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РОССИЯДЂ
хезмђтнећ  торышы

ГАРИФУЛЛА
ишан ГАЙНУЛЛИН

МЂКТЂПЛЂРДЂ
хиќап

тыелырмы?

"ТЊГЂРЂК ЉСТЂЛ" УЗДЫ
13 ноябрь кљнне Татарстан

мљселманнары Диния нђзарђ-
тендђ Коръђн елы ућаеннан чи-
раттагы чара уздырылды. Мљс-
лимђлђр џђм Коръђн турында
"Коръђн хозурында хатын-кыз" дип
аталган "тњгђрђк љстђл" њткђрелде.

Чарада мљфтиятнећ нђшрият
бњлеге мљдире, Тынычлык мђчете
имам-хатыйбы Камил хђзрђт Сђми-
гуллин, Ш.Мђрќани исемендђге
Тарих институтыныћ љлкђн фђнни
хезмђткђрлђре Айдар Хђйретдинов,
Лђйлђ Алмазова, ќђмђгать эшлек-
лесе Ђлмира Ђдиятуллина, Гадел
мђчете мђгаллимђсе Фђния абыс-
тай  џ. б. катнашты.

"Тњгђрђк љстђл"дђ сљйлђшњ
хатын-кызларга карата шђригать
талђплђре џђм мљслимђлђрнећ
бњгенге ќђмгыятьтђге роле турын-
да барды. Шулай ук татар дин ђџел-
лђренећ мљслимђлђргђ багышлан-
ган хезмђтлђре барланды.

АПАНАЙ МЂЧЕТЕНДЂ
ЂМИРХАНОВЛАР

ЌЫЕЛДЫ
15 ноябрь кљнне Казанныћ

Апанай мђчетендђ татар халкы
тарихында зур эз калдырган
нђсел варислары ќыелды: пђн-
ќешђмбе кљнне мђчеттђ узган
кичђгђ Ђмирхановлар килде. Ђлеге
чараны Апанай мђчете "Иман" мђр-
кђзе, "Мљслимђ" иќтимагый оеш-
масы уздырды.

ЗЂКЯТ ТУРЫНДА
ЛЕКЦИЯЛЂР УКЫЛДЫ

10 ноябрьдђ Татарстан мљ-
селманнары Диния нђзарђтендђ-
ге "Зђкят" хђйрия фонды Телђ-
чедђ, район мљхтђсибђте белђн
берлектђ, авыл имамнары љчен
махсус лекциялђр оештырды.
"Зђкят" хђйрия фонды консультан-
ты Нурислам хђзрђт Ибраџимов
имамнарга зђкят турында сљйлђде
џђм аларныћ сорауларына ќавап
бирде. Лекциялђрне 20 имам тыћ-
лады.

"Зђкят" хђйрия фонды ќитђк-
чесе Сђетќђгъфђр хђзрђт Лотфул-
лин ђйтњенђ караганда, зђкят тема-
сына багышланган лекциялђрне,
семинарларны Казан џђм авыл
имамнары љчен даими њткђрњ књздђ
тотыла. Фонд белгечлђре авыллар-
га махсус барып, Исламныћ биш
баганасыныћ берсе - зђкят  турын-
да аћлатачаклар.

МЂДРЂСЂГЂ ХЂЙРИЯ
ЯРДЂМЕ КЊРСЂТЕЛГЂН

Бљгелмђ шђџђренећ Њзђк
мђчетендђге "Шђфкать" њзђге
Урыссу мђдрђсђсенђ хђйрия ярд-
ђме књрсђтте: читтђн торып уку-
чыларга файдалану љчен савыт-саба,
урын-ќир кирђк-яраклары ќыеп
тапшырды.

Район мљхтђсибе Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин хђбђр иткђнчђ,
шђџђрдђ ярдђм књрсђтњ њзђге бар-
лыкка килгђнгђ бер елдан артык.
Њзђктђ мохтаќлар љчен киемнђр,
савыт-сабалар, урын кирђк-яракла-
ры кабул итђлђр. Шулай ук мохтаќ-
лар љчен кирђк-яраклар шђџђрнећ
џђм районныћ џђр мђчетендђ џђм
"ЭССЕН" гипермаркетында кабул
ителђ. Ђлеге кибеттђ ђйберлђр ќыю
љчен махсус тартма куелган. Мох-
таќлар њзђккђ џђрвакыт ярдђм со-
рап мљрђќђгать итђ ала.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ  рђсми
сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды

6+

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!

1 сентябрьдђн 2013 елныћ
I яртыеллыгы љчен
"Дин вђ мђгыйшђт"

(язылу индексы - 16046)
џђм "Умма" (83072) газеталарына
язылу башланды. 6 айга язылу

бђясе - 118,38 сум.

ЏИЌРИ ИСЂП БУЕНЧА
ЯЋА ЕЛ

ХЂЕРЛЕ ЕЛЛАР БУЛСЫН!
Яћа ел - њткђн елга билгеле

бер нђтиќђлђр  ясау џђм
килђчђккђ ниятлђрне билгелђњ-
барлау вакыты ќитте. Џиќри
ел исђбе буенча 14 ноябрь кљнне
кояш баю белђн 1434 ел башлан-
ды. Яћа елны башлап ќибђрњче
мљхђррђм ае мљселманнар љчен
аеруча ђџђмияткђ ия. Мљхђррђм
ае телђсђ нинди ызгыш-талаш-
лар, низаглар  тыелган 4 айныћ
берсе (рђќђп, зљлкагдђ, зљлхиќ-
ќђ, мљхђррђм). Бу айда џђрбар-
чабызныћ књћеллђре бары тик
мђрхђмђт џђм шђфкатьлелек
белђн генђ тулган булырга тиеш.

Коръђни-Кђримдђ ђлеге изге
айныћ фазыйлђтлђренђ зур урын
бирелђ. Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(сгв) њзенећ бер хђдисендђ: "Ра-
мазан уразасыннан соћ ић фа-
зыйлђтле ураза мљхђррђм аенда
тотылган уразадыр", - дип бил-
гелђп њтђ. Икенче бер хђдисендђ:

Кешелек дљньясыныћ ић бљек ва-
кыйгасы, џишчиксез, Аллаџ илчесе-
нећ (сгв) Мђккђи-Мљкђррђмђдђн
Мђдинђи-Мљнђввђрђгђ џиќрђтедер.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд Мостафа (сгв)
Мђккђдђ Аллаџы Тђгалђнећ динен  таратканда
Мђдинђдђ дђ бик књп кешелђр Исламиятне кабул
итђлђр. Алар Мђккђгђ Кђгъбђне зиярат итњ љчен
килгђндђ "Акабђ" дигђн ќирдђ Пђйгамбђребез
(сгв) белђн књрешеп иман китергђннђр. Мђккђдђ
яшђњче мљселманнар белђн Пђйгамбђребез дђ кя-
ферлђрнећ золымыннан газап чиккђн. Сђхабђи-
Кирамныћ џђммђсе дђ ќђфалар аркылы њткђн,
лђкин берсе дђ иманыннан  ваз кичмђгђн. Туктау-
сыз ќђфалаулар сђбђпле, Пђйгамбђребез (сгв)
сђхабђлђренђ Аллаџ ђмере белђн Мђдинђгђ џиќрђт
(књчђргђ) итђргђ рљхсђт биргђн.

Шулай итеп, милади исђп буенча 622 елныћ
мљхђррђм аеннан башлап, мљселманнар яшерен
рђвештђ Мђдинђгђ џиќрђт кыла башлаганнар.
Аллаџы Тђгалђнећ дине буенча яшђњ љчен йорт-
ларыннан, малларыннан, џавасын сулап туып
њскђн ќирлђреннђн аерылып, књп кенђ мљселман-
нар Мђдинђгђ књчеп киткђн. Хђзрђти Госман (рг)
џђм хђзрђти Гомђр (рг) дђ џиќрђт иткђннђрнећ
ќитђкчелегендђ булганар. Кайбер мљселманнар
књчђргђ телђсђлђр дђ, Мђккђ кяферлђре аларныћ
књченњлђренђ киртђ корган.

Мљселманнарныћ Мђдинђгђ џиќрђт кылып,
анда туплануларына чик куя  алмаган Мђккђ кя-
ферлђре хђзер инде Пђйгамбђребезнећ (сгв)
Мђдинђгђ књчеп китђ алмавына џђртљрле чара-
лар эзлђгђн.

Шулай итеп, кяферлђр бер кљнне "Даруннђ-
двђ"дип аталган љйдђ ќыелганнар. Кяферлђрнећ
кайберлђре Пђйгамбђр ђфђндене тоткында тотар-
га, кайберсе ерак ќирлђргђ сљргенгђ ќибђрергђ,
дигђн фикер ђйткђн. Ђбу Ќаџил исђ Аллаџ илче-
сен (сгв) њтерњ турындагы фикерен алга сљргђн.
Башкалар да: "Юк итњдђн башка чара калмады", -
дип берлђшкђннђр. Џђм: "Џичшиксез, њтерергђ!"
- дип карар кылганнар. Кяферлђр Пђйгђмбђре-
безнећ (сгв) љен уратып алганнар. Љйдђн чыгуын
кљткђннђр. Књренњгђ, шундук њтерђчђк булган-

нар. Пђйгђмбђребез (сгв) бу тљндђ њз ятагына
хђзрђти Галине яткырган. Њзе Коръђни-Кђрим-
нећ "Ясин" сњрђсен укый-укый љен уратып ал-
ган кяферлђр арасыннан чыгып киткђн. Џичбер
кяфер аны књрмђгђн. Аллаџ аларныћ књзлђрен
књрмђс, танымас хђлгђ китергђн ки, џичберсе
пђйгђмбђребезне (сгв) књрмђгђннђр. Кяферлђр
љйгђ керњ белђн, Пђйгамбђребез (сгв) урынында
хђзрђти Галине књргђч, шаккатканнар.

Милади белђн 622 елныћ Рабигуль-Ђњвђл
аенда сљекле Пђйгђмбђребез (сгв) хђзрђти Ђбу
Бђкер белђн бергђлђп Мђккђи-Мљкђррђмђдђн
аерыла. Мђшђкатьле џђм могќизалар белђн
тулы бер юлдан соћ, Мђдинђи-Мљнђввђрђгђ
килеп ќитђлђр. Мђдинђдђ Аллаџы Тђгалђнећ
соћгы шђригате булган Ислам кљч алып, зурая
џђм дђњлђткђ ђйлђнђ.

Сљекле Пђйгамбђребезнећ (сгв) бу џиќр-

ђте хђзрђти Гомђр (рг) хђлифђлеге вакытында
џиќри календарьныћ беренче елы булып кабул
ителгђн, ел башы итеп исђ мљхђррђм ае санала баш-
лаган.

Шулай булгач, мљселманнарныћ ел башы
мљхђррђм ае белђн башлана. Мљселманнар яћа
елга мљхђррђм ае белђн аяк басалар.

Џиќрђтнећ џђм яћа елыбызныћ рухын
яћадан тоеп, бозылган калеблђребезне яћадан
тђртипкђ китереп, Исламны яћадан кљн тђрти-
бенђ кертеп, яћадан Хак ђџеллђренђ ђверелеп,
Аллаџныћ сљекле бђндђлђре булып яшђргђ на-
сыйп ђйлђсђ иде.

Руслан хђзрђт МОРТАЗИН,
Татарстанныћ

тљньяк-кљнчыгыш тљбђге казые,
Актаныш Ќђмигъ мђчете

имам-хатыйбы

"Мљхђррђм аенда бер кљн ураза
тоткан кешегђ 30 кљн ураза
тоткан кадђр савап язылыр", -
ди. Мљхђррђм аенда Гашура кљне
булуы аныћ кыйммђтен, мљџим-
леген тагын да арттыра. Гашу-
ра кљнендђ  кылган  игелекле
гамђллђр џђм мљхђррђм аеныћ 9,
10 џђм 11 нче кљннђрендђ тот-
кан уразалар љчен Аллаџы Тђгалђ
зур саваплар насыйп итђр, ин-
шалла.

Ђџђмияте буенча Рамазан-
нан соћ икенче урында торган
мљхђррђм аенда без аеруча тату-
лыкка омтылырга, гамђллђребез-
не игелекле итђргђ, кыен хђлдђ ка-
лучыларга ярдђм кулы сузарга
џђм аларныћ хђллђренђ керергђ
тиешбез.

Ђгђр дђ без Аллаџы Тђгалђ
рђхмђтенђ ирешергђ телђп, елны
яхшы эшлђрдђн башлыйбыз
икђн, алдагы кљннђребез дђ, ин-

шалла, матур гамђллђр, чиста
ниятлђр  белђн тулыр , џђм,
нђтиќђ буларак, иманыбыз да
ныгыр.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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ГАРАСАТГАРАСАТГАРАСАТГАРАСАТГАРАСАТ

Безгђ каршы бригадир Ђдџђм
абый очрады, арттан исђ колхоз рђи-
се Рђшит Бариевич куып ќитте.
Ђдџђм абый аћа зыярат коймасы
эчендђге корылманы ватып, књмњ
љчен кирђк-ярак коралларны, кал-
ган лђхет такталарын урлап китњл-
ђре хакында ђйтте. Рђшит Бариевич
ќитђкче буларак, атеистыр кебек
тоела иде. Љстђвенђ коммунист бит
ђле! Тик ул зыярат ягына карады
да, бары: "Тђмуг кисђњлђре!
Ќђџђннђм утында яначаклар ђле!"
- дип кенђ куйды. Юк, ул берђњне
дђ каргамады да, сњкмђде дђ, болай
гына, пышылдап кына ђйтте. Кол-
хоз рђисе генђ булуга карамастан,
бик интеллигент кыяфђтле, њз-њзен
тотышы, кием-кыяфђте белђн дђ бик
зур тњрђгђ охшап тора, беркайчан
кычкырып сњкмђс, чын мђгьнђсендђ
ђњлия кеше иде! Лђкин сњзе белђн
йомшак ќирећђ бик тиз утырта да
белђ иде. Хљрмђткђ лаеклы ќир
профессоры, шђп педагог иде
Рђшит Бариевич Зђбиров. Безнећ
љчен ул вакытта дљньяда аннан да
зуррак тњрђ юк иде, билгеле.
(Рђшит Бариевич Зђбиров шуннан
соћ, Рљстђм Мићнеханов Биектауда
хакимият башлыгы булып
эшлђгђндђ, аныћ кићђшчесе булып
торды. Президент аны ђле дђ еш
искђ алып сљйли дип ишеткђн бар).
Без аћа њзебезнећ шигебезне белде-

Зиннур ХЉСНИЯР

Балачак хатирђлђре Адђм пђйгамбђр балаларын гомер буе озата бара...

рергђ ашыксак та, ул шулай дигђч,
тынып калдык. Тђмуг уты диде бит!
Без ђби-бабайлардан ишетеп белгђн
нинди куркыныч сњз лђбаса!..

Безнећ шик хак булып чыкты,
Рђшит абый да алдан белеп торган
кебек: књрше авылдагы "Љрђклђр"
дигђн кушамат йљрткђн кешелђрнећ
йорт-курасы нђкъ бер атнадан соћ
янып кљлгђ ђйлђнде. Пожарда бер
нарасый бала џђм карт ђнилђре ян-
ган икђн дип сљйлђделђр!.. Без дђ
бит нђкъ менђ шул кичне зыяраттан
бездђн љч яшькђ олырак "љрђклђр"
малаеныћ нђрсђлђрдер књтђреп ча-
бып чыгып барганын књреп калган
идек...

Хђтирђлђр бер чылбырдагы
тутыкмас тљймђлђр кебек. Минем
ђни алтмыш биш яшендђ намазга
утырды (биш бала табып њстергђн
ананыћ, ђлбђттђ, яшьрђк чакта до-
галар љйрђнергђ вакыты да,
мљмкинлеге дђ юк иде). Џђм безнећ
барыбызны да шаккаттырып, гарђп
хђрефлђреннђн дђреслђр ала торгач,
абыстай ук булып китте. Шулай
беркљнне ул бер мђќлестђн бик кђе-
фе китеп кайтты, џђм: "Бњтђн укып
йљрмим, њзем љчен генђ, љйдђ генђ
укырмын, - дип куйды. - Алла ка-
бул итсен!.." Без намазга басканнан
соћ яшђреп киткђн ђниебезнећ мон-
дый тљшенкелеккђ бирелгђнен
књргђнебез юк иде, бу хђлгђ, ђлбђттђ,

аптырап калдык. Баксаћ, Коръђн
мђќлесендђ Казаннан кайткан янђ
бер бик белдекле абыстай булган
икђн, шул хатын элеккеге авылдаш-
ларын: "Сез бу сњзне дљрес ђйтми-
сез, сез болай итмисез, тегелђй ит-
мисез!" - дип, бар мђќлеснећ ямен
ќибђргђн. Картлык кљннђрендђ Хо-
дай Тђгалђгђ сыгынуныћ ић дљрес
юлына баскан ђбилђрне мыскыл
итеп, алардан кычкырып кљлгђн
булган икђн. Ђнинећ шућа бик тђ
кђефе киткђн! Џђм ул чынлап та
куркуга калып, бђлки, мин чыннан
да дљрес тњгелдер дип, хафалана
башлагач, ђнинећ сорауларын
кђгазьгђ язып алдым да, Мђрќани
мђчетенђ махсус барып, шулар ха-
кында сљйлђшкђнем хђтердђ. Указ-

лы имам: "Ђниећнећ бар укыганы
џђм кылганы дљрес! Курыкмасын,
борчылмасын, дђвам итсен!" - дип
ђйтеп-аћлатып ќибђрде. Мин болар-
ны бђйнђ-бђйнђ ђнигђ кайтып
сљйлђгђннђн соћ гына ул бераз ты-
нычлангандай булды.

Бу хђллђргђ шактый вакыт
узды инде. Лђкин бер авылдаш кар-
тныћ шундый бђхђслђргђ кагылыш-
лы рђвештђ гади генђ, ђмма њтемле
итеп ђйткђн сњзлђре џаман књћелдђн
китми: "Ходай Тђгалђгђ якынаюда
џђркемнећ њз сукмагы!" - дияргђ
ярата иде ул. Бњген дђ, ђлеге сњзлђр
искђ тљшкђндђ, мин сокланып:
"Фђлсђфђче булган икђн бу гади
генђ авыл карты Ђхмђдулла агай!"
- дип уйлап куям. Бњген ислам ди-

Гайнуллин Гарифулла Гайнулла
улы 1894 елныћ 24 мартында
Буа районыныћ Аксу авылында
крестьян гаилђсендђ дљньяга
килђ. 1909-1914 елларда њз авы-
лыныћ башлангыч дини
мђктђбендђ укый.

20 яшендђ ул авылыннан Донбасска
књмер чыгару шахталарына акча эшлђргђ
китђ. Тиздђн, 1915 елда, патша армиясенђ ча-
кырыла. I Бљтендљнья сугышында катнаша.
Варшава шђџђре янында барган бђрелештђ
каты яралана. Госпитальдђн  терелеп,
1917 елны туган авылына кайта.

Илдђ Совет хљкњмђте урнашканнан соћ,
1918 елда Кызыл Армия сафларына чакы-
рыла. Ак гвардиячелђр белђн сугышларда
катнаша. Царицыно (Волгоград) янында
1919 елныћ гыйнварында каты яралана џђм
Деникин армиясенђ ђсирлеккђ тљшђ. Ђсир-
лектђ вакытта Дондагы Ростов (Ростов-на-
Дону) шђџђрендђге лазаретта ята. Тиздђн –
1920 елныћ гыйнварында Кызыл Армия от-
рядлары ярдђмендђ азат ителђ, Будённый
армиясенећ 62 кавалерия полкына кушылып,
телефонист булып хезмђт итњен дђвам иттерђ.

1921 елныћ май аенда, демобилизациядђн
соћ, туган авылына кайта. 27 яшендђ авылда-
шы Нурмљхђммђтова Разия Нурмљхђммђт
кызына љйлђнђ. Укый-яза белњче, авылдаш-
ларыннан ихтирам казанган Гарифулла Гай-

ГАРИФУЛЛА ишан ГАЙНУЛЛИН
(1894-1984)

(Татарныћ соћгы ишаны)

нуллин 1923 елда авыл советы ђгъзасы,
1924 елда Аксу кооперациясенећ идарђ ђгъза-
сы, ђ 1927 елда Аксу кредит оешмасыныћ
идарђ ђгъзасы итеп сайлана.

Авылдагы авыр тормыш, хђерчелек аны
1930 елда Мђскђњ љлкђсенећ Шатура
шђџђренђ акча эшлђргђ китђргђ мђќбњр итђ.
Анда ул берничђ ел тљзелеш эшлђрендђ эшли.
1933 елда Аксу авылына кайта. Њзенећ шђхси
хуќалык кереме хисабына тормышын алып
бара. Ул вакытта Аксу авылы халкы яшелчђ,
књбесенчђ, кишер њстереп, аны сђњдђ итеп яши
торган була.

1934 елда авылдагы авыр икътисади хђл

аны гаилђсе белђн Њзбђкстанныћ Ташкент
шђџђренђ акча эшлђргђ китђргђ мђќбњр итђ.
Анда ул тимер юлга каравылчы булып урна-
ша. Бер ел чамасы эшлђгђч Махачкала
шђџђренђ хатыныныћ туганы, Зђйнулла ишан
Рђсњлев укучысы – Баязид ишан Хђйруллин
янына књчђ. Дагстан балык трестында брига-
дир булып эшли. Бу елларда Гарифулла Гай-
нуллин Баязид ишанныћ мљриде була џђм њзен
тарикатькђ багышлый.

1937 елда ул яћадан туган авылына кай-
та, колхозда џђм њз хуќалыгында хезмђт итђ.
Бљек Ватан сугышы башлангач, 1942 елныћ
апрелендђ Гарифулла хђзрђт Совет армиясе
сафларына алына. Казанда хђрби хезмђткђ
љйрђнђ џђм Сталинград шђџђрен сакларга
ќибђрелђ. Канкойгыч сугышта берничђ тап-
кыр каты яралана, озак кына госпитальдђ
дђвалана, соћрак инвалидлык алу сђбђпле,
хђрби хезмђттђн азат ителђ. Туган авылына
кайтып, шђхси хуќалыгында эшлђвен дђвам
иттерђ, орлыклар сату белђн шљгыльлђнђ џђм
тарикать юлында зур тырышлык куя,
мљршид дђрђќђсенђ ирешђ.

1951 елда Гарифулла хђзрђт гаилђсе
белђн Казанга књчеп килђ. “Химчистка” арте-
лендђ каравылчы булып эшли. 1956 елныћ
октябрендђ пенсиягђ чыга.

Казанда Гарифулла хђзрђт атна саен яше-
рен рђвештђ њзенећ шђкертлђрен ќыя, алар
бергђлђшеп хафи џђм ќахри зекерлђрен ђйтђ
торган булалар. Аныћ мљридлђре саны ун-
нан артмый – аларныћ књбесе олы яшьтђге

кешелђр була. Гарифулла хђзрђт даими
рђвештђ Казанныћ Мђрќани мђчетенђ йљри,
љшкереп књп кешелђрне дђвалый. Аныћ яны-
на џђрдаим кешелђр кићђш џђм ярдђм сорап
килђлђр. Эчке эшлђр органнары тарафыннан
аныћ эшчђнлеге џђрвакыт каты књзђтњдђ була.

Гарифулла хђзрђтнећ ић якын
кљрђштђшлђренећ берсе – Габделханнан
хђзрђт Сафиуллин (1973 елда ахирђткђ књчђ).
Ул да шулай ук Баязид Хђйруллин шђкерте
була. Казанда яши, ишан буларак таныла.

1957 елда Гарифулла хђзрђт СССРда
яшђњче кешелђрнећ бик сирђгенђ насыйп бул-
ган Мђккђ шђџђренђ барып, хаќ кылу бђхе-
тенђ ирешђ.

Гарифулла хђзрђт 1984 елныћ 6 апре-
лендђ 90 яшендђ дљньядан китђ. Ул Казан
шђџђренећ Яћа татар бистђсендђге мљселман
зиратына књмелгђн. Г.Гайнуллин њзененећ
варисы итеп Буа шђџђрендђ яшђњче Камил
Бикмљхђммђтовны калдыра (1922-2000).

Гарифулла хђзрђт Разия ханым белђн
13 бала тђрбиялђп њстерђ (Хђмзђ, Мђсхњт,
Исламия, Суфия, Камил, Ђхђтќан, Кђњсђр,
Ђминђ, Рокыя, Зљбђрќђт, Ќђњџђрия, Кђњсђр),
аларныћ књбесе балачакта ук њлђ. Бњгенге
кљндђ Казанда аныћ 3 кызы яши: Зљбђрќђт
(1928), Ќђњџђрия џђм Кђњсђр (1930).

Татар халкыныћ соћгы ишаны Гарифул-
ла хђзрђт њз заманыныћ абруйлы кешелђ-
реннђн булып, илебездђге авыр дђџрилек (ате-
изм) елларына да карамастан, ислам динен
саклап калуга њзеннђн зур љлеш кертђ. За-
мандашлары Гарифулла хђзрђтне якты-нур-
лы йљзле, югары ђхлак иясе џђм диндар кеше
буларак, тирђн ихтирам белђн искђ алалар,
аныћ рухына дога кылалар.

Рђшид МАЛИКОВ,
тарих фђннђре кандидаты,
Буа мђдрђсђсе директоры

Хђтерлим, без балачакта кемнђрдер зыяраттагы књмњ
љчен ђзерлђп куйган ђйберлђрне пыран-заран китергђн
џђм андагы кљрђклђрне урлап киткђннђр иде. Без, ђлеге
хђбђрне беренче булып ишеткђн малай-шалай, инде
књптђн авыл артындагы зыярат янында идек. Шук бул-
сак та, шаян булсак та, ђнилђр ђйтмешли башсыз бул-
сак та, без телђсђ ниди гамђл кыла ала торган башкисђр
малайлар да ул чакта зыяратны мыскыл итњне бик авыр
кабул иткђн идек! Кайда мыскыл итњ ди, кешелђр хђтта
аныћ эчендђге котырып њскђн печђнне чабарга да
ќљрьђт итмилђр иде!

нендђ имам дђрђќђсенђ ирешкђн
кайбер бђгъзе адђмнђрнећ дђ мон-
дый фђлсђфђгђ барып ќитђ алган-
нары юклыгын тормыш џђрдаим
раслап, хаклап торадыр кебек,
мића калса!

Кызык карт иде ул. Белмим,
кайсы сыйныфта укыган чагым
булгандыр, шулай бер кљн чират
кљтњеннђн кайтып килђм. Кич
ќиткђн, сарыкларны авыл башына
чаклы куып алып мендем дђ, њз
иреклђренђ ќибђреп, капка тљбендђ
кђќђсенећ кљтњдђн кайтканын
кљтеп утырган Ђхмђдулла карт
янына килеп утырдым. "Ничек,
безнећ мур кыргыры кђќђ бик ин-
тектермђдеме? Суслангерга
ќибђрђм ђле мин аны, болай тећкђгђ
тия торган булса! Кљтњче чыбыр-
кысын да санламый ул, мђлгунь!" -
дип сњгђ башлады Ђхмђдулла карт.
Ђхмђдулла картларныћ мур кыр-
гыры кђќђсен авылда белмђгђн
кеше юктыр. "Суслангер" дип
ђйтње шартлы рђвештђ, Мари ягын-
да Суслангер лагере булган дип
ишетеп белђ идек. Ђхмђдулла кар-
тны, - шунда булып кайткан кеше,
- ачы язмышы фђлсђфђче ясаган-
дыр да ђле, бђлки, дип уйлый идем
мин. - Кђќђ акыллы халык ул, кљтњ
"характырын" аћлый торган хай-
ван. Кешедђн мећ тапкыр акыллы-
рак: чыбыркы белђн элђктерсђлђр
элђктерђлђр аћа, лђкин ул барыбер
кљтњ "характырына" буйсынмый
торган халык... кђќђ халкы, - дип
сњзен дђвам итте Ђхмђдулла карт. -
Кљтњ "характырына" кешелђр генђ
буйсына ул. Без гомер буена кљтњ
булып яшђдек. Бер Сталин гына
ничђ миллионныћ башына ќитђ ал-
мас иде шулай булмаса! Ђ кђќђ
буйсынмый ул. Кђќђ "характыр-
лы" хайван ул патамушты!".

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Октябрь урталарында
Ставрополь краеныћ
Кара тњбђ авылындагы
гомумбелем бирњ мђктђбе
директоры љч укучыга
мљслимђлђрнећ баш кие-
ме - хиќап белђн бу уку
йортына килњне тыйган.

Ђлеге вакыйга ил књлђмендђ
яшен тизлегедђй таралды, хђтта пре-
зидентныћ њзенђ дђ бу турыда
аћлатмалар бирергђ туры килде.

Ни љчен љч кызныћ хиќап киеп
йљрње 140 миллион кеше яшђгђн
Россиядђ шулкадђр кић фикер алы-
шулар темасына ђйлђнде соћ?
Чљнки, практика књрсђткђнчђ, нђкъ
менђ хиќап проблемасы хђзерге
дљньяви ќђмгыятьнећ њзђк пробле-
маларыныћ берсенђ ђверелђ тњгел-
ме? Ник дигђндђ, Ставрополь ни-
загыннан башланып киткђн дискус-
сия дљньявилык, динилек, либе-
ральлек, мультикультуризм, ген-
дер џђм кеше хокуклары кебек књп
кенђ мђсьђлђлђрне алгы планга чы-
гарды.

Хиќап - феминизм
символымы?

Кайбер мљселман феминистка-
лары (шул ук вакытта, бу мљселман
яулыгын аћлы рђвештђ њзлђре сай-
лап алган башка мљселман хатын-
кызлары да) хиќапны хатын-кызлар-
ны кимсетњ традициясе итеп тњгел, ђ
киресенчђ, аны аларныћ  эмансипа-
циясенећ (автономиясенећ) заманча
альтернатив ысулы итеп кабул
итђлђр. Шућа да, шул мђсьђлђгђ
ачыклык кертеп китђргђ кирђк,
хђзерге дљньяви мохиттђ хиќап
нђрсђ соћ ул: традиционлыкмы, ђллђ
заманчалыкмы? Бу сорауга ќавап
њзеннђн-њзе њк књренеп тора.

Кљнбатыш феминизмыныћ хи-
ќапка хатын-кызларны кимсетергђ
тырышу элементы итеп карап, аћа
тискђре карашта булуына да кара-
мастан, књп кенђ мљселман иллђ-
рендђ, џђм шул ук вакытта, АКШ
џђм Европа иллђрендђ дђ мљселман,
Ислам феминизмы њсеш ала бара.
Мљселман феминисткалары, бер як-
тан, Кљнбатыш феминизмына, аныћ
евроцентристик карашлары арка-
сында аћа тискђре карыйлар; ђ икен-
че яктан, шђркый ќђмгыятьлђрдђге
тормыш рђвешен, аныћ патриар-
хальлеклђре аркасында тђнкыйть
итђлђр. Андый тормыш рђвеше, алар
фикеренчђ, Исламныћ башлангыч
рухына каршы килђ. Мљселман фе-
министкалары, Исламда хатын-кыз-
лар љчен зур эмансипацион мљмкин-
леге салынган дип  исђплилђр. Бу -
аларныћ дини тђртибен саклап калу
белђн бергђ аларга хатын-кыз ихты-
яќларын да чынбарлыкка кертеп
ќибђрергђ мљмкинлек бирђ. Ђлегђ
бар мљселман феминисткаларыныћ
да бердђмлеге турында сљйлђп бул-
мый. Мђсђлђн, Кљнбатышныћ кай-
бер феминисткалары Ислам тради-
циялђре корылмасын ќимерњ юлын-
нан киттелђр. АКШныћ билгеле фе-
министкасы, Виргиния университе-
ты профессоры Ђминђ Вђдњт Нью-
Йоркныћ бер чиркђвендђ (бер генђ
мђчет тђ аћа урын бирергђ мљмкин-
лек бирмђгђн) имам булып гендер
яктан катнаш аудиториядђ ќомга
намазы њткђргђн. Мисыр, Тљркия
мљселман хатын-кыз активисткалары
исђ хатын-кызларныћ ролен акту-
альлђштерњне мљселман традициял-
ђре корылмасын ќимерњ юлы белђн
тњгел, ђ тљп дини чыганаклар ниге-
зендђ хатын-кызларныћ ролен яћа
тљр аћлаулар аша башкарырга ты-
рышалар. Шућа да шђрык иллђ-
рендђ "феминизм" сњзен, гомумђн,
кулланмаска тырышалар, аныћ

урынына књбрђк "мљселман активи-
сткалары" турында сњз алып бара-
лар.

Џђр очракта да, кыюрак булган
мљселман эмансипациясе, џђм шул ук
вакытта мљселман активлыгы да,
шђџђр мохитенећ яћа динилелеге
љчен хас булган књренешлђр. Мисыр
белђн Тљркиядђ дљньяви режимнар
урнаштырылуга да карамастан, Ка-
џирђ џђм Истанбулныћ зыялы хатын-
кызларыныћ, ђ алардан соћ Европа
мљселман хатын-кызларыныћ да хи-
ќапны сайлап алу факты Кљнбатыш
феминисткаларында гаќђплђнњ ту-
дырды.

Шућа да, шђџђр мохитендђ ди-
нилекнећ чагылуы турында сљйлђгђн
вакытта, телђсђ нинди гомумилђш-
терњнећ катлаулы эш икђнен истђн
чыгармаска кирђк. Мђсђлђн, хђзер-
ге Чечен Республикасында хиќап
публика кићлегендђге дресс-кодныћ
хатын-кызлар љчен булган мђќбњри
љлешенђ ђйлђнгђн (чеченлыларныћ
телевидениесендђге диктор хатын-
кызларны исегезгђ тљшерегез).
Гђрчђ, Тљньяк Кавказ турында сњз
алып барган вакытта, гомумилђште-
рњлђрне билгеле бер искђрмђлђр
белђн эшлђргђ кирђк.

Њзђк Россиянећ зур шђџђр-
лђрендђ (Мђскђњдђ, Петербургта,
Казанда, Тњбђн Новгородта џ. б.)
шђџђр пространствосыныћ чуарлы-
гы аркасында хђл књпкђ катлаулырак.
Шуныћ љчен анда мљселманнарныћ
хиќабы дингђ рефлексив мљнђсђбђт
нђтиќђсе дђ булырга мљмкин: аћлы
рђвештђ сайлап алу да, массакњлђм
мђдђният басымына ќавап  та, ата-ана-
лар, ире џђм башка туганнары йогын-
тысы белђн эшлђнгђн традициялђрне
дђвам итњ дђ.

Соћгы елларда Казанда да,
Мђскђњдђ дђ мљселманча яулык
бђйлђгђн кызлар шђџђр берлегенећ
бер љлешенђ ђйлђнде. Ђлбђттђ, дини-
лекнећ андый символы сизелми кал-
маска мљмкин тњгел. Ђмма дљньяви
массакњлђм мђгълњмат чаралары, ка-
гыйдђ буларак, бу образны карала-
тырга тырышсалар (њлемгђ баручы
шђџидђлђр џ. б.), исламныкылар исђ
геройлаштыралар. Хиќапны дђњлђт
учреждениелђрендђ киеп йљрњ хоку-
кы турында сњз барган вакытта бу
мђсьђлђ аеруча кискен тљсмер ала.

Европа бу мђсьђлђне
ничек хђл иткђн?
Россия - хиќап проблемасы

белђн очрашкан бердђнбер ил тњгел.
Ђле 1989 елда ук Крей дип
йљртелгђн француз шђџђрендђ хи-
ќап киеп йљргђн љчен љч мљселман
укучысын мђктђптђн куганнар.
Нђкъ менђ шул вакыйгадан соћ
Франциядђ "яулык эше" дип њзенђ
књрђ эш башланып киткђн. Европа
џђм Америка социологлары бил-
гелђп њткђнчђ, аннан соћ башланып
киткђн дискуссия француз респуб-
ликасы хакимияте системасыныћ
бар мђгънђсенђ дђ кагылып њткђн:

шул ук вакытта Франциядђ соци-
аль џђм гендер тигезлеге џђм либе-
ральлек, республикачылык џђм
мультикультуризмныћ чагыштыр-
масы мђсьђлђлђренђ дђ.

Мђсђлђн, Йел университеты
профессоры Сђйла Бђнхабиб 1989
елгы конфликтны бђян итеп: "Кыз-
ларныћ мђктђпкђ яулык бђйлђп ки-
лњлђрендђ ќитди генђ  сђяси  ишарђ
бар иде, - дип яза. - Андый гамђлл-
ђре белђн алар, бер яктан, француз
гражданнары сыйфатында вљќдан
иреге хокукына дђгъва белдерњлђ-
рен књрсђтђлђр иде. Ђ икенче яктан
- њзлђренећ мљселман џђм чыгыш-
лары белђн Тљньяк  Африкадан
булуларын демонстрациялилђр
иде". Нђтиќђдђ, Франциядђ хиќап
дђњлђт учреждениелђрендђ тыелды.

Хђзерге демократик иллђр ни-
гезендђ яткан ике мљџим принцип-
ныћ (вљќдан иреге џђм дђњлђтнећ
диннђн аерылуы) њзара бђрелешње -
бу мљселман баш киеменећ идеоло-
гик кљрђштђ куђтле џђм катлаулы
символына ђйлђнњенђ сђбђп булды.
Монда хиќап кебек беренче караш-
ка гади генђ књренгђн бу баш киеме-
нећ дљньяви мђктђп контекстына кер-
телње дђ њз ролен уйнады.

Тљркиядђге кемалистик канун-
нар шулай ук хиќап киеп дђњлђт
учреждениелђрендђ, мђктђплђрдђ
џђм югары уку йортларында эшлђ-
њне тыеп, мљселманнарны кимсетђ
иде. Тљрек Республикасындагы хи-
ќапка карата мондый  мљнђсђбђт
хђзерге Тљркиягђ нигез салучы Ке-
мал Ататљрекнећ нђкъ менђ фран-
цуз секуляр моделе - лаицизм та-
рафдары булуы белђн бик ќићел
аћлатыла.

Моныћ белђн бђйле рђвештђ,
социологларныћ (World Values
Survey челтђре) белешмђлђренђ ка-
раганда, хђзерге Тљркиядђге кљнба-
тышчылык тарафдарлары бернин-
ди дђ демократия яклы кешелђр
тњгел. Шул ук вакытта, Тљркия
мљселманнары, киресенчђ, демокра-
тик принциплар љчен кљрђшђлђр.
Моны лаицизмныћ дингђ карата
алып барган практикасыныћ берни-
чек тђ демократик булмавы белђн
дђ аћлатырга мљмкин.

Лђкин шундый сорау туа: ан-
дый каты сђясђт француз џђм тљрек
ќђмгыятьлђрендђ ислам дине фак-
торыныћ кљчђюен туктата аламы
соћ? Књрњебезчђ, юк, туктата ал-
мый. Тљркия хакимиятенђ 2003 елда
Рђќђп Таййип Ђрдоган ќитђкчеле-
гендђге уртакул исламчылар кил-
де. Сњз  ућаеннан ђйтик: алар
Тљркия љчен бервакытта да
књрелмђгђн икътисади њсеш, халы-
кара сђясђттђ бу илнећ роле арту-
ын тђэмин итђлђр. Џђм, шул ук ва-
кытта, бу дђњлђтнећ дљньяви булу-
ына кулларын сузмыйлар. Франци-
ядђ дђ мљселман иллђреннђн килгђн
эмигрантлар бер дђ кимемђде, шућа
да љстђп, Николя Саркозиныћ пре-
зидентлыкка сайлаулар вакытында
ќићелњенећ мљмкин дип исђплђнгђн

сђбђплђренећ берсе - аћа карата
мљселман чыгышлы сайлаучылар-
ныћ тискђре карашы дип атыйлар.

Ђмма француз секуляр моде-
ле, дљньяда булганнары арасында
бердђнбере тњгел. Дђњлђтне
чиркђњдђн аерган књпкђ йомшаграк
англо-саксон (кићрђк алганда - про-
тестант) традициясе дђ бар. Билге-
ле бер мђгънђдђ ул књпкђ либе-
ральрђк џђм индивидуаль сайлап
алу љчен дђ књбрђк иреккђ хуќа. Бу
караштан караган вакытта, Европа-
дагы "хиќап мђсьђлђсе" берќенес-
ле никахлар белђн бер яссылыкта
ята. Ђгђр дђ без сайлап алу хоку-
кына либераль якын килњ турында
сљйлибез икђн, каминг-аут хокукы
белђн хиќап киеп йљрергђ хокук
арасында нинди принципиаль аер-
ма бар соћ?

АКШ белђн Бљекбританиядђге
мљселман хатын-кызлары мђктђптђ
хиќап киеп йљрњ мљмкинлегенђ ия.
Скандинавия иллђрендђ дђ хиќапка
књпкђ тњземлерђк караш урнашкан.
Мђсђлђн, Норвегиядђ мђктђптђ генђ
тњгел, ђ армиядђ вакытта да хиќап-
тан йљрергђ рљхсђт ителђ. Шулай
итеп, без дљньяви секуляр модель-
нећ, дини символларны мђктђптђ дђ,
башка дђњлђт учреждениелђрендђ
йљртњне рљхсђт итеп тђ, бик нђтиќђ-
ле эшли алуын књрђ алабыз.

Сандал белђн чњкеч
арасында

Књрњебезчђ, Кљнбатышта хи-
ќап мђсьђлђсен хђл итњнећ ике
тљрле  варианты яшђп килђ: тыярга
яки рљхсђт итђргђ (тљгђлрђге - тый-
маска). Россиядђ соћгы вакытларга
кадђр яулыктан йљрњ мђсьђлђсе ул
кадђр њк кискен тормады. Дљрес,
башка бђхђслђр дђ булмады тњгел,
булды. Мђсђлђн, яулык бђйлђп пас-
порт љчен фотосурђткђ тљшњ ту-
рындагы бђхђс (анысы 2000 нче ел-
лар башында књзђтелде). Бу дис-
куссиялђрнећ нђтиќђсе буларак,
Россиянећ Югары Суды мљселман
хатын-кызларына паспорт љчен фо-
тога тљшкђн вакытта башларына
бљркђнергђ рљхсђт итте.

Урта мђктђптђ мљселман  яулы-
гын киеп йљрњ турындагы бђхђснећ
бер њзенчђлеге бар. Университет-
лардан џђм башка дђњлђт учрежде-
ниелђрендђгелђрдђн аермалы була-
рак, мђктђптђ кызлар, књпчелек оч-
ракларда, яулыкны ата-аналары
йогынтысында бђйлђп йљри. Укучы
балаларныћ хиќабы - ул аларныћ
ата-аналарыныћ карары. Шулай
итеп, ќићелгђн як, бу очракта, уку-
чылар њзлђре, алар сандал белђн
чњкеч арасында калган кебек, њз ата-
аналары џђм дђњлђт учреждениелђ-
ре арасында торып калалар.

Чынлап та, ата-аналар балала-
рына њз карашларына карап њзлђре
телђгђнчђ тђрбия бирергђ хокуклы.
Ђгђр дђ инде бу кыз баланы бер-
ничђ ел буе Ислам рухында тђрби-
ялђгђннђр икђн, яулыкны салырга
мђќбњр итеп, дђњлђт аларныћ књће-
ленђ психологик яра сала, аларга
књћел яралары тђќрибђсе (гаилђдђ,
љйдђ авырлыклар килеп чыгу, ин-
дивидуаль проблемалар) љсти. Ан-
нан тыш, мђктђптђ яулыкны (шул
исђптђн, башка дини символларны
да) дискриминациялђњ - бу кызлар
љчен мђктђптђ нормаль дљньяви бе-
лем алу љчен юллар ябылган булу-
га да шартлар  тудыра. Бу - гендер-
лыкка хас проблемалар буенча
хђлне кискенлђштермђсме соћ?

Монда мљселман яулыгыныћ
динилекне гади бер демонстраци-
ялђњ генђ тњгел, ђ аныћ шактый кић
таралган ислам норма-књрсђтмђсе
икђнен дђ белњ зарур. Бу балалар-
ныћ ата-аналары шул књрсђтмђлђр
буенча эш итђлђр дђ. Шул ућайдан

традиционалистлар (Исламныћ
дњрт тљп мђзџђбе тарафдарлары)
џђм радикаль хђрефчелђрнећ по-
зициялђре бер-берсеннђн ђллђ ни
аерылмый. (Беренчелђре пробле-
мага бераз йомшаграк, сыгылма-
лырак якын килђлђр дип
исђплђмђгђндђ.)

Хиќап - Россия
мђктђплђрендђге

проблемаларныћ ић
зурысы тњгел

Ставропольдђге "хиќап эше"-
нећ кић резонанс алуы бу вакый-
ганыћ илебез ќђмгыятендђ булган
билгеле бер авыру нокталарына
тиеп њтњен књрсђтте. Мђсђлђн, илдђ
диннећ тоткан урыны турындагы
мђсьђлђгђ.

Ставропольдђ килеп чыккан
низаг нђтиќђсендђ Россиянећ Мђга-
риф џђм фђн министры Дмитрий
Ливанов: "Мђктђп формаларына
булган талђплђрне  федераль
дђрђќђдђ стандартлаштырырга
кирђк", - дигђн тђкъдим ясады.

Монда да билгеле бер каршы-
лыклар бар. Аларны югары куел-
ган кайбер дђњлђт эшлеклелђренећ
сњзлђрендђ џђм гамђллђрендђ
књзђтергђ туры килђ, џђм бер алар-
ныкында гына да тњгел. Бер яктан
алар, мљселман яулыклары турын-
да сњз барган вакытта, мђктђпнећ
дљньяви характерда булуын искђ
алалар, ђ икенче яктан, 2012 елдан
башлап Россия мђктђплђрендђ дин
(православие, ислам, будда, яџњд)
нигезлђре укытылу мљмкинлеген
китерђлђр. Мђктђпнећ дљньяви
булуына кайсы књбрђк куркыныч-
лырак соћ: бу мђктђптђ кыз бала-
ларныћ яулык киеп йљрњлђреме,
ђллђ анда "Ходай сњзлђрен" укы-
тумы?

"Мђктђптђ хиќап" киеп йљрњ
проблемасы белђн урта гомумбе-
лем бирњ уку йортларында дин
нигезлђрен укыту арасында парал-
лель њткђрњне дђвам итеп, "Россия
халыкларыныћ рухи-ђхлакый
мђдђнияте нигезлђре" предметын-
да (элегрђк ул "Дини мђдђният ни-
гезлђре џђм дљньяви этика" дип
атала иде. - ред.) дини мо-
дульлђрдђн тыш, "Дљньяви этика
нигезлђре" курсын сайлап алу
мљмкинлеге дђ бирелгђнен ђйтеп
њтђсе килђ. Мђктђптђ кайсы модуль
љйрђнелергђ тиешлеген сайлап алу
ата-аналар џђм балалар карамагын-
да кала. Бу ућайдан шундый
тђкъдим бар: дини символлар йљртњ
мђсьђлђсен дђ, шулай ук, аерым
билгеле бер мђктђпнећ ата-анала-
ры хђл итђргђ тиеш.

Бу мђсьђлђне хђл итњдђге
телђсђ кайсы вариант кирђкмђгђн,
чамадан тыш зур шау-шулар ките-
реп чыгарырга мљмкин. Андый
мђсьђлђлђрне чишкђн вакытта, иле-
безнећ кић масштабларын џђм
мђдђни књптљрлелеген исђпкђ алып,
бар факторларны да истђн чыгар-
мау зарур.

Чын дљресен генђ ђйткђндђ,
бездђге гомумбелем бирњ
мђктђплђрендђ бњген хиќап
мђсьђлђсе кабыргасы белђн тор-
мый џђм ул ић актуаль проблема-
ларныћ да берсе тњгел. Ќђмгыяте-
безнећ џђм дђњлђтебезнећ бар кљче
Россия мђктђплђренећ фундамен-
таль проблемаларын чишњгђ юнђ-
лтелергђ тиеш.

Хђзерге Россиядђ хиќапныћ
нђрсђ символлаштыруын - тради-
цион реакцияме, ђллђ заманчалык-
ны яћача (альтернатив) аћларга ты-
рышумы икђнен  аћлау љчен џђрбер
очракны аерым тикшерергђ кирђк.
Хиќап - катлаулы символ.

Данис ГЂРЂЕВ,
"Ислам порталы" редакторы
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РОССИЯДЂ  ХЕЗМЂТНЕЋ  ТОРЫШЫ

"Аерым  њз сукмагы" џђм
"кђќђ "характырыныћ" кешене-
кенђ караганда ныграк булуы...
Ђлеге сњзлђр, инде хакыйкатькђ
ђверелегђн сурђттђ, мине гомерем
буе озата баралар...

Яшь чакта баштан кичкђн џђм
алда  сурђтлђнгђн  вакыйгалар
фђлсђфђсен ул вакыттан бирле бер
формага сала алмыйча азаплана
идем. Хђзер аларны њзем љчен љр-
яћадан ачып утырам: тормышныћ
кайсы гына тармагын алып кара-
ма, яшьлектђ тап булган хакый-
кать кабат яћарып, шуларныћ кай-
тавазы  баш миендђ  зыр-зыр
ђйлђнђ.

Књптђн тњгел машина рулендђ
авылга кайтып барышлый бер
"шумахер" каршы юлга чыгып,
чак кына авариягђ элђкмичђ кал-
ганнан соћ, исђн калу шатлыгын-
нан алдагы авылда ук туктап,
мђчеткђ сђдака кертђм дип нђзер
ђйткђнемне њзем дђ сизми калдым.
Ќомга кљн иде бу, намаз башла-
нырга ђле шактый вакыт бар,
мђчет янында машинаны туктат-
кач, нђзеремне њтђргђ ниятлђп,
эчкђ кердем. Ќомга намазына дип
килгђн авыл кешелђре инде мђчет
эчендђ, тыныч кына медер-медер
сљйлђшеп утыралар. Ни хакында
сљйлђшкђннђрен дђ ишеттем: бер-
се дђ авыл гайбђтен сљйлђми иде,
мулла бабай кулындагы китаптан
пђйгамбђрлђр турында кычкырып
укып утыра, калганнар бик бире-
леп тыћлый: намазга чаклы бул-
ган вакытны шулай њткђрђ болар.
Менђ берзаман, - намаз башла-
нырга књп калмаган иде инде, -
ишек ачылып китте дђ мђчет эченђ,
дљп-дљп басып, бер тљркем яшьлђр
килеп керде. Дљп-дљп!.. Без сугыш
киноларында гына књргђн геста-
почылармыни! Намаз тђмам бул-
гач, янђ шул рђвешле дљп-дљп ба-
сып, чыгып та китте болар. Ић
ђџђмиятлесе, мин шућа игьтибар
иттем: болар мђчет картларына
ќирђнгеч, мыскыллы караш таш-
лап керделђр  џђм  шундый  ук
тђкъва кыяфђттђ чыгып та кит-
телђр. "Ваџџабитлар" дип пышыл-
дады кемдер алар артыннан. Мин
юлымны дђвам иттем. Џђм књћелдђ
шул мизгеллђрдђ уянган канђ-
гатьсезлек хислђре, њз чиратында,
миндђ тљрле фикерлђр уятып,
ђлеге хђлгђ ике-љч ќљмлђ белђн
генђ карашымны белдергђнем дђ
хђтердђ: "Афђрин бу яшьлђр! Дин
тарихын яхшы њзлђштергђннђр,
лђкин њз тарихларын белергђ тел-
ђмилђр! Ђле кайчан гына башла-
рына тњбђтђй кигђннђре љчен дђ
"Миллђтче! Кадимче!" дигђн яр-
лык алган, изге рамазан айларын-
да кача-поса намаз укыган, "гает
намазы" дип тђ авыз ача алмаган
ата-бабалары, инде менђ, шљкер,
чак кына сулыш алып, мђчет ка-
тына килђ алганнар икђн, таџарђт-
лђрен алырга ќылы сулар ђзерлђп,
аларныћ артларыннан сљенеп оза-
тып калган хатыннары "ђлифне
таяк" дип белђ башлаганнар икђн!
- бу хђтлесе дђ алар љчен зур куа-
ныч инде, балакайлар!"

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

ГАРАСАТГАРАСАТГАРАСАТГАРАСАТГАРАСАТ Ђйдђгез, хезмђт кыйммђ-
тлђренећ россиялелђр-
гђ, шул исђптђн хђзерге
Россия мљселманнары-
на туры килњ-килмђњ
мђсьђлђсен тикшереп
карыйк ђле.

XX йљзнећ туксанынчы елла-
рында тормыш дђрђќђсенећ тњбђн
тљшње белђн, књп кенђ ватандашла-
рыбыз љчен хезмђт књћелгђ хозур-
лык бирђ торган эшчђнлек, њз-њзећ-
не реализациялђњ чарасы, ќђмгы-
ятькђ файда китерњ ысулы, заман-
дашларыћ алдында њзећнећ мораль
бурычыћны башкару, пенсионер-
ларныћ, инвалидларныћ џђм ќђмгы-
ятьтђ мохтаќлык кичергђн башка
тљркемнђрнећ тормышын тђэмин
итњ ысулы булудан туктап, њз-њзећ-
не тђэмин итњнећ гади бер чарасына
гына ђйлђнеп калды. Килеп туган бу
вазгыять вакытында кешелђр нђти-
ќђле џђм сыйфатлы хезмђткђ омты-
ласы урынга, тиз арада књп хезмђт
хакы бирђ торган эшлђр эзли баш-
ладылар. Лђкин бу мђсьђлђдђн чыгу
юлы тњгел иде. Чљнки барысына да
битараф булган, якын арада џђм књп
итеп хезмђт хакы эшлђп алырга гына
исђплђгђн кеше њз эшенећ остасы
булу турында бервакытта да уйлап
карамаячак. Ђ бу исђ бар Россия
халкыныћ квалификация югалтуы-
на китерђчђк.

Узган гасырныћ 90 нчы елла-
рында реформалар башлангач, Рос-
сия икътисады зур њзгђрешлђр ки-
черде. Тулы бер тармаклар яшђп
калу шартларында гына эшли баш-

ладылар. Џђм шуныћ нђтиќђсе бу-
ларак, аларныћ эшлђњчелђре, ярлы-
лыкта калмас љчен, бер тармактан
икенче тармакка књчеп йљри баш-
ладылар.

1991 елдан башлап бњгенге
кљнгђ кадђр Россия сђнђгате (про-
мышленность) 35 % эш урыннарын
югалтты. Материал ќитештерњнећ
башка тармаклары да шућа тићдђш
югалтулар кичерде: авыл хуќалы-
гы - 30 процентка якын, тљзелеш
тармагы - 40 процентка якын,
транспорт - 20 проценттан артык.
Ић зур югалту фђн љлкђсендђ бул-
ды: фђнни хезмђткђрлђрнећ саны
ике тапкыр диярлек кимеде. Аныћ
урынына яћа эш урыннары башка
тармакларда барлыкка килде, алар
сђњдђ љлкђсендђ - 100 процентка, фи-
нанслар даирђсендђ - 130 процент-
тан књбрђк, дђњлђт идарђсендђ 100
процентка артты. Россия љчен, ту-
лаем алганда, яхшымы соћ бу?

Ислам књзлеге буенча, ике тап-
кыр галимнђр саны кимњен џђм шул
ук вакытта ике тапкырга
тњрђлђрнећ артуын ничек бђялђргђ?
Ќђмгыятькђ бу тљркемнђрнећ кай-
сыларыннан файда књбрђк тия?

Хезмђт хакыныћ тљбђклђр ара-
сында аермасы зур булу Россиянећ
њз эчендђ кешелђрнећ књплђп књче-
неп йљрњенђ китерде. 1991 еллар-
дан исђплђп карасак, Россиядђ 50
млн кеше њзлђренећ яшђњ урынна-
рын њзгђртте, бу - бар ил халкыныћ
љчтђн береннђн дђ артык. Кешелђр
гадђттђ Мђскђњгђ, Санкт-Петербур-
гка, Хант-Манси - Югра автономи-
яле округына џђм башка
тљбђклђргђ књченеп киттелђр.

Шђџђр белђн авыл арасындагы
хезмђт хакында шактый књп аерма
авыл ќирлегеннђн џђм зур булма-
ган шђџђрлђрдђн зур шђџђрлђргђ,
мегаполисларга хезмђт миграциясен
арттырды.

Ђмма Ислам књзлегеннђн кара-
ган вакытта, кешелђрнећ њз гаилђл-
ђрен тђэмин итђргђ џђм ярлыланмас-
ка тырышуы хуплана торган эш.

XX гасырныћ туксанынчы ел-
лары башында Татарстан Респуб-
ликасында хезмђт, гаилђ, хакимият,
матди яктан тђэмин ителгђнлек, дус-
лар, буш вакыт џ. б. шућа охшаш
тормышныћ тљрле даирђлђренећ
кайсысы мљџимрђк икђнлеген  ачык-
лау буенча сораштыру њткђрелгђн
иде. Ул вакытта хезмђт (гаилђ џђм
матди яктан тђэмин ителгђн булу-
дан кала) љченче урында иде. 2000

еллардагы сораштырулар буенча,
хезмђт, "башкаларныћ хљрмђтенђ
лаек булу"га урын биреп, дњртен-
че урынга тљшеп калды.

Бу нђрсђ турында сљйли соћ?
Ул без яшђгђн ќђмгыятьне ни
рђвешле сыйфатлый? Шундый фа-
раз китерергђ була: димђк, ке-
шелђр, эш џђм хезмђт кую аларныћ
матди хђле џђм башкаларныћ
хљрмђтенђ лаек булу белђн артык
бђйле тњгел икђнлегенђ џаман да
књбрђк тљшенђ баралар. Ђ ке-
шелђргђ карата мондый караш ди-
небез белђн артык бђйле тњгел.

Галим ВАХИТОВ,
икътисад фђннђре

кандидаты,
Россия ислам

университетыныћ Ислам
икътисады џђм идарђсе

кафедрасы мљдире

Сљйлђм ђдђбе
Рђхимле џђм шђфкатьле Аллаџ
исеме белђн башлыйм эшемне,
чын мактау бары тик Аллаџы
Тђгалђгђ тиешле, Аллаџныћ
Рђсњленђ, аныћ гаилђсенђ, сђхаб-
ђлђренђ Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын! Аллаџ безнећ ба-
рыбызны да Њзе сљйгђн џђм Њзенећ
ризалыгына ирештерђ торган
юлга књндерсен!

Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) яхшы сљйлђм сђлђтенђ ия
булган, аныћ белђн аралашу њзе бер хозур-
лык булган. Ул (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) ић матур, ић назлы, ић йом-
шак, ић яхшы сњзлђрне генђ сайлап сљйлђшкђн.
Ђгђр кем дђ булса Пђйгамбђребезнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) берђр
сњзен икенчегђ, аннан яхшыракка дип уйла-
нылганына алмаштырырга телђсђ, моны эшлђњ
мљмкин булмас иде, чљнки сљйлђмнђрнећ ић
гњзђле - Пђйгамбђребезнеке (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!). Аллаџы Тђгалђ
Пђйгамбђребезгђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!): "Бђндђлђремђ ђйт, ић татлы
сњзлђр генђ сљйлђсеннђр. Чљнки шайтан алар-
ныћ арасында гауга чыгаручы. Џичшиксез,
шайтан - кешенећ ић хђтђр дошманы" ("Исра
(Тљнге йљрњ, Ягъкуб угыллары)" сњрђсенећ
53 нче аяте), - дигђн.

Биредђ "Яхшы сњзлђр кулланып кына
сљйлђшегез, югыйсђ, шайтан сезнећ сњзлђре-
гездђн файдаланып, сезне хђл итеп булмаслык
мђсьђлђлђр алдында калдырачак", - дип ђйтђ
кебек. Чыннан да, кешелђрнећ књп кенђ бор-
чу-мђшђкатьлђре яман сњзлђр кулланудан ки-
леп чыга. Кемдер ниндидер бер сњз ђйтеп куя,
ђ икенчесе исђ моны њзенчђ кабул итђ џђм дђ
њзара аћлашылмаучанлык килеп туа. Аннан

соћ, янђсе: "Ул дљрес аћламаган", - дип ђйткђн
булалар.

Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) њзара каршы тору џђм
дошманлашу мљнђсђбђтлђрендђ булган кя-
ферлђр белђн аралашкан џђм гђплђшкђн ва-
кытта да, Коръђндђ бу хакта искђртелеп китње

буенча: "Ђйт син:
- Без кылган гљнаџларга сез ќаваплы

тњгел, - диген. Без дђ сез кылганнар љчен ќавап
бирмђбез" ("Сђбђ (Сђбђ иле)" сњрђсенећ 25 нче
аяте), - дип ђйтеп, алар белђн яхшы мљгамђлђдђ
калырга тырышкан.

Пђйгамбђребез  (аћа  Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) кяферлђргђ:
"Ђгђр дђ сез безне ялгышалар дип  шикл-
ђнђсез икђн, безнећ ялгышлар љчен сездђн
сорамаячаклар. Џђркем њзе кылган љчен
њзе ќавап тотачак", - дигђн, хђтта аларга
да хљрмђт белђн карап: "<...> сез кылган
гамђллђрегездђн без соралмабыз", - дигђн.
Ягъни Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) аларны
гљнаџ кылуда шиклђнњ књрсђтеп, кычкы-
рып ђйтмђгђн.

(Дђвамы килђсе санда.)

(Дђвамы килђсе саннарда.)
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