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"Гарђп язы" џђм интернет-технологиялђр
турында Путин нилђр яза?
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Скопьеда
кар мђчет

барлыкка килде

ЧАЋГЫ ЯРЫШЛАРЫ ЊТТЕ
26 февраль кљнне ТР мљсел-

маннары Диния нђзарђте мљселман
яшьлђре арасында чаћгы ярышы
уздырды.

Ярыш Казан шђџђренећ 136
нчы мђктђбендђ узды. Чарада Нур-
лат, Чистай, Ютазы, Яћа Чишмђ,
Буа, Ђгерќе, Мамадыш, Менделе-
евск, Зђй, Апас, Мљслим, Сарман,
Азнакай районнары џђм Казан
шђџђре спортчылары катнашты.

I урынны Россия ислам уни-
верситетыныћ ђзерлек бњлеге сту-
денты Самат Мљхлисов яулады. II
урын Ислам дине кабул итњлњнећ
1000 еллыгы исемендђге
мђдрђсђнећ IV курс шђкерте Марат
Галиевка, III урын Яћа Чишмђдђн
килгђн Салават Мљхлисовка бирел-
де.

Ќићњчелђргђ диплом, медаль
џђм истђлекле бњлђклђр тапшырыл-
ды.

МАМАДЫШ РАЙОНЫНДА
ЯЋА МЂЧЕТ ТЉЗЕЛЂЧЂК
27 февраль кљнне Мамадыш

районыныћ Кызыл Тау авылында
мђхђллђ оештыру џђм мђчет салу
ућаеннан ќыелыш узды. Ќыелыш-
та авыл џђм район хакимияте
вђкиллђре, ќирле имамнар џђм рай-
онныћ имам-мљхтђсибе Илџам
хђзрђт Миннегалиев катнашты.

"Мђчет тљзелеше ќирле эшку-
ар Радик Дамир улы Низамов ярд-
ђме белђн алып барылачак, - диде
Илџам хђзрђт. - Авыл Советы мђчет
љчен ќир кишђрлеге бњлеп бирде.
Хђзер тљзелеш буенча ђзерлек эш-
лђре алып барыла, мђчет проекты
тљзелђ. Яћа мђчеткђ имам итеп Габ-
драхман хђзрђт Хђбибуллинны бил-
гелђргђ ниятлибез".

УЛЬЯН ЉЛКЂСЕНДЂ
АССОЦИАЦИЯ
ФИЛИАЛЫ АЧЫЛДЫ

Мљселман эшкуарлары ассо-
циациясе Ульян љлкђсендђ њзенећ
филиалын булдырды. Оештыру
ќыелышында ассоциация советы
ђгъзалары, Ульян љлкђсе губерна-
торыныћ беренче урынбасары Вил-
дан Зиннуров, Ульян мљфтие
Сђњбђн хђзрђт Сљлђйманов, "Бол-
гар-Яћарыш" оешмасы советы рђи-
се Шђњкђт Богданов, "Билђр"
мђдрђсђсе директоры Илдар Сафи-
уллин, Ульян љлкђсенећ "Яћа дул-
кын" татар яшьлђре берлеге рђисе
Марат Хђйруллин, "Туган тел" оеш-
масы ќитђкчелеге, милли-мђдђни
диаспора вђкиллђре, Ульян љлкђсе
эшмђкђрлђре катнашты.

Катнашучылар шулай ук фи-
лиалныћ максат џђм бурычларын
билгелђде, ќитђкче џђм шура ђгъза-
лары сайлау буенча комиссия бул-
дырды.

МЉФТИ - ТЂТЕШТЂ
28 февраль кљнне ТР мљсел-

маннары Диния нђзарђте рђисе
Илдус хђзрђт Фђиз Тђтеш районы-
ныћ Тархан авылы халкы белђн
очрашты. Ђлеге чарада имамнар,
абыстайлар џђм авыл халкы кат-
нашты. Очрашуга љч йљзлђп кеше
килгђн. Шулай ук район хакимия-
те башлыгы Валерий Чершинцев,
район имам-мљхтђсибе Инсаф
хђзрђт Ќђлђлетдинов та булган.

Мђгълњматлар ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

- РФ Хљкњмђте рђисенећ иле-
безнећ алда торган бурычларын
АКШ яисђ Европа берлегеннђн
тњгел, ђ Якын Кљнчыгыш џђм ан-
нан килеп Азия тљбђге конфликт-
ларыннан бђян кыла башлавы - бик
тђ ђџђмиятле, - дип саный тышкы
сђясђтнећ Герман советы каршын-
дагы Россия џђм Евразия буенча
њзђк директоры  Александр Рар.
"РФ Президенты вазифаларына
кандидатныћ, АКШныћ омтылыш-
лары Россия куркынычсызлыгы
љчен ић зур "вызов" буларак, без-
нећ кљннђрдђге халыкара тђртипне
Кљнбатыш интереслары белђн аваз-
даш булган хђлдђ яћадан карарга
кирђк дип белдергђнлеге књзалла-
на", - дип китерђ эксперт сњзлђрен
РИА "Новости".

В.Путин њз мђкалђсендђ бил-
гелђп узганча, "бер ел элек Ќир
шары яћа феномен - књп кенђ гарђп
иллђренећ синхрон демонстраци-
ялђр катнашында авторитар режим-
га каршы булуы белђн очрашты".

""Гарђп язы", - дип яза пре-
мьер-министр, - ић башта позитив
њзгђрешлђргђ љмет белђн кабул
ителде. Россиялелђрнећ симпати-
ясе демократик реформаларга
ирешергђ тырышканнар ягында

Илебезнећ тышкы сђясђтенђ атап язылган мђкалђсендђ
(27 февраль) РФ Президентына кандидат Владимир Пу-
тин, мљселман дљньясы вакыйгаларына, аерым алган-
да, "гарђп язы"на да зур игътибар биргђн.

аннан тагын да агрессиврак бул-
ганыныћ љстен булуы белђн алма-
шына барды".

Моннан тыш, РФ Хљкњмђте
башлыгы шућа да игътибар
юнђлткђн: ђйтик, аннан соћгы кы-
сылулар тышкы яктан эчке конф-
ликтларныћ кайсы да булса берђр

Дљньяныћ тљрле нокталарында
кискен њзгђрешлђр барган вакытта
аеруча мљџим урынны зур
дђњлђтлђр алып барган халыкара
сђясђт билгели. Тљрле радикаль
агымнарныћ вђкиллђре нђрсђ генђ
дисђлђр дђ, мљселманнар бу
њзгђрешлђрдђн читтђ кала алмый.
Лђкин монда сњз шђхси сђяси мак-
сатларга ирешњ турында бармый.
Дљрес тљзелгђн халыкара
мљнђсђбђтлђр Ислам диненећ
дљньяга таралуына сђбђп булып
тора. Моннан тыш, бу -мљселман-
нарны џљќњм итњчелђр, агрессорлар
буларак кабул итњне бетерњгђ ки-
терђчђк.

Соћгы 20 ел эчендђ тљрле тер-
рорчыл тљркемнђр, ислам диненђ
ышыкланып, шул хђлгђ китереп
ќиткерделђр ки, хђтта дљньяда
мљселманнардан курка башлады-
лар. Ислам - тынычлык дине. Кя-
ферлђргђ каршы ќиџадка бертукта-
усыз чакырып торучылар ялгыша.
Мљселманнарны бу, ђлбђттђ, яхшы-

Ислам – тынычлык дине

лыкка илтми. Кызганыч, кешелђр
пђйгамбђребез Мљхђммђт (сгв)
њзенећ сђхабђлђрен адашканнарга
карата тњзем булырга чакыруын
оныта. Ислам динен књпсанлы дингђ
ышанмаучылар арасында таратыр
љчен, пђйгамбђребезнећ хикмђте
нђкъ менђ шул булган. Ђгђр дђ ул
џђрвакыт кљч кулланып торган бул-
са, аћа ышанучылар булмас та иде.
Пђйгамбђребезнећ (сгв) сыйфатла-
ры шулкадђр гњзђл булган ки, аныћ
белђн аралашып эш иткђннђн соћ,
кешелђр ислам динен кабул иткђн.
Тик хђзер кискен карашта булучы-
лар бу турыда оныта.

Бњгенге кљндђ без нђрсђ
књзђтђбез соћ? Бер илдђ манара
књтђрергђ рљхсђт итмилђр, икенче-
сендђ - хиќапны тыялар. Лђкин
мљселманнар гаепне њзлђреннђн
эзлђргђ тиеш. Дљньядагы бар теле-
канал мљселманнарныћ њз ќитђкче-
лђре булган Муаммар Каддафиныћ
њле гђњдђсен ничек мыскыл иткђн-
не књрсђтте. Шул да булдымы инде

чын мљселманнар? Менђ шундый-
лар љчен мљселманнар аз яшђгђн
иллђрдђ шартлар тудырылырга ти-
ешме? Беренче чиратта, мљселман-
нар, шул исђптђн Россия мљселман-
нары да, дљньякњлђм аудитория ал-
дында мљселман образыныћ нинди
булуы турында уйланырга тиеш.
Юк, бу рия булып саналмас. Бу - њзе-
безне књрсђтњ љчен тњгел, ђ мљсел-
маннарга карата ихтирам тудыру
љчен.

Џичшиксез, дљньяда мљселман-
нар турында яхшы фикер урнашсын
љчен, тљрле террорчыл, экстремис-

тик оешмалар, партиялђр,
тљркемнђр алып килњче тискђре йо-
гынтыны бетерергђ кирђк. Бу шулай
ук Россиягђ дђ кагыла. Кавказда XX
гасырныћ туксанынчы елларында
законсыз коралланган формирова-
ниелђр (бандформирование) оеш-
тырган сугыш ђле дђ булса дђвам
итђ. Ђйе, хђзерге вакытта бу актив
сугыш тњгел инде. Лђкин Кавказ
республикаларында, хђтта
Мђскђњдђ дђ булган шартлаулар ђле
дђ булса хђтердђ. Казанда њтђчђк
Универсиада, Сочида узачак Олим-
пиада алдыннан террорчылардан
телђсђ нинди адым кљтђргђ
мљмкин...

Без ислам диненећ Россия љчен
чит булмавын, аныћ берђњгђ дђ
кљчлђп тагылмавын књрсђтергђ
тиеш. Болгар дђњлђте чорыннан ук
бу ќирлђрдђ пђйгамбђребез
Мљхђммђт (сгв) сљннђте буенча
яшђгђннђр, Коръђн укыганнар, ис-
лам дине кануннарын њтђгђннђр. Без
тагын бер тапкыр Россиядђге мљсел-
ман љммђтенећ чит илдђн тђэмин
ителеп торучы террорчылар тњгел-
леген, ђ бђлки, укымышлы, тљрле
дђрђќђдђ сњз алып барырлык ке-
шелђр булуын књрсђтергђ тиешбез.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Дљнья гел њзгђреп тора. Иртђгђ нђрсђлђр буласын
беркем дђ ђйтђ алмый. Барысы да Аллаџы Тђгалђ
хозурында. Ђле кайчан гына без Советлар Союзын-
да яши идек, инде аныћ таркалуына да 20 ел вакыт
узып китте. Чирек гасыр да њтмђде, дљньяда бик књп
њзгђрешлђр булды: конфликт-низаглар, революци-
ялђр, иќтимагый-сђяси системаларныћ тамырдан
њзгђртелње, берлђшњлђр...

булды. Ђмма тиздђн књп кенђ
иллђрдђ вакыйгаларныћ цивили-
зацияле сценарий буенча юнђлеш
алмаганлыгы ачыкланды. Демок-
ратияне беркетњ, азчылыкныћ хо-
кукларын яклау урынына - каршы
якны этеп чыгару, кискен боры-
лыш, бер кљчнећ љстенлек алуы

Хаќиларга дини,
ућайлы џђм...

милли кием кирђк

К.НАСЫЙРИ
иќатында татар
халык тђрбиясе

ягын яклауга џђм мондый тыкшы-
нулардагы "силовой характер"лар
њзе њк вакыйгалар њсешенђ тискђ-
ре тљсмер салды.

"Шућа хђтле килеп ќитте ки,
књп кенђ дђњлђтлђр гуманитар ло-
зунглар янына ышыкланып авиа-
ция ярдђмендђ Ливия режимы
белђн эшне тђмам кылды. Џђм апо-
феоз - Муаммар Каддафи белђн
чирканыч вакыйга хђтта урта га-
сырлардагыга да ошамаган, ђ нин-
дидер кыргый њч алулар кебек", -
дип ђйтђ Владимир Путин.

Мђкалђдђ "гарђп язы"на ќђлеп
ителгђн заманча информацион џђм
коммуникацион технологиялђр дђ
читлђтеп њтелмђгђн.

Шуны ђйтергђ мљмкин: Интер-
нет, социаль челтђрлђр, кесђ теле-
фоннары телевидение белђн
беррђттђн џђм эчке, џђм халыкара
сђясђттђ нђтиќђле инструментка
ђверелде. Бу акыл талђп итњче яћа
фактор, аерым алганда, Интернет-
та эшне кић ќђелдереп џђм андагы
аралашуда уникаль ирек булдырып,
аны террорчылар џђм ќинаять-
челђр файдалана алудагы хђвеф-
хђтђрне киметњдђн гыйбарђттер.

 (Ахыры 4 нче биттђ.)
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АЛЛАЏ РИЗА

Ђгњњзњ биллђђџи минђш-
шђйтаанир-раќииим .
Бисмиллђђџир-рахмђђ-
нир-рахииим. Ђлхђм-
дњлиллђђџи раббил гал-
ђмииин. Њђссалђђтњ њђс-
сђлђђмњ галђђ расњњлинђ
мњхђммђдињ вђ галђђ
ђђлиџи вђ ђсъхабиџи
ђќмђгыйн.

Газиз дин кардђшлђрем,
ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтул-
лааџи вђ бђракђђтњџњ!

Ибне Мђсгуддђн сорадылар:
- Ић изге гамђл нђрсђ?
Ул ќавап бирде:

- Ић изге гамђл - вакытында
укылган намаз.

Хђзрђти Гали (рг) ђйтте: "Ќир
йљзендђге барча галимнђрдђн со-
расаћ да, шушы ќавапны ђйтерлђр
иде, ђмма ић изге гамђл - Аллаџ
аннан риза булган џђм Аллаџ кар-
шында кабул булган гамђл". Без
нђрсђ генђ эшлђсђк тђ, нинди генђ
гыйбадђт кылсак та, Аллаџ риза-
лыгын љмет итеп, Аллаџ риза бу-
лырлык итеп эшлђргђ тиеш.
Шуныћ љчен дђ фарыз намазларны
укыр алдыннан џђркайсыбыз ни-
яттђ "Халисђн лиллђџи тђгалђ",
ягъни "Аллаџ ризалыгы љчен" дип
ниятлибез. Аллаџ риза булсын љчен
фарызларны њтђњ, хђрамнардан
тыелу кирђк.

Без ќђмгыять эчендђ, халык-
лар арасында яшибез. Аллаџ риза-
лыгын алу љчен фарызларны њтђњ,
мђчеткђ йљрњ генђ ќитми. Аллаџ
Њзенећ ризалыгын кешелђр риза-
лыгы аркылы да ќиткерђ. Џђркай-
сыбызныћ туган ил, туган ќир, ту-
ган тел, миллђт, ђти-ђни, туганнар,
књршелђр, ќђмгыятьтђге џђр кеше
алдында бурычларыбыз бар. Таби-
гать - Аллаџныћ гаилђсе, Аллаџ
џђркемгђ ђнисенђ караганда да
якынрак, шућа књрђ ќђмгыять кар-
шындагы бурычларны да њтђргђ
кирђк. Моныћ дђлиле булып Гал-
кама сђхабђ вакыйгасы тора.

Галкама исемле сђхабђ ќан
бирергђ ята икђн, лђкин шђџадђт
кђлимђсен ђйтђ алмый. Њзе сђхабђ,
намазларын да укыган, мђчеткђ дђ
йљргђн. Рђсњлуллаџка (сгв) бу ту-
рыда ђйткђч: "Ђнисе бармы?" - дип
сораган. Барлыгын белгђч, ђни-
сеннђн: "Улыћа рђнќемђгђн идећ-
ме?" - дип сораган. Анасыныћ ба-
ласына њпкђсе барлыгын белгђч,
бђхиллеген сораган. Бђхиллеген
бирмђгђн очракта, улыныћ тђмуг
утында янасын аћлаткан, шуннан
соћ ђни кеше бђхиллеген биргђн.
Галкама сђхабђ дђ шђџадђт кђли-

мђсен ђйтеп, мђћгелеккђ њткђн.
Кайберђњлђр намазга шул-

кадђр игътибар књрсђткђн була, ђ
шул ук вакытта тирђ-юньдђгелђ-
рне, ђти-ђнине, хђтта аныћча уй-
ламаган дин кардђшен рђнќетњне
бернигђ дђ санамый. Аллаџныћ
ризалыгын аласыћ килђ икђн, фа-
рызларыћны ќиренђ ќиткереп
њтђргђ тырыш, хђрамнан тыел џђм
џђркем белђн яхшы мљнђсђбђттђ
бул, уртак тел тап. Хђтта гљнаџ кы-
лучыныћ да њзе тњгел, эшлђгђн
гљнаџы нђфрђт уятырга тиеш.
Берђњ коега тљшеп китсђ яисђ саз-
лыкка бата башласа, аны књргђн
џђркем аћа кулдан килгђн кадђр
ярдђм итђргђ тырыша. Ни љчен соћ
гљнаџ баткаклыгына кергђннђргђ
ярдђм кулы сузарга ашыкмыйбыз?
Алар да бит Аллаџ бђндђсе, алар да
Аллаџка кадерле (бала анасына ка-
дерле булган кебек). Аларны сњгеп,
каџђрлђп, гайбђтлђрен сљйлђп кенђ
Аллаџныћ ризалыгын алып булыр-
мы икђн?

Аллаџ ризалыгын алу љчен ке-
шелђрнећ ризалыгын алырга кирђк
икђнен тњбђндђге хђдис тђ аћлата.

Хак Тђгалђ хђзрђте Кыямђт
кљнендђ адђм баласына: "И адђм

баласы! Мин хаста булдым, син
минем хђлемне сорамадыћ", -
диде. Адђм баласы: "И Раббым!
Мин синећ хђлећне ничек сорый
алам? Син бљтен галђмнђрне
тђрбия итњчесећ", - дигђч, Аллаџы
Тђгалђ: "Минем фђлђн бђндђм
авырый иде, син аныћ хђлен бел-
мђдећ, ђгђр белгђн булсаћ, аныћ
савабын Минем хозурымда тапкан
булыр идећ", - дияр. Аллаџы
Тђгалђ: "И адђм баласы, ашар љчен
синнђн ризык сорадым, син бирмђ-
дећ", - дип ђйтер. Адђм баласы: "И
Раббым, мин сића ничек ризык би-
рим? Син бљтен галђмнђрне тђрбия
итњчесећ", - дигђч, Аллаџы Тђгалђ:
"Белмђдећмени, минем фђлђн
бђндђм синнђн ашарга сорады, син
шуны бирмђдећ! Ђгђр дђ аћа ашар-
га биргђн булсаћ, аныћ савабын
минем хозурымда тапкан булыр
идећ!" - дияр. Аллаџы Тђгалђ: "И
адђм баласы! Эчђр љчен синнђн су
сорадым, син эчермђдећ!" - дип
ђйтер. Адђм баласы: "И Раббым,
мин Сића эчђргђ ничек бирђ алыйм,
Син бљтен галђмнђрне тђрбия ит-
њчесећ!" - дигђч, Аллаџы Тђгалђ:
"Фђлђн бђндђм синнђн эчђргђ со-
рады, шуны эчђргђ бирмђдећ! Ђгђр

Матди як дигђндђ, хаќ кы-
лырга ќыенган кешенећ юлына,
анда баргач яшђренђ, ашарына ак-
часы ќитђрлек булу мљџим. Ђлеге
чыгымнар белђн бергђ кием
мђсьђлђсе дђ баш калкыта. Хаќи-
лар изге сђфђр вакытында ничек
киенђ соћ? Татарстан хаќилары
башкалардан аерыламы?

Изге сђфђргђ
киендер!

ТР мљселманнары Диния
нђзарђте карамагындагы Мљселман
эшкуарлары ассоциациясе хаќи-
ларныћ љс киемнђренђ кагылыш-
лы мђсьђлђлђрне бизнесменнар,
дизайнерлар ярдђмендђ табарга
уйлады. Тљгђлрђге, алар Татарстан
(татар дип ђйтсђћ дђ дљрес булыр)
хаќиларыныћ бердђм хаќ киемен
булдырырга ниятли. Шул нияттђн,
мљфтият хаќ киеменђ конкурс
њткђрђ. Ул ике этапта узачак. 20
мартка кадђр дизайнер-модельер-

Хаќиларга дини, ућайлы џђм...Хаќиларга дини, ућайлы џђм...Хаќиларга дини, ућайлы џђм...Хаќиларга дини, ућайлы џђм...Хаќиларга дини, ућайлы џђм...
милли кием кирђкмилли кием кирђкмилли кием кирђкмилли кием кирђкмилли кием кирђк

Хаќ - Исламда рухи џђм матди ђзерлек талђп итђ торган
бишенче фарыз гамђл. Мљгаен, кемдер икенче бер ке-
шенећ хаќга барырга рухи ђзерлек дђрђќђсен тљгђл генђ
билгели алмас, ђ менђ матди якны чамаларга була.
Ђйтик, бњгенге кљндђ хаќга ким дигђндђ 70 мећ сум ак-
часы булганнар бара ала, чљнки ић очсыз юллама бђя-
се шул чама тора, дип яза www.intertat.ru сайты.

лар хаќ костюмнары эскизларын
тђкъдим итђргђ тиеш. Аннары ап-
рель урталарына ђлеге эскизлар
буенча кием њрнђген тегђчђклђр.

Мљселман эшкуарлары ассо-
циациясе ќитђкчесе Радик Гафу-
ров сњзлђренђ караганда, ќићњче-
лђрне рухи кыйммђткђ ия бњлђк
кљтђ. Шулай ук кием дизайнеры-
ныћ авторлык хокукы теркђлђчђк
џђм сатудан кергђн керемнећ бил-
геле бер љлеше аћа бирелђчђк.

Хаќи костюмнарына кагы-
лышлы беренче утырышка ассоци-
ация татар милли товарлары белђн
сђњдђ итњче дистђлђгђн бизнесмен
џђм дизайнерны ќыйды. Аларныћ
књбесендђ хаќ киеменђ кагылыш-
лы конкурс кызыксыну уяткан.
Сљйлђшњнећ рђсми љлеше башлан-
ганчы ук, бу теманы њзара кызып
китеп тикшерделђр, телефон но-
мерлары алыштылар.

Яшь кенђ булуына карамастан,
мљселман киемнђре дизайнеры,
Казан милли тикшеренњ техноло-

гия университеты (КНИТУ) сту-
денткасы Энќе Галђветдинованыћ
хаќ киемен тегњ тђќрибђсе бар
икђн инде. Њткђн ел "Идел-хаќ"
оешмасы "Ниса" компаниясенђ хаќ
киемнђрен тегђргђ заказ биргђн
булган. Энќе менђ шул компания
љчен хаќ киеме эскизларын
эшлђгђн.

"Узган ел "Идел-хаќ" љчен
ќиде йљзлђп хатын-кызга табигый
тукымадан халат, туника, чалбар, ђ
ирлђргђ - књлмђк белђн чалбар те-
гелде", - диде дизайнер. Бу юлы ул
башка ателье исеменнђн килгђн.
Конкурста катнашырга телђген
яшермичђ, инде књћелендђ берничђ
тљрле хаќ киеме эскизы йљртњен дђ
ђйтте.

Аныћ янђшђсендђге књн чи-
теклђр, милли бњлђклђр ќитеште-
рњче "Гранд Мастер-Р" оешмасы-
ныћ хуќабикђсе Регина
Рђхмђтуллина исђ хаќиларга аяк
киемнђре тегђргђ кызыга. "Без
инде љч ел читеклђр, милли аяк
киемнђре тегђбез. Алар бик ућай-
лы, кљн дђ кия торган итеп эшлђ-
нелђ. Читеклђребезне бик телђп
алалар, чит иллђргђ алып китђлђр.
Књптђн тњгел Ирина ханым Мил-
лерга ("Газпром" башлыгыныћ
хатыны - ред. искђрмђсе) бњлђккђ
эшлђттелђр. Менђ хаќиларга да
аяк киемнђре тегеп карыйсыбыз
килђ, шућа да бу очрашуга кил-
дем", - диде ул. Моћа кадђр ха-
ќиларга махсус аяк киемнђре
ђзерлђгђнебез юк иде. Шућа књрђ,
читекчелђрдђн яћа тљр аяк киеме
уйлап табу талђп ителмђсђ дђ,
шактый њзенчђлекле эшлђр баш-
кару кљтелђ.

Эшкуарларныћ конкурста кат-
нашырга телђклђре зур, ђмма алар-
ны хаќ киемнђренђ кагылышлы
мђгълњмат булмау аптырашта кал-
дырган. Сљйлђшњ барышында биз-
несменнарныћ дини киемгђ кагы-
лышлы сорауларына Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз, Мљсел-
ман эшкуарлары ассоциациясе ќит-
ђкчесе Радик Гафуров џђм шулай ук
очрашуда катнашкан башка хаќи-

лар ќавап бирде. Шуларныћ кай-
берлђренђ тукталып њтђбез.

Хаќилар киеме
конкурсы ни љчен

њткђрелђ?
Илдус хђзрђт Фђиз, ић беренче

чиратта, эшкуарларны њзара итагать
сакларга џђм бары тик Аллаџы
Тђгалђ ризалыгы љчен тырышырга
чакырды. "Хаќ кылу Исламда
мђќбњри џђм ул бик авыр башка-
рыла торган гамђл. Монда кешелђ-
рнећ бер-берсенђ мљнђсђбђте дђ
сынала. Хаќга барганда, кеше бар
нђрсђгђ ђзер булырга тиеш. Минем
уйлавымча, Татарстан хаќиларына
ђзерлђнгђн киемне башка тљбђк та-
тарларына да тђкъдим итђргђ бу-
лыр", - диде ул.

Радик ђфђнде: "Хаќга
ђзерлђнгђндђ џђрвакыт: "Њзећ
белђн нђрсђ алырга? Нинди ки-
емнђр кияргђ?" - дигђн гадђти со-
раулар борчый. Хаќ кыла торган
урыннарда табигать шартлары без-
некеннђн аерыла. Књп вакыт
ќђяњлђп йљрергђ туры килђ. Тљнлђ
исђ чњлдђ куналар, анда салкынча
була. Шућа књрђ, хаќи киеме шак-
тый зур ђџђмияткђ ия. Башка
иллђрдђн килњчелђр расланган бер
тљсле киемнђрдђн йљри. Мђсђлђн,
тљреклђрне алыйк. Беренчедђн, ул
књркђм књренђ, икенчедђн, бу -
Тљркия мљселманнарыныћ бердђ-
млеген књрсђтђ. Костюмнары мил-
ли њзенчђлеклђрне кулланып,
ућайлы итеп тегелгђн. Башка
иллђрдђн килњче хаќиларныћ да њз
киемнђре бар. Россиядђ республи-
кабыз Исламны кабул итњ вакыты
буенча да, аны таратуда да лидер,
безгђ хаќиларыбызныћ бердђм хаќ
костюмы комплектын булдырыр-
га вакыт ќитте", - диде.

Хаќ костюмы комплекты
дигђндђ, хатын-кызлар џђм ир-
атлар књлмђге, чалбар, ихрам ту-
кымасы, баш џђм аяк киеме, бил-
бау, сумка, хђтта чњлдђ ятып йок-
лар љчен ќђймђ дђ књз алдында
тотыла.

Хаќ киеме
теккђндђ нинди
талђплђр куела?

"Хаќи киеме ислам дине ка-
нуннарына туры килергђ џђм шул
ук вакытта аныћ бђясе дђ кеше
књтђрђ алырлык булырга тиеш. Бу
- бер ќирдђн килгђннђр бер-бер-
сен ерактан ук шул киемнђре аша
таный алсын љчен кирђк", - дип
ассызыклады Илдус хђзрђт. Шулай
ук, ул ир-атларныћ ихрам киемн-
ђре энђ-ќеп белђн тегелгђн бул-
маска тиеш икђнлекне дђ искђртте.

Радик ђфђнде, њз чиратында,
хаќилар киемендђ халкыбызныћ
милли йљзен чагылдырырга чакыр-
ды. Бу ућайдан, татар милли бизђ-
клђренђ, Татарстан байрагына
мљрђќђгать итђргђ була. Ђ менђ
туграны дини киемгђ тљшерерга
ярамый, чљнки анда барс - ќђнлек
рђсеме сурђтлђнгђн.

Ђлбђттђ, хаќ кылу болай да
очсыз тормый. Шућа књрђ кием
бђясе књплђр љчен зур роль уйнар-
га мљмкин. Кайбер хаќилар кием-
не ике вариантта: очсызрак џђм ан-
нан бераз кыйммђтрђк булган ту-
кымадан тегеп карарга кићђш итђ.
Шул ук вакытта, ул ясалма тукы-
мадан тегелмђсђ яхшы, чљнки хаќ-
га тљрле яшьтђге кешелђр бара.
Кием аларныћ сђламђтлегенђ зыян
китерерлек булырга тиеш тњгел.
Ђле аныћ документларны, акча-
ларны караклардан, хаќ кылу ыгы-
зыгысында тљшеп калып югалудан
да саклавы зарур.

Очрашуда катнашкан хаќи-
ялђр књлмђклђрнећ ќићен тљймђ
белђн элђктермђле итмђскђ, кић
итеп тегђргђ кићђш итте. Ќићне
тђџарђт алганда џаман саен
тљймђлђп тору читен дилђр. Њткђн
ел хаќга баруны оештырган бер
туристик оператор саткан киемне
ирлђр, Мђккђгђ баргач, кия алма-
ган. Чљнки намаз укыганда ул арт-
тан ачылып китђ торган итеп те-
гелгђн. Моннан тыш, аныћ ќиће
кыска булу да хаќиларга ошап
бетмђгђн. "Татар ир-атлары, без-
нећ бабайлар терсђктђн тљшеп тор-
ган ќићле књлмђк кигђннђр бит.
Хаќда ачык терсђкле књлмђк киеп
йљрњ урынсыз", - дип аћлатты
моны хаќилар.

Айзирђк ГЂРЂЕВА
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К.НАСЫЙРИ ИЌАТЫНДА ТАТАР

ХАЛЫК ТЂРБИЯСЕ
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К.Насыйри њзе ќыйган фольк-
лор ђсђрлђрен “Кырык бакча”
(1880), “Фђвакиџел-ќљлђса фил-
ђдђбият” (1884), “Китаб-ђт-тђрбия”
(анда 113 нђсихђт тупланган, 1891)
китапларында бастыра. Аларда хал-
кыбызныћ тормыш-кљнкњреше,
њзара мљнђсђбђте, эчке кичерешлђ-
ре, тђрбия тђќрибђсе тасвирлана.
Бу џђм башка хезмђтлђрендђ, укы-
тучылык эшчђнлегендђ халыкныћ
педагогик мирасына, тђрбиядђ ха-
лыкчанлыкка џђм гуманлылыкка
зур љстенлек бирђ џђм бу аныћ тљп
педагогик принцибы булып ђве-
релђ. Чљнки ул халык тђрбиясенећ
кешене белемле џђм ђдђп-ђхлаклы
итеп њстерњгђ гаять зур љлеш керт-
њен дђлилли, шућа књрђ татар ха-
лык педагогикасын џђрьяклап
љйрђнњгђ књп кљч куя. Кыскасы,
аныћ хезмђтлђре татар халкыныћ
тђрбия тђќрибђсенђ нигезлђнеп
иќат ителђ.

Мђгърифђтче балаларныћ
тђрбияле, белемле џђм сђламђт бу-
лып њсњенђ булышуны ић изге эш
итеп саный. “Ђхлак рисалђсе”
дигђн китабында, балаларга
мљрђќђгать итеп, болай ди: “И га-
зиз бала!.. Адђмгђ бигрђк кирђк вђ
бигрђк лязем нђрсђ – гыйлемдер.
Наданлык дигђнемез белмђклеге
лязем булган нђрсђне белмђссез-
лектер. Бу наданлык кешене игъ-
тибардан чыгара вђ хайван
дђрђќђсенђ кертђ торган сыйфат-
тыр. Кайда барса да, надан кеше-
нећ кадере юктыр... Гыйлем
њгрђнмђгђ, укымага, язмага вђ
џљнђр вђ мђгърифђт хасил итмђгђ

Татар халкыныћ тђрбия тђќрибђсен, педагогикасын
џђрьяклап тирђнтен љйрђнгђн џђм туплаган галим-
мђгърифђтче, педагог џђм язучы Каюм Насыйри (1825–
1902) халыкны белемле итњ, аныћ телен, ђдђбиятын
џђм мђдђниятен њстерњдђ зур эш башкара, аћ-белемне
ана телендђ бирњне, укымышлы кеше булу љчен њз те-
лен белњне хуплый.

иќтиџад кыл, чљнки гыйлем вђ
мђгърифђт иясе џђр йирдђ
хљрмђтле булып, халык арасында
кадере зур булыр”. Гыйлемле булу
белђн бергђ, К.Насыйри яшьлђрне
џљнђргђ љйрђнергђ чакыра, вакыт-
лы гына була торган милек-байлык
белђн мавыгып, кђсеп њзлђштерњ
гамђлен њз итмђсђ, килђчђге ыша-
нычсыз булуын искђртђ. Бу ућай-
дан “Китаб-ђт-тђрбия”дђ ул болай
яза: “Ђй ќаннарым-угланнарым,
нђсихђтне ишетегез – џљнђр
њгрђнегез. Дљньяныћ милкене вђ
дђњлђтенђ ышанырга ярамас...
Џљнђр – бер агым судыр, вђ ыша-
нычлы дђњлђттер, џљнђр иясе ђгђр
дђњлђттђн тљшсђ дђ кайгы юк... Ђй
угыл, син дђ џљнђр њгрђн, тђрбия
њгрђн, гыйлем њгрђн (1 нче
тђрбия). Ђлеге мђсьђлђдђ ике олы
мђгърифђтче фикерлђренећ тђћгђл
килње, яшьлђргђ гыйлем-тђрбия
бирњ љлкђсендђ карашларыныћ
дљрес педагогик-психологик,
фђнни нигездђ џђм кысаларда бу-
луын дђлилли. Бу ућайдан К.Д.У-
шинский кићђшлђре дђ бик гыйб-
рђтле: “Хезмђтегезне дљрес сайла-
ган џђм аћа бљтен књћелегезне
биргђн булсагыз, бђхет сезне њзе
эзлђп табар”. Чыннан да, гадел
хезмђт белђн эшлђп алган дђњлђт
– бђхет. Моннан кала, њзећ ярат-
кан џљнђр – рухи канђгатьлђнњ,
књћел књтђренкелеге чыганагы.
Монысы – тагын да олырак бђхет.
Мђгърифђтчелђр язганча, “ыша-
нычлы дђњлђт” булган шљгыль-
кђсепне ничек “дљрес сайлап,
бђхетле булырга?” Џљнђрлђрнећ
абруе тљрлечђ њзгђргђн, махсус уку
йортын тђмамлаганда џљнђр-бел-
гечлек буенча эшкђ урнашу гаран-
тиялђнмђгђн, кайбер тљр џљнђр

иялђре арасында эшсезлек књре-
нешлђре тарала барган хђзерге
чорда, яшьлђргђ џљнђргђ дљрес
юнђлеш бирњ гаять ќаваплы педа-
гогик, психологик, социаль, икъти-
сади, иќтимагый проблема булып
ђверелђ. Монда яшь кешенећ
телђк-омтылышын белњ генђ
ќитми, бђлки џђрберсенећ аерым-
аерым сђлђт-булдыклылыгын
љйрђнњ, гаилђ белђн бергђ кићђш-
табыш итеп, дљрес юнђлеш бирњ
беренче адым булып тора.

Тђрбиядђ халыкчанлык џђм
гуманлылык – К.Насыйриныћ тљп
педагогик принцибы. Шушы ни-
гездђ аныћ тђрбия турындагы фи-
кер-карашлары, халык тђрбиясе
тђќрибђсеннђн ул туплаган
тђгъбир-нђсихђтлђр татар халкын,
аеруча яшьлђрне рухи-ђхлакый
саф итеп тђрбиялђргђ, ђйлђнђ-ти-
рђдђге тискђре, ќинаятьчел књре-
нешлђрдђн гыйбрђт ала белергђ,
“нђфеснећ ќинаять ќитђкчесе”
булуын аћларга сђлђтле шђхес
итеп формалаштырырга ярдђм
итђлђр. Аларда явызлыкны књрђ
алмау, аћа нђфрђт, яшьлђрне ан-
дый гамђллђрдђн йолып калу, ке-
шелеклелек, мђрхђмђтлелек
тђрбиялђњ тљп максат итеп кара-
ла. Ничек булырга кирђклек ту-
рында вђгазь уку, њгетлђњ аныћ
љчен тђрбиядђ тљп принцип тњгел,
ул яманны џђм яхшыны, явызлык-
ны џђм тђњфыйклылыкны, нђфес-
не џђм чик-чаманы, уртачалыкны
янђшђ куеп, чагыштырып тљше-
нергђ ярдђм итђ. Бу ућайдан аныћ
“Китаб-ђт-тђрбия” дигђн хезмђте
– аеруча кыйммђт џђм бай чыга-
нак. Ул џђр тђрбияче-укытучы-
ныћ, ата-ананыћ љстђл китабы
булырга хаклы. 112 нче тђрбиядђ

болай диелђ: “Ђй угыл, дњрт нђрсђ
бардыр ки, адђм аны ифрат вђ
чиктђн тыш књп кыйлса, џђлак
буладыр: ђњвђл хатын белђн ма-
ташса, адђм џђлак буладыр. Янђ
явызлык артыннан књп йљри тор-
гач, адђм џђлак буладыр. Дђхи књп
отыш уйнаса, адђмнећ џђлакђте
андадыр. Дђхи дђ књп хђмер эчсђ,
џђлак булмай калмайдыр”.

59 нчы тђрбиядђ болай диелђ:
“Хђерле мал шулдыр: хђлђлдђн ки-
леп, изге юлга сарыф кылыныр.
Хђерсез мал шулдыр: хђрамнан ки-
леп, начарлык џђм ђшђкелеклђр
юлына сарыф кылыныр”. 75 нче
тђрбия дђ алдагысы белђн аваздаш:
“Ђй угыл, мал табуныћ юллары
књптер. Нинди генђ юл булмасын,
малны хђлђлдђн табу фарыздыр.
Хђлђлдђн килгђн мал – тотрыклы
буладыр. Хђрам мал тиз кулыћнан
китђр, ќаваплылыгы џђм авырлык-
лары гына сића калыр”. Бу нђсихђ-
тлђрнећ нигезендђ бик мђгънђле
џђм кисђтњле фикерлђр ята. Ђйтик,
анда хђрам мал љчен ќаваплылык
џђм авырлыклар сића калыр, диелђ.
Бу сњзлђрнећ мђгънђсен нечкђлђп
барлый белњ бик ђџђмиятле. Чљнки
хђрам юл белђн табылган мал љчен
кеше иртђме-соћмы Аллаџ алдын-
да ќавап тотарга тиеш џђм нђсихђт
андый затныћ ќинаятенђ туры ки-
лердђй авырлыкларныћ котылгы-
сыз булуын искђртђ. Ђлеге нђсихђ-
тлђрне тђрбия эшендђ файдалан-
ганда истђ тотардай тагын бер њзен-
чђлек турында искђртњ кирђктер.
Хђзерге чор балаларына хђлђл џђм
хђрам тљшенчђлђренећ мђгънђсен
ачыклау шарт булып тора. Чљнки
алар еш кына кљндђлек эш-гамђлл-
ђрендђ бу џђм рђнќеш, гљнаџ, тђњбђ
кебек ђдђп-ђхлак категориялђре бу-
енча яшђњ тњгел, аларныћ асыл
мђгънђсен дђ белмилђр. Бу тема
буенча тђрбия эшен оештыру юнђ-
лешендђ тђкъдимнђрне дђвам итеп
булыр иде. Лђкин монда бер кићђш
белђн генђ дђ чиклђнергђ була. Эш
шунда ки, “Татар халык педагоги-
касы”нда (XI сыйныф, “Мђгариф”
нђшрияты, 2000) ђлеге проблемага

багышлап “Хђлђл џђм хђрамга ис-
ламныћ карашы” дигђн тема би-
релгђн. Алда сњз барган нђсихђтлђр
буенча алга таба эшне шушы чы-
ганактан файдаланып башкарырга
була.

К.Насыйриныћ "Тђрбия кита-
бы"ндагы тагын бер балалар џђм
яшьлђр љчен бик гыйбрђтле
нђсихђткђ тукталыйк. Чљнки мон-
дый тђрбия еш кына аерым кешел-
ђрдђге ђшђке теллелек кић тарал-
ган, сљйлђмдђ оятсыз, сњгенњ
сњзлђре еш кулланылган хђзерге
чорда аеруча тансык. 89 нчы тђрби-
ядђ болай диелђ: "Ђй угыл, кеше-
нећ књћеленђ хилаф килђ торган
сњзне телећђ китермђ. Бер сњзне син
пђйвайсыз ђйтеп ќибђрерсећ,
ишеткђн кешенећ књћеле
ќђрђхђтлђнђ торган сњз булыр,
књћеле рђнќер. Кеше књћелен
рђнќетњдђн бик саклан".

Халкыбызныћ "Тел белђн
тљенлђгђнне теш белђн дђ чишђ ал-
массыћ", "Авыз белђн бђйлђгђнне
кул белђн чишђ алмассыћ" кебек
тђгъбирлђрендђ дђ ђлеге нђсихђтт-
ђге кебек мђгънђ аћлашыла.
"Ђйткђн сњз аткан ук" дигђндђй,
кешенећ бђгыренђ тия торган сњзне
ычкындырсаћ, аны кулыћ, тешећ
белђн дђ тљзђтђ алмыйсыћ. "Кеше
књћеле - пыяла, бер ватылса,
тљзђлер дип уйлама", - ди татар хал-
кы.

К.Насыйри нђсихђте буенча
тђрбия эшен кешене рђнќетњ,
књћел рђнќњ тљшенчђлђренећ асыл-
мђгънђсен ачыклаудан башлау за-
рурилыгы њзеннђн-њзе аћлашыла.
Нђрсђ ул рђнќеш, кешенећ рђнќње
нинди халђт ул? Чљнки сњзнећ
мђгънђсенђ тљшенмђгђн килеш,
тыћлаучылар белђн аныћ тирђли
сњз куерту буш сњзлелек кенђ тњгел,
шагыйрь ђйтмешли, "тел зинасы"
да була.

(Ахыры килђсе санда.)
Шамил ЌЂЛЂЛИЕВ,

педагогика фђннђре
кандидаты,

К.Насыйри  премиясе
лауреаты

авырый, хђле ќићел тњгел, йоклый
да алмый. Аћла, Аллаџ ризалыгы
килђ торган хакыйкый изгелек - ул
кешелђргђ килгђн борчу-
мђшђкать, кыенлыкларны уртакла-
шу", - дип ќавап бирђ.

Башкаларга килгђн авырлык-
ларны уртаклашу - сђламђтлегећђ
шљкрана џђм Аллаџныћ ризалыгын
алуга сђбђп булып тора. Пђйгамб-
ђребез (сгв): "Кешелђрнећ моћ-
зарларын сљйлђп сезгђ мљрђќђгать
итњлђре - Аллаџ рђхмђте килњгђ
бер мисал", - дигђн.

Аллаџ синнђн риза икђн, синећ
йљрђгећдђ Аллаџка мђхђббђт бу-
лырга тиеш џђм ул йљрђк џђркемгђ
ярдђмгђ ашыгып торырга тиеш.
Шул чакта гына син ихласлы
мљселман булырсыћ. Шул вакытта
гына синећ белђн бергђ исемећ
њлмђячђк. Ихластан башкаларга
ярдђм иткђн, башкаларныћ борчу-
мђшђкатьлђрен, кайгы-
хђсрђтлђрен уртаклашкан, гомерен
халкына хезмђткђ багышлаган
кеше Аллаџныћ ризалыгын ала џђм
њлгђннђн соћ да башкаларныћ
књћелендђ яши.

Теллђребезгђ, књћеллђребезгђ
сабырлык биреп, алдагы гомерлђ-
ребезне њзећђ риза булырлык итеп
њткђрергђ насыйп кылсаћ иде, Раб-
бым!

Ќђлил хђзрђт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанныћ баш казые

дђ аћа эчђргђ биргђн булсаћ, аныћ
савабын минем хозурымда тапкан
булыр идећ!" - дияр.

Бирњче тњгел, сорап килњче
Аллаџныћ рђхмђтен китерњче.

Гобђйдулла Ахрар ач килеш
базар буйлап барганда, аћа бер
кеше килеп: "Бик тђ ачыктым,
ашарга бирђ алмассыћмы?" - дип
мљрђќђгать итђ. Гобђйдулла Ахрар
янђшђдђге ашханђгђ кереп, њзенећ
чалмасын тђкъдим итђ: "Чалмам
чиста, аны табак-савыт яисђ љстђл
сљртергђ куллана аласыз, чалмам-
ны алыгыз џђм шул хисаплык бу
кешенећ тамагын туйдырыгыз", -
дип њтенђ, гђрчђ њзе ач булса да.
Аллаџ Раббыбыз аћа алдагы тор-
мышында ђњлиялек џђм бик књп
байлык бирђ. Ул књп байлык ху-
ќасы булгач та башкаларга хезмђт
итњдђн туктамый.

Безгђ кем аркылы Аллаџныћ
рђхмђте килђ - без белмибез,
џђркемгђ игътибарлы џђм ихти-
рамлы булу кирђк.

Намаз укымауларын сђбђп
итеп, ђти-ђнисе, туганнары белђн
араларын љзгђн кешелђргђ Ибра-
џим галђйџиссђлам вакыйгасын
сљйлђп њтмђкче булам.

Ибраџимга (гс) бер кеше килђ
џђм ашарга сорый. Ибраџим (гс)
аныћ утка табынучы икђнен
белгђч, ашарга бирми чыгарып
ќибђрђ. Аллаџ Раббыбыз: "Мин
ќир йљзендђ бар халыкка диненђ,
миллђтенђ карамыйча ризык
бирђм, син нишлђп минем
бђндђмне борып чыгардыћ", - дип
шелтђли. Ибраџим (гс) урамга чы-
гып теге кешене куып ќитђ џђм
љенђ чакырып кунак итђ. Ђлеге
кеше: "Нишлђп ђле синећ фике-
рећ њзгђрде?" - дип сорый. Ибра-
џим (гс) Аллаџныћ шелтђлђве ту-
рында ђйтђ. Ђлеге кеше: "Мин
синећ Раббыћа иман китерђм", -
ди. Иман китергђнбез икђн, намаз
укыйбыз икђн, безнећ њз-њзебез-
не тотышыбызда, холкыбызда
аныћ ђсђре булырга тиеш. Ке-
шелђр безгђ карап ислам диненђ
бђя бирђ. Башкаларга карата тис-
кђре мљнђсђбђттђ булсак, њзебез-
не матур тота алмасак, башкалар
аны диннећ кимчелеге дип кабул
итђ џђм ул аларны диннђн ерагай-
та. Бу очракта без телибезме-те-
лђмибезме, кешелђргђ Аллаџныћ
рђхмђтен ќиткерњче тњгел, диннђн
биздерњче ролен њтибез.

Аллаџ Раббыбыз бар кешене
дђ бер тљрле итеп яратмаган, бар
кеше дђ берьюлы дингђ дђ килми.
Кайчандыр њзебезнећ дђ намазсыз
йљргђн, ураза тотмаган вакытлар
бар иде. Хђзер шуларны сђбђп
итеп ара љзњ, дошманлык саклау -
Аллаџ ризалыгын алу тњгел.
Књркђм холкыћ, матур мљгамђлђћ
белђн кемдђдер дингђ мђхђббђт
уята алгансыћ икђн, Аллаџныћ
ризалыгын алдыћ дигђн сњз.
Вђгазь ничек кенђ матур булма-
сын, ђгђр дђ аныћ артында гњзђл
ђхлаклы кеше тормаса, ул - буш
сњз. Њз сњзећ белђн њзећне
тђртипкђ китерђ алмыйсыћ икђн,
сњзећнећ куђте башкаларга ничек
ирешсен?.. Чиста калебтђн чыккан
сњзнећ генђ куђте бар.

Бљек татар шагыйре Г.Тукай:
"Ђйдђ, халыкка хезмђткђ, хезмђт
эчендђ йљзмђккђ", - дип язган.

Аллаџ ризалыгын аласыћ килђ
икђн, ризыгыћны да хезмђт белђн
тап, башкаларга да хезмђт ит.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(сгв) дђ: "Халыкка хезмђт иткђн
генђ халыкныћ хљрмђтен казана ала
џђм Аллаџ каршында дђрђќђгђ
ирешђ", - дигђн. Шђех Мђгъруф

Кархи янына бик карт, зђгыйфь бер
кеше килђ. Шђех аны урын ќђеп
яткыра џђм њзе тђрбияли башлый.
Авыру саташып, ыћгырашып, каты
кычкырып берђњгђ дђ йокларга
ирек бирми. Моћа чыдый алмый-
ча, љйдђ булганнар кайсы кая та-
ралып бетђ, шђех белђн хатыны
гына кала. М.Кархи бернигђ кара-
мыйча, авыруны тђрбиялђњне
дђвам иттерђ. Авыру да њзенђ бул-
ган игътибарга иялђнђ џђм шулай
тиеш дип кабул итђ башлый.

Кљннђрдђн бер кљнне авыру
янында утырган шђех йоклап китђ.
Ђлеге авыру аныћ йоклап утырга-
нын књргђч: "Бу нинди ђњлия инде,
тиешенчђ хезмђт тђ књрсђтђ алмый,
моныћ тышкы ягы гына ђњлия, эче
тулы пычрак икђн. Авыру кешене
кайгыртасы урынга, тамагын туй-
дыра да, йоклап утыра", - дип кыч-
кыра башлый.

Мђгъруф Кархиныћ хатыны бу
сњзлђрне ишетеп: "Ђнђ, ул синећ
турыда нилђр сљйли, аны куып чы-
гар, бу - яхшылыкныћ кадерен
белми торган юньсез икђн", - ди.
Аћа каршы М.Кархи: "Ђй хаты-
ным, ник њпкђлисећ, ул сине тњгел,
мине сњкте бит. Књрмисећмени, ул
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Казанда намаз вакытлары

СКОПЬЕДА КАР МЂЧЕТ

БАРЛЫККА КИЛДЕ
Сирђк була торган мљмкинлекне - карныћ аномаль
књплегеннђн файдаланып, Македония башкаласыныћ
ић яшь мљселманнары кар ђвђлђп мђчет ясады, дип
хђбђр итђ www.regions.ru сайты.

Македония Республикасыныћ Ис-
лам берлђшмђсе биргђн аћлатмалар
да раслый. Аныћ вђкиллђре кардан
эшлђнгђн мђчет турында ишеткђн,
ђмма алар аћа ќитди карамыйлар.
"Бу балаларныћ эше џђм аћа нин-
ди дђ булса мђгънђ бирергђ кирђк-
ми. Балаларныћ мондый бина
ђвђлђп ясаулары бик тђ тђэсирле,
дулкынландыргыч, уйланландыра
торган књренеш", - дип белдерде
мљселман оешмасыныћ матбугат
сђркатибе Абас Ислами.

Шунысын да билгелђп њтик:

РИУда - Дистанцион белем бирњ њзђге

2013 елныћ кышында Швециядђ
боздан тљзелгђн мђчет ачылыр дип
кљтелђ; ул боздан эшлђнгђн билге-
ле Icehotel отеле янында булачак
(Лапландиянећ Юккасъярви авы-
лы).

Отель ђйлђнђсендђ џђр елны
боздан тљзелеп киленгђн чиркђњдђ
елныћ-елында йљз иллелђп пар ни-
кахлашкан. Шуныћ белђн рух-
ланып, мљселманнарныћ швед ас-
социациясе имамы Мђхмњд Ђлдђбђ
мљселманнарга да боздан гыйбад-
ђтханђ кору тђкъдиме белђн чык-
ты. Аныћ фикеренчђ, гадђти бул-
маган мђчет тљзелеше тљрле
мђдђният џђм диннђр белђн диа-
логны ќайга салырга ярдђм
итђчђк.

Нияз САБИРЌАНОВ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Вакыйгалар барышында џаман

да ешрак "мягкая сила" кебек
тљшенчђ очрый, ул - корал куллан-
мыйча, ђ бђлки информацион џђм
йогынты ясауныћ башка чаралары
хисабына тышкы сђяси максатлар
љчен инструмент џђм методлар ќыел-
масы. Кызганыч, сирђк тњгел генђ
мондый методлар экстремизмга, се-
паратизмга, миллђтчелеккђ
ђйлђндерњ џђм коткы тарату, иќтима-
гый аћ белђн хђйлђлђњ, суверен
дђњлђтлђрнећ эчке сђясђтенђ туры-
дан-туры тыкшыну љчен кулланыла",
- дип билгелђп уза Россия премьеры.

Гарђп дљньясындагы процес-
сларныћ икътисади ягына кыгылып,
Владимир Путин шул фактларга да
игътибар итђ: турыдан-туры "гарђп
язы" аша узган иллђр, элегрђк Гый-
рактагы шикелле, Россия компания-
лђре ќирле базарларда уннарча еллар
эшлђмђгђн позициялђрен югалта,
шактый зур коммерцияле контракт-
лардан колак кага. Ђ бушап калган
куышлар идарђ итњче режимга ал-
машка кул куйган дђњлђтлђрнећ икъ-
тисади операторлары белђн тула.

"Шундый фикер туарга мљмкин:
трагик вакыйгалар њзлђре билгеле бер
дђрђќђдђ кеше хокуклары турында
кайгырту љчен ќайлаштырылмаган
булды, бу - базарларны яћадан
бњлешњгђ кемнећдер кызыксынуы ар-
касында.  Ничек кенђ булган булса да,

безгђ, ђлбђттђ, боларныћ барысына да
"олимпийский" тынычлык белђн ка-
рап торырга ярамый. Џђм без гарђп
иллђренећ яћа властьлары белђн ак-
тив эшлђргђ ниятлибез", - дип ассы-
зыклый премьер-министр.

Владимир Путин, Россия, Ис-
ламда урталыкны тотучы вђкиллђр
белђн џђрвакытта да яхшы
мљнђсђбђтлђрдђ торганлыкны бил-
гелђп, дљньяга карашлары илебез
мљселманнары традициялђренђ якын
торган ил лидерлары белђн элемтђл-
ђрне арттырырга ђзер булуын ќит-
керде. "Без барлык гарђп иллђре
белђн дђ сђясђт џђм сђњдђ-икътисад
элемтђлђрен активлаштырырга уй-
лыйбыз, шул исђптђн, кабатлап
ђйтђм, турыдан-туры ил эче џђлакђт
кичергђннђре белђн дђ. Моннан тыш,
Россиянећ тулысынча Якын Кљнчы-
гыш аренасында њзенећ ђйдђп бару-
чы позициялђрен саклавында чын
алшартлар књрђм", - диде Россия пре-
мьеры.

Россия дипломатиясе, В.Путин
ассызыклаганча, гарђп-Израиль
мљнђсђбђтлђрендђ татулык кабат тор-
гызылсын љчен актив булышлыгын
дђвам иттерђчђк. Бу ике яклы нигездђ
џђм Гарђп иллђре лигасы (ЛАГ)
белђн адымнарны координациялђњ
барышындагы Якын Кљнчыгыш
"квартет"ы форматында тормышка
ашырылачак.

Нияз САБИРЌАНОВ

"Гарђп язы" џђм интернет-
технологиялђр турында

Путин нилђр яза?Россия ислам универси-
тетында Дистанцион бе-
лем бирњ њзђге ачыла.
Њзђкне РИУ мљгаллиме,
программист Илшат
Нђќипов ќитђкли.

Яћа њзђкнећ максаты - белем
бирњ процессында дистанцион тех-
нологиялђрне куллану. Бу бигрђк тђ
читтђн торып белем алучы студен-
тлар љчен кулай. Ул сессиялђр ара-
сында љстђмђ белем алырга
мљмкинлек бирђчђк. Чљнки студен-

тлар сессиялђрнећ кыска вакытлы
булуы сђбђпле, аныћ дини белем
алу љчен ќитђрлек булмавын
искђртђ.

Укулар Интернет аша Sakai
системасын кулланып алып бары-
лачак. Ђлеге система Россиядђ бик
нык таралыш тапмаган, ђмма Евро-
паныћ ђйдђп баручы университет-
лары аны куллана. Дистанцион тех-
нологиялђр ярдђмендђ студентлар
консультациялђр генђ алып калма-
ячак, ђ имтиханнар да тапшыра ала-
чак.

Март аеннан РИУда универси-

тет укытучылары љчен курслар
башланачак. Алар ђлеге програм-
ма ярдђмендђ дистанцион белем
бирњ љчен электрон уку ђсбапла-
ры эшлђргђ љйрђнђчђк.

Университет ќитђкчелеге
алга таба дистанцион белем алу-
га књбрђк ќђлеп ителђчђк экспе-
рименталь тљркемнђр оештырыр-
га ниятли. Бу, њз чиратында, сес-
сиялђр вакытында РИУ тулай то-
ракларын бераз бушатырга
мљмкинлек бирђчђк, дип хђбђр
итђ университетныћ матбугат хез-
мђте.

Ерактан чып-чын мђчет кебек
књренеп торган кар "бина"ныћ би-
еклеге ике метрлап чамасы џђм
мђчет ђйлђнђсе бер-берсенђ ныгы-
тып тартылган кара тасмалы кар ба-
ганалар белђн ђйлђндереп алынган.

Мђчет хђйрия максатыннан -
авыру балага дђваланырга иганђ
ќыю љчен тљзелгђн. Яшь тљзњчелђр
кар сарае белђн янђшђ генђ акча
ќыю љчен ђрќђ дђ куйганнар, алар
аны хђзер саклап тора.

Мондый акция ясау иници-
ативасы балалардан булганлыкны

Зур югалтуЗур югалтуЗур югалтуЗур югалтуЗур югалту
Милли мђдђниятебез, театр сђнгате зур

югалтуга дучар булды. 2012 елныћ 26 февра-
лендђ Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт акаде-
мия театрыныћ директоры Шамил Зиннур улы
Закиров кинђт арабыздан китте.

Шамил Закиров 40 елдан артык республи-
кабызныћ мђдђнияте џђм сђнгате љлкђсендђ
хезмђт итте.

Ул 1945 елныћ 15 мартында Татарстанныћ
Чистай районы Нарат-Елга авылында дљньяга
килђ. 1970 елда Казан химия-технология ин-
ститутын, 1972 елда Ленинград дђњлђт мђдђни-
ят институтыныћ аспирантурасын тђмамлый. 1979 елдан 1985 елга
кадђр Чаллы шђџђрендђ "Энергетик" мђдђният сараеныћ директоры,
бер њк вакытта 1982 елдан шђџђр советында мђдђният бњлеге мљдире
булып эшли.

1985 елныћ 4 февраленнђн Шамил Зиннур улы Закиров Г.Камал
исемендђге Татар дђњлђт академия театры директоры итеп билгелђнђ.
Ул њзенећ эшчђнлеген илебездђге катлаулы њзгђртеп корулар чорында
џђм театр яћа бинага књчђргђ ђзерлђнгђндђ башлады. Беренче адым-
нарыннан ук бу вазифада талантлы ќитђкче, профессионал џђм
дистђлђгђн яћа игелекле изге эшлђр башлап ќибђрњче тынгысыз иќади
шђхес буларак танытты. Шамил Закиров ќитђкчелегендђ театр
дљньякњлђм мђйданга чыкты: Мђскђњ, Санкт-Петербург, Латвия,
Тљркия, Азђрбайќан, Њзбђкстан, Германия, Финляндия, Бљекбрита-
ния, Колумбиядђ уздырылган гастроль-фестивальлђрдђ катнашып, зур
ућыш казанды. Бљтен дљнья театрлары љчен зур вакыйгага ђйлђнгђн
"Нђњрњз" тљрки халыклар театр фестиваленећ Казанда тљплђнње дђ
Г.Камал театры ќитђкчелеге тырышлыгы белђн тормышка ашты.

Шамил Зиннур улы яшь кадрлар ђзерлђњ буенча да зур эш баш-
карды. 1990 елда Казан мђдђният џђм сђнгать университетында аныћ
ярдђме белђн драма актёрлары бњлеге ачылды. Ул њзе дђ бу югары уку
йортында озак еллар дђвамында доцент булып эшлђде. "Џљнђр" яшь
татар режиссурасы фестиваленећ барлыкка килњендђ џђм аныћ ућыш-
лы дђвам итњендђ дђ Ш.З.Закировныћ љлеше гаять зур.

Республика књлђмендђ уздырыла торган џђм традициягђ ђйлђнгђн
"Сђйдђшстанга сђяхђт", "Исхакый укулары" џ.б. шуныћ кебек зур
мђдђни чараларныћ чишмђ башында да Шамил Закиров торды. 2003
елда Ш.З.Закиров инициативасы белђн милли драматургияне џђм те-
атр сђнгатен њстерњ максатында "Яћа татар пьесасы" конкурсы оеш-
тырылды.

Ш.З.Закиров татар дљньясы мђнфђгатьлђрен ихлас књћелдђн кай-
гырткан чын миллђтпђрвђр шђхес, халкыбызныћ фидакарь улы иде.
Ул џђркемгђ аталарча кићђш бирњче, ярдђмчел, кайгыртучан остаз бул-
ды.

"Шамил Зиннур улыныћ арабыздан китње - татар театры љчен генђ
тњгел, бљтен татар халкы, миллђтебез џђм динебез љчен зур югалту. Ул
џђрбарчабызныћ да књћеленђ олы йљрђкле, ихлас, миллђт љчен ќан
атып яшђњче чын кеше буларак кереп калды, њзенећ тыйнаклыгы џђм
сабырлыгы белђн књплђргђ њрнђк була белде, - диелђ ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз уртаклашкан кай-
гынамђдђ. - Аллаџы Тђгалђ Шамил Зиннур улыныћ туганнарына, хез-
мђттђшлђренђ сабырлыклар насыйп ђйлђсђ иде. Татар халкын мон-
дый зур югалтулардан, бђла-казалардан сакласа иде".


