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ИСТАНБУЛ МЉФТИЕ РЂХМИ
ЯРАН БЕЛЂН ОЧРАШУ УЗДЫ

ТР мљселманнары Диния нђзар-
ђте бинасында мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз Истанбул мљфтие Рђхми Яран
белђн очрашты. Мљфтилђр килђчђктђ
дђ бердђм хезмђттђшлек турында ки-
лештелђр. Очрашуда шулай ук Тљркия
Республикасыныћ Казандагы консулы
Ђхмђт Акынты, Тљркия илчелегенећ
Россиядђге дин эшлђре буенча кићђ-
шчесе Фђхри Саглык, Коръђн хафиз-
лар катнашты.

Делегация ђгъзалары ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте эшчђнлеге
белђн танышты, шулай ук Кол
Шђриф, Мђрќани, Апанай мђчетлђ-
рендђ џђм Казан ислам колледжында
булып кайтты.

ШЂЏАДЂТНАМЂЛЂР
ТАПШЫРЫЛДЫ

Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтендђ Нурлат, Тђтеш районы
имамнарына рђсми рђвештђ имам-ха-
тыйблык шђџадђтнамђсе тапшырылды.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз район ќир-
леклђрендђ эшлђњче дин ђџеллђрен
шђџадђтнамђ алулары белђн котлады,
изге телђклђрен ќиткерде џђм бергђлђп
дингђ хезмђт итђргђ чакырды. Тантана-
да имам-хатыйбларга књптђн тњгел Та-
тарстан мљселманнары Диния нђзарђ-
те чыгарган Коръђни-Кђримнећ Казан
басмасы бњлђк ителде.

БЉГЕЛМЂДЂ КОРЪЂН УКУЧЫ-
ЛАР БЂЙГЕСЕ ЊТТЕ

19 майда Бљгелмђ шђџђренећ
ќђмигъ мђчетендђ мђхђллђ халкы ара-
сында районара Коръђн укучылар
бђйгесе њткђрелде. Бђйгене Бљгелмђ
районы мљхтђсибђте џђм Татарстан-
ныћ кљньяк-кљнчыгыш тљбђге казыя-
те оештырды.

Бђйге Бљгелмђ, Ютазы, Баулы
џђм Лениногорск районы мљселман-
нары арасында њткђрелде. Азнакай
џђм Ђлмђт районнарыннан да
вђкиллђр катнашты.

КАЗАН МЂЧЕТЛЂРЕНДЂ БЕР
ДЂРЕСТЂ НАМАЗГА

ЉЙРЂТЂЛЂР
Казан шђџђре мђчетлђре барлык

мљселманнарны ислам тђгълиматы,
шулай ук ислам динендђге ић ђџђми-
ятле гыйбадђтнећ берсе булган намаз
укырга љйрђнергђ чакыра. Бер дђрес
эчендђ дин ђџеллђре џђр мљселман ке-
шесе белергђ тиеш булган гыйлемне
ќиткерђчђк, намаз уку тђртибе белђн
таныштырачак.

ТР мљселманнары Диния нђзар-
ђте намаз укырга љйрђнергђ мљмкин
булган мђчетлђрнећ исемлеген игълан
итђ. Алар - Болгар, Ђнилђр, Дин Ис-
лам, Шамил, Хљзђйфђ, Ризван, Рама-
зан, Иман нуры, Мђдинђ мђчетлђре.
Мђчетлђрдђ 27 майда кљндезге сђгать
унбердђ кљтеп калалар.

Мђгълњматлар
ТР  мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА
ОНЫТМЫЙК!

2012 елныћ II яртыел-
лыгы љчен "Дин вђ
мђгыйшђт" (язылу индек-
сы - 16046) џђм "Умма"
(83072) газеталарына язы-
лу дђвам итђ. 6 айга язы-
лу бђясе - 118,38 сум.

Яћа бистђнећ
беренче таш мђчете

ИЗГЕ АЙЛАР МЉБАРЂК БУЛСЫН!

Халык
мђдрђсђсе

РЂЌЂП АЕ

33333 44444

"Кол Шђриф
оныклары"ныћ

бишенче
бђйгесе узды

Бњген - Рђгаиб кичђсе
кљне, кичђ Рђгаиб кичђсе
иде (Пђйгамбђребезнећ
(сгв) ђти-ђнисе никах-
л а ш к а н - к а в ы ш к а н
кљннђр). Њзе ќомга кљн,
њзе Рђгаиб кичђсе кљне.
Икелђтђ бђйрђм кљн бу.
Ќомга кљнне шундый
бер сђгать бар, шул
сђгатьтђ телђгђн телђк
кабул булмыйча џич кал-
мас, ди. Менђ аныћ кай-
сы сђгать икђнен бер Ал-
лаџы Тђгалђ генђ белер,
ди. Шућа књрђ ќомга кљн
кояш баеганчыга кадђр
зекердђ булып, Аллаџы
Тђгалђне олуглап, авыз-
ларыбызны начар
сњзлђрдђн тыеп, яхшы
телђклђрдђ генђ йљрергђ
кирђк.

2012 елныћ 21 май тљнендђ мљселманнар љчен изге рђќђп ае баш-
ланып китте. Рђќђп ае ислам динендђге изге айларныћ берсе. Шу-
лай ук ул Аллаџы Тђгалђ сугыш џђм талашларны тыйган дњрт айныћ
(рђќђп, зљлкагдђ, зљлхиќќђ, мљхђррђм) берсе булып тора.

Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз мљсел-
маннар љчен изге саналучы айлар турында аћлатма биреп бо-
лай диде:

- Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђрђкђтњџњ! Аллаџы
Сњбхђнђџњ вђ Тђгалђгђ мактауларыбыз булса иде! Рђќђп - гљнаџлар-
ны ярлыкау, якыннарыћ-дусларыћ белђн аралашу џђм гыйбадђт кылу
ае. Килђсе шђгъбан - мђхђббђт џђм гыйбадђт кылу ае, аннары рама-
зан - Аллаџы Тђгалђдђн кешелђргђ туры юлны књрсђтњче џђм џиди-
ятне ачык бђян кылучы Коръђн ићдерелгђн ай килђ. Мљхђммђд гал-
ђйџиссђлђм бу љч ай турында: "Рђќђп - Аллаџныћ ае, шђгъбан - ми-
нем аем, рамазан исђ љммђтемнећ аедыр", - дигђн, џђм: "Аллаџым,

безгђ рђќђп џђм шђгъбанны мљбарђк кыл џђм безне рамазанга иреш-
тер", - дип дога кылган.

Хђзрђти Зђннњн Мђсри болай дигђн: "Рђќђп - чђчњ, шђгъбан - су
сибњ, рамазан - ќыю". Бу айда књбрђк тђњбђ итђргђ, гыйбадђт кылыр-
га кирђк. Ђлеге айларда гљнаџлардан нык саклану, Аллаџка гыйбадђттђ
булу сорала. Бу эштђ кем књбрђк тырыша, шул кеше иминлек, бђхет
белђн бњлђклђнер.

Рђќђп ае кергђч, сљекле пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) болай
дип дога кылган: "Ђллаџњммђ бђриклђнђ фи раќђбђ вђ шђгъбан ва
бђллигънђ рамазан". (Мђгънђсе: "Ий Аллаџ! Рђќђп џђм шђгъбан ай-
ларын безнећ љчен мљбарђк кыл џђм безне рамазан аена ирештер".)

Мљхђммђд галђйџиссђлђм: "Рђќђп аеныћ беренче кљнендђ ураза
тотсаћ, љч еллык гљнаџлардан кђффђрђт булырсыћ; икенче кљнендђ
тоту - ике еллык гљнаџлардан, љченче кљнендђ ураза тоту - бер ел
эчендђ кылган гљнаџлардан чистарта", - дип ђйткђн. Соћыннан џђр
кљн бер айлык гљнаџлардан арынуга тић дип билгелђп њтелђ.

Без кайвакыт, њзебез дђ уй-
ламастан, балаларыбызга, туган-
нарыбызга ,  якыннарыбызга
телђсђ нђрсђ кычкырып куябыз.
Ќомга кљнне безнећ уйламыйча
ђйткђн сњзебезнећ афђтлђр ките-
рње бар. Балаларыбыз авырып
китсђ, нђрсђ булды икђн дип бор-
чылабыз. Њзебезнећ уйламыйча
ђйткђн сњзлђребезнећ дђ балала-
рыбызга зыян булып тљшње бар
бит. Ќомга кљннђрендђ яман
гадђттђн бигрђк тђ сак булырга
кирђк. Адђм баласыныћ нђфесе
бар, теле бар, књћелендђ тљрле
уйлар бар. Ђмма начар телђкне
беркайчан да телђмђскђ кирђк.
Ќомга кљнне шушы телђклђрнећ
кабул була торган бер сђгатенђ
туры килње бар.

Рђќђп аенда Пђйгамбђре-
безнећ (сгв) ђти-ђнисе кавыш-
кан. Айныћ 27 нче кичђсендђ
Пђйгамбђребез (сгв) књккђ аш-
кан, Аллаџы Тђгалђ белђн оч-

Рђќђп - ислам динендђ булган дњрт изге айныћ берсе.

рашкан. Безгђ шушы кљнне биш
вакыт намаз фарыз булган. Кыс-
касы, бу айда мљселманнар тари-
хына, динебез тарихына бђйле
ђџђмиятле вакыйгалар књп. Шућа
да рђќђп ае изге айлардан сана-
ла. Шђгъбан ае да - изге ай. Ан-
нары  изге  рамазан  ае  килђ .
Шушы  айлар  безнећ  рамазан
аена ђзерлегебез дђ булып тора.
Рђќђп аенда без инде рамазан
аена чын-чынлап ђзерлегебезне
башлыйбыз. Нђфел уразалары то-
табыз, сђдакалар бирђбез. Шулай
иттереп, без књћелебезне сафлап,
Аллаџы Тђгалђ тарафыннан џид-
ђят љчен, туры юлга књнђр љчен,
безгђ бњлђк итеп бирелгђн изге
аена ђзерлђнђ башлыйбыз. Изге
айларда тђњбђгђ килњ бик савап-
лы. Џђркайсыбызныћ эшлђгђн
гљнаџлары  бар ,  аларны  искђ
тљшерергђ кирђк. "Ђстђгъфирул-
ла"ны књп ђйтергђ, гљнаџлары-
быздан тђњбђ кылырга кирђк.
Берђњ ,  њзенећ  гљнаџын  искђ
тљшереп, шућа тђњбђ итсђ, тђњбђ
кылса, њкенсђ, яћадан бу гљнаџ-
ларны кабатламаса, Пђйгамбђре-
без Мљхђммђд (сгв) ђйтњенчђ,
аныћ мондый гљнаџы кичерелгђн
дип санала. Димђк, безгђ начар
эшне эшлђгђнебезгђ њкенергђ
кирђк, тђњбђгђ килеп, "Ђстђгъфи-
руллаџ" дип. Џђм инде "Кђли-

мђтњл истигъфар"ны ђйтсђк тђ
бик ђйбђт. (Тик соћыннан моћа
кадђр эшлђгђн бозыклыкларны
яћадан  кабатламаска  кирђк .)
Шућа кљч табабыз икђн, димђк,
Пђйгамбђребез (сгв) ђйткђнчђ,
шушы гљнаџ ярлыканган дип са-
нала. Тђњбђгђ килгђнсећ икђн,
Аллаџы Тђгалђ шушы гљнаџыћ-
ны ярлыкасын љчен шул тђњбђћђ
њлгђнче тугры калырга кирђк.
Укылмый калган намазларыбыз-
ны, тотылмый калган уразалары-
бызны  да  изге  айларда  њтђњ
яхшы ,  чљнки  бу  -  Аллаџныћ
рђхмђт айлары. Бу - гамђллђре-
безнећ кабул ителђ торган айла-
ры. Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Рђќђп
аенда мин ачуымны биклђп куяр-
мын, рђхмђтем яћгыр шикелле
явар", - ди. Бу изге айларда ђќер-
савап йљз мђртђбђ артыграк бу-
лыр .  Тырышып-тырышып
Коръђннђн  бер  аять  яисђ  бер
хђреф љйрђнсђк, бер хђрефкђ ун
савап тияр, ди. Башка айларда
бер хђрефкђ ун савап була дисђк,
изге айларда љйрђнгђн бер хђре-
фебезгђ мећ савап та булырга
мљмкин. Џђм рамазан аенда исђ
бер хђрефкђ ќиде мећгђ кадђр са-
вап була. Менђ шућа Аллаџныћ
шундый рђхмђт айлары бар. Бу
айларда, сђдака биреп, ятимнђр-
не, мескеннђрне, авыруларны

сљендерњ дђ бик саваплы. Ара-
бызда ятимнђр, авыру кешелђр,
тумыштан гарип булганнар бар.
Андый кешелђрнећ генђ тњгел, њз
гаилђћдђгелђрнећ, танышларыћ-
ныћ, дусларыћныћ да књћелен
књрергђ, аларга бњлђклђр, сђдака-
лар бирергђ кирђк. Хђллђрен бе-
леп, аларны сљендерњ, ђлбђттђ,
бик тђ саваплы гамђллђрдђн.

Менђ  шушы  эшлђргђ  без
шушы айларда хирыс булырга,
шушыларны  башкарырга
гадђтлђнњ лазем. Бу айларда яман
эшлђрне куеп торырга кирђк.
Рђќђп, шђгъбан, рамазан айла-
рында, яман эшлђребезне куеп,
изге эшлђрне књп эшлђсђк, Ал-
лаџныћ безгђ  рђхмђте  булыр.
Шуннан соћ без яман эшлђрне,
бђлки, бњтђн кабатламабыз да.
Теллђребезне дђ, књћеллђребезне
дђ яман сњзлђрдђн пакьлђрбез.
Рђќђп аен изге ай дип санап, аны
кадерлђп, Аллаџ кушканча ка-
дерлђп, ђйбђт итеп њткђрергђ
кирђк. Шђгъбан, рамазан айла-
рында да Аллаџы Тђгалђ каршы-
сында чиста булып, пакь булып,
гљнаџларыбыздан арынып, изге
гамђллђребез белђн књренеп ка-
лыйк.

Ќђлил хђзрђт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанныћ баш казые
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Халык мђдрђсђсе
20 май кљнне Кукмара
мђдрђсђсендђ чыгары-
лыш мђќлесе булып
узды. Мљгаллимнђр џђм
мђдрђсђне тђмамлаучы
шђкертлђрдђн тыш,
ђлеге чарада Кукмара
мљхтђсибђте џђм ТР
мљселманнарыныћ Ди-
ния нђзарђте вђкиллђре
дђ катнашты.

Ќыелыш Коръђн аятьлђре
укылып дога кылудан башланды.
Район  имам-мљхтђсибе Зиннур
хђзрђт Сђмигуллин гыйлем алу
ђџђмиятенђ багышланган вђгазь
сљйлђгђннђн соћ, мђдрђсђ директо-
ры Ришат Курамшин  чыгарылыш
сыйныфлары шђкертлђре џђм
мђдрђсђ эшчђнлеге турында
мђгълњмат бирде.

Кукмара мђдрђсђсенђ 1998
елда нигез салына. Ул вакытта аныћ
аерым бинасы, уку љчен тиешле
шартлары булмый. Ђмма халыкныћ
дин белеменђ сусап књплђп укырга
килње мљгаллимнђрне рухландыра
џђм гыйлем бирњне бер тђртипкђ
салып ђлеге эшне башкарырга зур
этђргеч була.

Ун ел дђвамында мђдрђсђ Њзђк
мђчет бинасында эшли. Район
мљселманнары, дин ќитђкчелђ-
ре хакимияткђ мљрђќђгать итњ
нђтиќђсендђ, 2008 елда мђдрђсђнећ
бинасы салына башлый џђм Аллаџ-
ныћ олуг рђхмђте белђн, нђкъ бер
елдан Кукмара Њзђк мђчете янђшђ-
сендђ љч катлы књркђм бина калкып
чыга.

Шартлар яхшыргач, укыту
процессын камиллђштерергђ,
тљрлђндерергђ ниятлђп, мђдрђсђ
коллективы махсус лицензия алуга
ирешђ џђм урта профессиональ
дини белем бирњче кичке бњлекне
ачып ќибђрђ. Бњген мђдрђсђ, шулай
итеп, халыкка 2 юнђлештђ дини
белем бирђ: башлангыч џђм урта-
махсус. Ике бњлектђ барлыгы 400
лђп кеше укый, шул исђптђн кичке
бњлектђ 80 лђп шђкерт.

Быел мђдрђсђне 127 шђкерт
тђмамлады. Шуларныћ 29 ы ир-

егетлђр, 68 е - хатын-кызлар, 22 се -
малайлар, 8 е - мђктђп яшендђге
кызлар. 107 кеше башлангыч бњлек-
не тђмамласа, кичке бњлекне тђмам-
лаучы 20 шђкерт урта-махсус дини
белем алуны раслаучы дипломнар-
га ия булды. Чыгарылыш сыйныф-
лары укучылары арасында 52 кеше
- кукмаралылар, 75 кеше - район
авылларыннан килеп укучылар.

Быелгы, 13 нче чыгарылыш
шђкертлђре санын ђњвђлге елларда
мђдрђсђне тђмамлаучылар санына
кушсаћ - 997 килеп чыга, ягъни
шушы вакыт эчендђ Кукмара
мђдрђсђсендђ мећгђ якын кеше
укып чыкты. Шунысы шатланды-
ра: шактый књп авылларда ђлеге
уку йортын тђмамлаучылар дин
дђреслђре бирђ. Райондагы 68
мђхђллђнећ 35 ендђ имам вазифа-
ларын Кукмара мђдрђсђсендђ бе-
лем алган абыйлар башкара. Быел-
гы чыгарылыш шђкертлђре арасын-
да да авыл имамнары бар: Шамил
хђзрђт Ќђлђлиев (Ђсђн-Елга авы-
лы), Нурислам хђзрђт Мортазин
(Сђрдекбаш), Хакимќан хђзрђт
Шакирќанов (Каенсар), Азат
хђзрђт Џадиев (Бакчасарай). Шулай
ук Саба районыныћ Яулаштау авы-
лы имамы Илнур хђзрђт Фђйзрах-
манов та быел Кукмара мђдрђсђсен
тђмамлаган.

13 нче чыгарылыш шунысы
белђн дђ њзенчђлекле булды:
мђдрђсђне дљньяви мђктђп система-
сында эшлђњче яки озак  еллар
шунда хезмђт итеп лаеклы ялга
чыгучы шактый књп укытучылар
тђмамлаган икђн. Ђйтик, Хђлђвет-
динова Гњзђлия Шакирќан кызы
(Туембаш), Низаметдинова Раушан
Гаяз кызы (Кукмара), Кочергина
Нурисђ Фђлђх кызы (Кукмара),
Шакирова Гљлтаџирђ Фђйзрахман
кызы (Янил), Мљхђммђтгалиева
Хђлимђ Мљгыйн кызы (Зур
Сђрдек), Ќђлђлиева Мићнекђњсђ-
рия Билал кызы (Ђсђн-Елга), Хан-
темирова Ќњђйрђ Абдулла кызы
(Кђркђњч) шундый тђќрибђле, та-
лантлы укытучылардан. Мђдрђсђ
ќитђкчелеге аларга аеруча зур љмет
баглап, шушы хљрмђтле мљгаллим-
ђлђребез дин юлында да џљнђри

осталыкларын файдаланырлар
дигђн ышанычын белдерђ.

Дини гыйлем дигђндђ, аныћ
кыйммђтен аћлаган кешегђ бњген,
дљрестђн дђ, зур мљмкинлеклђр
ачылды. Кукмаралылар шушы
мљмкинлеклђрне кулдан ычкын-
дырмаска тырыша булса кирђк.
Укыту программасы бер тђртипкђ
салынып, џђр  телђгђн кеше укыр-
лык шушындый халык мђдрђсђлђре
кирђкме бњген? Џичшиксез, кирђк.
Ђлбђттђ, башка кайбер ќир-
леклђрдђ кебек ел саен 15-20 кеше
кабул итеп, ђлеге мђдрђсђ дђ 50-60
шђкерт "асрап" ята алыр иде алу-
ын, ђмма алар икенчерђк юнђлеш-
не - барлык район халкына хезмђт
итњ юлын сайлаганнар. Шућа да
биредђ мђктђп яшендђге балалар-
дан алып, сиксђненче дистђне вак-
ларга тотынган ђби-бабайларга
кадђр укып йљри. Аеруча сљендер-
гђне - яшьлђрнећ књп булуы. Уйлап
карасаћ, бу бит аларныћ ахирђткђ,
Мђћгелеккђ ђзерлђнеп йљрњлђре. Ђ
моннан да мљџимрђк эш бармы бу

дљньяда?
Чыгарылыш кичђсе истђ ка-

лырлык мизгеллђргђ бай булды.
Мине генђ тњгел, башкаларны да ић
нык тетрђндергђне, мљгаен, рус
тљркемендђ белем алган Валенти-
на Александровна исемле бер апа-
ныћ чыгышы булгандыр. Ул бире-
дђге мљгаллимнђрнећ ихлас књћел-
ле булуларына соклануын белде-
реп, бер кђлимђ-сњз татарча белмђ-
гђннђрне дђ кире бормыйча гыйлем
алырга  мљмкинлек тудырганнары
љчен олы рђхмђтен белдерде. Рус
миллђтеннђн булган бу апа чыгыш
ясаганда књплђрнећ књзлђреннђн
шатлыклы књз яшьлђре атылып
чыкты...

Тантаналы мђќлес ахырында
мђдрђсђ директоры Ришат хђзрђт
шђкертлђргђ кићђш-нђсыйхђтен
ќиткереп болай диде:

- Мђдрђсђ тђмамлаган, дин бе-
лемен њзлђштергђн кеше тормыш-
та башкаларга њрнђк  булырга тиеш.
Сезгђ карап кешелђр књћелендђ ис-
лам динебез турында ућай фи-

керлђр генђ тусын. Аннары шуны-
сы да мљџим: мђдрђсђ тђмамлап
шаџадђтнамђ алу - ул ђле ќђннђтле
булдым дигђн сњз тњгел. Шушын-
да алган гыйлемнђрегез дђфтђр-
конспектларыгызда тњгел, ђ калеб-
лђрегездђ саклансын. Шул гыйлем
белђн гамђл кылырга, аћа нигезлђ-
неп яшђргђ кирђклеген онытмагыз.
Дини гыйлемгђ ия булуныћ, Аллаџ-
ныћ ихласлы, тђкъва бђндђсе булу-
ныћ тљп књрсђткече - ул књркђм хо-
лык, яхшы ђхлак. Мђшџњр язучы-
быз Гаяз Исхакый ђйткђнчђ, ђхлак
бетсђ - дин бетђр, дин бетсђ -  ха-
лык бетђр. Шушы фикердђн нђтиќђ
ясап, њзебез дђ ђдђп-ђхлак љлгесе
булыйк, башкаларны да ислам дине
кыйммђтлђре белђн таныштырып,
якыннарыбыз, туганнарыбыз џђм
кардђшлђребезнећ рухи дљньяла-
рын баетыйк, туры юлны - дљнья вђ
ахирђт бђхетенђ илтњче якты, нур-
лы юлны табуларына сђбђпче бу-
лыйк...

Автор фотосы.
Нияз САБИРЌАНОВ

ЏЂР УНИВЕРСИАДА КУНАГЫНА – ТЕЛЂГЂН РИЗЫК
2013 елныћ 6-17 июлендђ
Казанда њтђчђк Универ-
сиада мљселманнар љчен
изге саналган рамазан
аена туры килђ. Шушы
ућайдан дин тотучылар
љчен чарада аерым шар-
тлар булдырылачак.

22 май кљнне Татарстан
Хљкњмђт йортында узган брифинг-
та Универсиадага ђзерлек эшлђре
белђн таныштырдылар. Биредђ
спорт корылмалары, юллар тљзњ,
катнашучылар љчен транспорт
мђсьђлђсен хђл итњ, кунакларга ви-
засыз режим булдыру џђм башка
темалар турында сњз чыкты.

Ашханђдђ хђлђл
ризыклар була

"2013 ел Универсиадасы дирек-
циясе" ќитђкчесе Владимир Леонов
сњзлђренђ караганда, уеннар вакы-
тында кунакларныћ дини, милли
ихтыяќлары тулысынча исђпкђ
алыначак. Ђйтик, килђсе елга рама-
зан ае 9 июльдђ башланыр дип фа-
разлана. Казанга мљселман иллђ-
реннђн арбитрлар, спортчылар књп

килер дип кљтелђ. Шућа књрђ алар
љчен Универсиада ашханђсенећ эш
вакыты озынайтылачак.

"Бу гына да тњгел, катнашучы-
ларга берничђ тљр меню тђкъдим
итђбез. Хђлђл ризыклар, Азия, Ев-
ропа халыклары ашлары, вегетари-
аннар љчен џђм башка тљр азык-
тљлек булачак", - диде Владимир
Леонов. Чит илдђн килгђн кунак-
ларга милли тђм-томнарыбыз да
тђкъдим ителђчђк. Универсиада
авылында гыйбадђт кылу урынна-
ры булдыру да тљрле дин вђкиллђ-
ренђ карата ихтирамны књрсђтђ.

Татар теле -
Универсиада

теле дђ
XXVII Халыкара студент уен-

нары Татарстанныћ ике дђњлђт те-
лендђ (татарча, русча) џђм инглизчђ
алып барылачак, шулай ук башка
теллђргђ тђрќемђ итњ књздђ тоты-
ла. "2013 ел Универсиадасы дирек-
циясе" ќитђкчесе сњзлђренђ  кара-
ганда, тел белгечлђрен инде алдан
ук ђзерли башлаганнар. Хђзерге
вакытта республика югары уку йор-
тлары белђн шул юнђлештђ хезмђ-

ттђшлек алып барыла.
Халыкара студентлар уеннары

кунаклары љчен 2013 елга 5 госпи-
таль ђзерлђнђ. Анда бњген медици-
на персоналы туплыйлар, спорт
корылмалары эчендђ допинг-конт-

роль бњлмђлђре тљзилђр. "Русада"
Россия допингка каршы агентлыгы
белгечлђре тарафыннан бњген до-
пинг контроль њткђрергђ 35 инспек-
тор сайланган. Ќђйге Универсиада
кљннђренђ аларныћ саны 60 ка

ќитђчђк. "ГЛОНАСС+ 112" ашы-
гыч ярдђм системасына мљрђќђгать
иткђн чит ил кунаклары да њз тел-
лђрендђ ќавап алачак.

Милђњшђ ЗАКИРОВА,
www.intertat.ru
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ЯЋА БИСТЂНЕЋ БЕРЕНЧЕ ТАШ МЂЧЕТЕ

"1902 елда нигез салын-
ган дип фаразланган
иске мђчетебез бинасы-
на шушы кљннђрдђ 110
ел тула. Мђчет, манара-
сын кискђч, озак еллар
клуб, аннары мђктђп ос-
таханђсе булып торды.
2002 елда анда каенатам
Хатыйп мулла янђдђн
мђчет ясады. Аллаџ йор-
ты аныћ исеме белђн
атап йљртелђ.

Моннан биш ел элек, мђчете-
без икенче бинага књчкђч, бу бина
ташландык хђлгђ килгђн иде. Хуќа-
сыз, ќансыз ђйбер тиз ќимерелђ,
њлђ. Тарихын белмђгђн миллђт
юкка чыга. Саймђ  абыстай Заџри-
ева тђкъдиме белђн без биредђ ис-
лам диненђ багышланган музей
торгызырга карар кылдык. Менђ
ничђ кљннђр инде барыбыз да изге
эш белђн мђшгуль. Кем ќыешты-
ра, кем экспонатлар ташый... Без бу
эшнећ ђџђмиятен аћлап, чын
књћелдђн башкарабыз, кергђн бер
кеше бик кызыксына, њзе дђ кушы-
ла", - дип сљйлђп китте мђгариф
ветераны Наилђ Мљгътђсимова.
"Бу музей Саймђ абыстайныћ хыя-
лында књптђннђн йљргђн булган
инде. Ташкенттан контейнер-кон-
тейнер экспонатлар кайтарткан, њз

куллары белђн књплђп пђрдђлђр
теккђн, бик зур хезмђт куйган... Џич
77 яшь бирмђссећ, инициативалы,
гыйлемле, кљчле оештыру сђлђтенђ
ия, њз дигђненђ ирешђ торган ђби.
Безне ќыеп максатны, бурычлар
аћлатты. Без аћа бик рђхмђтле",- дип
сњзгђ кушылды икенче мђгариф ве-
тераны Равия Хљснуллина.

Биредђ борынгы ђби-бабалары-
быз рухы саклана. Ислам дине та-
рихына багышланган экспонатлар,
тљрле басмадагы Коръђн китаплары
шактый. Авылныћ гњр иясе булган
џђм бњгенге кљндђ халыкка хезмђт
итњче хђзрђт-абыстайларга зур
хљрмђт књрсђткђннђр, џђркайсы ту-
рында мђгълњмат туплаганнар. Хал-
кыбызныћ кул эшлђренђ, борынгы
кљнкњреш ђйберлђренђ багышлан-
ган экспозициялђр дђ кызыклы. Ак
яулыклы авыл апалары, бер-берсен
бњлђ-бњлђ, џђр экспонатларныћ та-
рихы, алар белђн бђйле якты ис-
тђлеклђрне яћарттылар, хатирђлђр-
не искђ тљшерделђр. Мђчет манара-
сын кисњче алыптай ирнећ
књтђрђмгђ калып, урынында череп
бетеп њлње турында да сљйлђделђр.
Халык барысын да хђтерли... Књре-
неп тора: алар љчен биредђге џђр
нђрсђ кадерле, бердђнбер. Саймђ
абыстай борынгы Коръђнне (њзе
ђйтње буенча китап 1325 елгы) ку-
лына алды да, стенага эленгђн
шђќђрђ агачына карап: "Кайсыгыз-

ныкы булды икђн бу?! Нђселебезгђ
иман керткђн љчен мећ рђхмђт
сића!" -дип дога кылды.

... Фазлыгалим хђзрђт,
1940 елда, биш баласын ияртеп,
Донбасска чыгып китђ. Бђхетне
дљнья буйлап эзли. Язмыш ќил-
лђре аны Чилђбегђ, аннары Таш-

кентка илтђ. Аны зурлап ђлеге
шђџђрнећ Карасум мђчете янына
књмђлђр.  Дистђ еллар њткђч, дњрт
яшьлек чагында алып чыгып
киткђн кызы Саймђ Заџриева-
Фазлыгалимова янђдђн туган туф-
ракка кайтып, авылда мђгърифђ-
тчелек эшен ќђелдереп ќибђрер

дип башына да китермђгђндер ул.
Гап-гади авыл йортын виноград
тђлгђшлђренђ, чђчђклђргђ књмеп,
тирђ-юнендђ гљлбакча ясаучы, ма-
турлык тудыручы, рухи мирасныћ
кадерен белергђ, џђркемнећ тор-
мышын мђгънђле итђргђ љндђњче,
иман нурлары чђчњче ђбине авыл
халкы њз иткђн. Аныћ њз шђкерт-
лђре дђ бар. "Балалар кайткан
саен: "Ђни, ђйдђ Ташкентка,
нишлђп ятасыћ син бу
ќђџђннђмдђге авылда?!" - дип ап-
тыраталар. Мин бирегђ њлђр љчен
кайттым. Туган ќир яшђњ кљче
бирђ, кешелђргђ изгелеклђр
эшлђгђн саен яшђњ дђрте арта. Ке-
шене ышаныч дигђн бљек кљч
яшђтђ. Барысы да Аллаџы Тђгалђ
кулында!" - диде Саймђ абыстай
хушлашканда. Ќђмђгатьчелек
башлангычында тљзелгђн хикмђ-
тле музейга љлеше кергђн џђркем-
нећ исемен бармакларын бљгђ-
бљгђ санап китте. Алар књп. Юга-
ры Сонда боз кузгалган. Халык-
ныкы халыкка хезмђт итђ.

Рђсемдђ: Борынгы Коръђн -
Саймђ Заџриева-Фазлыгалимова
љчен шђќђрђнећ ић кыйммђтле яд-
кяре.

Автор фотосы.
  Алсу ДИЯР,

Мамадыш районы

Казан шђџђрендђге Кы-
зыл Татарстан урамы, 20
нче йорт адресы буенча
урнашкан Зур таш мђчет-
нећ тарихы, аныћ бњгенге
хђле турында белњ љчен
мђчетнећ имам-хатыйбы
Ђхмђт хђзрђт Сабировка
мљрђќђгать иттек.

- Ђхмђт хђзрђт, Зур таш
мђчетнећ тарихы белђн таныш-
тырып њтђ алмассызмы икђн?

- Бу мђчетнећ тамырлары бик
тирђнгђ барып тоташа. Хђзерге ва-
кытта Ак мђчет исеме белђн
йљртелђ торган Зур таш мђчет Ка-
зандагы Яћа бистђнећ тљзелње
белђн бђйле. XIX гасырда бљек дин
галиме Шиџабетдин Мђрќани
хђзрђтлђре язып калдырганча,
"мљселманнар читкђ куыла башла-
гач, алар урыны-урыны белђн Яћа
бистђгђ тупланалар". Сазлыклы
ќир булуга да карамастан, мљсел-
маннар биредђ бер мђхђллђгђ
оешып, гыйбадђтханђ тљзи баш-
лыйлар. Зур таш мђчет - Яћа Татар
бистђсендђ салынган ић беренче
мђчет дип исђплђнелђ. Мљселман-
нар Яћа бистђгђ чукындырудан, эз-
ђрлеклђњдђрдђн куркып, џђм тљрле
хђвеф-хђтђр, янгын афђтлђре килеп
чыгу сђбђпле, књчеп китђргђ
мђќбњр булалар. Ш.Мђрќани
искђрткђнчђ, 1741 елда агач мђчет,
ђ аннан соћ аныћ урынына Зур таш
мђчет салына. Казан љязендђ
кљчлђп чукындыру сђясђте белђн
кантон оешкач, Лука Канашевич
Казан њзђгеннђн татарларны куар-
га тели. Халык Яћа Татар бистђсенђ
књплђп књченеп килђ башлагач, агач
мђчеткђ генђ сыймый башлый.
Шунлыктан, мђхђллђ бу мђчетне
зурайтырга, таштан салырга дигђн
карарга килђ. Џђм аларныћ хыялы
тормышка аша. 1801 елдан соћ, Ор-
нашбаш авылыннан (хђзерге Арча
районында. - ред.) чыккан Рђкый
байныћ матди ярдђме белђн, бу
мђчет зурайтылып таштан тљзелђ.

- Абыйлы-энеле Тђрќемани-
лђрнећ мђчет тарихында гына
тњгел, гомумђн, илебезнећ дин
њсешенђ керткђн љлешлђре ту-
рында ни ђйтергђ мљмкин?

- Ак мђчет Ќђмигъ мђчет була-
рак књзаллана. Шућа књрђ аћа халык
тарафыннан Зур таш мђчет дигђн
исем бирелђ. Таш мђчет тљзелеп
беткђннђн соћ бу мђчетнећ
мђдрђсђсе дђ эшли башлый (ул
хђзерге Эш Урамында иде), књп кенђ
галимнђр нђкъ менђ шунда белем
алганнар. Мђдрђсђнећ эшчђнлеге
тагын да кићђю казый Кђшшафет-
дин Тђрќемани (1877-1943) исеме
белђн бђйле: ул килгђч биредђ уку-
чылар саны тагын да књбђя. Бу ту-
рыда архив мђгълњматлары да
сљйли. К.Тђрќемани - мљфти Ри-
заэддин Фђхреддиннећ урынба-
сары, дљньякњлђм мђшџњр дин
ђџеле була. Бу шђхесне аеруча
билгелђп узасы килђ. Ул зур бе-
лемнђре белђн барлык мљсел-
маннар арасында таныла. Ин-
кыйлабтан соћ да дини эшчђн-
легенђ тугры булып кала џђм дђ
Уфадагы Рђсђй Диния нђзарђ-
тендђ казый вазифасын башка-
ра. Кђшшђфетдин Тђрќемани
Уфага киткђннђн соћ, Ак
мђчеттђ аныћ агасы Ђхкђм
Тђрќемани имам вазифасын
башкаручы бу-
лып кала.
Кђшша-

фетдин хђзрђт мђгърифђтчелек эше
дђ алып бара. Аныћ кул астында
дини-периодик басмалар, китаплар
дљнья књрђ. XX йљзнећ 20 нче елла-
рына кадђр илебезнећ џђр
шђџђрендђ дђ диярлек дини эчтђлек-
ле газета-журналлар чыгып килсђ
дђ, аларныћ эшчђнлеге инкыйлабтан
соћ дин кысыла башлагач туктап
кала. Ђмма Зур таш мђчетнећ има-
мы совет заманына аяк атлагач та
"Ислам мђќђллђсе" дигђн журнал
бастырып килђ. Бу журнал бљтен

Россия књлђмендђ тарала торган
була.

- Зур таш мђчет янында ул
чорда таш мђчетлђр булганмы?

- Ђйе, булган. Мисал љчен,
Иске Татар бистђсендђге Мђрќа-
ни џђм Апанай мђчете тљзелгђн ке-
бек Зур таш мђчет янында Иске
таш мђчете дђ тљзелђ. Иске таш
мђчет Казанны яклап шђџит китк-
ђннђрнећ рухына багышлап баба-
ларыбызга истђлек билгесе була-
рак салына. Ђ Ќђмигъ мђчет фун-

кциясен, алда ђйткђнебезчђ,
Зур таш мђчет њтђп килђ.

- Ђлеге мђчет безнећ
кљннђргђ кадђр ничек сак-
ланган? Хђзерге вакытта ул
нинди хђлдђ? Мђчетне тљзек-
лђндерњ эше ни рђвешле
алып барыла?

- Зур таш мђчетнећ язмы-
шы да Россиядђге башка
мђчетлђрнеке белђн охшаш.
Совет власте елларында бар-
лык гыйбадђтханђлђр дђ
"њзгђртелђлђр". Бигрђк тђ,
"њзгђртњлђр" данлыклы

мђчетлђргђ кагыла. Шул
язмышка Ак

мђчет тђ
дучар

була. 1929 елда мђчет ябыла,
мђхђллђ кулыннан тартып алына.
XX йљзнећ 30 нчы елларында
аныћ манарасы киселђ, тњбђсе,
эчке тљзелеше њзгђртелђ. Шуннан
соћ бина буларак тљрле дђњлђт их-
тыяќларына файдаланыла. Шул
исђптђн, Казандагы ябылып бар-
ган татар мђктђплђренећ берсе (35
нче мђктђп) шунда урнашкан була.
Соћыннан мђчет бинасы дистђ ел-
лар буена мех берлђшмђсенђ ка-
рый. Анда цех оештырып тегђргђ,

мех эшкђртергђ љйрђнгђннђр.
Димђк, бабаларыбыз салган ђлеге
бина мђчет буларак ябылган булса
да, халыкка гел файда китереп тор-
ды.

Советлар Союзы таркалып,
ќђмгыять тормышында њзгђртњлђр
башлану белђн дђњлђт тарафыннан
тарихи гыйбадђтханђ биналары ха-
лыкка кайтарыла башлый. Ђмма
лђкин Казан шђџђренећ Яћа Татар
бистђсендђге ић борынгы мђчетл-
ђрнећ берсе булган Ак мђчет кай-
тарылмый кала. Бу мђсьђлђ мљсел-
маннарны бик борчый иде. Ниџа-
ять, 1997 елда мђчетнећ мђхђллђсе
оештырылып, ул 1998 елда юридик
яктан теркђлњ узды. Шуныћ белђн
бергђ мђчетне мљселманнарга кай-
тару процессы башланды. Дђњлђт
органнарына мљрђќђгать ителде.
Ђмма бина ул чакта хосусыйлаш-
тырылган иде. Шул сђбђпле аны
дђњлђт тарафыннан кайтару
мљмкин тњгел иде. Бу мђсьђлђне хђл
итњ љчен мђхђллђ ягыннан чишњ
юллары эзлђнде. Моныћ љчен мех
берлђшмђсенђ, "Мелита" ААЌ
ќитђкчелегенђ мљрђќђгать ителде.
Лђкин алай да тиз генђ боз кузгал-
мады. Чљнки бу мђсьђлђ мех берл-
ђшмђсенећ директорлар шурасы
тарафыннан каралырга тиеш иде.

Ќитђкчелек тарафыннан
мђсьђлђ ућай чишелђ башлагач
кына, мех берлђшмђсенећ ќитђкче-
леге алмашына. Њтелгђн юлны ка-
баттан узарга туры килђ. Бу юлы да
мђсьђлђ ућай хђл ителђ дигђндђ
генђ ќитђкчелек тагын алмашына
џђм мђсьђлђ чишелми кала. Ниџа-
ять, генераль директор итеп Гомђ-
ров Рђис Хафиз улы билге-
лђнгђннђн соћ "Мелита"ныћ дирек-
торлар шурасы хосусыйлаштырыл-
ган бинаны дђњлђткђ кайтарды.
Џђм, элекке мђчет бинасы дђњлђт
милке булганнан соћ, Татарстан-
ныћ Министрлар Кабинеты карары
белђн ул мљселманнарга бирелде
(барысына да Аллаџныћ рђхмђте
яусын).

2004 елда кайтару процессы
нђтиќђсе буларак, мђчет рђсмилђ-
штерњ мђсьђлђлђрен узды. ТР
Мђдђният министрлыгы белђн аны
саклау шартнамђсе тљзелде. Ђмма
биредђ капиталь ремонт булмау ар-

касында, бина зђгыйфь хђлдђ иде,
бигрђк тђ аныћ тњбђ-тњшђменђ
аеруча зур зыян килгђн, тњшђмнећ
катламнары коелу сђбђпле, анда ба-
сып торуы да хђтђр. Шуныћ љчен
безнећ алдыбызга мђчетне тулы-
сынча тљзеклђндерњ талђбе килеп
басты. Лђкин ул вакытта мђчет њзе
дђ "Мелита" берлђшмђсе террито-
риясенђ керњ аркасында, ђлеге та-
рихи бинага ќићел генђ узып та
булмый иде. Чљнки ул вакытта
мђчет бинасы "Мелита" берлђшм-
ђсенећ коймасы эчендђ булды. Џђм
мђчеткђ бары тик махсус "пропуск"
белђн берлђшмђнећ ќитештерњ
цехлары аша гына њтњ мљмкин иде.
Бу кыенлыкларны чишњ љчен мђчет
билђмђсе чиклђре билгелђнде,
аныћ тирђли коймалар корылды,
аерым керњ капкалары ясалды.
Мђчеткђ турыдан керњ мљмкинле-
ге булдырылды. Шуннан соћ, бина-
га тикшерелњ њткђрелеп, реставра-
ция эшлђрен башкару љчен проект
тљзелде. Эчтђге тарихи булмаган
киртђлеклђр сњтелде. Бинаныћ
фундаментлары ныгытылды. Ђмма
тљзеклђндерњ эшлђре ќићел генђ
бармый, чљнки моны тиз арада баш-
кару љчен зур чыгымнар талђп
ителђ. Бњгенге кљндђ этаж арала-
рында њзгђртелгђн катламнарны
џђм тњбђ-манараларны ђњвђлге
хђленђ кайтару сорала. Алда ђле та-
гын да колачлырак эшлђр кљтђ...

Фотода: инкыйлабка кадђрге
Зур таш мђчет.

Ђћгђмђдђш - Нияз
САБИРЌАНОВ

Ак мђчетне тљзеклђнде-
рергђ ярдђм итђргђ телђњчелђр
акчаларын тњбђндђге рекви-
зитлар аша књчерђ алалар:

р/с 40703810700020004052
БИК 049205805 в АКБ «Ак

Барс»
ИНН 1654018266
ОКПО 48710260
ОКОНХ 98700
Приход мечети “Ак Ме-

четь” Казанского мухтасибата
ДУМ РТ
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Юк-бар уйлардан
котылыйм дисђћ...

ПСИХОЛОГ КИЋЂШЕ

"Дин вђ мђгыйшђт" газе-
тасыныћ 11 май санында
(№ 19) "Вђсвђсђ уйлар-
дан арына алмыйм..."
исеме астында укучы-
бызныћ соравына Татар-
станныћ кљнчыгыш
тљбђге казые Рафикъ
хђзрђт Мићнђхмђтов та-
рафыннан ќавап би-
релгђн иде. Ђлеге
мђсьђлђгђ карата ТР
мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Голђмђлђр
шурасы ђгъзасы, психо-
логия фђннђре кандида-
ты Камил Насыйбуллин-
ныћ да фикерен белергђ
булдык:

- Ић элек, сез вђсвђсђ уйлар-
га карата гомуми карашыгызны
њзгђртергђ тиеш. Ић мљџиме -
алардан курыкмый башларга
кирђк, чљнки нђкъ менђ курку сез-
нећ белђн идарђ итђргђ мљмкин-
лек тудыра да инде. Кешенећ
башы  шулай "кљйлђнгђн": ул
џђрвакыт уйлануда. Сезгђ нинди
дђ булса берђр ђйбер турында уй-
ламаска кушсалар да, сез барыбер
уйларыгызны уйламавыгыз ту-
рында уйлаячаксыз (тавтология
љчен гафу њтенђм). Кешенећ та-
нып белњ процессларыныћ (сизњ,
кабул итњ, хђтердђ тоту, фикер
йљртњ џђм књзаллау) игътибардан
башка мљмкин булмавын истђ то-
тарга кирђк, игътибарлылык алар-
ны озатып бара џђм ул аларныћ
кайсысы сезнећ аћыгызда љстен-
лек итње љчен ќавап бирђ. Эш
шунда: дога кылучы кеше игъти-
барын шушы процессны њтђњгђ
юнђлтђ, аныћ башында башка уй-
ларга урын калмый.

Бу мисалдан шуны аћларга
кирђк: сезне ќђфалаучы уйларны
контрольгђ алырга мљмкин. Игъ-
тибарыгызны тупларга љйрђнегез.
Моныћ љчен телђсђ нинди текст
язылган бер битне алып, њз алды-

гызга, мђсђлђн, "и" хђрефлђрен
сызып ташларга, "а" хђрефлђре-
нећ асларына сызарга дигђн мак-
сат куегыз.

Тора бара бу књнегњне, шулар
янына хђрефлђр љстђп яки алдан
уйланганнарын тњгђрђк эченђ
алып, тагын да катлауландырыр-
га була. Бу гап-гади "эш"не баш-
кару љчен њзегезгђ кљн саен ярты
сђгать вакыт бњлеп куйсагыз, сез
игътибарлылыгызны арттыра ала-
чаксыз џђм бу дога кылганда зи-
џенегезнећ бер урынга тупланып
торуына китерђчђк. Интернетта Б.
Бурдон тестын (Корректурная
проба Бурдона) эзлђп тапсагыз, ул
сезгђ игътибарыгызны арттыру
љчен зур ярдђмлек булып хезмђт
итђчђк.

Вђсвђсђ уйлар белђн кљрђштђ
икенче ысул - аларны тулы конт-
роль астына алу. Сезнећ моћа ох-
шаш уйлардан качарга омтылуы-
гыз бернинди нђтиќђгђ китермђ-
ячђген аћлау мђслихђт. Бу илебез-
нећ мђшџњр психологы Б.В. Зей-
гарник тасвирлаган џђм аныћ исе-
ме белђн аталган йогынты (эф-
фект) хисабына барлыкка килђ.

Бу тљр йогынтыныћ тљп асы-
лы шунда: џђр тђмамланмаган эш,
шул исђптђн уйлар да, ахыргы нок-
та куелганчыга кадђр кешенећ
исеннђн чыкмаячак. Шулай итеп,
сезгђ њз уйларыгызны курыкмый-
ча анализлый башларга кирђк.
Сезне борчый торган телђсђ нин-
ди бер фикергђ "ябышыгыз" да,
шуныћ турында ныклап уйлый
башлагыз. Башта бу куркыныч бу-
лып тоелырга мљмкин, чљнки сез-
нећ ђхлак принципларыгыз алар-
ны кабул итми, дљресрђге, моны
књћелегездђн кысрыклап чыгара.

Ић мљџиме - курыкмаска
кирђк, чљнки башка тљрле уйлар
килергђ мљмкин. Шунысын да истђ
тотыгыз: сез нинди генђ уйларга
иярсђгез дђ, тыелган гамђллђр
башкармыйсыз бит. Шундый уй-
ларныћ берсен "тотып" анализлый
башлауга ук, сез аныћ кљчен югал-
та баруын тоячаксыз.

Чаллы мљхтђсибђтенећ
актив булышлыгында
шђџђрдђ моннан биш ел
элек "Кол Шђриф онык-
лары" хђрђкђте туды.
Анда катнашучылар ел
дђвамында берничђ этап
аша узалар. Алар бђйге
рђвешендђ оештырыла.
Ел саен ошбу хђрђкђткђ
яћа балалар тартыла
тора.

Быелгы бђйгелђрдђ 80 малай
катнашкан. Аларныћ 20 се ярымфи-
налга, ђ 6 сы финалга њткђн. 16 май-
да шушы егетлђр арасыннан ић ях-
шысын сайлап алу бђйгесе булды.
Ул шђџђрнећ "Чишмђ" исемле Ха-
лыклар дуслыгы йортында књпсан-
лы тамашачылар катнашында бар-
ды. Милли киемнђрдђ 6 егет - 84
нче Гали Акыш лицееннан 6 "б"
сыйныфы укучысы Раил Сђхђбиев,
шул ук лицейдан 8 "а" сыйныфы
укучылары Илдар Котдусов џђм
Радик Гафиятуллин, 8 "б"дан Ар-
тур Хљсђенов, 2 нче татар гимнази-
ясенећ 7 "а" сыйныфы укучысы
Булат Шђмсуров, 8 "а"дан Рљстђм

"Кол Шђриф оныклары"ныћ
бишенче бђйгесе узды

Хљснуллин сђхнђгђ чыктылар. Чал-
лы шђџђре имам-мљхтђсибе Ђлфђс
хђзрђт Гайфуллин егетлђрне ќылы
тђбриклђде, аларныћ миллђтебез
љчен  чын шђхеслђр булып њсњен те-
лђде. Џђм шундук сынамышлар
башланды. Ић башта егетлђр татар
халык мђкальлђрен ни дђрђќђдђ бе-
лњлђрен књрсђттелђр. Аннары Габ-
дулла Тукайныћ "И туган тел, и
матур тел, ђткђм, ђнкђмнећ теле.-
."дигђн юлларына кушып, њзлђре дђ
шушы темага шигырь юллары иќат
иттелђр. Шуннан соћ викторина со-
рауларына ќавап бирњ, машина
форсункасын сњтеп ќыю бђйгесе
булды. Егетлђргђ џђр дљрес ќавап,
ќићњ љчен баллар љстђлђ торды.
Жюри эшлђгђн арада егетлђр иќат
иткђн видеосюжетлар, "Кол Шђриф
оныклары" бђйгесендђ катнашучы-
ларныћ спорт ярышлары књрсђтел-
де. Егетлђр ђнилђренђ бњлђклђр дђ
ђзерлђгђннђр иде. Аны бик ќылы
сњзлђр белђн тамашачылар алдын-
да ђнилђренђ тапшырдылар. Џђм
менђ жюри эшен тђмамлады.
Хђрђкђткђ нигез салучы, бњгенге
кљндђ дђ аны ќитђклђњче Фђрит
хђзрђт Мљдђррисов бђйгедђ катна-
шучыларныћ ђзерлек дђрђќђсе

югары булуын, аларныћ бер-бер-
сеннђн берничђ балл белђн генђ
аерылуын хђбђр итте. Ђмма љстен
бер балл да ќићњгђ китерђ. Џђм
биредђ нђкъ шулай булды да:
кљндђшлђреннђн берничђ баллга
гына љстен чыгып 13 яшьлек Раил
Сђхђбиев абсолют ќићњче итеп та-
былды џђм бђйгенећ ић дђрђќђле
призына - велосипедка ия булды.

Бђйгене тамаша итђргђ егетл-
ђрнећ ђти-ђнилђре, туганнары, дус-
лары килгђн иде. Без Раилнећ ђнисе
Гњзђл ханым џђм бабасы Мићнеф-
ђрит ага белђн сљйлђштек џђм
ќићњче турында љстђмђ мђгълњмат-
лар алдык. Аларныћ ђйтњенчђ, Раил
лицейда "4"ле џђм "5"ле билгелђ-
ренђ генђ укый икђн. Карате белђн
ќитди шљгыльлђнђ, Россия берен-
челегенђ узган ярышларда катнаша.
Былтыр кљзен Казанда узган тур-
нирда III урын яулаган. Џђм шулар
белђн бергђ, Раил биш вакыт нама-
зын да калдырмый. Менђ нинди
алар "Кол Шђриф оныклары"
хђрђкђтендђ катнашучылар.

Рђсемнђрдђ: финалда катна-
шучы егетлђр.

Хђлил ШЂРИПОВ,
Чаллы шђџђре


