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Бњгенге кљндђ ић катлау-
лы чорларныћ берсен
кичерђбез. Реклама га-
сыры... Яшђешебез те-
лђсђ нинди юллар белђн
бары њзећђ генђ файда
эзлђњдђн гыйбарђт. Књп
нђрсђлђр материаль
тљшенчђлђр белђн аћла-
тыла.

Рухи дљнья, вљќдан, намус
кебек гыйбарђлђрнећ нђрсђ икђн-
леген дђ онытып барабыз.
Югыйсђ, тарих безгђ гыйбрђт
алырлык сабакларны ќитђрлек
бирде бит инде. Бњгенге хаталар
алдагы буыннарда књзђтелмђгђн-
дер дисезме? Дини спекуляция
аркасында Аллаџы Тђгалђ бер
тљркем кешелђрне генђ тњгел, ко-
рычтай нык булган цивилизаци-
ялђрне дђ юкка чыгарган.

Соћгы вакытта ќђмђгатьче-
лектђ Мђскђњ Ќђмигъ мђчете ту-
рында сњз куерды, ђйтерсећ лђ,
мљселманнарныћ моннан башка
проблемалары юк. Бу очракта яћа
мђчет тљзергђ телђњчелђрне дђ,
тарихи мђчетне саклап калуны
хуплаучыларны да аћлап була.

Шулай да ниндидер карар чыгар-
мыйк, барысын да вакыт књр-
сђтер. Аллаџы Тђгалђ боерганны
њзгђртеп булмый. Моннан нинди-
дер тамаша ясап, кеше кљлдерњ
кирђк тњгел. Сњз куертып, гаеп-
лелђрне эзлђп, мљселман љм-
мђтендђ янђ ызгыш чыгарудан
файда юк безгђ. Барысын да Ал-
лаџы Тђгалђ кулына тапшырыйк
џђм булган џђр нђрсђнећ яхшы

белђн гадел. Шућа књрђ дђ Аћа
гына таянырга, юлдан язганнар-
га булышуын, иманыбыз џђм ди-
небезне ныгытуын сорарга кирђк.

 Без, мљселманнар, халык-
ныћ рухи ягын кайгыртабыз. Њзе-
без фани дљнья – сыеныр урын
гына дибез, шул ук вакытта бар
кљчебез белђн шушы дљньяга бе-
реккђнбез. Бер-берсен рђнќе-
тњдђн дђ, кеше њтерњ, урлаудан да
курыкмый адђм баласы. Шайтан
коткысына бирелеп књпме яшђргђ
була? Ќитђр, туктарга вакыт!
Шайтан арабызда бары тик гау-
га-талашлар  џђм дошманлык
кына тудыра.

Шайтан вак кына мђсь-
ђлђлђрне дђ зур итеп књрсђтђ,
мљџим, кирђкле эшлђрне  игъти-
барсыз калдырырга котырта.
Мљселман љммђтен ныгыту юлла-
рын эзлђргђ кирђк, ђ без исђ џа-
ман да тарткалашу љчен сђбђплђр
эзлђвебезне дђвам итђбез.

Њзђклђшкђн дини оешма –
Татарстан Республикасы

мљселманнары Диния
 нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

КОРЪЂНИ-КЂРИМНЕЋ
МЕТАПРОГРАММАЛЫ ПРОФИЛЕ

Психология фђне "кеше-
нећ метапрограммала-
ры" тљшенчђсен ачты.
Метапрограммалар – ул
безнећ игътибар њзђгенђ
элђккђнче њк мђгълњмат-
ны аралаучы аћныћ
фильтрлары. Кеше њзе-
нећ метапрограммалары

эшчђнлеген књзђтђ алмый, алар ке-
шегђ эчке яктан тђэсир итђ џђм
билгеле бер мђгънђдђ кеше алар-
га тулысынча бђйле. Кеше белђн
билгеле бер конкрет ситуациядђ
ќитђкчелек итњче метапрограм-
малар ќыелмасы аныћ мета-
программалы профилен тђшкил
итђ. Бу аныћ эчке дљньясыныћ
структурасын тасвирлаган пас-
порт сыман.

Соћрак билгеле булганча, метапрограм-
малы профильне кешенећ њзенђ генђ тњгел,
аныћ психик реальлегенећ аерым элемент-
ларына, мђсђлђн, эмоциялђргђ тљзњ мљмкин.
Бер эмоциянећ тљрле тљсмерлђре арасында-
гы аермалары (мђсђлђн: ачу, ярсу, канђгать-
сезлек џ.б.) нђкъ менђ аларныћ метапрограм-
малы профильлђрендђге кечкенђ генђ аерма
белђн билгелђнђ. Метапрограммалы про-
фильдђ конкрет эмоциянећ бер генђ мета-
программасын алыштырып карау да, аныћ
яћа тљсмерен алуга китерђ.

Ђлеге ачыш  психотерапевтлар эшенђ

зур ярдђм булып тора. Клиентныћ эмоция-
сендђ бер метапрограмманы икенчесенђ
алыштыру аны бер халђттђн икенчесенђ
књчерњ мљмкинлеген бирђ: башта ярсуны
ачуга, ачуны – канђгатьсезлеккђ, ђ аннары,
метапрограмманы ресурслырак халђткђ
књчерњне дђвам итеп "борырга" була,
мђсђлђн, тынычлыкка џђм шатлыкка. Хђзер-
ге вакытта тикшерњчелђр барлык тљр эмо-
циялђрнећ дђ метапрограммалы профиль-

лђрен тљзегђндђ аларныћ кечкенђ тљсмерлђ-
ре џђм нюансларын исђпкђ алып, кешенећ
эмоциональ дљньясы картасын ясыйлар џђм
бер эмоциядђн башкасына маршрутларны
ќайлау љстендђ эшлилђр.

Шул ук вакытта метапрограммаларны
тљрле текстларда да табалар. Џђртљрле
сљйлђмнећ дђ (шул исђптђн, текст та) њзенећ
метапрограммалы профиленђ ия булуы бил-
геле булды. Бер яктан, аны белеп, без текст-
ныћ эмоциональ фонын ачыклый алабыз.
Икенче яктан, бу безгђ текстныћ эчтђлеге ар-
тында торган структураны књрергђ мљмкин-
лек бирђ. Менђ монда ић кызыгы башлана
да инде.

Без тљрле дини текстларныћ да мета-
программалы профильлђрен тљзи алабыз, бу
аларны њзара эчтђлеклђре дђрђќђсендђ генђ
тњгел, ђ структуралары дђрђќђсендђ дђ тић-
лђштерњ мљмкинлеген бирђ. Мића калса, бу
ислам дине хђзинђсен љйрђнњгђ яћа методо-
логик ачкыч бирергђ мљмкин. Безнећ кулда
Коръђни-Кђримнећ метапрограммалы про-
филе бар дип књз алдына китерегез.

Бу – безнећ эталонлы белем структура-
сына керњ мљмкинлеге бар дигђн сњз. Хђзер
тљрле дини агымнар џђм группалар
(хђнђфилђр, шђфигыйлар, исмђгыйлђр, ваџ-
џабчылар, ђхмђдилђр џ.б.) текстларыныћ
метапрограммалы профильлђрен тљзеп, без
аларны ислам эталоны структурасы дђ-
рђќђсенђ туры китереп, ягъни хак тђгълимат
белђн чагыштырып, љйрђнђ алачакбыз.

(Ахыры 3 биттђ.)
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Мљслимђ џђм
ислам дине

якларын гына књрергђ љйрђник.
Аллаџы Тђгалђ Коръђндђ: "Сез
игелек дип уйлаганыгыз начар-
лык булыр. Бђлки, сез нђрсђнедер
књралмассыз, ђ ул яхшылык бу-
лыр. Аллаџ кына барысын да
белђ", – дип ђйткђн.

Кызганычка каршы, гадел-
сезлекне тамырыннан юкка чыга-
ру мљмкин тњгел. Бары Аллаџы
Тђгалђ генђ безнећ бљтенебез

Быел республикабызныћ
кырык биш районыныћ
кырык дњртендђ мљсел-
ман яшњсмерлђре љчен
кљндезге џђм ќђйге ста-
ционар лагерьлар њт-
кђрелде.
Књпчелек лагерьлар мђчетлђр

каршында оештырылды.
Лагерьларга биш мећнђн артык

кеше – алтыдан алып унќиде яшькђ
кадђр булган малайлар џђм кызлар
йљрде.

Алар ислам дине буенча белем
туплап кына калмады, бабалары-
бызныћ рухи мирасын љйрђнђ алды,
шулай ук мљселманнар мохитендђ
актив ял итте.

2007-2009 елларда њткђрелгђн
мљселман лагерьлары статистика-
сына књз салсак,  ул вакытта лагерь-
ларга йљрњчелђр саны дњрт мећ ти-
рђсе булган, ђ 2010-2011 уку елын-
да исђ мондый тљрдђге лагерьларга
баручылар мећ кешегђ арткан.

Ќђйге лагерьлар булдыруда ак-
тивлык књрсђткђн, ял итђргђ килњче-
лђре књп булган, чагыштырмача та-
тар ќирлекле тљбђклђргђ Арча (47
мећ татары булган районныћ алты
йљздђн артык баласы лагерьларга
йљрде), Чирмешђн (биредђ 11 мећ
татар яши, шуныћ йљз иллелђбе ял
итте), Ютазы (13 мећ татарныћ йљз
алтмышлап баласы лагерьларга бар-
ды), Балык бистђсе (21 мећ татарныћ
ике йљздђн артык баласы ќђйге ялын
лагерьда уздырды) районнары керђ.

Нђтиќђлђргђ књз салсак, рес-
публикабыз шђџђрлђре районнарга
караганда начаррак књрсђткеч бир-
де. Мисал љчен, мећьеллык Алабу-
га каласында 34 мећ татарныћ егер-
мелђп баласы гына мљселман ла-
герьларында књреште. (Ђ башкала-
бызда исђ (Казанда 576 мећ татар
яши) љч йљздђн артык бала мљсел-
ман лагерьларында булды). Чаллы
шђџђрендђ яшђњче 233 мећ татар-
ныћ йљз алтмышка якын баласы,
Яшел Њзђндђ 68 мећ татардан ил-
легђ якыны мљселман лагерьларын-
да ял иткђн. (Бу саннар мљхтђсибђт
књлђмендђ бирелђ).

Шулай итеп, республикабыз
балалары џђм яшњсмерлђренећ
ќђйге ялына йомгак ясаганда, Та-
тарстан районнарындагы татар хал-
кы саны ќђйге мљселман лагерьла-
рында ял иткђн балалар санына
бђйле рђвештђ каралды.

ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ уку-укыту бњлеге

Ќђйге мљселман
лагерьлары

буенча йомгак
ясалды

ИГЪЛАН
2011 ЕЛНЫЋ 27 СЕНТЯБ-

РЕНДЂ 10 СЂГАТЬТЂ Татар-
стан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђте
мђчет каршында эшлђп ки-
лњче курсларныћ укытучыла-
ры белђн республика кићђшм-
ђсе њткђрђчђк. Семинар Газо-
вая урамы, 19 нчы йорт адре-
сы буенча урнашкан РИУныћ
актлар залында узачак. Рес-
публикабыздагы мђчет кар-
шындагы курсларда тугыз йљз
иллелђп мљгаллим эшли, шу-
ларныћ љч йљзе бу чарага де-
легат буларак чакырылган.

Ђнилђр
хакы
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Казанда татар
телен тњлђњсез

љйрђнеп булачак
Тиздђн Казанда татар телен љйрђнњ

буенча тњлђњсез курслар башланып
китђчђк. Анда татар телен, Татарстан
џђм татар халкы тарихын, шулай ук, ис-
лам дине нигезлђрен тирђнтенрђк
љйрђнергђ телђгђн џђркем чакырыла.

Дђреслђргђ йљрњчелђр гарђп телендђ
язылган Коръђнне тђќвид кагыйдђлђре ни-
гезендђ укырга да љйрђнђчђк. 

Чараны Бљтендљнья татар конгрессы
Башкарма комитеты белђн Россия ислам уни-
верситеты оештыра.

Курслар февраль аеннан эшли башлар,
дип кљтелђ. Ул љч айга исђплђнелгђн.
Дђреслђр кичке алтыда сишђмбе, чђршђмбе,
шимбђ кљннђрендђ Россия ислам универси-
тетында (Газовая ур., 19 нчы йорт)
њткђрелђчђк. Курслар буенча оештыру
ќыелышы исђ РИУ бинасында 1 октябрь
кљнне кичке сђгать алтыда булачак. Бе-
лешмђлђр љчен телефон: 89503200935.

Бљтендљнья татар конгрессыныћ матбу-
гат хезмђте хђбђр иткђнчђ, курсларга телђгђн
џђр кеше языла ала, программага фильмнар
карау, чђй эчњлђр кертелгђн. Уку тњлђњсез.

Татарстан ислам
журналистлары
ђзерли башлады

Россия ислам университетыныћ (РИУ)
теология факультетында журналистика
юнђлеше ачылды. Студентлар тљп белгеч-
леклђреннђн тыш, дини-теологик белем дђ
алачак.

Димђк, быелдан њзлђренећ тормышла-
рын журналистикага багышларга ни-
ятлђгђннђр љчен РИУ ишеклђре дђ ачык.

Беренче тупланган тљркем ќиде кешедђн
тора. Алар арасында яћа гына мђктђпне
тђмамлаучылар белђн беррђттђн бњгенге
кљндђ массакњлђм мђгълњмат чараларында
калђм тибрђтњчелђр дђ бар. Биредђ ђлегђ
кљндезге уку гына каралган. Килђчђктђ исђ
читтђн торып уку бњлеге дђ барлыкка килер,
дип кљтелђ.

Университетныћ уку-укыту эшлђре буен-
ча проректоры Марат Гыйльманов islam-
portal.ru сайтына хђбђр иткђнчђ, ђлеге "фа-
культет"ныћ тљп њзенчђлеге булып, булачак
журналистларныћ њз белгечлеклђреннђн тыш,
яхшы теологик белем, ислам дине буенча
љстђмђ мђгълњмат алуларын билгелђп узарга
мљмкин. Проректор сњзлђренђ караганда, фа-
культет ислам дине турында язучы џђм дини
кануннарны, тарих, мђдђният нигезлђрен
яхшы белњче журналистлар ђзерлђячђк.

Шунысын да искђртеп узыйк: республи-
кабызда моћа чаклы мондый књпкырлы бел-
гечлек алырга мљмкин булган башка ќир юк
иде.

Гљлназ БЂДРЕТДИН.
 (КФУ студенты Гњзђл Шђмсиева

тђрќемђсе)

Бу хакта Арча районында њткђрелгђн
имам-хатыйблар ќыелышында хђбђр
ителде. Анда ќитмештђн артык
мђхђллђдђн дин ђџеллђре, шул исђптђн
мђхђллђ каршында эшлђп килњче башлан-
гыч дини белем бирњче абыстайлар кат-
нашты.

Ќыелышка Тау ягы, Кама аръягы џђм
Тљньяк казыяткђ караган 14 районныћ имам-
мљхтђсибе килгђн иде.

Ќыелышта ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ гомуми бњлек мљдире Ильяс
хђзрђт Ќиџаншин, "Зђкят" фонды ќитђкче-
се Рљстђм хђзрђт Ясђвиев, шулай ук Татар-
станныћ баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев
чыгыш ясады.

Ќђлил хђзрђт ќыелган халык алдында
вђгазь сљйлђде. Имам-хатыйбларга сентябрь
ахырында мђхђллђлђр каршындагы башлан-
гыч дини белем бирњче мљгаллимнђрнећ ки-
ћђшмђсе њтђчђген хђбђр итте.

Ильяс Ќиџаншин мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз исеменнђн Арча районы имам-мљхтђси-
бе Раил хђзрђт Гыйлђќевне 35 яшьлек юби-
лее белђн котлап, истђлекле бњлђклђр тап-
шырды.

intertat.ru сайтыннан алынды

Дини белем бирњче
мљгаллимнђр
кићђшмђсе

уздырылачак

Татар бистђсе
тагын бер
музейга
артачак

Башкалабыздагы Мђрќани урамында
урнашкан 8 нче йортта Иске татар бис-
тђсе музее оештырылачак.

12 сентябрь кљнне бу хакта Казан шђџђре
башкарма комитеты ќитђкчесенећ 2013 елда
Универсиада уздыруга ђзерлек мђсьђлђлђре
љчен ќаваплы урынбасары Руслан Шакиров
хђбђр итте. Аныћ сњзлђренђ караганда, ић
элек Мђрќани урамындагы 8 нче йорт (ул
сђњдђгђр Сабитовлар билђмђсе булган) рес-
таврациялђнђчђк.

 – Бу – муниципалитетныћ њз проекты.
Без аны финанслауны шђџђрнећ килђсе ел
бюджетына салырга уйлыйбыз, – дип хђбђр
итте Руслан Шакиров tatar-inform.ru сайты
хђбђрчесенђ. Ђлегђ финанслау књлђме ђйтел-
ми. "Бњгенге кљндђ анда кешелђр яши. Ђле
аларны књчерергђ кирђк", – дип белдерде
Руслан Роберт улы.

Римма ГАТИНА.

19 сентябрьдђ Шамил ГАЛЂВЕТДИНОВ
Азнакайга килђчђк

Казандагы "Ак Барс" яшьлђр њзђгендђ
Мђскђњнећ "Мемориаль" мђчете имам-ха-
тыйбы, Россиянећ Европа љлеше мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ фђнни-дини
шура ќитђкчесе, егермедђн артык дини
китап авторы Шамил Галђветдинов белђн
очрашу 1-2 октябрь кљннђрендђ уздырыла-
чак.

Танылган дин ђџеле Азнакай шђџђре
мђдђният йортында 19 сентябрьдђ чыгыш
ясар, дип кљтелђ. Бу хакта Шамил хђзрђтнећ
umma.ru сайты хђбђр итђ.

Очрашу алдыннан "Дин вђ мђгыйшђт"
газетасы редакциясе Азнакай районы имам-
мљхтђсибе Ђмирќан хђзрђт Якупов белђн
элемтђгђ керде. Менђ ул безгђ нилђр сљйлђде:

- Ш.Галђветдинов 17-18 сентябрь
кљннђрендђ Башкортстан Республикасыныћ
Октябрьский шђџђрендђ чыгыш ясаячак. Без
аны унтугызы кљнне кљндезге љчтђ алып кай-
тачакбыз. Шамил хђзрђт белђн очрашу ясар-
га килешњ авыр булмады. Аныћ хђлђл ќефе-
те безнећ районныкы, ул моћа кадђр дђ Аз-
накайга кайткалый иде. Ђ бу юлы аныћ ту-
ганнары белђн алдан сљйлђшеп, мђдђният
йортында икенде белђн ахшам арасында оч-

рашу уздырырга булдык, журналистларны да
чакырдык, – дип сљйлђде район мљхтђсибе.

Азнакайлыларга дин ђџеле  "Чему учит
Ислам?" дип аталган китабы џђм динебезнећ
бњгенге тормышыбыздагы роле турында
сљйлђячђк. Хђзрђтнећ "Нђрсђ ул иман юлы?
Ул безгђ нђрсђ бирђ?" кебек сорауларга ќава-
бы мљселман булмаганнарга да кызыклы бу-
лыр, Инша Аллаџ. Чара 17.30 сђгатьтђ баш-
ланыр, дип кљтелђ. Керњ ирекле.

1 октябрьдђ Татарстан башкаласына дин
белгече њзенећ "Семья и Ислам" џђм "Он и
она. Полная версия" китапларын тђкъдим итњ
нияте белђн килђ. Аныћ чыгышы да гаилђ
темасына багышланачак, "Гаилђдђ гармония.
Нигђ аерылышулар була?" дип исемлђнђчђк.

Казандагы очрашуныћ ике кљнендђ дђ
"Перевод Священного Корана. Смыслы"  дип
аталган китабыныћ III томы тђкъдим
ителђчђк. Шулай ук "Тормышны шатлыкка
књмњ" дигђн  темага сљйлђшњ каралган. Ике
кљнне дђ ярты сђгать чыгыш ясаганнан соћ
хђзрђт тыћлаучыларныћ сорауларына ќавап
бирђчђк. Очрашулар 15.00 сђгатьтђ башлана-
чак.

Нияз САБИРЌАНОВ.

14 сентябрь кљнне Нурлат шђџђрендђ
мђчет каршында дини белем бирњче укы-
тучыларныћ квалификациялђрен књтђрњ
курслары башланып китте. Курслар бер ай
дђвам итђчђк.

Ђлеге курсларныћ ачылыш тантанасын-
да ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе-
нећ беренче урынбасары Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов, Нурлат районы џђм шђџђре имам-
мљхтђсибе Айрат хђзрђт Ђюпов, Россия ис-
лам университеты мљгаллимнђре џђм Нурлат
районы мђчетлђре каршында дини белем би-
рњче утызлап остаз катнашты.

Шушы булып њткђн вакыйга турында
тулырак мђгълњмат алу љчен без Нурлат
имам-мљхтђсибе белђн телефон аша элемтђгђ

Нурлат остазларыныћ

квалификациясен књтђрњ курслары

башланды
кердек:

- Нурлат шђџђре џђм районы мђчетлђ-
рендђ белем бирњче остазларыбызны бер ай-
лык курсларга ќыйдык. Алар Нурлаттагы
Шикђр заводы бистђсенећ мђхђллђ мђче-
тендђ укыячаклар. Курсларны оештыру џђм
њткђрњ љчен њзенећ матди ярдђмен чыгышы
белђн районыбыздан булган, хђзерге вакыт-
та Казанда шикђр заводлары берлђшмђсенећ
директор урынбасары булып эшлђњче Илнур
Илдус улы Вђлиев кертте, - дип билгелђп
узды Айрат Ђюпов. - Укулар бер ай дђвамын-
да иртђдђн кичкђ кадђр барачак, курсны
њтњчелђр 14 октябрь кљнне аттестация имти-
ханын тапшырачак.

Нияз САБИРЌАНОВ.

Бохара шђџђре татар яшьлђрен ќыя
Њзбђкстан Республикасы - књпмиллђтле ил. Монда йљз утыздан ар-

тык миллђт вђкиле яши. Татарлар саны исђ 200 мећнђн дђ артып китђ.
Быел ил њзенећ бђйсез булуыныћ 20 еллыгын билгелђп њтте. Шућа бђйле

рђвештђ, 6-8 октябрь кљннђрендђ Њзбђкстанныћ борынгы Бохара шђџђренђ
экскурсия оештыру планлаштырылган.

Чара Бохараныћ татар мђдђни њзђге тарафыннан оештырыла. Анда
Њзбђкстан, Казахстан, Кыргызстан, Таќикстан, Тљрекмђнстан, Кытай, шу-
лай ук Латвия, Эстония, Украина, Азђрбайќан, Башкортстан, Татарстан,
Мђскђњ, Тљмђн џ.б. тљбђклђрдђн татар яшьлђре чакырылган. Чарада Бљтен-
дљнья татар яшьлђре форумы бюросы вђкиллђре џђм башка яшьлђр оешма-
лары да катнашыр дип кљтелђ. Экскурсия љчен џђркем њзе тњли.

Бохара шђџђреЊзбђкстанныћ кљньяк-кљнбатышында Кызылком чњлендђ
урнашкан. Ђлеге кала Њзбђкстан республикасыныћ ић зур шђџђрлђреннђн
берсе, тарихи-мђдђни туристлык њзђге булып санала. Аны ачык џавадагы
шђџђр-музей дип тђ йљртђлђр.

1993 елда Бохараныћ тарихи урыннары ЮНЕСКОныћ Бљтендљнья ми-
расы шђџђрлђре исемлегенђ кертелгђн иде. 1997 елда исђ халыкара дђрђќђдђ
шђџђрнећ 2500 еллык юбилее зурлап билгелђп њтелде.
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Без китђбез, сез каласызБез китђбез, сез каласызБез китђбез, сез каласызБез китђбез, сез каласызБез китђбез, сез каласыз
Соћгы вакытта болай да берсеннђн-берсе мђгънђсез тђќрибђлђргђ

дучар булган авылга карата тагын бер ђшђкелек уйлап табылды. Ул –
«реструктуризация». Бу эшнећ максаты – мђктђплђр хисабына
књпмедер экономия ясау, ул акчаны бњтђн максатларга (мђсђлђн, хок-
кей, футбол, баскетбол командаларына уенчылар сатып алу булырга
мљмкин) тоту. Ђмма турыдан-туры болай дип ђйтергђ ярамый бит
инде. Аз комплектлы, ягъни кыскартуга дучар булган мђктђплђрне
тњбђнсетеп мондый сђбђплђр китерелђ:

Мљслимђ џђм
ислам дине

Ни кызганыч, бњген безнећ
ђти-ђнилђр, абый-апалар, эне-се-
ћеллђр исламны ђнђ шулай књзал-
лый, диннђн џђм мљселманнардан
курка. Террор галђмђтлђреннђн
соћ исламга карата тискђре
мљнђсђбђт дулкыны килњ дђ эзсез
калмады.

Лђкин, ќђмђгать, тирђнрђк
уйлап карасак, гаеп њзебездђ дђ
бар. Ислам диненећ яктылыкка,
белемле, актив, югары ђдђпле,
ачык йљзле, кић књћелле булуга
чакырганын њзебез дђ еш кына
онытып ќибђрђбез. Яулыклы
кызларыбыз кара киемнђр киеп,
аяк асларына карап, башларын
иеп йљргђн вакытта, мљселман
егетлђребез џђр нђрсђдђ ширек,
бидгать эзлђп интеккђндђ, янђ-
шђдђге дусларыбызда ислам ди-
ненђ карата нинди мљнђсђбђт ту-
арга тиеш соћ?

Ак яулык, алсу књлмђк киеп,
ачык йљз белђн атлап барган
мљселман кызын књргђч,
ќђмђгать исламныћ кара ки-
емнђргђ тљренеп йљрергђ кушма-
вын, киресенчђ, ачык-якты бу-
лырга дђшњен аћлар, ђйлђнђ-ти-
рђдђге кешелђргђ ярдђмгђ ашыгу-
чы, ачык йљзле мљселман егетлђ-
рен књреп, башкалар динебез ту-
рында да яхшыны гына уйлар
иде.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем!

Яулык ябарга карар кылгач та, тљрле фикерлђр ише-
тергђ туры килде. Кемдер Мђскђњдђге хђллђрне, яулык-
лы кызларны террорчылар белђн тићлђњлђрен, яулык-
лы кызларга кырын карауларын тљрттерсђ, кемдер эш
табу проблемасы, кемдер тормыштан ерагаю, читлђшњ
булачагы белђн куркытты. Алай гына да тњгел, матбу-
гатта да еш язып торалар: имеш, яулыклы кызларга
ќђмђгать транспортында да усал карыйлар, урамда
њтеп барышлый телђсђ ни ђйтеп китђргђ дђ мљмкиннђр.
Адым саен, шиклђнеп, документларыћны тикшерергђ
мљмкиннђр, дусларыћ читлђшђчђк, йомык тормышта
калачаксыћ, имештер.

Мљселман кешесенећ џђр гамђле
џђм тышкы кыяфђте, сњзлђре дђ
дђгъвђт икђнен онытмыйк.
Дђгъвђтебез ућай, исламга кара-
та позитив фикерлђр уятырлык
булса иде.

Матур итеп яулыгын бђй-
лђгђн, пљхтђ итеп киенгђн мљсел-
ман кызларын књргђч - шундый
булырга телим, дип хыяллана
идем. Аллага шљкер, хиќап кигђч
дусларым да кимемђде, кырын
караучыларны да књрмђдем,
сњгеп-ачуланып узучыларны да
очратмадым. Транспортта да
тљбђлмилђр, урамда да бђй-
лђнмилђр. Ђгђр культуралы итеп
киенсђћ, њзећне ђдђпле, итђгать-
ле тотсаћ, нигђ бђйлђнергђ ти-
ешлђр соћ ђле?

Барысы да њзебездђн тора:
адымнарыбыз ышанычлы, књћел-
лђребез кић, йљзлђребез ачык, ки-
емнђребез пљхтђ-матур, белеме-
без бай, эшлђребез файдалы-
мђгънђле булсын. Шул вакытта
беркем дђ ислам дине ябык тор-
мышка, караћгылыкка илтђ дип
ђйтмђс, динебезгђ каршы килгђн
террор галђмђтлђрен кылучы
гљнаџлы бђндђлђр белђн безнећ
арада охшашлык тапмас, књће-
ленђ шик кермђс, хакыйкатьне
аћлар, Инша Аллаџ.

Лђйсђн ФЂТХЕТДИНОВА.

1) имеш, укытучылар бе-
рьюлы дњрт-биш фђн укытыр-
га мђќбњр џђм аларныћ
џљнђри осталыгы тњбђн;

2) балалар укуда њзара
ярыша алмый, шунлыктан
начар укый;

3) балаларда аралашу
књнекмђлђре тђрбиялђнми.

Бу сђбђплђрнећ авыл
мђктђбендђ эшлђп тђ карамаган
бђндђлђр тарафыннан уйлап чы-
гарылганлыгы кљн кебек ачык.
Авыл мђктђбендђ утыз елдан ар-
тык эшлђгђн, књпчелек вакытын-
да мђктђп директоры йљген тарт-
кан кеше буларак, бу сђбђплђрне
бљтенлђй нигезсез дип ђйтђ алам.
Беренчедђн, башлангыч сыйныф
укытучыларыннан гайре барлык
укытучы да югары педагогик бе-
лемле, џђрберсе њз фђнен укыта.
Зур мђктђплђрдђге укытучылар
кайда белем алса, алар да шунда
укыган. Тиешле вакытта аттеста-
ция њтђлђр, књпчелеге I-II катего-
риягђ ия. Дђреслђр саны исђ сый-
ныфтагы балалар санына бђйле
тњгел. Бары рђсем, ќыр, хезмђт
дђреслђре буенча гына белгечлђр
булмаска мљмкин џђм бу дђреслђр
башка фђн укытучыларына би-
релђ (анда да ђле программа бу-
енча укыта алырлык булса). Икен-

чедђн, баланыћ ничек укуы берен-
че чиратта аныћ сђлђтенђ, укуга
омтылышына, аннан соћ гына
укытучыныћ осталыгына бђйле.
Йомшак укучы, укуга сђлђте
тњбђн бала башкалардан кљн-
лђшеп кенђ яхшы укый алмый.
Љченчедђн, аралашу мђсьђлђ-
сендђ дђ тљрле бала бар: аз џђм књп
аралашучылар. Бу сыйфат та
књбрђк нђселдђн бирелђ. Аннан
соћ, аз комплектлы мђктђплђрдђ
дђ 40-50 бала бар бит. Аралашыр-
га љйрђнњ љчен 400-500 баланыћ
бергђ укуы кирђкмени? Аны кем
џђм ничек исбат иткђн? Шуныћ
белђн бергђ, «балалар белђн инди-
видуаль эш» дигђн нђрсђ дђ куе-
ла. Ягъни, балалар азрак булган
саен укытучы аерым бала белђн
књбрђк эшли ала.

Авыл мђктђплђренђ каршы
кешелђр балаларны автобус
белђн йљртђчђклђренђ ышандыр-
макчы. Имеш, Европада шулай.
Без бит Россиядђ яшибез. Башта

мондый автобуслар (ђ алар арзан
тњгел, укытучылардан кызганган
хезмђт хакы бу чыгымны капла-
мый) тђртипле йљрергђ дђ
мљмкин. Ђмма, бераздан алар ва-
тыла башлаячак. Аларны тљзек
тоту, бензин џђм запчастьлђр табу
џђм башка мђшђкатьлђрнећ ак-
рынлап ата-аналар ќилкђсенђ
авышуы бар. Нђтиќђдђ, балалар
V сыйныфтан башлап ук ерак
авылга њзлђре тђпили башларга
мљмкин.

Аннан соћ, тљрле сыйныфта
дђреслђр бер њк вакытта бетми
џђм бетђ дђ алмый. Дђрестђн соћ
тњгђрђк утырышлары, сыйныф-
тан тыш тљрле эшлђр оештыры-
ла. Сђгать уникелђрдђ дђреслђре
беткђн бала, ђлбђттђ, кичке сђгать
дњртлђргђ кадђр автобус кљтеп
утырмый, ул кайтырга чыгачак.
Аныћ белђн юлда нђрсђлђр бул-
мас?..

Нђќип ВАЏАПОВ,
тарих фђннђре кандидаты.

"Шљкернамђ" кита-
быныћ яћа гына љченче
тљзђтелгђн басмасы
дљнья књрде. Беренче
мђртђбђ китап љч ел элек
басылган иде џђм ул
чакта да ул халкыбыз та-
рафыннан бик яратып
каршы алынды. Ђлеге
хезмђтендђ автор књће-
леннђн чыккан дога-те-
лђклђрне бђян итђ.
Гљлсем Исхакованыћ
китабы саф татар ђдђби
телендђ булуы белђн
књплђрдђ кызыксыну ту-
дыра.

Мђгълњмат
musulman.su

сайтыннан алынды

Яћа китап: "Шљкернамђ"

(Ахыры.
Башы 1 нче биттђ.)

Кызык, кайсы агым текстлары-
ныћ метапрограммалы профиле
Коръђни-Кђримнећ метапрограм-
малы профиле белђн туры килер
икђн? Безне монда нинди дђ булса
кљтелмђгђн сюрприз кљтђрме?

Ђгђр дђ ђлеге тикшерњ методы
њз-њзен  акласа, дин ягыннан хакый-
кать џђм ялганны аеру алымы гына
тњгел, башка бик књп мљмкинче-
леклђр дђ ачылачак. Мђсђлђн, ми-
нем гипотеза буенча, ислам эчен-
дђге тљрле традицияле барлык
текстлар бер њк булмаса да, охшаш
метапрограммалы профильлђргђ
ия булырга тиеш. Димђк, без бњген-

ге кљн хезмђтлђренећ кайсысы
хђнђфилђрнећ традициясенђ туры
килгђнлеген, ђ кайсылары туры
килмђгђнлеген билгели алачакбыз.
Килђчђктђ ислам дине белеме
дљньясыныћ (кешенећ эмоциональ
дљнья картасына тић) глобаль кар-
тасын тљзи џђм ислам диненећ књп
санлы ислам хђрђкђтлђре џђм груп-
палары доктриналарыныћ  тљрле
тљсмерлђргђ бњленњен књзђтђ ала-
чакбыз.

Ђлеге ачыш килђчђктђ бер генђ
диссертацияне яклауга гына тњгел,
ђ барлык дљнья буенча ислам тик-
шеренњлђренђ абсолют рђвештђ яћа
сулыш кертергђ мљмкин.

Гомумђн, ђлеге мђсьђлђ кићрђк
тђ куела ала. Ђгђр дђ ислам дине-

КОРЪЂНИ-КЂРИМНЕЋ
МЕТАПРОГРАММАЛЫ ПРОФИЛЕ

нећ метапрограммалы профилен
башка диннђрнећ метапрограмма-
лы профильлђре белђн чагышты-
рып карасак, ни булыр? Ахырда
нђрсђгђ ирешербез: охшашлыкка-
мы, ђллђ аермалыккамы? Кешелек
дљньясыныћ заман башыннан бир-
ле ќыелып килгђн барлык рухи
хђзинђсенећ метапрограммалы кар-
тасын тљзњ мљмкин булырмы?

Рљстђм хђзрђт БАТЫР,
Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ
Голђмђлђр шурасы рђисе
(islam-portal.ru сайтыннан

КФУныћ V курс
студенты Гњзђл Шђмсиева

тђрќемђ итте)

Рљстђм НЂБИЕВ:

"КУЛИКОВО СУГЫШЫ ТАРИХЫН ЯЋАДАН ЯЗАРГА ВАКЫТ"
12 сен-

тябрь кљнне
" И м а н "
нђшриятында
Рљстђм Нђби-
евнећ "Тукта-
мыш ханныћ
Алтын Урданы
берлђштерње
џђм "Куликово
сугышы" про-
блемалары"
исемле кита-

бын тђкъдим итњ чарасы узды.
- Татар халкы, џичшиксез,

њзенећ тарихын белеп, аныћ белђн
кызыксынып яшђргђ тиеш, - дип
белдерде чарада катнашучылар. Та-
рихчылар, бљек галимнђр тарихи ва-
кыйгаларны тирђнтенрђк тикшереп,
џђр кљнне диярлек яћа фикер белђн
алмаша.

Дњшђмбе кљнне булган ђлеге
чарада Рљстђм Нђбиев башта
њзенећ китабы белђн таныштырып
узды, килеп туган сорауларга ќавап
бирергђ тырышты. Тиражы нибары
ике йљз данђ генђ булса да, китап
белђн кызыксынучыларга шул
тђкъдим итњдђ њк аны сатып алу

мљмкинчелеге дђ бар иде.
Ђлеге китап "Куликово сугышы

турында хак сњз" исемле китапка ана-
лог буларак, љстђмђлђр кертеп џђм
аерым фактларга тукталып, кићрђк
књзђтњ ясап нђшер ителгђн.

Куликово сугышы булганмы
соћ? Кайчан џђм кайда булган ул?
Туктамыш хан бљек Мамайга карата
сугыш алып барганмы яисђ кире-
сенчђ, ул аны Алтын Урда ќирлђренђ
алып керергђ ярдђм иткђнме?

Укучылар, укытучылар уку
ђсбапларында ничек бирелгђн, шу-
лай укуны кулай књреп, мондый со-
рауларга тукталып торуны кирђк дип
тапмый. Лђкин Рљстђм Нђбиев
ђйтњенчђ, Куликово сугышы китап-
ларда язылганча тњгел, ђ икенче
тљрле узган.

Гомумђн, Куликово сугышы Ку-
ликово кырында булмаган, ђ икенче
ќирдђ булган. Вакыты да 1380 ел
тњгел, ђ бњтђн икђн. Тарих фђннђре
докторы Ђзџђр Мљхђммђдиев
ђйтњенчђ, Куликово сугышы булган
ќирдђ ни бары љч очлык кына тап-
каннар.

- Ђгђр дђ бу сугыш тарих битлђ-
рендђ язылганча булган икђн, ул ко-

точкыч бђрелештђн соћ љч очлык
кына тњгел, ђ мећлђгђн сугыш кора-
лы табылырга тиеш иде, - дип ђйтте
галим.

- Хђзерге вакытта андый вакый-
галарны яћадан тарих битлђреннђн
књтђреп, вакыты, урыны турында
бђхђслђр алып бару бик кирђк, - дип
саный Рљстђм Нђбиев. - Без яћа та-
рихка аяк басучылар булырга тиеш.

Бу тђкъдим итњ чарасы тњгђрђк
љстђл формасында планлаштырылган
булса да, Рљстђм Нђбиев бу очрашу-
ны ђћгђмђ формасына ђйлђндерде.
Тарих фђннђре кандидаты, књплђгђн
мђкалђлђре белђн танылган Искђндђр
Измайлов хезмђттђше Рљстђм Нђби-
ев белђн ачыктан-ачык бђхђскђ кереп,
китапныћ эчтђлегенђ карата язучыга
бик књп сораулар бирде.

Тарихныћ чынмы-юкмы икђнен
беркем дђ тљгђл генђ ђйтђ алмас.
Ђмма  "Туктамыш ханныћ Алтын
Урданы берлђштерње џђм "Куликово
сугышы" проблемалары" исемле ки-
тап тарих белђн кызыксынучылар
љчен яћарыш алып килер, дип ыша-
нып калабыз.

Гњзђл МЂХМЊТОВА,
azatliq.org сайтыннан алынды
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Кардђшлђрем, сезнећ кићђше-
гез кирђк иде! Мин, Инша Аллаџ,
рус миллђтендђге кызга љйлђнергђ
ниятлим. Ул љч ай элек ислам ди-
нен кабул итте, бњгенге кљндђ хи-
ќап киеп йљри, џђрдаим гыйлемгђ
омтыла.

Њземнећ балаларымныћ ана-
сын нђкъ шундый итеп књз алды-
на китерђм. Минем љчен тормыш
иптђшемнећ кайсы миллђттђн
булуы беркайчан да мљџим булма-
ды. Шулай да кайчакта балала-
рымныћ туган телемне белмђяч-
ђклђре турында уйланам. Балала-
рымныћ гореф-гадђтлђребездђн
ерак булачаклары борчый. Кићђш
бирсђгез иде!..
ДИН БЕЛГЕЧЕ ЌАВАБЫ:

 – Рус миллђтеннђн булган
кызга љйлђнергђ телђвегез куаныч-
лы, чљнки ислам шђригать канун-
нары буенча яшђњче тормыш ипт-
ђше белђн яшђп, ул ислам динен дђ
тиешенчђ љйрђнер џђм дин кушкан-
ча яшђр. Ђгђр ислам динен кабул
итњенећ сђбђбе сездђ генђ булса,
сезгђ Аллаџныћ мактауларын ќит-
керђсе килђ. Пђйгамбђребез (с.г.в.)
дђ Муаз бине Ќђббалга (аннан
Аллаџ разый булсын):

 "Синећ љчен бер кешене туры
юлга бастыру – бар галђм џђм ан-
дагы бар ђйберлђрдђн дђ файдалы-
рак", – дигђн.

Ислам динен кабул итњ белђн,

Балаларымныћ туган
теллђрен белњен телим

элеккеге гљнаџлар ярлыкана џђм
тормыш љр-яћа чиста биттђн баш-
лана дисђк тђ була.

Ђгђр балаларыгызныћ туган
телегезне, мђдђният џђм гореф-га-
дђтлђрегезне белњлђрен телисез
икђн, аларны тђрбиялђњдђ њзегез дђ
актив катнашыгыз. Хђтта балала-
рыгыз туганчы ук, тормыш иптђше-
гезне љйрђтсђгез дђ яхшы булыр.
Тормыш иптђшегез џђм балалары-
гыз телне азмы-књпме њзлђш-
тергђннђн соћ, љйдђ бары тик туган
телдђ генђ аралашыгыз. Елына бер
мђртђбђ булса да (књбрђк булса тагы
да яхшырак) њзегезнећ туган якла-
рыгызга кайтып килегез, шул ва-
кытта балаларыгыз туган телне те-
оретик яктан гына тњгел,  практи-
када да куллана алырлар.
ПСИХОЛОГ ФИКЕРЕ:

– Балаларга туган телегезне
љйрђтњдђн сезне беркем дђ тыймый.
Ђгђр сез тђрбия эшен, тормыш ип-
тђшегезгђ генђ калдырмыйча, њзе-
гез дђ катнашсагыз, балалар телне
бик тиз њзлђштерђчђк. Сабыйлар
олыларга караганда телне тизрђк
љйрђнђ. Тормыш иптђшегез дђ алар
белђн бергђ љйрђнђ алачак – тор-
мышта мондый мисаллар шактый
очрый.

Ќавап islam.ru сайтыннан
алынды

Беркљн бер егет пђйгамбђребез
Мљхђммђд (с.г.в.) янына килеп:

- Я, Рђсњлуллаџ! Ђнием бик
картайды. Нђкъ сабый бала кебек
булды. Яткан ќиреннђн тора ал-
мый. Мин аны кулларым белђн
ашатам, чђй эчерђм. Тђџарђт алды-
рып, намазлыгы янына књтђреп
илтеп куям. Џђр кушканын эшлим,
телђгђнен њтим. Я, Рђсњлуллаџ!
Ђниемнећ хакын њти алдыммы? -
дип сорады.

Сљекле пђйгамбђребез (с.г.в.):
– Тудырган ђниећнећ хакыныћ

йљздђн бер љлешен дђ њти алма-
дыћ! - диде.

Егет:
– Ни љчен? Я, Рђсњлуллаџ!

Мин ђниемнећ бер ђйткђнен ике
тапкыр кабатлатмадым. Њзем шул-
кадђр хезмђт итђм, џич кенђ дђ аћа
кыенлык китермђдем, – ди.

Рђсњл Ђкрам (с.г.в.) ђфђнде-
без:

– Ђниећ сића: "Улым њссен,
бљек кеше булсын, озак яшђсен",
дип аркасында књтђреп йљртте.
Син исђ: "Кайчан њлђчђк, њлсђ ко-
тылыр идем",  дип хезмђт итђсећ.
Монда таулар арасындагы кебек
аермалык бар. Ђниећ сића баккан
саен: "Улым, ни заман њсеп ќитђ-
чђксећ", дияр иде. Син исђ: "Ни
заман њлђчђк", диясећ.

Шулай да бу ниятлђрегез ара-
сында булган аермалыкларныћ

ЂНИЛЂР ХАКЫЂНИЛЂР ХАКЫЂНИЛЂР ХАКЫЂНИЛЂР ХАКЫЂНИЛЂР ХАКЫ

даџи бер кыйммђте бар. Син ђниећђ
никадђр хезмђт итсђћ дђ, аныћ ха-
кын њти алмассыћ. Моны яхшы бе-
лђсећ. Џичбер бала ата-анасыныћ
хакын њти алмас.

Фђкать шуны яхшы белегез ки,
син ђниећђ болай хезмђт итсђћ,

Ќђнабы Хак сића бљек саваплар
бирер. Ата џђм ананыћ ризалыгы-
на лаек булган кеше Ќђнабы Хак-
ныћ ризалыгына да лаек булыр, –
дип боера.

"Дини хикђялђр" китабыннан

Электрон Коръђн барлыкка килгђн
Бу Коръђнгђ mp3 файллар тупларга, наушниклар џђм flash-кар-

талар да кертеп була.
Астана кибетлђрендђ Коръђннећ электрон басмасы сатуда пђйда бул-

ган. Мондый Коръђнне уку мђќбњри тњгел, аны тыћларга гына да була.
Бу яћалык дин тотучыга кирђкле булган сњрђлђрне њзе яћгыратачак, ка-
закъ, рус теллђрен исђпкђ алып, ќиде тел арасыннан сайлап алу мљмкин-
леге бар.

Изге китапныћ башка басмалардан аермасы шунда: ул бњлђк дизай-
нерлы џђм аныћ махсус тљргђге бар. Электрон Коръђннећ барлык
мљмкинлеклђре, текст буенча махсус ќайланма белђн йљрткђннђн соћ
гына ачыла. Бу вакытта китап "ќанлана": чын мљђзин тавышы белђн ул
кирђкле аятьлђрне џђм сњрђлђрне укый башлый. Комплектка намазны

дљрес уку буенча инструкция
генђ тњгел, ток ќыю ќайланма-
сы џђм USB-кабель кергђн.
Ђлеге электрон Коръђнгђ mp3
файллар тупларга, наушниклар
џђм flash-карталар да кертеп
була. Дин ђџеллђре мондый
прогрессны хуплый, дип хђбђр
итђ tmk.kz (Казахстан татарла-
ры дљньясы) сайты.

Тљзђтмђ
Без газетабызныћ уз-

ган санында (Дин вђ
мђгыйшђт. – 2011. – №4 (9
сентябрь). – Б. 4.) "Казанда
троллейбус пассажирларын
"шђџидлђр џђм шђџидђ-
лђр"дђн сак булырга чакы-
ралар" дип исемлђнгђн
мђкалђ биргђн идек. Бу ма-
териалныћ кайдан алынган-
лыгын – чыганагын да
књрсђттек (kp.ru сайты). Тик
ул чакта "Комсомольская
правда"ны плагиатлыкка
барыр дип башыбызга да
китермђдек. Алар ("КП") бу
мђкалђне islamrf.ru сайтын-
нан алып, њзлђренећ авто-
рын (Максим Милославс-
кий) куеп бастырганнар бу-
лып чыкты. Ђ чынлыкта ма-
териалны islamrf.ru хђ-
бђрчесе Нурия Гыйбадул-
лина эшлђгђн икђн. Без
IslamRF.Ru порталыннан
џђм аныћ корреспонден-
тыннан гафу њтенђбез.

Хоккейчы Галимов
мљселманча ќирлђнде
13 сентябрь кљнне Александр

Галимовка ќеназа намазы укылды.
Соћыннан татар хоккейчысы Ярос-
лавль шђџђренећ Чурилковский зи-
ратыныћ мљселман љлешендђ ќир-
лђнде.

"Локомотив" хоккей клубы фор-
варды Александр Галимов самолёт
фаќигасендђ алган авыр тђн
ќђрђхђтлђре нђтиќђсендђ дњшђмбе
кљнне якты дљнья белђн саубуллаш-
ты. Сишђмбе кљнне хоккейчы Ярос-
лавльдђ мљселман гореф-гадђтлђре
буенча ќирлђнде.

Иртђнге якта "Арена-2000" боз
сараенда хоккейчыны искђ алу чара-
сы узды. Галимов белђн хушлашыр-
га аныћ мећлђгђн ќанатары, дусла-
ры, якыннары џђм туганнары килгђн
иде, дип яза ria.ru сайты. Ярославль
љлкђсе губернаторы Сергей Вахруков
џђм "Локомотив" хоккей клубы пре-
зиденты Юрий Яковлев та хоккейчы-
ны соћгы юлга озатты. "Сашаны ба-
рыбыз да ярата идек, ул менђ дигђн
хоккейчы иде. Бђлки, ул Россиянећ
ић сђлђтле уенчыларыннан берсе бул-
гандыр. Аныћ чиксез мљмкинлеклђ-

ре, олы кил-
ђчђге бар
иде. Кызга-
ныч, ул тор-
мышка аша
алмады", -
диде Юрий
Яковлев. Гу-
бернатор да
"авыр югал-
ту" турында искђ алды. Вахруков шу-
лай ук хоккейчыныћ якыннарыныћ
барлык ихтыяќлары кђнђгатьлђнде-
релђчђк, дип хђбђр итте.

Исегезгђ тљшерђбез: бортында
"Локомотив" хоккей тљркеме уенчы-
лары булган Як-42 самолёты 7 сен-
тябрьдђ Ярославль аэропортында фа-
ќигагђ юлыккан иде. 45 кешенећ ике-
се генђ исђн калды - хоккейчы Алек-
сандр Галимов џђм инженер Алек-
сандр Сизов. Табиблар Галимовны
саклап калыр љчен 5 кљн хезмђт куй-
ды, лђкин, ни кызганыч, тђне 90% ян-
ган спортчы дњшђмбе кљнне иртђн ха-
стаханђдђ вафат булды.

tatartime.com
сайтыннан алынды


