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Аллаџ саклады

ХЂЗЕРГЕ ЌЂМГЫЯТЬТЂ
ТОЛЕРАНТЛЫК
МЉНЂСЂБЂТЛЂРЕ

3 февраль кљнне Татарстанныћ
кљньяк-кљнчыгыш тљбђге казые Ма-
рат хђзрђт Мђрданшин Ютазы райо-
ныныћ Урыссу посёлыгы татар гим-
назиясе укучылары белђн очрашты.
Очрашу "Хђзерге ќђмгыятьтђ толе-
рантлык мљнђсђбђтлђре" дигђн тема-
га багышланды. Марат хђзрђт укучы-
ларны очрашу барышында ђћгђмђ-
дђшећне дикъкать белђн тыћларга,
бер-берећне ихтирам итђргђ чакырды.
Толерантлык - халыклар арасында
гына тњгел, социаль тљркемнђрдђ,
башка мђдђният, миллђт, дин џђм со-
циаль тљркемнђн булган кешелђр
белђн уртак тел табарга да ярдђм итђ.

БЉГЕЛМЂ РАЙОНЫ ИМАМНА-
РЫ БЕЛЕМНЂРЕН КЊТЂРЂ
6 февральдђн 16 февральгђ кадђр

Бљгелмђ районы имамнары РИУ кар-
шындагы Имамнарныћ квалификаци-
ясен књтђрњ њзђгендђ белемнђрен ар-
ттыра. Курсларда Коръђн, тђќвид,
фикъџе, ислам тђгълиматы, имам ва-
зифалары џђм психология фђннђре
буенча уннан артык имам гыйлем ала.
ТР мљселманнары Диния нђзарђте та-
рафыннан оештырылган ђлеге курс-
ларда 72 сђгать каралган.

МЉФТИ - ТАТАРСТАН РАЙОН-
НАРЫНДА

4 февраль кљнне ТР мљселман-
нары Диния нђзарђте рђисе Илдус
хђзрђт Фђиз Ђлмђт, Чистай џђм Алек-
сеевск районнарында булып, мљсел-
маннар белђн очрашулар њткђрде.

6 февральдђ мљфти Апас, Буа,
Тђтеш, Чњпрђле районнарында ќирле
имамнар џђм ќитђкчелђр белђн оч-
рашты. Очрашулар вакытында И.Фђ-
из мљселманнарны Мђњлид бђйрђме
белђн котлады, салаватлар укыды, ха-
лыкны кызыксындырган сорауларга
ќавап бирде. Шулай ук ул дњрт имам-
мљхтђсибкђ шђџадђтнамђлђр тапшыр-
ды. Ђлеге шђџадђтнамђлђр бер елга
бирелђ.

7 февральдђ Диния нђзарђте рђи-
се Кайбыч, Кама Тамагы, Югары Ос-
лан џђм Яшел њзђн районнары имам-
нары белђн очрашты. Ђлеге чарада
муниципаль районнарныћ џђм ќирле
авыл советларыныћ ќитђкчелђре дђ
катнашты.

Исегезгђ тљшерђбез: мљфтинећ
республика районнары буенча ике ат-
налык эшлекле сђфђре Коръђн елы
џђм Мђњлид ае кысаларында оешты-
рыла. Ике атна дђвамында мљфти Та-
тарстанныћ барлык районнарында
булырга, ќирле имамнар џђм район-
нардагы мђхђллђ мљселманнары
белђн очрашырга ниятли. Очрашу
барышында район мљселманнарын
борчыган мђсђлђлђр турында
сљйлђшњлђр, Диния нђзарђтенећ
планнары турында фикер алышулар
булыр дип кљтелђ.

МЉФТИ ТАТАРСТАННЫЋ
РОССИЯДЂГЕ ВЂКАЛЂТЛЕ

ВЂКИЛЛЕГЕНДЂ БУЛДЫ
8 февраль кљнне ТР мљселман-

нары Диния нђзарђте рђисе, мљфти
Илдус хђзрђт Фђиз Татарстан Респуб-
ликасыныћ Россия Федерациясендђ-
ге вђкалђтле вђкиллегендђ булды.
Мљфти биредђ вђкалђтле вђкилнећ
халыкара џђм икътисад эшлђре буен-
ча урынбасары Булат Мићнуллин џђм
вђкалђтле вђкил урынбасары Алмаз
Фђйзуллин белђн очрашты. Очрашу-
да шулай ук мљфтиятнећ дђгъват џђм
мђгълњмат бњлеге мљдире Ришат
Хђмидуллин џђм халыкара эшлђр
бњлеге мљдире Хђбибулла Нђфисул-
лин катнашты.

Мђгълњматлар ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ рђсми

сайтыннан (www.dumrt.ru) алынды

Стрессмы,
иман

тынычлыгымы?

ВЛАДИМИР ПУТИН
дини конфессия вђкиллђре белђн очрашты

Ислам - бердђмлеккђ џђм кардђшлеккђ, бер-берећђ
мђрхђмђтле булырга, рухи ныклыкка, туганлыкка чакы-
ручы дин. Чын мљселманныћ књћелендђ мђкерле
хислђргђ, дошманлыкка урын булмый. Иман ныклыгы,
сђламђт акыл, рухи кљч аркылы мљселманнар бер-бер-
сенђ џђрвакыт ярдђм итеп, бердђмлђшеп яши. Мљсел-
маннарны берлђштерњ - дин ђџеллђре каршында тор-
ган бурыч кына тњгел, џђр мљэмин-мљселманныћ намус
эше булып тора.

Изге Коръђни-Кђримдђ: "Ий мљэминнђр! Барчагыз да бер булып, Ал-
лаџныћ арканына (Коръђнгђ, Ислам диненђ) тотыныгыз, таркалып аерыл-
магыз. Сез бер-берегезгђ дошман идегез, Ул сезнећ књћеллђрегезне берлђ-
штерде. Аныћ нигъмђте аркасында кардђшлђр булдыгыз вђ сез астында ут
янып торган упкынныћ кырыенда идегез, аннан сезне Ул коткарды. Аллаџ
сезгђ аятьлђрен менђ шулай ап-ачык итеп аћлата. Шаять, тугры юлга ире-
шерсез. Сездђн шундый бер љммђт булырга тиеш ки, алар џђркемне аерым
эшлђргђ, игелеккђ љндђрлђр, яманлыктан ваз кичђргђ чакырырлар. Менђ
шундыйлар морадларына (бђхеткђ) ирешкђн кешелђр булыр", - диелђ ("ђл-
Гыймран" сњрђсе, 103-104 нче аятьлђр).

Мљселманнарныћ бердђмлеге бер-берсе белђн њзара аћлашуда, хђер-
хаџлы џђм ихтирамлы булуда чагыла.

Тарихта билгеле булганча, гыйлем ићдергђннђн соћ да, уртак фикергђ
килђ алмыйча, каршылык књрсђтњче, таркалган кавемнђр булган. Џђм алар
хђзер дђ бар. Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ тарафыннан андыйлар гафу
кылынмый. Шућа да шушы дљньяда яшђгђндђ, бердђм булып, бергђлђшеп
динебезне ныгытырга кирђк.

Мљселманнарныћ бердђмлеге кардђшлекнећ тљп књрсђткече булып
тора. Ђшнђлек, бер-берећђ хђерхаџлы булу бердђмлектђ чагыла. "Мљсел-
маннар њзара кардђш. Шулай булгач, кардђшлђрнећ арасын ќайласагыз вђ
Аллаџтан (ќђзасыннан) курыксагыз, ярлыканырсыз, Аныћ рђхмђтлђренђ
ирешерсез" ("Хњќњрат (Бњлмђлђр)" сњрђсе, 10 нчы аять).

Њзећ џђм башкалар арасын гына тњгел, ќђмгыятебезне нигезеннђн
алып њзгђртњ, кешелђр арасында кардђшлек кебек изге мљнђсђбђтлђр ур-
наштыру - менђ безнећ алдыбызда торган изге бурычыбыз.

Сљннђтебез дђ даими рђвештђ мљселманнарны бердђмлеккђ чакырып
тора: "Мљселманнар - кардђшлђр. Кем њзенећ кардђшенђ булыша, ярдђм
итђ, аћа Аллаџы Тђгалђ дђ булышыр", - диелђ хђдистђ.

Бњгенге кљндђ республикабыз имамнары, дин ђџеллђре каршында

шушы зур бурыч тора - мљселманнарны берлђштерњ бурычы. Бу исђ мђхђллђ
халкын яисђ мђдрђсђдђ гыйлем алучы шђкертлђрне генђ берлђштерњ тњгел,
бу - књпкђ ќаваплырак. Барлык мљселман кардђшлђребезнећ књћеллђрен,
теллђрен, рухларын бер  кыйблага кљйлђњ. Тљрле мђзџђблђргђ аерылуны
бетереп, Коръђн кушканча яшђњ, Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ тыйганнар-
дан тыелып, фарыз гамђллђрен њтђп, Кыямђт кљнендђ њзебезнећ кылган
гамђллђребездђн оялмаслык булып яшђњ. Њзећнећ гамђллђрећ љчен генђ
тњгел, мљселман кардђшлђрећнећ гамђллђре љчен дђ кызармаслык итеп
яшђњ. Ђ моћа ирешњ бер караганда авыр да, шул ук вакытта ќићел дђ.

Њзећђ телђгђнне кардђшећђ дђ телђњ, кулларыбызны догага књтђргђндђ,
мљселман љммђтенећ ныклыгын кайгырту, кардђшећђ килгђн борчуны њзећ
аша њткђрђ алу, бер-берећђ ихтирамлылык, сабырлык, телђктђшлек аша
килђ бу. Боларны искђ алганда, бер караганда, бик авыр кебек тоелса да,
икенче караганда, бик ќићел дђ. Ќићел - иманы нык кешелђргђ. Алар
њзлђренећ рухларын игелекле гамђллђр кылып, шушы санап њтелгђннђрне
даими кылып чыныктырганнар. Џђм алар моны игелек кылам дип тњгел, ђ
"бары тик шулай гына эшлђп була", ягъни бердђнбер хакыйкый юл була-
рак, ихлас књћелдђн кылалар.

Ђлеге "хакыйкый юл"ны џђрбер мљселман њзенђ њрнђк итеп алса, "ми-
н"легеннђн бигрђк, "без" дигђн љммђт турында уйласа, мљселман љммђте
генђ тњгел, књп миллђтле, тљрле диндђге, тљрле расалы ќђмгыятебез дђ књзгђ
књренеп њзгђрер иде. Мљселманнарга ихтирам артыр иде, халык дингђ их-
ластан тартылыр иде.

Без - мљселманнар, барыбыз да бертигез. Шућа да, њзебезне икенче
берђњдђн љстен куймыйча, телђктђшлектђ яшђњ - безнећ бурычыбыз. Якын-
дагы мљселман кардђшлђребезне яклап, ерактагылары белђн ќылы
мљнђсђбђтлђрне саклап яшђргђ кирђк. Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) дђ
мљселманнар арасындагы дошманлыкка, аерылышуга, таркалуга каршы
чыга.

Њзенећ бер хђдисендђ пђйгамбђребез (сгв): "Бер-берегезгђ карата мђкер-
ле хислђр кормагыз, кљнлђшмђгез, бер-берегездђн баш тартмагыз, бер-бе-
регезгђ кардђш булыгыз", - ди.

Барлык кардђшлђребез љчен дђ хак юлга чыгуны сорыйк. Шул тапкан
кыйблабыздан тайпылмыйча, Аллаџ ризалыгына ирешергђ, мљселман кар-
дђшлђребез белђн бер љммђт булып яшђргђ насыйп булса иде. Шул вакыт-
та гына яшђњ мђгънђсен табарбыз џђм ике дљнья бђхетенђ ирешербез.

 Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Индус Таџиров:
"Џђр революциягђ
альтернатива бар"

8 февраль кљнне Влади-
мир Путин, Россия прези-
денты постына канди-
датларныћ берсе була-
рак, илебезнећ тљп кон-
фессия вђкиллђре белђн
очрашты.

Мљселман дини оешмаларын-
нан очрашуда Россия мљселманна-
рыныћ Њзђк Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Тђлгат хђзрђт Таќетдин, Рос-
сия мљфтилђре шурасы рђисе Равил
хђзрђт Гайнетдин, Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз, Тљньяк
Кавказ мљселманнарыныћ Коорди-
национ њзђге башлыгы Исмђгыйль
хаќи Бердыев, Россия ислам киле-
шње ассоциациясе рђисе Мљхђммђт
хђзрђт Рђхимов катнашты.

Очрашуда Россия Хљкњмђте
рђисе билгелђп узганча, дђњлђтнећ
тљрле конфессия вђкиллђре белђн
бергђлектђ эшлђвенећ максаты -
аларныћ гаилђлђрне, мораль кыйм-
мђтлђрне њстерњгђ булган ярдђмен
тоеп, булган проблемалардан коты-

ствость, излишнее администрирова-
ние или даже мздоимство" кебеклђ-
рен, ул, аерым бер конкрет дин белђн
мљнђсђбђттђ генђ тњгел, ђ илнећ го-
муми проблемалары белђн
бђйлђнештђ карады.

РФ Премьер-министры
дђњлђтнећ совет власте елларында
ќыелган "ђќђт"ен кайтарудагы ты-
рышлыклары турында да ђйтте.

лу нияте белђн.
Моннан тыш, В.Путин ассы-

зыклаганча, илебездђ дини эшчђн-
лек алып баруга тулы ирек бирелгђн
џђм ђлеге ирек барлык дин вђкил-
лђре љчен дђ бертигез. Ул шулай ук
дини оешмалар юлыга торган про-
блемаларны да атап узды, мисал
љчен, шундыйлардан, Путин
сњзлђре белђн ђйткђндђ, "чёр-

Православ чиркђвенђ караган књп
санлы биналарныћ халыкка кайта-
рылуы турында сљйлђп, Путин:
"Башка конфессиялђр дђ, бњтђн
дини оешмалар да, дђњлђтнећ алар-
ны читлђтеп њтњеннђн зарлана ал-
маслар, - диде. - Мђсђлђн, Россия
тарихында мљселманнарга мђчетл-
ђрнећ бу књлђмдђ моћа кадђр бер
тапкыр да кайтканы булмады. Алар-
ныћ исђбе йљзлђп, мећлђп бара".

Россия президентына кандидат
шулай ук югары белемгђ дђ игъти-
барын юнђлтте. "Дђњлђт карамагын-
дагы џђм дини оешма катнашында-
гысы белђн тљзелгђн югары уку йор-
ты џђм мђктђплђрнећ дђрђќђсен ти-
гезлђргђ, џђм арендага алу, џђм бюд-
жет чараларына ия булуга караган,
џђм уку-укыту стандартларына
кергђн фђннђрнећ укытучыларына
хезмђт хакы тњлђњ мђсьђлђлђренђ
бђйле принципиаль сорауны ахыры-
на кадђр чишђргђ кирђк", - дип са-
ный В.Путин. Ул басым ясап узган-
ча, бу љлкђдђ дискриминация булыр-
га тиеш тњгел.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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1917 елга кадђрге татар мђдрђсђлђреннђн љчђр-
дњртђр тел белеп чыгу – гадђти хђл булган!

Индус ТАЏИРОВ:

"Џђр революциягђ альтернатива бар"
1 февраль кљнне "Алтын урта"
клубында тарих фђннђре докто-
ры, профессор, Россиянећ џђм
Татарстанныћ атказанган фђн
эшлеклесе Индус Таџиров белђн
очрашу њтте. Милли џђм дини
сђясђт турында сљйлђшњ, прези-
дент сайлаулары алдыннан Рос-
сиянећ килђчђген фаразлау, уз-
ган гасырныћ туксанынчы елла-
рында булган килешњлђрне искђ
тљшерњ… Гомумђн, кичђдђ акту-
аль сораулар књтђрелде.

Яшьлђр њзлђре дђ кызыксынып, Индус
абыйга сораулар биреп, аныћ тљрле
мђсьђлђлђргђ фикерлђрен сорашып утырды.

Кичђнећ ић њткен мизгеллђре белђн сез-
не дђ таныштырып њтик.

Соћгы арада РФ Хљкњмђте рђисе В.Пу-
тинныћ берничђ мђкалђсе чыкты. Шуныћ
берсе милли мђсьђлђлђргђ карый. И.Таџиров
ђлеге мђкалђне анализлап алды џђм милли
мђсьђлђнећ нидђн гыйбарђт булырга тиеш-
леге турында сљйлђде.

Нђрсђ соћ ул милли мђсьђлђ? Ул нидђн
гыйбђрђт?

1. Миллђтлђрнећ исђн-имин калуына
гарантия булырга тиеш.

2. Миллђтнећ телен саклап калырга
кирђк. Телсез миллђт Россиядђ руска ђйлђнђ.

3. Дин. Ђгђр динебез халыкка сећмђгђн
булса, 1552 елдан соћ татарлар юкка чыккан
булыр иде. Дин телебезне дђ саклады.

4. Гореф-гадђтлђребез, йолаларыбыз.
5. Дђњлђтебез. Тљркилђр арасында татар-

лар ић борынгы дђњлђти халык. Татарлар -
заманында монголларны да бусындырган
халык бит.

Шушы кыйммђтлђр сакланса, миллђтлђр
исђн кала дигђн сњз. Ђгђр сђясђт миллђтлђр-
не саклыйбыз ди икђн, менђ шушы пункт-
ларга ќавап бирергђ тиеш.

Индус ђфђнде: "Путинныћ документын
лакмус кђгазе белђн чагыштырыр идем", - ди.
Аныћ фикеренчђ, милли мђсьђлђргђ кагы-
лышлы мђкалђ халыкныћ мљнђсђбђтен белер
љчен язылган.

- Путин инде президент булыр, билгеле.
Аћа лаеклы конкурентлар юк анда. Прези-
дент булгач, ул менђ шушы халык фикерен
ныклап љйрђнергђ тиеш. Минем ђйткђнем дђ
бар: "Ђгђр син дђњлђт президенты икђн, њзећ-
не рус итеп кенђ хис итмђ. Татар итеп тђ, баш-
корт итеп тђ, чечен итеп тђ хис ит. Чљнки син
башкаларныћ мђнфђгатьлђрен дђ якларга
тиеш".

Индус Таџиров дђњлђтчелек турында да
сљйлђде. "Без бит 1917 елга кадђр рђсми
рђвештђ дђњлђтле булган халык. Империя
таркалу белђн генђ дђњлђтсез калабыз. Бу
халђт тђ љч ел гына бара - 1920 елда сувере-
нитет кабул ителђ", - ди ул.

XX йљзнећ 90 нчы еллары, Мђскђњ белђн
сљйлђшњлђр алып бару турында да тема
књтђрелде. Индус Таџиров - Россия белђн
сљйлђшњлђр алып бару делегациясенећ ќит-
ђкче урынбасары булган кеше дђ бит.

- 1992 елны 4 августта Кремльдђ булдык.
Вице-президент, Россия белђн сљйлђшњлђр
буенча делегация ќитђкчсесе Лихачев, мин
аныћ урынбасары идем. Россиянећ делега-
ция ќитђкчесе, Ельциннан соћ икенче кеше
- Г.Э.Бурбулис белђн очраштык. Ул безгђ: "За

год переговоров с Татарстаном мы очень
сильно изменились. И сейчас считаем, что
Россия должна быть ассимметричной феде-
рацией с элементами конфедерации", - дигђн
иде. Бу - тљрле хокуклы ил дигђн сњз. Мисал
љчен, Чувашстанга караганда, Татарстанга
књбрђк хокуклар кирђк. Кайберђњлђргђ акча
да ќитђ, хокуклар кирђкми. Ђ без њз кљне-
безне њзебез књрђ ала торган халык. Безнећ
мљмкинлеклђребезне бумасалар, башкалар
љчен дђ њрнђк дђњлђт тљзи алабыз.

Россия Президенты бу елны Тарих елы
дип, ђ Татарстанныкы - Тарихи-мђдђни ми-
рас елы дип игълан итте. Индус Таџиров
фикеренчђ, болардан файдаланып калырга
кирђк. Путинныћ документын ул "саран
вђгъдђлђр документы" дип атый. "Шулай
булса да, безнећ талђплђрне њтђњ љчен анда
нигез бар", - ди Индус ђфђнде.

Якынлашып килњче сайлаулар, Путин-
ныћ унике ел рђттђн президентлык итњ
мљмкинлеге - актуаль сораулар. Индус Таџи-
ров бу мђсьђлђдђ дђ њз фикере белђн уртак-
лашты.

- Путинныћ 12 ел утырачагына бик шик-
лђнеп карыйм. Чљнки аныћ беренче срогын-
да ук зур њзгђрешлђр булачак… Ђйтик, Ду-
мага сайлау була. Аныћ нђтиќђлђре инде
бњгенге кебек булмый, башкача булачак.
"Единая Россия" партиясе эреп юкка чыгар-
га мљмкин. Шуннан соћ Путин икенче срок-

ка кала аламы? Ђллђ властька икенче ке-
шелђр килђчђкме? Ђлбђттђ, ул кешелђр Жи-
риновский да, Зюганов та, Миронов та тњгел.
Болар бит уйналган карталар гына, алар
кђмит уйный. Нигездђ, барысы да Путин
ягында, аныћ президент булып сайлануы
ягында. Тђнкыйтьлђгђн булалар да, шуныћ
белђн эшлђре бетђ, берни љчен ќавап бирђсе
тњгел. Килђчђктђ башка оппозиция барлык-
ка килђчђк. Бђлки ул, ђнђ, урам хђрђкђте бу-
лыр. Урамда бит хђзер хђерчелђр юк. Хђзер-
ге революциялђр элекке заманадагы кебек
ќир мђсьђлђсенђ тљртелми. Хђзер байлар
революциясе китте.

Кичђдђ Башкортстан турында да сњз бул-
ды. Рђхимов белђн Шђймиевнећ 1990 нчы
еллардагы аралашуы, милли мђсьђлђлђр, ике
халык арасындагы мљнђсђбђт… Индус Таџи-
ров башкортларныћ џђм татарларныћ теллђ-
ре бер њк, дип ђйтте. "Ђгђр Уфа њзђгенђ ба-
рып татар халык ќырын башлап ќибђрсђћ,
сића дђррђњ башкалар да кушылачак", - ди
ул. Башкортстанныћ татар авылларындагы
кешелђрнећ бер колагына килеп: "Син кем?"
дип сорасаћ, "татар", дип, икенче колагын-
нан сорасаћ, "башкорт", дип ќавап
бирђчђклђр дип, кљлдереп тђ алды.

Мљселман яшьлђре Индус ђфђнденећ
килђчђккђ фаразларын да белергђ телђде. Ул,
ќитди џђм ягымлы, тыныч тонда сљйлђвен
тњбђндђге сњзлђр белђн тђмамлады:

- Килђчђк буын динебезгђ књнгђн, гореф-
гадђтлђребезне саклаучан, телебезгђ, халкы-
бызга тугры рђвештђ њсђ икђн, килђчђгебез,
џичшикесез, якты булачак. Ќићел юллар
гына дип ђйтмим. Россиянећ ђле књрђчђклђре
бар. Алардан исђн-имин, мљселман буларак
чыгуны яшьлђр тђэмин итђ. Россиядђ рево-
люция булуы љчен бљтен объектив шартлар
бар. Революциягђ ќиткермисе иде. Чљнки џђр
революциягђ альтернатива бар. Халык фике-
рен тыћлап, демократиягђ юл ачу, Россиянећ
федератив, ассимметрияле булуын тормыш-
ка ашырып яшђлсђ, афђтлђрдђн котылып
чыгачакбыз...

Фђн-техника зур тизлек белђн
њскђн, радио-телевидение, интернет
аша кирђк џђм кирђкмђс мђгълњмат
ташкыны агылган џђм алардан књбе-
сенчђ тормышныћ тискђре яклары
књрсђтелгђн бер заманда шул тор-
мышта югалып калмаслык, њз уры-
нын табарлык нык ихтыяр кљченђ ия
булган, белемле џђм ђхлаклы буынны
ничек тђрбиялђргђ?
Тђрбия нђрсђгђ нигезлђнергђ тиеш?

Моћа ќавап бер: милли традициялђргђ,
буыннан-буынга килгђн ђхлакый
кыйммђтлђргђ. Балада ђхлакый кыйммђт-
лђрнећ бары тик ана теле, ата-ана тђрбия-
се аша гына формалашуы бђхђссез. Туган
ќирнећ - њзенећ кечкенђ Ватаныныћ тари-
хын белеп, казанышлары белђн горурла-
нып, књренекле кешелђренђ сокланып, њзе
дђ шулар кебек булырга омтылып њскђн
бала ил язмышы белђн кызыксынып яши,
аныћ патриоты булырга тырыша.

Ана теле - зур хђзинђ ул, дибез. Бњген
безнећ телебез ни хђлдђ? Аныћ тђрбия про-
цессында тоткан урыны ни дђрђќђдђ? Мин
бу язмамда књп еллар дђвамында њзем туп-
лаган кайбер фикерлђр турында язарга те-
лим.

Мин егерме елдан артык мђктђптђ та-
тар теле џђм ђдђбияты укытам. Элеккерђк
еллар укучылары белђн бњгенгелђре ара-
сында аерма сизелерлек. Бњген ана телебез-
нећ бљтен нечкђлеклђрен тоеп, язучы теле-
нећ образлылыгына, аџђћлелегенђ
мљкиббђн китеп укучы балалар аз инде.
Повесть џђм романныћ "эченђ" кереп ки-
теп, геройлар язмышы белђн яшђп, ђсђрнећ
тизрђк ахырына ќитђргђ телђп укучылар да
књп тњгел. Ђ инде аерым язучыныћ иќатын
тулаем књз алдына китерњче, аныћ яћа
ђсђрлђрен кљтеп алучылар бармак белђн
санарлык. Ни љчен шундый хђл?

(Тел турында уйланулар...)
Сђбђплђрен эзлђп ка-
рыйк.

Бњген телевидение
миллђтне телдђн биз-
дермђс љчен эшли кебек.
Лђкин татарча тапшыру-
ларныћ зђвык ягыннан
тњбђн булуын да танырга
кирђктер. Љч кљнлек
ќырлар да, сђнгатьлелек
дђрђќђсе шактый тњбђн
тапшырулар да, юк-бар
мђзђккђ корылган шоу-
программалар да халыкны телдђн, ђдђбият-
тан, алай гына да тњгел, миллђтећ белђн го-
рурланудан да биздереп бара.

Шул ук телевидение аша барган њтереш-
сугыш-суеш фильмнары да балаларда кан-
сызлык, читлђр кайгы-сагышына битарафлы-
лык тђрбияли. Бњгенге укучыныћ књћелен
Акъђби сагышы да, Бибинур фаќигасе дђ
сызландырмый инде.

Эшли башлаган елларымда мђктђплђргђ
еш кына язучылар, шагыйрьлђр килђ иде.
"Тере шагыйрь" књргђн укучыларым хђзер дђ
шул бђйрђмне искђ ала. Соћгы елларда алар-
ныћ, мђктђплђргђ килеп, балалар белђн оч-
рашулары ифрат сирђгђйде. Дљрес, килђ ал-
мауларыныћ да аерым сђбђплђре бардыр.
Лђкин бит килђчђктђ џђм бњгенге кљндђ ђдип
ђсђрлђрен укучылар мђктђптђ тђрбиялђнђ!

Ђдђбият укылсын љчен, ђлбђттђ, телгђ
игътибар булырга тиеш. Кояш астына џђр
халык њзенђ урын даулый. Ќир йљзендђге
орыш-талашларныћ, сугышларныћ бер
сђбђбе шул тел бит инде!

Џђр халык њз тарихын, њз рухын, ќыр-
моћын сакламакчы, аны яћа буыннарга тап-
шырмакчы. Ђ бу бары тик тел ярдђмендђ
башкарыла. Димђк, миллђтебезне саклыйбыз

дибез икђн, ић ђњвђл тел-
не саклау зарур. Ђгђр дђ
кайсыдыр буын телгђ игъ-
тибарсыз карый башлый
икђн, моныћ бер сђбђбен
алдагы буыннардан да
эзлђргђ кирђктер. Аяныч
булса да искђ тљшерик:
моннан утыз-кырык ел-
лар элек авылдан шђџђргђ
килгђн сђлђтле књпме та-
тар яшьлђре, русча
белмђњ сђбђпле, югары

уку йортларына керђ алмады. Хђзерге чор-
ныћ яћарак гаилђ корып балалар њстерђ баш-
лаган буыны - шул заман яшьлђренећ дђва-
мы. Аларныћ миенђ татар телен белергђ ки-
рђкми, дигђн фикер сећдерелгђн, џђм шуны
алар балалары башына сећдерђлђр. Ђ бит
теге еллардан њзгђ буларак, авыл мђктђбен
тђмамлаган балалар да русча ђйбђт кенђ
сљйлђшђ-аћлаша алырлык булып чыга. Бу -
беренчедђн. Икенчедђн, татар телен - њз те-
лећне шђп белгђн хђлдђ, рус телен дђ камил
љйрђнергђ кирђк, дигђн фикер ђйтелергђ
тиеш бит! 1917 елгы революциягђ кадђрге
татар мђдрђсђлђреннђн љчђр-дњртђр тел бе-
леп чыгу гадђти хђл булган лђбаса!

Бу нисбђттђн гаилђ тђрбиясенђ аерым
тукталасым килђ. Укыткан укучыларым ара-
сында зур дђрђќђлђргђ ирешеп килњчелђр
бар. Нинди генђ џљнђр иясе булсалар да, алар
театр-концертларга йљри, ђдђбиятны белђ
џђм укый, зур шђџђрлђрдђ яшђсђлђр дђ,
сљйлђмнђре дђ саф татарча. Инде њз балала-
рында да шул сыйфатларны тђрбиялилђр.

Чаллыда яшђњче бертуган апамныћ улы
рус мђктђбендђ укыды, техник вузда белем
алды. Татар ђдђбияты, сђнгате белђн кызык-
сына. 28 яшьлек егетнећ бњген Нђбирђ Гый-

матдинова ђсђрлђрен кљтеп алып укуына,
А.Гыйлђќев, М.Мђџдиевлђрне белењенђ со-
кланасы гына кала.

Ана теленећ югалмавы, љйрђтелње
љчен гаилђнећ дђ ќаваплы булуы бђхђссез.
Бу юнђлештђ гаилђ, балалар бакчасы,
мђктђп, хакимият бергђлђп эшлђргђ тиеш.

Ђгђр дђ бњген мђктђплђрдђ туган тел-
не укытуга сђгатьлђр санын, радио, теле-
видениедђ татарча тапшыруларга каралган
вакытны кыскартсак, китапханђлђрне яп-
сак, књћелдђге бушлыкны џич нђрсђ белђн
тутырып булмаячак. Бер сђбђпсезгђ урам-
да йљрњ, сђгатьлђр буе компьютер каршын-
да утыру, комарлы уеннар, телевидениедђн
књрсђтелђ торган њтереш, сугыш турында-
гы кинолар, тиз генђ акча эшлђргђ љйрђтђ
торган књћел ачу программалары кешене
бик тиз рухи ярлыландыра, џђлакђткђ алып
бара. Уйланырлык ђйберлђр болар.

Кайберђњлђрнећ телгђ мљнђсђбђте дђ
мине шаккатыра. Алар туган телне саклар-
га кирђклекне бик ќићел аћлый, ђгђр дђ
теге яки бу кеше чит теллђрне ныгытып
љйрђнђ башласа яки шомарак сљйлђшергђ
љйрђнњ љчен кайбер вакытта русча арала-
ша башласа, бу њз телен оныткан, дилђр.
Ђйтерсећ, башка телне љйрђнсђ, кеше њз
телен оныта! Ђ бит њз теленђ хљрмђт, мил-
лђте белђн горурлану хисе тђрбиялђнгђн
булса, ул џђрвакыт башка миллђт кешесенђ
њз халкы турында сљйли, аныћ белђн горур-
лана. Моныћ љчен башка теллђрне дђ бе-
лергђ кирђк. Књп теллђр белгђн кешедђн
куркырга кирђкми - алар чын зыялы шђхес
булып формалаша. Ђ менђ њз миллђте та-
рихын, гореф-гадђтлђрен белмђгђн надан-
нардан куркырга кирђк.

Лђйсђн ЂМИНОВА,
Актаныш гимназиясенећ татар теле

џђм ђдђбияты укытучысы
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"ИЗГЕ ВЂЛИ" КЉНЕ, ЯКИ ГАДИ
ФЂЏРИКАМАЛ ДЂГЪВАСЫ

Стрессмы, иман тынычлыгымы?

Мђгълњмат ташкыны ас-
тында калган хђзерге ашкын
ќђмгыятьтђ књћел тљшенке-
легенећ ни икђнлеген татып
карамаган инсанны табуы
кыен. Депрессия исђ баш
миен генђ зарарлап калмый,
иммунитетны ќимерђ,
тђндђге барлык ђгъзаларны
сафтан чыгара. Бу - хђзерге
медицина тарафыннан инде
расланган факт. Ђйтик, та-
библык фђнендђ психоимму-
нология тармагы ић яшь юн-
ђлеш булып саналса да, нђти-
ќђлђре ышанычлы
дђлиллђнгђн: књћел тыныч-
сызлыгы организмны акрын-
лап тар-мар итђ, бђндђне ин-
валидлыкка чыгара, кайбер
аеруча кискен очракларда
хђтта кабергђ дђ китереп
тыга. Баш миен љйрђнњче
Кљнбатыш белгечлђре
исђплђп чыгарган: стресска
бђйле чирлђрне дђвалау
љчен, Европа гына да ел саен
бер триллион доллар акча
сарыф итђргђ мђќбњр. Ги-
гант сумма бу, ђмма аћа ђле
стресс нђтиќђсендђ зарар-
ланган ашказаны, бавыр,
бљер, простата кебек ђгъза-
ларны дђвалау чыгымнары
кермђгђн.

Рђсми медицина књћел
тљшенкелегеннђн барлыкка
килгђн чирлђрне соћгы утыз
елда гына ныклап љйрђнђ
башласа, ахырзаман пђйгам-
бђре Мљхђммђд (сгв) инде
мећ биш йљз елга якын элек
њк: "Белегез: тђндђ бер ит
кисђге бар, ђгђр ул ит кисђге
тљзђлсђ, бљтен тђн тљзђлер,
ђгђр ул ит кисђге бозылса,

"Би-би-си"га џђм "Голос Америки"га ышансак, Ев-
ропадагы 164 миллионнан артык кешенећ психикасы чир-
ле икђн. Бу Европаныћ утыз илендђ яшђњчелђрнећ 38 про-
центы нервлар какшавыннан алып шизофрениягђ кадђр
диапазондагы чирлђр белђн интегђ дигђн сњз.

бљтен тђн бозылыр. Ул ит
кисђге - йљрђктер", - дип бел-
дерде, ягъни тљрле ђгъзалар-
дагы чирлђрнећ књћелдђге
уйлар, калебтђге
хислђр нђтиќђ-
се икђнен
аћлатты. Он-
кологик чирл-

ђрне дђва-
лаучы Америка та-
бибы Берни Сигл: "Рух
сђламђтлеге - тђн сђламђтле-
ге", - дип игълан итте џђм
шул исемдђге китап язып ба-
стырды. "Сђламђт тђндђ -
сђламђт акыл" дигђн ђйтем-
не киресенђ ђйлђндерде.

Югарыда китерелгђн
саннар материалистик
ќђмгыятьнећ даими депрес-
сия хђлендђ булуы, стресс
кичереп яшђве турында
сљйли. Бу - Аллаџны оныт-
каннар љчен котылгысыз
халђт. Аллаџы Тђгалђ Њзе бу
хакта Коръђннећ 103 нче "Га-
сыр" сњрђсенећ 2-3 нче
аятендђ ачык итеп аћлата
(тђфсир): "...Дљреслектђ,
адђм баласы хђсрђттђдер,
кадерле гомерен дљнья љчен
генђ ђрђм итеп зур зарарла-
нудадыр. Мђгђр Коръђн
љйрђткђнчђ, дљрес юл белђн
чын иман китереп, Ислам

динен ка-
бул иткђн, џђрва-
кыт изге гамђллђр кыл-
ган, Коръђн дђлиллђре белђн,
хактан џич тђ аерылмаска
бер-берсен љндђшкђн џђм
тормыш, дин мђшђкатьлђ-
ренђ, килгђн тљрле авырлык-
ларга, бђла-казаларга сабыр
итђргђ, чыдамлы булырга
бер-берсен љндђшкђн хак
мљэминнђр генђ зарарлануда,
кимчелектђ, хђсрђттђ бул-
маслар". (Ногмани тђфси-
реннђн)

Књћел тљшенкелегенећ
чыганагын џђм депресси-
ядђн котылуныћ универсаль
ысулларын аћлата адђм бала-
сына бу сњрђдђ Аллаџы
Тђгалђ. Стрессныћ тљп ниге-
зе - материализм, бу дљньяга

табынып, аны бар итњчене
кире кагу яисђ оныту. Деп-
рессиядђн котылуныћ тљп
ысулы - Коръђн љйрђткђн
юл белђн яшђњ, изге
гамђллђр кылу, мљэ-
миннђрнећ бер-берсен
авырлыкларга чыдам
булырга љндђњлђре.

Мђскђњдђ Инна
Шот дигђн редактор

бар, ул балалар љчен
журнал чыгара. Књреп
таныш булмасак та,

Facebook.com cайты аша
аныћ белђн еш аралашабыз.
Инна минем рус телендђ яз-
ганнарымны укый џђм оша-
туын белдерђ, аныћ фђлсђфи
фикерлђре миндђ дђ бик еш
телђктђшлек таба. Бу таби-
гый, чљнки Инна - мљслимђ
хатын. Тормыш авырлыкла-
ры тудырган хђсрђт тойгы-
сыннан котылу юллары ту-
рында да еш искђртђ ул.
Књптђн тњгел генђ диварына
"Књк књкрђњ" сњрђсеннђн
йљрђклђрнећ бары тик Ал-
лаџы Тђгалђне искђ
тљшергђндђ генђ тынычлык
табулары турындагы аятьнећ
тђфсирен язып куйган иде.

Гомумђн, сабырлык, пробле-
ма килеп туганда ярдђм со-
рап Хак Тђгалђгђ мљрђќђгать
итњ турында Инна еш яза џђм
язганнарын рухи кардђшлђ-
ренђ юллый. Мљэминнђрнећ
нђкъ менђ шул рђвешле бер-
берсен њгетлђњлђре,
љндђњлђре хђсрђттђн котылу-
ныћ бер юлы икђнлеген
искђртђ бит Аллаџы Тђгалђ
дђ "Гасыр" сњрђсендђ.

Књћел тљшенкеле-
геннђн котылу љчен аныћ та-
бигатен, нилектђн килеп
чыгуын љйрђнњ мљџим. Мин
њзем стрессныћ љч тљп
сђбђбен аерып чыгарам. Бе-
ренчесе - килђчђк љчен кур-
ку, њз алдыћда торган про-
блеманы хђл итђ алмам
дип гаќизлђнњ. Без еш
кына таза-сау џђм кулын-
нан эш килђ торган ке-
шелђрнећ иртђгесе кљнгђ
ышаныч юк дип зарлану-
ларына юлыгабыз. Бу
зарлану артында эшсез
калырмын, малсыз калыр-
мын, ризыксыз калырмын
дигђн курку ята. Шул курку
хђсрђткђ сала адђм баласын,
стресс кичерергђ мђќбњр
итђ. Ярты гомерен шул
хђсрђт белђн њткђргђннђргђ
мљрђќђгать итеп, бер
нђрсђне искђртер идем.
Хђсрђтегезнећ кысыр хђсрђт
икђнен аћлау љчен, артыгыз-
га борылып карагыз: њткђн
гомерегездђ књпме булды
андый куркулар, барысы да
њтте, ризыгыгыз киселмђде,
њзегез њлмђдегез. Килђчђктђ
дђ нђкъ шулай булачак:
ђќђлђгез ќитмђсђ, ризыгы-
гыз киселмђс. Бу дљньядагы
проблемаларныћ барысы да
- њтњче проблемалар. Књћел
тљшенкелеге алда торган
киртђне њтђргђ булышмый,
эшне кыенлаштыра гына. Ђ

инде ризык џђм мал
мђсьђлђсенђ килсђк, Аллаџы
Тђгалђ Коръђндђ аларныћ
њзеннђн икђнен ачык итеп
аћлата џђм џђртљрле терек-
лек иясен ризыкландырыр-
га вђгъдђ бирђ. Шушы
вђгъдђгђ иман китерњ адђм
баласын иртђгесе кљн љчен
хђсрђт утында булудан кот-
кара. Иман китермђгђннђр
љчен исђ чара юк, алар даи-
ми стресста булачаклар.
Ђгђр дђ инде њзен мљселман
дип атаучы да, иртђгесе кљн
љчен кайгырып, књћел
тљшенкелеге кичерђ икђн,
иманын тикшерсен, димђк,
иманда кимчелек бар. Бу
кимчелек ике тљрле
сђбђптђн булырга мљмкин:
беренчесе - белем ќитмђњ,
икенчесе - монафыйклык
(икейљзлелек). Ризык (мал)
проблемасын аћлауда ислам
дине кешелђрне бишкђ бњлђ.
Бу урында мин шуларныћ
икесен генђ китереп њтђм.
Берђњлђр ризыкны Аллаџы
Тђгалђдђн дип белђ, лђкин
бирђме-юкмы икђнен белми,
болар - шик кылучы мона-
фыйклар. Ризык хђсрђте бо-
ларны да читлђтеп њтмђячђк.
Икенчелђре ризыкны (мал-
ны) Аллаџтан дип белђ џђм
кђсеп итњне ризыкныћ
сђбђбе дип таный џђм, сђбђп
дљньясында яшђгђнлектђн,
ризык табу юлында тырыш-
лык књрсђтђ, Аллаџныћ
вђгъдђсенђ берсњзсез ыша-
на. Болары - мљселманнар.
Менђ шулар кальбендђ
књћел тынычлыгы хакимлек
итђ дђ инде. Тулы тыныч-
лыкка ирешњ љчен, мондый-
ларга ризыкныћ хакын чы-
гару, ягъни зђкят џђм гошер
тњлђњ генђ кирђк.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Мђктђптђн кайтканнан бирле, Илгизђр борын
астыннан гына ниндидер сђер, моћарчы ише-
телмђгђн ќырны кљйлђп йљри: "Валентин,
Валентин, изге Валентин..." Бу аћлашылмаган
ќырныћ сђерлегенђ исе китеп, ђбисе Фђџри-
камал оныгына сњз катты:

- Балакаем, нђмђстђкђй кљйлђп йљрисећ соћ син? Нинди
Валентин бу тагын?

- Ђй, шуны да белмисећ инде, ђби! - дип горурлану ка-
тыш шатлык хислђрен йљзендђ балкытып ќавап бирде Ил-
гизђр. - Иртђгђ - изге Валентин кљне, ягъни барлык гашыйк
булганнарныћ бђйрђме!

- Гашыйк булганнар кљне?..
Ќиденче сыйныфта укучы оныгыныћ шушы

сњзлђреннђн хђйран калып, Фђџрикамал апа аптырап диван-
га утырды.

- Менђ сића мђ-ђ... Гашыйклар кљне... Унике яшьтђме?!
Соћгы ике сњзе йљрђгенђ кадалган ике уктан да њткенрђк

тоелып, ђбекђйне сискђнеп куярга мђќбњр итте. Шулай да
њзен кулга алырга тырышып, Фђџрикамал апа сорау алуын
дђвам итђргђ булды.

- Ђ Валентин дигђннђре кем була инде ул? Ђле ќитмђсђ
изге дђ икђн њзе.

- Бу изге абыйныћ кем икђнлеген мин белмим, лђкин
иртђгђ бђйрђм шђп булачак, ђби. Без анда концерт куябыз.
Мића да бер ќыр башкарасы була.

- Нинди ќыр инде ул, улым?
- Александр Серовныћ "Я люблю тебя до слез" дигђн

ќыры! - диде горур кыяфђт белђн Илгизђр. - Без аны Фирњзђ
Ибраџимова белђн ќырлыйбыз, ђ Сђрия апа пианинода уй-
ный. Ярый, ђби, мин классташым Шамил янына киттем, без-
нећ ђле "валентинкалар" тутырылмаган. Пока!

Илгизђрнећ кычкырып, књтђренке књћел белђн ђйтелгђн

шушы сњзлђре Фђџрикамал апаныћ йљрђгенђ ђњвђл кадал-
ган ике укка автоматтан атылган пулялар кебек љстђлде ди-
ярсећ. Кан басымы књтђрелгђнлектђн књз аллары караћгы-
ланган булса да, ђбисе чыраен сытып, авызыннан берничђ
сњз кысып чыгара алды:

- Тукта, тукта... Ай-й-йљрђгем, абау! Улым, зинџар, ђйт:
кем тутырылмаган? Нинди Валялар ул тагын? Кая барасыћ
син?!

- Њзећ син Валя! Валя тњгел, ђ "валентинка". Ул шушы
изге Валентин кљненђ чыгарылган матур открытка. Малай-
лар кызларга, кызлар малайларга мђхђббђт белдереп, алар-
ны язып тутыралар џђм яраткан кешелђренђ тапшыралар.
Аћладыћмы инде хђзер?

- Аћладым, балакаем, аћладым. Ђллђ яраткан кызыћ да
бармы?

- Яратасыћмы-яратмыйсыћмы, сыйныф ќитђкчебез
язарга кушты. Љчтђн дђ кимрђк булмасын, диде. Так што,
эшебез ќитђрлек бњген безнећ, сђгать ќиделђрсез кайтып
булмас. Ярый, киттем, ђби!

* * *
Фђџрикамал апа њзен начар хис итте. Ќитмђсђ, мђчет

каршындагы мђдрђсђнећ кичке бњлегендђ укучы кызы Гљли-
янећ бњген уку кљне, унынчы яртысыз кайтмас. Икенче гаилђ
корып ќибђргђн элекке кияве исђ малаеныћ хђле белђн кы-
зыксынмый, аны бљтенлђй кайгыртмый диярлек, шућа ул
кићђшче џђм таяныч тњгел. Ђ Гљлиягђ, џичшиксез, бу хђлне
сљйлђргђ, аныћ белђн бергђ кићђшлђшергђ кирђк.

Шулай уйланып утыра торгач, ђби књзлђрен йомып яшь-
леген искђ тљшерде. Ђйе, ул да заманында яшь, чибђр кыз
иде. Ђмма яшь чакта да урамга яулыксыз чыкканы булмады
аныћ. Шућадыр да авылныћ ќилбђзђк, холыксыз егетлђре
аћа ђллђ ни игътибар итмђделђр, артык тыйнак кыз белђн
аларга, књрђсећ, кызык булмагандыр. Ђ менђ њзе кебек ты-
ныч холыклы, тыйнак џђм тђњфыйклы Гайнетдин аны читтђн
генђ књзђтеп, ошатып йљргђн, яраткан... Армиягђ киткђнчегђ

кадђр дђшђргђ оялган икђн, бљркеткђй. Китђр алдыннан гына
кыяр-кыймас: "Мин сића хат языйм ђле", - дип рљхсђт сора-
ган. Хатларныћ дњртенчесендђме-бишенчесендђме генђ са-
гынганын џђм љзелеп яратканын хђбђр иткђн. Ђй, гомер-го-
мерлђр...

Ќилбђзђк егетлђргђ кияњгђ чыккан кызларныћ тормыш-
лары рђтле булмады, ђ Гайнетдин белђн Фђџрикамал башка-
ларны кљнлђштерерлек итеп бик тату, матур тордылар, бала-
лары да тђртипле булды. Гомер буе бер-берсен сљйделђр,
хљрмђт иттелђр. Иренећ вафатына инде тугыз ел булса да,
Фђџрикамал апа аны џаман сагына, ђле дђ ярата. Аны гына.
Гомергђ.

Тормыш китабы сђхифђлђрен шулай тиз-тиз ђйлђнде-
реп алган арада Фђџрикамал апа нигђдер заманында авыл-
даш кызлары еш ќырлаган бер ќырны исенђ тљшерде:

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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БАРАК ОБАМАНЫЋ ЂБИСЕН АЛЛАЏ САКЛАДЫ
АКШ президентыныћ њги ђбисе Сара Обама Ке-
ниядђ яши. Аћа 91 яшь. Књптђн тњгел генђ ул юл
џђлакђтенђ очрап, хастаханђгђ элђкте, дип хђбђр
итђ "Франс Пресс" агентлыгы.

Юл џђлакђтенђ Сара Обама илнећ кљнбатышында урнаш-
кан Кисуму шђџђреннђн њзе яшђгђн Когело авылына кайтып
килгђндђ юлыга. Америка президентыныћ ђбисе утырган ма-
шинаныћ шофёры, алда баручы йљк машинасын узып китђргђ
маташканда идарђне югалта џђм машина юлдан тљшеп китђ.

Машинада баручы Сара Обама џђм тагын дњрт пассажир
тђн ќђрђхђтлђре белђн хастаханђгђ озатыла.

Сара Обама шок хђлендђ була, лђкин аныћ бђрелгђн
урыннары књп булмау џђм сђламђтлегенђ зур зыян килмђгђн
булу сђбђпле, ул ике сђгатьтђн соћ хастаханђдђн чыгарыла.

"Мине Аллаџы Тђгалђ саклады. Без исђн-сау килеш чык-
кан машинаныћ нинди хђлдђ булуын књрсђгез икђн! Бу гаќђп
хђл! - ди Сара Обама. - Књрђсезме: минем кулда кечкенђ генђ ќљй џђм мин таякка таян-
мыйча гына да йљри алам.

Сара - Америка президентыныћ кан туганы тњгел: ул аныћ бабасыныћ икенче хаты-
ны. Шућа карамастан, Барак Обама аны бик нык хљрмђт итђ џђм аћа "Сара ђби" дип

эндђшђ. 1995 елда дљнья књргђн "Ђтием хыяллары" дип атал-
ган китабында ул аныћ белђн 1988 елда Кениядђ очрашуы ту-
рында яза.

Исегезгђ тљшерђбез: Сара Обама 2010 елда хаќ гыйбадђ-
тен њти. Хаќда чагында ул оныгы (Барак Обама) ислам дине
кабул итњен телђп дога кыла. Бу хакта Согуд Гарђбстанында
нђшер ителђ торган "Ђл-Ватан" гђќитенђ сылтама биреп,
"Франс Пресс" агентлыгы хђбђр итђ.

Хаќга исђ Сара ђби улы Сђед Хљсђен Обама џђм њзенећ
дњрт оныгы белђн бара. Согуд Гарђбстаны хакимияте Обама
гаилђсенећ тору ућайлылыкларын тђэмин итњне њз љстенђ ала.
Обаманыћ абыйсы Согуд Гарђбстаны короле Габдулла ибне
Габделгазизгђ кунакчыллык, сый-хљрмђт књрсђткђннђре љчен
њз рђхмђтен белдерђ.

Шунысын да билгелђп њтђргђ кирђк: сайлау кампаниясе
барышында Б.Обама яшерен рђвештђ ислам динен тота дигђн
имеш-мимешлђр таралган иде. 2010 елныћ августында

њткђрелгђн ќђмђгатьчелек фикерен сораштырулардан књренгђнчђ, Америкада яшђњче џђр
бишенче кеше Обаманы мљселман кебек књрђ. Шулай да, Ак йорт президентныћ ислам
динен яшерен рђвештђ тотуы турындагы хђбђрне кире кага џђм аныћ "тђкъва христиан"
булуын белдерђ.

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
Стрессныћ икенче зур сђбђбе - кљнчелек. Кљнчелекнећ ни икђнен

аћлатып тору кирђк микђн? Њзенђ карата башкаларныћ кљнчелеген той-
маган кешене табу кыен, аннан да бигрђк њз кальбендђ бњтђннђргђ кара-
та кљнчелек хисе уянмаган бђндђне табу катлаулырак. Ђмма хљсетлек -
тыелган сыйфат. Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Кинђ белђн кљнчелек изге-
леклђрне ут утынны ашаган кебек ашыйлар", - ди. Бђс, шулай булгач,
мљэмин кешегђ калебтђге бу хисне авызлыклау тиешле. Шућа ирешђ ал-
мыйсыћ икђн, стресс котылгысыз. Кљнлђшкђн љчен адђм баласы биш
тљрле ќђза ала. Беренчесе - киселми торган кайгы, ягъни даими стресс.
Икенчесе - хђсрђте љчен ђќернећ булмавы, ягъни стресс нђтиќђсендђ
кичергђн авырлыкныћ савап бирмђве. Љченчесе - хурлыкка калу, дњртен-
чесе - Аллаџы Тђгалђнећ ачуына дучар булу, бишенчесе - бу кеше љчен
тђњфыйк ишеклђренећ биклђнње.

Адђм баласын депрессиягђ китерђ торган љченче сђбђп - бирелгђнгђ
риза булмау, шљкер итмђњ. Љр-яћа љй салып чыккан, эш урынына ия, дњрт
саны да сау-сђламђт булган бер танышымныћ мал кимлегеннђн, хезмђт
хакыныћ азлыгыннан, байларныћ бай булуыннан даими зарлануыннан
туйгач, мин аћа бервакыт: "Рљхсђт ит, Аллаџы Тђгалђдђн сића аяксыз-
кулсызларга, йортсыз-ќирсезлђргђ биргђнне бирњен сорап дога кылыйм",
- дидем. Ул шунда кинђт сискђнеп китте, њз хђленећ нигъмђт икђнен аћлап
алды, тђњбђ итте. Хђлебез авыр дип уйлаганда, бу дљньяда бездђн књп
тапкыр авыррак хђлдђге миллионнар бар икђнен искђ тљшерњ, шљкер итеп,
стресстан котылырга булыша. Шљкер итњче књћел стресс кичерми, бу -
абсолют хакыйкать.

Рђшит ФЂТХРАХМАНОВ,
филология фђннђре кандидаты

Стрессмы, иман
тынычлыгымы?

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
Урманнарда йљрдем бер ялгызым,
Баласын ќуйган болан эзеннђн.
Башларым ђйлђнеп китте кинђт
Башканы сљям дигђн сњзећнђн...

Шушы дњртьюллыкны кљйлђп
бетерњгђ, оныгы Илгизђрнећ сый-
ныф ќитђкчесе заданиесе - "љчтђн
дђ ким булмасын!" дигђн сњзлђре
башка чњкеч кебек бертуктаусыз
"суккалый" башлады: "...ким булма-
сын! Булмасын! Булмасын!!"
Ђстђгъфируллаџ, ничек инде берь-
юлы љч-дњрт кызга мђхђббђтећне
аћлатып открытка язарга кирђк?
Гаќђ-ђп... Шундый шђхси, џђркем-
нећ њз сере булып саналган хисне
укытучы кушуы буенча кемгђдер
белдерњ исђ тагын да гаќђбрђк то-
елды Фђџрикамал апага.

Ишек ачылган тавыш ишетел-
де. Аллаџныћ рђхмђте, менђ, ниџа-
ять, Гљлия дђ укудан кайтып ќитте.
Њз бњлмђсендђ китап укып яткан
Илгизђргђ сиздермичђ генђ, Фђџри-
камал апа кљндез ишеткђннђрен
кызына сљйлђп бирде. Кђефе
киткђн Гљлия башта улына
дђшмђкче булды, ђмма тљнгђ кар-
шы борчымыйм дип, кире уйлады:

- Иртђгђ эштђн иртђрђк китеп,
мђктђпкђ кереп чыкмыйча булмас.
Аћлатып карасыннар укытучылар
шул билгесез, берьюлы љч кешегђ
"до слез" гашыйк булырга љйрђтђ
торган Валентинныћ "изгелеген"!
Аћлатып карасыннар!

(Ахыры килђсе саннарда.)
Ришат КУРАМШИН,

Кукмара мђдрђсђсе директоры

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Премьер фикеренчђ, Россия

университетларында "теология"
дип аталган специализация, ђ
"Дљньяви этика џђм дини мђдђни-
ят нигезлђре" фђнен укыту љчен
махсус ђзерлекле мљгаллимнђр
барлыкка килергђ мљмкин.
"Килђчђктђ ђлеге предметныћ
формаль ликбезга ђйлђнмђве
мљџим, шућа књрђ мондый дис-
циплиналарны укытуны, ђлбђттђ,
яхшы ђзерлеге булганнар - я тео-
лог, я дин кешесе алып барырга
тиеш. Џђм шућа мљнђсђбђтле
рђвештђ, шулай ук дђњлђтнећ ярд-
ђме кирђк булачак, мин моны
яхшы аћлыйм", - диде хљкњмђт
башлыгы.

Владимир Путин шулай ук
мђктђпкђчђ белем бирњгђ дђ аерым
игътибар бирергђ чакырды. Аныћ
сњзлђренђ караганда, дини берлђш-
мђлђрнећ яћа балалар бакчалары
ачу омтылышы џђм гамђлдђ булган
мђктђпкђчђ учреждениелђрдђ
мђгърифђтчелек эше белђн
шљгыльлђнње - дђњлђт властенећ
барлык дђрђќђлђрендђ дђ яклау та-
барга тиеш.

Президентлыкка кандидат бу-
лучыныћ сњзлђренђ караганда,
дђњлђт башка тљрле ярдђм
књрсђтергђ дђ ђзер: мисал љчен, те-
леканалларда традицион диннђргђ
љстђмђ эфир вакыты бњлеп бирњ.

Нияз САБИРЌАНОВ

ВЛАДИМИР  ПУТИН
дини конфессия
вђкиллђре белђн

очрашты

КИКта – АЧЫК ДЂРЕС
7 февраль кљнне Казан ислам колледжында (КИК) Коръђн тђфсире бу-

енча ачык дђрес узды. Дђресне Ќђлђлетдин ђс-Сљютинећ "ђл-Ќђлђлђйни
тђфсире" китабы буенча Камил хђзрђт Сђмигуллин алып барды. Дђреснећ
темасы Коръђни-Кђримнећ 78 нче "Нђба (Хђбђр)" сњрђсенећ 1-24 нче аятьл-
ђрен љйрђнњгђ багышланды.

Ачык дђресне "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе мљгаллимђсе Флёра абыстай Хан-
нанова, Ислам дине кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге мђдрђсђ укытучы-
сы Илдар хђзрђт Ситдыйков, Кукмара мђдрђсђсе директоры Ришат хђзрђт Ку-
рамшин, Россия ислам университетыныћ ислам фђннђре факультеты деканы Ра-
мазан хђзрђт Курамшин, Казан ислам колледжы директоры урынбасары Нияз
хђзрђт Сабиров, шулай ук ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ мђгариф џђм
фђн бњлеге мљдире Вђлиулла хђзрђт Якупов, шул ук бњлек белгече Айдар Кари-
буллин џђм мљфтиятнећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге белгече Нияз Сабирќанов
карады.

Чара тђмамланганнан соћ, кунаклар тарафыннан ачык дђрес бђялђнде.
Нияз Сабирќанов дђрес барышында ќибђрелгђн методик хаталарга књзђтњ

ясады. Нигездђ, ул дђрес структурасына кагылышлы иде: ник дигђндђ, дђрес
этаплары тњбђндђге эзлеклелекне югалтты: 1) дђресне оештыру; 2) актуальлђш-
терњ; 3) яћа белем џђм књнекмђлђр бирњ; 4) белем џђм књнекмђлђрне ныгыту; 5)
љй эше бирњ; 6) йомгаклау. Шулай ук ул К.Сђмигуллин дђресенећ ућай якларын
да атады: мисал љчен, аудиторияне игътибар њзђгендђ тота алу, укытучыныћ њз
предметын бик яхшы белње џђм укытучыныћ ораторлык сђлђтенђ ия булуы.

Њз фикерлђрен шулай ук Кукмара мђдрђсђсе директоры Ришат хђзрђт Ку-
рамшин да ќиткерде. Ић ђњвђл, ул, мљгаллимнећ тђфсир фђне љлкђсендђ тирђн
белемнђргђ џђм яхшы дикциягђ ия булуына басым ясады. Алга таба дђреснећ
ќитешсез яклары да санап узылды: студентлар белђн ныклы диалог булмау џђм
аларныћ љй эшлђре тикшерелмђњ. Шулай ук, дђрестђ каралган сњрђ аятьлђренећ
файдалы яклары да тулысынча ачылмады, књрсђтмђлелек материаллары булма-
ды џђм дђрес ахырында нђтиќђ ясалмады.

Методист џђм укытучы Флёра Ханнанова дђреснећ џђм ућай, џђм кимче-
лекле якларын санап узды. Ућай моментларга ул дђрестђ укытучыныћ тђрбия
бирњ максатларына мљрђќђгать итњен китерде. Лђкин ђлеге максатныћ укучы-
ларга тулысынча барып ирешмђвен дђ искђртте ул. Сњрђлђрдђ очрый торган кат-
лаулы сњзлђрне аћлату љчен сњзлек белђн эш алып барылмауга да басым ясады.

Ислам дине кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге мђдрђсђ укытучысы
Илдар хђзрђт Ситдыйков ачык дђреснећ башка ислам фђннђре белђн дђ бђйлђнгђн
хђлдђ алып барылуын џђм укытучыныћ дђрес темасын ачу љчен ќитди ђзерлђнгђн,
шулай ук мљгаллимнећ тђфсир фђне љлкђсендђ зур белемнђргђ ия булуын бил-
гелђп узды.

Ђћгђмђ барышында Камил хђзрђт Сђмигуллин њз коллегаларыныћ фикерл-
ђрен йотлыгып тыћлады џђм килђчђктђ дђ педагогик эшчђнлектђ хезмђттђшлек
итђргђ вђгъдђ бирде. Шулай ук, ул чарада катнашучыларга рђхмђтен ќиткерде.

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ мђгариф џђм фђн бњлеге мљдире Вђли-
улла хђзрђт Якупов, мондый тљрдђге ачык дђреслђр њткђрњ мљгаллимнђр ара-
сында тђќрибђ алышуга ќирлек тудыра, дип нђтиќђ ясады. Ул ачык дђреслђрне
рђсми рухи мђгариф учреждениелђре (мђдрђсђлђр) булган республикабыз рай-
оннарында да оештыру тђкъдиме белђн чыкты.

Айдар КАРИБУЛЛИН

Казанда намаз вакытлары


