин калмады", - дип авызны ябар-
га омтылалар.

Алай икђн, ислам динендђ телгђ
мљнђсђбђтнећ ниндилеген, бђлкем, чит

иллђрдђн карарга кирђктер? Ул урыннарда
динне тыю бездђге белђн чагыштырганда, юк
диярлек иде, димђк, аларныћ дин галимнђре
хата эшлђмђгђннђрдер, телгђ дљрес карашта
торгандыр?

 Беренчедђн, Баћладеш мисалын карап
њтик. Ул бњгенге кљндђ бђйсез дђњлђт, "баћла-
деш" сњзе њзе њк "бђћгалилђр иле" дип тђрќемђ
ителђ. Бђћгали миллђте вђкиллђре Баћладеш-
тан тыш шулай ук Кљнбатыш Бђћгалия исемле
Џиндстан штатында да яшилђр. XX гасырныћ
уртасына хђтле Бђћгалия Џиндстан составын-
да иде, ђ ул њз чиратында инглиз колониясе иде.
Мђгълњм ки, 1947 елда Џиндстан бђйсез дђњлђт
итеп игълан ителде, ђмма аныћ территориясе
дини билгелђмђ буенча бњленде: мљселманнар
яши торган урыннар Пакыстан дђњлђтен
тђшкил итте, димђк Џиндстан исемле инглиз
колониясе нигезендђ ике бђйсез дђњлђт хасил
булды: Џиндстан џђм Пакыстан.

Бњгенге бђйсез
Баћладеш дђњлђте 1971
елныћ 26 мартында
барлыкка килде: ул
бердђм Пакыстан Ис-
лам Республикасы
исемле дђњлђттђн
бњленеп чыкты. Ни
љчен соћ Ислам
дђњлђте бњленде? Баћ-
ладеш булган Кљнчы-
гыш Бђћгалиядђ
мљселманнар гына яши
ич? Кљнбатыш Бђћга-
лиядђ исђ индуист
булган бђћгаллар кал-
ды.

 Димђк ђле ча-
гыштырмача безгђ
якын заманда дљньяда
яћа миллђт калыплан-
ды - баћладешлар -
алар бер телдђ
сљйлђшсђлђр дђ,

Кљнбатыш Бђћгалия халкыннан аерым, чљнки
диннђре тљрле џђм пакыстанлылардан да
аерылдылар, чљнки бер диндђ булсалар да, тел-
лђре аерым.

 Баћладеш ќирлегендђ Ислам ђле XIII га-
сырда ук тарала башлый. Аны ќирле бђћгал-
лар бик телђп кабул итђ, чљнки халыкны кас-
таларга бњлгђлђгђн индуизм дине гаделсез дип
санала. Исламны дђгъват итњ њз нђтиќђсен
бирђ: инглиз колонизаторлары 1872 елда
њткђрелгђн ќанисђп алу мђгълњматларына ка-
раганда, Бђћгалиядђ ул вакытта мљселманнар
књпчелекне тђшкил иткђн.

Бер провинцияне тђшкил иткђн Бђћгалия
дини состав буенча икегђ аерымлана башлый:
кљнбатышта - индуистлар, ђ кљнчыгышта -
мљселманнар књпчелекне тђшкил итђ.

1906 елда Даккада Џинд мљселман лигасы
оештырыла. XX гасырныћ башында ук инг-
лизлђр "бњлгђлђ џђм хакимлек ит" принцибын-
нан чыгып, Бђћгалияне икегђ бњлђргђ телђ-
делђр, мљселманнар моны хуплады, индуслар
исђ каршы чыкты: алар бердђм мђдђни мирас
турында џђм бердђм бђћгђл миллђте турында
тукыды.

Џиндстан исемле британ колониясе бђйсез-
леккђ бару процессында икегђ бњленде - ул ва-
кытта бђћгаллар башка мљселман халыклар
белђн бергђлђп яћа шђргый дђњлђт коруга то-
тындылар, аћа исемне дђ Пакыстан дип, ягъни
"чиста ил" дип куштылар.

Шул бердђм Пакыстан ике - Кљнбатыш
џђм Кљнчыгыш љлештђн гыйбарђт иде.

Бер дђњлђт кысаларда бђћгаллар њзлђрен
кимсетелгђн дип тиз хис итђ башлады, чљнки
1948 елда урду теле - бердђнбер дђњлђт теле
буларак игълан ителђ. Фђкать 1954 елда гына
бђћгал теле икенче дђњлђт теле статусына
ирешђ ала. Књрђбез ки, халыкныћ туган телен
кимсетњ, санга сукмау сђяси нђтиќђлђргђ ки-
терђ. Пакыстанныћ ике љлеше ерагая бара џђм,
ниџаять, 1971 елда хђтта њзара сугышка барып
ќитђлђр.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ

Коръђн елы:
Болгар чоры изге китап

књчермђсе реставрация кљтђ



№4 (121) 4-раббигыль-ђњвђл-14332 ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

КОРЪЂН ЕЛЫ:КОРЪЂН ЕЛЫ:КОРЪЂН ЕЛЫ:КОРЪЂН ЕЛЫ:КОРЪЂН ЕЛЫ:

Болгар чоры изге китап
књчермђсе реставрация кљтђ

Мин кем?

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

1971 елда азатлык сугышында бђћгаллар
ќићђ џђм Бђћладеш дђњлђте пђйда була.

Шушы тарихи вакыйгалардан гыйбрђт
алырга кирђк - џђр халык њз туган телен
хљрмђт итђ, аны сакларга омтыла. Џђм дини
бердђмлек идеясен битлек итеп файдаланып,
башка халык телен кимсетњ озакка сузыла
алмый шул. Њзара нђфрђт барлыкка килђ.
Безнећ Россия шартларында да татар телле
мђчетлђрне саклыйсы иде. Бђћгалларны
дини яктан надан дип ђйтеп булмый ич -
аларда атеизм чоры булмаган, алар џђм
мљселманнар, џђм бђћгаллар булып калырга
телђде бит. Ислам солидарлыгы, ихванлыгы
љчен теллђреннђн ваз кичмђде. Татарларга да
андый хокук бирелергђ тиеш кебек.

МиллилекМЕ,
динилекМЕ?

Тел ягыннан тагын мисаллар китереп
була, мђсђлђн, кљрдлђр: алар да Гыйрак
эчендђге дђњлђт теленђ - гарђп теле, Коръђн
теле дип мљкиббђн китмђде, ђ њз туган тел-
лђре љчен корал тотып сугышып хђзер фак-
тта табигый статуска ия булды: џђм кљрдлђр,
џђм мљселманнар булуга ирештелђр.

Россиядђ татар мђчетлђрендђ туган тел-
не кысрыклау тђќрибђсе хђзер њзенђ књрђ
бљтендљнья књлђмендђ бер казаныш булып
таныла. Менђ ни љчен татар ваџџабиларын
бик телђп башка иллђргђ интенсив рђвештђ
дђшђлђр, чљнки алар ваџџабилыкныћ эффек-
тивлыгын књрсђтњче экспонат ролен њти.-
Милли њзенчђлектђн колак кагу, миллилек-
не ќую кебек феномен бик књп кљчлђрнећ
хыялы. Ул максатка књп дђњлђтлђр ирешергђ
тели - њз азчылыкларны эретњ максатында.
Шуныћ љчен, ђлбђттђ, татар ваџџабиларныћ
"изге рус" телен мљкатдђс санаулары, туган
теллђреннђн ваз кичњлђре шундый бердђм
кызыксыну џђм телђктђшлек уятты, кай-
берђњлђрдђ сњнеп барган љметлђрен ялкын-
ландырды.

 Якын килђчђктђ без менђ шушы сђяси
заказ барлыгын белеп, аћлап эш итђргђ ти-
ешбез. Татар телле мђчет феноменын сак-
лау - ул глобаль њлчђмле бер вазифадыр.
Татарларга џђм татар, џђм мљселман булып
сакланасы иде. Ул вакытта миллилек белђн
динилек арасында каршылык юкка чыгар
иде.

Вђлиулла ЯКУПОВ,
тарих фђннђре кандидаты

Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте тарафыннан 2012 ел -
Коръђн елы дип игълан ителде.
Шул ућайдан, "Intertat.ru" газета-
сында изге китапныћ татар хал-
кы белђн бђйле бай тарихына,
басылу-таралу њзенчђлеклђренђ
багышланган язмалар сериясе
дђ башланды.

Китапханђ байлыгы
кулъязмалардан

башлана
Казан (Идел буе) федераль университе-

тындагы Н.Лобачевский исемендђге фђнни
китапханђнећ кулъязмалар џђм сирђк китап-
лар бњлеге серле бер китап мђгарђсен
хђтерлђтђ. Биредђ шђрык кулъязмасын ќыю
традициясе 1807 елдан башлана, узган гасыр-
ныћ утызынчы елларында университет ки-
тапханђсенђ татар голђмђлђренећ шђхси мил-
кендђге гарђп шрифтында булган кулъязма-
лар џђм китаплар керђ. 1963 елдан башлап
университетныћ татар галимнђре Россиянећ
тљрле тљбђклђренђ оештырылган археографик
экпедициялђр вакытында табылган мећлђгђн
китаплар тупланган.

Кулъязмалар џђм сирђк китаплар бњлеге
баш китапханђчесе, 1803 елда дљнья књргђн
џђм "Казан басмасы" дип танылган беренче
басма Коръђннећ 2005 елда репринт нљсхђсен
эшлђњче Нурия ханым Гђрђева ђйтњенђ ка-
раганда, бњгенге кљндђ Казанда гарђп шриф-
тындагы татар, гарђп, фарсы теллђрендђге
барлыгы 25 мећнђн артык кулъязма туплан-
ган. "Бу сан Казан дђњлђт коллекциялђрен
Россия кићлеклђрендђ беренче урынга чыга-
ра. Сан ягыннан Дагстанда кулъязмалар ике
мђртђбђгђ књбрђктер, ђмма бер њзенчђлек бар
- андагы коллекциялђр књбесенчђ шђхси ми-
лектђ", - ди ул.

Казан университеты китапханђсендђ
ќыелган кулъязма саны 13 мећнђн арта. Шу-
ларныћ ић књп љлешен татарча язган китап-

лар тђшкил итђ. Гарђп телен-
дђге књчерелмђ китаплар
алардан азрак. Фарсы телен-
дђгелђр чагыштырмача књпкђ
ким, чљнки фарсылар њзлђре
дђ гарђпчђ язганнар. Бљтен
мљселман халыклары дини,
фђнни ђсђрлђрне гарђп те-
лендђ язарга тырышканнар.
Ул мљселман кљнчыгышында
фђн теле булган. Ђмма соћга
таба, XV-XVI гасырлардан
алып, тљрки-фарсы теллђрдђ
язылганнары арта бара.

Китапханђдђ сакланучы
борынгы кулъязмалар ара-
сында изге китап - Коръђн
књчермђлђре аерым игъти-
барга лаек. Нурия ханым алар белђн таныш-
тыра башлаганчы: "Бљтен мљселман халык-
лары Коръђн укый. Ул мљселманнар љчен Ал-
лаџы Тђгалђ тарафыннан ићдерелгђн, юл
књрсђткеч, бердђнбер изге китап. Коръђннђн
дђ књбрђк мђртђбђ књчерелгђн башка китап
юк. Књчереп язылганнарныћ ни хђтлесе без-
нећ кљннђргђ килеп ќиткђн - бу инде башка

мђсьђлђ. Тарихка књз салсак,
татар халкы књп фаќи-
галђргђ дучар булган. Бол-
гарны ќимерђ башлаган
монгол яулары, Казан хан-
лыгыныћ ќимерелње, рус
хљкњмђтенећ татарларга кар-
шы алып барган колониаль
сђясђте, совет дђњлђтенећ
икейљзлелеге... Ић беренче
чиратта халыкны борынгы
тарихыннан, диненнђн, дин
белђн бђйле мђдђниятеннђн
аерырга тырышканнар, ха-
лыкны ђйдђп барырлык
шђхеслђрен, галим-голђмђ-
сен кисеп, корбан итеп бар-
дылар", - диде.

Шулай итеп, халкыбыз-
ныћ язма (ђдђби, фђнни,

дини) мирасы зур зыян књрђ: китапханђлђр
хђрабђгђ ђйлђндерелгђн, татарларныћ бик књп
китаплары яндырылган (йљзлђрчђ мђчетлђ-
ребез китапханђлђре белђн бергђ ут белђн юк
ителде). Моннан тыш бик кырыс табигый
шартлар кулъязмаларныћ юкка чыгуына бер
сђбђп булып тора. Табигый материалдан, ма-
мыктан эшлђнгђн кђгазьгђ язылган булганга

књрђ, тиешле дђрђќђдђ сакланмасалар бик тиз
черилђр.

Шулай да, безнећ кљннђргђ килеп ќиткђн
уникаль нљсхђлђр бар, китапханђдђ аларны
књз карасыдай кадерлђп тоталар. Китапханђдђ
изге китап књчермђлђре барлыгы йљз илледђн
артып китђ. Мића калса, кайбер кулъязмалар-
ны басмалардан аерып булмый, чљнки алар
шул кадђр вак, нђфис бизђклђр белђн
бизђлгђн џђм тигез, камил итеп кулдан языл-
ган, гаќђпкђ каласыћ.

Курганнан кайткан
изге китап

1982 елда Курган љлкђсендђге Ђлмђн
авылыннан алып кайтылган Коръђн кулъяз-
масы уникаль табылдыкларныћ берсе. Ђлеге
борынгы изге китапны университетныћ эк-
спедиция тљркеменђ Ђлмђн авылында
яшђгђн Шђрифђ Таќетдинова тапшырган.

Шђрифђ ханымныћ ђти-ђнисе узган га-
сырныћ утызынчы елларында Себергђ
сљргенгђ ќибђрелгђн. Туган авылына кыз
бары тик берничђ дистђ еллар узгач кына
ђйлђнеп кайта алган. Ул борынгы китапныћ
Коръђн булуын белеп, аны яулыкка тљреп,
чоланында тычканнар тимђслек итеп элеп
саклый. Китапныћ ђлеге гаилђгђ ничек ки-
леп элђккђне билгесез. Ђ менђ тарихчылар
књзлегеннђн караганда, изге китапныћ Кур-
ган љлкђсенђ барып чыгуы бер дђ сђер хђл
тњгел. Чљнки татарлар Казан ханлыгы ќиме-
релгђч, шулай ук XVIII гасырда казаклыкка
язылгач бу якларга књплђп књченђлђр.

Ђлеге књлђмле кулъязма китап (181
кђгазь, бер битенећ якынча зурлыгы: 320 мм/
250 мм) Коръђннећ икенче яртысын тђшкил
итђ. Текстныћ ахырында књчермђнећ кайсы
елда эшлђнгђне курсђтелмђгђн. Ђммђ палео-
график билгелђр (кђгазь сыйфаты, язу њзен-
чђлеклђре џђм башкалар) бу нљсхђ XVI-XVII
гасырлар киселешендђ эшлђнгђнен шиксез
раслый икђн. Бик тђ оста каллиграф тара-
фыннан язылган кулъязма булган. Лђкин ул
шактый зыян књргђн.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Ерактагы кояш яктырак дигђн-
дђй, без еш кына чит иллђр, ерак
халыклар тарихын њз тарихы-
быздан да яхшырак белђбез. Та-
ныш булмаган яклар безне књб-
рђк кызыксындыра.

Болгар турында мин беренче тапкыр
ђниемнђн ишеттем. Дљресрђге, ул язганнар-
дан укыдым. Болгар минем књз алдыма мул
њлђннђрдђ уйнаклаган атлар, кулына елан
чыбыркы тоткан тиен бњрекле малайлар, ауга
барырга ќыенган ир-егетлђрдђй шаулый тор-
ган урман, тынгысыз Идел булып килеп бас-
ты. Тарих дђреслђрендђ дђ мин Болгар вакый-
галарын ђнђ шул ќирлеккђ куеп књзаллый
идем.

Болгарны беренче тапкыр X сыйныфта

укыганда  књрдем. Физкультура укытучыбыз
безне ќыенга алып барды. Идел буенда
тирмђлђр корып (ул тирмђлђрнећ солдат па-
латкалары булуы бу очракта мљџим тњгелдер)
урнашканнан соћ, без учакка утын эзлђргђ
дип таралыштык. Дљрес, утын - сђбђп кенђ
иде. Асылда, џђркайсыбыз Болгар чорыннан
калган чњлмђк кыйпылчыклары, Алтын Урда
чорыннан калган тђћкђлђр тапмабызмы дип
љметлђндек. Без тапсын диеп качып калган
берђр тђћкђ булырга тиештер бит инде?
Лђкин мин, артык хыялланыпмы, бљтенлђй
башка якка китеп барганмын. Беренче тап-
кыр ќђмђгать намазын књрњем шунда булды.
Андагы ак яулыклы ђбилђрнећ берсе: "Баба-
ларыбыз ислам динен шушы туфракта кабул
иткђннђр", - дип аћлатты. Аћа кадђр ђле ми-
нем Ибне Фадлан язмаларын укыганым юк

иде.
Соћрак, инде университет-

та укыганда, бу ќиргђ ешрак
килђ (кайта?) башладык. Оста-
зыбыз Гамирќан абый Дђњлђт-
шин лекциялђреннђн соћ, Бол-
гар безнећ љчен Татарстандагы
матур урыннан бигрђк, њткђне-
без яши торган кадерле ќир-
леккђ ђверелде. Џђм њзебезнећ
кем булуыбызны, ни љчен
шушы туфракта яшђвебезне
онытмас љчен, Болгарга сокла-
нырга гына тњгел, ђ аны саклар-
га да кирђклеген аћладык.

Йолдыз МИЋНУЛЛИНА,
шагыйрђ
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АЧЛЫК  ЕЛЫНДА  БАЛАЛАР  ЯЗМЫШЫАЧЛЫК  ЕЛЫНДА  БАЛАЛАР  ЯЗМЫШЫАЧЛЫК  ЕЛЫНДА  БАЛАЛАР  ЯЗМЫШЫАЧЛЫК  ЕЛЫНДА  БАЛАЛАР  ЯЗМЫШЫАЧЛЫК  ЕЛЫНДА  БАЛАЛАР  ЯЗМЫШЫ
ТАССР тљзелњнећ
беренче елларын-
да (ХХ гасырныћ
егерменче елла-
ры) татар халкы
кичергђн ачлык
фаќигасе - тари-
хыбызныћ ић ко-
точкыч, ић авыр
битлђредер. Бу
хакта галимнђре-
без язды инде џђм,
сђбђплђрен ана-
лизлап, дљрес бђя
дђ бирделђр. Тик

шушы афђт вакытында балалар-
га џђм бигрђк тђ сугыш ятимнђ-
ренђ игътибар ничек булуы, алар-
ны саклап калу љчен нинди чара-
лар књрелње хакында махсус
хезмђтлђр юк дияргђ була. Дљрес,
архивларда кайбер материаллар
саклана ђле.

Искђ тљшерик: Россия, шул исђптђн Ка-
зан губернасы 1914 елдан бирле љзлексез су-
гыш хђлендђ. Халык хуќалыгында тљп кљчлђр
булып књбрђк хатын-кызлар кала (ирлђрне
гомуми мобилизация белђн сугышка алып то-
ралар). Атлар да, эш кораллары да ќитешми,
тиешенчђ эшкђртелмђгђн ќирдђ иген ућышы
кими. Ђ ќитештерелгђн ашлыкны "бњлешњ-
че"лђр књбђя. Мђгълњм булганча, ВЦИКныћ
(БЊБК) 1918 елныћ 13 маенда кабул ителгђн
декреты нигезендђ авылларга про-
дотрядлар ќибђрелђ, џђм халыктан
икмђк ќыю кампаниясе башланып
китђ. Ђ 1919 елдан, продразверстка
планы кертелеп, икмђк крестьян ху-
ќалыкларыннан кљчлђп,
мђќбњрилђп алына башлый џђм су-
гыш беткђнчегђ кадђр дђвам итђ.
Дљрес, Совет хљкњмђте икмђкне про-
мышленность товарларына (чђй,
шикђр, тоз, керосин, мануфактура
џ.б.) алыштырырга вђгъдђ бирђ-би-
рњен, тик ул тормышка ашырылмый.
Шунлыктан крестьяннарда икмђкне
књплђп ќитештерњгђ кызыксыну да
кими тљшђ.

1920 елда бик авыр сђяси џђм
икътисади шартларда Татарстан рес-
публикасы оеша. Бу ел тарихта ко-
рылык елы булып та кереп кала.
Ђмма табигать шартлары авыл хуќа-
лыгы љчен бик кыен булуга карама-
стан, 1920 елныћ башында ук Татар-
станга 10 миллион 120 мећ пот икмђк
хђзерлђњ планы йљклђнђ. Башында
Сђхипгђрђй Сђетгалиев торган Та-

(Татар "голодомор"ына - 90 ел)
тарстан хљкњмђте шушы планны њтђргђ ке-
решђ. Республикада љч продтрибунал оеша.
Алар, телђсђ кайсы вакытта хљкем чыгарырга
вђкалђтле булып, телђсђ кемне тљрле мђќбњри
эшлђргђ ќибђрђ алган. Икмђк планы џђр ху-
ќалыкка тулаем килеш чђчњ мђйданыннан
чыгып таратыла. Гаилђдђге кеше саны исђпкђ
алынмый. Кем дђ булса разверстканы њтђми
икђн, аныћ планын бљтен авыл халкы њтђргђ
тиеш була. Мондый коточкыч карар бер илдђ
дђ, бер халыкка карата да кулланылмаган (Та-
џиров И.Р. Гасырлар чатында. - Казан: Мас-
тер-Лайн, 1998. - Б. 239-240).

Халыкка хђтта чђчњ орлыгы да калды-
рылмый. Нђтиќђдђ план арттырып њтђлђ.
Алай гына да тњгел, Татарстаннан 500 мећ
потка якын ит, 2 миллион пот чамасы бђрђћге,
30 миллион данђ йомырка, 25 мећ пот май,
8880 пот бал, 13276 пот йон, 4838 пот ќитен,
4639 пот киндер сњсе џђм ђле шулар љстенђ
печђн, утын, хђтта 227344 данђ тире ќыела.
Шулай итеп, Татарстан халкы, С.Сђетгалиев-
нећ Совет хљкњмђтенђ књрсђткђн тырышлы-
гы нђтиќђсендђ, килђсе 1921 елгы корылык
алдында бљтенлђй диярлек азык-тљлексез
калдырыла (Вђлиев Р.К. Љзелгђн дога. - Ка-
зан: Татарстан китап нђшрияты, 2007. - Б. 23.)
1920 елда Татарстанда йорт хайваннарыныћ
саны 75 процентка кими. Ачлык
кљчђйгђннђн-кљчђя бара џђм ул њзе белђн та-
гын бер афђтне китерђ. Ул да булса - тиф авы-
руы. Ачлыкка џђм ялангачлыкка дучар
ителгђн, зђгыйфьлђнгђн халык бу коточкыч
авыруны ќићђ алмый. Њлњчелђрнећ саны
1920 елда 218 мећнђн дђ артып китђ.

1921 елда килгђн корылык аннан алдагы
елга караганда коточкычрак дђрђќђдђ була,

ђмма ачлык 1921 елныћ кышында ук коточ-
кыч дђрђќђгђ ќитђ. Кыш бик салкын
килгђнгђ, ашарга эзлђп чыгучыларныћ књбе-
се тућып њлђ. Йорт хайваннары суелып бетђ
диярлек. Авылларда этлђр, мђчелђр ашалып
бетђ... Кабер казырга, мђетлђрне књмђргђ ке-
шелђрнећ кљче ќитми. Юлда, урамнарда њлеп
ятучылар књбђя. Мондый шартларда ић авыр
хђлдђ калучылар балалар булганын аћлау
кыен тњгел. 1920 елда Татарстанда барысы
1208875 бала исђплђнђ. Алар арасында дњрт
яшькђ кадђргелђр барысы  - 313842, биш
яшьтђн ќиде яшькђчђ - 267653 џђм сигез
яшьтђн алып унбиш яшькђ кадђрге 627380
бала була. Шуларныћ 253892се - ятимнђр,
димђк, дђњлђт тђрбиясендђге балалар. Тагын
Мђгариф џђм Сђламђтлек саклау халык ко-
миссариатларына караган балалар йортла-
рында барысы 36080 бала тђрбиягђ алына.
Архив материалларында књрсђтелгђнчђ, ђлеге
балаларныћ да књбесе туйганчы ашаудан
мђхрњм ителђ, чљнки республикада азык
ќитешми. Шуныћ љстенђ, књбесенећ кием-
салымы да бик кызганыч хђлдђ, књп балалар
салкын тиеп, љшеп њлђргђ мђќбњр була.

1922 елныћ гыйнварына алынган
мђгълњматларга караганда, Татарстанда инде
барысы 2 млн 400 мећнђн артык кеше ачлык
афђтеннђн интегђ. Шушы елныћ кышында
бары бер атна эчендђ ачлыктан џђм тифтан
њлњчелђр саны 4 мећ кешедђн артып китђ.

Ач балаларны џђм, гомумђн, Татарстан
халкын коткару љчен берни дђ эшлђнмђгђн
дия алмыйбыз. 1921 елда ачлык Идел буе
љлкђлђренђ дђ тарала башлагач, Совет
хљкњмђте ќитђкчелђре, шул исђптђн В.Ленин
дљнья халкына ярдђм сорап мљрђќђгать

итђргђ мђќбњр була. М.Горький,
Америка халкыннан ярдђм сорап,
балаларныћ ачтан тилмерњлђре
хакында яза.

Ниџаять, 1921 елныћ 18
июлендђ М.Калинин ќитђкчеле-
гендђ Ачларга ярдђм оештыру
буенча Њзђк комиссия (Помгол)
тљзелђ. Шундый ук комиссиялђр
тиз арада ачлыктан интеккђн
љлкђлђрдђ дђ оештырыла. Татар-
станда 28 июльдђ тљзелгђн ко-
миссияне Башкарма комитет
рђисе Рђњф Сабиров ќитђкли.

Ачлык вакытында књренек-
ле дин ђџеллђренећ тићдђшсез
фидакарьлеклђре хакында
ђйтмичђ булмый. Эчке Россия џђм
Себер мљселманнары Њзђк Диния
нђзарђте мљфтие Галимќан Бару-
ди, ярдђм сорап, бљтен дљньядагы
мљселман халкына мљрђќђгать
итђргђ дигђн карарга килђ.
Нђзарђт казые К.Тђрќемани
Мђскђњдђге Њзђк комиссия ђгъза-
сы була. Алар ярдђме белђн

Тљркия џђм Мисыр халкыннан ярдђм сорарга
књренекле мђгърифђтчелђрдђн Таџир Ильяси,
Гобђйдулла Буби, ђ Тљркестанга С.Иманколый
китђ. Аларныћ сђфђрлђре ућышлы була. Њзе
сугыш хђлендђ булуга карамастан, Тљркия
халкыныћ татарлар љчен књрсђткђн ярдђме
аеруча игътибарга лаек.

Казан губернасыннан 1917 елдан соћ чит
иллђргђ китђргђ мђќбњр булган мљџаќирлђ-
ребез дђ ярдђм оештыра. Бу эштђ Казаннан
киткђн В.Апанаев џђм Троицкида мљгал-
лимђлђр ђзерлђњ мђктђбе ачкан Г.Яушева
башлап йљри.

1920 елда Казан шђџђрендђ балалар љчен
27 ашханђ ачылып, аларда 2400 баланы аша-
ту књздђ тотыла. Россиянећ икмђкле
љлкђлђренђ озату љчен Казанда Мђгариф ко-
миссариаты каршында эвакуация бюросы
оеша. Аныћ ќитђкчесе итеп РКП(б) љлкђ ко-
митетыныћ хатын-кызлар бњлеге ќитђкчесе
џђм Мђгариф комиссариаты коллегиясе
ђгъзасы Зљџрђ Баимбђтова билгелђнђ. Урам-
нарда, пристань, вокзалларда ачлыктан ше-
шенгђн, ертык киемнђрдђн тђннђрендђ ќан-
нары кљч-хђл белђн сакланып торган бала-
ларга беренче ярдђмне књрсђтњ љчен 291
пункт ачыла. Ђлеге пунктларда эшлђргђ
РКП(б) љлкђ комитетыныћ хатын-кызлар
бњлеклђре каршындагы делегатлар ќыелыш-
лары ђгъзалары тартыла. Алар балаларга да-
рулар, кием-салым џђм хђтта ашханђлђр љчен
савыт-саба (чљнки ашханђлђрнећ кайберлђ-
рендђ 80 балага 1 кашык туры килгђн) ќыю
белђн шљгыльлђнђ. Нђкъ менђ алар тырыш-
лыгы белђн балалар љчен "Балалар атналы-
гы", "Кызыл Хач атналыгы", "Ачларга ярдђм
итњ атналыклары" оештырыла. Икмђкле
љлкђлђргђ озатылачак балаларны башта
беттђн арындырырга, мунча кертергђ, љс ки-
емнђре табарга кирђк була. "Њзлђре дђ ач ха-
тын-кызлар балаларны коткару љчен чын
кљрђш фронты ачтылар", - дип яза хатын-
кызларны оештыручы, танылган журналист
Абруй Сђйфи (Сђйфи А. Татар хатын-кыз-
лары азатлык юлында. - Казан, 1927. - Б. 45).

Балаларны поездларда озата бару да књп
кенђ очракта хатын-кызларга џђм югары уку
йортлары студентларына йљклђтелђ. Респуб-
ликадан барысы 15 мећнђн артык бала тиз
арада башка тљбђклђргђ озатыла.

1921 елныћ 3 сентябрендђ Казанга Аме-
риканыћ ачлыкка каршы кљрђш комиссиясе
(АРА) вђкиллђре килђ. Башында Г.Гувер тор-
ган бу комиссия ђгъзалары килњ белђн бала-
лар учреждениелђрен књзђтњ астына ала.
Алар, њз машиналарына тљяп, азык-тљлекне
кантоннарга озата башлый. "Америкалылар
алып килгђн ризыкныћ беренче партиясе 50
мећ баланы ашатырга ќитте, - дип яза "Жизнь
национальностей" газетасы. - Тагын 150 мећ
балага ќитђрлек азык-тљлек шушы елныћ 1
октябренђ килеп ќитђчђк.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Казанныћ Иске татар бистђсенд-
ђге кайбер агач йортларны тљзек-
лђндерергђ вђгъдђ итђлђр.
Џђрхђлдђ моћа љмет бар. Шулай
да, Татарстан урман хуќалыгы
министрлыгы тљзеклђндерњ ту-
рында аћлатмалар бирергђ ашык-
мый.

2011 ел азагында узган кићђшмђлђрнећ
берсендђ Татарстан Президенты Рљстђм Мић-
неханов Иске Татар бистђсендђге агач йорт-
ларны џичшиксез саклап калырга кирђклеген
ассызыклады. "Агачтан салынган йортлар ту-
ристларны џђм тарихчыларны ќђлеп итђ џђм
ђлеге кызыксыну ел саен арта торачак", - диде
республика башлыгы.

Тљзеклђндерњ џђм яћадан тљзњ эшен (йор-
тларныћ зур љлеше инде ќимерелгђн - алар-
ны торгызу мљмкин тњгел) Рљстђм Мићнеха-
нов Татарстан урман хуќалыгы министрлы-
гына тапшырды. Министрлык карамагына
Арча, Саба, Яшел њзђндђ агач эшлђре белђн
шљгыльлђнњче берничђ оешма керђ. Аларда
эшлђњче осталар тарихи биналарны фото-
рђсемнђр, эскизлар џђм сакланып калган про-
ектлар буенча торгыза ала. Бер дђ гаќђп тњгел:
ул осталарныћ књбесе - авылда туып њскђн,
балта эшлђре белђн дус кешелђр.

Тик урман хуќалыгы министрлыгында
тљзеклђндерњ эшлђре кайчан башланачагын

ђле џаман ђйтђ алмыйлар. "Безнећ мини-
стрлыкка барлыгы сигез йорт тапшырылды.
Тик эшне кайчан башларбыз - њзебез дђ бел-
мибез. Чљнки ул йортларныћ документлары ђле
ђзер тњгел. "Белгечлђребез бар, алар тарихи
йортларны тиешле рђвештђ торгыза алачак",
дип сљйлђделђр "Азатлык" хђбђрчесенђ мини-
стрлыкныћ матбугат хезмђтендђ.

Беренче чиратта Каюм Насыйри урамы, 24,

26 џђм Габдулла Тукай урамы, 72 нче йорт ад-
ресы буенча урнашкан биналарны џђм Шиџа-
бетдин Мђрќани йортын (К.Насыйри урамы, 10
нчы йорт) тљзеклђндерњ књздђ тотыла. Шулай
ук, Казанныћ Киров районындагы Гладилов
урамында бер бина да торгызылачак. Ул кай-
чандыр сђњдђгђр Алафузовлар милке булган.

Биналар тљзеклђндерелгђннђн соћ, алар-
да Татарстан урман хуќалыгы министрлыгы

КАЗАНГА  ТАТАР  РУХЫ  КАЙЧАН  КАЙТЫР?
карамагындагы оешмалар урнашачак.

Шиџабетдин ТР Фђннђр академиясенећ
Мђрќани исемендђге Тарих институты дирек-
торы урынбасары Радик Салихов фикеренчђ,
тљзеклђндерђсе йортлар дљрес сайланган.

Мђрќани мђчете књп кенђ туристик мар-
шрутларга кертелгђн. Туристлар Каюм На-
сыйри урамына мђчетне карарга дип килђ. Ђ
мђчет тирђсендђ бернђрсђ юк. Шућа књрђ ђлеге
урамда урнашкан 10, 24 џђм 26 нчы йортлар-
ныћ тљзеклђндерелњен хуплыйм. Бу районда,
ниџаять, татарныћ тарихи панорамасы бар-
лыкка килђчђк дип љметлђнђсе килђ", дип
сљйлђде "Азатлык" хђбђрчесенђ Р.Салихов.

Агач йортларны, гадђттђ, авылдан Казанга
књченеп килгђн џђм байый алган татар
сђњдђгђрлђре салдырган. Алар татар йортла-
рына хас бизђклђрне шђџђрдђге яћа йортла-
рында да кулланган. Ягъни, шђџђр шартла-
рында татар мђдђниятен визуальлђштергђн.
Радик Салихов шундый фикердђ тора.

"Г.Тукай урамындагы 72 нче йортта ур-
нашкан Бђхтиев йортын тљзеклђндерњ дђ бик
урынлы. Ул Юнысов мђйданында тора. Ђ
Юнысов мђйданы хђзер буп-буш. Биредђ бер
Шамил йорты гына сакланып калган. Мђйдан-
ныћ архитектура ансамблен торгыза алсалар,
Иске Татар бистђсенђ янђ ќан керђчђк", - диде
Радик Салихов.

Рамил САФИН
Рљстђм Ахунов фотосы
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1753 елда аћа реставрация ясалган.
Ягъни, кђгазь ертылган урыннары
башка кђгазь кисђклђре белђн ныгы-
тылган, югалган битлђр урынына
яћалары куелган џђм текст башка ка-
тип - китап књчерњче тарафыннан
яћадан язылган. Калын тышлыгы да
њзенеке тњгел. Югалган тышлык уры-
нына, башка китаплардан алынган
(бђлки рус китапларыннан калган)
књн кисђклђре тупас кына итеп тегеп
тышлык ясалган.

Тик яћартканнан соћ да китап,
књрђсећ, начар шартларга элђккђн.
Аныћ борынгы оригиналь тљп љлеше
дђ, шулай ук реставрациялђнгђн
урыннары да дымнан бозылган .
"Яћа" тышлык кечерђк булу сђбђпле
ул битлђрне тиешенчђ каплап ќит-
керми, шућа књрђ бит кырыйларын
яхшы сакламаган, чит-читлђре тау-
шалып ертылган.

Текст каллиграф тарафыннан
бик оста џђм матур итеп "нђсх" сти-
лендђ язылган. Џђр биттђ 13 юл. Ќен-
теклђп карагач, реставрация ясаган
кешенећ язулары камиллек ягыннан
бераз калышканы сизелђ.

Элеккеге заманнарда изге китап-
ны књчерњчелђр њз исемнђрен
књрсђтмђгђннђр. Аллаџы Тђгалђ та-
рафыннан ићдерелгђн сњзлђрдђн соћ
кеше исемен язу килешми, дип санал-
ган. Ђмма бик сирђк очракларда бу
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књчермђсе реставрация кљтђ
кагыйдђ бозылган. Ђлеге борынгы
Коръђн моћа бер мисал. Китап ахы-
рында шактый кызыклы мђгълњмат
сыйдырган 8 юллык язу бар. Андый
язуларны фђнни телдђ колофон дип
йљртђлђр.

Кулъязма Коръђндђ колофон-
ны реставрация ясаган кеше язарга
ќљрьђт иткђн. Язу асылда фарсы те-
лендђ гарђп џђм иске татар сњзлђрен
кулланып язылган. Нурия ханым
ђйтњенђ караганда, аны я фарсыча,
я гарђпчђ генђ итеп укып булмый.
Нђкъ менђ безнећ ќирлек теленђ
яраклаштырырга кирђк икђн. Фар-
сы љлешендђ гарђп сњзтезмђлђре џђм
татар сњзлђре булу исђ колофонны
татар кешесе язганны исбатлый.
Нђкъ менђ татар катиблђренђ коло-
фон язганда љч телне куллану хас.
Ђлбђттђ, бу язу да шактый зыян
књргђн, урыны-урыны белђн кайбер
сњзлђре бљтенлђй укылмый. Шулай да
белгеч, аны тикшереп, эчтђлеген
аћлап билгеле бер фикергђ килгђн.

Монда тљрле чорга караган
мђгълњматлар бирелђ. Текстан аћла-
шылганча, китапны Абдуллаџ бине
мулла Ырыс-Мљхђммђд исемле кеше
1265/1752-1753 елда Болгар тирђ-
сендђ яшђгђн Ђбд ђл-Ќђлил мулла
улы љчен яћарткан.

Колофонныћ икенче љлешендђ
Болгар шђџђре Аксак Тимер тара-
фыннан ќимерелњ вакыты 640/1242-
1243 ел дип языла. Тик тарихта Ак-

сак Тимернећ Болгарны ќимерње
бђхђсле факт булып тора. Тарихчы
профессор Миркасыйм Госманов хез-
мђтендђ Болгарныћ рус чыганакла-
рында соћгы тапкыр 1341 елда телгђ
алынуы ђйтелђ - рус кнђзе Чуар Фе-
дор (Пёстрый) ќитђклђгђн гђскђр
џљќњменнђн соћ Болгар шђџђр була-
рак торгызылмый.

Љченче љлеш - текстныћ соћгы
юлында китапны књчерњ 525 елда,
ягъни милади белђн 1131 елда тђмам-
лану турындагы сњзлђр бар. Коло-
фонныћ бу љлеше бик сирђк табышка
тап булуыбызны књрсђтђ. Безгђ ки-
леп ќиткђн "Калђме шђриф" кулъяз-
масы XVII гасырга караса да, ул књче-
реп язар љчен њрнђк (протограф) итеп

алынган Коръђн кулъязмасыныћ
525/1131 елда язылганын дђлилли.
Ягъни, бу кулъязма Болгар ќирендђ
кулланышта булган Коръђн
нљсхђсенећ књчермђсе, дип фараз-
ларга мљмкин.

Курган љлкђсендђ табылган
Коръђн кулъязмасы турында
сљйлђшкђндђ Нурия ханым: "Бу
кулъязманы тђфсиллђп карасаћ
књренђ ки: Коръђн авыр шартларда
књчерелгђн, катип иркенлђп, тыныч
эшли алмаган. Хђттђ кайбер урын-
нарында књчерњче ялгышлыклар
ќибђреп, аларны тљзђтер љчен тек-
стны яћадан кабатлап язган, алай да
њз эшен бетерђ алмаган. Мђсђлђн,
язмада сњрђ исемнђре дђ язылмыйча

калган. Аларны соћрак башка бер ка-
тип љстђп яза, лђкин аныћ осталыгы
кулъязманыћ асыл текстындагы
зђвыктан калыша", - дигђн сњзлђрне
дђ ђйтте.

Саклау - ул
яћарту

дигђн сњз...
Тагын бер мђгълњмат турында

ђйтеп китњ урынлы булыр. Колофон
читендђ кулъязманыћ 1864 елдан Ђбд
ђл-Ђхђт исемле яћа хуќага књчње
ђйтелђ. Танылган дин белгече Ризаэд-
дин Фђхретдин њзенећ "Асар" дип атал-
ган биобиблиографик хезмђтендђ менђ

шушы кеше џђм аныћ ђтисе Ђбд ђн-
Насыйр турында яза. Алар икесе дђ
Ђлмђн авылында туган, танылган
шђхеслђр булган. Ђбд ђн-Насыйр ђл-
Ђлмђни дђрђќђле татар катибе булган,
95 яшендђ дљнья куйган. Егерме
яшеннђн китаплар књчерђ башлаган,
гомере буе барлыгы 223 том китап
књчерђ. Аныћ улы Ђбд ђл-Ђхђт Ђлмђн
авылында имам-мљдђррис вазифала-
рын башкарган. Ђлбђттђ, ул ђтисе ке-
бек катиб булмаса да, дини китаплар-
ны кадерлђп саклауга зур љлеш керткђн
шђхес.

Бњгенге кљндђ менђ шундый рухи
байлык сагында торучылар ярдђмендђ
килеп ирешкђн татарларныћ уникаль
кулъязмалары саклауга мохтаќ. Ђ инде
аларныћ килђсе буыннарга да барып
ирешњен телђсђк, саклау белђн бергђ
яћарту турында ќитди уйларга кирђк.
Реставрация ясау - кљн тђртибендђ тор-
ган ќитди мђсьђлђ. Гарђп иллђре дђ ре-
ставрация ќиџазларын булдыруда
ярдђм итђргђ вђгъдђ итђ икђн. Кулъяз-
маларныћ бозылган, югалган љлешлђ-
рен хђзерге технологиялђр белђн тор-
гызып була. Китапханђчелђр, Аллаџ
боерса, Курган љлкђсеннђн табылган
уникаль кулъязма да бик матур нљсхђгђ
ђйлђнер дип љмет итђ. Ул - татар
мљселманнарыныћ XVII гасырга кад-
ђрге чорга караган џђм безнећ кљннђргђ
килеп ќиткђн игътибарга лаек рухи
байлыгы булып тора бит.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Моныћ љстђвенђ комиссия вђкиллђре Та-
тарстанга дарулар да китерђчђклђрен
ђйттелђр".

Америка халкыныћ республикабызга
ярдђме зур була, ђлбђттђ. Озак еллар дђва-
мында бу ярдђм хакында оныттырырга ты-
рышсалар да, ачлыктан котылучылар аны
онытмады. Хђтеремдђ, љлкђннђр безгђ, ба-
лаларга ул ярдђм хакында рђхмђтлђр белђн
елый-елый искђ алалар иде.

Татарстаннан читкђ озатылган бала-
ларныћ барысы да кире туган ќирлђренђ
ђйлђнеп кайта алганнардыр дип тђ ђйтђ ал-
мыйбыз ђле. Дљрес, ачлык нђтиќђлђре
белђн кљрђш комиссиясе балалар озатыл-
ган урыннарга аларны кире кайтару хакын-

да хђбђрлђр ќибђргђн њзе. "Кире кайтарыл-
ган 20 мећ балага урын ђзерлђнде", - дип
тђ хђбђр итђ "Татарстан" газетасы. Кире
кайтару эше Мђгариф Халык комиссариа-
тына тапшырыла, ђмма комиссариатныћ
матди мљмкинлеклђре ни дђрђќђдђ булга-
ны ачык тњгел. Шулай да мђгариф хезмђт-
кђрлђренећ балалар язмышына хђлдђн
килгђнчђ ярдђмнђре хакында кайбер
мђгълњматлар бар. "Татарстан" газетасын-
да басылган бер хђбђрдђ дђ бу ачык књренђ.
Анда болай диелђ: "Узган ел ачлык сђбђпле,
берничђ йљз бала Чехословакиягђ књче-
релгђн иде. Чехословакия вђкиллђре алар-
ны андагы игенчелђрнећ балалыкка алырга
телђклђрен белдергђн. Мђркђз комиссиясе
аларныћ њтенечлђрен кабул итмђде џђм ба-
лаларны кайтару чараларын књрњне Мђга-

риф Халык комиссариатына йљклђде. Кай-
та алмаган балалар хакында Зљџрђ апа Ба-
имбетова болай дип сљйлђгђн иде: "Мине
1922 елда Татарстаннан Бохара республи-
касына эшкђ ќибђрделђр. Бер дђ китђсем
килмђгђн иде. Киткђч тђ, џаман шул бала-
лар књз алдымда торды. Юкка булмаган
икђн. Берничђ елдан соћ Кисловодскида ял
итеп, сећлем белђн Мђскђњгђ кайтып ба-
рышлый вокзалда утырабыз. Безнећ татар-
ча сљйлђшкђнне ишетеп, сђлђмђ ки-
емнђрдђн бер њсмер бала килде. Елый-
елый: "Апа, Сез Зљџрђ апаны белмисезме,
безне Казаннан ќибђргђндђ, кайтарам дип
вђгъдђ биргђн иде. Кайта алмадык бит менђ.
Мин монда бер байда ялчы булып хезмђт
итђм, туйганчы ашый да алганым юк", - дип
њзђгемне љзде. Кемлегемне ђйтергђ оял-

дым". Бу истђлек тђ халкыбыз кичергђн га-
ять зур фаќига хакында сљйли бит.

Бу ачлык республикада мђћге онытыл-
маслык тирђн эзлђрен калдыра. Ђйе, 1921-
1922 елларда 326 мећ баланыћ ачлыктан
њлње (История Татарстана. Учебное посо-
бие для основной школы. - Казань: ТаРИХ,
2001. - С.347) беркайчан да онытылырга
тиеш тњгел. Байлыкта юклыкны, туклыкта
ачлыкны онытмаска куша халык мђкале.
Килђчђк буын ачлыкны китереп чыгаруда
кемнђр гаепле икђнен дђ хђтереннђн ќуй-
маска тиеш.

Тђэминђ БИКТИМЕРОВА,
тарих фђннђре кандидаты,

Татарстанныћ атказанган мђдђният
хезмђткђре
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"Китапка хљрмђт Коръђннђн башланган"
26 гыйнвар кљнне ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђ Коръђн елын

њткђрњ буенча оештыру комитеты уздырган беренче утырышта ТР
Дђњлђт Советыныћ Мђдђният, фђн, мђгариф џђм милли мђсьђлђлђр ко-
митеты рђисе Разил Вђлиев ђнђ шулай дип белдерде.

Утырышта шулай ук Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз, ТР Пре-
зиденты Аппараты ќитђкчесе урынбасары - ТР Дђњлђт Кићђшчесе секре-
тариаты башлыгы
Ќђњдђт Салихов, ТР
Президентыныћ Дини
берлђшмђлђр белђн
бђйлђнешлђр идарђсе
башлыгы Марат Гатин,
ТР Фђннђр академиясе
президенты Ђхмђт Ма-
зџаров, министрлык-ве-
домстволар ќитђкчелђ-
ре, дин ђџеллђре, ќђмђ-
гать эшлеклелђре кат-
нашты.


