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Кереш сүз

Ходайның һəр бирмеш көне – сынау-санау.
Җандашлар, карендəшлəр, аркадашлар, исəнмесез, саумысез! 

Менə илебездə үткəрелəчəк җанисəп алдыннан күңелегездə нин-
ди уй-хислəр кайнаганын белешергə булдык. Шушы сынау-санау 
көннəрендə халкыбызга нинди телəклəрегезне җиткерер идегез, дип 
без зыялыларыбызга мөрəҗəгать иттек. Сөбханалла, тиз арада йөздəн 
артык миллəтпəрвəребездəн – алар арасында дин əһеллəре, җəмəгать 
эшлеклелəре, укытучылар, табиблар, галимнəр, журналистлар, җыр-
чылар, əдиплəр, гомумəн, күп төрле һөнəр иялəре бар – җылы яз малар, 
шигырьлəр дə килеп тə җитте. Дөрес, аларның сыйфаты төр ле. Иң мөһи -
ме: алар ихлас. Менə шуларны сезнең игътибарыгызга җиткерəбез.

Җанисəп, дидек тə... Бу илдə, бу җирдə Ходайның һəр бирмеш кө-
не – без-татар өчен сынау-санау көне. Һəркөн замана, диварга терəп: 
«Милли мəгарифеңне тергезү өчен көрəшəсеңме, балаларыңны, 
оныкларыңны татар итеп үстерергə тырышасыңмы, син үзеңнең мең 
елдан артык шанлы дəүлəтлəр тоткан халык вəкиле икəнеңне, кеше 
хокукы өчен генə түгел, халыклар хокукын дəгъвалап, хөкүмəтлəргə, 
парламентларга даими язып, искəртеп торырга тиешлегеңне 
онытмадыңмы?» – дип сорый бездəн. Гафлəткə тарыганнарга, халкы-
быз язмышына күз йомып торучы миллəттəшлəребезгə бу зарурлыкны 
көн саен искə төшерсəң дə артык булмас.

Кил өйрəн, и туган, бер башка телне,
Бүтəн теллəр белү – яхшы һөнəрдер.
Катыштырма вə лəкин телгə телне,
Тел уйнатмак наданлыктан əсəрдер, –

дип, телебезнең сафлыгын кайгырткан бөек Дəрдемəндебез.
Татарлыкта татар угълы татармын,
Татар түгел димə, башың ватармын, –

дип тə кисəткəн ул. Билгеле, «ватармын» дию – алдыбызда торган 
куркыныч-афəтнең зурлыгын күзаллау өчен кулланылган сурəтле 
гыйбарə генə. Ни кызганыч, үзебездəн соң динебезне, телебезне яхшы 
белгəн иманлы дəвамчылар калдыра алмыйбыз икəн, миллəтебезне 
ватучы, вəйран итүче фəкыйрьлəр без үзебез булып чыгабыз. Алла 
сакласын!

Редколлегия.
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Туган тел

И туган тел, и матур тел, əткəм-əнкəмнең теле!
Дөньяда күп нəрсə белдем син туган тел аркылы.

Иң элек бу тел белəн əнкəм бишектə көйлəгəн,
Аннары төннəр буе əбкəм хикəят сөйлəгəн.

И туган тел! Һəрвакытта ярдəмең берлəн синең,
Кечкенəдəн аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.

И туган тел! Синдə булган иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һəм əткəм-əнкəмне, Ходам!
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Яшьлəр

Бара миллəт зəгыйфь, абныр-абынмас,
Сүнə яшьлəрдə ут кабныр-кабынмас.

Кичə якты вə милли бер күңелдəн
Бүген тычкан утыдай нур табылмас.

Вə кем бар, йөз чөерми миллəтеннəн,
Көмеш, алтын санəмнəргə табынмас?

Тəти тапса сабый барган юлында,
Йомыш истəн чыгар, һич айрылалмас.

Шулай яшьлəр дə: юлда күрсə алтын,
Баюдан башкага күңлен дə салмас.

Сатучылык итə бездə мөхəррир,
Əдип исме аңар тагълыр-тагылмас.

Яралганмы бу яшьлəр күңле əллə
Мөрəүвəт маддəсе ягълыр-ягылмас?

Ышанабыз халык көчсезлегенə,
Бабайлар шөһрəтен сагъныр-сагынмас.

Тотып миллəт ливасын, юлга чыктык:
«Бу куллар мəңге, дип, җиргə cалынмас».

Җыгылдык без ик-өч чакрым да китми,
– Җегетлəр! бездə көч юк, – ахры, булмас!

Габдулла Тукай.

Булачак шагыйрь хəзерге Арча районының (ул вакытта Ка-
зан губернасы, Мəңгəр вулысы) Кушлавыч авылында 1886 елның 
26 апрелендə (иске стиль буенча 14 апрельдə) Мөхəммəтгариф 
мулла гаилəсендə дөньяга килə. Малай туып биш ай үткəч, 
Мөхəммəтгариф хəзрəт үлеп китə. Тол калган Мəмдүдəне 
(Габдулланың əнисен) Сасна мулласына кияүгə бирəлəр. Бəлəкəй 
Габдулланы авылның Шəрифə исемле фəкыйрь бер карчыгына 
вакытлыча асрамага калдыралар...
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Татарның əхлакый кодексы

1. Татар кешесе! Хəтереңə ал! 
Синең үз мөстəкыйль дəүлəтең бул-
ган. Дəүлəтле миллəтнең генə җир 
йөзендə кадере була, һəр татарның 
күңелендə йөргəн дəүлəтче лек 
идеясе саклансын. Шушы тарихи 
гаделлек өчен үзең һəм нəселең 
көрəшергə тиеш.

2. Татар кешесе! Кайда яшəвеңə 
карамастан, халык лар арасында үз 
урыныңны онытма, үз кадереңне 
бел. Тарихи традициялəрне, ата-
бабадан калган гореф-га дəтлəрне 
хөрмəтлə, дин-иманыңны сакла.

3. Татар кешесе! Бел! Син 
сөйлəшкəн тел дистəлə гəн гасырлар буенча чарланып, иң камил 
теллəр дəрə җəсенə күтəрелгəн. Синең телеңдə катлаулы фəнни 
хезмəтлəр дə, илаһи төшенчəлəр дə, гүзəл əдəби əсəр лəр дə языл-
ган. Аны хөрмəт ит, сакла һəм үстер!

4. Татар кешесе! Горурлан! Син җир йөзендəге бар лык халык-
лар белəн дə тыныч һəм тату яши белəсең. Синең өчен барлык 
халыклар да тигез. Əмма бүтəн нəрне хөрмəт иткəндə, үзеңнең 
дə гадел хөрмəткə лаек икəнлегеңне онытма.

5. Татар кешесе! Уяу бул! Кайбер миллəтлəрне үз куллары 
белəн юк итү сəясəте əле һаман да бетмəгəн. Тарихтагы ялгышлар 
кабатлана күрмəсен. Хөсетлек, көнчелек, вак мəнфəгатьлəрдəн 
өстен торыйк. Бер-бе ребезгə игътибарлы һəм ярдəмчел булыйк. 
Бергə бу лыйк, бердəм булыйк!

6. Татар кешесе! Укы! Гыйлемле-белемле бул! Дəү лəт төзү, 
аның белəн идарə итү өчен дə, рухи һəм матди байлык туплау 
өчен дə аң-белем кирəк. Кушканны гы на эшлəүче түгел, үзең дə 
иҗади дəрəҗəдə эшлəрлек зур белемгə ия бул.

7. Татар кешесе! Сак бул! Безнең тирəбездə эчкече лек, нар-
команлык, рухи пычраклык кебек куркыныч афəтлəр йөри. Бу 
афəтлəргə каршы торыр өчен, сиңа айнык акыл, сəламəт рух 
кирəк. Үзеңдə яшьтəн үк их тыяр көче тəрбиялə.
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8. Татар кешесе! Тирə-ягыңа кара! Без ата-бабаларыбыздан 
калган матур һəм бай җирдə яшибез. Үзең яшəгəн җирнең кадерен 
бел, аны килəчəк буыннарга пычранмаган килеш тапшыр.

9. Татар кешесе! Килəчəккə кара! Килəсе буынның язмышы 
өчен дə җаваплы икəнеңне исеңнəн чыгар ма. Нəселеңнең рухы, 
физик һəм милли сəламəт бу луы синең кулыңда. Халыкның 
килəчəге ишле, тəрби яле гаилəдə. Гаилə корганда җавапсыз һəм 
талымсыз булма.

10. Татар кешесе! Онытма! Кешелек дөньясы, кызга нычка 
каршы, камил түгел. Халыкларны сортларга бү леп, аларны үзара 
каршы кую дəвам итə. Татарлыгы бызны сынарга телəүчелəр 
табыла икəн, көрəш мəйда нына чыгарга əзер бул!

11. Татар кешесе! Син төркилəр токымыннан. Туган нарыңның 
күплеген онытма. Туганнарыңа сыен һəм ту ганнарыңны сыен-
дыр.

12. Татар кешесе! Зур гаделлеккə ирешер өчен, алдын гы 
һəм прогрессив җəмгыятьлəр белəн элемтəдə бул. Аларның уңай 
тəҗрибəлəрен үзлəштер һəм башкаларга да ирештер.

Туфан Миңнуллин, 
 Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендəге 

Дəүлəт премиясе лауреаты, дəүлəт һəм җəмəгать эшлеклесе.
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Татар кануны

«Мин миллəттəшлəремдə, 
җирдəшлəремдə, замандашларымда 
əле сүнеп бетмəгəн, заманның явыз 
тизлеге белəн капланып өлгермəгəн 
Туган илгə мəхəббəтне кайтарырга 
телим...»

1. Иң беренче – үз телеңне 
камил бел! Аңа зур хөрмəт белəн 
кара, башкаларны шуңа өйрəт. 
Онытма: Синең Телең дөньядагы иң 
камил, иң бөек ундүрт телнең бер-
се. Теленнəн йөз чөергəннең – теле 
көяр!

2. Җиде буын бабаларыңның исемен бел, шəҗəрəсен сак-
ла, алга таба балаларыңа һəм оныкларыңа калдыр. Бабасын 
оныткан – алдагысын оныткан!

3. Атаң-анаң сүзеннəн чыкма, аларны санла һəм шəфкатьле 
бул. Картайган көннəрендə ярдəм ит. Туганнарыңны, якын-
нарыңны ташлама. Атасын сүккəн – атсыз калган, анасын 
сүккəн – аңсыз калган!

4. Татар кызына өйлəн, татар егетенə кияүгə чык. Балаларыңа 
матур-матур татар исемнəре куш, аларны татар рухында тəрбиялə 
һəм сабый чактан ук туган телеңне өйрəт. Онытма: балаңның рус 
телен кечкенəдəн үк белүе үз ана теленнəн читлəшүе өчен түгел, 
ə икетеллелек һəм алдагы тормышы өчен кирəк. Чит ил татарла-
ры дүрт-биш тел белеп тə, туган теллəреннəн йөз чөерми. Туган 
телеңне белмəү – тудырган анаңнан җирəнү белəн бер!

5. Гомерең буе үз миллəтеңнең йолаларын сакла, гореф-
гадəтлəрен үтə. Ата-бабаларың динен ихтирам ит, иманга кил. 
Имансыз кеше – иң мəнсез кеше!

6. Үз халкыңның үткəнен бел, аның чын тарихы белəн 
кызыксын. Өйрəн һəм башкаларга да шуны сөйлə. Үткəне 
юкның – килəчəге дə юк!
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7. Татар халкы – олуг əдəбиятлы, зур мəдəниятле миллəт. 
Аның əдəбият-сəнгатен үзлəштер, даими кызыксынып бар, 
өйрəн һəм башкаларга да шуны сөйлə, өйрəт! Үзенекен кире 
каккан – үзен кире каккан!

8. Дөньяның кайсы гына почмагына барсаң да яисə торсаң да, 
үз татарың белəн туганлашып, оешып, бергə яшə. Үз ишең – кайда 
да иш, үз татарың – ярты Ватан ич!

9. Үзеңə ничек кенə авырга туры килмəсен, кирəк вə мөһим 
чакта татар кешесенə һəрвакыт ярдəм ит. Татарның татарга 
ярдəме – атаңа ярдəм ул!

10. Эштəге, тормыш-көнкүрештəге тырышлык өстенə – күп 
белергə тырыш, күп укы, югары белемгə омтыл. Идарə эшлəрендə 
катнаш, бизнеста өлгер бул, əмма һич тə намусыңа тап төшермə, 
исемең-атың белəн рəттəн: – Чиста, тəртипле, берсүзле, ышаныч-
лы, белемле, яхшы күңелле, акыллы, тугрылыклы, талантлы, 
иманлы, миллəтпəрвəр Инсан дигəн – иң зур орденнардан да, 
алтын медальлəрдəн дə кыйммəтлерəк булган Изге Сүзлəрне ку-
ярлык булсын. Алтын китəр – Акыл китми, гайбəт бетəр – гадəт 
бетми!

11. Башкаларга түбəнсетеп карама. Хатын-кызны ихтирам 
ит. Ирлəргə түбəнчелекле бул. Дөньядагы барлык миллəтлəрне 
хөрмəт ит, аларның теленə, культурасына, гореф-гадəтлəренə 
ихтирам белəн кара. Булдыра алсаң, берничə чит тел өйрəн. Үзен 
яратканның күзе – көзгедə, башканы яратканның – башкаларның 
йөзендə!

12. Милли хисең турында кычкырып йөрмə, эчеңдə тот. 
Аны эштə күрсəт һəм гомерең буе йөрəгеңдə сакла, күңелеңдə 
үстер, җаныңда тот. Күп сөйлəшми генə зур эшлəр башкар, 
əмма əйткəнеңне һəрвакыт: «Мин əйттем!» – диң. Безнең 
бабайлар – бөек ханнар – шулай дигəннəр. Үзеңне һəрчак татар 
морзасы яисə ханы итеп той. Онытма: һəр татар үз эшендə хан 
булырга яратылган!! Татар булуың белəн мактанма. Əмма го-
рурлан!!!

Аяз Гыйлəҗев, 
Татарстанның халык язучысы,

РСФСРның атказанган сəнгать эшлеклесе, 
Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Миллəтсез бозауга əверелмик! 

Бисмиллаһир-рахманир-рахим

Сөекле кардəшлəрем! Апалар-
сеңелкəшлəр, абыйлар-энекəшлəр! 
Йөрəктəшлəрем, бəгырь-бавыр-
дашларым!

Татар халкының ике мең ел-
лык тарихында бу кадəр кискен, 
җаваплы чор булмаган кебек, ми-
нем дə бу кадəр борчулы, бу кадəр 
өмет күзеннəн мөлдерəп чыккан 
чыгышым булмагандыр. Пышыл-

дап əйтелəсе сүзлəрем колагыгызга чаң булып яңгырасын иде. 
Мин – тыны-тамыры белəн авыл баласы, гомерем буе татар 
авылы, татар мəктəбе, татар мəдəнияте турында ут йотып яшəгəн 
язучы, бүген миллəт кадəр миллəт колагына ун гына сүздəн 
торган җөмлəне җиткерергə мəҗбүрмен:

ХАЛКЫБЫЗНЫ КОТКАРЫП КАЛУДА ХƏЛИТКЕЧ 
КӨННƏР КИЛДЕ.

Татар язучылары, публицистлары, сəясəтчелəренең бу хакта 
язылган трактатларыннан буа буып булыр иде. Алар миллəтне 
уптым-илаһым күтəрə алмады. Безгə миллəтне бер уйда, бер 
тында күтəрə алырлык иң гади, иң эшлекле чаралар эзлəргə, 
табарга, эшкə җигəргə кирəк. Хəер, алар табылган. Аларны 
үзебездə əлегə саклана алган акыл һəм хəлиткеч кыюлык белəн 
ТОРМЫШКА  АШЫРЫРГА  ГЫНА  КИРƏК. Вакыт көтми. Ва-
кыт калмады. Дөреслекнең күзенə карап əйткəндə, без кайчандыр 
мəрткə китеп йоклаган гына булсак, хəзер инде үлем фазасына 
кереп килəбез.

Кайчандыр батырлардан-батыр миллəтебезнең нинди 
сəбəплəр белəн «миллəтсез бозауга» əверелү сəбəплəрен куз-
гатып тормыйбыз. Биредə күпсүзлек урынсыз. Аның өчен та-
гын буа буарлык трактат язарга кирəк булачак. Без миллəтне 
коткару юлындагы иң эшлекле, кискен борылышлы чараларны 
гына алдыбызда торган КИЧЕКТЕРГЕСЕЗ БУРЫЧЛАР итеп 
таныячакбыз.
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Безнең карашка, ул бурычларның иң мөһимнəре – дүртəү.
Аларның беренчесе – УРЫС-ТАТАР КАТНАШ НИКАХ-

ЛАРЫННАН КИСКЕН РƏВЕШТƏ БАШ ТАРТУ ҺƏМ БУ 
ИМАНСЫЗ ГАМƏЛДƏН МӨМКИН КАДƏР ТИЗРƏК ВАЗ 
КИЧҮ. Без мотлак православ кавем белəн никах корабыз дип 
Аллаһка иман китермəгəнбез. Славян кавеме белəн никах кору 
мөселманлыгыбызны җиргə салып таптау дигəн сүз. Аллаһ 
безгə мондый рөхсəтне бирмəгəн. Без ул кавем белəн беркайчан 
да чын мəхəббəт аша гаилə кормаганбыз. Нибары «ак чəчле 
марҗаларга күзебез төшеп», шуннан исерешеп өйлəнешкəнбез. 
Мондый никахлардан бары тик имансыз, интернационалчы тат-
урыс бала гына туа ала. Бүгенге көндə без татар эшлəп тапкан 
акча-капиталның якынча сиксəн проценты марҗа кесəсенə кереп 
бара. Татар эшлəгəн акчасын хезмəт шахтасыннан кайтарып, 
марҗа кесəсенə бушата. УЙЛАН, ТАТАР! Мондый татарның 
кайчан баюы мөмкин?! Аракыны, дуңгыз итен һəм башка урыс 
ашын өстəлдəн ал! Татар егете! Татар кызы! Имансыз, димəк, 
мулласыз никахлашма! Татар кызы, татар егете, үз телəгең белəн 
генə, туганнарың, мəхəллəң ризалыгын алмыйча гаилə корма! 
Урыс-татар катнаш никахыннан арыну бурычына Ураза гаетенə 
барган кебек бердəм тотынсак, без 10-15 елда үзебез танымас 
дəрəҗəдə төзəлəчəкбез, Алла боерса.

Бурычларның икенчесе – МИЛЛИ  ИСЕМНƏРЕБЕЗ, ЯГЪ-
НИ ИСЕМНƏРЕБЕЗДƏН ҖИСЕМНƏРЕБЕЗГƏ, АСЫЛЫБЫЗ-
ГА КИРЕ КАЙТУ. Егерменче-утызынчы елларда кызылдан да 
кызылрак революционер булабыз дип, без, ун миллион татар, 
үзебезнең милли исемнəребездəн баш тарттык һəм Габдулла-
лардан (Алла колы) Гардемариннарга əйлəндек. Исемнəрдəн 
баш тарту татарның башын шулкадəр əйлəндерде ки: ул хəтта 
берсеннəн-берсе арттырып, нинди исемнəр дə кушарга белмичə, 
балаларына Свисток, Комбайн, Камаз кебек кушаматлар бирүгə 
кадəр барып җитте. Татар баш миеннəн милли аңны чыгарып 
ташлап, аларны чүплек чəчкəлəре, тозсыз, моңсыз, акылсыз ата-
малар белəн алыштыру өчен барган «тар-мар сугышы» безнең 
халыкны бөтенлəй һушсыз итте. Мондый тозсыз кушаматлар 
халыкны ачы бал эзлəп мич башына мендерде, самогон кудыр-
ды. Миллəтебезнең аңы шулкадəр түбəнəйде ки: Габдулла ул – 
татар исеме түгел, ə менə Эдуард, Робертлар чын татар исеме 
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дип, бəхəслəшə башлады. Аның теленнəн моңы, йөзеннəн нуры 
китте. Дөрес, соңгы вакытта бу юнəлештə шактый дəрəҗəдə уңай 
үзгəреш бар. Татарның татар булып каласы килсə, ул шушындый 
сынаулы көннəрдə бу гөнаһлы эштəн кичектергесез рəвештə тук-
талырга тиеш. Тик ничек итеп? Гади генə итеп: күзен йома да, 
иртəгəдəн хатынының, туганнарының аңын агулап килгəн «Газ-
гольдер исемнəр» белəн «былсыранып» түгел, ə бəлки, балаларын 
бар дөньяга яңгырап, яктырып торган Зөлəйха, Зөлхəбирə, Сабир, 
Шамил, Галимҗан кебек саф болгар, татар, ислами-мөслими 
исемнəр кушып куандыра башлый! Бездə, татарда, исемнəргə 
багышланган гүзəл китаплар, аларда меңлəгəн кабатланмас 
исемнəр тупланган. Нигə шул мирасны кулланмаска? Əгəр дə 
без балаларыбызга саф милли исемнəр бирə башласак, ун-унбиш 
ел эчендə саф исем-җисемле татарга əверелəчəкбез!

Бурычларның өченчесе – ТƏРБИЯВИ БЕЛЕМ, ТƏРБИЯВИ 
ГЫЙЛЕМ. Соңгы 50–60 елда без балаларыбыздан КЕШЕЛЕК-
ЛЕ, АКЫЛЛЫ, КАМИЛ ШƏХЕС түгел, иң мөһиме – күбрəк 
күлəмдə физик, химик, биолог һ.б.ш. тар профильле белгечлəр, 
образлы итеп əйткəндə, «прафисырлар» тəрбиялəргə тырыштык. 
Без аларга килəчəкнең гармоник үсешкə ия булган кешелəре дип 
түгел, ə көндəлек тормышның шөреп-винтикларына карагандай 
карадык. Урта мəктəп күлəмендəге фəннəрне күз алдына ките-
регез. Аларның кайсысы белгеч, кайсысы кеше, шəхес, гармоник 
үскəн адəм, зат тəрбияли? Бая телгə алган физика, химия, ма-
тематика, биология һ.б. фəннəр кешедə кеше, хис, тирəн тойгы 
тəрбиялиме? Юк. Кешедə кешелек тудыра алган акыл куəтен 
һəм хис байлыгын бары тик ƏДƏБИЯТ, МИЛЛИ ƏДƏБИЯТ, 
МИЛЛИ МОҢ, МИЛЛИ ХИССИЯТ кенə тəрбияли. Сезнең 
игътибар иткəнегез бардыр: урысча укыган татар баласының 
«ни сəбəпледер күңеле каткан, корыган, матурлык-нечкəлектəн 
кайткан» була. Ул хəтта җырламый. Ул җырның сүзлəрен дə, 
көен дə белми. Кыскасы, ул тумыштан татар булса да, сулыш-
тан «татар түгел» булып чыга. Шулай ук, бəлки үзегезнең 
тəҗрибəдəн чыгып игътибар иткəнегез булгандыр: ТАТАРЧА 
КАМИЛ ТƏРБИЯ АЛГАН ТАТАР БАЛАСЫНА  УРЫСЧА  
УКЫП  КҮҢЕЛЕ  КАТКАН  ТАТАР БАЛАСЫ ЯНЫНА БАРА-
СЫ ДА, АНЫҢ ЯНЫНДА ТОРАСЫ ДА, ЯШИСЕ ДƏ, ХƏТТА 
УЙНЫЙСЫ ДА КИЛМИ...
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Юк, бу кеше күңелен урысча укудан суыту, ниндидер 
кимсетү өчен дə əйтелми. Бу Константин Ушинский, Каюм 
Насыйри кебек тел-əдəбиятның ролен чиксез югары куйган 
галимнəрнең туган тел-əдəбиятка булырга тиешле игътибарын 
бүген аеруча бер сагыну белəн генə əйтелə. ЯШƏСЕН АДƏМ 
ЗАТЫНДА МАТУРЛЫК, БАТЫРЛЫК, ЯРАТУ, САГЫНУ КЕ-
БЕК ДИСТƏЛƏРЧƏ ГҮЗƏЛ СЫЙФАТЛАР ТƏРБИЯЛƏҮЧЕ 
ТАТАР ТЕЛЕ, ТАТАР ƏДƏБИЯТЫ, ТАТАР ҖЫРЫ, ТАТАР 
МОҢЫ! УРТА МƏКТƏП ПРОГРАММАЛАРЫНДА ТУГАН 
ТЕЛ, ТУГАН ƏДƏБИЯТ КЕБЕК «КЕШЕ ҮСТЕРҮЧЕ» БҮТƏН 
ФƏН ЮК. Телгə алмаш юк. МЕНƏ НИ ӨЧЕН ТАТАР ТЕЛЕ-
ТУГАН ТЕЛ ДОШМАННАРЫ РƏСƏЙ  МƏКТƏПЛƏРЕННƏН  
НƏКЪ  ƏНƏ  ШУЛ  ТУГАН ТЕЛЛЕ  ТАТАР МƏКТƏПЛƏРЕН 
КЫРЫП  СЕБЕРЕРГƏ АШКЫНА ДА ИНДЕ! ЧӨНКИ ТАТАР 
УРТА МƏКТƏБЕНДƏГЕ ТУГАН ТЕЛ «КЕШЕНЕ ГАРМО-
НИК ҮСКƏН ГРАЖДАНИН – КЕШЕ ИТЕП ТƏРБИЯЛƏҮЧЕ» 
БЕРДƏНБЕР ФƏН ҺƏМ ГЫЙЛЕМ ЧИШМƏСЕ! Шуны расла-
гандай, соңгы берничə елда Рəсəйнең теллəре «государствообра-
зующий» булмаган 150 халыкның туган телендə укыту тыелды. 
Дəүлəт җитəкчелəре татар теленнəн менə ничек куркалар. Татар 
теленең энергиясе гаять дəрəҗəдə көчле. Ул дөньяның җиңелмəс 
рухлы халыклары исемлегендə тора. Телебездəн курку шулкадəр 
зур, шуңа күрə ул телебездə укытудан кача. Карагыз: Россияне 
бар иткəн халыкларның балаларын гражданин итеп тəрбиялəү ты-
елды. Без бу гаделсезлек белəн килешмибез һəм килешмəячəкбез! 
Без ХАЛЫКАРА ГААГА ХӨКЕМНƏРЕНƏ КАДƏР БАРЫП 
ҖИТƏЧƏКБЕЗ! Без беркайчан да телебезне бирмəячəкбез!

Шулай да, югарыда əйтелгəн «физика-химия»лəр белəн 
нишлəргə соң? Алар кирəкмимени? Кирəк! Ничек кенə кирəк 
əле! Алар кеше рухына туган тел һəм əдəбият салган тəрбияви 
базисны башка юнəлешлəрдəн килеп камиллəштерүчелəр, камил 
белемле итүчелəр, белем масштабын ары таба киңəйтүчелəр.

БУРЫЧЛАРНЫҢ  ДҮРТЕНЧЕСЕ – без төзегəн, без сугыш-
ларда саклаган Рəсəй безнең мəктəплəребезне япкач, без балала-
рыбызны өйлəребездə, шəхси, хосусый мəктəплəрдə, мəчетлəрдə, 
мəдрəсəлəрдə укытырга мəҗбүр булабыз. Урта белемгə бүленə 
торган бюджет акчасы 150 халык мəктəплəренə кире кайтары-
лырга тиеш. Əгəр дə без шушы чараны тормышка ашырмасак, 
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150 теле тыелган халык, шул исəптəн татар теле һəм əдəбияты 
бетүгə барачак. Рəсəй дəүлəтчелеге бездəн шуны көтə, шуның 
өчен барлык шартларны тудыра.

Туктамаска, куркытуларга бирешмəскə! Без – гигант шə-
хеслəр миллəте! Тукай миллəтен, Җəлил миллəтен, Рейхстагка 
Җиңү байрагы элгəн Газетдин Заһитов миллəтен бер генə дош-
ман да телсез итə алмаячак! Без – соңгы сугышта гына Россияне 
яклап, фронтларда бер миллион, тылда бер миллион корбан 
биргəн үлемсез халык!

Айдар Хəлим, 
шагыйрь, җəмəгать эшлеклесе.
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Без тарихта эзлебез!

Без тарихта эзлебез!
Каш өстенə кулны куеп,
Бер-беребезне күзлибез.
Кайда Себер, кайда Кырым,
Кайда мишəр – бар да без!

Без тарихта эзлебез!
Ничə гасыр түздек без?
Мең-төмəнме, йөзме без?
Кайда ярыш, кайда орыш,
Кайда көрəш – яуда без!

Без тарихта эзлебез!
Дəрвиш тə без, яугир дə без,
Галим дə без – бар да без!
Кайда урман, кайда диңгез,
Кайда дала – шунда без!

Без тарихта эзлебез!
Кемгə килен, кемгə кияү –
Бүлəк иттек ул да кыз!
Кода булдык бар миллəткə,
Түрдəме соң ур(ы)ныбыз?

Без тарихта эзлебез!
Йолдызларга күзне текəп,
Тəкъдир фараз кылабыз.
Кайда иман, кайда Ватан,
Кайда безнең кыйблабыз?!
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Татарларга

Ялгыз этеп, йөгең алга китмəс,
Башың күтəр инде эштəн син.
Татар акылы уянырга вакыт –
Тарих сəгатендə төштəн соң.

Түрəлəрең кашыкларын ялый,
Сиңа калды колак кашырга.
Чүмəлəмə тулгач, бер тиештер
Сабыр савытлары ташырга.

«Ə» дигəндə «җə» дип, күндəм генə,
Йə, татарым, кайчан ни оттың?
Тарих сəгатендə төштəн соң ич,
Уян, татар, синең таң ата!

Асия Юнысова, 
шагыйрə, журналист,

Татарстанның атказанган 
мəдəният хезмəткəре.
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Миллəтебез үссен, ишəйсен дисəк...

Бисмиллаһир-рахманир-рахим

Барча мактаулар Аллаһы Тəгалəгə 
булсын! Ул безне акыллы итеп, үз 
нəсел-нəсəплəрен һəм килеп чыгыш-
ларын белерлек итеп яратты.

Татар халкының дини, тарихи 
һəм əдəби мирасына күз салсак, шуны 
күрəбез ки: һəрбер язылган китапның 
яисə кулъязманың башында иң бе-
ренче чиратта Аллаһка мактау ире ш  -
терү яисə Аллаһ исемен искə алу 
гадəти хəл булып саналган. Мон-
нан аңлашылганча, халкыбызның 
гореф-гадəте, əхлагы һəм көнкүреше тулаем Ислам диненə 
бəйлəнгəн.

Татар халкына тырышлык һəм гыйльми яктан үсү сыйфат-
лары хас. Бу сыйфатларны халкыбыз бүгенге көнгə кадəр саклап 
килə һəм килəчəк буыннарда да сакланыр дигəн өмет белəн яши-
без. Халкыбызның бөек дин галиме Ризаэддин Фəхреддин болай 
дигəн: «Миллəтнең балалары шул миллəт өчен тырышмасалар, 
аңа хезмəт итүне, ярдəм бирүне вазыйфа дип белмəсəлəр, андый 
миллəтлəр чирлəп ята. Əмма балалары шул миллəтне сөйсəлəр, 
шуңа хезмəт итүне вə ярдəм бирүне фазыйлəтле бер эш дип 
белсəлəр, ул миллəт үсə, гыйззəтле булып гомер сөрə вə яши».

Бүгенге көндə бу сүзлəр аеруча əһəмиятле. Чөнки халкы-
бызның килəчəге яшь буын кулында. Яшьлəрне фикерлəргə һəм 
яшəешнең максаты нидə булуы хакында уйланырга, туган теле-
безне, тарихыбызны, рухи байлыкларыбызны өйрəнергə өндəү, 
халкыбызның мирасына кызыксыну һəм мəхəббəт уяту безнең 
бурычыбыз булып тора.

Үз илеңне яратуны телгə мəхəббəттəн башка күзаллап бул-
мый. Туган теленə битараф кеше зəгыйфь бəндəгə, авыруга тиң. 
Аның телгə карата ваемсызлыгы үз халкының үткəненə һəм 
килəчəгенə ваемсызлыгы, гафлəттə булуы белəн аңлатыла.

Матди байлык – ул бетə торган вакытлы нəрсə, рухи байлык 
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исə, фикерлəү аша барлыкка килгəн дөньяга караш, кешелəрнең 
үзара мөгамəлəсе, дине һəм гадəтлəре, гасырлар аша үтеп, сак-
ланып кала һəм үзенə тартып тора.

Халкыбызга мөрəҗəгать итеп шуны əйтəсе килə: без килə-
чəккə атлаганд,а үз алдыбызга билгеле бер максат куеп, шул мак-
сатларыбызны тормышка ашырып, динебезне, туган телебезне, 
тарихыбызны, рухи байлыкларыбызны, гореф-гадəтлəребезне 
өйрəнеп, буыннар арасында ныклы бəйлəнеш булдыра алсак, 
һичшиксез, алдагы көннəрдə дə бөек миллəт булып калырбыз!

Əлбир хəзрəт Кырганов, 
Россия мөселманнарының 
рухи җыены җитəкчесе, 
Мəскəү шəһəре мөфтие.
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Ялгышлар эшлəмəгез!
(Жан исəбен алу уңаеннан)

Татарларым! Сезгə дəшəм:
Саклыйк миллəтебезне!
Сөйлəшик АНА телендə,
Онытмыйк телебезне.

Сабыйларга туган телдə
Бишек жырларын көйлик.
Белгəнебезне житкерик,
Тарихыбызны сөйлик.

Һəр татар хəлдəн килгəнчə
Тырышсын миллəт өчен.
Үзаңы булып татарның,
Горур тотсын ул үзен.

Миллəт өчен саклап калыйк
Динне, мəдəниятне.
Аллаһ үзе кабул кылыр
Безнең изге ниятне.

Гореф-гадəтлəребезне,
Йолаларны без саклыйк.
Бердəм, тату булып яшəп,
Миллəтебезне аклыйк.

Жан исəбен алган чакта
Ялгышлар эшлəмəгез.
Үзегезне «татар» диеп,
Дөрес итеп теркəгез!
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Татарларны бүлмəгез!

Авыз ачып бер сүз əйтə калсам,
«Син мишəрсең», – дилəр үземə.
«Мишəр! Əмма татармын!» – дим,
Əңгəмəдəшемнең сүзенə.

Ə урыслар миңа «татарка» ди,
Белми алар Нижгар, Казанны.
Татарларга мишəр булсам да мин,
Урысларга чиста «татарка».

«Мишəр борыны белəн боз тишəр» – 
Халыкта бит шундый əйтем бар.
Мишəр, дигəч, мин дə шуны əйтəм,
Аңларсызмы икəн сез, дуслар?

Безне «татар» диеп атап йөрткəн
Бөтен дөнья элек-электəн.
Ə нигə соң хəзер үзебезне
Күрсəтəбез төрле миллəттəн?

Пенза, Нижгар, əллə Буамы,
Беркемне дə аерым күрмəгез.
Мишəрлегем белəн горурланам – 
Татарларны һич тə бүлмəгез!

Əлфия Шəмсетдинова,
шагыйрə, жəмəгать эшлеклесе. 

Мəскəү өлкəсе, Щёлково шəһəре.
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Милли дуска

Татар-башкорт мəсьəлəсе
Каяндыр килə һаман –
Бетми торган чир шикелле,
Теңкəгə тия һаман.

«Ник татарса һөйлəшəһең,
Башкортса һөйлəш, имеш,
Был һөйлəшең менəн һиңə
Казанга китеү тейеш!»

Нишлəп Казанга китим ди,
Шушында туып-үскəч?
Яфрак ярып, чəчкə атып,
Җимеше булып пешкəч?

Нишлəп Казанга китим ди?
Шушында атым-затым –
Минем сөйлəшне аңлаучы
Миллионнан артык халкым.

Нишлəп Казанга китим ди?
Шушында минем Уфам,
Казанда яшəп, Уфаны
Сагына иде Туфан...

Моннан ары «һин татар» дип,
Җаныма тимə, давай.
Җанга тиеп, җан ачуын
Чыгара күрмə, малай!



22

Мəсьəлə

Син башкорт дип, син татар дип,
Əрлəшмəек, туганнар.
Бу халыклар гомер бакый
Бергə тормыш корганнар.

Син башкортмы, син татармы –
Анда түгел мəсьəлə.
Башкорттан да, татардан да
Урыс туа – вəт бəла! –
Менə кайда мəсьəлə!

* * *
Ник талантлы татар якташларым
Казаннарга китеп торып кала?
Казаннарда татар булу җиңел,
Уфаларда татар булып кара!

Əнгам Атнабаев, 
Башкортстанның халык шагыйре,

РСФСРның атказанган сəнгать эшлеклесе. Уфа.
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Төп телəк – татарча укыту!

Минем нык инануымча, туган теле-
безне, татар телен саклауның бердəнбер 
диярлек юлы – татар мəктəбен саклау. 
Билгеле, хəзерге шартларда ул билин-
гваль (ике телле), полилингваль – күп 
телле дип аталырга мөмкин. Тик нинди 
генə атамалы булмасын, укыту нигезендə 
татар теле булырга тиеш, ягъни барлык 
предметлар татар теле нигезендə укы-
тыла, шул исəптəн чит тел һəм рус теле 
дə. 

Укытучы буларак, мин бу фикерне 
нигезлəмичə булдыра алмыйм. Икетелле укыту, яисə туган телдə 
укытуның өстенлеклəре, яисə зарары турындагы фикер тарихта 
берничə тапкыр үзгəргəн. Мəсəлəн, Борынгы Римдə латин һəм 
грек теллəрендə икетелле укыту булган. Урта гасырларда шулай 
ук католик дине хакимлек иткəн иллəрдə беркем дə сөйлəшмəгəн 
латин телендə укытканнар. Лəкин инде егерменче гасыр башында 
ук чит телдə, ягъни туган тел булып тормаган телдə укытуның 
эффективлыгы туган телдə укытуга караганда түбəнрəк икəнлеге 
исбат ителгəн. 1928 нче елда ике телдə укыту турында халык-
ара конференция балаларның туган телдə генə белем алуы ту-
рында рекомендация кабул итə, икенче тел 12 яшькə җиткəнче 
кертелергə тиеш була [1]. Лəкин, моннан бəйсез рəвештə, милли 
дəүлəтлəр үсеше вакытында, акцент бары официаль телдə укы-
туга юнəлтелə. Франция, Испания, Россия һ.б. иллəрдə милли 
азчылыклар теллəре кимсетелгəн, аларны мəктəптə куллану 
тыелган, туган телдə сөйлəшкəн балаларга җəза бирелгəн һəм 
ата-аналарга өйдə дə балалар белəн официаль телдə сөйлəшергə 
катгый тəкъдим ителгəн. Лəкин, 1970 нче елларда, җəмгыятьтə 
экономиканың постиндустриаль строе үсеше белəн беррəттəн, 
мөһим социаль үзгəрешлəр дə була һəм тел процессларына игъ-
тибар арта. Күп иллəрдə туган теллəргə тагын игътибар итə баш-
лыйлар, ике телле – туган һəм официаль телдə, яисə өч телле – 
туган, официаль һəм бер чит телдə укыту тарала башлый. 
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Мəгариф, һичшиксез, тел сəясəтенең фундаменталь сфера-
ларының берсе булып тора. Б. Спольски əйткəнчə, «Мəгариф 
системасында кабул ителгəн тел сəясəте, һичшиксез, теллəр 
менеджментында иң тəэсирле көчлəрнең берсе. Мəчет, чиркəү, 
синагог кебек дини институтлардан тыш, бу телнең өйдə кулла-
нылышын расларгамы, кире кагаргамы икəне турында тəкъдир 
итүгə иң зур мөмкинлек бирүче икенче урын – мəктəп» [2]. Бөтен 
дөньяда, теллəрнең җəмгыятьтəге урынын үзгəртергə кирəк бул-
са, мəгариф системасында тиешле реформа үткəрелгəн. СССРда, 
мəсəлəн, 1920 нче елларда дистəлəрчə тел мəгариф системасына 
кертелгəн, аларның функциялəре киңəйтелгəн, ə 1930, 1940 һəм 
бигрəк тə 1958–1959 нчы елларда аларда укыту чиклəнгəн.

Хəзерге вакытта татар интеллегенциясенең һəм рəсми 
җитəкчелекнең шактый өлешендə, бигрəк тə өлкəн буында, татар 
телен укыту теле буларак башлангыч классларда гына куллану, 
аннары татар телен генə татарча укыту кирəклеге турында фикер 
хөкем сөрə. Бу аларның: «Без русча белмичə шəһəргə килдек, 
күп газаплар күрдек, балаларыбыз иза чикмəсен», – дигəн псев-
доигелекле тезиска нигезлəнə. Шул ук вакытта əлеге хəл болай 
фикер йөрткəн кешелəрнең хəзерге тел процессларын нигездə 
аңламауларын, яисə аңласалар да телебезнең кулланылышын 
махсус чиклəргə тырышуларын күрсəтə.

Икетеллек өлкəсендə эшлəүче авторлар исə, телне предмет 
буларак укытуның мөһимлеген генə түгел, телнең мəктəптə 
коммуникация чарасы итеп файдалануның фундаменталь 
кыйммəтен ассызыклый, бу телне үзлəштерер өчен башка – төгəл 
фəннəрне дə туган телдə укытуны күздə тота. Күзəтүлəр шуны 
күрсəтə: əгəр өйдəге аралашу теле гаилəдəн тыш көнкүрештə 
файдаланылмый, мəктəптəге укыту теле җəмгыятьтəге доми-
нант тел икəн (хəзерге вакытта бездə ул рус теле), ул вакытта 
мəктəптəге укыту теле өйдə аралашуда да кулланыла башлый 
һəм баштагы аралашу телен – туган телне алыштыра. Т.Л. Мак-
карти, Т. Скутнаб-Кангас һəм О.Н. Маггa əйткəнчə, «бер мəктəп 
кенə югалу алдында торган телне коткарып кала алмый, лəкин 
аны берничə буын эчендə, мөстəкыйль рəвештə диярлек бетерə 
ала» [3]. 

Билингваль укыту турында Россиядə фундаменталь тик-
шере нүлəр юк диярлек. Əгəр дə алар булса һəм класси фикация-
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лəнсə, хəзерге заман мəгарифенең ассимиляциягə алып баруы 
күренеп торачак. Европа классификациясен файдаланыйк.

Икетелле мəгарифнең иң төпле типологиясе, безнеңчə, 
К. Бейкер эшлəрендə [4]. Кыскача гына ул типологияне карап 
китик.

«Билингвлар өчен бер телле мəгариф формасы», «Ике-
телле мəгарифнең йомшак формасы», «Икетелле мəгарифнең 
билингвизм һəм билингваль грамоталык өчен көчле формасы» 
төшенчəлəре бар. Беренче типка «мейнстрим укыту» (ингл. 
«mainstream», «submersion») керə, ягъни доминант тел милли 
азчылыкны укыту өчен файдаланыла. Икенче тип формалары 
арасында «арадаш» программалар (ингл. «transitional») аеры-
лып тора, аларда азчылыкка «вакытлыча туган телне файда-
ланырга рөхсəт ителə; алар аз вакыт, күпчелек теленə ия бул-
ганчы, туган телдə укыйлар һəм, ниһаять, мейнстрим укытуга 
күчə алалар». К, Бейкер аныклаганча, «икетелле мəгарифнең 
йомшак формаларының төп максаты – милли азчылыкны 
ассимиляциялəү, һич кенə дə азчылык телен өйдə аралашу теле 
итеп саклау һəм мəдəни плюрализм түгел».

Шушы ук автор икетелле мəгарифнең 4 көчле формасын 
күрсəтə. Болар – «ярдəм», «күмелү», «икелəтə күмелү», «икетелле 
мейнстрим укыту». «Ярдəм» методында (ингл. «maintenance», 
«heritage language») азчылык вəкиллəре барлык уку дəвамында 
туган теллəрендə дə, күпчелек телендə дə укый. «Икелəтə 
күмелү» методында (шулай ук «ике юнəлеш» дип атала, ингл. 
«dual language», «two way»)) укучыларның катнаш коллективын 
укыту өчен азчылык теле дə, күпчелек теле дə файдаланыла. Аз-
чылык теле вəкиллəре күпчелек теленə «күмелə», күпчелек теле 
вəкиллəре азчылык теленə «күмелə». Ике төркем дə шулай ук 
туган теллəрен дə бергə укый, шуңа күрə туган тел буенча сег-
регация юк. «Күмелү» методында (ингл. «immersion») күпчелек 
вəкиллəре азчылык телендə укый. «Икетелле мейнстрим укыту» 
вакытында (ингл. «mainstream bilingual») күпчелек вəкиллəре чит 
һəм туган теллəрендə белем ала. Укытуның өйрəнелгəн метод-
ларыннан аермалы буларак, бу очракта чит тел статусы югары 
һəм анда күп кенə дидактик материаллар (дəреслек, аудиовизаль 
чаралар һ.б.ш) була.

Һəр типтагы программалар арасында да аермалар бар. 



26

Мəсəлəн, күмелү методы буенча программалар яшькə һəм 
сəгатьлəр санына карап аерыла ала. Күмелү һəм мейнстрим укы-
ту методларының фундаменталь аерымлыгы шунда ки: күмелү 
методы буенча укучылар җəмгыятьтəге доминант тел вəкиллəре 
һəм алар үзлəренең туган тел статусы өчен кимсенү тоймыйлар 
һəм аны көнкүрештə актив кулланалар. Укытучылар шулай ук 
күпчелек телен белə, ə бу мейнстрим укытуда алай түгел.

Өлгерешкə килгəндə, икетелле мəгарифнең көчле форма-
сында укучылар азчылык телен яисə чит телне, аны предмет 
кебек кенə, укучыларга караганда яхшырак белə. Иң мөһиме 
шунда ки: алар күпчелек телен һəм башка предметларны да 
күпчелек телендə генə укучы балалардан яхшырак үзлəштерə. 
Европада бу статистик тикшеренүлəр белəн исбатланган. Безнең 
үз тикшеренүлəребез дə шуны раслый. Күп төрле тикшеренүлəр 
күрсəткəнчə, ике телне бертигез кулланучылар арасында хəтта 
картлык деменциясе белəн интегүчелəр юк диярлек. 

Social Cognitive and Affective Neuroscience журналында 
исбатланганча, тəгъбирнең кабул ителеше ул тəгъбир язылган 
телгə дə бəйле икəн. Димəк, без татарча язылган язуны гына татар 
булып кабул итəбез, димəк, тел яшəеше – миллəт яшəеше. Татар-
ча математика, физика, информатика булмаса, ун елдан татарча 
əдəбиятның да кирəге калмаячак. Шул көнгə калмасак иде.

Əнис Галимҗанов, 
КФУның билингваль һəм цифрлы укыту 

кафедрасы мөдире.
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Татар телем

Туган телем минем, ул гаҗəеп! 
Кече яшьтəн гашыйк иткəн тел. 
Əни җыры аша миңа иңгəн, 
Бишегемне нурлы иткəн тел.

Туган телем əни сүзе белəн 
Көн-төн була минем янымда. 
Үткəн тарих кайта, сурəт булып, 
Аһəң булып кайный канымда. 

Данлы гасыр истəлеге яши, 
Җиңү булып яши – сүнмəгəн... 
Балаларга рухи бөеклекне 
Җиткерəсе иде тел белəн!

Кадерле сүзлəр 

«Əни» сүзе – тəүге сүзем, 
Барысыннан кадерле.
Шул сүз өчен – үз телемə 
Рəхмəтем тау кадəрле! 

«Илем» сүзе – икенчесе, 
Газиз җирем була ул. 

Урман-сулар, кырларымның 
Киңлеклəре була ул!

«Туган телем» дигəн чакта – 
Ул була ныклы баскыч. 
Миллəтемнең бай тарихын 
Ачардай алтын ачкыч! 

Чын татар

Рəхмəтлемен тормышыма, 
Бəхетле язмышыма!
Чын татар булып кушылам 
Мəскəү-су агышына.

Əнис Шəймарданов,
шагыйрь, һəвəскəр композитор. Яңавыл – Мəскəү.
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Татар булып...

Яулар купса, атлар кирəк булган,
Җайдакларын көткəн яу атлары.
Һəрбер заман үзе тарих яза,
Һəрбер чорның үзенең татарлары.

Безнең тарих тирəн,
Тамырларын эзлəп табыйм дисəң –
Җире каты.
Кайчакларда бер арбада кайта
Батыр даны белəн яманаты.

Шанлы тарих чəнечкеле гөлдəй,
Чəнчеп ала үтеп йөрəклəргə.
Татар дигəн кызуканлык гүя
Тумыштан ук безнең күкрəклəрдə.

Тумыштан ук тынгысызлык бездə,
Тумыштан ук бездə ярсу йөрəк.
Мөһим түгел нинди чорда туу,
Татар булып гомер итү кирəк!..

Татар рухы һəм калəм

Болгавыр заманда
Котыра бураннар,
Җил дулый калада.
Кайгыдан туепмы,
Салкыннан куркыпмы,
Ай улый далада...

Салкыннан курыксаң,
Тумавың хəерле,
Ə тусаң –
Кайнарлык 
 бөркелсен рухыңнан.

Рух дилəр.
Кайда ул?
Татарның нык рухы ул кайда?
Җəлилдəдер, бəлкем,
Исхакый саклыйдыр,
Асрыйдыр аны Тукай да.

Татарның нык рухы 
 сизелə калəмдə:
Кылыч күк яра ул болытны.
Татарның рухы бар,
Бар аның калəме –
Син шуны, татарым, онытма!
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Татар, алга!

Караңгы төслəрне тарата,
Офыкта кызарып таң ата.
Йоклама, татарым, сагына ватаның!

Без монда чит түгел бу җирдə, 
Торып чык йокыңнан, тор, əйдə.
Чакыра безне таң, 
Татарым, тор, əйдə!
 
Ярсу йөрəк безнең тəндə,
Чиксез куəт безнең җанда.
Тарих ага безнең канда, 
Татар, алга, алга, алга!
Кояшның батырлык нурлары –
Татарның тарихи юллары!
Без суда һəм җилдə, без исəн бу җирдə!
 
Без монда чит түгел бу җирдə,
Əлəмең тибрəлсен күклəрдə.
Чакыра килəчəк,
Татарым, тор əйдə!

Артур Исламов музыкасы
Булат Ибраһимов, 

шагыйрь.

2021 елның 27 февралендə Рəшит Ваһапов фонды 
оештырган I «Яңа татар җыры» фестивале булды. 
Анда Булат Ибраһимов сүзлəренə, Артур Исламов 
музыкасына язылган «Татар, алга!» җыры беренче 
урынга лаек булды. Əлеге җыр бүгенге көнебезгə, 
халəтебезгə бик тə туры килə.
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Нишлəп əле без кимергə тиеш?!

Газиз татар халкым! Алдыбызда 
зур сынау тора: 2021 елның апрель аенда 
чираттагы җанисəп алу башланачак. 
Вазгыять гаять катлаулы. Татарлар 
Рə  сəй дəге сан буенча тоткан икенче 
уры нны саклап калырга тиеш. Шулай 
булачагына мин ышанам. Хəзер моны 
дəлиллəп бирергə тырышачакмын. Мин, 
ярты гасырга якын туган телебезнең 
нечкəлеклəрен, асылын яшь буынга 
укытучы, аның егерме биш елын күрше 
Удмуртиядəге югары, махсус урта уку 
йортларында, мəктəптə укучы балалар 
белəн эшлəгəн мөгаллимə буларак, бу 
мөрəҗəгатемне язганда үзем укыткан 
яшьлəрнең, балаларның күзлəрен күрəм, 

йөрəк тибешлəрен ишетəм һəм рухи дөньяларын тоям кебек. 
Үзем белем биргəн укучыларым – студентларның күңеллəре 
белəн миллəтебезнең бүгенгесенə һəм килəчəгенə битараф бул-
маганлыкларын сизəм.

Күпгасырлык бай тарихлы татар халкы моңа кадəр югалма-
ды, үз мəдəниятен, əдəбиятын, динен, үзенчəлеклəрен саклап кала 
алды. Шундый яшьлəр булганда алдыбызда торган җанисəптə 
без нишлəп əле кимергə, үзебезнең сан буенча тоткан икенче 
урынны башкаларга бирергə тиеш ди?! Моңарчы нинди генə 
катлаулы тарихи вакыйгалар булса да, без бирешмəдек, нык тор-
дык, сакланып калдык бит. Татар булу – туган халкың белəн бер 
телдə сөйлəшү ул. Телебезгə татарларның мəгънə коды салынган. 
Татар телендə сөйлəшү – үз халкың белəн тыгыз бəйлəнеш тə 
əле ул. Ышанып əйтəм: үземнең укучыларым – студентларым 
туган телебезне саклау өчен барысын да эшлəячəк. Үзлəре корган 
гаилəлəрдə дə, эшлəгəн мəктəп-бакчаларда да туган телебезне 
яратучы, белүче балалар үстерəчəклəр. Татарлар – күпмиллəтле 
Россиянең һəм күпмиллəтле дөньяның аерылгысыз бер өлеше. 
Аңлаган кешегə күпмиллəтлелек – Россия өчен зур бəхет ул. 
Күп теллəрне белү кешегə шəхес буларак үсəргə ярдəм итсə, ту-



31

ган телебез аша үз халкыбыз – татарлар белəн күзгə күренмəс 
җеплəр аша бəйлəнəбез.

Оптимист булуымның, татар халкының тарихтагы үз уры-
нын саклап калачагына ышанычымның зур булуына тагын 
бер җитди сəбəп бар. 2010 нчы елдагы җанисəп алуда үзем дə 
эшлəгəн идем. Яшəү урыным буенча участокта – Əгерҗедə 
500дəн артык кешене теркəгəн идем. Күпчелекнең «мин – татар, 
туган телем – татар теле» дип яздыруларына сөенеп йөргəн идем. 
Кайберəүлəрнең бюллетеньгə үз куллары белəн язып куюлары, 
яисə мин язганны укып караулары да исемдə. Быел, пандемиягə 
бəйле рəвештə, җанисəп вакытында сезне өегезгə килмичə 
генə санаулары ихтимал. Чын татар булырга, миллəтеңне кем 
итеп язганнарын участокка барып тикшерергə кирəклеген дə 
киңəш итəм. Үзегезнең кулыгызны куйганда бик игътибарлы 
булыгыз.

Газиз миллəттəшлəрем! Безнең татар халкының бик матур, 
тирəн эчтəлекле мəкале бар: «Аерылганны аю ашар, бүленгəнне 
бүре ашар». Шуңа күрə бердəм булыйк, бергə булыйк! Се-
бер, əстерхан, нугай татарларына һəм мишəр, керəшеннəргə 
бүленмик. Бөтен дөнья татарлары, барыбыз да Татарстанга йөз 
тотыйк, мəркəзебезне Казан дип белик. Татарның сан буенча 
күплеге – безгə көч-куəт өстəячəк, килəчəккə ышаныч бирəчəк 
һəм бердəмлегебезне күрсəтəчəк.

Вəсилə Хəкимова, 
ветеран укытучы.
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Без – горур, батыр татар балалары!

Кадерле миллəттəшлəр! 
Халкыбызның килəчəге барыбызны 

да борчыйдыр дип уйлыйм. Ун гасырдан 
артык дəүлəтчелек тарихы булган бөек 
татар халкы бит без. Халкым, синең 
шанлы тарихың əле бүген дə күплəрне 
рухландырып алга – бөек үрлəр яуларга 
өндəп тора.

Безнең бу табигый омтылышы быз – 
үзебез күзаллаганча миллəтебезне килə-
чəккə алып бару – күңел түрендəге хы-
ялыбыз. Дəүлəтебез гасырлар буена милли 

яшəешебезнең таянычы булып хезмəт иткəн. Бөек Болгар, Алтын 
Урда, Казан ханлыгы – мактанычыбыз, горурлыгыбыз. Бүгенге 
Татарстан Республикасы – Европа һəм Азия киңлеклəрендə чəчəк 
аткан татар дəүлəтлəренең дəвамы ул. Борынгы заманнан бик күп 
батырларыбыз, олы шəхеслəребез безгə якты үрнəк булып тора. 
Тиңдəшсез каһарманлыклар кылган, курку белмəгəн Идегəебез, 
Олы Мөхəммəтебез, Шиһабетдин Мəрҗани, Гаяз Исхакый һəм 
башка бик күп шəхеслəребез – горурлыгыбыз, мактанычыбыз! 
Хəзер дə яшьлəребез менə шул фидакарьлəрне күз алдына ките-
реп горурлансыннар, шуларга охшарга тырышсыннар иде.

Татар дəүлəтлəре җимерелеп, урыс дəүлəте сафына кер-
телгəннəн соң да, бик күп миллəттəшлəребез уртак дəү лəтнең 
дан-дəрəҗəсен күтəрүгə бик зур өлешлəрен керткəн. Шушы 
үткəн дүрт-биш гасырда татарның бик күп уллары һəм кызлары 
булдыклы һəм атаклы шəхеслəр булып барча дөньяга танылды. 
Байтагын чукындырып, исем-фамилиялəрен алыштырсалар 
да, халкыбыз хəтерендə алар татар буларак саклана. Аларның 
иң атаклыларыннан морза оныгы Борис Годунов, морза Ки-
риша Миникей улы – Кузьма Минин, Котдус улы – Михаил 
Кутузов, Ярослав өлкəсендəге Романов (Тутаев) татары Федор 
Ушаков, Александр Суворов, Денис Давыдов, Русиянең беренче 
прокуроры һəм юстиция министры Гавриил Державин, кенəз 
Юсуповлар, Аракчеевлар, Аксаковлар, Шереметьевлар һəм 
башкалар.
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Инде бу заманга кайтсак, Советлар Союзы Геройлары – Муса 
Җəлил, Александр Матросов, генерал Дмитрий Карбышев, 
Газинур Гафиятуллин; галимнəребез – Гыйлем Камай, Роальд 
Сəгъдиев, Рəшит Сөнəев; биючелəребез – Рудольф Нуриев, Ирек 
Мөхəммəдов; композиторларыбыз – Салих Сəйдəшев, Фəрит 
Яруллин кебек алтын баганаларыбыз бар. Аерым алганда, мин 
карендəшлəребез – артист һəм шагыйрь Георгий Ибушев, җырчы 
Вадим Захаров, авылдашым – Кайбыч районының Хуҗа Хəсəн 
авылы егете, композитор Владимир Мировоевлар белəн дə го-
рурланам!

Мондый абруйлы, моңлы, зур сəлəтле шəхеслəрнең исемле-
ген биредə əле шактый дəвам итеп булыр иде.

Əмма лəкин бездə – татарлар арасында – бердəмлек җитеп 
бетми. Без бер-беребезне кадерлəп, хөрмəт итеп, кирəк вакытта 
ярдəм кулы сузып җиткермибез, еш кына якындагы, күршедəге 
миллəттəшлəребезнең казанышларын күреп, куана-сөенə бел-
мибез, киресенчə, көнлəшə башлыйбыз. Көнчелек ул – безнең 
халыкның иң зур, иң куркыныч дошманы. Көнчелек дуамаллык 
белəн кушылса, бердəмлекне генə түгел, дəүлəтне һəм миллəтне 
дə үзара сугыштыра, җимерə.

Миллəттəшлəрем, шуны онытмыйк: əгəр дə күршеңнең 
ка за нышлары синең өчен маяк, өлге булып тормаса, татулык, 
туганлык, кардəшлек хисе тарала да бетə. Тарих битлəреннəн 
күренгəнчə, көнлəшү һəм комсызлык, яхшыны яманнан аера 
белмəү туганнарны гына түгел, дəүлəтлəрне дə үзара сугышты-
рып, җимереп бетергəн. Кайбер хан малайлары, бер-берсеннəн 
көнлəшеп, бер-беренə үч итеп, үз иленең, ватанының дошманна-
рына сатылган. Шундый фаҗигале хəллəр нəтиҗəсендə Алтын 
Урда һəм Казан ханлыгы җимерелгəн əнə. Дөресен əйтергə кирəк: 
миллəтебезнең – татар халкының килəчəге үзебезгə бəйле. Өйдə 
татарча сөйлəшмичə, балаларны урысча гына укытып, туган 
телебезне онытучылар елдан-ел арта, күбəя бара. Бу җəһəттəн 
Президентыбыз Рөстəм Миңнехановның туган телебезне як-
лауга, гамəлгə кертүгə багышланган дəүлəт программалары 
тормышка ашырыла башлады. Əмма лəкин үзебезнең иң көчле 
чиребезне җиңеп чыгар өчен һəрберебезгə үзен дəвалаучы табиб 
булырга кирəк. Халкыбызның бердəмлеккə омтылышы һəм көч-
куəте моңа җитə, минемчə.
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Шуның өчен без бергə һəм бердəм булырга тиеш. Типтəрме, 
мишəрме, татар керəшеннəреме, без барыбыз да – шушы бөек, 
горур татар миллəтенең балалары! Əйдəгез, бердəм булыйк, 
бергə булыйк, бер-беребезгə ярдəм итеп, дусларча яшик. Бергə 
булганда гына яшəү иркенрəк һəм җиңелрəк була. Телебезне, 
гореф-гадəтлəребезне, динебезне сакларга уңай шартлар туа. 
Якынлашып килгəн җанисəптə – халык санын алу чарасында 
актив катнашып, барыбыз да үзебезнең татар икəнлегебезне рас-
лыйк! Шулай миллəтебезнең һəм Татарстан Республикасының 
дəрəҗəсен тагын да югарырак күтəрергə ярдəм итик.

Вячеслав Данилов, 
туган як тарихын өйрəнүче.
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Ватан

– Бу кулларың артка бəйлəнмəгəн
Канга каткан куштан аркан белəн,
Карга бата-бата атламыйсың
Мылтык күзен тоеп аркаң белəн, –
Ташбака да калканыннан чыга,
Яшеренмə, энем, Ватаныңнан.

– Бу кулларым артка бəйлəнмəгəн
Канга каткан куштан аркан белəн,
Карга бата-бата атламыймын
Мылтык күзен тоеп аркам белəн, –
Ватаным дип утка керер идем,
Ватаным юк... чыкмыйм калканымнан!

– Бу күзлəрең кысып бəйлəнмəгəн
Ядрə төреп йөргəн киндер белəн,
Маңгаең да көлеп кенə тора –
«Бизəлмəгəн» арба кендегеннəн...
Без утларга кердек «Ватан» диеп, –
Татар башы шулай күндерелгəн.

– Бу күзлəрем кысып бəйлəнмəгəн
Ядрə төреп йөргəн киндер белəн,
Баш чүмечем чатнап чəрпəлмəгəн
Кара төндə арба кендегеннəн, –
Ватаным дип утка керер идем,
Ватан юк бит... бары күрше-күлəн.

– Син чамалап, энем. Чамалап син.
Остаргансың, – укып кайткансың да.
Надан башым белəн əйтсəм-əйтим:
Ватаным юк, дия шайтан гына.
Язмышың бар икəн – Ватаның бар.
Җаныңны бир, энем, Ватаныңа:
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Ватаным бар, диген... – булмаса да;
Ватаным бар, диген нишлəсəң дə;
Ватаным бар, диген... – йөнтəс Əҗəл
Посып яткан мылтык көпшəсенə! –
...«Ватаным» дип пышылдаган сүздəн
Тамыр җəя Ватан... – төшкə керə.

Габделнур Сəлим, 
шагыйрь, журналист.
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Татар

Идел-йортның нигезенə
Субай итеп кагылган ул.
Бу дөньяга тартар булып,
Татар булып танылган ул.

Татар булып яшəүлəре
Бу дөньяда кыен шуңа.
Шуңамы ул, субай килеш,
Сукбай кебек кыенсына.

Кыенсына үткəненнəн,
Үз-үзеннəн кыенсына.
Даруын да, агуын да
Йөрткəн садак-кынысында.

Бала кебек көлемсерəп,
Дала яткан кочагында.
Ятка – дару, агасына
Агу биргəн кайчагында.

Дəүлəт арты дəүлəт корган –
Булган шундый сəлəте дə.
Төшенмəгəн үзе лəкин
Дəүлəт тоту сəнгатенə.

Бүленгəнне бүре ашар,
Дия-дия бүленгəн ул.

Типтəр булып, башкорт булып
Исəн калган үлемнəн ул.

Исəн калган нугай булып,
Əйлəнеп йə керəшенгə.
Бүленгəн ул, бүлгəлəнгəн,
Инде вакыт берлəшергə!

Акбүз, диеп, тулпар, диеп
Атаган ул чаптарын да.
Мишəр əнə, лыкыр, дия
Безнең Казан татарын да.

Ничə гасыр шайтани рух,
Татар, диеп кыбырсына.
Бу дөньяда татар булып
Яшəүлəре кыен шуңа...

Газинур Морат, 
шагыйрь, журналист,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт 
премиясе лауреаты.
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Хəтерсезлек хəтəргə илтə

«Атлантида! Атлантида баткан. 
Эз калмаган бөек халыктан... 
Ə без – менə, без – бар, эз бар җирдə. 
Без батырган саен калыккан».

Татарларым! Казакъстанда туган, Татарстанның халык ша-
гыйре, Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты фронтовик 
Нури Газиз улы Арслановның (1912–1991) бу шигъри юллары 
бүген дə бик əһəмиятле. Ул татар халкының, аның катлаулы 
тарихының иң асыл сыйфатын ачып салган. Ни өчен, тарихи 
фаҗигалəргə карамастан, татар халкы бүген дə бердəм, көчле 
булып кала соң? Беренчедəн, аның тарихы бик борынгы гасыр-
ларга китə. Икенчедəн, нигезе белəн ул күптамырлы халык.

Татар халкы һəм аның бабалары Азия белəн Европаны 
берлəштергəн дəүлəтлəргə ия булган. Бу кыйтгаларда гомер сөргəн 
халыклар язмышында бабаларыбыз тарихи, мəдəни яктан тирəн 
эз калдырган. Болар – бер океаннан икенче океанга кадəр империя 
төзегəн, Европа халыкларын коллыктан азат итүне тизлəткəн, 
аларга бик күп яңалыклар алып килгəн Һуннар дəүлəте; бар 
төрки халыкларны көчле тормышчан идеологиясе, дине, язма 
культурасы белəн берлəштереп, халкына яшəргə көчле рух биргəн, 
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борынгы Иран, Византия кебек дəүлəтлəргə каршы торып, Бөек 
ефəк юлына хуҗа булган Бөек Төрки каганлыгы; ислам дине, 
аның бик югары үскəн мəдəниятен үзлəштергəн һəм үстергəн, 
бу казанышларны Киев (Борынгы) Русе дəүлəтенə дə тəкъдим 
иткəн, Европада беренче чуен койган, шəһəрлəр иленə əверелгəн 
(Gardarika) Болгар дəүлəте. Яңадан, югары баскычларда һуннар, 
борынгы төрки каганлыклары традиция сен кабатлап, Европа, 
Азия халыкларын берлəштергəн, үзенең цивилизациясен булдыр-
ган һəм аның аша күп халыкларга тəэсир иткəн, дөньякүлəм сəүдə, 
бизнес системасы үзəгенə əверелгəн Алтын Урда – татар дəүлəте. 
Алтын Урда чорында татар теле дөнья күлəмендə халыкара телгə 
əверелə, латин-татар, герман-татар, итальян-татар, фарсы-татар 
һ.б. теллəрдə сүзлеклəр төзелə. Алтын Урда һəм аның традиция-
се рус тарихына да хəлиткеч тəэсир ясый. Рус кенəзлеклəренең, 
кабилəлəренең берлəшүенə, чын мəгънəсендə беренче рус дəүлəте 
булган «Московская Русь (Московия)» оешуына китерə, соңрак 
Россиянең дəүлəт, гаскəр төзелешендə һ.б. Алтын Урда традициясе 
сизелерлек урын алып тора.

Татарларым! Татар халкының дөньякүлəм югарылыкта 
торган дəүлəтлəре булу Хəтере бүген дə татар халкының канына 
сеңгəн. Без хəзерге Россиядə «килмешəк» яки «чəчелгəн» халык 
түгел, хəзер планетаның сигездəн бер өлешен тəшкил иткəн, 
Россия дип аталган илнең күпчелек төбəгендə булган тарихи 
җиребездə яшибез. Россияне оештыруда татарлар да хəлиткеч 
өлеш кертə. Ул аның уртак Ватанына əверелə. Ливон, 1812 елгы 
Ватан сугышында һ.б. татарларның массакүлəм батырлыклары 
хакында хəбəрлəр күп чыганакларда урын алган. Шуңа күрə без 
бүген дə татарның шанлы тарихын кире кагарга тырышучыларга 
Г. Тукай сүзлəре белəн җавап бирəбез:

«Шул халыкныңмы хокукка хаккы юк? – 
Хаклыбыз уртак ватанда шактый ук!».

Татарларым! Икенче бер атрибутыбыз безнең туган телебез – 
Татар теле, аның тарихтагы урыны. Алда Алтын Урда чорында-
гы урыны хакында бераз сүз булды инде. Хəзерге үзбəк, казакъ 
кебек халыклар Урта гасырларга караган үз язма чыганакларын 
татар теленə якын тел аша ныграк төшенəлəр. Аңлашу ягыннан 
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төрки теллəрне дə якынайткан татар теленең бу сыйфаты əле 
XIX гасырда да гамəлдə була. Мəсəлəн, ул вакытта казакъ һəм 
үзбəк очрашсалар, үзара татар теленə якын телдə аңлашкан. 
Шулай итеп татар теле Россия империясендə күп халыклар өчен 
халыкара тел кебек булган. Шуның өчен генə дə туган телебезне 
саклап калу, аның функциональ мөмкинлеген киңəйтү иң берен-
че без-татарларның бурычы булып тора.

Татарларым! Татар халкының тагын бер сыйфаты – башка 
халыкларга, мəдəниятлəргə, диннəргə хөрмəт белəн карау, үзара 
хезмəттəшлек итү. Җучи Олысында нинди диннəн булуына 
карамастан, руханилар һəм, гомумəн, дингə бəйлəнешле барча 
кеше бөтен төр салымнардан азат ителə. Чит динне, аерым 
алганда православие динен хурлаган кешелəрне үлем җəзасы 
көткəн. Илнең башкаласы Сарай əл-Җəдиттə мəчетлəр белəн 
беррəттəн ислам дине дəүлəт дине булса да, костелларга, си-
нагог һ.б. га да урын булган. Көнбатыш Европа дəүлəтлəрендə 
моның капма-каршысы. Бу яктан əлеге традицияне дəвам 
иткəн хəзерге Казаныбыз, Татарстанның башка шəһəрлəре 
күз алдына килə.

Татарларым! Безнең бабаларыбыз дөньякүлəм əһəмиятле 
һөнəрчелек, икътисад, сəүдə, дин, мəдəният, мəгърифəт үзəклəренə 
əверелгəн зур-зур шəһəрлəр корганнар. Мəсəлəн, 30 елдан артык 
Болгар шəһəрен өйрəнгəн Мəскəү университеты профессоры 
А.П.Смирнов шəһре Болгарны Көнчыгыш Европаның иң матур 
һəм цивилизацияле шəһəрлəреннəн берсе буларак тасвирлап, 
сүзен «бла го ус т рой ст во го ро да, его чис то та и ряд об ще ст вен ных 
по стро ек и со ору же ний на мно го пре вос хо ди ли боль шин ст во 
ев ро пей ских го ро дов той эпо хи» дип тəмамлый. Алтын Урда 
башкаласы Сарай əл-Җəдит тə ул чор сəяхəтчелəрен зурлыгы, 
төзеклеге белəн таң калдыра. «Золотая Орда в эту пору дей-
ствительно могла гордиться своей столицей и её инженерами», – 
дип яза бу шəһəрне өйрəнүче галимнəрнең берсе Ф.В. Баллод. 
Бу шəһəрлəрдə астрономия, математика, география, медици-
на фəннəреннəн ачышлар ясыйлар. Җəмигъ мəчетлəрнең үз 
обсерваториялəре, астрономнары була.

Татарлар соңгы вакытта күп миллəтлəрдəн торган шəһəр 
халкының берсенə əверелеп бара. Башка уңайлыклар, мөм-
кинлеклəргə ия булу белəн бергə, шəһəр шартлары телебезне, тра-
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дицион мəдəниятебезне саклап калуда зур кыенлыклар китереп 
чыгара. Безгə бу шартларда да татарны татар иткəн сыйфатларны 
ничек саклап калу мəсьəлəсен ачыкларга кирəк.

Татарларым! Татарның бер гүзəл сыйфаты – борын-борын-
нан югары язма мəдəнияткə ия булу. Аларның аң-белемгə омты-
лышы, күп теллəр белүе («татарга тылмач кирəкми») татарлар 
өчен бик авыр булган чорларда да, хəтта чит ил сəяхəтчелəрен дə 
сокландыра («во всей деревушке есть особливая храмина и шко-
ла, в селениях есть школы». И.Г. Георги һ.б.). Татар тормышын 
эчтəн белгəн күренекле шəхеслəр дə («сплошь все грамотное». 
П. Знаменский), «Народ более образованный, нежели некото-
рые даже европейские. Татарин, не умеющий читать и писать, 
презирается своими земляками и, как гражданин, не пользуется 
уважением». (Карл Фукс) ассызыклап язганнар. 1926 елда беренче 
совет халык санын исəплəү нəтиҗəлəре татарларның барча СССР 
халыклары арасында грамоталылык ягыннан беренче урында 
булуларын күрсəтте.

Татарларым! «Кырмыска шикəр тəмен ничек белə, болгар-
лар да сəүдə тəмен шулай белгəннəр», – дип яза тарихчы, дин 
əһеле Ризаэтдин Фəхретдинов. Əле XIX гасырда да татарның 
бер эпитеты «сəүдəгəр» була. Казан урамыннан бер татар килə 
икəн, рус: «Вон идет купец», – дигəн.

XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр башларын без, үзенə күрə, 
татарның бер классик чоры, дибез. Берничə гасыр артта калуны 
кичергəн халык ургылып тарихи мəйданга чыга. Берничə га-
сырлык артталыкны дистə елда бетереп, Россия империясенең 
иң алга киткəн халыкларыннан берсенə əверелə. Россиянең бар 
татарларын берлəштергəн миллəт оеша. Татар буржуазиясе бар 
төрки, мөселман халыкларның мəнфəгатен яклаган демократик 
«Иттифак» партиясен оештыра, үз делегатларын Россия Дума-
сына сайлый. Татар сəүдəсе, сəнəгате күп ташламаларга ия рус 
конкуренциясенə каршы тора алган. Россия татар үзəклəрендə 
профессиональ театрлар, алдынгы мəктəплəр барлыкка килə, 
дистəлəгəн татар газеталары, журналлары чыга. Бу онытылган 
сыйфатларны, традициялəрне безгə яңа шартларда тергезергə, 
үстерергə кирəк.

Татарларым! 2020 елда Бөек Җиңүнең 75 еллыгы зурлап 
бəйрəм ителде. СССРның күплəгəн башка халыклары белəн 
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беррəттəн, татарлар 1921–1922 еллардагы ачлыкта өчтəн бер өле-
ш ен югалтса да, татарлар Җиңү өчен «үзеннəн атом-төш энергия  -
сен чыгарган дəрəҗəдə» көч кертте. Сугышта катнашканнарның 
яртысыннан артыгы, илебез азатлыгы өчен башларын салып, 
сугыш кырларында ятып калды. 200гə якын татарга Советлар 
Союзы Герое исеме бирелде (бу халык санына туры китергəндə 
иң югары процентка якын). Татар сугышчыларының батырлыгы 
хакында күп мемуарларда язылды. Мəсəлəн, Советлар Союзы 
маршалы И.С. Конев болай дип язган: «Татарстанда туган егетлəр 
арысланнар кебек сугышалар». Шулай ук Советлар Союзы мар-
шалы Р.Я. Малиновскийның сүзлəре кызыклы: «Я, как старый 
солдат, много видел на фронте бойцов и командиров-татар и 
всегда восхищался их непреклонным упорством, железной во-
лей в бою. Этот народ снискал к себе уважение за выдающееся 
мужество...», – дип язды. «Воины-татары на полях сражений 
проявляли лучшие качества народа – великую любовь к родине, 
ненависть к врагу, презрение к смерти во имя победы, мужество и 
храбрость, выносливость и умение переносить любые трудности 
и лишения» (Маршал Л.А. Говоров). Бу – чын хакыйкать. Бөек 
Тукаебыз язганча:

«Без сугышта юлбарыстан көчлебез,
Без тынычта аттан артык эшлибез».

Татарларым! Минем өчен татар халкы төрледəн-төрле иң 
матур чəчəклəрдəн торган тазə бəйлəм кебек. Без Себердəнме, 
Əстерханнанмы, Касыймнанмы, Ногайданмы, Мəскəүдəнме, Кы-
рымнанмы, без мишəрме, типтəрме, казанлымы, керəшенме – без 
бербөтен Татар исемле гүзəл, кабатланмас букетның чəчəклəре. 
Аның бер генə чəчəген өзсəң дə, тулы чəчəк бəйлəменə зыян килə. 
Без аны күз карасыдай саклыйк. Бабалар өненə колак салыйк. 
Монда язылганнарны булса да балаларыбызга, оныкларыбызга 
җиткерик.

Гамирҗан Дəүлəтшин, 
тарих фəннəре докторы, КФУ профессоры,

 Болгар белеме, инновациясе һəм культурасы академиясе 
академигы (Болгария Республикасы).
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Туган тел

И туган тел, и матур тел...
Г.Тукай

И туган тел, үпкəлəмə,
Син инде матур түгел,
Чит телдə сүгенə торгач,
Пычраттык сине бүген.

И туган тел, рəнҗисеңдер,
Нишлəттегез мине, дип,
Рəнҗемə син, без авыру –
Бездə милли менингит.

Сөйлибез, имеш, кемнəрдер
Киткəннəр урлап сине,
Юк, үзебез күмдек чүпкə,
Чит итеп, хурлап сине.

Син түзəрсең, əмма тарих
Гафу итсə ярый ла –
«Соска» диеп имезлекне
Каптырабыз сабыйга.

И туган тел, синдə булган
Иң тəүге кылган догам,
Тик «брат» диеп эндəшə
Казанда торган туган.

И туган тел, үпкəлəмə,
Гəрчə моңа хаклы син,
Əнкəй биргəн имезлек күк,
Ни дисəң дə, татлы син!

Гарифҗан Мөхəммəтшин, 
шагыйрь,

Татарстанның атказанган мəдəният хезмəткəре.
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Безнең юлымыз

Киң Русиянең өлкəлəренə җəелгəн 
төрек-татар баласын без килəчəктə 
мəдəни бер миллəт булып яшəвен 
күрəсемез килə. Күп миллионнарга 
саны ирешкəн бу халыкны мөселман 
динендə улдыгы хəлдə, каумиятен 
(миллилеген) югалтмадыгы хəлдə, 
Аурупа мəдəниятен кабул итеп, шул 
мəдəниятне үз рухына сугарыр, шул 
мəдəнияттəн үзенең хəятына кирəкле 
көчлəрне сайлап ала белер, дип ыша-
намыз.

Килəчəктəге тормыш тартышлары элгəреге замандагыга 
караганда йөз мəртəбə, мең мəртəбə авыр буласын күземез берлəн 
күреп торганда, иске замандагы кебек, үземезнең иске-москы 
мəгълүматымыз, иске-москы мəдəниятемез, чери башлаган йо-
ламыз, черегəн гадəтемез берлəн генə күрше миллəтлəр алдында 
үземезне сакларга көчемез йитешүенə инанмыймыз.

Күрше халыклар эчендə эреп бетмəс өчен, тирə-юнемездəн 
дөбердəп килə торган Аурупаның мəдəнияте, гыйлеме, тиҗа рəте, 
һөнəре, əдəбияты, музыкасы, фəхеше, ялганы, шарлатанлыгы 
алдында күмелеп калмас өчен, без күршелəремез коралланган 
корал берлəн кораллануны лязем табамыз. Эремəс өчен, бетмəс 
өчен, үземезне үз милли гөруһ эченə тыгарга, милли күбə (сугыш 
киеме) тимерен кияргə фарыз дип ышанамыз вə шул күбə тиме-
рене элгəреге замандагы тутыгуларыннан арчу лязем, шуның 
череклəрен яңгы корыч, яңгы милли тимер берлəн сиплəү фарыз 
дип белəмез.

Шуның өчен безнең хəзерге матбугатымыз, əдəбиятымыз, 
мəктəбемез, мəдрəсəмез, җəмгыятьлəремез, театрымыз, му-
зыкамыз, тиҗарəтемез вə бөтен иҗтимагыятемез шул милли 
күбə тимерен ныгытырга корал булырга тиеш дип иман итəмез. 
Шуларның һəммəсен Русиядə төрек-татар баласының хəят тар-
тышуында, мəдəни ныгуында көчлəнүенə хезмəт итəргə тиеш, 
дип катгый итеп əйтəмез.

Менə шул юлга хезмəтне милли хезмəт итеп таныймыз, 
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шул юлда тырышып көч сарыф итүне җəмгыятькə хезмəт 
дип аңлыймыз, шул юлда сарыф иткəн көчлəрне, түгелгəн 
гайрəтлəрне тəкъдир итəмез.

Шул юлда хезмəт иткəн затны, кирəк, ул бер мөгаллим 
булсын, кирəк, ул бер мөдəррис булсын, кирəк, ул малы берлəн 
халкына хезмəт итə торган аңлы мөселман булсын, кирəк, милли 
сəхнəсен тудырырга тырышучы бер артист булсын, кирəк, мил ли 
моңны бүлəк иттереп калдырырга тырышучы музыкант булсын, 
кирəк, халыкның рухында исламиятнең нигезлəрен ныгытучы 
имам булсын, безнең сафдашларымыз, безнең иптəшлəремез, 
безнең берлəн бергə баручы юлдашларымыз дип белəмез. Ку-
лымыздан килгəн мəгънəви көчне аларга бирергə тырышамыз, 
эчемездəн генə булса да аларга рəхмəт тавышларын əйтеп тора-
мыз.

Лəкин шул милли гаягə (телəккə) омтылганда, шул милли 
киемне төзəтергə тырышканда, ямауга куелачак материаллар-
ны без бик нык күздəн кичерү, милли күздəн кичерүне лязем 
табамыз.

Шуның өчен бара торган юлымыздагы һəммə борылгычлар-
да, юлның һəммə аерылышларында туктап торып, кайсысы 
безнең максатка илтə, кайсы кара урманга кертə, кайсы карак-
лар, качкыннар оясына төртелə дип тукталып торамыз, торырга 
мəҗбүрият хис итəмез.

Шуннан соң юлның матураеп ком сибелүенə карамаенча, 
юл буендагы утыртылган агачларның матураеп, күлəгə биреп 
торуларына гына кызыкмаенча, бабайлар кайдан йөрделəр 
икəн, ничек хəрəкəт иттелəр икəн дигəн уйга төшəмез. Аларның 
ислəрен иснимез, аларның тарихи вакыйгаларын хəтерлимез.

Күз алдымыздагы Касыйм ханнары, мирзаларының рус 
князьлəренең бармак ишарəлəре берлəн хəрəкəт итүлəре, Казан 
халкының җиңгелгəннəн соң, керпе кебек бөтəрлəнеп ятып, үз 
эчендəге куəт берлəн генə күршелəргə һичбер төрле таянмаенча, 
үзен-үзе саклавын хəтерлимез. Шуннан соң чыккан нəтиҗəлəрне 
күздəн кичерəмез.

Касыйм мирзаларының халыкларына иткəн хезмəтлəре – 
Казан, Əстерханны руска алып бирүе...

Казанның иткəн хезмəте – үз эчендə үзен-үзе динендə, үз 
миллəтендə саклап килүе.
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Тарихның башка сəхифəлəрен ачамыз. Күз алдымызга төрек 
йилкəсенə арка таянган Багдад хəлифəте, чит мəмлəкəтлəргə 
арка таянган төреклəрнең əхраре фиркасе (аксөяклəр төркеме), 
дахили идарəсендə күрше кавемнəрнең ишарəсе берлə йөрүче 
миллəтлəр килə.

Нəтиҗə һəммəсендə дə бер.
Шуннан үземез өчен бер фикер чыгарамыз: безгə үземезнең 

мəдəни яшəвемездə үз көчемезгə генə ышанырга кирəк, үз 
халкымызның гына матди-мəгънəви көче берлəн барырга ты-
рышырга кирəк.

Менə шул ноктадан карап, без күршелəремезнең кара-
груһларына арка таянып эшлəргə телəгəн бүлекне, халыкны иң 
əүвəл хата итə дип, юлыннан чəвермəкче буламыз. Шул юлда 
гыйнад итсə (каршы торса), тискəрелек күрсəтсə, халкыбызга 
хыянəт итə дип ышанамыз.

Казан тирəсендəге муллаларның, үрəдник-фəлəн берлəн 
танышып, донослы юлга кертеп йибəрүлəрен, сагыялəрен 
(əлəклəрен) без милли җинаять итеп хисаплыймыз.

Безнең бер миллəт булып яшəвемезгə дошман даирəлəргə 
арка таянып, иптəш булып мəйданга чыгарга телəгəн фиркалəргə, 
бүлеклəргə сатлык-хаин дип ышанамыз, иман итəмез.

Шундый бозыклыклар халык арасында җəелмəсен өчен, 
аларны мөмкин кадəр баштан ук бетерергə тырышамыз, чит 
көчкə таянып түгел, халкыбызның милли аңына таянып, шулар-
ның дошман көчлəре, иң тугрысы, безгə дошман көчлəрнең 
кораллары икəнен күрсəтергə, аңлатырга тырышамыз, шуны 
аңлатуны үземезнең милли бурычымыз дип ышанып эшлимез. 
Безнең фикеремезчə, əле безнең милли могадəлəмез (тигезлегебез) 
савыгып йитмəгəнгə, милли күземез үткерлəнеп өлгермəгəнгə, 
һəрбер хəрам эшне кычкырып əйтеп, халыкның дикъкатен җəлеп 
иттерүне лязем табамыз.

Без, əле халык үзенең аңы берлəн кайсысы яхшы, кайсы 
ярыйсысын, кайсысы начар икəнен аерып бетерерлек хəлгə 
килмəгəнгə, халыкның шул аңын бутый торган һəрбер хəрəкəтне 
тəнкыйть итəмез.

Белгəнемезне əйтəмез, гыйнад иткəн кешелəрнең алган 
юллары милли юлга зарарлы икəнен кычкырып əйтүдəн һичбер 
тартынмыймыз.
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Шуның өчен милли агачымызның тамырын кисəргə 
җыелган берничə хаинның балтасына, кемгə генə сап булырга 
телəсə дə, аның былчырак максатка хезмəт итүен белдерəмез, 
игълан итəмез, халыкны агяһландырыр (искəртер) өчен шулай 
итүне үземезгə лязем табамыз.

Шул эшлəрне һичбер кешегə шəхси дошманлыктан яисə 
бер-бер төрле зурмы, кечкенəме матди мəнфəгать артыннан 
эшлəмимез, милли идеалымызны саклау өчен лязем дип 
ышанганга, вөҗданы миллиямезнең кушуы буенча эшлимез. 
Миллəтемезнең килəчəге алдында өстемезгə фарыз булган бу-
рычны үтимез.

Килəчəк буынның лəгънəтеннəн котылыр өчен, хəзерге 
буынның саңгырау колагына азан кычкырамыз.

Əлхəмделиллаһ, моңганчы караңгы көндə дə, карлы-бозлы 
ягъмур яуганда да без азан вакыты йиткəнен онытмадык.

Аллага шөкер, нинди авыр көннəрдə дə дошман көчлəре 
алдында тибелеп-сыгылып, милли рəзалəт (хурлык) япмадык.

Халкымызга иманымыз – алган юлымызның тугрылыгына 
иманымыз безне килəчəктə дə шул сəфалəт (түбəнлек), рəзалəттəн 
саклаячактыр.

Гаяз Исхакый, 
язучы, 

җəмəгать эшлеклесе, мəгърифəтче.
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Дəүлəт теле

Татар теле – дəүлəт теле,
Дəүлəте – Татар иле.
Татар теле борынгы –
Аңа төрки чагында ук
Бөек тарих орынды.

Татар теле – шигырь теле,
Мəзəк теле, җыр теле.
Иллəр гизеп йөрсен ул –
Халыкара билге алган
Ундүрт телнең берсе ул!

Татар теле – татлы тел,
Ул яхшылык яклы гел.
Татар теле – дəүлəт теле,
Ул шөһрəтле, шəүкəтле.
Татар теле дəүлəтле!

Татар җыры

Офыкларда иңри безнең моңнар,
Илдəн илгə яңг(ы)рый татар җыры.
Йөрəклəрне җилтерəтеп үтə,
Күңеллəрне өтə кайнарлыгы.

Тынып тыңлый аны Себер, Сембер,
Урал, Уфа, Казан, Оренбуры.
Мəскəү, Кырым, Төрек җирлəренə
Ак моң булып ята татар җыры.

«Татар бугазы»ннан чыккан бу җыр,
Кичеп Амур, Кавказ, Карпатларны –
Сəяхəтче Синдбад кебек иңли
Дəрьяларны, иллəр, бар якларны.
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Тарихтагы күпме бөек эшлəр
Онытыла – тузгый хəтер оны...
Тик көчəя генə бара җирдə
Татлы татар җыры, татар моңы.

Тукта... Тыңла... Əнə татар моңы...
Кыйтгаларга иңə безнең җырлар.
Татар бугазыннан чыккан бу көй 
Чорлар бугазында мəңге чыңлар!

Татар гимны

Татар җыелган җирдə
Бəйрəмсез булмый бер дə.
Ике татар – бер базар,
Базарда теллəр язар.

Җəйнең матур көнендə,
Илнең бөтен җирендə,
Җыелышып, татарлар
Сабан туе ясарлар.

Анда да бергə-бергə,
Монда да бергə-бергə,
Кайда да бергə-бергə –
Татар бергə гомергə!

Татар җыелган җирдə
Мəзəксез булмый бер дə,
Дəмəксез булмый бер дə,
Бəйрəмсез булмый бер дə,
Татар боекмый бер дə...

...Ул бары тик моңлана,
Шул моңы – ГИМН аңа.



50

Татар кешесе

Болгарында болганган,
Билəрендə биртелгəн,
Сараенда саргайган,
Суварында сызланган –
Синдер, татар кешесе!

Себергə себерелгəн,
Чилəбедə чилəнгəн,
Оренбурда орылган,
Каргалыда каргалган –
Синдер, татар кешесе.

Мəкəрҗəдə мекердəп,
Истанбулда ысланып,
Үзбəклəрдə үзгəреп,
Кырымнарда кырылып
Беттең, татар кешесе.

Французга яу чаптың,
Германга да яу чаптың –
Ул иллəрдə ни таптың?
Күп вакытта үз җиреңнəн,
Иделеңнəн, үз өеңнəн,
Илеңнəн колак кактың,
Яугир татар кешесе.

Рудасын да син чаптың,
Күмерен дə син чаптың,
Балыгын да син тоттың,
Нефтесен дə син таптың.
Үз-үзеңə суыгаяк, 
Зимагур дип ат тактың,
Шаян татар кешесе.

Мəскəүдə бар үз өең,
Киевта бар үз көең.
Балтыйгында балкыйсың.
Чит җирдə дə туган телне,
Туган көйне ятлыйсың,
Моңлы татар кешесе.

Фин иле, япон иле,
Болгар һəм румын иле –
Барында да килмешəк,
Күчемсəк һəм йөремсəк
Булдың, татар кешесе.

Болай каңгырап йөрмə,
Кайт син туган илеңə,
Борынгылар түренə.
Бит куй Идел җиленə,
Баш куй Болгар җиренə,
Əйдə, татар кешесе!
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Юлың якты

Чал тарихның иң-иң түреннəн мин
Карыйм: юлың якты.
Бер баһадир булып күренəсең,
Бөек татар халкы.

Пугачларга əйткəн бəетлəрең,
Җыр-моңнарың татлы.
Батыр да син, эшчəн, киң күңелле,
Бөек татар халкы.

Мактауларга мохтаҗ түгелсең син,
Тик мактауга хаклы.
Илгə Җəлил кебек уллар биргəн
Бөек татар халкы!

Һəр туганың кебек көчле, зирəк,
Уңган син, талантлы,
Җир шарының шанлы бер баласы,
Бөек татар халкы.

Намусың ак тарих каршысында,
Йөзең ачык, якты.
Килəчəккə кыю атлап кер син,
Бөек татар халкы!

Тарих сулышы

«Һунчылар», «монголчылар», «болгарчылар», «татарчылар», 
«мишəрчелəр», «керəшенчелəр» һəм башка... «чы-че»лəр дип, ту-
ган халкыбызның гүзəл төркемнəрен бер-берсенə каршы куюны 
максат иткəн тарихи эзлəнүлəр алып баручы, махсус рəвештə 
тарихчылар сугышы оештыручы, ягъни булмаган сугышны 
бар итеп күрсəтергə омтылучы галимнəрнең матбугатта дөнья 
күргəн фəнни хезмəтлəре турында уйланып...
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Тарихны без төзибез бит...
Без – кешелəр, без генə!
Чып-чын тарихны белəбез
Тик без үзебез генə!
Юк, булалмый Җир йөзендə
Тарихчылар сугышы!
Тарихчылар түгел лə ич –
Халык – тарих сулышы!..
Кытай «та... та...»лары да без!
Һуннары да,
Төркилəр дə,
Болгарлар да,
Татарлар да – без генə!
Тарихчылар, буталмагыз –
Без бит үзебез генə!
Түмəне дə,
Модəсе дə,
Аттила да,
Кубрат хан да,
Чыңгыз хан да,
Батые да,
Идегəй дə,
Галимбəк тə,
Мөхəммəт тə,
Шəймиев тə,
Миңнехан да –
Без ул, бары без генə!..
Шушыны расламаучылар
Яисə аңламаучылар
Тарихчылар – сез генə...

Без булмасак, каян чыккан
Алып батыр,
Күлтəгиннəр,
Кол Галилəр,
Сараилар,
Мөхəммəдьяр,
Каргалыйлар,
Имəнилəр,
Кандалыйлар,
Мəрҗанилəр,
Җəмəлҗəннəр,
Фəхретдиннəр
Һəм Тукайлар,
Дəрдемəндлəр,
Кариевлар
Һəм Камаллар,
Һади Такташ,
Салих Сəйдəш,
Хəсəн Туфан,
Урманчелар,
Сибгат Хəким,
Еникилəр,
Юзиевлəр,
Фəйзуллиннар
Һəм башкалар, һəм башкалар?!
Чынбарлыкта була алмый
Тарихчылар сугышы...
Тарихчылар түгел лə ич –
Без бит тарих сулышы...
Халык – тарих сулышы!..

Гəрəй Рəхим, 
шагыйрь, Татарстанның халык язучысы,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Будьте с нами, будьте как мы 

Работа в «Штабе татар Москвы» 
стала для меня уже практически 
жизненной миссией. Я родилась и 
выросла в Казани, после оконча-
ния КНИТУ переехала в Москву и 
практически сразу познакомилась 
со штабом. Подкупила эта особен-
ная атмосфера, в которой ко всем 
относятся с теплом и заботой, и 
всегда готовы во всём помочь. Став 
координатором общественной орга-
низации, я поняла, каким большим 
и важным делом мы занимаемся. И 
мне очень приятно уже шесть лет 
быть частью деятельности, которая 
помогает сохранить язык и культуру 
моей нации. 

Для себя я определила два основных направления: коорди-
нация мероприятий «Штаба татар» и создание татарской среды 
для молодёжи. Меня беспокоит ситуация в Москве – многие 
татары приезжают учиться в Москву, но огромный мегаполис 
буквально стирает национальную идентичность, и татары очень 
быстро ассимилируются в русскую среду. Я ничего не имею 
против русских, мне больно видеть, что молодые люди забывают 
язык, стесняются говорить на нём, бывает, что скрывают свою 
нацио нальность, потом создают семьи с русскими, и на этом 
нить принадлежности к татарам часто рвётся.

Поэтому я понимаю, как важно, чтобы у каждого татарина 
в Москве было место, где он сможет пообщаться на татарском, 
вспомнить традиции, узнать историю своего народа, встретить-
ся с людьми, которые смогли стать известными, значимыми 
людьми, но при этом сохранили свою татарскую идентичность. 
Для этого мы ведём экологичную пропаганду среди молодёжи, 
стараемся привить интерес и стремление сохранить в себе всё 
татарское через их участие в мероприятиях и встречах. Ежегодно 
проводим массу интересных и познавательных событий для всех 
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поколений, ещё и потому что видим важность преемственности 
поколений. Это тренинги, культурные мероприятия, знакомства 
с писателями, историками, учёными, офицерами, политиками, 
журналистами, хазратами, теологами, молодёжными лидерами. 
У нас регулярно проходят традиционные Аулак өй, конкурсы, мы 
вместе ходим на экскурсии, концерты, на спектакли татар ских 
и башкирских театров, болеем за татарстанские спортивные ко-
манды. Я стала президентом клуба болельщиков команды «Неф-
техимик», каждый месяц мы собираемся на стадионах Москвы и 
Подмосковья, чтобы поддержать спортсменов различных видов 
спорта; хоккей, регби, волейбол – это наша гордость. Ещё у нас 
уже почти три года каждую среду собирается интеллектуальный 
клуб «Татар-Мафия», в этом сообществе уже более 500 человек, а 
игра в мафию идёт на нескольких языках, для игры на татарском 
есть специальный разговорник – так через игру люди приобща-
ются к изучению языка. Мы ездим в путешествия, участники 
наших клубов «Гиппократ», «Офицерское собрание», «Клуб 
краеведов», «Милли калəм» находят общие интересы, создают 
совместные бизнес-проекты и молодые семьи. Жизнь в «Штабе 
татар» кипит во всех направлениях.

Не могу не сказать о нашей благотворительной деятель-
ности, в которую активно вовлечена молодёжь. Мы помогаем 
мечетям, детдомам, хоспису, пенсионерам, собираем средства 
детям на лечение. Я считаю, что молодёжь, которая умеет по-
могать нуждающимся, станет достойными взрослыми, зрелыми 
людьми, которые будут полезны своей республике и стране. 
С девушками мы говорим о духовных ценностях, рассказы-
ваем, что такое ислам, о роли мужчин и женщин, о семейных 
ценностях, каждый год проводим для всех желающих «Первый 
намаз».

Мы не замыкаемся на Москве, по нашему примеру созда-
ются татарские молодёжные организации в других городах и 
республиках. Я встречалась с ними, чтобы передать наш бога-
тый опыт, была в Санкт-Петербурге, Уфе, Сергаче, Дагестане, 
впереди целый список поездок и встреч. Я рада, что к «Штабу 
татар» прислушиваются, приглашают выступить на телевидении, 
берут интервью в газетах и журналах, мы много пишем на своём 
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сайте и размещаем информацию на каналах в соцсетях, везде я 
регулярно обращаюсь к молодёжи и студентам. 

Всё это часть моей работы и моей миссии – вместе с акти-
вистами «Штаба татар Москвы» сделать всё, что в наших силах, 
чтобы татарский язык и богатое историческое наследие татар-
ского народа не исчезли, чтобы наши дети, внуки и правнуки 
могли общаться на родном языке, знали свои традиции и были 
достойными этого наследия. Я хочу сказать всем татарам: толь-
ко наша активность, наши действия помогут сохранить то, что 
нам передали старшие поколения; нельзя сидеть сложа руки и 
ждать чьих-то решений. Мы сами своими делами или молчанием 
решаем судьбу своего народа. 

Гульнара Яруллина, 
координатор «Штаба татар Москвы».
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Татарлар – бөек халык, шуны онытмыйк!

Безнең борынгы бабалары-
быз Төрки каһанлыклар чорла-
рыннан ук бик билгеле атаклы 
кабилəлəр рəтендə булганнар һəм 
шул дəверлəрдəн башлап гел төрки 
дəүлəтлəрне җитəклəгəннəр. Əйтик, 
əле монголлар күтəрелгəнче, 
алар Кимак каһанлыгы башында 
торган элитар төркемне тəшкил 
иткəннəр, ул дəүлəт җимерелгəч, 
XI–XII гасырларда Хəрəземшаһлар 
дəүлəтендə зур роль уйнаганнар, 
соңгы буын – хəрəземшаһлар, гомумəн, шул кимак-татарлар 
ара сыннан чыгучылар булып, аларның армиялəре, урында-
гы хөкемдарлары да алардан иде. Гомумəн, көнчыгыш кып-
чаклар – нəкъ шуларның башка атамасы кимаклар – татар 
кабилəлəре тарафыннан җитəклəнеп, монгол яуларына кадəр 
Төньяк Ауразия далаларында хөкем иткəннəр, алар Җаек–Ык 
елгаларына кадəр үтеп кергəннəр.

Шунлыктан, монгол яуларыннан соң барлыкка килгəн Ал-
тын Урда дəүлəтендə дə татарлар-кыпчакларны алардан аерып 
карап булмый – төп урынны алып, тиз арада чагыштырмача аз 
санлы монгол элитасын эретеп, бу гаять зур империяне татар-
ныкы иткəннəр. Өч йөз елга якын яшəгəн ул дəүлəтнең исеме 
дə «Magna Tartaria», ягъни «Бөек Татар иле» булып, Ауропа 
галимнəре ясаган карталарда XVII–XVIII гасырларга кадəр 
сакланган һəм Русиянең икенче исеме буларак йөргəн. Шуннан 
татарларның Төньяк Ауразиядə тоткан урыннары бик ачык 
күренə. Əле бит XV–XVI йөзлəрдəге татар ханлыкларын һəм 
аерым башка билəмəлəрен дə (Олы Урда, Нугай Урдасы) истə то-
тарга кирəк, чөнки алар йөз елдан артык дəвердə рус кенəзлеклəре 
һəм Мəскəү дəүлəте белəн үзара нык мөнəсəбəтлəрдə яшəгəннəр, 
Тукай əйтмешли, «тел, лөгать вə əхлак алмашу» дəрəҗəсенə 
барып җиткəннəр. Моның шулай икəнлеген рус телендəге бик 
əһəмиятле татар сүзлəре ачык күрсəтеп тора (деньги, базар, кир-
пич, таможня, ям/ямщик, майдан һ.б. бик күп төшенчəлəр).
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Русия эченə кергəч тə татарлар бу дəүлəттə əһəмиятле роль 
уйнаганнар – сугышларда катнашканнар, дипломатик вазифалар 
башкарганнар, Урта Азия халыклары белəн сəүдə эшлəрен алып 
барганнар. Ə инде XVIII–XIX гасырларда Русия империясенең 
дəүлəт сəясəтендə гаять зур урын тоткан «көнчыгыш халыкла-
ры» белəн идарə итү буенча яңа үрнəклəр эшлəүдə дə татарлар 
булышкан, аның үзəге булган җəдиди ислам тəгълиматын эшлəп 
чыгарган.

Соңгы гасырда безнең миллəттəшлəр Совет власте яшəсен 
һəм үссен өчен көчлəрен, гомерлəрен дə кызганмаган. Мəсəлəн, 
Бөек Ватан сугышы дəверендə 200000 татар сугышчысы илне 
саклап, сугыш кырларында ятып кала. Сугыштагы батырлык-
лары һəм хезмəттəге уңышлары өчен герой исемен һəм орден-
медальлəр алган миллəттəшлəребез күпме?! Бихисап алар.

Барысын да җыеп карасак, нəтиҗə бер генə: татарлар – тарих-
та эзле, югары мəдəниятле, бөек миллəт! Без бу турыда берва-
кытта да онытырга тиеш түгел. Шуңа күрə күп гасырлардан 
килгəн «татар» исемен горур йөртеп, алдагы халык исəбен алу 
вакытында да һич икелəнүсез үзебезне тарихи атамабыз белəн 
билгелəп язылыйк. Онытмагыз: миллəтебезнең Россия Федера-
циясе кысаларында сан ягыннан икенче урынны саклап калуы 
безнең үзебезгə бəйле.

Дамир Исхаков, 
тарих фəннəре докторы, 

«Туган җир. Родной край» 
журналының баш мөхəррире.
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Возвратимся к своим истокам!

Брюссель, Бельгия, Штаб-квар-
тира НАТО. Ко мне, руководителю 
делегации Парламента России, 
подходит НАТОвский генерал и 
начинает разговаривать со мной на 
татарском языке. И глазом не морг-
нула, как будто все НАТОвские ге-
нералы должны владеть татар ским 
языком и поддержала разговор «на 
высоком политическом уровне» 
на литературном татарском языке. 
Чего только мы не обсудили! Моя 
делегация просто опешила: на каком 
это языке Вы так бойко разговари-
ваете?

На татарском, друзья мои, на татарском!
Генерал оказался представителем Турции, тоже входя-

щим в Северо-Атлантический альянс и с детства знал оба 
языка – турецкий и татарский. А переводчика к нам пригласили 
из Парижа (европейцы часто работают в соседних странах). Кого 
вы думаете? Рашида Янбухтина – татарина, родом из Санкт-Пе-
тербурга, женившегося на француженке.

Это всё было явно продумано принимающей стороной из 
уважения к руководителю российской делегации – татарке по на-
циональности. А нам бы такие тонкости и в голову не пришли!

А ранее, в самой Турции, в Конии, после участия в Глобаль-
ном Форуме по обсуждению Хартии Земли, долгой дорогой в 
аэропорт меня сопровождала в машине зам. министра культуры. 
Всю дорогу взахлёб, две женщины, мы проговорили о политике, 
о наших странах, о своём, женском… Но! На каком языке?

На татарском, друзья мои, на татарском!
Говорит, выросла в районе компактного проживания татар и 

с детства знала два языка. А мы тут один свой родной выучить 
не можем…

Прилетаю с делегацией в Нью-Йорк, ждём самолёта в Бостон 
(мы летим на стажировку в Гарвардский университет). Вижу тут 
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же таксофон и набираю номер одной татарской семьи. Мажит 
бей был несказанно рад родной речи и мы разговаривали очень 
долго. Мои коллеги: на каком это языке Вы разговариваете с 
американцем? Язык явно не английский…

На татарском, друзья мои, на татарском!
Прилетаю в Финляндию, в Хельсинки… Это была част-

ная поездка и приставленных переводчиков не было. Мест-
ные татары, гостьей которых я была, попросили встретиться 
с членом Парламента Финляндии, у того были вопросы и 
прось бы ко мне, как к депутату Государственной Думы Рос-
сии. Сөбханалла! Не знаю ведь ни финского, ни английского 
(наше поколение учило немецкий), а финские татары не знают 
русского, но хорошо сохранили свой татарский. В итоге опять 
на помощь пришел мой родной татарский язык и они меня 
переводили. Так на каком языке я разговаривала с финским 
парламентарием?

На татарском, друзья мои, на татарском!
В самых разных концах Земного шара приходилось слышать 

татарскую речь, татарские слова, и так сладко замирало сердце, 
так легко налаживалось общение с совершенно незнакомыми 
людьми. А как татарский язык помогает в общении, в налажи-
вании контактов с любыми другими тюркскими народами. Даже 
отдельные общие слова греют душу.

Приходилось, редко правда, сталкиваться с людьми, которые 
скрывают свою нацию, даже приняли православие. Выясняется: 
живя где-то в русской среде, их принижали, травили… А ты будь 
таким, чтобы окружающие с гордостью говорили: а мой друг (со-
сед, коллега…) татарин! На том краю Земного шара, в Таиланде, 
узнав что я татарка, расплылся в улыбке: «О! Это прекрасная 
нация! В своё время я учился в России и жил в одной комнате 
с моим другом татарином. Это был такой добропорядочный и 
хороший человек!»

После особенно ярких выступлений подходят люди и начи-
нают «записываться в татары»: а знаете, у меня бабушка татарка; 
а знаете, у меня жена татарка, а во мне 25% татарской крови 
(и то загордился!). Прежде всего мы сами должны быть образ-
цом для подражания, мы должны сохранять свои национальные 
качества – добропорядочность, трудолюбие, мөселман нурын!
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Знание родного языка зависит прежде всего от самой семьи. 
Ни в США, ни в Финляндии государство в школах не препода-
вало татарский язык. Его сохранили в семьях. При современном 
бешеном ритме жизни, когда жизнь заставляет учить и англий-
ский, и немецкий, и даже китайский, очень трудно, конечно, это 
осуществить. Помогают программы, разработанные Правитель-
ством Республики, культурные, образовательные программы. 
Наша культура, наши традиции должны пронизывать всю нашу 
жизнь. Как говорит профессор Сурая Гайнуллина, проживающая 
в Америке, мало кто из современных евреев, к примеру, знает 
свой язык, но от этого они не перестают быть евреями, ибо со-
храняют внутри семьи свои традиции, обычаи, деловые качества. 
Конечно, тоже сейчас идёт возврат к своим истокам, возрастает 
интерес к изучению родного языка.

Прежде всего мы сами должны сохранить свою нацио-
нальную самоидентификацию, гордость за богатую историю, 
культурные достижения. Какой талантливый наш народ! Здесь 
всего не перечислить… Огромная роль в сохранении, приумно-
жении, распространении уникального татарского языка, который 
является и ключом к пониманию всей группы тюркских языков, 
принадлежит нашим татарским учёным филологам, историкам, 
педагогам.

Дания Каримова,
заслуженный врач России, доктор медицинских наук,

профессор, академик РАЕН, депутат Государственной 
Думы Федерального собрания России второго созыва,

Москва.
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***
Атам-анам йорты өчен
Булса мең җаным фида,
Туган-үскəн җирем өчен
Соң тамчы каным фида.

***
Гөрлəгəн сулар башында,
Тыңлагыз, шунда үтəр –
Йөрсə сыктап таң-сəхəрлəр
Моң-сагышлардан хыял.
И туган илнең һавасы,
Рəнҗемим, зинһар, күтəр!
Рəнҗемим, зинһар, күтəр!

Ни газизрəк – бу ватанмы?
Аһ, туган каүмем газиз!
Ул мөкаддəс кан белəн ул,
Изге сөткə ни җитəр!..
Сөт калыр, ватан китəр!
Сөт калыр, ватан китəр!

***
Урамнан һəм базардан чүплə сүзне,
Алар бетмəс борын барма еракка!
Тупас та булса тел – илнең колагы –,
Уеңны уйдырып сал шул колакка.

***
Урысча күп сүзең, азы татарча,
Белалмыйм, кем син – урысмы, татармы?
Ничектер белмəдек исме шəрифең:
Хəсəнме, юкса, Иванмы, Макармы?..

Дəрдемəнд. 

Закир Рəмиев – тулы исеме Мөхəммəтзакир Мөхəммəтсадыйк 
улы Рəмиев. Бөек татар шагыйре, җəмəгать эшлеклесе, иганəче, 
сəнəгатьче, алтын приискылары хуҗасы.
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Татарга

Татар җаны кыл өстендə бүген,
Татар иле – тузган корт иле,
Йортсыз-җирсез чаба килəчəккə – 
Шундый булмыймыни шыр тиле.

Көннəн-көнгə кояш байый тора,
Таңнар атмый татар илендə,
Тел терəге – татар авыллары
Уты сүнгəн шəмнəр хəлендə.

Былбыл теле – былбыл сайрап яши,
Татар теле яши – татарда,
Татар телен йотмый дөнья комы,
Татар телен йота татарлар.

Бу əрнүле сүзлəр, агу түгел,
Əче дару, татар, җаныңа,
Бар телəгем – яшəү уты салу
Чыңгызлардан килгəн каныңа.

Имин генə булсын Татар-йорт!

Фани дөнья – дулаган ат бүген,
Дилбегəңне, дустым, ныклап тот!
Ир-егетлəр юлны салыр əле,
Имин генə булсын Татар-йорт!

Дөнья түгел – без үзебез атлар,
Камчылардан юеш каеш-сырт,
Без түзəбез, без тартабыз йөкне,
Имин генə булсын Татар-йорт!
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Кемдер əйтə: «Беттек!», кемдер елый,
Илен җуйган күпмелəп маңкорт,
Ир-егетлəр атын-исемен җуймас –
Имин генə булсын Татар-йорт,
Имин генə булсын Татар-йорт!..

Болгар җиле

Исə җиллəр – хəтер җиле,
Исə җиллəр Болгардан,
Болгар җиле югалмаган –
Хəрабəгə чолганган.
Кара пулатка сыланып
Җиллəр ник улый икəн,
Аянычмы истəлеклəр,
Килəчəк тырный микəн?
Ак елан булып ысылдый,
Болгар сакчысы – җиллəр,
Хатирəлəр – ут-өермə,
Җаның өтəр, димилəр.
Жəллəмилəр варисларын
Шəһре, шанлы Болгарның,
Таш җаннарга җил ни, зар ни –
Куыра җанлыларын.

...Болгар җиле гасырлардан
Гасырларга күчешли,
Бер-бер хəбəр отыр микəн,
Безнең чордан үтешли?

Җəүдəт Сөлəйман, 
шагыйрь,

 техник фəннəр докторы, 
КФУ профессоры.
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Бердəмлек сүздə генə калмасын!

Бергə булыйк, бердəм бу-
лыйк, дип əйтергə яратабыз. Тик 
бу гыйбəрəнең асыл мəгънəсенə 
барыбыз да төшенеп бетми, 
моны фикерлəү, яшəү рəвешенə 
əйлəндерергə ашыкмый əле. 
Еш кабатлангангамы, хəзер 
инде ул тəмен, ямен җуя башла-
ды шикелле. Як-ягыңа карасаң, 
татар оешмалары шактый күп. 
Шул ук вакытта бер максатта, 
төпкə җигелеп, саллы эшлəр 
башкара алмыйбыз сыман. Та-
тар булып калу, бер зур, куəтле, 
ишле миллəт булып яшəү өчен, 

күрше-тирəлəремə, авылдашларыма, шəһəрдəшлəремə ничек 
ярдəм иттем, ничек булыша алам, дип уйланырга кирəк безгə.

Табигать тереклек иялəрен шулай яраткан: кемгəдер булы-
шасың икəн, кыен чакта кемдер сиңа ярдəм кулын сузмый калмый. 
Кызганыч, килешеп эшлəү җитми. Аерым миллəттəшлəребезгə 
түгел, беренче нəүбəттə оешма җитəкчелəренең колагына əйтəм 
мин моны. Шөкер, безне берлəштерергə тырышып йөргəн кешелəр 
бар. Менə узган ел, Ходайның ярдəме белəн дип əйтү тиештер, 
Мəскəү татарлары штабы җитəкчесе Рөстəм Җамалиев белəн 
таныштык. Шушы танышу нəтиҗəсендə, аларның булышлыгы 
белəн былтыр Яңа ел бəйрəме алдыннан зур җыелыш уздырдык. 
Бу чара бердəмлекнең бер күркəм мисалы булды. Башкортстан 
районнарыннан, шəһəрлəреннəн күп кенə миллəттəшлəребез ки-
леп, байтак кына мəсьəлəлəрне уртага салып сөйлəшкəн, фикер 
алышкан мондый чараларга ихтыяҗ зур. Башкортстанда чыга 
торган татар газета-журналларына язылуны оештырулары да 
Мəскəү татарлары штабының килəчəккə карап эшлəве турында 
сөйли. Бердəмлекне сүздə генə түгел, эштə күрсəтү дип бəялим 
мин моны. Ярдəм кирəк түгелме дип сорашкач, хəлне белешкəч, 
əле булышмасалар да, барыбер күңелле, рəхəт булып китə. Ялгыз 
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түгелсең, янəшəңдə дусларың, фикердəшлəрең бар, димəк. Менə 
шулай сүздə генə түгел, эштə бергəлекне тоеп яшəргə кирəк.

Пандемия зəхмəте күрсəтте: хəзерге вакытта иң мөһи ме – 
саулык-сəламəтлек. Шул ук вакытта рухыбыз да сау булсын, 
һəртөрле замана сынауларына бирешмичə, иманыбызга  тугры 
калып, миллəтебезнең бөтенлеген саклап яшəргə язсын! Быел 
илебездə уздырылачак халык саны алуда без моны эшебез, 
гамəлебез белəн расларбыз дип ышанам.

Заһир Хəкимов, 
Башкортстан татарлары конгрессы 

башкарма комитеты җитəкчесе.
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Миллəт, миллəт дибез дə…

Ни генə кылсак та, кемнəр генə 
булсак та, ахыр чиктə барыбызның да 
бу тормышта яшəү максаты һəм асылы 
балалар тəрбиялəп үстерүгə кайтып 
кала икəн. Беренче нəүбəттə, əлбəттə, 
үз балаларыбызны. Аннан килеп, безнең 
балалар аерым утрауда ялгыз башлары 
яшəмилəр бит, димəк, үз балаңны тəрбия 
кылып кына эш бетми икəн əле…

Ошбу сүзлəрем лирик чигенеш 
булсын. Сүземне үзəгемə үткəн бер ва-
кыйгадан башлыйсым килə. Болгавыр 
80 нче еллар ахырында Рус чиркəвенең 
баш побы: «Барлык мəктəплəргə дə 
христиан дине укытуны кертəчəкбез. Дəреслеклəр, журналлар 
нəшер итəбез!» – дип белдерде. Ул чакта минем дə балаларым 
бар иде инде. Капылт уйга калдым: минем балаларым да шул 
дəреслек-журналларны укып үсəргə тиеш булалар лабаса?! Хуш, 
укысыннар, мин үзем яшьтəн үк Библияне, Тəүратны өйрəндем. 
Сəбəбен-серен дə ачам, миңа боларны белү Коръəнне яхшы-
рак аңлау өчен кирəк иде. Өстəвенə, Коръəнгə каршы язылган 
шактый китапларны актарып чыгарга туры килде. Бары тик 
шуннан соң гына мин кулыма янə Коръəн Кəримне алдым һəм 
бүгенге көнгəчə өйрəнəм. Əмма балалар белəн эш башкачарак 
бит: аларның сабый акылларына нишлəп чит динне төйгечлəп 
кертүлəренə риза булырга тиеш ди əле мин?

Тик дəүлəт машинасына каршы ни эшлəп була соң? Була 
икəн. 90 нчы елларда мин «Салават күпере» дигəн сабыйлар 
матбугатына нигез салдым. Ул 5 ел буена минем шəхси журнал 
рəвешендə нəшер ителде. Аңа кушымта булып, ислам диненең иң 
гүзəл энҗелəрен җыеп, балалар өчен дистəлəгəн дин китаплары 
чыкты. Хəзер уйлыйм: милли җаны булган татарның һəркайсы 
əлеге изге эшкə бер генə тамчы өлеш кертсə, күл җыелып, күлдəн 
диңгез хасил булган булыр иде...

Татар булу, татар тəрбиясе балага ни бирə? Тəүфыйк, əл-
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бəттə! Чөнки миллилек канда бар, геннарга салынган. Кыскача, 
бу генофонд дип атала. Мəгəр кешенең ул генофондына яшь чак-
та зыян килə икəн, зур үскəч, бу аның психикасында чагылачак, 
депрессиялəр башланырга мөмкин, бу исə үз чиратында суицид-
ка илтə, ди галимнəр. Безнең журналларның максаты – баланың 
əлеге генофондына энҗе бөртеклəре өстəп тору, аны баету, 
ныгыту. Нəтиҗəдə менə дигəн шəхес тəрбиялəнəчəк! Милли 
тəрбия нəкъ менə шуның өчен кирəк, мода өчен уйланмаган ул. 
Рус баласын – рус, башкортны – башкорт, татарны татар итеп 
тəрбия кыла алсак кына, баланың генофондына зыян салмабыз. 
Ə ул бəллүр савыт кебек: саксызрак кылансак, чəлпəрəмə килүе 
мөмкин. Əйткəнемчə, Президент та, гади эшче дə үзенең баласы, 
оныгы өчен яши. Миллəт, миллəт дибез дə, күрəсең, аның эчендə 
нинди зур мəгьнə ята икəн, Алла рəхмəте!

Милли тəрбия дибез... Ни соң ул, нəрсə ул һəм нигə кирəк 
бу тəрбия? Сүзне озын-озакка сузмыйча, мисал гына китереп 
узам. Балаларымны мин 1 нче сыйныфка Казандагы 155 нче 
татар гимназиясенə бирдем. Ул елларда без махсус өйрəндек: 
шəһəрдəге татар гимназиялəрендə укучы балалар арасында 
милициядə исəптə торучы бер генə бала да юк! Аларның күбесе 
катнаш мəктəплəрдəн булып чыкты! «Менə нəрсə икəн ул милли 
тəрбия!» – дип уйлап куйганым истə шул чакта.

Бүгенге көндə балаларым икесе дə татар телендə сөйлəшə, 
яза белəлəр, урыс белəн инглиз телен су урынына эчəлəр! Шəһəр 
балалары Казан урамында татарча сөйлəшеп, аралашып йөрилəр! 
«Менə ни-нəрсə икəн ул милли тəрбия!» – дип уйладым мин 
тагын бер кат…

Буш сүз булмасын өчен, фактлар белəн сөйлəвемне дəвам 
итəм, фикерлəремнең йөрəк тамырыннан чыкканлыгын раслау 
максатыннан, үз балаларым мисалында сөйлим.

«Салават күпере»нең яңа санын дөньяга чыгарыр алдыннан 
беренче эш итеп аның каралама-макетын үз балаларыма тоттыра 
идем. Алар кызыксынып укый-карый башлый. Кайсыдыр битлəре 
ошый, ул урында бик озак тукталалар, бəхəслəшəлəр, бер-берсенə 
укып, сөйлəп күрсəтəлəр, ошамаган битлəрен тиз генə актарып 
китəлəр. Андый «битлəре»н, яңадан карап чыгып, өр-яңадан 
башкача итеп эшлибез. Ниһаять, үз балаларым канəгать булгач 
кына, ошбу сабыйлар басмасын нəшер итəргə ярый, чит кеше 
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баласына да тəкъдим итəргə мөмкин дигəн фикергə киленгəндер 
инде, күрəсең.

Ошбу журналларны без бүген үзебезнең оныкларга дип чыга-
рабыз. Аларга ошый икəн, димəк, аларны башка балаларга да зур 
тираж белəн тəкъдим итəргə мөмкин. Əлбəттə, ул еллар дан бир  -
ле журналлар, заманның үзе кебек, зур үзгəрешлəр ки  черде. Хəзер 
аларның һəрберсенə аерым-аерым тукталыйк, чөнки сүзебез 
дəлилсез, фикеребез буш булмасын дип, алдан ук вəгъдə биргəн 
идек. Иң əһəмиятлесе: ошбу басмалар чын татар бала сын тəрбия 
итəргə бик нык ярдəм итə. Милли тəрбия бирə. Ə мил ли тəрбиянең 
ни икəнлеген язма башында əйтеп киткəн идек инде.

Бүгенге көндə «Салават күпере» һəм «Сабантуй» журнал-
ларының гомуми тиражы 25 меңнəн артып китə!

«САЛАВАТ КҮПЕРЕ» ЖУРНАЛЫ

«Салават күпере» журналы 2020 елның 1 мартында 30 ел-
лык юбилеен бəйрəм итте. Өч дистə ел эчендə журналда күпме 
əкият, шигырь, табышмак, ребус, уен дөнья күрде, «Салават 
күпере»н укып, ничə буын татар баласы тəрбиялəнде!

Замана үзгəрде, дөнья зур күлəмдəге мəгълүматны бик тиз 
кабул итү, үзлəштерү юлына басты. Бу очракта нишлəргə соң? 
Кулына гаджет тоткан баланы журнал белəн ничек кызыксын-
дырырга?!

Шул сəбəпле 2020 елның июль саныннан «Салават күпере» 
журналы да форматын үзгəртте. Ул үзенчəлекле киселештə, яңа 
дизайнда дөнья күрə башлады. Мəсəлəн, июль саны – колаклы 
песи, августныкы – яшелчəле кəрзин, сентябрьнеке – гөмбə, 
октябрьнеке – машина, ноябрьнеке – аю, декабрьнеке – Кыш 
бабай, гыйнвар саны пингвин формасында басылып чыкты.

«Салават күпере» журналының һəр саны нəнилəр өчен 
махсус язылган əкият белəн башланып китə. Əкият геройлары-
на ияреп, бала, үзе дə сизмəстəн, кызыклы сəхифəлəр буйлап 
сəяхəт итə, файдалы мəгълүмат ала. Журналдагы гади һəм матур 
шигырьлəр аның сөйлəм телен баета. Урта биттəге шигырь-
не əти-əнилəре ярдəме белəн өч телдə (татар, рус һəм инглиз 
теллəрендə) укып яисə тыңлап, сабый чит теллəр өйрəнүдə тəүге 
адымнарын ясый.
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«Салават күпере» – менə дигəн уенчык-журнал ул. Аның һəр 
санында «ябыштыргычлар» – матур һəм файдалы наклейкалар 
тəкъдим ителгəн. Алар ярдəмендə бала кызыклы уеннар һəм 
биремнəр чишə, уйлау һəм эзлекле фикерлəү сəлəтен үстерə.

Журналның арткы тышлыгында 3 D буягыч тəкъдим ителə. 
Бала бирелгəн рəсемне башта үзе телəгəн төслəргə буйый, аннары 
кушымта ярдəмендə «җанландыра»!

Журналның иң төп яңалыгы һəм заманчалыгы ул – басмада 
тəкъдим ителгəн QR-кодлар. Телəсə нинди смартфонга бушлай 
йөклəтелə торган кушымта ярдəмендə аларга кереп, бала «Са-
лават күпере» журналының YouTube каналына элəгə һəм анда 
кызыклы, файдалы видеолар карый.

«Бəби сүз»
«Салават күпере» журналының YouTube каналында дөнья 

күрə торган «Бəби сүз» проекты нəнилəр өчен тəкъдим ителə. 
Балалар бакчасында кулланыла торган уку-методик комплексы 
программасы буенча һəр бала үзенең үсү дəверендə билгеле 
бер сандагы сүзлəр белергə тиеш. «Бəби сүз» проекты бала 
белергə тиешле шул сүзлəрне үз эченə ала. Сүзлəр төрле тема-
ларга бүленеп бирелə: гаилə, хайваннар, кошлар, җилəк-җимеш, 
яшелчə, көнкүреш җиһазлары, ел фасыллары, кием, ризыклар, 
саннар, төслəр, формалар һ.б. Бу проект кысаларында бала бар-
лыгы 24 тема өйрəнəчəк.

«Белəсем килə»
«Салават күпере»нең YouTube каналында танып-белү 

юнəлешендəге кызыклы видеолар карап була. «Белəсем килə» 
проекты баланы əйлəндереп алган предметларга, хайваннар 
һəм кошлар, табигать күренешлəренə, алар турындагы кызыклы 
фактларга багышланган видеоларны үз эченə ала.

«Күңелле əлифба»
«Салават күпере» журналының чираттагы проектын-

да төп рольне дүрт яшьлек кыз – Зөбəйдə Гəрəева башкара. 
Зөбəйдə – Камал театры артисты Алмаз Гəрəевның кызы. Видеода 
əти белəн кызның бергəлəп əлифба өйрəнүлəре күрсəтелə. Сюжет 
буенча əлифбаның һəр хəрефе йə качып киткəн, йə сихерлəнгəн. 
Төп геройларга аларны коткарырга кирəк! Əлифбада 39 хəреф 
булганлыктан, проектыбыз да 39 тапшырудан торачак.
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«Салаватик С»
Балаларны татар язучыларының əкият-шигырьлəре аша 

гына түгел, миллəтебезнең моңлы һəм шаян җырлары аркылы 
тəрбиялəү дə бик мөһим. Ə бу җырларны укучыларыбызның 
яшьтəшлəре, модалы костюмнар кигəн замана балалары баш-
карса, алар тагын да үтемлерəк булачак. Балалар җырлаганда, 
алар янында анимациялəнгəн хайваннар йөрсə, ай калкып чыкса, 
кошлар очса – тагын да кызыклырак.

Əлеге проект Казан шəһəре филармониясе солисты Гөлназ 
Гафурова белəн берлектə əзерлəнə.

«САБАНТУЙ» ЖУРНАЛЫ

Бер гасырлык бай тарихы булган «Сабантуй» балалар 
журналы «Салават күпере»н укып үскəн нəнилəрне өзлексез 
тəрбиялəүдə икенче адым булып тора.

«Сабантуй» ул – кече яшьтəге мəктəп балалары өчен бер 
гасырлык тарихы булган заманча журнал. Ул 1924 елның 
10 октябрендə дөньяга килгəн «Яшь ленинчы» газетасының 
дəвамчысы булып тора. Шушы вакыт аралыгында журнал 
күп кенə татар гаилəлəренең дусты булып кына калмыйча, 
ничəмə буын балаларын тəрбиялəде. Алай гына да түгел, ол-
пат татар əдиплəренең беренче калəм чарлаулары да нəкъ менə 
«Сабантуй»дан башланган!

Бүгенге көндə «Сабантуй» журналы замана белəн бергə 
атлый: əлеге мультимедиа басма бөтен дөньяда яшəүче татар 
балаларын берлəштерə. Басманың төп үзенчəлеге шунда: жур-
налдагы күп кенə язмаларны һəм видеоматериалларны балалар 
үзлəре əзерли. Журнал булачак журналистларны үстерүдə зур 
эш алып бара. Бүгенге көндə басманың үз яшь хəбəрчелəре бар. 
Алар яшьтəшлəре өчен махсус видеоматериаллар əзерлилəр. 
Хəтта Татарстан Дəүлəт Советы рəисе урынбасары, татар телен 
саклау һəм үстерү комиссиясе рəисе Марат Готыф улы Əхмəтов 
аларга «Яшь хəбəрче» таныклыгын да тапшырды.

Журнал танып-белү юнəлешенə дə бик зур басым ясый. 
«Сабантуй»ның төп герое Шəвəли белəн балалар мавыктыргыч 
дөнья белəн танышалар. Төрле уеннар һəм биремнəр, лаби-
ринтлар, кроссвордлар, ребуслар, башваткычлар чишəлəр.
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«Сабантуй» журналының махсус проектлары
«Бишле шоу»
«Сабантуй» журналының чираттагы проекты. Аны Вəсилə 

Сабирова алып бара. Бу проектта без татар телле җырчы, блогер 
һ.б. танылган кешелəрнең мəктəп программасын белү дəрəҗəсен 
тикшерергə булдык. Тапшыруларны Шиһабетдин Мəрҗани 
исемендəге 2 нче гимназиядə төшердек. 1–6 сыйныф укучылары 
үз өлкəсендə уңыш казанган билгеле шəхес белəн көч сынаша. 
Балага да, чакырылган кунакка да мəктəп программасыннан бер 
үк сораулар бирелə.

«Zoo-дөнья»
Əлеге проект «Сабантуй» журналы тарафыннан тəкъдим 

ителə. Ул смартфоннарын файдалы мəгълүмат табар өчен кул-
лана алган, хайваннар һəм кошлар дөньясы белəн кызыксынган 
мəктəп укучыларына адреслана. Əлеге проект Казан зоопаркы 
белəн берлектə оештырыла. 

«Татмедиа» балалар студиясе
2020 елның 23 апрелендə «ТАТМЕДИА» бинасының 9 нчы 

катында «Салават күпере», «Сабантуй» һəм «Ялкын» балалар 
журналларының мультимедиа студиясе ачылды. Студияне ачу 
тантанасы «Салават күпере» журналы оештырган онлайн рəсем 
дəресе белəн башланып китте. Əлеге чарада Татарстан Республика-
сы Президенты Р.Н.Миңнеханов та катнашты. ТР Президенты бала-
лар белəн zoom-трансляция аша аралашты, басмадагы яңалыклар 
белəн танышты һəм пандемия чорында балаларның файдалы ялын 
оештыру буенча актив эш алып барырга чакырды.

Бүгенге көндə студиядə бара торган чаралар:
1) Мəктəпкəчə яшьтəге балалар өчен онлайн рəсем дəреслəре. 

Алар атна саен zoom платформасы аша үткəрелə. Һəр дəрестə 
бөтен дөньядан, шул исəптəн Америка, Канада, Төркия һ.б. 
иллəрдəн балалар катнаша.

2) Кече яшьтəге мəктəп балалары белəн zoom платформасы 
аша мастер-класслар.

3) Журналда QR буларак файдалану өчен, Youtube каналга 
балалар катнашында тапшырулар төшерү.

4) Балалар журналлары редакциялəре тормышы белəн 
якыннанрак танышырга телəгəн мəгариф учреждениелəре һəм 
укучылары белəн очрашулар.
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5) Instagram челтəрендə төрле темаларга туры эфирлар: ба-
лалар психологы Люция Закирҗанова белəн «Психолог киңəше»; 
мəктəпкəчə белем бирү учреждениелəрендə төрле ысуллар һəм 
инновацион технологиялəр турында «Тəрбияче фикере», «Əти 
блогерлар» – төрле һөнəр вəкиллəре булган популяр татар 
əтилəре белəн очрашулар («Салават күпере» журналы), «Мин 
булдырам» – төрле өлкəлəрдə уңыш казанган гади мəктəп укучы-
лары белəн онлайн-сөйлəшү («Сабантуй» журналы).

6) Тəҗрибə уртаклашу максаты белəн, танылган журна-
листлар һəм язучылар белəн очрашулар һəм интервьюлар.

«СƏХНƏ» ЖУРНАЛЫ

Бала көн саен үсə, бер урында гына тормый. Шуңа күрə 
зуррак балалар өчен без махсус рəвештə Матурлык журналы, ул 
да булса, «Сəхнə» дигəн басма нəшер итə башладык.

«Сəхнə» ул – мəдəният һəм сəнгать басмасы, өлкəн сыйныф-
лар өчен матурлык турындагы журнал. Яшьлəрне тəүфыйклы һəм 
иманлы итеп бары тик Матурлык аша гына тəрбия кылып була.

Исеменнəн үк аңлашылганча, əлеге басма татарның таныл-
ган театр һəм эстрада артистлары хакында язмалар бастыра. 
Миллəтнең теле, əхлагы сəхнəдə формалаша.

«Сəхнə» журналы 20 ел эчендə татар укучысы арасында 
зур популярлык казанды. Баксаң, мондый журнал татар халык 
тарихында беренче мəртəбə нəшер ителə икəн!

Димəк, без тарихта беренче.

НИЧЕК ЯЗЫЛЫРГА?

Россия регионнары буенча «Почта России» бүлекчəлəрендə 
«Са лават күпере» жу рна лына – ПО300 ,  «Сабантуй» 
журналына – П7091, «Сəхнə» журналына ПО302 индексы бу-
енча язылырга мөмкин.

Интернет аша язылу: podpiska.pochta.ru.
Зиннур Хөснияр, 

язучы, нəшир, Татарстанның атказанган сəнгать 
эшлеклесе, Ф. Хөсни, Г. Исхакый, М. Сəлимҗанов 

һəм М. Җəлил премиялəре лауреаты.



73

Татар теленең каргышы

Хушлашабыз... Бетте көнем-төнем...
Сау бул инде, яңа, көчле буын!
Үткəннəргə китəм
Ялгызым.
Татарым,
дип күпме таң аттырдым,
Күклəреңə йолдыз кабыздым...

Ут төрттең син моңлы кураеңа –
Сандугачың яна иңемдə.
Каргышларым төшəр, и газизем,
Кош сайрамас килер көнеңдə!

Татар яшьлəре,
  мин сизеп торам:
Җаныгызны авыр мүк сарган –
Мəңгелектəн дəшəр татар теле,
Эндəшкəн күк ерак пульсардан.

Сау була күр,
милли яшь-җилкенчəк,
Денең дə юк синең, көнең дə –
Туган телдəн йөзен чөергəннең
Сукыр йолдыз янсын күгендə!

Яудым йолдыз яңгырлары булып
Татар җанына мин киң күктəн –
Һəр иҗегем, һəр сулышым канлы,
Җəрəхəтле килеш мин китəм...

Мин – биектə килеш, очкан чакта,
Атып төшерелгəн кош инде...
Исеңдə тот минем каргышымны –
Көчле буын! Сау бул! Хуш инде!
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Əмма күз сал
 баш очыңнан узган
Сиңа таныш түгел болытка –
Йөрəгеңə синең тамармын мин,
Күз яшьлəре булып явармын мин,
Каргышлардан курык, онытма!

Туган тел хакында

Тел ачылгач əйтə алсаң: «Əни!» – дип,
Тел ачылгач əйтə алсаң: «Əти!» – дип, –
Күзлəреңə яшьлəр тыгылмас,
Туган телең əле бу булмас.

Соң минутта əйтə алсаң: «Əни!» – дип,
Соң минутта əйтə алсаң: «Əти!» – дип, –
Күзлəреңə яшьлəр тыгылыр,
Туган телең əнə шул булыр...

Зөлфəт, 
шагыйрь, журналист,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Татарлар килə

Нинди кəрван килə шəрыктан?
Бу тарафта нəрсə югалткан?
Нинди сур эндəшə ерактан? –
Күк һəм җир тоташкан офыктан.

Артта калды яман гасырлар,
Калкытса да язмыш чатырлар.
Ай яктырткач юлны табарлар –
Тарих буйлап килə татарлар!

Җик күп, гаеп-хата киткəндер,
Безне тарих гафу иткəндер.
Бу олы юл безне илтəдер
Мəңгелеккə, мəңгелеккəдер...

Зөлфəт Хəким, 
Татарстанның халык язучысы,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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И Идел-йорт, Идел-йорт!

– И Идел-йорт, Идел-йорт,
Идел эче имин йорт,
Атам кияү булган йорт –
Иелеп тəзем кылган йорт.
Анам килен булган йорт –
Иелеп сəлам əйткəн йорт;
Кендегемне кискəн йорт;
Керем-коңым юган йорт;
Бия сауган сөтле йорт,
Кымыз эчкəн котлы йорт;
Идел-Җаек арасы
Елкы белəн тулган йорт;
Казан-Болгар арасы
Кала белəн тулган йорт;
Ашлы белəн Ибраһим,
Ашлык белəн тулган йорт,

Атам-бабам тоткан йорт;
Котлы булсын туган йорт!
Айдан якты нəрсə юк,
Кара болыт басмаса,
Адəм гарибə шул булыр,
Кайтып илен тапмаса!
Мин барамын, барамын,
Үз илемне аламын;
Агачы айбар күренгəн,
Маллар суга иелгəн,
Яфраклары калкадай,
Ботагы көмеш алкадай,
Алмасы бар йөрəктəй,
Балтырганы белəктəй,
Син түгелме туган йорт,
Ач тамагым туйган йорт?
Котлы булсын туган йорт!

«Идегəй» дастаныннан өзек.

«Идегəй» дастаны – татар халкының тарихи героик-эпик 
шигъри дастаны. Ул Туктамыш хан һəм Идегəй əмир турын-
да язылган күпсанлы риваять һəм легендалардан гыйбарəт. 
«Идегəй»нең алтай, башкорт, казакъ, каракалпак, кырымта-
тарлар, нугай, төрекмəн, үзбəк милли версиялəре дə мəгълүм.
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Мəрхəмəтле булыйк, ярдəмлəшеп яшик!

Бисмиллаһир-рахманир-рахим

Əссəламегалəйкүм вə рəхмə-
тул лаһи вə бəрəкəтүһ! Газиз дин 
кардəшлəрем, миллəттəшлəрем, Сезгə 
һəм безгə Аллаһның рəхмəте бул-
сын!

Бүген безгə – милли лидер лар-
га, имамнарга, абыстайларга, мө  -
гал лимнəргə, укытучыларга, фонд 
хезмəткəрлəренə дүрт төп юнə     леш-
тə хезмəт итү сорала. Беренчесе – идеология. Икен чесе – 
мəгърифəтчелек. Өчен чесе – социаль хезмəт. Дүр тен чесе – 
социаль бизнес. Бу дүрт юнəлеш бер-берсеннəн аерылгысыз.

Идеологиягə килгəндə, билгеле булганча, советлар хаким-
лек иткəн 70 ел эчендə безнең гореф-гадəтлəр юкка чыкты дияр-
лек. 990 нчы еллардан башлап, һəммəсен дə яңадан башларга 
туры килде. Шуңа күрə хəзер, чынлап торып, зур эш башкару 
сорала. Идеологиябезнең асылы – Россия мөселманнарының 
ислам динен ирекле кабул итүдəн башлап формалашкан юлын 
дəвам иттерү, динебезне үстерү, галимнəребезне барлау, мира-
сыбызны куллану, татар халкын миллəт итеп саклау!

Əлбəттə, мəгърифəтчелек эше дə – татар милли оешма ла-
рының, шул исəптəн, «Ярдəм» фондының төп эш юнə лешлəрен-
нəн берсе. Балаларда дини һəм милли рух тəрбиялəү – безнең төп 
максатыбыз! Без бит үзебезгə алмаш əзерлəргə тиеш. Барыгызны 
да Балтач районының Бөрбаш авылындагы малайлар пансио-
натын килеп карап, тəҗрибə тупларга чакырам!

Хəйриячелек, кешелəргə ярдəм кулы сузу – мөселман 
кешесенең бурычы, асыл сыйфаты. Безнең җəмгыятьтə бигрəк
 тə инвалид кешелəр ярдəмгə, яклауга мохтаҗ. Шуны аңларга 
кирəк: хəйрия фонды ул – бизнес түгел, бизнес-план ясап, моны-
тегене эшлəргə кирəк, дип əйтеп булмый. Хəйрия фондын төзү 
өчен кеше рухи яктан җитлеккəн булырга һəм хəйриячелекнең 
асылын аңларга тиеш. Читтəн караганда бу эшне бик җиңел 
дип уйлыйлар. Инвалидлар белəн эшлилəр, аларга бөтенесе 
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рəхмəт əйтə, дип фикер йөртəлəр. Əмма бу – авыр, катлаулы эш. 
Үз тормышыңны шуңа багышларга телəгең булса гына, фонд 
ачарга мөмкин.

Йомгаклап миллəттəшлəремə шуны əйтəсем килə: үзебезнең 
традициялəрне өйрəнгəндə һəм яңартканда, без үткəнгə 
кайтмыйбыз, киресенчə, заман белəн бергə атлыйбыз һəм 
бүгенге тормышыбызга яңа мəгънə салабыз. Моны гамəлдə 
күрергə була. Үз халкыңның тарихын һəм традициялəрен 
белү генə җитми, аларның бүген дə кирəк булуын аңларга һəм 
тормышта кулланырга кирəк. Иң мөһиме – мəрхəмəтле булып, 
бер-беребезгə ярдəм кулы сузып яшик!

Илдар хəзрəт Баязитов,
«Ярдəм» хəйрия фонды советы рəисе, «Ярдəм» мəчете 

имам-хатыйбы.
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Үткəннəребездəн сабак алып...

Хөрмəтле миллəттəшлəрем! Без 
тарихыбызның иң авыр чорларын-
нан берсен кичерəбез. Аны лаеклы 
рəвештə үткəрү, һəрвакыттагы ке-
бек, тик үткəннəребездəн сабак алу 
юлында гына булырга мөмкин.

Данлыклы һəм чал тарихы-
бызны ышанычлы юлдашыбызга 
əверелдереп, аның белəн горурла-
нып, аңардан көч-куəт алып яшəсəк 
кенə, дөрес юлда булачакбыз.

Ата-бабаларыбыз безгə васыя-
ти рəвештə гореф-гадəт лəре безне, 

динебезне, телебезне мирас итеп калдырган. Алар миллилегебезне 
саклауның мөмкинлеклəрен һəрвакыт таба торган. Без дə алардан 
үрнəк алып яшик, газиз миллəттəшлəрем! Алар калдырган ми-
расны үзебездəн соңгы буыннарга да тулысы белəн җиткерүне 
бурычыбыз итеп билгелик. Мирас өзелмəстəй, буыннан-буынга 
күчеп барырдай җеп кеби булырга тиеш. Шулай булса гына татар 
учагы беркайчан да сүнмəячəк.

Без моның өчен Суверенлык декларациясе кабул иткəндəге, 
референдум үткəргəн көннəрдəге кебек бердəм булырга тиеш. 
Бердəмлегебезне, туганнарым, якынлашып килə торган җанисəп 
алу көннəрендə ышанычлы рəвештə, бербөтен, бүленмəс, бөек 
миллəт икəнебезне исбат итик! Ишле миллəт булып калыйк!

Дошмани көчлəр безне, вак-төяк кабилəлəр рəвешендə кал-
дырып, бүлгəлəргə тырыша. Алар безне милли яшəешебездəн 
биздерү, республикабызны юкка чыгару, телсез калдыру өчен 
барысын да эшли. Онытмыйк шуны, миллəттəшлəрем!

Халкыбыз тарихта чарланган, утны-суны кичеп, мəңгелеге-
нə юл ачкан. Без – бүгенге татарлар, шул юлдан тайпылышсыз 
барырга тиеш. Тарих бездəн шуны талəп иткəнлеген онытмасак 
иде. Татар кояшын беркайчан да сүндермик! Ул килəчəккə бер тук-
таусыз юл ачып, балкып торсын! Суверенлык декларациясе кабул 
иткəндəге, референдум үткəргəн көннəрдəге кебек булсын.

Индус Таһиров, 
тарих фəннəре докторы, КФУ профессоры, ТФА академигы.
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Миллəттəшлəр, уяу булыйк!

Халык дулкынланып көтə
Җанисəп алу көнен.
Бу хакта төрле фаразлар,
Уйдырмалар күп бүген.

Төрле төркемгə бүлəргə
Кызыга кайберəүлəр.
Белсə-белмəсə дə артты
Бу җəһəттəн сөйлəүлəр.

Имеш, без төрле чыгышлы,
Сөйлəм теллəре башка.
Аңлаталар бу белгечлəр,
Башларын бəреп ташка.

Ни генə сөйлəсəлəр дə,
Без барыбыз – татарлар!
Данлыклы халык булганга,
Күплəр үрнəк алалар.

Һəммəбезне берлəштерə
Саф, матур татар теле.
Йолаларыбыз да уртак –
Беркем аералмас безне.

Мең еллап гомер итəбез
Əти-баба җирендə.
Без бер җирлеккə береккəн
Шушы татар илендə.

Тырышмагыз бүлгəлəргə:
Без бердəм, тату халык.
Бик матур гомер итəбез,
Вəгъдəгə тугры калып...
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Сөйлəмдəге аермалар
Бары бизилəр безне.
Мишəрчə дə, татарча да
Аңлыйбыз əйткəн сүзне.

Керəшен дусларның җыры
Үзенə күрə матур.
Бер сузып җибəрсə көйне,
Һəр тыңлаучы шаккатыр.

Яшик əле, бердəм булып,
Шаккаттырып бар илне.
Сокланып карап торсыннар
Татар яшəгəн җирне!

Ирек Билалов, 
Татарстанның атказанган табибы.
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Татар булуым белəн горурланам!

Миллəтебез сакланып кал-
сын өчен, һичшиксез, безгə бик 
мөһим берничə сыйфатка ия бу-
лырга кирəк. Аларны мин беренче, 
икенче, өченче урындагылар дип 
бүлмəс идем. Аларның һəрберсенең 
əһəмияте бик зур.

Беренчедəн, һичшиксез, бездə 
горурлык хисе булырга тиеш. Го-
рурлык ул – ниндидер мактану, бер 
буш кəпрəю генə түгел. Горурлык 
ул – шундый саллы, җитди бер хис. Мин татар булуым белəн 
горурланам! Чөнки минем артымда зур тарих, зур мəдəният, бай 
тел, матур милли гореф-гадəтлəр тора. Менə шулар белəн горур-
ланып була. Чөнки, Тукай сүзлəре белəн əйткəндə, «без тарихта 
эзлебез». Тарихта безнең үз урыныбыз бар. Без шул урынны 
белеп, урыныбызны саклап, шуның əһəмиятен килəчəктə арт-
тырырга тиеш. Кабатлап əйтəм: горурлык буш булырга тиеш 
түгел. Башкаларны кимсетеп яки үзеңне башкалардан ким сизеп, 
яисə бүтəннəр хисабына түгел. Матурлык – төрлелектə. Шушы 
төрлелекне күреп, үз урыныбызны табарга, танырга тиешбез. 
Без мескен дə, артык бөек тə, мактанчык та түгел.

Икенче сыйфат, əлбəттə, беренчесенə бəйле. Без җаваплы 
булырга тиеш. Без үткəннəр, киткəн буыннар алдында җаваплы 
булырга тиеш. Без хəтер алдында, килəчəк буыннар – балала-
рыбыз, оныкларыбыз алдында җаваплы булырга тиеш. Җавап-
лылык – гаҗəеп кирəкле сыйфат ул. Җаваплылык – бөтен тар-
макта кирəкле нəрсə. Телнең чисталыгына гына карамый, гаилəгə 
дə, эшкə дə карый. Гомумəн, көндəлек тотышыңа, тəртибеңə дə 
карый. Һəр кеше тормышының һəр минутында үзен җаваплы хис 
итəргə тиеш. Җаваплылык ирек хисенə китерə. Үзеңне җаваплы 
хис итəсең икəн, горур да, ирекле дə буласың. Еш кына без бу 
нəрсəне онытып җибəрəбез. Шапырынабыз, күп нəрсəлəргə өстəн 
генə карыйбыз. Еш кына, һəй, миннəн башка да хəл итəрлəр, дип 
кул селтибез. Һəр татар кешесе үзен горур һəм җаваплы хис итсə, 
ул вакытта якты килəчəккə ниндидер өмет бар.
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Җаваплылык хисе булмаса, ирек хисе дуамаллыкка əйлəнə. 
Ирекне без элек, ни телəсəк шуны эшлəргə, сөйлəргə була дип 
аңладык. Бу – ирек түгел, анархия, башбаштаклык. Һəр татар 
үзен ирекле хис итəргə тиеш. Мин ирекле кеше. Мин бу нəрсəне 
эшли алам. Лəкин мин танып, аңлап, нəтиҗəсен фаразлап эшлəргə 
тиеш. Шул вакытта чын ирек психологик яктан рəхəт була.

Искəндəр Гыйлəҗев, 
Татар энциклопедиясе һəм төбəкне өйрəнү институты 

директоры, тарих фəннəре докторы.
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Туган телем

Туган телем – җинаятьче түгел,
Мəктəплəрдəн тотып куарлык.
Болай да бит инде маңкортлары
Миллəтемнең буа буарлык.

Туган телне белгəннəрне мөмкин
Бармак белəн генə санарга.
Туган телгə күпме һөҗүм булды –
Мөмкин түгел моңа чыдарга

Моның кадəр хурлык, мондый изү
Кем илендə тагын бар икəн?
Башка сыймый: татар җирендə
Туган телгə урын тар икəн.

Юк, тар гына түгел, бөтенлəй юк –
Сызып атмакчылар гамəлдəн.
Кул кушырып, көтеп утырабыз,
Ярдəм килмəсме дип галəмнəн.

Сынаулар күп булды сиңа, туган телем,
Я җиңəсең, яки бетəсең.
Тик бер Ходай үзе генə белə
Алда безне нилəр көтəсен...

Без уяндык, без уйландык, шөкер,
Без бетмəбез, бергə булсак бүген.
Туган телнең җиңү көне булып,
Тарихларга керсен иде бу көн!
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Без бəлеш тə, торт та түгел

Нигə соң бу миллəтемне
Бүлмəкчелəр кисəклəп.
Шулай итсəк, бөек халык
Югалыр дип исəплəп.
Андыйларны төп башына
Утырту кирəк шəплəп.

Таркалуны көткəн чакта,
Кирəк безгə берлəшү.
Бергəлəшеп килəчəккə
Туган телдə эндəшү.
Бер-беребезгə кардəшлəрдəй
Бəхет-шатлык өлəшү.

Кискəлəргə торт түгел без,
Түгел зур итле бəлеш.
Əгəр бүленə калсак бүген,
Яман булыр безнең эш.
Һəркем бу хакта белергə
Һəм онытмаска тиеш!

Мишəрме син, типтəрме син –
Бөек татар баласы.
Туган телне килəчəккə
Сиңа алып барасы.
Миллəтне исəн-сау килеш,
Бергə саклап каласы!

Аерылганны аю ашар,
Ə бүленгəнне – бүре.
Көтмəсен шул бүленүнең
Бик тə куркыныч төре.
Кара урманда адашсак,
Чəйнəр бүре өере.

Һəр сакауга бер миллəт
Булмыйдыр ул, җəмəгать.
Сораганда, «Мин татар!» – дип,
Үз сүзеңне горур əйт.
Шиклəреңне эчкə йот,
Башыңны югары тот!

Шундый зур миллəт баласы
Булганыңа сөен син.
Бабаң рухы, оныгың да
Синең белəн сөенсен!
Безне бик тə тырышалар
Таркатырга, бүлəргə.

Туры килмəсен һичкемгə
Миллəт белəн түлəргə.
Бер йодрык булып калыйк без,
Телəмəсəк үлəргə.
Шуны ничек аңлатырга
Бүген һəрбер җүлəргə?!
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  ***
Омск. Вокзал. Төнге өч.
Төн карасын ерта тальян тавышы
Себер каласында, перронда.
Татарымның күпме моң-сагышы,
Сагынуы да сыйган бер моңга.

Шəһəр йоклый. Ə перронда бəйрəм –
Татар белəн татар очрашкан.
Араларда озын юл ятса да,
Җаннар безнең бергə тоташкан.

Поезд китте, тальян тавышы тынды
Күрешер өчен бары ярты сəгать.
Тик татарда гына мондый əдəп,
Тик халкымда мондый матур гадəт.

Поезд китте. Тальян тавышы тынды,
Ə моңнары калды күңелдə.
Бүген менə яңа шигырь булып,
Кəгазь битлəренə түгелə.

Кайда гына язмыш ташламасын,
Син, татарым, минем туганым.
Бу сəяхəт күзлəремне ачты –
Ярый, татар булып туганмын!

Йолдыз Шəрəпова, 
шагыйрə, журналист, 

Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе, 
А.Алиш исемендəге əдəби премия лауреаты.
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Яшик...

Меңəр еллык тарих та бар.
Исем дə бар, ат та бар.
Миллəт тə бар, халык та бар,
хокук та бар, хак та бар.

Инде без ярлы да түгел,
үтте бездəн фəкыйрьлек.
Инде без мескен дə түгел,
горур диеп əйтерлек.

Барысы да үзебездə –
Бөтенесе бирелгəн.
Əллə нəрсə эзлəгəн күк,
башлар гына иелгəн.

Түбəн карап эзлибезме? –
Яшик лə ансыз гына...
Миллəт бөек, халык бөек –
бары тик сансыз гына.

Кадыйр Сибгатуллин, 
шагыйрь, журналист.
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Динебезне, телебезне саклыйк!

Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим. 
Əссəламүгалəйкүм вə рахмəтуллаһи вə бəрəкəтүһ! 

Мөхтəрəм дин кардəшлəрем!

Коръəндə мондый бер аять бар:

Мəгънəсе: «Күклəрне һəм җирне 
яралтуы да, теллəрегезнең һəм 
төслəрегезнең төрлелеге дə – Аның 
билгелəреннəн. Һичшиксез, монда 
Аллаһы Тəгалəнең бөек сыйфатла-
рын яхшы белгəннəр өчен билгелəр 
бар» (Əр-Рум (Румлылар) сүрəсе, 
22 нче аять). Ягъни Аллаһы Тəгалə 
күк һəм җирне барлыкка китерү 
белəн бергə, кешелекнең теллəр һəм 
миллəтлəр төрлелеген яралткан һəм 
монда без белмəгəн, əмма аңларга 

һəм моны кабул итəргə тиешле Аның 
хикмəте, илаһи нияте барлыгы турында кисəтеп куя. Шушы гүзəл 
төрлелекне Яралтучы – Кодрəтле, Бүлəклəүче, Барын Белүче һəм 
Күрүче, Рəхимле... Əллə без, Раббыбызның мескен коллары, Ул 
барлыкка китергəн һəм безгə əманəт итеп биргəн туган тел кебек 
бəһасез бүлəкне җуярга һəм килəчəк буыннарга тапшырмыйча 
калырга хаклымы?! Чынлыкта, Яралтучыбызның хакыйкатен 
аңлау өчен, адəм балаларына бары тəкəбберлек, икейөзлелек һəм 
наданлык кебек сыйфатлар гына комачаулый.

Хəер, Аллаһ насыйбы белəн татар өммəте ислам дөньясында 
иң алдынгылардан санала. Ислам дөньясында хəтта шундый 
гыйбарə бар: «Коръəн Хиҗазда иңгəн, Каһирəдə укылган, 
Ис танбулда язылган, Казанда басылган». Мəгълүм булган-
ча, татарлар мөселманнар арасында иң беренче булып, 1803 
елда Коръəн бастырган һəм ул «Казан басмасы» дип аталып, 
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бөтен дөнья буйлап киң таралган. Моннан тыш, татар дин 
галимнəре хисапсыз дини, фəнни, əдəби хезмəтлəр язып кал-
дырган, татар телендə мəгариф үстерелгəн, динебез Ислам 
танып-өйрəнелгəн... Бүген дə, Аллаһыга мең шөкер, Татар-
стан мөселманнарының Диния нəзарəте тырышлыгы белəн, 
Коръəнне бастыруның мəшһүр татар традициялəре торгызыл-
ды, хəзерге татар телендə Коръəннең мəгънəви тəрҗемəлəре 
əзерлəп бастырылды, мəдрəсəлəр эшлəп килə, мəчетлəр туган 
телебезне һəм милли-дини үзенчəлеклəребезне саклау өчен 
күп тырышлык куя һəм күркəм хəйрия һəм тəрбияви эшлəр 
башкара. Хактыр ки, татарлар – чын мəгънəсендə китаплы һəм 
иманлы халык!

Газиз халкым! Раббыбызның Рəхмəте белəн татар миллəте 
хак диндə булуы өчен шөкераналар кылып, миллəтебезгə үзенең 
рухи мирасын һəм туган телен саклап калырга Аллаһы Тəгалəдəн 
ярдəм сорап, догада булыйк!

Камил хəзрəт Сəмигуллин, 
Татарстан мөфтие, 

ТР мөселманнары Диния нəзарəте рəисе.
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Татарларым

Тыйнак халкым минем, җыйнак халкым,
Изге җирем, газиз Ватаным!.. –
Бүгенгеңне – сине аңлар өчен
Үткəннəргə барып кайтамын...

Татарларым минем, татарларым,
Үз өендə кунак-татарым...
Көчсезлегең күреп, күңел əрни –
Кайда синең гаярь чакларың?..

Мəгърур булган халкым, горур булган,
Данлы-шанлы булган Ватаным...
Кайчан, нинди җиллəр сындырды соң
Горурлыгың синең, татарым?..

Татарларым минем, татарларым,
Аттай эшлəп арган татарым.
Атлауларың күреп, җаннар сыкрый –
Кайда синең ярсу чаптарың?..

Матур халкым минем, батыр халкым,
Хəтəр чагы булган татарым!..
Утка кердең – утта янмадың син,
Суга кердең – суда батмадың...

Татарларым минем, татарларым,
Телен йота язган татарым...
Дəшəлмəвең күреп, йөрəк сыктый –
Кайда синең азаматларың?..

Эшчəн халкым минем, хисчəн халкым,
Изге җирем, газиз Ватаным...
Заман көзгесендə чагылышың –
Юаш... күндəм... пошмас...Татарым?!
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Татарларым минем, татарларым,
Илдə илсез калган татарым,
Үткəннəрдə нидер югалттың син –
Ятлар тапса, бирмəс кайтарып...

Кем син?
(Татар халкына)

Бу хуҗасыз җирдə-илдə
син əллə бер этме соң? –
Ач ятасың буш ояңда:
өрмисең вə китмисең...

Авызлыклап җигелгəнсең,
син əллə бер атмы соң? –
Суыкларда катмыйсың син,
сазлыкларда батмыйсың...

Кавыкланып беткəн илдə
син əллə бер бетме соң? –
Сытып-сытып та карыйлар,
тик син һаман бетмисең.

Күккə омтылган буласың...
Син əллə бер кошмы соң? –
Кардəшлəрең күптəн оча,
ə син нигə очмыйсың?..

Шундый зат без

Искə төште шундый əйтем,
Никтер, менə бүген:
«Аерылганны аю ашар,
Бүленгəнне – бүре...»

Нинди мəгънə ята монда? –
Чамаларга мөмкин...
Уйланырга мөмкин хəтта:
Син кем бүген? Мин – кем?

Син дə кеше, мин дə кеше,
Əйе, хайван түгел...
Кош та түгел, очалмыйбыз
Иңлəп илнең күген.

Без шундый зат: булмый безне
Маймыл белəн бутап...
Əмма бик еш мүкəлибез,
Үрмəлибез – бу хак.

Тырмашабыз, тырнашабыз –
Кул җегəрле, ан(ы)сы:
Төрткəлəүлəр, типкəлəүлəр
Безгə хас ул – тансык.

Без шундый зат – затлы зат без,
Без бик татлы, эре...
Аерылсак – аю ашый,
Ə бүленсəк – бүре...
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Ак максат
(Татарстанның халык шагыйре Мөдəррис Əгълəмнең 

язылмаган шигыре)

«Шагыйрьнең ак максаты,
төп максаты булырга тиеш!..»

М.Əгълəм. 16 ноябрь, 2006 ел.
(Шагыйрьнең вафатына ун көн кала əйткəн сүзлəре)

Тамак туйдырырга мөмкин, əйе,
Шигырь-мигыр язып, такмак сатып...
Əгəр дə син шагыйрь икəн инде,
Булу тиеш синең ак максатың!

Ак максатың, төп максатың булсын –
Əгəр дə син чынлап шагыйрь икəн!
Син җырларга тиеш үз халкыңны –
Кыңгырау күк чыңлар чагың икəн.

Сөлге итү мөмкин кəгазь битен,
Өлге итү мөмкин шөгылеңне...
Син алгансың икəн кулга калəм,
Əлəм итеп күтəр шигыреңне!

Көч-куəтең ташып торган килеш
Шəлəй-вəлəй йөрү – язык... Язык!
Əгəр дə син илдə шагыйрь икəн,
Миллəтеңне уят – шигырь язып!

Баш калкытсын гаярь каһарманнар
Мишəремнəн минем, типтəремнəн...
Шигырь кебек ургып чыксын оран –
Бəреп чыксын бəгырь төплəреннəн!

Мөмкин, əйе, тамак туйдырырга
Такмак язып һаман, такмак сатып...
Күтəрəмгə калган чакта илең,
Миллəтеңнең булсын ак максаты!
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Ак максатың булсын, татар кызы,
Ак максатың булсын, татар улы!
Төп максатың булсын, Татар иле!
Туыйк, яшик, үлик – Татар булып!

Лəбиб Лерон, 
шагыйрь, журналист, Татарстанның 

атказанган сəнгать эшлеклесе, 
М.Җəлил премиясе лауреаты.
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Татары и вечность

Сотни тысяч татар не учат де-
тей татарскому (частое оправдание: 
«кому это нужно, когда вокруг 
говорят на русском, а весь мир на 
английском?»), т.к. семья решает, 
что наверняка знает лучше, какие 
знания будут полезны ребенку в 
будущем. Только ни один взрослый 
человек не имеет чёткого представ-
ления о будущем. Ребёнок в полной 
власти родителей, а родители могут 
осознанно лишить ребенка крайне 
полезных навыков и знаний, кото-
рые были и есть в родовой системе, 
в угоду современным нравам и 
модным тенденциям. Ребёнок из 
материала родителей создаёт уни-
кальную комбинацию и становится 
личностью, т.е. старшему поколению важно дать не только 
генетический материал, но и интеллектуальный, духовный, 
например, родной язык. Задача и мечта родителей сделать всё 
возможное, чтобы дети стали умнее, жили лучше, чувствовали 
себя счастливыми. И вот здесь обострившееся в последние де-
сятилетия стремление к универсальности играет с нами злую 
шутку. Мы вдруг считаем себя вправе фильтровать опыт сотен, 
тысяч людей, живших в нашем роду. И не думаем о том, что 
с родным языком личность получает знания о себе и своей при-
роде, что язык формирует идентичность, характер, личностный 
стержень человека. Получается, что родители своими же руками 
ограничивают возможности детей, лишая своеобразия мышле-
ния и богатства взглядов, разрушая определённый психический 
склад, который проявляется в национально-психологических 
особенностях, традициях и обычаях. Человеку необходимо 
чувствовать себя частью семьи, группы, этноса, нации, чтобы 
быть здоровой личностью, без чувства принадлежности человек 
заболевает психологически и физически. Это важное чувство 
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разрушается на уровне семьи, там, где его проще всего сохра-
нить и развить, пользуясь собственными силами и ресурсами. 
Смешанная семья не является препятствием, я знаю примеры, 
когда ещё в детстве два рода семьи сумели вложить в детей 
язык и культуру своих народов. При этом был изучен и третий, 
государственный язык.

Всевышний создал человека, дав роскошные интеллектуаль-
ные, духовные, физические возможности и навыки. Человечество 
достигло высокоорганизованного мышления и фантастического 
технического прогресса благодаря развитию речи, языков, пись-
ма, творчества, эмоциональной сферы, интеллекта и многого 
другого. Причем эти многочисленные компоненты взаимозави-
симы: развитие одного повышает уровень остальных. Это общий 
процесс, одновременно с ним идут истории отдельных народов, 
государств, территорий, и очень важный, хотя и частный – ис-
тория каждого рода и отдельного человека. Каждое поколение 
несёт в себе всё, что есть в семейной системе рода матери и отца: 
навыки, знания, способ мыслить, действовать и принимать реше-
ния, плюс все генетические и этнические данные, передающиеся 
из поколения в поколение.

Какие народы сумели сохранить единство и национальную 
идентичность в постоянно меняющемся мире? Традиционные. 
Эти же народы более здоровы в физическом, умственном и психо-
логическом отношении. Я понимаю единство не только в аспекте 
географическом, но ещё и в невидимом духовном: неосязаемом, 
но плотном поле, соединяющем десятки поколений на уровне 
языка, традиций, нравов, веры, прикладного искусства и т.д. 
Мы достигли момента, когда благодаря прогрессу на огромной 
скорости удаляемся от всего, что можно назвать традиционным 
обществом, попутно обедняя и обесцвечивая свою идентичность. 
Остановить этот процесс вряд ли возможно. При этом мы имеем 
невероятные технические возможности, чтобы суметь сохранить 
лучшее, что ещё не успели растерять по дороге.

Семья и образовательная система, работающие в комплексе 
с идеологией государства, могут помочь передать этот пласт 
знаний об уникальных способах выживания, вариантах решения 
житейских вопросов, традиций исполнения духовных ритуалов, 
нравственных, эстетических, философских, религиозных и др. 
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взглядов и убеждений, практиках физического и душевного 
исцеления, творчества и национальной кухне, наконец. Считает 
ли это нужным система образования детей, которой родители 
доверяют своих потомков? Увы… Это удобно, согласитесь – 
снять с себя ответственность и жить, полагаясь на внешние 
институты и оправдываясь объективными условиями. В моей 
практике психолога были случаи, когда дети жили в глубокой 
обиде на родителей, потому что не получили важные знания, в 
том числе родной язык и информацию о нескольких поколениях 
предков. Немало случаев, когда родители страдали от обиды 
на детей за непонимание, отсутствие уважения к традициям 
семьи и национальным обычаям. Однажды круг замыкается. 
Старшее поколение облегчило себе жизнь в уверенности, что не 
переданные интеллектуальные и духовные богатства рода будут 
лишними, а в итоге страдают от того, что этот провал в передаче 
опы та превратился в непреодолимую пустоту в отношениях. 
Раз витие одного компонента улучшает остальные, к сожале нию, 
это прекрасно работает и в обратную сторону.

Обращаюсь к каждому татарину: обернитесь назад, за вами 
огромная мощь и сила ваших предков, которые смогли выжить 
в условиях, далеких от комфорта, сохраняя и передавая следую-
щим поколениям духовные и культурные ценности. Ощутите 
эту связь, поблагодарите их за весь опыт, соединитесь с этим 
богатством. А теперь посмотрите вперёд, там ваши дети, внуки, 
будущие поколения и их способность жить в меняющемся мире в 
наших руках. Им пригодятся все полезные и созидающие навыки 
и даже больше – им предстоит быть максимально пластичными, 
научиться быстро эти навыки интегрировать, перекрещивать, 
синтезировать, наращивать и видоизменять, чтобы история 
прекрасного дома под названием Земля продолжалась. У каждой 
нации в этом своя миссия, есть она и у великого татарского на-
рода, поэтому надо не искать различия и недостатки, а находить 
способы сотрудничества и сохранения многообразия этого мира. 
Разрушить, стереть и забыть легко и комфортно, мы достигли 
сомнительной вершины в таких понятиях как индивидуальность, 
свобода личности, культ личных границ и собственный комфорт, 
извратив значения. Похоже на то, что чем больше человек зацик-
ливается на себе, личных целях, порой несущих окружающим 
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больше вреда, чем пользы, тем он дальше от мощных ресурсов, 
переданных предками, и тем слабее связь с грандиозной силой – 
природой и миром в широком понимании этих слов.

Наше бесконечное стремление к комфорту несовместимо 
с мышлением в масштабах вечности. Уверена, что следующие 
поколения смогут эту способность себе вернуть, если не будут 
намеренно лишены знаний и ресурсов, накопленных народами, 
жившими прежде, и продолжающими жить. Сегодня татары 
рассеяны по всему миру. К сожалению, язык теряется там, где 
татар много, в Татарстане и Башкортостане. К счастью, язык и 
традиции особенно берегут в республиках и странах, где татар 
намного меньше, но живут они дружно, поэтому у нашего народа 
есть заявка на вечность!

Лилия Гадель,
психолог, журналист, общественный деятель.

Москва.
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Давайте объединяться!

Татары являются вторым по чис-
ленности народом России, которая объ-
единяет и исторические земли татар. По 
данным последней переписи 2010 года 
составляет 5,3 млн. человек. Из них все 
владеют русским языком, 1,01 млн. не 
владеет родным языком. Таким образом, 
официальная ассимиляция в среднем 
составляет 20%. В Республике Татар-
стан проживает 2,01 млн. татар, которые 
представляют чуть более 50% населения 
республики. Из них все владеют русским 
языком, 0,15 млн. не владеют родным 

языком. Следовательно, ассимиляция татар в Татарстане состав-
ляет 7,5%. Ассимиляция татар без учёта Татарстана составляет 
27%. Официальных данных по количеству детей татар в школах 
России отсутствует. По нашим оценкам, только 7% детей татар 
в регионах России изучают родной язык в какой-то форме в 
объеме 1-2 часов в неделю в школах. Ввиду отсутствия подго-
товки воспитателей детских садов и учителей татарского языка в 
компактных местах проживания татар, этот показатель ежегодно 
уменьшается. В этих условиях следует ожидать стремительный 
рост ассимиляции татар в ближайшем будущем.

В целом по России 67% татар проживает в городах, в Та-
тарстане этот показатель составляет 70%. Поэтому попытки 
сохранения татарского языка, как деревенского языка, татарскую 
культуру, как крестьянскую культуру 19 века приведут к исчез-
новению татарского народа, как конкурентного представителя 
человеческой цивилизации.

По уровню образования татарский народ в целом соответствует 
средним показателям по России. Высшее образование имеет 20% 
татар, среднее образование – 20%. В Татарстане обладает высшим 
образованием 22% татар, средним образованием – 21%. В городах 
эти показатели составляют 26% и 19% соответственно. В Москве 
и Санкт-Петербурге 31% татар имеет высшее и 17% среднее обра-
зование. Необходимо отметить, что за исключением отдельных 
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энтузиастов все эти высокообразованные татары не владеют тер-
минологией на родном языке по своим специальностям, как в тех-
нических, так и в гуманитарных областях и не могут участвовать 
в процессе развития татарского языка и народа в соответствии с 
общечеловеческим прогрессом. Тем самым татарский язык отде-
ляется от интеллектуального потенциала народа. Для сохранения 
и развития татарского языка и народа необходимо создавать сис-
тему полилингвального и билингвального высшего образования. 
В настоящее время для конкурентной работы необходимо владеть 
английским, русским языками и обязательно родным, чтобы быть 
уважаемым членом человеческого сообщества. Это посильная за-
дача для татарского народа, имеющего высокий интеллектуальной 
потенциал. Во всех отраслях науки, техники и производства много 
высококвалифицированных татар с мировым именем. Мы ими 
должны гордиться, пропагандировать и мобилизовать их.

Для сохранения татарского народа, как конкурентного пред-
ставителя человеческой цивилизации нам нужно объединяться и 
укреплять дружбу и взаимопонимание с другими народами. Сов-
ременные средства информации такую возможность представля-
ют. Такое общение можно было бы осуществлять на различных 
интернет платформах, как по интересам, так и по профессиям. 
Нам, в первую очередь, необходимы юристы и правоведы по 
защите конституционных прав татарского народа от произвола 
местных чиновников, действующих на основе понятий.

Дорогие соотечественники!
Нам никто не поможет развивать культуру и расширять сферу 

применения родного языка в жизни. Каждый из нас может внести 
свой посильный вклад в этом деле. Хотя бы выбором литератур-
ного татарского языка в качестве родного языка в детском саду и в 
школе для своих детей. В мире много сил, пытающихся раздробить 
татарский народ, имеющий многотысячную историю развития, на 
мелкие племена, и тем самым, прекратить существование одной 
из ветвей человеческой цивилизации. Давайте объединяться в 
деле сохранения и развития татарского народа, как конкурентного 
представителя человеческой цивилизации.

Марат Лотфуллин, 
президент Ассоциации работников татарского 

национального просвещения и культуры РТ «Магариф».
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Бəгырь авазы

Җилкенсəк тə, җиңелсəк тə, 
   җигелсəк тə –
Барыберме сезгə?
Безгə барыберме?!
Хан китсə дə, Кан китсə дə,
    Дан китсə дə –
Барыберме сезгə?
Безгə барыберме?!

Тиенсəк тə, тилерсəк тə, 
     тибелсəк тə –
Барыберме сезгə?

Безгə барыберме?!
Көн китсə дə, Дин китсə дə, Ден китсə дə –
Барыберме сезгə?
Безгə барыберме?!

Сөелсəк тə, сөрелсəк тə, сибелсəк тə –
Барыберме сезгə?
Безгə барыберме?!
Җир китсə дə, Ил китсə дə, Тел китсə дə –
Барыбермы сезгə?
Безгə барыберме?!

Учарланып, юашланган учакларның
Чал көлендə, бөгəрлəнеп, калырбызмы?

Ут хəтере гөлтлəп сүнсə, су хəтере кала –
Су сүрəсен аңлап, сабак алырбызмы?
Ходай биргəн Миллəт дигəн таҗны җуеп,
Килəчəккə гидай булып барырбызмы?!

Барыберме сезгə?
Безгə барыберме?!

Марсель Галиев, 
шагыйрь, Татарстанның халык язучысы,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Мин Сəлимə түгел, Семичкə
     Рөстəм Сəрвəров музыкасы.

Кояш якка бакса тəрəзəң,
Көн җылысын күбрəк тоясың.
Туган телне белү – дəрəҗə,
Туган тел ул – күңел кояшы.
Укы, балам, бул күп һөнəрле,
Мул итеп ал, тупла белемне.
Күп теллəр бел, гиз күп иллəрне,
Тик онытма туган телеңне.

Туган телне бозу, телгəлəү,
Я белергə аны телəмəү –
Наданлык ул, балам, юлəрлек,
Рухи гариплек ул, түбəнлек.
Яхшылап бел, балам, рус телен,
Сандугачтай сайрат үз телең.

Аңлый алмыйм: нигə кайберəүлəр
Үз теллəрен рəтлəп белмилəр.
Ə җитмəсə тагын, эч пошырып,
Ике телне бутап сөйлилəр.

Ике матур көлə-шаркылдаша,
Кызып-кызып нидер сөйлəшə.
Ə мин тыңлыйм читтəн генə юри –
Купшырагы шулай эндəшə:

«Писням белəн рано утром
Вись кумнытны шаулатам.
Чəчкəлəрдəй быть красивой
Учен даже яратам».

Икенчесе –
Күз төплəрен күгəрткəне,
Иреннəрен кызартканы,
Толымнарын кистергəне,
Тырнакларын үстергəне,
Модный чалбар тектергəне
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– Рəзи так?
Ə мин, душечка,
Сегодня здесь, завтра там,
Ярны көндə яңартам.
Тратта-там, тратта-там,
Стилəвой париннарны
Прəме үлеп яратам.

Кеше түгел, үзе егеткəең
Пумаладай чəчен таратып,
Пыяладай күзен агартып,
Сынык гитарасын яңартып,
Мин Аркаша диеп ил шаулата,
Ата-ана биргəн матур исемен
Аяк аска салып ауната.

Менə шулай исем бозып,
Безнең татар йөри тузып
Рома, Слава, Иван, Сидор
Һəм тагын əллə кемнəр...

Оят түгелме, дуслар, телне бозып,
Кирле-мырлы сəлам бирергə,
Мин Җəмилə түгел, Женечкə дип,
Мин Сəлимə түгел, Семечкə дип,
Күккə борын чөеп йөрергə.

Мəхмүт Хөсəен, шагыйрь.

Мəхмүт Хафиз улы Хөсəенов 1923 елның 15 апрелендə хə-
зер ге Казакъстан ССРның көнбатыш Казакъстан өлкəсендəге 
Җаңакала районының Урда авылында эшче гаилəсендə туган. 
Мəхмүт Хөсəен мəктəптə укыганда ук əдəбият белəн кызыксына 
һəм шигырьлəр яза. Беренче шигъри тəҗрибəлəре сугышка кадəр 
«Пионер калəме» журналы битлəрендə басыла. «Артек» пионер-
лагеренда була. 1941 елда Петропавел (Кызылъяр) шəһəрендə 
татар урта мəктəбен тəмамлаганнан соң, берникадəр вакыт пио-
нервожатый, «Ленинское знамя» газетасында əдəби хезмəткəр, 
«Экпенды» промартелендə культмассовик булып эшли.
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Иң зур бурыч гаилə җилкəсенə төшə 

Гаилə – җəмгыятебезнең кечкенə 
генə, əмма хəлиткеч күзəнəге ул. 
Гадəттə, гаилəсе нинди, җəмгыяте 
шундый, дибез. Халык санын исəпкə 
алганда миллəт буларак сакланып ка-
луыбыз иң беренче чиратта үзебезгə, 
гаилəбезгə бəйле. 

Бер гаилəдə төрле миллəт вə-
кил лəре була алмый. Татар баласы 
татар гаилəсендə генə тəрбиялəнə. 
Француз гаилəсендə – француз, немец 
гаилəсендə – немец. Шуңа күрə дə 
исəбен алганда əти-əнилəр балалары 
белəн ачыктан-ачык сөйлəшергə, 
төрле агымнарга иярергə юл куймас-
ка тиеш. Халык санын алу илебез өчен һəрчак мөһим вакыйга, 
җаваплы чор. Татар халкы өчен ул бигрəк тə мөһим. Миллəт булып 
сакланып калу бурычы көн тəртибенə килеп баса. Һəрбер əти-
əнине, татар иҗтимагый оешмасын быел халык санын алуда актив 
катнашырга чакырабыз. Быел, республикабызда туган теллəр һəм 
халыклар бердəмлеге елында кабат искəртəбез. Россиядə сан ягын-
нан икенче урынны алып торган татар халкы бөек ватаныбызның 
социаль-икътисади, иҗтимагый-сəяси, əдəби-мəдəни тормышын-
да һəрчак лаеклы урында булды. Хəзер дə, килəчəктə дə шулай 
дəрəҗəсен төшермəсен иде. Татар гаилəсе илебезнең төрле 
төбəклəрендə яши, əмма кайда гына гомер итсə дə, татар татар 
булып кала. Яшəү төбəге кешенең миллəтен билгелəми. Балалары-
быз, ата-бабаларыбыз рухына тугры булып, гасырлардан килгəн 
гореф-гадəтлəребезне, йолаларыбызны саклап, татар гаилəсенең, 
ана теленең, милли рухыбызның килəчəге үзебезнең кулда икəнен 
онытмасыннар иде. Иманлы, бердəм булып, миллəтебез горур-
лыгын килəчəк буыннарга мирас итеп тапшырыйк, дуслар. Татар 
үзеннəн башка беркемгə дə кирəкми.

Халык санын исəпкə алган вакытта миллəт буларак сакланып 
калу безнең үзебезгə бəйле. Миллəттəшлəргə мөрəҗəгать итеп, 
татар гаилəсе үткəннəрдəн килəчəккə күпер булырга тиешлеген 
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беркайчан да онытмасын иде, дип дəшəм. Ата-бабаларның акы-
лын, гореф-гадəтлəрен саклап, яңача фикер йөртеп, алга барырга 
кирəк безгə. Татар гаилəсе гасырлардан калган мирасының зур-
лыгын, изге бурычын аңласын иде. Безнең зур тарихны, мирасны 
саклау, яклау татар гаилəсе кулында икəнлеген онытмыйк. Туган 
телне, милли рухны буыннан-буынга тапшыру əманəтен татар 
гаилəсе генə үти, башкара ала. Ана теле ул – татар теленең лек-
сик берəмлеге генə түгел, ул кешенең умыртка баганасы белəн 
бер. Кешенең умыртка баганасын – рухи сəламəтлеген кайгырту 
белəн гаилə үзе шөгыльлəнергə тиеш. Рухи сəламəтлек, иман – 
иң беренче чиратта дин һəм əхлак ул. Əхлакның нигезе – ана 
теле.

Милəүшə Гайфуллина,
Бөтенроссия «Татар гаилəсе» фонды директоры.
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«Телне саклап калуга һəркайсыбыз тиңсез 
өлешен кертə ала»   

–  Хөрмəтле Минтимер 
Шəрипович, мəгълүм булганча, 
Татарстан Республикасы Пре-
зиденты Рөстəм Миңнеханов 
2021 елны Туган теллəр һəм 
халыклар бердəмлеге елы дип 
игълан итте. Əйтегез əле, Сезнең 
өчен туган тел ата-бабалардан 
калган əманəтме, əллə тагын да 
киңрəк төшенчəме? 

– Туган тел – ана теле, чөнки 
ул һəркемгə тумыштан бирелə. 
«Тел – ананың телəге, тел – ананың 
баласына иң кадерле бүлəге», – 
ди татар халык мəкале. Аны ата-
бабаларыбызның васыяте дип тə, əманəте дип тə əйтеп була. Ана 
телен саклау, аны буыннан-буынга җиткерү – əнилəребезне ярату, 
ата-бабаларыбызны ихтирам итү билгесе. Шуңа күрə кешене үз 
теленнəн, миллəтеннəн, диненнəн мəхрүм итəргə беркемнең дə 
хакы юк.

– Сез ничек уйлыйсыз, ана телебезне саклап калу өчен 
безгə, беренче нəүбəттə, нəрсəлəр эшлəргə кирəк?

– Туган телебез язмышы иң элек һəрберебезнең аны сак-
лап калу өчен ни дəрəҗəдə тырышуыннан тора. Бу турыда 
республикабыз Президенты Рөстəм Нургали улы Миңнеханов 
һəрвакыт искəртеп килə. Телне саклап калуга безнең 
һəркайсыбыз үзенең тиңсез өлешен кертə ала, чөнки, əйтик, 
гаилəдə үзара татарча сөйлəшергə, балаларыбызга туган телне 
ана сөте белəн сеңдерергə һичнəрсə һəм һичкем комачау итə 
алмый, моның өчен ниндидер өстəмə чыгымнар яки рəсми 
карарлар кирəкми. Ата-аналардан башлап, балалар, яшьлəр, 
җəмəгать эшлеклелəре, дəүлəт җитəкчелəре һ.б. – һəркем үз 
урынында татарча мөмкин кадəр күбрəк сөйлəшə, аралаша ала. 
Һөнəре нинди генə булмасын, һəркайсыбыз үз тормышында 
туган телгə кагылышлы мəнфəгатьлəрне яклау мөмкинлегенə 
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ия. Һəм бу, барыннан да бигрəк, яшь буын өчен бик үтемле 
үрнəк булыр иде. 

Икенчедəн, бүгенге көндə телебезнең сакланып ка-
луы Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы 
Конституциялəрендə язылган хокукларыбызга ни дəрəҗəдə 
ирешə алуыбыздан тора. Мəгълүм ки, без республикада 
əлеге юнəлештə егерме ел диярлек Россия Конституциясе 
һəм Татарстан Конституциясе нигезендə эш иттек. Əмма 
тиешле нəтиҗəлəргə ирешə алдык дип əйтеп булмый. Чөнки 
хəзерге вазгыять шундый: илебезнең төп законында каралса 
да, күпмиллəтле Россиядə халыкларның туган теллəрен сак-
лау һəм үстерү сəясəте инде ике дистə ел дəвамында тиешле 
дəрəҗəдə тормышка ашырылмый, бу өлкəдə федераль һəм 
җирле идарə органнарының бердəм эшчəнлеге каралмаган. 
Моның белəн шөгыльлəнергə тиешле федераль органнар, 
соңгы вакытта əлеге мəсьəлəгə игътибар көчəюгə карамас-
тан, гамəли чаралар күрергə ашыкмый. Күптəн түгел илебез 
Конституциясенə төзəтү-өстəмəлəр кертү буенча тавыш 
бирдек, төзəтмəлəр кертелгəн Конституциянең һəр статьясы 
төгəл үтəлер дигəн ышаныч нигезендə, яхшылап əзерлəнеп, 
законлы, цивилизацияле барлык ысулларны кулланып, хəзерге 
заман технологиялəрен эшкə җигеп, туган телгə хокукыбызны 
чынбарлыкка ашыруга ныклап тотынырга кирəк. 

Шунысын да онытмыйк: 90 нчы елларда, бигрəк тə СССР 
таркалган чорда, Россия Федерациясендə икътисадны аякка 
бастыру иң мөһим бурычка əйлəнде, чөнки, беренче чиратта, 
халыкны азык-төлек белəн тəэмин итəргə кирəк иде. Мəгарифкə 
игътибар җитмəде. Федераль органнарга бу мөһим тармак 
күпмедер вакыт элеккечə – ничек көйлəнгəн, шул рəвешле барыр 
кебек тоелды. Шул ук вакытта милли республикалар үзлəренең 
дəүлəт суверенитеты турындагы декларация һəм карарларында 
əлеге мəсьəлəлəрне кичектермəстəн хəл итү бурычын куйдылар. 
Татарстан Республикасының яңа Конституциясе Россиянең яңа 
Конституциясеннəн иртəрəк кабул ителде һəм гамəлгə керде. 
Шушы шартларда Татарстан, милли республика буларак, ана 
телен, рус теле белəн беррəттəн, дəүлəт теле статусында төп 
законыбыз – Конституциябездə аерым статья итеп беркетте. 
Əйткəнемчə, ул чорда илдə төп игътибар икътисадка юнəлтелде, 
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чөнки көндəлек тормыш шуны талəп итə иде. Ə менə элеккеге 
союздаш республикаларда, СССР таркалгач, ана теле ничек бар – 
шул килеш дəүлəт теле булып сакланып калды, чөнки алар 
мөстəкыйль дəүлəтлəргə əверелделəр. 

Билгеле булганча, РСФСРда бу мəсьəлəгə тиешле əһəмият 
бирелмəде. Һəм Татарстан үзенең Дəүлəт суверенитеты турында-
гы декларациясе һəм яңа Конституциясе нигезендə дəүлəт теле 
булган татар телен укытуны торгызуга кереште. Исегездəдер, 
үзгəртеп кору чорында безнең республикада латин алфавитына 
күчү талəплəре яңгырый башлагач, федераль үзəкнең ана теленə, 
аны укытуга карашы, нигездə, үзгəрде. Шуннан бирле милли 
республикаларда уку-укыту системасын үзгəртү иң катлаулы 
мəсьəлəгə əйлəнде һəм хəзергəчə катлаулы сəяси проблема бу-
лып тора.

Шуның чагылышы буларак, федераль дəүлəт органнары ана 
телендə белем бирү барышына прокуратура аша басым ясап, 
федераль мəгариф органнары аркылы яңа дəүлəт мəгариф стан-
дартлары булдырып, ана телендə укытуны атнага өч сəгатькə кал-
дырдылар. Сүз дə юк, бу хəл барыбызны да борчый. Республика 
матбугат чараларында күплəр, бигрəк тə бу өлкəдə хезмəт иткəн 
галимнəр-мөгаллимнəр еш кына əлеге хəлгə үз мөнəсəбəтлəрен, 
үз фикерлəрен белдерəлəр, тəкъдимнəр кертəлəр. 

Шуларның берсе – Казанда Татар гуманитар университеты 
ачу. Мəгълүм ки, без əлеге мəсьəлəне тормышка ашыруга, вакы-
тында, гаять катлаулы сөйлəшүлəр аша керештек. 2004–2005 нче 
елларда Казан үзəгендə тиз арада, Казан университетының 
тарихи бинасына охшатып, мəһабəт комплекс төзедек. Янында 
Салих Сəйдəшев һəйкəле ачтык. Ике бөек шəхес – Габдулла Ту-
кай һəм Салих Сəйдəшев Болак елгасының ике ярын үзəк күпер 
аша бəйлəп-бизəп торалар. 

Билгеле булганча, ул елларда Россиядə алты федераль 
университет оештырып, аларны ил күлəмендə фəн һəм мəгариф 
белəн шөгыльлəнергə тиешле зур үзəклəргə əйлəндерү буенча эш 
башланды. 200 еллык тарихы булган Казан университеты шушы 
алты университет сафында үзенең лаеклы урынын алып, үзенең 
данлы исемен саклап калды. Бу университетыбызны ныгыту 
һəм үстерү юлында гаять җитди адым булды һəм ул, əйтергə 
кирəк, җиңел бирелмəде. Татар гуманитар университеты да аның 
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составына керде. Хəзерге вакытта Казан федераль университеты 
фəн-мəгариф өлкəсендə киң колачлы эшлəр алып барырга сəлəтле 
көчле, заманча үзəккə əйлəнеп бара. Аның составында бүгенге 
көндə 15 институт, 2 югары мəктəп, 2 лицей, 1 мəктəп эшли, 
ике филиалы бар, яңа, алга киткəн медицина тармагы барлыкка 
килде. Гомумəн, КФУның дөньякүлəм рейтингы күтəрелə бара, 
димəк, килəчəге дə ышанычлы. Хəзерге вакытта КФУда туган 
телдə уку-укыту һəм милли фəнне үстерү юнəлешендə зур эшлəр 
башкару күздə тотыла. 

Без еш кына совет чорындагы мəгариф системасын сагынып 
искə алабыз. Чыннан да, əлеге чорда балаларны мəктəптə укыту 
һəм тəрбиялəү ысулларының тəэсире заман талəплəренə күбрəк 
туры килə иде. Күпмиллəтле Россия Федерациясендə яшəүче 
халыкларның ихтыяҗын да яхшырак канəгатьлəндерə иде ул. 
Соңгы елларда берьяклы тəкъдим ителгəн федераль дəүлəт белем 
бирү стандартлары (ФГОС), гомумəн, илдə укыту-тəрбия сис-
темасын какшатты. Урыннарда милли ихтыяҗны исəпкə алып, 
укыту-тəрбия алымнары, ана телендə укытучы мөгаллимнəр, 
дəрес саннары бихисап кыскартылды, милли мəктəплəр саны 
да кимеде һ.б.

Бу юнəлештə республика җитəкчелеге һəм ТР Мəгариф һəм 
фəн министрлыгы тарафыннан җитди эш бара, һəрхəлдə, федераль 
органнар белəн эш итүдə хəрəкəт сизелə. Мəсəлəн, «Туган (татар) 
тел», «Туган телдə белем бирүче оешмалар өчен туган (татар) 
тел», «Татар теле – Татарстан Республикасы дəүлəт теле» фəннəре 
буенча башлангыч һəм гомуми белем бирү өчен якынча програм-
малар эшлəнеп, федераль реестрга кертелде. Тагын бер мөһим 
адым – 2020–2024 нче елларга татар теленə тəрҗемə ителгəн уку 
басмаларын федераль дəреслеклəр исемлегенə кертү буенча юл 
картасы эшлəнде, аны гамəллəштерү эше башланды. Республика 
мəктəплəрендə татар теленə тəрҗемə ителгəн 79 басма кулланыла. 
2020 елда Татарстан Республикасы бюджетыннан 38 уку басма-
сын федераль исемлеккə кертү өчен тиешле акча бирелде.

Уку-укыту мəсьəлəлəре берьяклы гына хəл ителə алмый. 
Монда югары дəрəҗəдə килешү-аңлашу бик мөһим. Инде хəрəкəт 
бар икəн, ниндидер каршылыклар булуы да мөмкин. Бер-береңə 
ихтирамны югалтмыйча, миллəтлəрне һəм теллəрне бер-беренə 
каршы куймыйча, кешенең эчке дөньясына кагылмыйча, үзара 
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аңлашып эш итү зарур. Шуның бер рəвеше – Татарстан Респуб-
ликасы Президенты каршындагы татар телен саклау һəм үстерү 
мəсьəлəлəре комиссиясе төзү. Бу комиссия инде бер елга якын 
эшлəп килə. Аның җитəкчесе – ана телебезне камил белгəн, 
тəҗрибəле, республикада билгеле шəхес – Марат Готыф улы 
Əхмəтов – ТР Дəүлəт Советы Рəисенең беренче урынбасары 
белəн без даими элемтəдə. Шунысын əйтергə кирəк, ул ыша-
нычыбызны аклап килə. Хəзерге вакытта комиссия эзлекле эш 
алып бара, Марат Əхмəтов үзе һəм комиссия əгъзалары районнар 
буйлап йөрилəр, мəктəплəрдə татар телен укыту мəсьəлəлəре 
белəн шөгыльлəнəлəр. Əлеге юнəлештə татар теленə игътибар-
ны көчəйтə торган берничə кызыклы конкурс үткəрелде һ.б. 
Бер генə мисал китерəм: Комиссия тəкъдиме белəн Татарстан 
Республикасы Мəгариф һəм фəн министрлыгы 2020 ел азагында 
«Татарстан Республикасы муниципаль бюджет гомуми белем 
бирү оешмаларында туган теллəрдə (татар, чуваш, удмурт, мари, 
мордва) белем бирүнең иң яхшы тəҗрибəлəре» һəм «Туган (татар, 
чуваш, удмурт, мари, мордва) теллəрдə белем һəм тəрбия бирүне 
оештыра торган иң яхшы балалар бакчасы» дигəн республика 
конкурслары үткəрде. Бу өлкəдə тормыш җанланып китте дияр 
идем. 

Безнең барыбызга да, шул исəптəн массакүлəм мəгълүмат 
чараларына да, бу комиссия эшенə ярдəм итəргə кирəк. Хəер, 
«Безнең мирас» инде болай да əлеге юнəлештə шактый уңышлы 
эшлəп килə, чөнки журналның исеме үк алдыгызга мөһим 
бурычлар куя. Сезнең эшчəнлегегез соңгы елларда республи-
када бик активлашып киткəн тарихи-мəдəни мирасны тергезү 
хəрəкəтенə аваздаш. Телебез-мəдəниятебезне саклауның тагын 
бер юлы бу. Моны «Яңарыш» Республика фонды башлап җибəрде 
һəм аның төп əһəмияте – кешелəрдə тарихи мираска карата кы-
зыксыну уяту. Соңгы елларда җəмгыятьтə республикабызның 
күпмиллəтле халкының тарихы, рухи һəм матди мирасы, шул 
исəптəн авыллар-шəһəрлəр тарихы, гаилə шəҗəрəлəре белəн 
кызыксыну көчəйде. Хəзерге заманда моның өчен мөмкинлеклəр 
җитəрлек, архивлар ачык. Үз нəселең җеплəрен эзлəү-өйрəнү 
балаларга үрнəк күрсəтү генə түгел, аларның телəк- омтылышла-
рына тиешле юнəлеш бирү, үз тамырларына ихтирам, горурлык 
тудыру дигəн сүз дə. 
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Телебезне саклау юнəлешендə Татарстан Республикасы 
Диния нəзарəте алып бара торган эшчəнлекне дə билгелəп үтəр 
идем. Мəсəлəн, алар мəчетлəр каршында татар теле дəреслəре 
оештырдылар, вəгазьлəрне, нигездə, татарча алып баралар. Бу 
гамəл ислам диненең төп кануннарына туры килə, чөнки безнең 
динебез белемгə омтылышны хуплый. Хəдислəрнең берсендə 
болай диелгəн: «Гыйлем иясе, яки гыйлем алучы, яисə гыйлемне 
тыңлаучы бул. Лəкин дүртенчесе булма, һəлак булырсың».

Миллəтне саклап калуның юнəлешлəре күп, алар барысы 
да бер максатка – телгə ихтыяҗны арттыруга хезмəт итəргə 
тиеш. 

– Сез нигез салган күптелле мəктəплəр бүгенге көндə 
уңышлы гына эшлəп килə. Күплəребез моны туган телебезне 
саклап калуның бер юлы дип кабул итте...

– Дөньяда интернет-сан технологиялəре (цифрлы тех-
нологиялəр) алга киткəн заманда безгə, əйткəнемчə, туган те-
лебезне саклауда яңа ысулларны киң кулланып, җиң сызганып 
эшлəргə кирəк. Күп телдə белем бирү комплекслары булдыру – 
шуның бер уңай чагылышы. Бу бөтен яктан да отышлы һəм 
барлык кануннарга, стандартларга туры килə торган гамəл. 
Хəзер ата-аналарга балаларының кайсы телдə белем алуын 
сайлау хокукы бирелгəн. Баласын белемле һəм булдыклы итеп 
тəрбиялəргə тырышкан ата-ана, аның үсешен чиклəп, теллəрнең 
кайсысыннан булса да баш тартуга бармас дип уйлыйм, чөнки 
ул – замана талəбе.

Бу – мəктəплəрдə һəр телгə тигез шартлар тудырыла, димəк, 
татар телен укытуга да тиешенчə игътибар бирелə, нəтиҗəле 
ысуллар кулланыла дигəн сүз. Əйе, безнең мəктəплəр телебезне, 
мəдəниятебезне, гореф-гадəтлəребезне саклап калу юнəлешендə 
җитди адым булып тора. Шуны аңларга кирəк: хəзерге заманда 
без балаларыбызны бары тик татарча гына укыту кысалары-
на кертеп утырта алмыйбыз... Төп максат – балаларны дөнья 
күлəмендə көндəшлеккə сəлəтле итеп əзерлəү. Кимендə өч тел – 
рус, татар һəм инглиз теллəрен белү баланың мөмкинлеклəрен 
арттыра, үз сəлəтен тормышка ашыру өчен киң юллар ача. 
Мин гел əйтеп килəм: бүген дөнья ачык, шуңа күрə күп телдə 
белем бирү мəктəплəренə ихтыяҗ зур һəм ул арта барачак. 
Быел Казанда һəм Алабугада ачылган мəктəплəребездə укырга 
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телəүчелəрнең гаять күп булуы шул хакта сөйли. Əлбəттə, мон-
дый мəктəпне тəмамлаучылар барысы да Татарстанда калмас, 
үз сəлəтлəре һəм мөмкинлеклəре буенча төрле эш урыннары 
сайлар. Иманым камил, алар, яхшы укып, көндəшлеккə сəлəтле 
булып чыгалар икəн, димəк, кирəкле белгечлəр сыйфатында, 
яхшы урыннарда эшлəячəк. Башка иллəр тəҗрибəсен карагыз, 
чит иллəрдə укып-эшлəп, лаеклы урынын тапкан балалар шул 
иллəр белəн үз иллəре арасында икътисадый элемтəлəр коруда 
бик яхшы арадашчылар була ала. Шунысын да онытмыйк: татар 
телен белү төрки дөнья белəн багланышлар өлкəсендə эшлəү 
мөмкинлеклəре ача. Мөселман дөньясында да, төрки халыклар 
арасында да татарлар гыйлемле халык буларак танылган. Безнең 
килəчəк буын татар егет-кызлары да шушы традицияне дəвам 
итəр, башка төбəклəрдə, чит иллəрдə дə үз илен, үз республика-
сын, үз миллəтен лаеклы күрсəтер дип өметлəнəбез. 

– Минтимер Шəрипович, сентябрь аенда ил буйлап ха-
лык исəбе алыначак. Соңгы вакытта бу вакыйга тирəсендə 
төрле сəяси ыгы-зыгы кузгалды. Сезнең əлеге мəсьəлəгə 
мөнəсəбəтегез ничек? 

– Бөтенроссия халык исəбен алу – илнең бөтен халкы кат-
наша торган, ил үсеше өчен кирəкле, даими үткəрелүче гамəл. 
Мəгълүм булганча, безнең ил билəмəсендə беренче җанисəп 
1718–1727 нче елларда алынган. Бу ниндидер сəясəт чагылышы 
да, закон белəн мəҗбүр итү дə түгел. Җанисəп – ирекле гамəл, 
һəркемнең үз ихтыярында. Безнең өчен исə – үз сүзебезне, үз ка-
рашыбызны турыдан-туры белдерү мөмкинлеге. Телне, миллəтне 
саклау күзлегеннəн караганда, җанисəп – безнең ни дəрəҗəдə 
татар булуыбызның иң ачык күрсəткече. Аны, хəтта, сынау дип 
тə атарга буладыр, мөгаен. 

Безнең телебездə бик матур, тирəн һəм күп мəгънəле «хак» 
дигəн сүз бар. Халык исəбендə катнашу ул – безнең хакыбыз. 
Хак-бəһа, кыйммəт мəгънəсендə алсак, без никадəр күбрəк 
булсак, ил күлəмендə бəһабез-дəрəҗəбез дə шулкадəр югары-
рак дигəн сүз. Димəк, безнең белəн шул дəрəҗəдə санлашалар. 
Хак-бурыч мəгънəсе, аңлашыла ки, килəчəк буыннар алдында 
җаваплылыгыбызны күздə тота. Хак-дөреслек исə хаклык миз-
гелен аңлата, ягъни җанисəп чынлыкта ни хəлдə икəнебезне ча-
гылдырачак. Минем фикеремчə, əлеге сүзнең җанисəпкə иң туры 
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килгəн мəгънəсе – хак-хокук. Əлбəттə, бу очракта сүз законда 
язылган хокуклар турында гына түгел, тумыштан, тарихыбыздан 
килгəн хокуклар турында бара. Без шушы хакыбыздан тулысын-
ча, кем əйтмешли, күкрəк киереп, горурланып файдаланырга 
тиешбез. Татар булып тугансың, үзеңне татар дип саныйсың икəн, 
бернинди чит фикерлəргə бирелмичə, курыкмыйча җанисəпкə 
кереп каласың һəм милли үзаңың ни дəрəҗəдə икəнен чынлыкта 
күрсəтəсең. Əгəр дə кемдер ниндидер өндəүлəргə-үгетлəүлəргə 
бирелеп башкача эшли икəн, димəк, бу – аның татар булырга йə 
ихтыяры җитми, йə ихтыяҗы юк дигəн сүз. Андыйларны, «татар 
булып языл» дип, миллəт исəбенə кертергə тырышуның мəгънəсе 
бармы икəн?! Əйтик, җанисəпкə татар булып кереп тə, миллəтне 
саклап калуга үз өлешен кертү телəге белəн балаларына ана теле 
өйрəтеп, миллəтнең килəчəген кайгыртучы ата-аналар исəбенə 
кермəсə, моннан ни файда? Шуңа күрə җанисəп тирəсендə нин-
дидер сəяси уен кузгатып йөрүлəрне өнəп бетермим. Əйткəнемчə, 
бу – һəркемнең үз эше, намус эше. Əгəр үз миллəтеңнең санын 
арттыруны чын күңелдəн кайгыртасың икəн, ул көндəлек тор-
мышта чагылсын. Əйтик, дəүлəт һəм төбəк җитəкчелəре бала-
лар санын арттыруны тирəн уйланылган сəясəткə əйлəндереп, 
эзлекле-нəтиҗəле эш алып барырга тиешлəр.

– Сез республикабыз белəн җитəкчелек иткəндə, Татар-
станыбыз төрле миллəт, төрле дин вəкиллəре янəшə дус-тату 
яшəгəн республика буларак танылды. Толерантлык, ягъни 
тигез караш дигəндə бүген Татарстанны дөнья күлəмендə дə 
үрнəк итеп китерəлəр. Татарстан əлеге юнəлештə алга таба 
да үрнəк төбəк булып калырмы?

– Безнең башка юлыбыз юк, башкача булу мөмкин дə түгел. 
Чөнки республикада яшəүче барлык халыкларга да тигез караш, 
мəнфəгатьлəр тигезлеге – Татарстандагы югары казанышларның 
нигезе. Кемнеңдер мəнфəгатьлəрен кимсетү исəбенə башка 
берəүнең мөмкинлеклəрен арттыруга беркайчан да юл куярга 
ярамый. Бездə бит күпме миллəт вəкиле, төрле дин тотучылар 
яши, шуңа күрə хəтта республикадагы районнар тормышы да, 
шул сəбəпле, бер-берсеннəн күпмедер дəрəҗəдə аерылып тора. 
Болар бит барысы да гасырлар дəвамында туган үзенчəлеклəр. 
Болар – бик нечкə җисем һəм төшенчəлəр. Үз мəдəниятенə, го-
реф-гадəтлəренə, шул исəптəн туган теленə карата мөнəсəбəткə 
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һəр кеше бик сизгер, шуңа күрə бик иплəп, уйлап эш итəргə 
кирəк. Республика җитəкчелеге төп игътибарны һəрвакыт шуңа 
юнəлтə. Исегезгə төшерим, 1990 елда кабул ителгəн ТРның 
Дəүлəт суверенитеты турындагы декларациядə үк, «башка 
миллəтлəрнең теллəрен саклау һəм үстерү гарантиялəнə», дип 
яздык. 1992 елда республикада, ТР Законы нигезендə, Туган тел 
көне кертелде. Белəсез, ул һəр ел 26 апрельдə – Г.Тукай туган 
көнне үткəрелə. Шул ук елда «Татарстан Республикасы теллəре» 
турында закон кабул ителде. 2021 елны Туган теллəр һəм халык-
лар бердəмлеге елы дип игълан итү дə шушы максатка – бездə 
яшəүче миллəтлəрнең теллəрен саклап калуга эшли. Тагын бер 
мисал: алда телдə алынган күптелле белем бирү комплексларын 
без «Адымнар – белемгə һəм килешүгə юл» дип атадык. Бу исем 
очраклы гына сайланмады, ул белем аркылы тынычлыкка-тату-
лыкка атлау дигəнне аңлата.

  
ТРның Дəүлəт Киңəшчесе, «Яңарыш» 

Республика фондының Химаячелəр Советы 
Рəисе, ЮНЕСКОның мəдəниятара диалог буенча 
Махсус илчесе Минтимер Шəрип улы Шəймиев 

белəн «Безнең мирас» журналының баш мөхəррире 
Лəбиб Лерон əңгəмəсе.  
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Милли тел

Милли тел – күрке халыкның, бетми милли теллелəр,
Күп яшəргə дəртле миллəт халкы милли тел билəр.

Хəтфəлəнгəч, җир яшəргəч, бик матур сахра, болын,
Əмма бакча тагы башка, күп чəчəк вə гөллелəр.

Бик бизəлгəн төрле төстə кошлар күп, лəкин
Таң ярып сайраучы былбылга тиң килмилəр.

Яхшы милли телле – миллəт, милли тел – миллəт җаны,
Изге хисне, милли гадəтне дə милли тел сөйлəр.

Миргазиз Укмаси, 
шагыйрь, драматург.

Миргазиз Зəбиров 1884 елның 14 
июнендə Татарстанның Балык Бистəсе 
районы, Кече Укмас авылында мулла 
гаилəсендə туа. Башта үз авылларында 
башлангыч мəктəптə, аннан Мамадыш 
өязендəге Илəбəр, Сатыш авыллары 
мəдрəсəлəрендə укый. Соңыннан, Ка-
занга килеп, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсенə 
урнаша. Каюм Насыйрины күрү бəхетенə 
ирешə, мəдрəсəдə Фатих Əмирхан, Зариф 
Бəширилəр белəн аралаша. 1908 елга 
кадəр шунда укып, бер үк вакытта һөнəр 

мəктəбенə дə йөреп, столярлык эшенə өйрəнə. Аннары төрле 
урыннарда мөгаллимлек итə, халык арасында эшли, сугышка 
алына. Инкыйлабтан соң кабат балалар укыта башлый, туган 
авылында мулла булып тора. 1931 елда М. Укмаси, советка кар-
шы эшчəнлектə гаеплəнеп, гаепсезгə кулга алына һəм сигез елга 
сөргенгə хөкем ителə.
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Ə без – исəн!

Без –
тапталган
һəм сытылган,
һəм изелгəн халык.
Шул хəлдə дə калып кара əле
Миллəт була алып!...

Уйладылар: инде күптəн
Беткəндер, дип, бөер.
Ə без – исəн
Ə без – миллəт,
Күкрəгеңне киер!

– Əлхəм шөкер, җилкəм чокыр,
Күкрəгем киң, – диген, –
Бөтен тиңнəр арасында
Мин кемнəн ким, – диген.

Дəүлəт теле

Күз төбен ярып яшьлəрем
Тəгəри телем-телем:
Акчага сугылмаган тел
Ул дəүлəт теле түгел.

Кəнфит-прəннек алырга
Йөгергəн бала-чага
Акчага сугылган сүзне
Хəрефлəп таный ала.

Нəкь шулай белеп үсə ул
Туган телнең бар тəмен –

Ни нəрсə бер тиен тора,
Ни нəрсə бер тəңкəлек.

Əткəң-əткəңнең теленнəн
Назлы моң ташып тора.
Ул дəүлəт теле дə булса,
Бер башка ашып тора.

Мохтаҗлыларга ярдəмле,
Яманга гыйбрəтле ул –
Бары акчага сугылган
Тел генə дəүлəтле ул.
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Тəпи-тəпи

Дүрт йөз ел мүкəлəп йөргəн
Миллəтем китте тəпи...
Бер бала дəшə: əтием!
Əтием, əти, əти...

Нəкь бүген менə,
Тукайҗан
Дөньяга килгəн айда,
Яңа бистə зиратыннан
Кайтабыз трамвайда.

Минем дə дəшəсем килə:
Əтием!
Əти, əти!
Миллəтем минем артымнан
Китəчəк тəпи-тəпи...

Ə нигə язарга кирəк,
Мин шуңа ышанмасам?

Гəүдəңнең саны нык кирəк,
Булмаса башыңа сан.

Инде илаһи шигырьгə
Иман китерми кара:
Үзе дə
актарыла ул,
безлəрне актара да.
Җиттек без Шамил йортына...
Трамвай туктый, əнə.
Уйларым чыгарга телəп,
Җанымда бəргəлəнə.

Төшəбез.
Арттан ишетəм,
Ишетəм: əти, əти!
Татарча... димəк, Казанда
Миллəтем китте тəпи.

Тукайга эндəшү

Исəнме, Тукай!
Җыенып,
Килдем бит əле сиңа.
Кемнəрдер минем кулыма
Сал, диеп, чəчəк сона.
(Тукайҗан, белəсең инде,
Мин үзем чəчəк сиңа).
Калтырыйм, куркам –
Бу илдə ни генə кичермисең.
Өстəвенə, син бит əле:
«Мəктəбең ничек?» – дисең.
(Тукайҗан, миңа бит кичə
Бирелгəн синең исем.)
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Мəктəбең?
Мəктəбем инде
Синдə бит... Туфан, Хəким
Сиңа дип, белеп киттелəр,
Ə өстəп нəрсə əйтим?
(Тукайҗан, кəфер илендə
Мин ятим монда, ятим.)

Өстəсəң, өстəрлеклəр бар,
Дəүлəтем башын сона.
(Тукайҗан,
Ташаягыңда
Саталар əле сыра).
И кичер, быел беренче
Зыярəт кылам сиңа.

Син һаман безнең
татарның
Мəктəбе ничек дисең –
үзгəрми əле мəктəплəр,
Үзгəрə бары исем.
(Тукайҗан, баргач əрнүен
Сөйлəр бер Мөдəррисең.)

Сиңа барганчы, кычкырып
Каласы иде бары.
Кычкырсын иде минем күк,
Нəкь миннəн соңгылары.
(Тукайҗан, бездə бит əле
Синең сүзеңнең җаны.)

...Хəзергə хуш əле, Тукай,
Сүнмəгəн əле утың...
Барып бер зыярəт кылыйм,
Син диеп, Шамил йортын...

Мөдəррис Əгълəмов, 
Татарстанның халык шагыйре,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Читтə калмыйк

Без яшəгəн бүгенге дəвер үткəн 
чорлардан бөтенлəй яңа яклары белəн 
аерылып тора. Хəзер күп кешенең 
тормышы биниһая зур мəгълүмат 
мохитендə яшəүгə əйлəнде. Телəсə-
телəмəсə дə замандашларыбызга тук-
таусыз яңа белемнəр алырга, яңа эшкə 
өйрəнергə, аңын, тирəн уйлау сəлəтен 
көннəн-көн күтəрергə туры килə.

Кеше нинди генə эштə эшлəмəсен, 
туктаусыз яңа белемнəрне карап, бик 
нык уйлап, тикшереп, чагыштырып 

файдаланырга тиеш. Яңа лыклар аяк астында ятмый, аларны табу, 
файдалану, эшкə кертү дə бик җиңел түгел. Шуңа күрə бүген 
яңа фəнни тикшеренүлəр нəтиҗəсендə гыйльми белемнəрне киң 
колачлы җыюга багышлаган бик күп эшлəр башкарылды.

Моңа кадəр бик сирəк кулланылган текстларны зур төзелеш 
нигезлəренə кертү чоры килде. Зур фəнни казанышларны эченə 
алган текстларны җыю, бергə теркəү, гыйльми эшкəртү өчен кеше 
сəлəтенə хас ясалма акыллы информация программалары дөнья 
күрде. Бу программалар инглиз, француз, урысча язылган текст-
ларны эшкəртү өчен генə җайланган. Безнең илдə яшəгəн башка 
миллəт теллəренə ярашлы бер генə программа да юк. Татарстан 
программистлары моннан ике ел элек татар теленə яраклы фəнни 
эшлəр башлаган иде. Кызганычка каршы, бүген бу омтылышлар 
ярты юлда туктап калды. Шулай да татар телен белүче галимнəр 
шушы елларда бик зур эш башкарды. Татарстанда халыкка 
бик кирəкле урысча-татарча тəрҗемə итү программасы чыкты. 
Безнең халкыбыз өчен бик кирəкле, файдалы хезмəт бу, чөнки 
бик күп татар яшьлəре туган телен белми. Халыкның акылын, 
гореф-гадəтен, бөтен кешелеген саклаучы нəрсə – аның ана теле, 
ана сөте белəн кергəн теле. Моның өчен яшь галимдəшлəремə зур 
рəхмəт əйтəсем килə. Менə шулай туган телне үстерергə кирəк. 
Шушындый эшлəрдəн соң сəлəтле, акыллы ясалма системалар 
тудыруга бер генə адым кала. Тик туктамаска, тормышның зур, 
яңа көчле агымыннан читтə калмаска кирəк.
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Хəзерге дəвердə, яңа фəннең үсешенə таянып эшлəгəн чакта 
безнең республикалар дөнья үсешеннəн читтə калмас дип ыша-
нам. Бүген халыкларыбызның гасырлар буена җыелган гыйльми 
хəзинəлəрен кулланырга вакыт җитте.

Яңа фəн, гыйльми ачышларга таянып, эшлəнгəн эшлəрнең 
нəтиҗəсен халкыбызга ачып бирергə əзер. Яңа табышлар ачып, 
фəннең олы юлына чыгар вакыт җитте. Безнең ике республика-
бызда да яңа фəнни ачышларга таянып эшлəрлек галимнəребез 
җитəрлек. Күпме академиклар, докторлар читтə эшли. Ни кыз-
ганыч, аларның сəлəтле, сыйфатлы көчлəре нигəдер үзебезнең 
туган җиребездə кулланылмый. Эшсез калган яшьлəребез дə 
чит җирлəрдə бəхет эзли. Шуны ачыктан-ачык, турыдан-туры 
əйтергə кирəк: халкың өчен яшисең килсə, юлларын табып, 
аның эчке үсешен тəэмин итəргə, сакларга кирəк. Миллəтебез 
тормышы бу үсешнең читендə калмасын иде.

Мөнəвир Закиров, 
техник фəннəр кандидаты, профессор.

Мəскəү.
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Өметебезне югалтмыйк!

2020 ел шул хəтле дəһ-
шəтле, куркыныч булачагын 
фараз итмəгəн ел булды.

Төп темабыз ковид-19 ви-
русы булды. Ун айдан бирле 
аның белəн торабыз-утырабыз, 
эшкə барабыз, бармаганнар 
тыгыз өйдə эшлибез, балалар 
мəктəпкə йөри алмыйлар, өй-
лəрдə гауга-җəнҗал, хатын-
нар – ирлəреннəн, киресенчə, 
ирлəр хатыннарыннан, хəтта 
балалардан бизде. Изоляция 
безлəрне интектерде, нервлар 

какшады. Рəсми хəбəрлəргə ышанмый башладык. Хəтта 
дөньяның ин көчле иллəре бу пандемия каршында чарасыз 
калгач, аларның да булдыксыз булуын күрдек. Хакимиятлəргə 
ышаныч, минемчə, кимеде.

Мин Science Fiction фəнни фантастика белəн кызыксынам, 
ул турыдагы романнарны укыйм, фильмнар карыйм. Бу ун айда 
килəчəк ничек булачак дигəн мəсьəлə уңаеннан бераз баш ват-
тым. Робот технологиясе тəрəккый итəчəк, байтак авыр эшлəрне 
без башкармаячакбыз. Алманияда мисал өчен инде күптəннəн 
бирле эш сəгате кимрəк.

Димəк, эшкə баручылар азрак санда булачак. Буш ва-
кытларын фильмнар карап, төрле Интернет уеннары уйнап яки 
башкача уздырачаклар. Хəтта бүген Японияда яшьлəр видео 
кибетлəреннəн сəгатьлəр буе чыкмыйлар. Кайберлəре өйлəрендə 
экран янында утырып, хəтта ашларын да кибеттəн китертəлəр.  
Рестораннарга барылган чакларда, яшьлəрнең бер-берсе белəн 
сөйлəшү урынына, кесə телефоны экраннарына карап торган-
нарына шаһит буласыздыр. Димəк, бер мөддəттəн соң, башка 
кешелəргə ихтыяҗыбыз калмаячак.

Кыскасы, пандемия нəтиҗəсендə тормышыбызда күп 
нəрсəлəр үзгəрəчəк. Хөкүмəтлəргə ышаныч кимиячəк. Эшлəр 
элеккечə булмаудан файдаланган капиталистлар кешелəрне тагы 
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да арзанракка эшлəтəчəк. Əхлак нормалары үзгəрəчəк. Бəлки, 
элекке кебек ихтыяҗларыбыз булмау сəбəпле, тагын да азга 
канəгатьлəнəчəкбез.

Менə пандемия миндə шундый уйланулар тудырды. 2021гə 
өмет белəн караргамы? Бəлки, вакцина безне бу куркынычлардан 
коткарыр. Шул көнгə хəтле үзебезне саклыйк.

Без үзебезне ничек сакладык, башны югалтмыйча, бу 
көннəргə ничек килдек дисəк? Хəлəл җефетем өй эшлəре, аш-су, 
кер юу һəм мин картлачның артыннан йөгереп, даруларын аламы, 
тиешенчə хəрəкəт итəме дип күзəтеп торды. Бу да байтак вакыт-
ны ала. Аеруча «Истанбулдагы 80нче еллар тормышы» турында 
бер китап язды. Бу өченче əсəре, аның тəрҗемə иткəн əсəрлəре 
дə бар. Мин дə язгалап тордым. Бер китабымның дүртенче бас-
масы чыкты. Моннан тыш, хатынымның Kэlavuz Kirpi дигəн 
Интернет газетасы бар. Балалар, дуслар белəн телефон аша гына 
да күрешсəк, ничектер сакланып калдык.

Быел беренче форсатта вакцина ясатырга уйлыйбыз. Һəм-
мəгезнең дə тагын да сəламəтрəк, тагын да рухыгыз күтəренке 
һəм аз проблемалар белəн яшəвегезне телибез. Өметегезне югалт-
магыз. «Өметсез – шайтан».

Надир Дəүлəт, 
Төркиянең Истанбул шəһəрендəге Мəрмəрə университеты 

профессоры, тарихчы.
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Халкым!

Нинди гүзəл, матур минем халкым! –
Сəхнəлəргə килеп чыга балкып!
Һай, кызлары!.. Сылулардан-сылу!
Их, егетлəр! Бəхет – татар булу!

Нинди гүзəл, матур минем халкым! –
Күз карашы күңелемə якын!
Талантка бай һəрбер кызы, улы,
Җырларыңда сандугачлар моңы!

Нинди гүзəл, матур минем халкым! –
Гореф-гадəт, йолалары алтын!
Бəйрəмнəре – нинди олы аның,
Сабантуе əйлəнə Җир шарын!

Нинди гүзəл, матур минем халкым! –
Кызлар – кояш, егетлəре – ялкын!
Дəүлəт тоткан хəтер бар канында,
Исеме зур, эзле Җир шарында!

Нинди гүзəл, нинди матур халкым! –
Яшəр мəңге җир йөзендə балкып!

Наил Касыймов, 
шагыйрь, Татарстанның 

атказанган сəнгать эшлеклесе.
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Татар теле

Туган җирең – Идел буе,
Һəр телнең бар туган иле.
Туган җирең кебек назлы,
Җырдай моңлы татар теле.

Ак алъяпкыч бəйлəсəлəр,
Өзелеп тора кызлар биле.
Кызлар кебек шат чырайлы,
Ачык йөзле татар теле.

Халкың кебек уңган да син,
Хезмəттə син көне-төне.
Ир-егетлəреңдəй дəртле,
Гайрəтле син, татар теле.

Фəннəн сине аерса да
Гасырларның афəт җиле,
Аксакалларыңдай олпат,
Акыллы син, татар теле!

Ассалар да, киссəлəр дə,
Үлмəдең син, калдың тере.
Чукындырган чагында да
Чукынмадың, татар теле.

Яндың да син, туңдың да син,
Нишлəтмəде язмыш сине?!
Дөньяда күп нəрсə күрдең,
Əй мөкатдəс Тукай теле!

Төрмəлəргə дə яптылар
Җəлил белəн бергə сине.
Төрмəлəрдə дə килмешəк
Булмадың син, татар теле.
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Зинданнарны ярып чыктың,
Ялкынланып чыктың кире.
Хəтта фашист тегермəне
Тарта алмады анда сине,
Əй син батыр татар теле!

Кабатланмас үткəннəрең –
Гасырларның яман чире.
Кабатлар сине гасырлар,
Татар теле – дуслык теле.

Наҗар Нəҗми, 
Башкортстанның халык шагыйре,

Салават Юлаев премиясе лауреаты. Уфа.

Наҗар Нəҗми, чын исеме Хəбибнаҗар Нəҗметдин улы 
Нəҗметдинов (1918 елның 5 феврале – 1999 елның 6 сентябре) 
(баш. Назар Нəжми)– татар шагыйре, бөек сүз остасы.

Ул 1918 елның 5 февралендə Башкортстанның Дүртөйле 
районы, Миңеште авылында туа. 1941 елда фронтка китə, 1946 
елда К.А. Тимирязев исемендəге Башкорт педагогия институтын 
тəмамлый.

Наҗар Нəҗминең кабатланмас иҗаты татар һəм башкорт 
милли əдəбиятын үстерүгə, аны бөтен илгə танытуда зур роль 
уйнады. Башка татар шагыйрьлəре кебек үк, башкорт əдəбияты 
дəрəҗəсен күтəрүгə бəялəп бетергесез өлеш кертсə дə, Наҗар ага 
үзенең ана телен, үз газиз татар халкын да беркайчан да сатмады 
һəм икейөзлелəнмəде.
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Туган тел

Без бүген бакчада
Яңа җыр өйрəндек.
Сүзлəрен ятладык,
Көен дə көйлəдек.

Бакчадан кайтканда
Шул көйне ишеттем.
Җырлап та җибəрдем,
Керүгə ишектəн.

Əнием туктата:
«Трамвайда кеше күп,
Сабыр, – ди, – җырлама,
Кайтканчы өйгə, көт!».

Тагы да көчлерəк
Җырларга кирəк лə.
Туган тел – матур тел –
Күп нəрсə өйрəтə.

Тик əни кушканга,
Яптым мин авызны.
«Кара, – ди əнием, –
Инде бу явызны.

Кай ара яздырган
Улымның җыруын?»
Сизми дə калдым мин
Авызым җыруым.

Язманың тавышын
Көчəйтə шул абый:
«Җырласын, тыймагыз,
Белə ул, – ди, – сабый!»

Язмада мин җырлыйм,
Кул чаба бар халык!
«Туган тел халкына
Кайта, – дип, – шатланып!».

Казаннар һəм каргалар
(Мəсəл)

Яраталар инде кошлар Казанны,
Хəтта тынып тыңлый алар азанны.
Кара карга, күгəрчен, чыпчык, чəүкə
Үз телендə сөйлəшəлəр, əлбəттə.
Кара карга ачуланган ди беркөн,
Чыгарган ди бик тə сəер бер хөкем:
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Каргача гына сөйлəшсен бар кошлар,
Бер Казанда ничə йөз төрле кош бар. 
Ашасыннар карга ашаган ашны!
Киенсеннəр кара киемнəн бары.
Чиркəүлəрдə укысыннар доганы,
Онытсыннар əллə ниткəн Ходаны!
Үтəмəгəн бу фəрманны бер кош та –
Үтеп киткəн язы, җəе һəм кыш та.
Күгəрченнəр һаман гөрли «гөр дə гөр», 
Чыпчык, чəүкə, ала карга – «чур да чур». 
Сайрый кайткан сыерчыгы, тургайлар,
Торналары «торыйк-торыйк» торалар. 
Аккошлары кабат оя коралар,
Кыр казлары каз булып кычкыралар.
Урман тулы төрле кош, күз камаша!
Кəккүк үзе нидер саный – тамаша.
Ябалаклар төн буена «уһ» та «уһ», 
Кычкырмыйлар карга булып, күпме куш.
Кара карга котырына, акыра –
Бар кошларны каргалыкка чакыра.
Үтəлмəсə карга чыгарган фəрман,
Прокурорны көтсен, ди, кара урман, 
Шауламыйча, тып-тын калып көтсеннəр, 
Барысы да карга булып бетсеннəр!

Əлегə Казан кайный «быгыр-быгыр» –
Бу фəрманнан белми ни килеп чыгар?!

Нəҗибə Сафина,
шагыйрə, журналист.
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Ак калфак

Югалганын белми яшəгəнбез,
Булган икəн безнең ак калфак!
Заманнары, ай-һай, заманнары,
Ул елларны булмый шул аклап.

Бүген кайта калфак, ə замана
Татар өчен ерак китмəгəн,
Ак калфакның безгə кайтачагын
Кемдер көткəн, кемдер көтмəгəн.

Көтмəгəннəр урый хиҗабларын,
Калфакларга карый ятсынып,
Кайда соң ул миллəт аналары,
Əйтеп бирегезче, асылын?!

Ак калфаклар киеп, чулпы таккан,
Җанга якын килеш-килбəтең.
Ак калфагың югалмаган икəн,
Татар кызы – җаны миллəтнең.

Мең яшик!

Кайда татар яши, шунда татар иле,
Мəскəүлəр дə күптəн безнең туган ил!
Кайда гына бакма – татар урамнары!
Моңлы Тукай килде, данлы Муса Җəлил!

Мəскəүлəрдə яшəү – үзе бер зур сынау.
Күз яшьлəренə Мəскəү һич ышанмый!
Ничə гасыр инде алышына буын,
Татар турында төрле сүз тынмый!

Без бит шундый миллəт: без бетмибез əле!
Без бит йокламаган, без үлеп терелгəн!
Чит дип читлəтмəгез, Татарстан чиге
Сызып үтə татар йөрəге түреннəн!
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Кайда яшəсəк тə, бергə булыйк əле,
Без – бер! – дип тибə татарның йөрəге,
Татарны җиңəрлек көчлəр юк, тумаган!
Бергə без – бергəлəп, мең-мең яшик əле!

Йөртə безне язмышлар

Нинди бəхет эзлəп,
Киттек чит җирлəргə,
Əллə язмышлардан качтыкмы?
Калганнар ил белəн,
Ə без дөнья белəн
Бəйлəргə тырыштык язмышны.

Сагышларда йөздек,
Иллəрне дə гиздек,
Тик туган тел генə күңелдə!
Туган телне саклап,
Ятим булмадык без,
Яшəп калсак та ят-чит илдə.

Гомер буе тартты
Əби-бабай каны,
Туган илдəн изге нəрсə бар?!
Фани дөнья үтəр,
Маллары да китəр, 
Бер җан булыйк əле, татарлар!

Нəзифə Кəримова, 
язучы, журналист,

Татарстанның атказанган 
мəдəният хезмəткəре.

Мəскəү.
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Атлантида

Атлантида булды микəн чынлап?
Тынгы бирми сорау һич кенə:
Əллə кайдан, ерак-ераклардан
Һəлакəтле бер моң ишетелə.

Кинəт юкка чыккан бөтен кыйтга,
Тау-дулкыннар күккə ашканнар:
Бер мизгелдə иллəр, шəһəрлəрне,
Һəйкəллəрне сулар басканнар.

Океан упкан кебек Атлант җирен,
Дəүлəтлəрне монда җир упкан:
Дəшти-Кыпчак, Болгар, Алтын Урда –
Бер-берсенең тамырын корыткан.

Ничə тапкыр килгəн монда яулар,
Кичергəннəр илне кылычтан...
Калдыгын да көлгə дүндерергə
Миссионерлар күпме тырышкан.

Сəхифəлəр тузган, юкка чыккан...
Ə без – менə, без – бар, булганбыз!
Фал ачабыз лəкин, баш ватабыз:
Əллə кыпчак, əллə болгар без?

Кем булгандыр бабам, кыпчакмы ул,
Болгармы ул? Нинди аерма?!
Татар дигəн исем йөртəбез без –
Татар каны ага тамырда!

Атлантида! Атлантида баткан.
Эз калмаган бөек халыктан...
Ə без – менə, без – бар, эз бар җирдə –
Без батырган саен калыккан.
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Атлантида язмышы юк безгə,
Оныкларның анык бабасы:
– Нəселең кем? – дип сорасалар əгəр,
Əйтерлəр: – Без – татар баласы!

Татарстан дигəн ватаным бар,
Татар дигəн халкым бар минем.
Узганнардан түгел, мин халкыма
Килəчəктəн урын барлыймын...

Нури Арсланов, 
шагыйрь, Г.Тукай исемендəге 
Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Шанлы татарыма сүзем
   
Бөек француз мəгърифəтчесе һəм 

фəлсəфəчесе Шарль Монтескье 18 
гасыр башында шундый сүзлəр язып 
калдырган: «…Из всех народов мира… 
ни один не превзошёл татар славою и 
величием завоеваний. Этот народ – 
настоящий повелитель вселенной...; во 
все времена являл он миру своё могу-
щество... Под именем тюрок они про-
извели огромные завоевания в Европе, 
Азии и Африке и господствуют над 
тремя частями света. А если говорить о 
временах более отдаленных, то именно 

от татар произошли некоторые из народов, разгромивших Рим-
скую империю. Что представляют собою завоевания Александра 
по сравнению с завоеваниями Чингисхана? Этому народу не 
хватало только историков, которые бы прославили память о его 
чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в 
забвении! Сколько было татарами основано государств, истории 
которых мы не знаем! Этот воинственный народ, занятый только 
своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобеди-
мости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить память 
о своих прошлых завоеваниях…» 

Əйе, Бөек Татариянең тарихы бүгенге көнгəчə языла гына 
башлаган килеш тора. Бəла шул ук – кыю тарихчыларыбыз 
булмый торды. Шулай да соңгы 10–15 елда архивлардан 300дəн 
артык Бөек Татария картасы күтəрелеп дөнья күрде һəм, аларда 
күрсəтелгəнчə, чынында бу дəүлəтнең 4 кыйтганы билəп торган-
лыгы аерымачык күренə. «Татар» исеме белəн аталган топонимик 
объектлар исə – аларның сакланып калганнары 1200гə якын – 
дөньяның 5 кыйтгасында да барлана. Шуңа өстəп, бу атама белəн – 
шулай ук дөнья күлəмендə – 200гə якын табигать объектлары 
һəм социаль күренешлəре аталып килгəнлеге мəгълүм... Бөек 
Татариянең чын контурлары шəрехлəнə башлады!

Чынлап та бит, бөек француз арттырмаган гына түгел – 
күзаллап та бетерə алмаган. Ышансаң – ышан, əмма ни өчендер, 
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бөек күрəзəчелəр дə Бөек Татарияне «тынгылыкта» калдыр-
маган. Борынгы чордан Мишел Нострадамус һəм Раньо Неро 
Бөек Татариянең яңадан торгызылып, кешелек дөньясына яңа 
сулыш бирəчəген əйткəн булса, 20 нче гасыр күрəзəчесе Ванга 
да, никтер, кешелек дөньясының яңа рухи күтəрелеше Идел 
буеннан башланачак, дип фаразлаган... Ышанмасак та – бөек 
фикер йөртүчелəр дə, ни өчендер Татариягə өмет баглаган, дия 
алабыз. 

Халкыбызның яшəү рəвеше, гореф-гадəтлəре, башка 
кавемнəрнең күп мəшһүр акыл иялəрендə соклану тудырган-
лыгы һəркемгə мəгълүмдер. Югалтуларыбыз нигезендə берничə 
принципиаль сəбəп бар. Халкыбызның Төп Кануныннан ваз 
кичү очраклары турында ике генə мисал: 13 нче гасырда Бөек 
Татариянең Бөек ханы сараенда 17 ел яшəгəн монах Марко Поло, 
бу дəүлəтнең таркала башлауы чорын тасвирлап язган: «Татарлар 
бозыла башладылар, чөнки алар үз Кануннарын ташладылар...» 
Шактый соңрак – Петр I заманында Россиядə Прусс илчелеге 
секретаре булып торган Иоанн Фоккеродт та гореф-гадəткə 
хыянəт итүнең нəтиҗəлəрен бик үткер күреп: «Хоть офицеры 
чрезвычайно хвалят этих татар и говорят, что они самые трезвые, 
хорошие и прилежные люди, пока держатся магометанской веры, 
которых почти никогда не за что было и наказывать, но зато 
согласившиеся креститься – зауряд пьяницы, преданы также и 
разным другим порокам...», – дип язган.

Əйе, бөек халкыбыз бүген зур югалтулар кичерə. Мондый 
халəткə дучарлыкны тасвирлап бөек урыс язучысы Крылов: 
«Орлам случается и ниже кур спускаться; но курам никогда до 
облак не подняться», – дип əйтеп салган. Əгəр без – Бөек Татария 
варислары, халкыбызның тарихи, мəдəни, əдəби байлыкларын 
югалта бару процессын туктатуны һəрберебез үз алдыбызга 
Бөек Максат итеп алсак, иманым камил, татар, шул мəсəлдə 
əйтелгəнчə, түбəнгə төшеп алганнан соң, янəдəн күтəрелер һəм 
Татар иле бервакыт Дөнья йөзендə янəдəн балкый башлар! 

Максатчан кеше моның ысулларын эзли һəм таба.

Нурмөхəммəт Хөсəенов, 
тарихчы, җəмəгать эшлеклесе, мəгърифəтче.

Башкортстан, Бəлəбəй шəһəре.
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Без – татарлар!

Җан исəбен алган чакта белəм:
Кайберəүлəр койрык болгарлар:
– Миллəтең кем? – дигəн графага
Яздырырлар, без, дип, болгарлар.

Бəгъзелəре, ə без мишəр, дияр,
Йə керəшен дигəн ат алыр.
Бүленгəнне бүре тизрəк ашый,
Əй сөенер Мəскəү, шатланыр.

Бүлгəлəнсəк, Тарих чаптарында
Кем утырып калыр иярдə:
Кол Гали кем? Гүзəл Сөембикə-
Ханбикəгə нилəр дияргə?

Юктан гына алай булмагандыр,
Ирешкəндер əмер Ходайдан:
Дала кызы Казан ханлыгына
Килен булып төшкəн Нугайдан.

Мөхəммəдьяр, Сəиф Сараилар
Мишəрме соң, əллə болгармы?
Ничек кенə Тарих язылмасын,
Кире боралмыйсың елларны!

Алар – безнең уртак горурлык та,
Уртак мирас, уртак хəзинə.
Барыбызга җитəр хəзинə бу,
Башың эшли икəн əз генə...

Нур Əхмəдиев, 
шагыйрь, язучы, Татарстанның 
атказанган сəнгать эшлеклесе.
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Чёрная легенда

Как я рад, что приобрёл книгу, 
учёного-историка Гали Еникеева 
«По следам чёрной легенды», вы-
пущенной в Москве, Издательским 
домом «Медина».

Дорогой друг! Открывая пер-
вую страницу книги, ты прочтёшь 
содержание и названия глав, как 
магнит, втянут тебя в мир открытий 
и приключений, в мир разоблачений 
фальсификаторов нашей – татарской 
и русской истории: «Друзья и враги 
Великой Татарии», «А было ли «на-
шествие и завоевание» (татар)?», «О 
войсковой организации на Руси «при 
татарах», «Зарождение Центра-Орды 

в Москве», «Московское царство – государство монголо-татар-
ское»...

Прочитав эту книгу, ты узнаёшь о том, что вторым государ-
ственным языком Руси был татарский  –  вплоть до ХVII века. 
И о том, что русский путешественник Афанасий Никитин писал 
свои дневники на татарском языке. И о том, что в Руси монеты 
московские чеканились на двух языках, на русском и татарском – 
вплоть до Ивана Грозного. Афанасий Никитин пишет (ХV 
век):

«Урусь ерь Танрыд сакласын. Олло сакла, бу даннада муну 
кибит ер акьтур».

Перевод на современный татарский язык:
«Урыс җирен Тəңре сакласын. Алла сакла, бу дөньяда моның 

кебек җир юктыр».
Перевод на руский:
«Русская земля – да сохранит её Аллах. Боже, храни её! В 

этом мире нет такой прекрасной страны».
Среднему читателю, любителю истории, если он хочет 

иметь представление о татарах, достаточно прочитать одну 
книгу под названием «На стыке континентов», куда включены 
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работы выдающихся личностей разных народов: Ибн Фадлана 
«Путешествие в Великую Булгарию», где описываются события 
Х века. Харадавана «Чингиз хан», где описываются события ХIII 
века. Сафаргалиева «Распад Золотой Орды» (ХV в.), Худякова 
«Очерки по истории Казанского ханства» (ХV1 в.).

И всё! И ты за месяц станешь среднеосведомлённым чело-
веком об истории татар и не только…

Но что бы поддержать разговор с учёными историками 
тебе необходимо прочитать прежде всего следующие книги по 
истории татар.

Эдуард Паркер. «Тысяча лет из истории татар», «Татары. 
Возникновение великого народа». В этих книгах описываются 
события, которые произошли с участием татар аж в 209 году до 
нашей эры, то есть 2229 лет тому назад.

Одолев эти книги, ты уже не сможешь удержаться от 
соблазна, ибо в тебе уже проснулась зуд любознательности, 
ты прочтёшь книгу Безертинова «Татары-тюрки, потрясатели 
Вселенной».

Ну конечно же, ты уже начнёшь искать книги историка Аб-
лязова «Историческая судьба татар». Прочитал?

Всё. Передохни немного, тебя ждёт большой сюрприз.
И этим сюрпризом является книга Гали Еникеева «По следам 

чёрной легенды».
Что такое «чёрная легенда»? Мы знаем: бывают краси-

вые легенды, героические легенды, у разведчиков бывают 
свои «легенды», а про чёрную легенду мало кто знает. Чёрная 
легенда – это антилегенда, сплетня, очерняющая человека или 
народ, напраслина, возведённая до абсурда, лжесвидетельство, 
фальсификация, просто обман, или как в простонародье говорят: 
брехня, враньё и ложь.

Автор Еникеев пишет, стр. 228 вышеназванной книги:
«…многое из описаний «монголо-татарских нашествий» 

было сочинено антитатарскими и антиордынскими истори-
ками в целях использования этих сочинений в политической 
борьбе против татар-ордынцев и их соратников… Противо-
поставление татар и русских, изображение одних, как завое-
вателей, а других – как побеждённых, это – «изобретение» 
историков ХVI1–ХVIII веков. Они исказили русскую историю и 



136

представили её так, будто в Средние века на территории Руси 
существовали противоборствующие силы: «русская Русь» и 
«татарская Орда» (то есть Русь завоевана Ордой).

Ты глотнул свежий воздух истины!
Книга состоит из трёх частей. Каждая глава насыщена 

фактами, документами и автор опровергает существующую и 
по ныне чёрную легенду, псевдоисторию, преступную фальси-
фикацию лжеисториков, которые «творили» по заказу велико-
державников.

Друг мой, прочти эту книгу обязательно. Там тебя ждёт 
увлекательнейшее путешествие по истории не только татар, но 
и по Востоку и Руси. Путешествуя ты ознакомишься с бытом, 
культурой, обычаями древних татар, монгол и других тюркских 
народов, а самое главное, ты узнаешь историческую правду о 
татарах. Какая была денежная система наших предков, об ус-
тройстве татарской армии, о положительном влиянии татар на 
русских в организации государства и об отношениях, полных 
приключений Золотоордынского (Казанского) хана Улуг Му-
хаммада c великим князем Москвы Василием Вторым, узнаёшь, 
было ли татарское завоевание Руси и пресловутое иго? Тебе ста-
нет известно и о многих других исторических фактах о деяниях 
татар в Джучие вом Улусе и Руси.

Например, как учёный-историк Саблуков перепотрошил 
исторический труд Абуль Гази под названием «Родословная ис-
тория татар», переименовав его «Родословная история тюрок», 
не желая употребить слово «татар», в соответствии с точкой 
зрения официальной российской (романовской) исторической 
науки на те или иные вопросы истории. Над этой фальсифика-
цией Саблуков работал долго и тщательно с 1906 по 1914 год. 
Как выдающийся русский учёный Саблуков совершил великий 
антиподвиг. Как он ответит перед Богом за эту ложь, ведь лгать –
это великий грех, как христианская заповедь провозглашает: 
не произнеси ложного свидетельства! Ты узнаешь и о том, 
что как Улуг Мухаммад со своими уланами с численностью 
1000 человек, раздраконил 40 000-ую армию Василия Второго, 
напавшего на стан хана в городе Белёве. Об этом сражении ис-
торики умалчивают, так как победа была за великим татарским 
полководцем.
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И ты познакомишься, как искажалась истинная история 
татар и русских с ХVIII века по указке романовых и как, будучи 
татарского происхождения, великий русский историк писал 
фальсифицированную историю России в угоду заказчика.

Как же так? Неужели все русские историки фальсификаторы? 
Ан нет! Слава Всевышнему! Были и есть объективные русские 
писатели-историки.

Пишет митрополит Иоанн (Сычёв) про западных фальсифика-
торов истории:

«Начиная с Карамзина, русские историки воспроизводили 
в своих сочинениях всю ту мерзость и грязь, которыми 
обливали Россию заграничные гости, не делая никаких 
попыток объективно и непредвзято разобраться в том, где 
добросовестные свидетельства очевидцев превращаются в 
целенаправленную и сознательную ложь по религиозным, 
политическим или личным мотивам».

Великие русские историки, как Бартольд, Гумилёв, Худяков, 
из современных историков Дмитрий Песков изо всех сил 
старались защитить древнюю истину и честь русского народа. 
Великое им за это спасибо и хвала!

И конечно же, мы благодарны татарскому учёному Гали 
Еникееву за эту книгу! Как пишет русский путешественник 
великий Афанасий Никитин, по-татарски: Тангри сакласын! Что 
значит – Спасибо (Г)!

Рабит Батулла, 
писатель, общественный деятель.



138

Татар – батыр миллəт!

«Татар» дип аталган ыруга монголлар да, түрк халыклары 
да, Алтай, Себер, Амур якларында яшəүче кабилəлəр дə керə. 
Тарихчылар, сəяхəтчелəр еш кына «Тартария» («Татария») дип 
атал ган бөек солтанатка кергəн, буйсындырылган халыкларны 
да «татарлар» дип яза. Ауропа, рус тарихчылары да яу белəн килгəн 
барча халыкларны бер казанга салып болгата. «Татар-мангул», 
«мангул-татар» дип бутап бетерə. Тарих китапларын укучылар 
мангул белəн татар ул бер халык дип ялгыш аңлый. Дөрес, 
Чыңгыз, Җучи, Бату ханнарның яу гаскəрлəрендə мангуллар 
да, татарлар да (түрклəр дə), калмыклар да, Кавказ гаскəрлəре 
дə булган. Шуларның бөтенесен урыслар «татар яулары», «татар 
игосы» дип белгəн. Хəтта əзəрбайҗаннарны да, əрмəннəрне дə 
(урыс булмаган халыкларны) «татар» дип атаганнар.

14 йөздə (1247–1318) яшəгəн фарсы тарихчысы Рəшид-эт-
дин язуына караганда, «татарларның артык мəшһүр, артык 
бөеклегенə күрə, башка түрк кавемнəре, хəтта, алар татарларга 
охшамаган булса да, үзлəрен «татар» дип йөртə торган булган». 
Мəсəлəн, татарлар берлегенə кергəн тутыккылыч, алчы, чаган, 
тарат, куин, баркуй пелəмəлəре 70000 йорт тəшкил иткəннəр.

Бер йорт гаилəсендə унлап кеше булганда да, 70 000 х 10 = 
700 000, бүгенге Манголия җирлəрендə Урта гасырларда 
миллионга якын татар утырган булып чыга.

«Сила и дисциплина были настолько необыкновенны в явив-
шемся татарском войске, что, казалось, оно могло покорить 
весь мир».

Китайский летописец ХII в.

Баһадур вафатыннан соң, Бөек Һун каһанаты таркалгач, 
борынгы бабаларыбыз кул кушырып утырмый, яңадан куəт җыя 
башлый. Һəм татарлар (түрклəр) бер-бер артлы яңа дəүлəтлəр 
төзи.

Алар Көнбатыш Һун каһанлыгын,  Көньяк Һун 
каһанлыгын, Ауропа Һун каһанлыгын, Бөек Күктүрк 
каһанлыгын, Хазар каһанлыгын, Уйгыр каһанлыгын, 
Караханлылар каһанлыгын, Газнəвилəр солтанатын, 
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Хореземшаһлар империясен, Алтын Урда дəүлəтен барлыкка 
китерəлəр.

Əлбəттə инде, бу каһанлыклар, бу солтанатлар, бу ханлык-
ларны коруда бабаларыбыз татар-түрклəрнең эшчəнлеге-
сугышчанлыгы турында сөйлəп-язып бетергесез булган.

«Из близких к Чингиз-хану лиц, повидимому, раньше других 
усвоил себе уйгурскую образованность Шики-Хутху-нойон, 
татарин по происхождению, ещё в младенчестве усыновленной 
женой Чингиз-хана. Чингиз-хан поручил ему решение судебных 
дел...»

Академик Василий Бартольд. 
Сочинения, 1 том, 457 стр.

Лəкин Алтын Урда (дөресе – «Җучи Олысы») кемнеке 
булган соң? Мангулларныкымы, татарларныкымы, əллə башка 
бер халыкныкы булганмы?

Алтын Урданың мəркəзе – Идел буе. Идел буенда, Кырымда, 
Кавказның шактый саллы җирлəрендə, Себер, Орынбур ягында, 
Җаек буйларында əле дə булса кайчандыр Алтын Урда дəүлəтенə 
кергəн татарлар утыра. Алар күчеп килгəн халык түгел, алар 
əүвəлдəн шунда, үз туфракларында яшəгəннəр һəм яшилəр. Анда 
бер генə мангул да юк. Калмыклардан башка. Калмык ул, чыннан 
да, мангул, «калмык» «калмак»тан яралган сүз, мангуллар 
үз ватаннарына Мангулиягə чигенеп беткəндə аларның бер 
өлеше бүгенге Калмык республикасы җирлəрендə утырып 
кала. Алтын Урданың дəүлəт, илчелек теле – иске татар теле. 
Ханнарның ярлыклары татар телендə язылган, мангул телендə 
түгел. Бер генə документ мангул телендə язылган, анысы да 
уйгур имлясында.

Тарихчылар нишлəп соң «татар» урынына – «магул», 
«мангул» урынына «татар» дип яза? Тарихи вакыйгаларга 
мөрəҗəгать итсəк, бу буталчыклыкны аңлап та булыр кебек.

Тарих галиме Марк Альтшулер язуына күрə:
«Согласно «Сокровенному сказанию» (китайский перевод 

генеалгической истории рода Чингизхана), Есугей по дороге был 
отравлен татарами».

«Военная тайна» журналы, 2014, № 1.
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Бу вакыйга 12 нче йөзнең башында була.
Чыңгызханның атасы Ясүгəй татарларны җиңə һəм 

татарларның тəхет варисы булган Тимучин (Тимерче) исемле 
сабыйны əсир ала. Үзенең углы тугач, Ясүгəй углына (йола 
буенча) җиңелгəн татар башлыгы улының исемен куша. Шулай 
итеп, булачак Чыңгызхан татар исемен йөртə башлый – Тимучин 
(Тимерче, Тимерҗан).

Димəк, бу язмаларга күрə, мангуллар белəн татарлар аерым 
кабилə икəне ап-ачык аңлашыла һəм бу ике халык бер-берсенə 
дошман булган.

Вакытлар узгач, татарлар Ясүгəйне агулап үтерə. Күп 
тарихчылар бу үтереш вакыйгасына шиклəнеп карый. Күрəсең, 
Ясүгəй татар тирмəсенə кергəндə үк чирле булган. Мангуллар 
татарларга каршы тагын сугыш ачар өчен шушы «агулау» 
фаразын уйлап чыгарган, дилəр.

Тимучин, гаскəр туплап, татарлардан атасының кан үчен ала 
һəм коточкыч каты сугышта татарлар мангуллар тарафыннан 
тагын җиңелə.

Бу сугышны Фатих Аблак менə болай сурəтли. Авторның 
«Татар тарихына карата берничə сүз» исемле кулъязма мəка-
лəсеннəн:

«Уникенче гасырда Буир Нур дəръясы янында гаять куəтле 
нəсел – татар кабилəсе яшəгəн. Аларның янəшəсендə Мыңгу 
(Мангул) халкы да гомер кичергəн. Татарлар белəн мангуллар 
бергəлəшеп Кытайга ябырылмасын дип, Кытай императорлары 
татар белəн мангулны бер-берсенə гел каршы котыртып, 
сугыштырып торган.

1196 елда менə шундый сугышларның берсендə мангул 
җитəкчесе Тимучин шөһрəт казана, татарларны җиңə һəм əсир 
алынган татарларның арба чəкүшкəсеннəн биек булганнарын 
үтереп бетерергə боера. Татарлар: үлəргə булгач, үлəргə, 
арба янына барганда һəркем җиң эченə пычак тыгып килсен, 
ичмасам, дошманнарның гəүдəлəреннəн түшəлгəн түшəккə 
ятып үлик, дип сүз куешалар һəм мангулларны суя башлыйлар. 
Алар байтак дошманны кыра, соңра үзлəре дə һəлак була. Бу 
сугышта татарларның җитəкчесе Мəңгүч-Сəүлтү һəлак була. 
Бу вакыйгага шаһит булып торган башка түрк халыклары, 
ягъни татарларның тел кардəшлəре – аргыннар, буйраклар, 
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карлуклар, кошчылар, осыннар, татарларның батырлыгына 
сокланып, «татар» исемен йөртə башлый».

Шөкер, бу сугышта татарларның барысы да һəлак булмый. 
Буир Нур дəүлəте таркала. Əмма тарихчыбыз Камил Аблязов 
язуына күрə (кара: «Историческая судьба татар» китабы, 
Саратов шəһəре):

«Тарихи чыганакларны дикъкать белəн укыганда, Буир 
Нур йортының тар-мар ителүе «Изге язмалар»да хəбəр 
ителгəнчə, татарларның мотлак җимерелүе булмый əле. Та-
тарлар бөтенлəй юкка чыкмый. Киресенчə, аларның язмышы 
кискен борылыш ясый, алар яңадан үрчи, канкардəшлəре белəн 
берлəшə һəм аларны тəкъдир яңадан-яңа көрəшлəргə ыргы-
лырга өнди».

Шулай итеп, төрле кабилəлəрне берлəштергəн «татар» ка-
веме яңадан кодрəт туплый.

Һуннар, түрклəр, кыпчаклар, баҗанаклар, хазарлар, болгар-
лар юкка чыкмаган, кырылып бетмəгəн, алар татар кавеменə 
кереп беткəн, татарлар шул бер каннан чыккан кавемнең аерым-
аерым вакытлардагы атамалары булыр. Əйтик, баҗанаклар (пе-
ченглар) половецлар арасына кереп, кыпчак булып китə, болгар-
лар кыпчакларның иң күпсанлы кавеме була, димəк, кыпчаклар 
да болгар кавемендə эреп бетə. Лəкин Атилла бабабызның үлеме 
Ауропа һун каһанатының таркалуына китерə һəм бөек каһанат 
халыклары: болгар, хазар, авар, кыпчаклар аерым-аерым булып 
яши башлыйлар; əмма 13 гасырда Кыпчак Даласы «Алтын 
Урда»га əверелеп китə һəм Алтын Урдада яшəүчелəрнең урыс-
тан башкасының барысын да «татар» дип атый башлыйлар. 
Чынлап та, Алтын Урда чорында, хəтта болгарлар хакимияте 
вакытында да татар-түрк булмаган халыкларның татар телле 
булып китү күренеше бар. Аларның күбесе Исламны кабул 
итə, байтагы үз динендə калып, татар телле керəшен булып 
китə. Саба, Балтач, Зəй якларында да шундый авыллар бар, 
аларның халкы үзлəренең чуаш, удмурт, мари токымы икəнен 
белə, лəкин инде алар татар телле мөселман яки керəшен, алар 
яңадан марилыкка, удмуртлыкка кайтырга телəми дə. Шулай 
итеп, ул якларда əле бүген дə сап-сары, җирəн чəчле татарлар 
яшəп ята.
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Кардəшлəрем, ялварып сорыйм: татар исемнəреннəн кач-
мыйк, Альбертлар, Робертлар, Луизалар, Кларалар, əлбəттə, 
матур яңгырый, əмма үзебезнең борынгы түрк-татар исемнəребез 
безгə ятышып торыр иде. Үз исемеңнəн качу – ул мескенлекнең 
(деградациянең) башы. Димəк, син миллəтеңнəн ояласың, ата-
бабаң өчен кимсенəсең! Лəкин ата-бабаларыбыз без оялырлык 
яманлык кылмаган. Урта йөзлəрдə сугышлар булган, шиксез, 
əмма борынгы бабаларыбыз күбесенчə үз ватанын саклап орыш-
кан. Модə баһадир (б.э.к. 210 ел), Атилла баһадир (5 гасыр), Кубрат 
кахан (7 г.), Аспарух хан (7 г.), Алмыш хан (10 г.), Кол Гали (12 г.), 
Үзбəк хан (13 г.), Чалубей баһадир (14 г.), Идегəй əмир (15 г.), Олуг 
Мөхəммəт хан (15 г.), Кошчак углан (16 г.), Сөембикə-ханбикə (16 г.),
Мөхəммəдъяр (16 г.), Япанча баһадир (16 г.), Батырша (18 г.), Ак-
мулла (19 г.), Тукай (20 г.), Муса Җəлил (20 г.), Карбышев (20 г.), 
Гаврилов, Гази Заһитов (20 г.), Əмəтхан Солтан (20 г.) – саный 
китсəң, ул каһарманнар йөзлəгəн-меңлəгəн. Шулай булгач, син 
ата-бабаларың кылган гамəллəр белəн горурлан, башкалар исе-
мен алырга, аларга охшарга тырышма!

Асыл шагыйребез Дəрдемəнд əйткəнчə:

Татарлыктан татар һич гарь итəрме,
Кеше үз исмене инкарь итəрме?
Татарлыкта татар угълы татармын,
Татар түгел димə – башың ватармын!

Җəүдəт Сөлəйман:

Татар телен күмер итсə күңел,
Оныгымда булса телгə чик,
Татар диеп эндəшмəгез миңа,
Ышанмагыз миңа мишəр дип!

Кырымтатар шагыйре Шəүки Бəктүрə:

Татарлыгым, туган җирем,
Балалыктан сөямен.
Алар өчен күп вакытлар
Җылый-җылый көямен.
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Кая барсам, мин күрəмен:
Ятим татар чəчелгəн.
Үз бакчасында, иснəр өчен,
Юк бер гөле ачылган.

Əверелде читкə атылганнар
Тауга, ташка, я ярга.
Ярты дөнья кабер булган
Татарлыкка, татарга.

Һəр кабернең баш очында
Туктап түктем күз яшем.
Һəрберенə моңнарымнан
Ясап куйдым баш ташын.

Кул күтəреп дога кылдым
Йөрəгемнəн Ходайга.
Озын, котлы гомер бирсен
Татарлыкка, татарга!

Əмма Бөек Октябрь түнтəрелешеннəн соң, бик күп төрки 
халыклар «татар» исеменнəн баш тартты, бары тик бүгенге 
мишəрлəр, типтəрлəр, керəшеннəр, кырымтатарлары гына «та-
тар» исемен үз җилкəсендə саклап, горур йөртə.

Рəхмəт керəшеннəргə, кырымтатарларына, типтəрлəргə, 
мишəрлəребезгə! Сез батыр миллəт – Т А Т А Р миллəтен хасил 
иткəн халыклар! Машалла! Татар бетмəс, иншалла!

Рабит Батулла, 
язучы, җəмəгать эшлеклесе, 

Татарстанның халык язучысы,
Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Абсурдизм
(Халык санын алу)

Атаңны син «җизни» димə! –
атаңны «атам» диген!
Татарны «тат» йə «ар» димə! –
татарны «татар» диген!

...Болыттан күлəгə төшкəн –
Шул минем «Ватан» диген!

Тагын саныйлар…

Бүлгəлə! Туракла!
Тарттыр да йот!

Кемгəдер сан исəбе...
Кемгəдер җан исəбе...
Кемгəдер кан исəбе!..
...Ə синең ни исəбең?

* * *
Сарыкларны санаганда,
төгəл килеп чыгучан.
Халыкларны санаганда,
хəллəр килеп чыгучан!

Равил Фəйзуллин, 
Татарстанның халык шагыйре, Г.Тукай 
исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Миллəтебез асыл килеш саклансын

ТАТАР ХАЛКЫМ!
Минем сиңа ихластан мөрəҗəгатем 

бу.
Менə мин хəзер ак кəгазь каршында 

галибанə тойгылар кичереп утырам. 
Идел ярына басып, бөек дəрьяның 
алкын агышына хозурланып торган 
минутларда гына килə торган иде 
мондый күңел тетрəндергеч уйлар 
башыма.

ТАТАР ХАЛКЫМ!
Биниһая тирəн эчтəлек бар шушы ике сүздə. Олы тарих 

та бар монда, ачы язмыш та, миллəтемнең күз яшьлəре белəн 
сугарылган сагышы да.

Һəм килəчəккə өмете дə...
Халкымның холкын, хасиятен, табигатен, сизгер күңелен 

аңлау өчен бик күп хезмəт куярга кирəк. Иң əүвəл аны алтын 
базларыннан эзлəп табып, һəйбəтлəп аруларга, көн күзенə 
чыгарырга кирəк. Ялтырасын ул. Хəер, шул ялтыравы аның 
башына яңа бəла булып төшүе дə бар. Алтынга барысы да кызыга, 
ымсына. Тик алар халкымның алтын булып җитешкəнче нилəр 
кичерүеннəн генə хəбəрдар түгел. Нəфесле кулларга ул шул 
килеш – асыл сыйфатлары бөтен килеш кирəк.

Читкə киттем. Ə бит сүземнең төбе үземне, ягъни миллəт 
баласын алтын итү тарихын сөйлəү, гап-гади кыйссаны бəян 
итү иде. Югыйсə, бер сер дə юк. Гап-гади татар гаилəсе бик оста 
гына башкарып ята бу гамəлне. Гасырлар, дəверлəр буена. Иң 
элек сабыен кулына алган ана баласына изге күкрəк сөтен имезə, 
йокымсырап киткəн нарасыена бишек җырларын көйли. Тəпи 
баскач, ишегалды дигəн дөньяга алып чыга. Баласын каз бəбкə-
лəре генə таптап йөргəн йомшак үлəнгə бастыра. Сыерчыклар 
җырын тыңлата, чиялəрдəн коелган ак чəчəклəрне күрсəтеп 
сөендерə. Шул рəвешле сабыеның күңел касəсенə нəфис тəгамнəр 
сала, нəзберек җанны матурлык белəн ризыкландыра.



146

«Əннə, мəми!» диярдəн алда нəни бала песи борчагына үрелə. 
Əнисе кырдан җыеп кайткан сəрдə, юа ише үлəннəрне тəмлəп 
карый. Аннары гына ул морҗа башыннан саркыган тəмле төтенгə 
кушылган ипекəй исеннəн изрəп китə.

Бу гел бүтəн ис. Гомер буе сагындырып, туган нигезгə, əнкəй 
янына ашкындырып торачак ипи исе.

Менə мин, Равилə Шамил кызы Шəйдуллина, гомер 
юлымны шушы хуш искə – Икмəк исенə багышладым. 15 яшемдə 
кулымны камырга тыккан сəгатьлəрдə минем бу шөгылемə Ходай 
Тəгалə изге фатихасын биргəн икəн, лəбаса. Мин ул фатиханы 
бабам өненнəн ишеттем. «Кызым! Бəхетле буласың килсə, ризык 
яныннан китмə!» – дигəн иде ул миңа. Хак булды аның сүзе. 
Ризык ярдəмендə дан-дəрəҗəгə ирештем, кадер-хөрмəт тə күрдем. 
Мəртəбəле, дəрəҗəле исемнəрем дə бихисап. Бигрəк тə минем 
кулымнан тəгам алып, минем аша ризыкка рəхмəт əйтеп киткəн 
кешелəр бихисап булу сөендерə. Зур горурлыгым бу минем.

Татар ризыгы, милли ризык татар данын таратуга да хезмəт 
итə. Безнең милли ашларны яратып, эзлəп алып ашыйлар. Ин-
де һəр кеше белə торган пəрəмəч, бəлеш, өчпочмаклар яны -
 на онытыла төшкəн талкыш кəлəвəлəр дə өстəлде. Кош теле, 
гөлбəнəк, чəкчəк кебек чəй ашлары төрек ашлары белəн 
табыннарда ярыша ала. Əле менə морзалар пəрəмəчен табыннарга 
куярга торабыз.

Миллəтебез тыныч, сабыр холыклы. Бəхəс, моназара ко-
рулар, тəмле сүзгə саранланмый гəплəшүлəр җиз самавырлар 
эргəсендə генə барсын иде дигəн матур уйлар белəн яшим мин. 
Сезнең барчагызга да шуны гына телим. Чиккəн сөлгелəр белəн 
эсселəнгəн маңгайларны сөртеп алыйк та, чəйханəчегə чынаякны 
сузыйк: «Əллə тагын берəрне агызып бирəсеңме?»

Равилə Шəйдуллина, 
язучы, эшмəкəр.
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Да, я татарин, я горжусь этим!

Мне, как историку, очевидно, что 
мы, татары, должны в первую оче-
редь осознать, что за нашими плечами 
многовековая, тысячелетняя история. 
История, которая имеет огромный со-
зидательный потенциал.

Наши предки на протяжении столе-
тий строили самые различные государ-
ства на территории Евразийского конти-
нента. Государства, которые во многом 
определяли ход мировой истории. Наш 
народ на протяжении всей своей истори-
ческой биографии был славен тем, что строил большие города, 
создавал крепкую экономику.

Наши предки успешно торговали не только с соседними 
народами, но и были активно вовлечены в международную тор-
говлю. Не случайно города Булгар и Казань считались центрами 
межконтинентальной коммерции, которые связывали торговыми 
путями Европу и Азию. Нам есть чем гордиться. Как говорил 
Тукай: «И на ратном поле, и в мирной жизни – мы везде сража-
лись как львы». Поэтому сегодня, когда перед каждым татарином 
встает вопрос выбора – «кем ты назовешь себя, кем назовут себя 
твои дети и внуки?», в первую очередь, мы должны вспомнить 
тепло родного очага, своих родителей, а уже дальше, оглядываясь 
в прошлое, мы должны видеть ту историю, о которой я сказал.

Эту священную память о предках мы должны сохранить в 
сердце и, руководствуясь этим, должны сказать: «Да, я татарин, 
я горжусь этим! Быть татарином для меня великий почёт, потому 
что сотни моих далёких предков, бабаев были татарами, говорили 
на татарском языке, исповедовали нашу религию, и мы должны 
продолжить эту линию, передать её будущим поколениям!». Тут 
выбор прост: человек, который ощущает собственное достоинство, 
не может не помнить о предках и не принимать свое национальное 
происхождение.

Радик Салихов, 
директор Института истории им. Ш. Марджани АНТ,

 доктор исторических наук.
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Алда безне зур сынаулар көтə  

Һəр миллəтнең тормышы, 
язмышы исəпсез-хисапсыз вакый-
галардан, сынаулардан тора. Зур 
югалтулар кичерə-кичерə булса 
да, татар халкы əлеге тарих сынау-
ларын узып, хəзерге көнгə кадəр 
исəн-сау килеп җитте. Ə тормыш 
дəвам итə һəм алда безне яңа 
көрəшлəр, яңа сынаулар көтə. 

Быел иң зур вакыйгаларның 
берсе – Россиядə халык исəбен 
алу булачак. Мондый җан исəбен 
алулар, гадəттə, дистə елга бер 
мəртəбə оештырыла һəм һəр халык 
аңа алдан ук җиң сызганып əзерлəнə башлый. Чөнки бу чара гадə ти 
халык исəбен аныклау гына түгел, ə безнең милли аңыбызның ни 
дəрəҗəдə булуын билгелəүче, үз миллəтеңə мөнəсəбəтеңне ачык-
лаучы, аның килəчəген фаразлаучы бик җаваплы сынау-имтихан 
да. Моңа кадəр татар халкы сан ягыннан Россиядə икенче урында 
торучы булдыклы һəм тырыш, югары мəдəниятле һəм бай тарихлы 
кавем буларак дөньяга билгеле булды. Чираттагы җан исəбен алу 
вакытында да без əби-бабаларыбыз васыятенə тугры калып, əлеге 
асыл сыйфатларыбызны саклаган хəлдə, тату һəм бердəм миллəт 
икəнебезне, бөек татар халкының лаеклы уллары һəм кызлары 
булуыбызны тагын бер кат расларга тиешбез. Телсез-динсез куəтле 
һəм бердəм миллəт булмавын без бик яхшы белəбез. 

Нəкъ менə шуңа күрə дə инде 2021 ел Татарстанда «Туган 
теллəр һəм бердəмлек елы» дип игълан ителде. Туган телне 
яклау һəм саклау, төрле телдəге һəм диндəге күршелəребез 
белəн дус-тату яшəү – барыбызның да уртак бурычы. Бу изге 
эштə югары дəүлəт оешмалары, балалар бакчалары, мəктəплəр, 
һөнəри урта һəм югары уку йортлары белəн бергə, һəммəбез дə 
үзебездəн өлеш кертергə тиешбез. Татар теле Татарстанда дəүлəт 
теле статусына ия булган кебек, туган телебез Россиядə яшəүче 
миллионлаган миллəттəшлəребез өчен дə көндəлек Гаилə теленə 
əверелсен иде. 
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Сүземне миллəт язмышының катлаулы вакыйгалардан, 
көрəшлəрдəн гыйбарəт булуы турында башлаган идем. Ə шун-
дый көрəш-яу барган чакта аңа дөрес юнəлеш биреп, куəт өстəп 
торучы милли рухлы, актив оешмалар булу бик тə зарур. Илебез 
башкаласы Мəскəүдə эшлəп килүче нəкъ менə шундый «Татар 
штабы» да, гадəттəгечə, бу вакыйгаларның үзəгендə булып, алда 
торган олуг сынауларны уңышлы узу өчен кулдан килгəннең 
барысын да эшлəр дип ышанам. 

Татар мөһаҗире

Күпме татар, чит җирлəргə китеп,
Тирлəр түккəн, даннар казанган.
Канатлары канап, каерылса да,
Аерылмаган җаны Казаннан.

Төп Ватаны чөнки шушы җирдə,
Яшəсə дə əллə кайларда.
Татар булып пешеп җитəр өчен,
Казаннарда кирəк кайнарга.

Адашмадык язмыш юлларында,
Давылларда сынып аумадык.
Без яңадан илле, җирле булдык,
Без Казанны кабат яуладык.

Мин бəхетле – ил бəхетле булса,
Халкым булса азат, тəхетле.
Мин миллəтем – татарларым белəн
Бергə чакта гына бəхетле!
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Борынгы Болгарда

Болгар җире, Бөек Болгар иле...
Тарихка мин саклыйм зур үпкə.
Бабамнарның мəгърур җаны кебек,
Күтəрелə тургай биеккə.

Басу буйлап берəү җырлап килə,
Чал тарихтан килə диярсең.
Барысы да мең ел элеккедəй...
Аргамаклар чаба иярсез.

Барысы да мең ел элеккедəй:
Ай-кояшы, зəңгəр күге дə...
Бөек илдəн чүлмəк ватыклары
Бүлəк булып калган бүгенгə.

Бөтен нəрсə монда якын миңа,
Əйтерсең мин əнкəм куйнында.
Бөтен нəрсə монда Болгарымның
Оныклары кебек тоела.

Хəрабəлəр, ташлар арасында
Башын иеп тора кылганнар...
Бабайларның сүзен сөйлəр өчен,
Тик кылганнар гына калганнар.

...Болгар иле – бабамнарның иле,
Тургай моңы – минем моңнарым.
Мин тургайны түгел, бүген гүя
Бабамнарның җырын тыңладым.

Разил Вəлиев,
Татарстанның халык шагыйре, 

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Нигез

Нигез... Нигезсез бернинди йорт 
та, бернинди корылма да, бернинди 
багана да – бернəрсə дə бу дөньяда тора 
алмый. Бөтен нəрсə нигезгə корылган. 
Тулаем караганда бу шулай. Адəм 
баласы өчен иң кирəкле əйберлəрнең 
берсе – нигез. Үзе туып-үскəн йорт, шул 
нигездə үткəн еллары, шунда күргəн 
хатирəлəре аны гомер буе озатып бара-
чак. Олыгая-олыгая сагындырачак һəм 
шул нигезнең югалуы, булмавы аның 
бəгырен ашаячак.

Мин үземнең туган нигездə яшим. 
340 елга якын ата-бабамнар, минем 
бабамның бабасының бабасы чыккан 
нигездə яшим. Ярты авыл шушы минем нигездəн чыккан. Язмыш 
минем юлларны шундый итеп чуарлады, бутады, тик барыбер 
мине киредəн туган нигеземə əйлəндереп кайтарды, бүген инде 
мин шунда сихəт алып, тулы гармониядə диярлек яшəп ятам. 
Монда миңа һəрбер алабута, һəрбер кычыткан, язын һəм җəен 
күлдə кычкырган бакалар да, камыш шаулавы да, аның исе 
дə, агачларның балачактагы шəүлəлəре дə – барысы да таныш. 
Гомумəн, шул ук урамнар, шул ук күршелəр диярлек, шул ук 
мин йөргəн балалар бакчасының рəшəткəсе – болар барысы да 
минем хəтерне көн саен диярлек яңартып тора. Яңартып кына 
калмый, ниндидер илаһи бер ямь, тəм өсти, яшəү энергиясе, 
яшəү стимулы бирə, чөнки бу – туган нигез, туган авыл. Мин 
медитация ясаганда да иң беренче күз алдына шушы нигездəн 
чыккан бабайларны китерəм. Аларның күбесен мин белмим дə, 
шəйлəмим дə. Ниндирəк кеше булганнар, ничегрəк яшəгəннəр 
ул нигездə, ниндирəк гамəллəр кылганнар? Авылда гамəл кылу 
нəрсə ул? Шулай ук иген икəннəр, мал асраганнар, бакчачы-
лык əле ул вакытта моның кадəр булмаган. Кыскасы, тормыш 
йөген тартканнар. Шуннан сугышка киткəннəр, кайтканнар, 
кайта алмаганнар; өйлəнешкəннəр, оя корганнар, балалар 
үстергəннəр, кар көрəгəннəр, бакча басканнар, бəрəңге утырт-
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каннар, бəрəңге алганнар, мич якканнар, төтен чыгарганнар, 
коймак пешергəннəр, түгəрəк өстəл тирəсендə җыелышып 
гəплəшкəннəр, серлəшкəннəр, аулак җыйганнар, мəҗлес яса-
ганнар, бер-берсен юатканнар, шулай тормыш алып барганнар, 
бер-берсен бакыйлыкка, мəңгелеккə озатканнар. Мин дə шулай 
озаттым. Башта дəү əнине озаттык, аннан соң энекəш Барлас 
китте, аннан əни, күптəн түгел əти...

Гомумəн, адəм баласының яшəеше, тормышы шулай бара. 
Авыл тормышы, каланыкына караганда, шуның белəн миңа 
якын: тирə-күршелəр бер-берсен белəлəр, алар бер дисбе, бер ты-
шау шикелле, бер-берсенə бəйлəнгəннəр, алар бер-берсенең эчке 
кичерешлəрен аңлыйлар шикелле. Бер урамда, бер мəхəллəдə, бер 
гаилə шикелле яшəп яталар. Тугач та җиңел, яшəгəндə дə җиңел, 
киткəндə дə җиңел авылда. Бар шундый əйтем: «ут күршелəр». 
Нəрсə соң ул ут күрше? Моны хəзерге яшьлəр аңламыйдыр да 
инде. «Ут күрше» дигəн əйбер ул синең мичеңдə ут бетсə, элек бит 
газ юк, газ кермəгəн, шырпы да күпчелек очракта булмагандыр, 
күршегə йөгереп керəсең, чөнки казан асарга, мич ягарга кирəк. 
Якын күршегə. Һəм шуңардан бер чыра белəн ут алып чыгасың. 
Күршенең якынлыгы шуның белəн билгелəнə, син анардан 
чыгып җиткəнче ут та сүнеп өлгерми, шуңа да «ут күрше» дип 
атала ул. Авыл менə шундый күршелəре белəн кыйммəтле. Авыл 
тормышының шушы җылылыгы һəм күршелəрнең, туганнарның, 
дусларның, классташларның, танышларның күпчелегенең бер 
тирəдə булуы – барысы да шушы гармониягə керə.

Бүген бөтен җиргə ковид килде һəм кешенең яшəешен 
үзгəртте. Үзгəрешлəр əле килəчəктə дə шактый булыр. Ко-
вид – шуларның берсе. Ул провокатор. Ул бүген кайбер 
кешелəр өчен əҗəл ролен үтəсə, шул ук вакытта җəмгыятьтəге 
кайбер законнарга тотрыксызлык кертə. Шул законнарның 
берсе – мегаполиста яшəү. Шушы мегаполисларда яшəгəн 
кешелəргə 2020нче елның бусагасы аша килеп кергəн, Ковид-19 
тудырган Кризис, яшəр һəм исəн калыр өчен, күпчелек халык-
ны үзлəренең шəһəр янындагы участокларына һəм күпчелеген 
үзе чыккан авылларга яңадан кире кайтарачак. Авыл, гомумəн, 
яңадан адəм баласын коткарачак, чөнки ул – җир, ул – бакча, 
ул – үзең үстергəн ризык, ул – күп əйберлəрдəн дəва һəм шул ук 
вакытта күңел тынычлыгы да.
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Ярар, ковид – ул без аңлап бетермəгəн əйбер булса, безнең 
бит əле 100 елдан артык адəм баласын юк итеп килүче онкология 
бар. Онкология нидəн килеп чыга, дигəн сорауга мин бервакыт 
үземчə ничектер җавап тапкан кебек булдым, чөнки онкология 
аркасында əнине, дусларны, якыннарны озатырга туры килде. 
Якын дустым Фəиз Израильдə операция ясатып кайткач, бераз 
вакыт үткəч, аңа үзем дə сизмəстəн онкологиянең кайдан бар-
лыкка килүен аңлатырга тотындым, үзем аңлаганны җиткерергə 
тырыштым. Фəиз миңа күзлəрен тутырып карап тора шулай, мин 
сөйлəп бетергəнне көтте дə: «Син боларны кайдан белəсең?» – ди. 
«Мин сиңа хəзер нəрсə уйлыйм, шуны əйтə барам, менə шулай 
була», – дим. Ə ул: «Миңа бу əйберлəрне Израильдə профессор 
сөйлəде. Эчтəлеге нəкъ синеңчə», – ди. Аның эчтəлеге, белəсезме, 
нəрсəдəн тора? Дисгармония дигəн сүздəн. Ул нəрсəне аңлата соң? 
ДИСГАРМОНИЯ... Бу халəт кешенең эчке дөньясы белəн тышкы 
дөньясы, эчтəге хислəре белəн тыштагы гамəллəре тəңгəл килми 
башлаудан туа. Алар төрлегə əйлəнə, поляр кырларга, полюсларга 
басалар һəм бер-берсе белəн күзгə күренмəгəн көрəш алып бара 
башлыйлар. Адəм баласы икелəнə, борчыла башлый, эше бармый, 
эчке дөньясы кайный. Ул эченнəн бер əйбер эшлəргə, дөньясын 
башкачарак итеп үзгəртергə тели, ə тышта бөтенлəй бүтəн, хəтəр 
бураннар уйный. Эчке халəте бер əйбер тели икəн, тышкы дөньяда 
аның киресе килеп чыга. Менə шундый киеренкелек туган җирдə 
рак күзəнəклəре (Җир шарының 98 процент кешесендə бүген 
рак күзəнəклəре бар) активлаша, бер урынга җыела башлый. Күз 
алдына китерегез: оешкан җинаятьчел төркем (ОПГ) бик каты, 
хəтəр нəрсə, ə инде кесə карагы ул кадəр куркыныч тудырмый 
кебек. Менə рак күзəнəклəре дə шулай. Ул үзе генə булганда алай 
ук хəтəр түгел, ə инде бергə туплангач, бергə җыела башлагач 
куркыныч, чөнки кешенең көндəлек проб лемалары куəтлəнə бара, 
алар бер шешкə əйлəнə. Һəм шул шеш кешене əкертен генə үтерə 
башлый. Күпчелек очракта шулай, һəрвакыт түгел. Ниндидер 
ерак утрауда үз билəмəсендə яшəп ятучы, тормыштан канəгать 
кеше булдыра ала, тик күпчелек үзлəре дə аңламый торган шушы 
тормышның көндəлек агымында миңгерəгəн сарыклар шикелле 
яшəүне дəвам итə. Əйе, сарыклар шикелле, бу изге китапларда да 
язылган. Адəм баласына Ходай Тəгалə тарафыннан җибəрелгəн 
пəйгамбəрлəре һəрвакытта да шундый сүзлəрне яңгыратып 
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килделəр: «Мин имам, сезнең көтүчегез», – дигəн формада. Əле 
дə без аңламыйча яшəвебезне дəвам итəбез, җыябыз, туплыйбыз, 
тартышабыз, судлашабыз, сугышабыз, эшлибез, арабыз, кайтабыз, 
ятабыз, торабыз һəм бер көнне кинəт кенə тора алмыйбыз. Китеп 
барабыз. Бүген кешенең китүе беркемгə дə гыйбрəт түгел, ул бит 
гыйбрəт булырга тиеш. Туплады, туплады да китеп барды. Бала-
ларына, якыннарына, читтəн күзəтеп карап торучыларга бай да 
китə, ярлы да китə. Барысы да гүр иясе була. Минем хəзер тирəн, 
үлемгə бəйле хатирəлəргə кереп китəсем килми, яңадан нигезгə 
əйлəнеп кайтасым килə.

Нигез. Нигезнең булуы Архимедның бер законына корыл-
ган: «Таяну ноктасы бирсəгез, Җир шарын кирегə борам!» Менə 
кешенең ата-бабалары яки үзе тарафыннан тудырылган, ныгы-
тылган нигезе булып, ул шуңа таянып эш йөртсə, тормышын 
көндəлек күзəтүлəргə корса, кояшны каршы алып, аны офык-
ларга озата алса, канəгать булып яшəсə – ул үзе дə балалары, 
оныклары өчен бер нигезгə əйлəнə. Шуның өчен элек-электəн, 
нигезеңне югалтма, дигəннəр. Авылда иң зур каргышларның 
берсе дə «капка төбеңə чирəм үссен» булган, чөнки капка төбенə 
чирəм үсмəсə, сукмак юк дигəн сүз. Бу сукмактан син чыгып йөри 
алмыйсың, димəк, син авыру хəлдə өеңдə, нигезеңдə ятасың. 
Балаларың чыгып киткəн дə, кайтучы юк.

Нигез – бүгенге тотрыксыз җəмгыятьтə иң тотрыклы, 
кирəкле əйберлəрнең берсе, дип саныйм мин. Нигезлəрне бар-
ларга, я үзең яшəгəн җирдə ныклы нигез булдырырга кирəк. 
Кылган гамəллəрең белəн шул нигезне ныгытырга кирəк. Та-
гын бер кат куркытып түгел, искəртеп əйтəсем килə: менə бу 
Ходай җибəргəн авырулар тиктомалдан килеп чыкмый. Һəрбер 
авыру – кешелек дөньясының ниндидер бер үсеш юлында аны 
чистартучы, туплап, юнəлеш биреп торучы əйберлəрнең берсе. 
Ковид та шул исəптəн. Ул – адəм баласын бераз тетрəндереп, 
яшəешенə иман кертүче, тотрыклык бирə торган əйберлəрдəн. 
Фəнис Яруллинның шундый шигыре бар:

Хыялларны өеп яктым əле,
Дөнья китте артык суынып.
Якты уйларымның учагында
Хет бер кеше китсен җылынып.



155

Безгə бит гел шул җылылык җитми,
Җаннар каткан инде бозланып.
Дөньясына утлар төртү кирəк,
Янар өчен əрнеп, сызланып.

Əрнемəгəн, сызланмаган җанда
Битарафлык җəя кочагын.
Карый-карый һəр көн яманлыкка
Күзлəр җыя дөнья пычрагын.

Ялган сүзлəр сөйлəп тел пычрана,
Аңа бəрелеп йөзлəр карала.
Йөз карасы бетми юып кына – 
Ул җил белəн җиргə тарала.

Менə шушы əйберлəрдəн тетрəнү, чистарыну, аларны барлау 
кирəк. «Нəрсə булды безгə? Ник алай түгел? Нəрсəдер болай 
түгел?» – дигəн сорауларга җавап табар, хатирəлəрне яңартып, 
килəчəк юлны уйлар өчен, кешегə бер таяну ноктасы кирəк. Шул 
урыннарның берсе – адəм баласының нигезе. Аны тудырган 
нигезме ул, я булмаса, үзе булдырган нигезме – анысы мөһим 
түгел.

Адəм баласына бүген таяну ноктасы гына түгел, ниндидер 
терəк кирəк һəм ул үзе дə кемгəдер терəк булырга тиеш. Авыр за-
маналар килеп бара, лəкин кешегə беркайчан да җиңел булмаган. 
Җиңел тоелган вакытлары булгандыр, əмма җирдə яшəү беркай-
чан да җиңел булмаган. Шуңа күрə кешенең иң төп бурычы – бу 
дөньяда кеше булып калыр өчен, кемгəдер таяныч, терəк булыр 
өчен, дисгармониягə кереп китеп, чирлəмəс өчен, гармониядə 
яшəр өчен һəм үзе өчен таяну ноктасы булган нигезне булдыру, 
аны саклап калу ихтималы.

Якташым Карлыгачның шигырь юлларында бик төгəл 
əйтелə бу фикер:

Яшəр өчен җанга өмет кирəк,
Учак кирəк нəни булса да.
Таяныр өчен ныклы иңнəр кирəк,
Кайтып егылырга – бусага.
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Яһүдлəрдəн үрнəк алыйк

Күптəн түгел Камал театрында «түгəрəк өстəл» янында 
татар театрлары директорлары җыелды һəм алар, шактый гына 
бəхəскə кереп, зур-зур проблемалар күтəрде.

Һəрбер театрның бүгенге тормыш-көнкүрешкə, театрларның 
бүгенге юнəлешенə, яшəешенə үз карашы бар. Камал театры, 
академия театры буларак, үз күзлегеннəн фикер йөртə, шəһəр 
театрлары үзлəренчə əйтə, безнең кебек район үзəгендə урнашкан 
театрлар үз проблемаларын яңгыратты. Əлбəттə, төрле-төрле 
фикерлəр булды, шулар арасыннан иң мөһиме – телне, тамаша-
чыны ничек саклап калырга? Татар эстрадасы татар театрына 
көндəшме, дусмы, дигəн сорау да алга сөрелде. Язмамны да 
шуннан башлап җибəрəсем килə. Бу сүзлəрне ишеткəч, бераз 
гына аянычрак булып китте, чөнки мин, эстрадада сəхнəгə чык-
кан кеше буларак, татар тамашачысы төрле катламнан тора, дип 
саныйм. Кемдер классик музыка ярата, кемдер джаз, кемдер рок, 
кемдер Шаһиморатовага, кемдер Тямаевка мөкиббəн китə. Бу фи-
керем эстраданы яклаудан гына түгел. Бүген миллəтебез сагында 
торучы, аның мəнфəгатьлəрен яклап яшəүче өч, хəтта дүрт нəрсə 
бар. Дүртенчесе турында соңрак, аерым əйтəсе килə.

Аның беренчесе – театр, икенчесе – эстрада, өченчесе – татар 
əдəбияты һəм дүртенчесе, соңрак əйтəм дигəне – гаилə. Гаилəдə 
инде күптəн татарча сөйлəшмилəр, чөнки бүген глобаль интер-
нет, телевизор, «Маша и Медведь» кебек мультфильмнар, бала-
лар бакчасы, мəктəп аша безнең телгə янаган процесслар кереп 
бара. Хəзер Актаныштагы татар авылларында да – Буадагымы 
ул, Чүпрəледəгеме, Матактагымы – һəр кечкенə бала, хəтта 
балалар бакчасындагылары да – барысы да урысча сөйлəшə, 
урысча фикер йөртə, урысча аңлый, урысча аралаша. Бу – те-
лебезне, миллəт дигəн агачны төбеннəн кисү күренешлəреннəн 
берсе. Без күпчелек халыкны, авылда эш бетү сəбəпле, соңгы 
утыз ел эчендə мегаполисларга күчердек. Шулай ук аянычлы, 
90 нчы елларның шаукымы да гаилəдə татарча сөйлəшүгə, та-
тарча фикерлəүгə аяк чалды.

Император Александр III: «Россиянең ике генə союзнигы бар: 
ул – армия һəм флот», – дип əйтеп калдырган. Кабатлап басым 
ясап əйтəм: бүген татар миллəтенең дүрт кенə дусты бар. Аның 
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берсе – театр, икенчесе – эстрада, өченчесе – əдəбият һəм инде 
дүртенчесе, иң көчлесе, иң кирəге, иң аянычлысы ул – гаилə. 
Менə бу өчесендə əле татар теле ничектер яши, аның кануннары 
саклана, ə гаилəдə беркем дə бернəрсə дə əйтеп киртəлəр куя 
алмый, шуңа күрə бүген гаилəлəр, үзлəре дə моны аңламыйча, 
безне миллəт буларак югалуга-юкка чыгаруга алып бара. Мон-
нан чыгып, шуны əйтəсе килə: əлбəттə, безнең бу дүрт дусты-
бызны саклауга хəзер бөтен көчебезне куярга тиешбез. Аларны 
үстерү, саклау өстендə эшлəр өчен нинди ресурс, чыганаклар 
бар, шуларның барысын да табып, кирəкле якка юнəлтергə тиеш 
булачакбыз.

Алда сөйлəгəннəргə таянып, шул əңгəмəдə күтəрелгəн тагын 
бер мəсьəлəгə күчəсем килə. Мине миллəтче, шовинист, сионист, 
антисемит дип уйламагыз. Бу өстəл янында шундый тəкъдим 
керттем: əйдəгез, бүгенге аяныч заманда яһүдлəр шикелле бу-
лыйк, алардан үрнəк алыйк.

Моңа мине нəрсə этəрде соң? Əле кайткач та берничə көн 
уйланып йөрдем, əле дə тынычланганым юк. Моңа кадəр миңа 
Санкт-Петербургта «Радуга» халыкара театр фестивале кыса-
ларында соңгы көндə оештырылган конференциядə катнашыр-
га, спикер буларак чыгыш ясарга туры килде. Аның темасы: 
«Театр-2020: яшəү яки исəн калумы?» («Театр-2020: жизнь или 
выживание?»). Ə без, татар театры директорлары, башка ваг-
рак проблемаларны алга сөреп, төп мəсьəлəлəргə басым ясарга 
оныттык кебек.

Бүген, глобаль үзгəрешлəр барган вакытта, безгə глобаль 
уйлый башларга өйрəнергə вакыт, җəмəгать! Əгəр дə киң колачлы 
фикер йөртə алмыйбыз икəн, килəчəгебез өметсез. Бу куркудан 
əйтү түгел, мин үземне иң оптимист кешелəрнең берсе дип 
саныйм. Шуңа да карамастан, икенче төрле əйткəндə, яһүдлəр 
шикелле яшəргə өйрəнергə кирəк. Ничек соң ул яһүдлəрчə яшəү. 
Ничə мең еллар буе кыйналып, куылып йөргəн яһүдлəр, Җир 
шары буенча таралып, бөтен иллəрнең тарихларында урын алып, 
үзлəрен миллəт буларак саклап кала алды. Шуңа өстəп, искəртеп 
үтəсем килə: дөньядагы беренче Адəм белəн Хаува миллəте буен-
ча яһүд, безнең бөтен пəйгамбəрлəр – яһүд. Гайсə, Муса, Ибраһим 
галəйһиссəлам дə... Хəтта Мөхəммəтнең дə нəсел җеплəре 
яһүдлəргə барып тоташа. Менə шундый заманда, үзебезне саклап 
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калыр өчен, əлеге тəкъдимне керттем дə инде. Аларны, өйрəнү 
чыганагы буларак, үрнəк итеп кулланырга кирəк. Без, татарлар, 
театрны уйлап чыгарган халык түгел, тальян гармун да безнеке 
түгел, ул итальянныкы, гармун Италиядəн килгəн. Дин дə без-
неке түгел. Ислам дине яһүдилəр диненə нигезлəнеп, аларның 
изге китапларына таянып барлыкка килгəн (бу исемлеккə, шул 
исəптəн христиан дине дə керə).

Бу нисбəттəн, беренче тетрəнүем Казанның меңьеллыгында, 
Петербург урамы башына Лев Николаевич Гумилёвка һəйкəл 
куелгач булды. Шатлыгымнан нишлəргə белмəдем ул вакытта. 
Тарих факультетын тəмамлаган, Мөсəгыйть абый Хəбибуллин 
китапларын укыган һəм Лев Гумилёв турында аның сөйлəүлəрен 
тыңлаган кеше буларак, канында бөек татар халкының коды 
булган шушы бөек шəхескə һəйкəлне күреп куандым. Хəтерлим 
əле: театр артистларын Камал театрына алып килгəч, җəяү 
шушы һəйкəлгə җибəрдем. «Хəзер барыгыз да Казан урта-
сында, кендегендə кемгə һəйкəл куелганын карагыз һəм кире 
килгəндə Тукайга кадəр адымны санагыз», – дидем. Əйлəнеп 
килгəч, болардан: «Кемгə һəйкəл?» – дип сорыйм. «Ниндидер 
Лев Николаевич Гумилёвка», – дилəр. Ниндидер Лев Никола-
евич Гумилёв! «Кем соң ул Лев Николаевич Гумилёв?» – дим. 
Белмилəр. «Ничек белмисез инде? Үзе Лев, үзе Николаевич, үзе 
Гумилёв». Аңламыйча, миңа карап торалар. «Лев булгач, яһүдтер 
инде ул, Николай булгач, урыстыр», – дим. «Гумилёв булгач, 
аңлашылмый əле. Кем икəнен аңлап бетермибез. Ул – Анна 
Ахматованың улы». Татар фамилиясен, Анна Ахматова сүзен 
ишеткəч, безнең бер-ике артистыбыз (укыган булганнар, кү-
рəсең): «Ул шул шагыйрəнең улымы инде?» – ди. «Əйе. Ул ша -
гыйрəнең улы гына түгел, ə канында аз булса да татар элемент-
лары булган язучы, галим дə. «Я всю жизнь защищаю татар 
от клеветы», – дип əйтелгəн алтын сүзлəре бар Гумилёвның. 
Татарны шул пычраклыктан арындырып, аның тарихын саклап, 
барлап язып калдырган олпат кешелəрнең берсе. Ул – татарның 
адвокаты. Аның пассионарлык буенча һəрбер хезмəте безнең 
ха лыкның зурлыгын, бөеклеген күрсəтə. «Древняя Русь и Вели-
кая Степь» хезмəтенең нигезендə Киев Русеның чиклəреннəн 
алып Татар култыгына кадəр булган мəйданда Русия дəүлəтен 
барлыкка китергəн һəм аның төп халкына əверелгəн безнең 



159

бабаларыбызның, безнең халыкның тарихы ята. Шуңа да без 
төрле. Наполеонның сүзе бар: «Поскребёшь русского – найдёшь 
татарина». Дөрес, бу сүзлəрнең авторы төгəл билгеле түгел, алар-
ны Ленинга да, Пушкинга да сылтыйлар. Ничек кенə булмасын, 
бүген Россиядə яшəүче халыкта татар каны ага, чөнки ул шушы 
бөек далада яшəгəн. Киев Русе ул чын мəгънəсендə урыслар яши 
торган бер кечкенə генə учак булып калган. Һəм шул учак Украи-
на, Белоруссия, өлешчə Россия дəүлəтлəрен барлыкка китергəн. 
Менə шулай. Без кушылган халык, ул төрле: кайсыбызның күзе 
кысык, кайсыбыздыр җирəн чəчле, сипкелле, кайсыбыздыр кара, 
кайсыбыздыр ак, сарырак. Əгəр дə безнең халыкны, фотога 
төшереп, аноним рəвештə: «Бу фотода нинди миллəт халыкла-
ры җыелган?» – дигəн сорау белəн дөньякүлəм танылган уку 
үзəклəренең (Сарбонна, Кембридж) антропология бүлеклəренə 
җибəрсəлəр, минемчə, без дөрес җавап ала алмаячакбыз. Шуңа 
да без җыелган һəм бөек халык! Менə Лев Николаевич Гумилёв – 
яһүд кешесе, ягъни татар канлы яһүд баласы, безнең тарихка 
кагылышлы шундый фикерлəр əйтеп, безнең тарихыбызны бар-
лап калдырганга, килеп чыгышыбызны, безнең пассионарлыгы-
бызны аңлатып бирə алганга, аның урыны да Казан түрендə. 
Ə Тукай читтəрəк тора. Шуннан соң артистлардан сорыйм: «Ə 
Тукай ник читтə?» «Кабан күле белəн Болак тоташкан җирдə, 
матур урынга куярга телəгəннəрдер», – диючелəр булды. Ə бит 
менə шушы Гумилёв һəйкəленнəн башланып киткəн Казанның 
үзəк урамы да яһүд кешесе Николай Эрнестович Бауман исемен 
йөртə. Миндə сорау туа: бу революционер Бауман татар тарихы, 
татарның, Татарстанның бөеклеге өчен нəрсə эшлəгəн? Ул нефть 
тапканмы, татарның тарихын язганмы, я булмаса, Татар Респуб-
ликасын төзүдə катнашканмы, əллə Гумилёв шикелле зур-зур 
трактатлар язганмы? Бу сорауга əле дə җавап юк. Əлеге сүзлəрне 
шундый сиземлəү белəн əйтəм: килəчəктə бу урамга татарны 
дəүлəтле иткəн һəм дөньяга таныткан, аның бүгенге яшəешенə 
зур импульс биргəн шəхеснең исеме бирелəчəк...

Һəм яңадан шул яһүдилəргə əйлəнеп кайтасым килə. Бү-
генге театр сəнгате дə – яһүдлəр тудырган əйбер ул. Минем 
белəн хəзер килешмəскə, ул башка җирдə килеп чыккан, Бо-
рынгы Грециядə, Римда, Англиядə булган дияргə тырышучы-
лар, каршы төшүчелəр булыр, тик минем күзəтүем буенча, 
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бүгенге дөньяда барлык театрларны диярлек, андагы булган 
процессларны – фестивальлəрне, лабораториялəрне күпчелек 
очракта яһүдлəр җитəкли.

Минем күзлектəн караганда, Питердагы конференция белəн 
Казандагы «түгəрəк өстəл»дəге сорауларның əллə ни аермасы 
да юк кебек. Берсе – шушы авыр заман капкасы төбендə басып 
торганда, глобаль кризиска кереп барганда, шушы шартларда 
театрларны сəнгать буларак ничек саклап калырга булса, икен-
чесе, безнең өстəл янындагы əңгəмəлəр ниндидер көндəлек 
вак-төяк проблемаларга гына кайтып калды. Ə бит безгə милли 
театрга, эстрадага, əдəбиятка кагылышлы проблемаларны зур-
дан күтəрергə, аны даими һəм җитəрлек рəвештə финансларга, 
шушы кешелек казанышларын миллəтне саклап кала торган 
иң төп чыганакларга əверелдерергə кирəк!!! Шуның өчен безгə, 
яһүдлəр кебек, глобаль фикер йөртергə кирəк.

Əйе, бүген иң мөһим нəрсəлəрнең берсе – татарча фикерлəү, 
татарча уйлау, татарча җырлау, уйнау, татарча язу, татарча яшəү. 
Шул нисбəттəн татар эстрадасы да татар театрына беркайчан 
да көндəш була алмый, киресенчə, алар бер-берсенə терəк кенə. 
Татар эстрадасының бүгенге хəле бик аяныч. Дəүлəт театрлары 
турында дəүлəт ничек тə булса кайгырта əле, ə эстрададагылар 
бүген үз ипилəрен үзлəре табып ашарга мəҗбүр. Əйе, соңгы 
елларда эстрада артистлары күбəеп киткəн шикелле тоелса да, 
минемчə, яңа шартларда, кинəт кенə саегып, юкка чыгарга да 
мөмкин. Бары тик мегапопуляр артистлар гына үзлəрен сəхнəдə 
саклап кала алачак. Без барыбыз да бүген бер дисбедə: əдəбият 
та, эстрада да, театр да. Барыбыз да, беренче чиратта, Татарс-
тан хөкүмəте ярдəменə мохтаҗ, чөнки без телнең, миллəтнең, 
татарның төп сакчылары буларак, «яу» кырында, алдынгы 
сызыкта. Нишлибез?! Безгə глобаль фикер йөртергə өйрəнə 
башларга, мондый югалту һəм югалу юлын үтеп, исəн калган 
миллəтлəр (яһүдлəр) тəҗрибəсен өйрəнергə, татарның чын 
терəге, дусты булган дүрт юнəлешне, бернəрсəгə дə карамыйча, 
зурдан кубып, финансларга, аларга ярдəм итəргə кирəк. Без менə 
шундый зур мəсьəлəлəрне күтəрергə тиеш. Шушы стратегиянең 
берничə зур юнəлеше булырга тиеш. Ə без: «Бүген кайсы авылга 
барырга? Анда егерме кеше, монда ун кеше, менə шулай эшлəргə 
кирəк», – дип вакланып, бер-беребезне аңламыйча, кимсетеп 
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сөйлəшеп утырган булдык. Əлбəттə, бəхəскə кердек һəм бəхəскə 
керергə кирəк тə иде. Күңелгə җыелган нəрсəлəрне чыгардык, бу 
бушану кирəк иде.

Татар кешесе, шушы Русия дəүлəте гражданы буларак һəм 
килəчəккə башкача карап, бүгенге көндə безне нəрсə, нинди 
мөмкинлеклəр көтə һəм нинди авырлыклар саклап торуын 
сиземлəгəн кеше буларак əйтəсем килə. Җəмəгать, мөхтəрəм 
лидерларыбыз, Президентыбыз, дəүлəт əһеллəре, татар 
стратегиясенең кануннарын билгелəүче депутатлар, хөкүмəт 
эшлеклелəре, зыялыларыбыз, безнең өстə зур бурыч: без бүген 
шушы сүлпəнлəнгəн миллəт арбасына, миллəт составына зур бер 
куəтле паровоз булып җигелеп, аны алга тартырга тиешбез. Та-
гын бер кат əйтəсем килə: яһүдлəр шикелле булыйк. Нинди генə 
кимсетүлəргə, куылуларга карамастан, үзенең динен, халкын 
саклап, китабын булдырып һəм китап тирəсендə берлəштереп, 
кая гына барса да яһүди булып калган, һəр халыкка килеп кереп, 
аның миллəтен баетып, тулыландырып, яшəешен дəвам иткəн, 
үрнəк алырдай миллəт ул. Алар шикелле булыйк, алардан үрнəк 
алыйк, дип əйтəсем килə.

Һəм татарның дүрт союзнигы, дүрт дусты барлыгын оныт-
мыйк. Аның берсе – театр, икенчесе – эстрада, өченчесе – əдəбият 
һəм иң мөһиме – гаилə. Шушы дүрт нəрсə эчендə татарча сөйлəү, 
уйлау, фикерлəү булмаса, безнең эшлəр харап, тик əле соң түгел. 
Дəүлəт ниндидер чыганаклар, ресурслар табып, аларны финанс-
ларга, милли мохит булдырырга һəм йөзек кашы итеп сакларга 
тиеш, дип саныйм мин.

Миллəт сакчысы, яклаучысы булган бишенче мөһим нəрсə 
дə бар. Ул – милли мəгариф. Əлеге зарурият турында сөйли 
башласам, сүзем озакка китəчəк.

Раил Садриев, 
Буа дəүлəт театры җитəкчесе, 
Татарстанның халык артисты.
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Татар буласым килə!
(Əлеге шигырьне бер ак яулык япкан татар апасының оныгы 

белəн тырыша-тырыша, вата-җимерə русча сөйлəшүен 
күргəннəн соң яздым)

Ирина буласым килми –
Иркə буласым килə.
Галина буласым килми –
Гөлкəй буласым килə.

Маруся буласым килми –
Мəрьям буласым килə.
Бабуся буласым килми – 
Оныгым үсеп килə.

Балаларга, оныкларга
Русча гына өйрəтсəң,
Күрше-күлəн, дуслар белəн
Русча гына сөйлəшсəң,

Мамаша да булырсың,
Папаша да булырсың.
«Эй, бабуся!» дип дəшсəлəр,
Артка да борылырсың.

Əбием, дип дəшсен өчен,
Оныгыма «Балам!» дим.
Əйдə əле минем белəн,
Мин намазга барам, дим.

Татар телем – туган телем,
Шулкадəр хуш күңелгə!
... Урыс буласым килми шул,
Татар буласым килə! 

 
Татар телен бозу нəтиҗəсе

Татар телен бозып яза халкым – 
Кадерлəми никтер үз-үзен.
«Компьютерда андый хəреф юк», – дип,
Язган чакта боза күп сүзен.

Бөек халкым «боек халык» булып
«Сəлам» диеп дəшми, «салам» ди.
– Аңлыйлар ич, татар надан түгел,
Шуңа шулай бозып язам, – ди.
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«Бəлəкəй»дəн туа «балакай»лар,
«Калам» булып кала калəмнəр.
Надан «надан» кала, сарык – «сарык»,
«Баран» булып үсə «бəрəннəр».

Гөл сөйгəннəр «голлар» үстерəлəр,
Утын «көле» «кол»га əйлəнə.
«Күлне» «кулдан» ничек аерырга?
...Юк-бар укып теллəр бəйлəнə.

Эх, син, татар, калма алай артта,
Заман белəн алга юлың тот!
Язган сүзең хаталарсыз булсын –
Əйткəн сүзең булсын көчле, нык! 

Рухың кайда синең, татар?!

Рухың кайда синең, татар?!
Югалттыңмы, саттыңмы?
Инде миңа кирəкми дип,
Җиргə бəреп ваттыңмы?

Рухың кайда синең, татар?!
Сандыкларда ятамы?
Əллə чит иллəргə китеп,
Анда чəчəк атамы?

Рухың кайда синең, татар?!
Үсəме ул, корыймы?
Тернəклəнеп китү өчен
Су сипкəнне сорыймы?

Син бел, татар, рухың синең
Югалмаган, сау, исəн!

Тернəклəнер: туган телдə
– Əйе, мин – татар! – дисəң!

Татар йөрəге тибүен
Күкрəгеңдə тоярсың.
Бар рухыңны, бар көчеңне
Күкрəгеңə җыярсың.

Татар рухы тернəклəнер,
Нык басар аягына.
Җир шарына күзеңне сал –
Татар юк кайда гына?!

Рухың кайда синең, татар?!
Рухың гел үзең белəн!
Мин – татар! Минем рухым бар!
Мин горур үзем белəн!!!         

Раил Гатауллин,
 шагыйрь, «Татнетны үстерү фонды» һəм «Белем.ру» 

IT-компаниялəре җитəкчесе, педагог-психолог,  
мотивациялəүче тренер, җəмəгать эшлеклесе. 
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Халкым, сиңа нилəр булган?!
Илдар Шəрипов музыкасы

1
Чит теллəрдə тел ачыла,
Ана теле онытылган.
Туган халкым, газиз халкым,
Бүген сиңа нилəр булган?
Туган халкым, газиз халкым,
Бүген сине булмый аңлап.
Каберендə ерак бабаң
Ятадыр бит сине каргап!

К у ш ы м т а:
Чит миллəтлəр кочагында,
Бер көн кала күрмə эреп!
Телсез калып барасың син,
Илсез кала күрмə берүк!
Туган халкым, газиз халкым,
Телсез, илсез калма берүк!!!

2
Чит миллəтнең гүзəллəрен
Якын күрə безнең ирлəр.
Балалары чит теллəрдə
«Əни!» диеп эндəшəлəр.
Чит миллəтнең балаларын
Имезəлəр хатын-кызлар.
Без элекке халык түгел,
Нык үзгəргəн безнең йөзлəр!

3
Йорт-диварда... Һəм урамда,
Туган телеңдə син сөйлəш!
Үз миллəтеңнəн үзеңə
Сайла иң шəп кияү-кəлəш!
Башыңны горур күтəреп,
Яшə булып ут һəм ялкын.
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Телле бул син, илле бул син,
Җилле бул син, газиз халкым!

К у ш ы м т а:
Чит миллəтлəр кочагында,
Син калмассың, бер көн эреп.
Туган телең, изге динең,
Тарихыңны яшə белеп!
Телле булып, илле булып,
Яшə, халкым, бөек булып!!!

Без – татарлар
Азат Имаев музыкасы

1. Безнең татар җырлы-моңлы халык –
Җыр-моң сеңгəн безнең каннарга.
Җəлиллəрең дарга барганда да
Онытмаган – соңгы дога итеп,
Иң-иң моңлы җырын җырларга.

Кушымта:
Без – татарлар, җырлы-моңлы халык,
Эшчəн халык, диндар, иманлы.
Без Тукайлы халык, без Сəйдəшле,
Фəридəле халык, Илhамлы.
Без Дəрдемəндле халык, Кол Галиле,
Без Хəйдəрле халык, Зөhрəле.
Батыршалы халык, Канзафарлы,
Минтимерле халык, Җəлилле!

2. Кайда юк соң безнең татар моңы,
Татарлар юк кайсы тарафта?!
Татар яши ерак Америка,
Австралия, Алман, Фин илендə,
Япония, ерак Кытайда.
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3. Без бит – татар, моңлы карурманлы,
Əллүкиле, бөек халык без.
Зур табында, дəртле Сабантуйда,
Көрəшлəрдə, сугыш-алышларда –
Без бит җыр-моң белəн көчлебез!

4. Алтын Урда, Болгар иллəренең
Ташларында җырлар язылган.
Манарадан яңгырый моңлы азан,
Җырлап, гөрлəп яши нурлы Казан,
Моңнар бишеге – Татар(ы)стан!

Рамил Чурагул, 
шагыйрь,

Башкортстанның атказанган мəдəният эшлеклесе,
Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе. 
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Казань – столица для всех татар

В молодые годы, работая в «Спец-
монтаже», за 20 лет я объездил страну 
вдоль и поперёк и не однажды. Везде, где 
я бывал, живут татары, где меньше, где 
больше. Об этом мне говорил и Ильхам 
Шакиров. Прожив 50 лет в Казахстане и 
Узбекистане, бывая во многих городах и 
селениях, могу утверждать – татары и в 
СССР были неплохо организованны, хотя 
и не на формальной основе. Татары на 
местах знали своих лидеров, относились 
к ним с уважением, пониманием, что кто-
то решает их проблемы. Лидерами общин 
становились люди, имеющие положение в городе, состоявшиеся, 
высокообразованные. Эти микро-объединения я видел с детства 
в Мартуке, Актюбинске, Ак-Булаке, Оренбурге и позже в Ташкен-
те, Алма-Ате, Чимкенте, Фергане. В таких общинах большинство 
не знало родной язык, но их никто не притеснял, не осуждал. 
Эти люди, в основном, были образованными – инженеры, врачи, 
руководители предприятий, они были самыми активными, а так-
же и основными спонсорами общины. Сегодня ситуация совсем 
иная – к руководству общин пришли мелкие торгаши, лавочники, 
люди мало образованные с низким общественным статусом, 
не знакомые местным властям, но знающие язык. На встречах 
общины, если кто-то заговорит на русском или даже плохом та-
тарском, его тут же грубо одёрнут – говори по-татарски! Одёрнут 
раз, другой, и такой человек, в душе татарин, больше туда не 
пойдёт. Почему я об этом говорю? Сегодня почти все татарские 
общины получают поддержку из РT, поэтому руководства этих 
объединений должны находиться под контролем Конгресса 
татар, и они должны работать по единой системе. Сегодня вся 
работа общин сосредоточена на проведении «Сабантуя». Хоро-
ший праздник – попили, погуляли, повеселились, послушали 
концерты заезжих артистов и разошлись до следующего года. 
Знаю, что на местах от Казани ждут и финансовых средств на 
проведение «Сабантуя». В «Стратегии развития» обязательно 
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надо упорядочить работу татарских общин и использовать «Са-
бантуй» не только как лихую гулянку.

Очень важно правильно использовать телевидение. Для на-
ших соплеменников нужно готовить глубокие, познавательные 
программы – исторические, культурные, религиозные, образова-
тельные, которые можно будет повторять годами. Нужны показы 
встреч с интересными людьми, людьми во власти, передачи о 
городах и сёлах РТ, о наших реках и лесах, а не только о певцах 
и артистах. Нужны хорошо подготовленные «круглые столы» на 
разные темы, где мы бы увидели специалистов и руководителей 
городов и сёл, обсуждающих жгучие проблемы сегодняшнего 
дня и будущего нашей нации. Нужны передачи о правоохра-
нительных органах, о работе прокуратуры и судов – народ 
в России юридически не просвещён, оттого обман куда ни 
взгляни. Телевидение должно показывать реальное состояние 
образования на всех уровнях, ибо крах образования – крах на-
ции, крах государства. Проблему языка нельзя рассматривать 
только через возможность преподавания его в школах, вузах. 
Язык дер жится, подпитывается не только школой, но и лите-
ратурой во всех её формах – сказках, рассказах, романах. Язык 
сохраняется театрами, выдающимися постановками, песнями. 
Проблемы языка надо рассматривать только в такой связи. Тут 
уместно и порадоваться – в Казани, Татарстане повсюду слы-
шится татарская речь, значит, у нас есть ещё время исправить 
положение, чтобы не сбылось печальное предсказание великого 
Гаяза Исхаки. Однодневные, 2-3 минутные сюжеты, составляю-
щие суть сегодняшних показов, убивают интерес к телевидению. 
За скорыми, сиюминутными новостями люди идут в интернет. 
К сожалению, татарское телевидение – явная калька с россий-
ского, а само российское – калька на 99% с западного. Нам нужно 
национальное телевидение, тогда и язык вернётся. Предлагаемую 
мною программу для телевидения можно дополнять, улучшать 
бесконечно. Важно для начала поднять уровень вещания в прин-
ципе.

Какие бы мы ни строили планы в отношении будущего 
Татарстана, всё упирается в молодёжь. Это для них в первую 
очередь и разрабатывается нынешняя «Стратегия развития». 
Я часто бываю в Казахстане и Узбекистане, там очень много 
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татарской молодёжи. Есть она и в Таджикистане, Туркмениста-
не, Азербайджане. Много татарской молодёжи в Оренбургской, 
Самарской, Астраханской областях, где испокон веков кучно 
жили татары, есть татары и в северных областях России, о них 
прекрасно написала Фаузия Байрамова.

В РТ много высших и средних учебных заведений, и 
Казань – испокон веков студенческий город. Молодёжь, о кото-
рой я пишу, следует приглашать учиться в Татарстан. Разумеется, 
большинство из них не знает родной язык, но это легко поправи-
мо. Предложение учиться нужно твёрдо привязать к изучению 
языка. Первых двух курсов вполне достаточно, чтобы не только 
говорить, но и письменно изъясняться на родном языке. Успевае-
мость по родному языку должна оцениваться по самой высшей 
строгости, «неуды» должны влиять на стипендию, общежитие и 
т.д., вплоть до отчисления. Для приглашенных студентов должны 
быть оговорены обязательства – после окончания они пять лет 
должны отработать в РТ. Этих студентов нужно ориентировать 
только на специальности, особо востребованные в РТ – никаких 
философских факультетов, журналистов, филологов, искусство-
ведов, театроведов, юристов и так далее – которых пруд пруди. 
Приём должен быть без льгот – только по знаниям. Не поступив-
ших желательно трудоустраивать здесь же. В РТ грядут большие 
стройки, нужно делать оргнабор из татарской молодёжи в первую 
очередь. В этом вопросе могли бы помочь татарские общины на 
местах. Татарская молодёжь приехала бы работать и учиться в 
Казань, если бы для них строились доступные и комфортные 
общежития. Приток студенческой и рабочей молодёжи решил 
бы и вопрос с созданием молодых татарских семей.

Личный негативный опыт. В 1968 году трое юношей-татар, 
среди них и мой младший брат Рафаэль, по моему настоянию, 
поехали поступать в Казань в авиационный институт. Почти 
медалисты, у всех в аттестатах по одной-две четверки. Они на-
брали проходные баллы, но… не прошли мандатную комиссию. 
Первые слова, которые я воскликнул, узнав эту новость – какая 
мандатная комиссия!!! Они же татары! Все трое затем получи-
ли высшее образование в Казахстане и женились на русских 
девушках. Вторая история, связанная уже со мной, произошла 
в начале 21 века. Я, к тому времени известный писатель, имею 



170

миллионные тиражи, переведён на многие языки, и на татарский 
тоже, звоню в газету «Республика Татарстан», разговариваю с 
редактором Кузнецовым, представляюсь и предлагаю большое 
эссе о крупнейшем скульпторе и художнике ХХ века Чингизе 
Ахмарове – в 32 года он получил Сталинскую премию 1-ой сте-
пени! Кузнецов спрашивает:  «А какое отношение вы и ваш герой 
имеете к Казани?» Я зло ответил: «Потому что мы – татары!!!»

Я хотел бы, чтобы ни один татарин, где бы он ни жил, не 
услышал – а какое отношение ты имеешь к Казани? Потому что 
Казань – столица для всех татар мира!

Рауль Мир-Хайдаров, 
писатель.
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Уян, татар!

Кояш чыкты, ул калыкты,
Тəрəзəдəн нур балыкты.
Уян, татар, уян инде,
Уянырга вакыт җитте!

Ач күзеңне, күр үзеңне
Бу тормышның көзгесендə.
Инде кемгə калдың охшап?
Нинди кавем йөзе синдə?

Ана телен, туган телен
Гариплəрең каян белсен?
Үз җиреңдə, үз телеңдə
Сөйлəшергə гаҗиз бит син!

Уян, татар, уян инде,
Шуны сорый үзе заман.
Миллəтче дип аталудан
Куркасыңмы əллə һаман?

Миллəтем дип əйтсə берəү,
Миллəтче дип чыкты сүзе.
Татар өчен кем көрəшсен,
Көрəшмəсə татар үзе?!

Уян, татар, уян инде!
Уян, син дип кояш чыга.
Тор да кузгал изге эшкə!
Бу җыр шуңа булсын дога!
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Татар күзлəре

Мин татарны күзлəреннəн таныйм,
Карашыннан таныйм мин аны.
Карашлары аның мəхəббəтле,
Күзлəрендə балкый иманы.

Күзлəрендə балкый бар үткəне,
Гасырларның тирəн эзлəре.
Сагыш аша карый бу дөньяга
Хəсрəт эчкəн татар күзлəре.

Кайда гына аны очратсам да –
Бер картмы ул, əллə сабыймы –
Күңеленең сихри матурлыгын
Күзлəренə карап таныймын.

И татарның күңел көзгелəре!
Укыйм сезгə сəҗдə сүрəсен.
Бу дөньяда татар күзлəренең
Беркайчан да нуры сүнмəсен!

Халкыма

Син, Шəрыктəн күтəрелеп,
Бар дөньяны актардың.
Аурупага барып чыкты
Синең чаптар атларың.

Яшəдең, һуннар булып та,
Кыпчак һəм хазар булып.
Болгар булып эзең калды,
Яшисең татар булып.

Тагын ничек аталырсың?
Язмышың синең кырыс.
Татар күзе белəн бага
Дөньяга күпме урыс!

Сиңа урыс булырга да
Язды микəнни язмыш?
Аһ, минем шөбһəле уем,
Берүк була күр ялгыш!

Минем бу саташкан уем
Килə гасырлар аша.
Татар урыслашамыни?
Урыс бит татарлаша!

Телемнəн минем көлсə дə,
Бельмес, дип, каля-баля,
Бу минем бəлам түгел бит,
Бу бəла – гомум бəла!
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Аның бу саташкан уе
Килə гасырлар аша.
Татар урыслашамыни?
Урыс бит татарлаша!

Шатлыгыннан ник сикерə?
Эшлəре аның хəтəр!
Теленнəн язган татар ул,
Дененнəн язган татар!

Əй минем каргалган халкым,
Каралган халкым минем!
Сине урыс дип атарга
Юктыр ла хаккым минем.

Тик күреп бүген хəлеңне,
Дəшмичə кала алмам.
Урыслашкан татарыңны
Ярлыка, газиз Аллам!

Өзелгəн өмет

Тəфтилəү, дигəч, күңелгə,
Аһ, Тукай җыры килə.
Ə өскə, кара болыттай,
Тəфкилев чоры килə!

Булган татарда морзалар –
Саткан динен, иманын.
Саткан үз нəсел-ыруын,
Саклап калыйм дип җанын!

Хезмəт күрсəткəн урыска
Эт кебек тугры булып.
Яшəгəн шулай – тудырган
Халкына этлек кылып.

Мəңгегə килми берəү дə,
Калдырып китə барын –
Калдыра намусын сатып,
Туплаган алтыннарын.

Тик берəүнең изге атын
Саклый халкы кадерлəп.
Ə берəүгə яманаты
Тынгы бирми кабердə.

Бар татарда изге затлар!
Тəфтилəүлəре дə бар!
«Гаеплəргə ни хаккың бар?» –
Дип сөйлəүлəре дə бар.

Бармы соң хаккым? И халкым,
Бу нинди холкың соң бу?
Тарта сине җаның сорап,
Бу нинди упкын соң бу?

Тəфтилəү, дигəч, күңелгə,
Аһ, Тукай җыры килə.
Ə өскə, кара болыттай,
Тəфкилев чоры килə!

«Тəфтилəү» көенə, диеп,
«Өзелгəн өмет» җырын
Əллə татар гомеренə
Юраганмы шагыйрен?

Булган татарда морзалар.
Хəзер юк инде алар.
Тик татар бар. Димəк əле,
Тəфтилəүлəр һаман бар.
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Татар иле

Ник бу кадəр сибелгəн дə,
Таралган шулай татар?
Бар микəн соң бу Рəсəйдə
Татар булмаган яклар?

Тын океан ярларыннан
Балтыйкка кадəр җирлəр –
Һəммəсе татар җире күк,
Һəммəсе безнең иллəр!

Һəркайда татар мəкаме,
Һəркайда татар моңы.

Кытайга барып чыксам да,
Очратам татарымны.

Ə Рəсəйме? Рəсəйнең һəр
Урысын кырып бак, бар!
Корым астыннан ялтырап
Килə дə чыга татар!

Урыс иле көчəйсен дип,
Күпме көч куйган татар!
Сибелгəн дə, таралган да,
Үз илен җуйган татар.

Урыс капка

Урыс капка татар авылында –
Ясагандыр үзен чын оста!
Келəсенə хəтле чуклы бизəк,
Андый капка юк тик урыста!

Урыс капка татар авылында.
Мунчалары булган чакта соң,
Үскəн чакта урыс каеннары,
Ник булмасын əле капкасы?!

Урыс капка татар авылында.
Капка корып Хода бəндəсе,
Ырыс дигəн матур исем кушкан,
Бəхет-капка – асыл мəгънəсе.

Бəхет кенə ачып кертер капка!
Аһ бу дөнья, шук та, кырыс та.
Кышлар гына түгел, капкалар да
Əйлəнəлəр икəн урыска.
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Урысның юк монда бер гаебе.
Тел алдында гөнаһ кылып без,
Капка гына түгел, үзебез дə
Беттек инде урыс булып без.

* * *
Син барып чык русның үзəгенə.
Үткəн икəн татар үзəгенə,
Сынган икəн тəмам сабырлары –
Кал бакма, Казан соборлары.

Күр йөрəген аның. Кызыл мəйдан.
Собор тора балкып əллə кайдан*.
Тора сыман өндəп, дəшеп, изəп,
Ə бит торган Казанымны бизəп...

Монастырьлар, урыс чиркəүлəре
Хəтерлəтеп тора Казанымны.
Ай өстенə кадап куйган тəре
Онытмаска өнди газабымны.

Рус илендə Казан соборлары –
Хурлыгыммы алар, шөһрəтемме?
Ə мин йөрим Мəскəү урамында,
Тоеп, сизеп йөрим кодрəтемне!

Рафис Корбанов, 
шагыйрь, прозаик,

Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе.

* Сүз Василий Блаженный соборы хакында. Шунда ук утызынчы ел-
ларда җимерелгəн Казан соборы да булган.
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Не будьте аполитичными!

Уважаемые соотечественники! Исходя 
из своего опыта общественной работы в 
автономии татар по г. Москве часто сталки-
ваюсь в большинстве с двумя проблемами, 
которые являются основными препятствия-
ми в деле развития, сохранения языка, 
духовно-нравственных, национально-куль-
турных ценностей общины.

Первое – это несоответствие реального 
количества татарского населения в Москве, 
согласно переписи 2010 г.

Второе – это аполитичность большинства нашего народа – 
безразличие по отношению к политике, непонимание того, о чём 
ещё предупреждал перефразируя античного философа Перик-
ла, Бисмарк: «Если ты не интересуешься политикой, она очень 
заинтересуется тобой».

В одном из своих выступлений Президент РФ В. Путин 
сказал: «Смысл всей нашей политики – сбережение людей. Ум-
ножение человеческого капитала, как главного богатства Рос-
сии». Татарский народ России знает реальное количество своего 
богатства от общего 146,7 млн. многонационального состава 
населения страны. Согласно переписи населения – единствен-
ного источника информационных ресурсов сведений о нацио-
нальном составе населения и владении языками в населенном 
пункте. Никакая другая статистика ответа на этот вопрос не 
даёт. Официальные данные о количестве татарского населения, 
проживающих в Москве от ВПН 2010 г. составляли 149 тыс. (по 
неофициальным данным на тот момент говорилось о более 500 
тыс.). По причине таких огромных расхождений в меньшую 
сторону тяжело требовать открытия в районах столицы детских 
садов, школ, кружков и многие другие программы с этно-татар-
ским компонентом, так как несоответствие действительности 
реальное количество проживающих татар в г. Москве сильно 
разнящегося с официальными не в пользу татар на более 350 
тысяч, а в данный момент ещё более – 600 тысяч. Поэтому каж-
дому представителю татарского народа, где бы он и его семья 
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не жила, надо обязательно участвовать в переписи населения 
09.2021 г. Только совместными усилиями можем раскрыть реаль-
ное количество татарского населения России не 5 млн, а намного 
более. Тогда смело можно будет требовать на правительственном 
уровне татарский язык, как второй государственный, открытия 
за бюджетные средства школ, детсадов, издательства газет и 
журналов, выделения нацио нальных радио, ТВ каналов во всех 
регионах РФ – компактного проживания нашего народа. 

Потому как качество проведения последней российской 
переписи, а собственно, и её итоги вызывал резонные сомне-
ния. Многие исследователи задались вопросом относительно 
достоверности данных по целому ряду параметров, в том числе 
касающихся национального состава населения.

Государственные органы обязательно при планировании 
бюджета по формированию социально-экономической и нацио-
нальной политики пользуются полученными в ходе переписи 
сведения.

Вернемся к политике. Так сложилось: мой предок по отцов-
ской линии с татарской деревни Камка (Камкино), ныне Ни-
жегородской обл. участвовал у истоков создания в Республике 
Татарстан 1918–1924 гг. в рядах комсостава 1-го Мусульманского 
полка 1-го отд. Приволжской татарской стрелковой бригады. 
По воле судьбы и мне выпала продолжить общественную дея-
тельность в деле сохранения языка, национально-культурных 
ценностей нашего народа в лице Председателя автономии татар 
р-на Люблино г. Москвы. С каждым разом становится все яснее, 
что большинство наших проблем и бед татарской обществен-
ности кроется в подмене и не верной расстановке приоритетов, 
дезориентации жизненных ценностей. Наш народ в большинстве 
стал аполитичным – безразличным по отношению к политике, не 
желание понять что, политика – это участие в делах государства, 
которому подчиняется всё население страны, «Вы можете не 
заниматься политикой, всё равно политика занимается вами». 
Ш. Монталамбер в своем высказывании указывает, не заинте-
ресованность политикой не означает, что она не придёт в виде 
новых законов и правил, по которым Вам придется жить!

В татарской среде сильно развита тяга к эстраде, музы-
ке, сотни артистов, музыкантов, певцов пользуются большой 
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популярностью, чем политической культуры с единичными 
политологами, международными экспертами, историками на 
всю 5 млн. татарскую аудиторию РФ и то только на просторах 
региональных каналах Татарстана, но не на федеральных и др. 
регионов компактного проживания татар, таких как Москва, 
Нижний Новгород, Пенза и т.д.

Являясь вторым государствообразующим в РФ наши сооте-
чественники очень мало представлены в государственных, регио-
нальных и муниципальных законодательных, законотворческих 
органах власти на местах своего компактного проживания. 

Почти отсутствуют представители татарского народа в 
15 Советах при Президенте РФ, где более 300 членов. Советы 
являются совещательными и консультативными органами при 
Президенте РФ.

Такая же ситуация с Общероссийским Народным Фронтом, 
где заседают 457 членов от 7 Федеральных округов, там та же 
ситуация, что и в Советах. Контрольное управление президен-
та направляет в ОНФ доклады правительства для подготовки 
заключений, без которых решение в отношении тех или иных 
поручений не принимается.

И не исключение в 15 Комиссиях при Президенте РФ с чле-
нами более 300 представителей. Комиссии это – специальный 
федеральный орган власти управления, находящийся в ведении 
Президента РФ. 

Пока не будут в подобных органах наших представителей, 
нам будет очень трудно отстаивать свои права, преподавания, 
просвещения на родном языке.

В медиа пространстве РТ огромное количество эфирного 
времени на ТВ, радио, интернет представляют много развлека-
тельных теле-радио передач даже с участием татарских артистов, 
музыкантов, певцов, чем просветительные политические пере-
дачи о социальных, политических и исторических событиях, 
политических ценностях, непосредственно влияющие на поли-
тическое поведение, обеспечивающее взаимоотношения между 
обществом и государством. 

В медиа пространстве интернет, ТВ сильно развиты татар-
ские эстрадно-музыкальные, развлекательные передачи, но мало 
представлены или полностью отсутствуют каналы или передачи 
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на политические темы татарскими с международными экспер-
тами, политиками, историками. 

Данная проблематика сегодня актуальна как никогда, ар-
тисты, эстрадные певцы и музыканты больше пользуются при-
вилегиями, ценятся, награждаются. Делают о них теле-радио 
передачи, пишут в газетах и журналах, тогда как общественные 
деятели, историки, от которых зависит правовая деятельность 
в формировании государства, зрелость гражданского общества, 
остаются на стороне, редко когда удосуживаются большого вни-
мания. Таких людей мы никогда не забудем, как Миначева М. 
(1938–2018 гг.), основавшего в 1990 году Народно-демократи-
ческую партию «ВАТАН», был бессменным её председателем. 
Эта пар тия и её руководитель стали известны на всю Россию в 
2004 г., когда Миначев выдвинул инициативу сделать татар-
ский язык вторым государственным языком РФ. В 1987 году 
он организовал первый послевоенный Сабантуй в Москве, во 
многих школах курсы татарского языка. Р. Галимов (1925–2011), 
руководитель первого в Москве общества «Туган тел», Р. Хафиз 
(1949–2020), Председатель НДП «Ватан», заместитель председа-
теля «Союз татар Москвы», А. Бикбаев (1970–2020), заместитель 
председателя НДП «Ватан» с этого замечательного ряда.

В городах древней Греции государственные служащие име-
новались «политикос», а граждане, которые мало интересовались 
и участвовали в политической жизни своего города, именовались 
«идиотикос».

Мои наилучшие пожелания моему татарскому народу не 
быть безразличным к переписи, своей политической культуре, 
нации, языку, истории, духовно-нравственным ценностям! 

Рашид Сяпуков, 
председатель Татарской национально-культурной

 автономии р-на Люблино ЮВАО г. Москвы. 
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Способы спасения

Исходим из того, что закрепление 
в Основном законе одной нации (на 
данном периоде – русской) государ-
ствообразующим в исторически мно-
гонациональной стране означает суть 
политики данного государства действо-
вать подобно кукушке – вытолкнуть из 
родного гнезда национальное и под 
видом родного подложить не родное.

Известные отступления от достиг-
нутых в 90ые годы означают неспособ-
ность, либо нежелание собственных 
«верхов» защитить законные права 
«низов». Из множества примеров са-

мое позорное – единогласно принятое решение Госсовета РТ от 
29 ноября 2017 года о необязательности обучения на татарском 
языке в системе образования в Республике Татарстан. Нынеш-
ний «административный ресурс» с 30 летним стажем «Хэрмэтле 
депутатлар» не гордость, а горечь, ибо позволяет собой манипу-
лировать так, что стали активным дровоносителем под хвалёный 
однонационалистами-имперцами плавильный котёл.

Стало быть, спасение утопающего в плавильном котле дело 
самого, каждого в отдельности, утопающего.

Способы спасения на наш взгляд:
1. Всякая общественная формация, в том числе и империя 

(соответственно упомянутое имперское отношение), не вечна.
2. Владение языком государствообразующего (в данном 

случае – русским) использовать как инструмент обличения 
мифов, дезинформации, лжи, навешивания «собак» и т. д., спо-
собствующих лишь отторжению друг от друга.

3. Факт то, что «кукушки» метрополия силой правоохра-
нителей вытолкнули татарский язык из системы образования, 
подменили на свой в обёртке «родной». Что обязывает каждого 
быть ответственным за воспитание собственного ребёнка. Вос-
питание поколения молодого с «n»ого места перенести на первое 
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место. На государственном уровне. В пожарном порядке. Вплоть 
до: «Запомни на всю жизнь, Син татар! Син татар! Син татар!».

4. В мире насчитывается порядка 6000 языков. А родной – 
единственный и при невладении им – родным по разным при-
чинам. Не менять коня-языка родного на перепутье в угоду ре-
жимов, а конкурировать. Без конкуренции зачихнет и «великий 
и могучий», чему мы являемся свидетелями. Конкурировать 
даже при 100 процентной форе государствообразующего. Бегун 
не пробежит и 100 метров, раз ему в затылок не дышит конку-
рент.

5. Республика Татарстан – государство, способное содержать 
собственную систему образования в полном объёме в форме 
альтернативы. Все лучшее, что есть у конкурентов, перенять. 
Отказ метрополия от конкуренции будет доказательством его 
нежизнеспособности.

6. Развитие всего зиждется на конкуренции, обеспечиваю-
щей разнообразие.

7. Развиваться. Не быть овечками Долли, вот наша Страте-
гия.

Рауф Ибрагимов, 
председатель Шура Аксакалов РТ.
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Матбугат сүзе дөньяны агарта

Быел «Нур» газетасының берен-
че саны дөнья күрүгə 115 ел тулды. 
Шушы көннəрдə əлеге юбилейга 
багышланган фəнни-гамəли онлайн-
конференция үтте.

Туган телдə вакытлы матбугат 
булдыру өчен татарлар бер гасырга 
якын көрəшə. Россия хөкүмəтенең, 
үҗəтлəнеп, татарларга газета һəм 
журналлар чыгарырга рөхсəт итмəве 
нəтиҗəсендə, татарлар илдəге халык-
лар арасында иң соңгылары булып үз 
матбугатына ия була. «Нур» исемле 
беренче газета 1905 елда Петербургта 
нəшер ителə. Аны бөек мəгърифəтче, 
язучы, журналист Гатаулла Баязитов 

чыгара. Газета 1914 елның 21 июненə кадəр нəшер ителə. Пе-
тербургта татарча газетаның беренче саны чыгуы белəн татар 
матбугатына нигез салына.

Татарстан Республикасының Санкт-Петербург һəм Ленин-
град өлкəсендəге даими вəкиле Ренат Вəлиуллин шалтыратып, 
əлеге юбилей уңаеннан «Татар вакытлы матбугаты: үткəнгə һəм 
алга караш» дип аталган конференция оештырулары хакында 
əйтеп, анда катнашырга чакыргач, шатланып риза булдым. Ник 
дигəндə, тиздəн «Яңарыш»ның беренче саны дөнья күрүгə 30 
ел тулачак. Аллага шөкер, башкалар белəн уртаклашырлык бай 
тəҗрибəбез дə, уртага салып сөйлəшердəй мөһим мəсьəлəлəр 
дə бар. Башкаларның эш тəҗрибəсен өйрəнү дə бервакыт-
та да артык түгел. Конференциядə Башкортстан, Ульяновск 
шəһəре һəм өлкəсе, Санкт-Петербург, Мəскəү, Чилəбе, Магнито-
горскида нəшер ителүче милли газеталарның, шулай ук «Ирек 
мəйданы» һəм «Безнең гəҗит» кебек хосусый газеталарның 
баш мөхəррирлəре, күренекле журналистлар һəм публицистлар 
катнаштылар. Баш мөхəррирлəрнең чыгышларында газеталар 
нинди темаларны яктыртырга, иганəчелəр белəн элемтəлəрне 
ничек урнаштырырга, газетаны укучыга кызыклы һəм файдалы 
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итеп чыгару өчен нишлəргə, тиражны ничек арттырырга кебек 
сорауларга җаваплар да яңгырады. Шунысы шатландыра: бүген 
кайсыбер редакциялəр бу мəсьəлəлəрне хəл итү өчен əле яңа 
гына башкарырга җыенган эшлəрне без күптəннəн тормышка 
ашырып килəбез инде.

Əзерлек барышында модератор, Бөтенроссия «Дөнья 
мəдəнияте» этножурналистлар конгрессы журналисты, җəмəгать 
эшлеклесе Кəтифə Гайнетдинова белəн тыгыз элемтəдə тордык. 
Чыгышлар күп булса да, безнеке кебек фотослайдлар белəн ту-
лыландырылганы юк иде. «Яңарыш»ыбызның милли оешмалар 
белəн бер булып эшлəве, милли чараларны оештыруда актив кат-
нашуы, газетаны таратудагы алымнарыбыз тыңлаучыларда кы-
зыксыну уятты. Уфада нəшер ителүче «Кызыл таң» газетасының 
баш мөхəррире Фаил Фəтхетдинов, социаль челтəрлəрдəге эш 
тəҗрибəсе белəн уртаклашканда, үзлəренең укучыларын мил-
лионнар белəн санап китте. Бу шактый саллы газеталарның 
мөхəррирлəрен дə, журналистларны да шаккаттырды. Уфадагы 
калəмдəшлəребезнең тəҗрибəсе мине дə кызыксындырды. Без 
Фаил əфəнде белəн элемтəгə кереп, бу хакта аерым сөйлəшеп 
тə алдык. Əйе, безгə заманнан калышырга ярамый. Социаль 
челтəрлəрдə активлыкны арттыру – бүгенге заман талəбе. Чөнки 
без газетаны кулга алып уку гадəте канына сеңмəгəн яшь буында 
милли матбугатка кызыксынуны ВКонтакте, инстаграм кебек 
«челтəр»лəр аша уята алачакбыз.

«Газеталарның килəчəге юк, аларны Интернет, социаль 
челтəрлəр алыштыра», – диючелəр дə бар. Əйе, бүген шундый 
заманда яшибез, ə дигəнче дөньяның телəсə кайсы почмагын-
дагы яңалыклар белəн таныша алабыз. Лəкин шунысы да бар: 
ул яңалыклар «челтəр»дə ничек тиз барлыкка килсə, шулай ук 
җуела да. Əгəр «Нур» газетасы, үзебезнең «Яңарыш»ыбыз бул-
маса, без 115 ел элек Питерда яки 30 ел элек Ижауда татарларның 
ничек яшəгəнлеге, нинди эшлəр башкарулары, җəмгыятьтə тот-
кан урыннары, ул чор вакыйгаларын, шəхеслəрен кайдан белер 
идек? Калəм белəн язылган сүзне балта белəн дə җуеп булмый, 
дип халык юкка гына əйтмəгəн шул.

«Россия Федерациясе төбəклəрендə утызга якын татар 
гəҗите нəшер ителə. Алар арасыннан татар матбугатының 
алдынгы өлешен тəшкил иткəн Уфадан «Кызыл таң»ны, Улья-
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новскидагы «Өмет»не һəм Удмуртиядəге «Яңарыш»ны атарга 
мөмкин…», – диде «Дөнья» интернет-студиясе баш мөхəррире 
Римзил Вəлиев конференцияне йомгаклау чыгышында. Əлбəттə, 
танылган аксакал журналист Римзил Вəлиев тарафыннан шун-
дый мактау сүзлəре яңгырау – «Яңарыш»ыбызга карата зур бəя. 
Аның: «Укымаган, үз медиа мөмкинлеклəрен күрмəгəн халык 
булган казанышлары белəн югалуга дучар ителə. Безнең газета- 
журналларны, китап һəм Интернет мөмкинлеклəрне югалудан 
бары тик татар халкы үзе генə һəм аның этномəдəният мохите 
генə коткара ала», – дигəн сүзлəрендə дə хаклык ярылып ята. Əгəр 
газетаны яздырып алучылары, даими укучылары булмаса, аның 
килəчəге юк. Сер түгел, əле кичə генə уңайлы, кирəк дип саналган 
кайбер нəрсəлəр бүген инде искелек калдыгы дип кабул ителə. 
Газета уку да көннəн-көн арткы планга күчə, бигрəк тə яшь буын 
белəн эшлəү авыр. Шуңа күрə яздыру да җиңел түгел. Шəхсəн 
үзем халык белəн аралашканда: «Газетаны укыйсызмы?» – 
дип сорамыйча калмыйм. Еш кына: «Татар телендə укый бел-
мим», – дигəн җавапны ишетəм. Югыйсə, чип-чиста əдəби телдə 
сөйлəшəлəр үзлəре. Бик күплəр: «Хəзер Интернет заманы», – дип 
акланалар. Андыйларга Равил Фəйзуллинның сүзлəре белəн 
«Җаныңның ваклыгын сылтама заманга», – дип җавап бирəсе, 
«Туган телебезне яратасызмы? Милли горурлык хисегез бармы 
соң сезнең?» – дип сорыйсы килə. Быел «Яңарыш»ыбызның бе-
ренче санын күрүгə – 30 ел. Милли басмабыз – безнең, Удмуртия 
татарларының иң зур байлыгы. Ул гына да түгел, безнең газета – 
Удмуртиядə яшəүче миллəттəшлəребезне берлəштерүче, əйдəп 
баручы паровоз ул. Аннан башка Удмуртия татарларының милли 
тормышын күз алдына китереп булмый. Əгəр телебезне саклый 
алсак, газетабызның да килəчəге булыр.

Рəмзия Габбасова,
Удмуртиядə яшəүче татар һəм башкорт халкының 

«Яңарыш» газетасы баш мөхəррире.
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Аерылганны аю ашар

Хөрмəтле миллəттəшлəр, кан кар-
дəшлəр! Миллəтебез зур сынаулар 
кичергəн катлаулы, хəлиткеч елларда 
яшибез. Шул сəбəпле уяу булыйк, яз-
мышыбыз хəл ителгəндə йоклап кал-
мыйк!

Хəзерге вакытта Киров өлкəсендə 
36700 миллəттəшебез гомер кичерə. 
Татарлар күплəп көньяк районнарда 
урнашкан Нократ Аланы, Малмыж, 
Килмəз районнарында, өлкə үзəге Ки-
ров шəһəрендə тора.

Совет чорында татар авылларын-
да балалар бакчалары һəм татар телендə белем бирүче милли 
мəктəплəр эшлəп килде. Ни кызганыч, дəүлəтнең урыс булма-
ган халыкларның теллəренə карашы бүген үзгə. Хəзер элеккеге 
казанышларны сагынып сөйлəргə генə калды. Бүгенге көндə 
барча тəрбия урыс телендə бирелə, татар теле атнага бер-ике 
дəрес белəн чиклəнгəн, мəдəният өлкəсендə дə шул ук хəл. 
Быел – халык санын алу елында – без, татарлар, бергəлəшеп, 
берлəшеп, һич курыкмыйча үзебезнең татар икəнлегебезне 
белдерергə тиеш! Төп бурыч – таркаулыкны, бер-беребездəн 
көнлəшүне, хөсетлекне бетереп, гореф-гадəтлəребезне, телебез-
не, динебезне, мəдəниятебезне саклап, кулга-кул тотынышып, 
бердəм булып эшлəү.

Бүленгəнне – бүре, аерылганны аю ашар, дигəн халкы-
быз. Шуңа күрə аера, бүлə торган көчлəрдəн ераграк торыйк, 
гомумəн, арабызга кертмик! Мөхтəрəм миллəттəшлəр, бу ел 
безне берлəштерə торган чор булсын иде. Бергə булсак, без – бик 
зур көч! Бердəм булсак, тырышлыкны, үҗəтлекне арттырсак, 
миллəтебез өчен бик зур эшлəр башкара алачакбыз!

Рəүф Фəсхетдинов, 
Киров өлкəсе татарларының мəгърифəти, мəдəни-

иҗтимагый оешмасы башкарма җитəкчесе.
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Иманлы яшьлəр кирəк

Бисмиллаһир-рахманир-рахим

Без бүген бик катлаулы, авыр за-
манда, глобальлəштерү чорында яши-
без. Төрле мəдəниятлəрнең болган-
ган, буталган, бер-берсенə үтеп керү 
вакытында, əлбəттə, яшьлəр өчен иң 
мөһиме – халкыңның тарихын, телен 
яхшы белү. Шуның өчен мөмкин кадəр 
тирəнрəк гыйлем алырга кирəк.

Татарлар элек-электəн төрки халык-
лар, мөселман халыклары арасында 

югары белемле, укымышлы булуы белəн аерылып торган. Шуңа 
күрə миллəтебез гасырлар буена үз йөзен саклап кала алган. 
Əйтик, революциягə кадəр төрле төбəклəрдə мəдрəсəлəребез 
шаулап-гөрлəп торган. Бүген дөньяви уку йортларыбыз да күп, 
шактый гына дини уку йортларыбыз да эшлəп килə. Гомумəн, 
белем алырга мөмкинлеклəр зур. Казан федераль университе-
тында дəүлəтебез стипендия түлəп, төрле төбəклəрдəн татар 
яшьлəрен җыеп укыта. Кайбер кыенлыклар булса да, бүген 
телəгəн кешегə белем алу мөмкинлеклəре шактый күп дип 
əйтер идем мин. Яшьлəребез белемле, креатив булырга тиеш. 
Яшь буынга татар булуын белү генə түгел, татарлыгы белəн го-
рурланып яшəү зарур. Əлбəттə, татар яшьлəре иманлы булырга 
тиеш. Əгəр иманнары булмаса, аларның бөтен уңай сыйфатлары 
уч төбеннəн коелган ком шикелле агып бетəчəк. Гомумəн, иман 
ул – татарлыкны, мөселманлыкны – бөтенесен җыеп, туплап 
торучы таяну ноктасы.

Рəфыйк Мөхəммəтшин, 
Россия Ислам университеты ректоры, 

сəясəт фəннəре докторы.
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***
И туган тел, түрəлəргə
Артык кашык булган тел.
Түрдə, биек мөнбəрлəрдə
Кулланмаган газиз тел.

Туган чакта кирəк тел син,
Үлгəн чакта кирəк тел.
Түрə булып түргə менгəч,
Ятим булып калган тел.

И туган тел, үз илеңдə
«Сакларга», дип сөйлибез.
Эткəлибез, төрткəлибез –
Нишлəтергə белмибез.
Ə үзебез бертуктамый
«И, туган телем!» – дибез.

***
Асрамага туган телем бирəм,
Алсагызчы, саклар өчен генə.
Бер дə бирмəс идем ят кулларга,
Җитми бары минем көчем генə.

Асрамага туган телем бирəм,
Арагызда юкмы татар бае?
Аллаһ сезгə əҗерлəрен бирер,
Алдыбызда изге руза ае.

Асрамага туган телем бирəм,
Алыр, бəлки, берəр татар түрə?!
Закон сездə, кулыгызда мөһер –
Əйтүем дə бары шуңа күрə.

Асрамага туган телем бирəм,
Бер депутат юкмы арагызда?
Балаң сөйлəшмидер, тик шулай да,
Ул тел булгандыр бит бабагызда?!
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– Үзем алам, абый, саклар өчен,
Тукайлардан калган изге гөлне.
Халкым арасыннан яңа Апуш
Алып күкрəгенə кысты туган телне.

***
Сакла, дилəр туган телне,
Сакла, алып китмəсеннəр.
Алып китеп берəр җирдə
Башын харап итмəсеннəр.

Саклап кына торып булмый,
Эш йөртергə туган телдə.
Кулланмасаң коралны да
Тутык каплый өч-дүрт көндə.

Белемне бит биргəн саен,
Артып кына бара, дилəр.
Туган телне киң кулланыйк,
Өйрəнсеннəр башка иллəр.

Сакланыр ул шул чагында –
Дəүлəт теле итеп йөртик.
Өйдə саклыйк, өйрəник дип,
Почмак якка куып кертмик!
Башкалар да сокланырлык
Йөзек кашы итеп йөртик!

Рəфкать Шаһиев, 
шагыйрь, прозаик,

филология фəннəре кандидаты.
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Теле сафның – күңеле саф

Сəер инде адəм баласы: өс-башының, киеменең чиста-
лыгын кайгырта; пычранса, керлəнсə, юа, үтүклəп куя. Тик менə 
теленең сафлыгы, чисталыгы хакында уйланучылар аз. Югыйсə, 
туган телебез дə кигəн киемебез сыман чиста, бай, бизəкле бу-
лырга тиеш. Аралашканда, сүз көрəштергəндə телче галимнəр 
күзаллаган телбизəк чараларын белеп һəм ешрак кулланырга 
кирəк дип тəкрарларга җыенмыйм. Анысы да зарур.

Бүген иң борчыганы: телебезнең шактый ярлылануы һəм 
«паразит» сүзлəр белəн чуарлануы. «Паразит» сүзлəр дигəндə, 
мин иң əүвəл «давай», «пока», «мужик» кебек алынма сүзлəрне 
күз алдында тотам. Искитмəле: җитмеш-сиксəн яшьлек əбилəр 
дə бүген оныклары белəн «Пока!», «Пока!» дип саубуллаша. 
Алай гына да түгел, үзлəрен миллəтнең каймагы дип санаучы 
язучылар, журналистлар, артистларның мотлак күпчелеге хəзер 
урамда да, телефоннан да «давай», «пока» дип сөйлəшə. Югыйсə, 
«ярый», «хəерле», «күрешербез», «сау булып тор» дип əйтеп 
булмыймы?! Төреклəрдəн үрнəк алып, «Көлə-көлə йөрегез!» дип 
əйтергə дə мөмкин. Əмма Анталиядə ял итəргə яратучыларыбыз 
«Гөлə-гөлə!» дигəнне урыслар шикелле «гуляй-гуляй» дип кенə 
чамалый, ни кызганыч! Төректə генə түгел, безнең телебездə 
дə бар əлеге гыйбарə. Əле кайчан гына туган телебезнең төрле 
төсмерлəрен, нечкəлеклəрен яхшы тоемлаган əбекəйлəребез, 
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сабыйларның башыннан сыйпап, «Көлə-көлə йөр, балам!» дип 
озатып кала иде.

Татарда ирлəр бетте, ахры. Нигə дисезме! Йөз хатын-кызның 
туксаны бүген «минем мужик», «мужиклар» дип сөйлəшə əнə. 
«Ирем» дип авыз тутырып əйтү бик читен микəн? Монда икенең 
берсе: йə хəлəл җефете, уҗым бозавы булганга, санга сукмаула-
рын сизми-тоймый торган бəндə, йə ире дə, хатыны да «мужик» 
сүзенең түбəнсетеп əйтелүче кəлимə икəнен аңламаучы шыр 
надан.

Күргəн-төшенгəнсездер: алда телгə алган өч сүз дə – урысча-
дан кергəн алынма. Бу хəл – телнең ярлылыгын гына түгел, 
сөйлəүченең урыслаша башлавын да күрсəтүче билге. Дөрес, 
галимнəр көндəлек тормышта аралашу өчен йөз сүз җитə, дилəр. 
Миңа калса, чит тел өйрəнүчелəрне юату, читтə йөргəндə йөз сүз 
белсəң ачтан үлмисең, дип тынычландыру өчен генə əйтелгəн 
бу. 2-3 яшьлек бала да йөз сүзне генə белə, аңлый, куллана инде. 
Туган телен яхшы белгəн кеше əби-бабалары, əти-əнилəре кул-
ланган кимендə йөз мең сүзне көнкүрмештə, аралашу-язышуда 
файдаланырга тиештер, шəт. Телебез бик бай: берничə йөз мең 
сүзне колачлый. Əнə Галимҗан Ибраһимов исемендəге Тел, 
əдəбият һəм сəнгать институты татар теленең алты томлык 
аңлатмалы сүзлеген нəшер итеп бетереп килə. Сезнең китап 
киштəгездə ул томнар бармы əле? Нəкый ага Исəнбəт туплап 
бастырган өч томлык «Татар халык мəкальлəре»н, мəгърифəтче 
Адлер Тимергалинның өч томлык «Миллият сүзлеге»н китап 
кибетендə генə күрдегезме? Инкыйлабка хəтле миллəттəшлəребез 
Русиядə иң укымышлы халык булган. Без хəзер ничəнче урын да? 
Балаларыбыз, оныкларыбыз татарча укыймы?

Телне баету өчен милли матбугатны, бигрəк тə матур 
əдəбиятны укып, яңа дөнья күргəннəре белəн танышып бару за-
рур, əлбəттə! Шул ук вакытта телгə кагылышлы һəр тəнкыйтькə 
тиз генə ышанып бетəргə дə ярамый. Əйтик, берничə күренекле 
шəхесебез, кызып китеп, ерак гасырлардан килгəн күрешү 
сүзеннəн – «Исəнмесез!»дəн ваз кичəргə чакырды. Имеш, ул 
кəлимə «үлмəдеңме əле» дигəн мəгънəне аңлата. Һич тə алай 
түгел! Сүзнең тамырына карыйк əле. «Ис» дигəн сүз борынгы 
телебездə акылны, хəтерне, саулыкны аңлаткан. Əйтик, исең 
барда, ил таны; көчең барда, җир таны, дип əйткəндə, татар 
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мəкале акылны, хəтерне күз алдында тота. «Искəртү», «истəлек» 
кебек сүзлəрдə генə түгел, хəтта «исем» кəлимəсенең тамырына 
да шушы зур мəгънəле төшенчə – «ис» салынган лəбаса. Исе, 
ягъни акылы, хəтере булганның гына чын мəгънəсендə исеме 
бар, димəк.

Туган телебез шундый бай, матур, яңгырашлы! Дəрдемəнд, 
Тукай, Такташ, Əмирхан Еники, Фатих Хөсни əсəрлəрен укып, 
сокланып туя алмыйсың! Əнə Дəрдемəнд ничек яза:

Табып лəззəт матур дөнья сүзеннəн,
Гомерлəрдер җилеп йөрдем эзеннəн.

Күңелнең сафлыгы, чисталыгы, җан тынычлыгы матур 
дөнья сүзенə, сүз байлыгына бəйле түгел дип, йəгез, кайсыгыз 
əйтə, раслый ала?!

Рəшит Минһаҗ, 
журналист, җəмəгать эшлеклесе.



192

Бергəлəп җырлыйк

Бергəлəп җырлыйк «Туган тел» җырын,
Кечкенə чакта җырлаган кебек.
Һавада – кояш, җирдə – туган тел
Булмаса əгəр – зураймас идек.
И туган телем, Идел-ил җыры,
И əнкəм теле, тере изгелек!
Югалсам – таптың, янсам – син генə
Ирнемə сулар тигердең килеп.
Сөенеп җырлыйк «Туган тел» җырын,
Онытканнарның бəгырен телеп.
Мин ятим түгел икəн əле, дип,
Сабыйлар иртəн уянсын көлеп.
Җырлаган əнкəм: дөньядан балам
Китмəсен, диеп, үземнəн элек…
И туган телем, сиңа да шундый
Изге телəклəр тели Мəңгелек.

Рəшит Əхмəтҗанов, 
шагыйрь, журналист, 

Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе,
 татар милли хəрəкəте активисты.
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Туган телем

«Якла мине!» – дип ялынма,
Елама, туган телем.
Минем телем – горур тел ул,
Телəнү теле түгел.
«Тел бар һəм илем бар!» – дип,
Кинəнү кирəк бүген!
Офтанма: замана бүлде, дип,
Илемне телем-телем.
Иллəр дə бөтəер əле,
Сау булсаң, туган телем!
Инде телдəн язу булмас,
Якадан алмас үлем –
Татарча яңгырый галəмдə:
«Без исəн!» – дигəн өнем.
Синдə без оран салабыз:
«Мең яшə, туган илем!» –
Телəнү теле түгел син,
Кинəнү теле бүген.
Яшəсен дисəң миллəтең,
Сау булсын дисəң денең,
Җитте тираннар алдында
Талəплəр куяр көнең.
Көндəшлəрдəн көнлəшүле
Көннəрең инде үтте;

Тиңнəр белəн тиңлəшергə
Көрəш көннəрең җитте.
Иңрəп еладың, туган тел,
Илне кырау сукканда.
Кырау сукканда сыктадың,
Яуга чыккач сыктама.
«Якла мине!» – дип ялынма,
Елама, туган телем!
Минем телем – горур тел ул,
Телəнү теле түгел.
«Телем бар һəм илем бар!» – дип,
Кинəнү тиеш бүген!..

Рəшит Ягъфəров, 
язучы, шагыйрь, 

фольклорчы.
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Сила сотрудничества

«Доколь татарам в спячке быть, и стрелами друг в друга 
бить, взамен того, чтоб укрепить союз один навеки?! Вперед, 
единства путь избрав, в товариществе крепче став, как две руки в 
один рукав продетые на веки!». Великий Габдулла Тукай написал 
эти поэтические строки более 110 лет назад. Сегодня, к счастью, 
можно порадоваться тому, как успешно работают отдельные 
национальные структуры, цель которых как раз заключается 
в объединении татар. Яркий пример – «Штаб татар» Москвы, 
в рядах которого – неравнодушные активисты со множеством 
идей по продвижению татарской культуры и национального 
самосознания.

Редакция газеты «Известия Татарстана» уже несколько лет 
дружит со «Штабом татар» Москвы и лидером организации 
Рустемом Ямалеевым. За эти годы было подготовлено немало 
актуальных публикаций, вызывающих неизменный интерес 
читателей. Кроме того, сайт газеты периодически публикует 
новости, связанные с деятельностью организации. Это есте-
ственно, ведь в Москве проводником созидательной политики 
Президента Татарстана Рустама Минниханова является как раз 
«Штаб татар». Именно активисты клуба позволяют своим сооте-
чественникам, проживающим вдали от исторической родины, 
быть в курсе новых проектов, движений и перспектив Казани. 
А «Известия Татарстана» – информационно-аналитическое 
издание, на страницах которого рассказывается о событиях и 
людях, определяющих возможности политического, экономи-
ческого и культурного развития республики. Среди постоянных 
читателей – руководители государственных и муниципальных 
образований, специалисты министерств и ведомств, руководите-
ли предприятий. Мы убеждены, что журналистика должна быть 
живой, заставлять людей размышлять, анализировать, ставить 
вопросы и находить ответы. И нам очень приятно сотрудничать 
с Рустемом Фаизовичем, который часто приезжает в Татарстан, 
проводит здесь немало мероприятий, берет на себя решение 
просьб и пожеланий со стороны татар, проживающих в разных 
регионах. Многие поражаются, когда узнают, сколько он сделал 
для сохранения родного языка, для продвижения татарской куль-
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туры, для того, чтобы наш народ гордился своей историей, тра-
дициями, нацеленностью в будущее. Парадоксально, но именно 
за свою активность в этих вопросах он подвергался критике со 
стороны тех, кто умеет красиво говорить, но не особо торопится 
что-то реальное сделать ради блага других.

Как часто у нас любят рассуждать о национальном само-
сознании, о сохранении языка…. Но говорить-то мало для 
того, чтобы молодёжь понимала и принимала свою культуру, 
гордилась своими корнями, успехами своих знаменитых со-
отечественников. Откровенно говоря, со времен исторических 
событий начала 1990-х годов утекло уже много воды и вместе 
с ней «уплыли» и значительные победы Татарстана тех лет, его 
парламента и многие надежды народа. Поэтому нужна масш-
табная, постоянная, непрекращающаяся работа, смысл которой 
в том, чтобы болеть душой за свой народ, за его будущее. Этой 
работой как раз и занимается Рустем Фаизович вместе со своей 
дружной командой. Именно он уже долгие годы успешно про-
должает традиции лидеров национального движения в Моск-
ве, в первую очередь, знаменитого Фикрята Табеева, первого 
секретаря Татарского обкома КПСС (именно он был главным 
наставником для Рустема Фаизовича).

Редакция «Известий Татарстана» рада давно налаженному 
сотрудничеству со «Штабом татар» и охотно будет и в дальней-
шем освещать деятельность организации, как в печатной версии 
издания, так и на сайте. Ведь, как сказал публицист Альберт 
Плутник: «Журналистика высшего качества – журналистика 
открытия, нового слова, взгляда. Это – когда обществу на мно-
гое открывают глаза, добровольно или невольно закрытые. 
Это – когда просвещают и очень образованных людей». А мы 
убеждены, что публикации, связанные с деятельностью «Штаба 
татар» Москвы, на многое открывают глаза. И пока есть такие 
патриоты, как Рустем Ямалеев, за будущее нации можно не 
волноваться.

Редакция газеты «Известия Татарстана».
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ХХI гасырда да татар булып калырбыз

Егерме беренче гасырның егерме 
беренче елына аяк басканда шактый 
катлаулы уйлар зиһендə яшендəй 
яшьнəп китə. Хəзер заманалар 
үзгəрде: акча эшлəү, дөнья көтү ту-
рында уйлаганда, ниндидер абстракт 
хыялларга, рухият томаннарына 
бирелү кайгысы юк кебек. Саулыкны 
ныгыту, зəхмəт авыруга бирешмəү, 
якын кардəшлəрне, газиз балаларны 
саклау турында уйлап эш итəбез. 
Бу елда кемнəрдер өй салып керер, 
машина алыр, мəктəп тəмамлар, ин-
ституттан диплом алып чыгучылар 
булыр. Ə кем булып китəр соң алар, 
безнең ул-кызларыбыз, оныкларыбыз? Əти-бабаларының татар 
тамырыннан булулары, милли тарих, мəдəният турында белерме 
алар?

Компьютер уеннары, видеотамашалар заманында аларга 
дөнья көтү тəрбиясе бирү, туган телебезне, милли мəдəниятебезне 
җаннарына иңдерү кебек бөек вазыйфалар йөклəнə безгə.

Быел Бөтенроссия халык саны алу вакытында миллəтне, 
туган телне билгелəп җавап бирəсе бар. Əйе, без татар булып 
туганбыз, татар булып яшибез. Лəкин яшьлəргə моны ничек 
аңлатасы? Бигрəк тə башка миллəт мохитендə яшəүчелəргə, 
катнаш гаилəдə туып-үскəннəргə?

Бу сорауларга җавап табу бер дə кыен түгел. Үзегезнең əти-
əниегезгə, ата-бабаларыгызга хыянəт итмичə, татарның бөек 
тарихын күз алдыннан кичерү, шуны яшьлəргə аңлату да җитə. 
Өстəвенə, Туфан Миңнуллинның татарлык кодексын табып 
укысагыз, бигрəк тə ышанычлы булачак.

XXI гасыр татары техниканы, заманча яшəү рəвешен 
үзлəштерə, үз горефлəрен, тарихын да онытмый. Кеше үз 
миллəтеннəн, иманыннан аерылса, кыйбласын һəм яшəү көчен 
югалта. Һəркемнең үз-үзе булып калырга хокукы бар. Ул үзенə-
үзе хуҗа.
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Бу дөньяда безне бүлгəли торган сəбəплəр, факторлар бихи-
сап. Берəүлəр бай, икенчелəр ярлы, берəүлəр түрə, икенчелəр гади 
хезмəттə яки эшен югалткан. Кайберəүлəр башка мохиттə, башка 
дин тəэсиренə бирелгəн, төрле сəяси төркемнəргə, партиялəргə 
кушылып китүчелəр дə – татарлар. Хəтта татар хəрəкəтендə 
катнашып та, төрле оешмаларда йөрүчелəр бар. Дəүлəт чиклəре, 
берничə мең чакрым аралар да безне аерып тора. Менə шундый 
чакларда ничек татар булып калырга?

Җанисəп вакытында да, ул үтеп киткəч тə, татарлыгыбыз 
күңел түрендə яшəсə, милли үзаң хəтта сəяси, һөнəри агымнан да 
өстенрəк булса, без татар булып яшəячəкбез. Миллилек онытыл-
масын, өстенлекле төшенчə булып, əти-əни тəрбиясе шаукымы 
булып, саклап торсын!

XXI гасырда да татар булу хəлдəн килми торган гамəл түгел. 
Алла боерса, күңелебездə ата-бабаларыбыз салган чаткыларны 
сакларбыз һəм үзебез булып калырбыз. Безгə дөньяның бөек 
татарлары карап тора. Алар безгə көч бирə, изге телəклəр тели. 
Хəерле сəгатьтə!

Римзил Вəлиев,
җəмəгать эшлеклесе, журналист, 

Ф.Кəрим исемендəге əдəби премия лауреаты.
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 Тамырларны, бишегебезне онытмыйк...

Миңа еш кына чит иллəрдə һəм 
илебезнең төрле төбəклəрендə бу-
лырга туры килə. Шул очрашуларда 
укучыны, таныш-белеш һəм дус-
ишне, кагыйдə буларак, бер үк сорау-
лар борчыганлыгы ачыклана. Кайда 
гына барып чыкма, миллəттəшлəр 
Татарстандагы үзгəрешлəр, татар 
мəдəнияте һəм татар əдəбиятының 
бүгенге хəле белəн кызыксына. Фи-
кер алышулар башландымы, соңгы 
араларда туган телебез алдында ки-
леп туган проблемалар кузгатыла...

Ни генə булмасын, шушы еллар эчендə ил һəм дөнья күлə-
мендə Татарстанның дəрəҗəсе бик нык күтəрелде. Татар ларның 
үз əдəбиятына, үз культурасына игътибары, үз-үзлəренə хөрмəте 
бермə-бер артты. Татарстанның башкаласы булган Казан шушы 
елларда яхшы якка нык үзгəрде. Татар кайда гына яшəмəсен, 
Татарстанны үз мəркəзе, үз бишеге буларак кабул итə, таный һəм 
Казанга табынып яши дип əйтергə дə була торгандыр...

Мəскəүдə яши башлавыма инде өч дистə ел. Əмма мин туган 
җиремдəге үзгəреш һəм вакыйгаларга бервакытта да Мəскəүдəн 
торып бəя биргəнем булмады. Мин – Татарстанның үз улы, аның 
белəн элемтəмне өзмəдем.

Русиядə дə, Татарстанда да барысы ал да гөл дип уйларга, 
күкрəк сугып мактанырга ярамый торгандыр. Болай уйлаучылар 
ялгыша. Əдəбият һəм милли мəдəният өлкəсендə безнең вазгыя-
тебез 1990 еллардан əллə ни алга китте дип əйтеп булмый. Гəрчə, 
кемнəрнеңдер бу хакыйкатьне таныйсы килмəсə дə.

Үзгəрешлəр бар, əлбəттə. Бүген без əдəби, тарихи мира-
сыбыз, халыкның үткəне, килəчəге һəм бүгенгесе турында 
ачыктан-ачык фикер йөртə алабыз икəн, бу инде алга китеш. 
Гомумəн, Русиядə татарларның үз-үзен тоешы, дөньяга карашы 
соңгы 20 елда шактый алга китте. Элек-электəн Русиядə нинди-
дер үзгəреш, тетрəнешлəр кузгалган очракта, иң беренчелəрдəн 
булып күтəрелүче, нəрсəдер эзлəнергə, көрəшергə керешə тор-
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ган халык татарлар булган. 90нчы еллар башындагы милли 
күтəрелештəн дə Татарстан һəм татар халкы шактый гына уңай 
нəтиҗəлəргə ирешеп чыкты.

Мин татар əдəбиятында зур язучылар: Хəсəн Туфан, Əмир -
хан Еники, Гомəр Бəширов, Зəки Нурилар, Илдар Юзеев, 
Мөхəммəт Мəһдиев, Гариф Ахунов, Аяз Гыйлəҗев һəм Туфан 
Миңнуллиннар белəн эшлəп, фикер алышып, аларның игелекле 
киңəшлəрен тыңлап эш башлаган кеше. Бүгенге татар əдəбияты-
ның алгы сафын тəшкил иткəн Ренат Харис, Равил Фəйзуллин, 
Зөлфəт, Мөдəррис Əгълəмов, Роберт Миңнуллин кебек зур 
шагыйрьлəр, Фоат Садриев, Вахит Имамов, Фəүзия Бəйрəмова 
кебек язучылар белəн кулга-кул тотынышып иҗат итү бəхетенə 
ирешкəн язучы. Татарстан Язучылар берлеген ун ел дəвамында 
җитəклəгəн елларымны əле дə бер горурлык белəн искə алам.

Əмма соңгы елларда, мəдəниятнең башка юнəлешлəрендə 
тантана иткəн, зəвыксызлык, талымсызлык əдəбият мəйданына 
да үтеп керде. Бу бик тə аянычлы күренеш... Китапның кадере 
нык төште. Язучы сүзе, əдəби əсəр һəм шигъриятнең дəрəҗəсен 
күз алдында кадерсезлəү əле дə дəвам итə. Иҗат берлеклəрен 
санга сукмау модага керде. Бу аеруча түрə һəм чиновниклар ара-
сында күзгə ташлана кебек. Соңгы вакытта халык шагыйрьлəре, 
язучылары да күбəеп китте. Нинди генə лауреатлар юк хəзер, 
Тукай һəм Җəлил исемендəге бүлəклəргə дə чират тезелгəн. Əгəр 
кеше халык шагыйре яки язучысы дигəн исем ала икəн, димəк, 
аны бөтен халык танырга, яттан белергə тиештер кебек. Ə бездə 
бу бүлəклəрнең язмышын аерым кабинетларда гына хəл итəлəр 
кебек, чират белəн дус-иш, кода-кодагыйга тарату да гадəткə 
кереп бара түгелме икəн?..

Шул ук вакытта татар эстрадасын карагыз. Кайвакыт чит 
иллəрдəн татарлар килгəндə, Татарстан радиоларын ачып җи-
бəрəсең... Оят булып куя шулчак, адəм көлкесе бит, гəҗиттəге 
мəкалəгə ярамый торган сүзлəр җыр сүзе булып китə. Аларның 
көйлəрен карагыз инде! Ике-өч төрле ритм яисə такмак əйлəнə 
дə тулгана... Кайвакыт ритмы, рифмасы да юк үзлəренең. 
Шуны радиога, телеэкранга чыгаралар. Сүзлəрен язучысы да 
лауреат, көй чыгаручысы да, җырчылары да «халык» исемен 
йөртə. Кыска итəк киеп чыккан кыз сəхнə йолдызына əйлəнə. 
Гомумəн, җыр сəнгате юкка чыкты. Дөньяда үзен хөрмəт иткəн 
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халык беркайчан да үз җырыннан көлдертми, үз моңын санга 
сукмаганнарны сəхнəгə менгерми...Татар халкының искиткеч 
матур җырлары шактый күп. Менə минем элгəре елларда Мама-
дышта, керəшен авылларындагы туйларда булганым бар. Анда 
капкадан килеп кереп, капкадан чыгып киткəнче, халык җыр 
белəн аралаша торган иде. Нигə безгə шушы гореф-гадəтлəрне 
яңартмаска? Халык үзе турында кайгырта икəн, классик ми-
расын сакларга, бүгенге мəдəниятен классикага нигезлəргə 
тиеш.

Проблемалар күп. Алар арасында аеруча аянычлысы – мил-
ли тамырлардан аерылу. Без бик күп башка халыкларга кара-
ганда да тизрəк темплар белəн үзебезнең тамырлардан аерылу 
юлында. Мин элек гаҗəплəнə идем: ни өчен рус халкы үзенең 
баласына һаман Иван, Николай, Михаил дип үзлəренең тради-
цион, моннан 10-15 буын элекке бабаларының исемен бирə? Ə 
бездə һəр буын үзенең исемен алыштырып килде. Миңа бу сəер 
тоела иде. Бүген улыңа Мөхəммəтҗан, кызыңа Өммегөлсем дип 
исем кушсаң, «моның барысы да өйдəме икəн» диеп шиклəнə 
башлаулары ихтимал. Традицион татар исемнəре, төрки исемнəр 
күптəн онытылды. Үз-үзен хөрмəт иткəн, килəчəге булган һəм 
килəчəген тəэмин иткəн халыклар милли тамырларыннан ае-
рылмаска тырыша. Ə без бик тə ашыгып, кабаланып, каядыр 
ашкындык. Һəр 5–10 ел саен татар балаларының, ирлəренең, 
хатын-кызларының исеме алышынып торды. Бу исемнəр бер 
кечкенə генə проблема кебек. Безнең гореф-гадəтлəрдə дə, яшəү 
рəвешебездə дə, эстрадабызда, əдəбиятыбызда, мəдəниятебездə 
шушы ук хəллəр кабатлана түгелме?!.

Китте бер заман Европа, дөнья, Америка дип шаша башла-
дык. Бөтен хыялыбыз шунда чыгу. Шулар безне танысын, шулар 
безне күрсен дип омтылабыз һəм, дөресен əйткəндə, без үзебезнең 
милли тамырларыбыздан аерылабыз. Карагыз əнə, кыргыз, үзбəк, 
əзербайҗан, төреклəрне. Безнең кардəш халыклар моннан 100 
ел элек нинди җыр белəн куансалар, бүгенге эстрадалары да, 
бүгенге җырлары да шуңа бик якын, ерак китмəгəн, тамырлары 
саклана. Ə без, Көнбатышта яисə рус мəдəниятендə ниндидер 
хəрəкəт башланса, беренчелекне алырга ашыгып, һаман мөгез 
чыгарырга, кемгəдер охшарга тырышыпмы, тулысы белəн шуңа 
мөкиббəн булып китəбез.
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Менə шушы əйберлəр мине бик нык борчый. Һəм, əлбəттə, 
барыбызны да тетрəнергə мəҗбүр иткəн мəсьəлə – татар теленең 
критик бер ноктага килеп терəлүе. Хəтта миллəт-миллəт дип 
сөйлəнгəн кешелəр дə үз балалары, оныклары белəн ана телендə 
сөйлəшə алмый хəзер. Мин алар белəн аралашам, күбесен белəм – 
Мəскəүдə дə, Казанда да, Россиянең төрле төбəклəрендə дə бу 
шулай.

Советлар илен юкка чыгаргач исə авылны тотып торган 
соңгы терəк – колхозлар да тар-мар ителде. Ə кешегə яшəргə 
кирəк, белем алырга, гаилə корырга, балалар үстерергə... Башка 
чарасы калмагач, авылдашлар, бəхет эзлəп, дəррəү шəһəрлəргə 
юл тотты. Чаллы, Түбəн Кама, Алабуга һəм Казан янəшəдə генə...
Мисал өчен мин үземнең туган авылымны искə алырга телим. 
Инкыйлаблар кичереп тə, сөргеннəргə куылып та юкка чыкма-
ган, фашистларны тар-мар итеп җиңеп кайткан пəһлеваннар 
иле минем Кирмəн Башым. Каюм Насыйри хезмəтлəрендə искə 
алынган туган авылым Е. Чернышев, Г. Золотницкий, И. Из-
носов, Наҗия Борханова, Фирдəвес Гарипова, Гомəр Саттаров 
һəм Лəйсəнə Кашафетдинова хезмəтлəрендə өйрəнелгəн, урман-
кырлары, чишмəлəре белəн дан тоткан Кирмəн якларым... Ə ул 
бүген яклаучысыз, ятим торып калган. Авыл турында уйлаучы 
юк, аның басу-кырларының да күп өлешен, ишетеп белүемчə, 
чит бер авылда барлыкка килгəн, түрəлəргə ачкыч тапкан икенче 
бер шəхси хуҗалыкка арендага биргəннəр.

Авыл уртасында, гыйлем үзəге булсын дип, моннан ике-өч 
дистə еллар элек ак кирпечтəн салынган урта мəктəп бинасы 
калкып чыккан иде. Бүген исə анда 9 класслы мəктəп бар санала. 
Ə класслар буш, киң коридорларда тəнəфес вакытында да бəхетле 
балачак авазлары ишетелми. Ышанасы килми: мəктəпкə унбер 
бала йөри дип ишеттем. Узган уку елында беренче класска бер 
бала килгəн, ə быел берəү дə юк. Җан тетрəткеч вакыйга ич 
бу! Эш урыны калмаган, уңдырышлы җире читкə таратылган 
авылда яшьлəрне мəҗбүр итеп, бəйлəп тотып булмый шул. Су-
веренлы һəм бəйсез булабыз ди-ди, без шул рəвешле, авылсыз, 
милли гореф-гадəтлəрсез, телсез калу чигенə барып чыкканбыз 
түгелме соң!.. Утны-суны, гасырларны кичкəн туган бишегебез – 
авылларыбыз юкка чыгу юлында. Йə, əйтегез, ни эшлəргə, кемнəн 
һəм нинди ярдəм көтəргə, нилəр өмет итəргə кала... Ə авыллары-
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быз – туган телебезнең саф вə раушан һəм һич кенə дə тутыкмас 
чишмəлəре иде түгелме соң!..

Белəм: бары мине генə борчый торган проблема түгел бу. 
Республика җитəкчелеге, Дəүлəт Советының да туган телне сак-
лау юлында төрле чаралар үткəреп, комиссиялар төзеп, конкурс-
лар, грантлар биреп кайгыртуын ишетеп торабыз. Җитəкчелəр 
тирəсендə чуалып йөргəн кайбер язучыларга шактый кисəкле-
кисəкле акчалар да бүленеп бирелə икəн... Ə нəтиҗə күренми, 
мəсьəлə көннəн-көн катлаулана гына бара. Миңа калса, туган 
телебезне, халкыбызны һəм соң чиктə Татарстанны ул чара-
лар белəн генə саклап калып булмас кебек. Туган телебез һəм 
халкыбызның бишеге булган авылларыбызны юкка чыгудан 
коткарасы иде бит һəм авылларда гына булса да милли мəгарифне 
яшəтергə иде. Белмим: мəктəплəргə, туган телне өйрəнү класс-
ларына прокурорлар җибəргəчтен саклап булыр микəн ул газиз 
телебезне?.. Авылларны һəм милли мəгарифне аякка бастырмый 
торып, ыгы-зыгы килеп, «милли стратегия» һəм «туган тел» дип, 
сөйлəнеп йөрүдəн бер файда һəм нəтиҗə дə чыкмаячак...

Ринат Мөхəммəдиев, 
Мəскəүдəге «Татарский мир – Татар дөньясы» 

газетасы баш мөхəррире, язучы, 
Г. Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты, 

Азия һəм Африка иллəренең «Алтын лотос» 
премиясе лауреаты.



203

Важно не противопоставлять две национальности

Я родился в семье татарки и 
башкира, вырос в Башкортостане. 
Язык хорошо выучил, потому что 
с нами жила бабушка, и дома мы 
говорили на татарском. Хочу от-
метить, что язык пропадал уже в 
50-е и 60-е, практически никто не 
использовал татарский и башкир-
ский в обычной городской жизни, 
национальные школы одна за 
другой закрывались, языки сохра-
нялись только благодаря деревням. 
В городах люди стеснялись соб-
ственной национальности! Сейчас 
ситуация, к счастью, постепенно меняется, я считаю, что жить в 
Татарстане и не знать татарского – неприемлемо.

Я воспринимаю Татарстан и Башкортостан, как два братских 
народа, и языки наши, по сути, один язык с некоторыми различия-
ми в произношении. Обе республики имеют мощную научную 
базу и признанных учёных-специалистов в истории и филологии, 
оба народа пишут замечательные труды об истории и культуре. 
На мой взгляд, нам сейчас важно не противопоставлять две 
национальности, не соревноваться, кто важнее, а сотрудничать 
и находить общее, усиливать друг друга. Мы вместе создавали 
наше большое государство. Об этом надо чаще говорить в СМИ. 
Почему русский язык такой богатый и разнообразный? Потому 
что это сплав нескольких языков народов, издавна живших и 
живущих на общей территории. Так почему мы не видим по 
ТВ программы, в которых говорят о быте, культуре, обычаях, 
истории многочисленных народов нашей страны? Именно такие 
грамотные программы могли бы внести большой вклад в объеди-
нение людей, в развитие взаимопонимания и взаимоуважения, 
в воспитание патриотизма. Ещё один момент: недооценивается 
роль тех народов, которые жили здесь сотни лет до нас. Счи-
тается, что в давние времена люди были тёмные, так что о них 
говорить, но именно их действия, их перемещения по территории, 
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взаимопроникновение этносов и культур творили нашу историю, 
это корни сохранившихся на сегодня народов. 

Я считаю, что в Башкортостане смогли сохранить обра-
зовательную базу по подготовке педагогических кадров для 
преподавания другим национальностям. В педагогическом 
университете готовят специалистов для работы со всеми основ-
ными этносами, живущими в Башкортостане. Татарский, само 
собой, представлен широко: работает государственный театр, 
проводятся различные мероприятия и конкурсы, знаменитый 
Сабантуй, который уже давно вышел на международный уро-
вень. Если говорить о телевидении, то я предпочитаю башкир-
ский БСТ и татарский ТНВ, считаю, что эти каналы по качеству 
контента выше центральных, там есть хорошие образовательные 
и культурные программы, в том числе, и про обучение родным 
языкам. Я считаю, что при правильном подходе, ребенка до 5 
лет можно элементарно обучить трём-четырём языкам. Я сам до 
5 лет не знал русского, и это никак не помешало мне изучить его 
на уровне носителя, а так же освоить ещё несколько языков для 
дипломатической карьеры. При этом я до сих пор считаю, что 
татарский и башкирский одни из богатейших языков, а народы 
наших двух республик бесконечно талантливы и покорили все 
континенты своим искусством и национальной культурой. 

Я за то, чтобы наши культуры оставались на таком же вы-
соком уровне, чтобы наше радио, телевидение и все националь-
ные СМИ были образцом для подражания, вещали на самом 
грамотном и высокопрофессиональном уровне, как в субъектах 
федерации, так и на федеральных каналах. Необходимо вернуть 
на телевидение научно-познавательные, технические программы, 
которые были в советское время, чтобы люди расширяли свой 
кругозор, получали знания и, соответственно, возможности. Жду 
перемен к лучшему во всех сферах, особенно, в образовательной 
сфере, хочется, чтобы уделили больше внимания начальной и 
средней школе в деревнях. Не секрет, что многие деревни уже 
остались без учителей, необходимо восстановить школы, найти 
возможности, чтобы дети не ходили пешком в соседние населён-
ные пункты. 

Демографический аспект, уменьшение количества татар и 
башкир, конечно, связаны с проблемой смешанных браков. Да, 
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язык в таких семьях пропадает, идёт ассимиляция. Это коснулось 
многих народов мира, к сожалению. Например, современные 
болгары когда-то говорили на тюркских языках, но смешение 
со славянскими народами постепенно вытеснило один язык и 
заменило его другим. Нет ничего постоянного, жизнь, история 
идут в постоянном движении, племена кочевали на большие 
расстояния, создавались новые этнические группы. Сейчас от-
крываются новые исторические факты, в том числе, и о наших 
народах. Наша задача сконцентрироваться не на различиях, а на 
общих корнях и общих интересах. 

Ришат Халиков, 
советник Полномочного представителя Республики 

Башкортостан при Президенте РФ,
 заместитель Председателя Российско-Пакистанского

 делового совета при ТПП России, 
член Совета Ассоциации российских 

дипломатов при МИД РФ.
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Кем аттырыр татар таңын?!

Без гасырлар аша халык булып,
Татар булып бергə тупланганбыз! –
Тарих тарафыннан расланганбыз,
Ходай тарафыннан хупланганбыз!

Таркалырга безнең хакыбыз юк! –
Бик тырышсалар да таратырга...
Ə таркалмас өчен үз-үзеңне
Һəм халкыңны кирəк яратырга!

Татарлыкны күз карасы кебек
Саклыйк əле, саклыйк, татарларым!
Үз миллəтен сатып кем баеган?! –
Татарлыкны сатмыйк, татарларым!

Исəн əле Ватан сез бар чакта,
Татарларым – ватанпəрвəрлəрем!
Исəн əле татар сез бар чакта,
Татарларым – татарпəрвəрлəрем!

Без үзебез əгəр арттырмасак,
Кем аттырыр безнең татар таңын?!
Без үзебез əгəр сакламасак,
Кемнəр саклар безнең татар җанын?!

Без үзебез əгəр күтəрмəсəк,
Кем күтəрер безнең татар данын?!
Аның өчен сез бар, татарларым!
Аның өчен без бар, татарларым!..

Син югалтма, татар, үз кыйблаңны,
Кычкырып əйт, татар, үз сүзеңне!
Якла, Ходай, якла татарыңны!
Сакла, татар, сакла үз-үзеңне!
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Без бар икəн, без татарлар икəн,
Татар булып калыйк, татарларым!
Килəчəккə маңкорт булып түгел,
Татар булып барыйк, татарларым!..

***

Күңелдəге кайбер уйларымны
Əйтми калалмадым, татарларым!
Шушы сүзлəрдəн дə үтемлерəк
Сүзлəр табалмадым, татарларым!

Мин табар да идем, барысын да
Əйтеп кенə булмый, татарларым!
Хəер, əйтеп кенə, артыгыздан
Этеп кенə булмый, татарларым...

Əйтеп кенə булмый, сез үзегез
Ни əйтəсен аңлап торасыздыр:
Аңласагыз, мыек борасыздыр,
Йə булмаса, тамак кырасыздыр...

Халкыбызның килəчəген уйлыйк,
Кабатламыйк тарих хаталарын!..
Мин сүземне əйттем! Язмышыбыз
Үзебездəн тора, татарларым!
Газиз та-тар-ла-рым!



208

Афəрин!

Афəрин сезгə, афəрин!
Теллəреннəн язмаганнар,
Тезлəнергə базмаганнар,
Җыр-моңнарын

саклаганнар,
Иманнарын сатмаганнар,
Бəхетлəрен эзлəгəннəр,
Өметлəрен өзмəгəннəр,
Сезнең кебек йөзлəгəннəр!
Халкым өчен сез хəзинə,
Халкым өчен сез алтын!
Онытмас сезне килəчəк,
Онытмас сезне халкым!
Афəрин сезгə, афəрин!
Каргалганнар, тиргəлгəннəр,
Дошманнарга тиңлəнгəннəр,
Себерлəрдə имгəнгəннəр,
Чит җирлəрдə җирлəнгəннəр –
Сезнең кебек меңлəгəннəр!
Сезнең батырлыкка халык
Баш ияр таңга калып!
Онытмас сезне чал тарих,
Онытмас сезне халык!

Афəрин сезгə, афəрин! –
Бəйсезлекне яклаучылар,
Көтеп кенə ятмаучылар,
Үз хакларын хаклаучылар,
Халкыбызны пакьлаучылар,
Өметлəрне аклаучылар,
Курыкмыйча атлаучылар –
Меңнəр – сезне яклаучылар!
Йөз ел узгач сезне татар
Каһарман диеп атар!
Онытмас сезне бу Ватан,
Онытмас сезне татар!
Афəрин сезгə, афəрин! –
Үзе булып калучылар,
Халык өчен янучылар,
Иреккə юл яручылар,
Ватанга юл салучылар,
Иң хак юлны табучылар,
Алгы рəттə баручылар!
Дастаннар язылыр, сезне
Идегəйлəргə тиңлəп!
Онытмас сезне оныклар,
Онытмас сезне миллəт!

Роберт Миңнуллин, 
Татарстанның халык шагыйре, 

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Иң тəэсирле дару – туган тел, җылы сүз

Җанисəп алу көннəре якын-
лашканнан гына түгел, мин 
соң гы вакытта туган телебез 
югал масын иде, дип бик бор-
чыла башладым. Яшьрəк ва-
кытта аңлап бетермəсəң дə, 
оныкларың туа, үсə башлагач, 
газиз телебезнең никадəр ягым-
лы, җанга якын икəнен отыры 
күбрəк сизəсең, тоясың икəн.

Ни генə əйтмəсеннəр, бо  -
рынгыдан килгəн гореф-га-
дəт   лəребезне яшь буынга ту-
ган телебез аша гына үтемле 
итеп җиткерергə була. Тəрбия 
ысулларының нигезендə, һич-
шиксез, кешенең туган теле салынган дип уйлыйм мин. Ничек ди 
əле халкыбыз: ана сөте белəн кермəгəн, тана сөте белəн кермəс! 
Үзең əби-бабай булгач, бу балаларга – дəвамчыларыбыз буласы 
сабыйларга элгəрелəребездəн килгəн матур, тирəн мəгънəле 
төшенчəлəрне – иман ныклыгы, күңел сафлыгы, хəлəл белəн 
хəрамнең аермасы, туган телгə, əти-əнигə, əби-бабаларга ка-
дер-хөрмəт, миллəтебезнең борынгы тарихы кебек җəүһəрлəрне 
тапшырып калдыру кирəклеген яхшы төшенəсең.

Туган телебез шулкадəр бай, шулкадəр тирəн: тик байтагы-
быз сүзлек байлыгының илле, əле алай гына да түгел, утыз про-
центын да кулланмый, файдаланмый. Шуның өстенə күплəребез 
урыс сүзлəрен кушып сөйли. Ботка кебек килеп чыга бит инде бу. 
Кайбер сүзлəрнең мəгънəсен аңласак та кулланмыйбыз, авырсы-
набыз. Куллансаң шулкадəр табигый булып кереп китə, үзең дə 
аптырыйсың. Шуңа күрə дə халкыбыз матур, оста сөйлəүчелəр 
турында «сүз эзлəп кеше кесəсенə керми» дип əйтə.

Əлбəттə, иң беренче сүз осталары – шагыйрьлəр. Бервакыт 
мин, чакыру буенча, Камал театрына, Мөдəррис Əгълəмовның 
иҗат кичəсенə «элəктем». Элəктем дип шуңа əйтəм: əз генə 
тыңлап утырырмын да кайтып китəрмен, өйгə кайткач эшли-
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се ашыгыч эшлəр бар, дип барган идем. Кичə башланды, 
шагыйрьнең шигырь укуын тыңлый барам, ниндидер гипнозга 
керə барам. Чын татар теленең, шигъри сүзнең тəэсире шулкадəр 
зур икəн: ул мине билəп, чолгап алды, дөньямны оныттым. Зал-
дагы ул мохитне бүген дə хəтерлим. Шагыйрьлəр арасында гына 
түгел, шөкер, үзебезнең дəүлəт əһеллəре арасында да Татарстан 
Дəүлəт Советы рəисе урынбасары Марат Əхмəтов кебек татар 
теленең нечкəлеклəрен – тəмен, лəззəтен тоеп-сизеп, чыгыш ясый 
белүче шəхеслəребез бар.

Түбəн Камада эшлəгəндə, зур төзелешлəр барган сиксəненче 
елларда, урыс теле мохите зур булгангамы, туган телебез 
тəэсире, яңгырашы бик сагындыра иде. «Җидегəн чишмə» 
кичəлəренə, «Мунча ташы» театры тамашаларына йөреп, бию 
ансамбльлəре эшчəнлегендə катнашып, ул сагынуны баса идек. 
Бик катлаулы операциялəрдəн чыккач, шул кичəлəргə барып 
хəл җыйдым, күңелемə дəрман алдым. Артистлар, музыкантлар, 
шагыйрьлəр, галимнəр тора-бара якын танышларыма, дусларыма 
əверелде. Фаяз Хуҗин, Əнвəр Хəйри, Шаһинур Мостафин кебек 
шəхеслəребез белəн аралашып, архивларда утырып, мəдəниятебез, 
халкыбыз тарихыннан күп нəрсəгə күзем ачылды. Бүген Зиннур 
Хөснияр, Рəшит Минһаҗ, Рөстəм Сəрвəров кебек иҗат əһеллəре 
белəн даими аралашып, фикерлəшеп, хезмəттəшлек итеп яшим. 
Сөбханалла, əнием Тукайның бөтен шигырьлəрен диярлек яттан 
белə, безгə үгет-нəсихəт биргəндə аларны еш искə ала иде. Өлкəн 
буында шигърияткə мəхəббəт зур булган икəн, димəк, без дə та-
тар əдəбиятын шулай яхшы белергə, көндəлек тəрбия биргəндə 
оныкларыбызга шуны сиздереп, искəртеп торырга тиеш.

Менə безнең өч кыз, өч кияү, тугыз оныгыбыз бар. Мин инде 
шушы зур гаилəдə милли мохит булдырырга тырышам. Миннəн 
күреп кияүлəребез дə туган телебезгə ныграк тартыла, татарча 
чистарак, матуррак сөйлəшергə тырыша башлады. Дөрес, кайча-
гында татарча кирəкле сүзне вакытында табып алып əйтə алмый-
лар, шуңа борчылалар. Минем өчен бу да күңелле. Димəк, өмет 
бар, димəк, үзебезчə, татарча матур итеп сөйлиселəре килə. Тел 
байлыгын арттыру өчен матур əдəбият, милли вакытлы матбугат 
укырга кирəк. Мəктəптə татар теле сəгатьлəре кыскартыла икəн, 
һичьюгы өйдə, гаилəдə татар мохите булдырырга тырышу лəзем. 
Без, туганнар, җиде ир-егет, яшьрəк чакта, гаилəлəребез белəн 
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җыелганда, балаларыбыз ярыша-ярыша шигырьлəр укый, җырлар 
җырлый иде. Бу да милли тəрбиянең бер ысулы булгандыр.

Элек татар авылларында ятим калган балаларны туганнары, 
йə булмаса күрше-күлəн алган, ятим балалар йорты дигəнне 
белмəгəннəр дə. Анда бит, беренчедəн, гаилə назы, тəрбиясе дигəн 
нəрсə юк, икенчедəн, туган телебез югала. Сабый башка, чит тел 
мохитендə үсə. Анда əни сүзе, əти сүзе дигəн нəрсə юк. Шуңа күрə 
бала гаилəдə үсəргə тиеш дигəн карашта торам мин.

Ни кызганыч, бүген кайбер сабыйларыбыз гына түгел, теле  без 
үги бала хəлендə калып бара. Моңа ничек тə юл куймаска иде.

Табиб буларак, шуны да əйтми кала алмыйм: хастаны 
дəвалаганда дару гына түгел, йомшак сүзең дə дəвалый. Əле ул 
җылы сүзең авыруның туган телендə булса, болай да нечкəргəн 
күңеллəргə икелəтə тəэсир итə. «Абый, утыр əле!», «Апа, хəзер 
җиңелəя!» дигəн кебек иплəп кенə кешенең хəлен белешү дə 
йөрəккə май булып ята. Гомумəн, дəвалаучы табиб, кешенең хəле 
шактый катлаулы булганда да, кулыннан тотып, күзенə карап, и, 
апа яки и, энекəш, бер дə борчылма, авыруың һич тə куркыныч 
түгел, үтə торган, дип юата, тынычландыра икəн, сүзнең куəте 
берничə мəртəбə арта. Мин элегрəк медицинаның туган телгə 
бəйлəнеше хакында ныклап торып уйламаганмын икəн. Югыйсə, 
хирург буларак, моны күп еллар элек гамəлдə кулланганмын. 
Шуларның берсен генə мисал итеп китерəм: операция ясаган ва-
кытта, билгеле, урыны-урыны белəн, җайлы һəм уңайлы чакта – 
ул төп эшкə комачауламаска тиеш – мин акрын гына күңелдə 
йөргəн бер көйне көйли торган идем. Пациент ишетеп ята, наркоз 
тəэсирендə булган мəлендə аның күзəнəклəре аша керə бу моң. 
Əүвəл минем фаразлар гына иде бу. Шушы көйлəвем гадəткə 
кереп киткəч, савыккан сырхауларым уңышлы операция өчен 
генə түгел, көйлəвем өчен дə миңа рəхмəт əйтергə кереште (шушы 
гадəтемне белеп, кайбер хезмəттəшлəрем җырчы-хирург дип 
йөртə башлады). Баксаң, туган телдə көйлəнгəн җыр авыруга 
сызлануларын басарга булышкан икəн. Гомумəн, табиб авыру 
белəн бер дулкында булырга, бигрəк тə операция вакытында бер 
тəнгə, бер җанга əверелергə тиеш. Шул чакта хастаның савыгып 
аякка басу ихтималы бермə-бер арта. Хаста табибка ышанырга, 
ике арада җылы элемтə урнашырга тиеш. Бу элемтə ана теле аша 
урнаша икəн, икелəтə яхшы нəтиҗə бирəчəк.
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Сырхауханəдəн чыккан вакытта, күзлəрендə яшəү нурлары 
барлыкка килгəч, без хасталарыбызга, татар кешесе булса, театр-
га күптəн барганың бармы, Тукай шигырьлəрен, Илһам Шакиров 
җырларын яратасыңмы, дип сораштырабыз, шулай рухи азык 
алырга киңəш итəбез. Башка миллəттəн булган хасталарга да 
шундыйрак киңəшлəр бирəбез.

Эш урыныңда хасталарга гына түгел, башка миллəттəн 
булган хезмəттəшлəреңə туган теллəрендə мөрəҗəгать итсəң, 
хəллəрен белешсəң, йөзлəре ачылып, яктырып китə. Туган телнең 
нинди кадерле икəнен күрсəтə бу хəл!

Мин үзем Чүпрəле районының Бизнə авылында туып-үстем 
(хəзер дə туган җиремə еш кайтып йөрим, ел саен «Аксу» компания-
се белəн берлектə Авыл көне уздырабыз). Янəшəдə генə диярлек 
чуаш һəм урыс авылы бар. Без үскəндə чуаш авылына барганда – 
чуашча, урыс авылында урысча сөйлəшергə тырыша идек. Алар 
да, үз чиратында, безгə килгəч татарча сөйлəшергə тырышты. Бу – 
бердəн. Икенче яктан караганда, өч телне белү – яшəү-аралашуны 
җиңелəйтү дə ул. Аңлашып, тату яшəүнең, бер-береңнең туган 
теллəрен белергə омтылуның бик матур үрнəге дияр идем мин 
моны. Синең туган телеңдə сөйлəшергə тырышалар, əйткəнеңне 
аңлыйлар икəн, ничек аларны хөрмəт итмисең?!

Сүз тəэсире дигəннəн. Сабый чагымны искə төшерəм дə, 
əниемнең тəрбия бирү осталыгына хəйран калам. Аның баштан 
сыйпап, күкрəгенə кысып, яисə кулдан тотып, күзгə багып, «И, 
улым, əтиегез кайтканчы шуны эшлəгез əле», – дигəч, шул эшне 
тырыша-тырыша эшлəп куюлар искə төшə. Бүтəн төрле əйтсə, 
əни сүзенең йогынтысы болай ук булмас иде, дим. Əтине дə 
сагынып искə алам мин. Соңгы сəгатьлəрендə янында, кулын 
тотып, сулышын тоеп утырган идем. Шуңа күрə һич икелəнүсез 
əйтəм: əтиемнең йөрəк тибеше, сулышы миндə дəвам итə.

Тукай, Җəлил телен саклап калуга һəр татар үз өлешен 
кертергə тырышса, без күп нəрсəгə ирешə алыр идек.

Рөстəм Бакиров,
Татарстанның һəм Россиянең атказанган табибы.
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Милли мəгарифне саклап калыйк!

Кадерле, газиз миллəттəшлəрем!
Безнең татар булуыбызны күрсəтə 

торган беренче билге – туган теле-
без, бөек Тукай сүзлəре белəн əйтсəк, 
«И туган тел, и матур тел, əткəм-
əнкəмнең теле». Аны югалтмаска, сак-
ларга, үзебездəн соң килəчəк буыннарга 
да түкми-чəчми тапшырырга тиешбез.

Тик менə соңгы елларда татар 
теленең килəчəге өчен зур куркыныч 
туды. Сəбəбе – аны мəгариф система-
сыннан рəхимсез кысрыклап чыгару. 
Бала татар сыйныфында укыса да, 
БДИ (ЕГЭ) дигəн афəтне бары тик рус 
телендə тапшырырга тиеш була. Алай 
гына да түгел, татар телен хəзер инде мəжбүри фəн түгел, ирекле 
рəвештə, факультатив тəртибендə генə укытыла торган итеп 
калдырырга омтылалар, югары уку йортларында татар телендə 
белем бирү бетерелде. Ə милли мəгарифсез калган миллəтнең 
килəчəге була алмый.

Югыйсə, Россия Федерациясе Конституциясенең 68 нче 
маддəсендə «Россия Федерациясе барлык халыкларына туган 
теллəрен саклауга, аларны өйрəнүгə һəм үстерүгə шартлар ту-
дыруга гарантия бирə», – дип язылган. Конституция гаранты 
булган Президент Владимир Путин, 2002 елның 30 августында 
Казанда, Бөтендөнья Татар конгрессы корылтае делегатлары 
алдында чыгыш ясаганда: «Полная дурь и бред, если кто-то где 
то запрещает в многонациональной стране изучать родной язык 
или препятствует этому. Абсолютно недопустимо, если кто-то 
говорит о том, что нужно сокращать изучение родного языка», – 
дигəн иде.

Татарстан Республикасы Конституциясе нигезендə, татар 
теле, рус теле белəн беррəттəн, дəүлəт теле. Шулай булгач, 
ул мəҗбүри укытылырга тиеш, берничек тə ирекле, факуль-
татив хəлендə калырга тиеш түгел. Россия һəм Татарстан 
Конституциялəре – безнең республикада төп законнар, беркемнең 



214

дə аларга каршы килə торган законнар кабул итү, үзгəрешлəр 
кертү хокукы юк.

Шунысы да сəер: инглиз һəм немец теллəре мəктəп про-
граммаларына мəҗбүри укытыла торган фəннəр булып кергəн, ə 
татар теле – Татарстандагы ике дəүлəт теленең берсе – «ирекле, 
факультатив» булып калырга тиешме?

Кадерле миллəттəшлəр, үзебезне миллəт буларак саклап 
калу өчен, беренче чиратта, газиз туган телебезне кимсеттермəү, 
сүздə генə түгел, чын мəгънəсендə дəүлəт теле итү өчен бердəм 
булып көрəшик. Вакытны сузып йөрсəк, соң булырга мөмкин!

Рөстəм Ганиев,
Түбəн Кама шəһəренең «Шинник» 

спорт комплексы директоры,
Бөтендөнья Татар конгрессының Милли Шура əгъзасы, 

Түбəн Кама муниципаль районы депутаты, Татарстанның 
һəм Россиянең атказанган физик культура хезмəткəре, 

Түбəн Кама шəһəренең мактаулы гражданы.
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Миллəтне саклап калуның иң гади кагыйдəлəре

Мөхтəрəм миллəттəшлəр!
Үзебезнең нəселебезне, гореф- 

гадəтлəребезне югалтмас өчен, тү бəн-
дə китерелгəн кагыйдəлəргə үз фикер-
лəрегезне дə өстəсəгез иде. Миллəтне 
сак лап калу кагыйдəлəрен тормышта кул-
ланыйк, дəвамын бер гəлəп языйк! Сездəн 
телəклəр, тəкъдимнəр көтеп калабыз.

1. Балаларыгызга бары тик чын та-
тар исемнəре генə кушыгыз. Исемегезне 
бозып эндəшүгə юл куймагыз.

2. Балагызның теле татарча ачылсын. Иң беренче сүзлəре 
татарча булсын. Кайда гына булсагыз да, балагыз белəн татарча 
сөйлəшегез.

3. Татар халык җырларын тыңлагыз, җырлагыз, татар теат-
рына, концертларга йөрегез.

4. Татарча китаплар, газета-журналлар укыгыз. Балаларыгыз-
га, үзегезгə татарча газета-журналлар алдырыгыз, язылыгыз.

5. Ничек кенə булса да балагызга югары белем бирергə ты-
рышыгыз. Балагыз кимендə өч тел белергə тиеш.

Нəселең, миллəтең алга китсен, үссен дисəң, «укырга, укыр-
га һəм укырга» кирəк.

6. Татар сайтларына ешрак керегез, интернетта татарча 
аралашыгыз.

7. Туган җирегездəн читтə торсагыз, якташлык җəмгыяте 
оештырыгыз, якташларыгыз белəн һəрвакыт элемтəдə торыгыз.

8. Кайда гына булсагыз да, кайда гына эшлəсəгез дə, татар 
кардəшегезгə һəрвакыт ярдəм итəргə тырышыгыз.

9. Миллəтебез кимемəсен, киресенчə, артсын өчен һəр татар 
гаилəсендə кимендə өч бала булырга тиеш. Күбрəк булса, тагын 
да əйбəтрəк.

10. Шəҗəрəңне өйрəн. Җиде буын бабасын белгəн бала гел 
алга, белемгə, нəселне, миллəтне тагын да үстерергə омтылачак...

Рөстəм Сəрвəров, 
автор-башкаручы, Татарстанның 

атказанган сəнгать эшлеклесе.
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Единение

Со «Штабом татар Москвы» посчаст-
ливилось быть знакомым не только заочно, 
потому что живу в Казани. Но и побывать 
непосредственно в их «штаб-квартире» в 
Москве. Основное, что меня поразило – это 
атмосфера. «Штаб татар» – это органи-
зация, которая занимается одной очень 
важной на сегодняшний день миссией в 
татарском мире.

У отца, Рашита Ахметова (основа-
тель и главный редактор газеты «Звезда Поволжья») была кон-
цепция о трёх мирах. По ней, любое явление может рассмат-
ривать как происходящее на уровне духовном, астральном и 
материальном. Мы можем называть астральный мир «тонким». 
С этой точки зрения «Штаб татар» – созидатель единства внутри 
татарской нации. Он производит его с точки зрения нравственнос-
ти, вырабатывая нормы для татарских организаций по всему миру. 
Он выделяет огромную роль ислама в формировании татарского 
народа. Уважаются аксакалы, с ними организовываются встречи. 
Ныне одна из животрепещущих проблем общества – знания не 
передаются из поколения в поколение. Уходят представители 
преклонного возраста. На их место невозможно найти замену по-
тому, что много трудящиеся и добивающиеся успеха не успевают 
подготовить кого-то из последующего поколения. Этот процесс 
идет по всему миру. При организации диалога между старшим 
поколением и младшим, можно попробовать восстановить цепь 
преемственности, чем занимается «Штаб татар». Уважение к пре-
дыдущим поколениям – основа нравственности. Также важным 
является подготовка молодёжи «внутри» неё самой. Духовные 
нормы и способное молодое поколение – то, на чем держится и 
развивается любое государство.

Затем идет тонкий уровень, на котором «Штаб татар» ор-
ганизовывает мероприятия для встречи людей по профессиям, 
компетенциям, взглядам. Проводит в жизнь освоение новых на-
выков для татар. Наконец, на материальном уровне «Штаб татар 
Москвы» организует собрания, группы, в том числе для упомя-
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нутого общения аксакалов и молодёжи, контакты для занятий 
бизнесом, взаимопомощи, взаимоподдержки, вечера знакомств. 
Удивительно, всё это не считается устаревшим, постыдным, 
наоборот – поощрительным и чем-то естественным. Такие тра-
диции у татар в крупных городах постепенно забываются, их 
жизненно необходимо поддерживать. Выливается это в объеди-
нение людей по профессиональной, социальной группе, сбор за 
чаем, тематические клубы, поиск второй половины. Здесь понятия 
о социальности немного другие, синтезируются Восток и Запад. 
Нельзя сказать, где лучше и где хуже – они просто отличаются. 
В Казани культура общения, единения и знакомств иная: понятно, 
ещё ценится коллективный, родовой, кланово-семейный принци-
пы. В этом нет ничего плохого, так устроено развитие общества. 
Менталитет современных татар всё же формировался под влияни-
ем исламского богословия, в котором семейная структура является 
важнейшей. Поэтому интересен опыт «Штаба татар», который 
имеет дело с ориентацией на западную цивилизацию, которая 
считается прогрессивной моделью человечества, ищущей пути 
быстрого социального развития. И на восточную – всё-таки тата-
ры сердцем смотрят на эту часть света. Как пытается объединить 
«Штаб» эти две стратегии – консервативную и джадидистскую – 
к этому приковано пристальное внимание.

Единство – как раз то, к чему сейчас стоит стремиться та-
тарскому миру. Об этом говорят, что татары постепенно теряют 
единство. Ныне эту тему подзабыли, вызовы другие – язык, 
культура, образование, будущее Татарской Республики. Ранее 
же, если мы вспомним, о сохранении единства разговоров ве-
лось много. Миссия «Штаба татар» в этом плане интересная 
и образцовая. Она не столько в теории, сколько на деле. За это 
хочется сказать «Спасибо» всем организаторам и добровольцам 
«Штаба», лично Рустему Фаизовичу Ямалееву за его вклад. Такие 
группы современному татарскому миру очень нужны. Нужно 
помнить: порядок бьёт класс. Поэтому желаем этой передовой 
национальной организации дальнейших успехов, процветания, 
высоких результатов и попутного ветра в реализации её миссии 
для татар в масштабе человечества и Вселенной.

Руслан Ахметов,
редактор газеты «Звезда Поволжья».
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Первый шаг к сохранению своего языка

Самый простой способ 
учить родной язык это услы-
шать и сказать первые слова 
именно на нём, пожить 
пер вые годы в аутентич-
ной языковой среде. Если 
до 2–3-х лет с ребенком в 
семье будут говорить на 
татарском, то он свой язык 
и выучит, и почувствует, и 
полюбит. Потому что это 
станет частью его жизни. 
А русскому и остальным 

языкам не сложно научиться и позднее, в отличие от татарского, 
особенно, если семья живёт не в татарской деревне. Без родного 
языка человек лишается большого богатства традиций, истории, 
культуры, литературы, музыки – всё это даёт возможность ин-
тереснее мыслить и быть успешнее в жизни.

Да, это сейчас сложно, все мы живём в городах, вокруг 
нас почти всё на русском языке, да и поколение 20-40-летних 
родителей уже не знает родной язык, к сожалению. Это очень 
печально, но мы в «Штабе татар Москвы» стараемся исправить 
ситуацию, привлечь все поколения к изучению родного языка 
не через лозунги и назидания, а через живое общение. Моя 
методика предполагает мягкое, постепенное погружение в язы-
ковую среду, которую мы уже 23 года создаём в Москве. К нам 
приходит много новых людей, и мы никогда не заставляем их 
говорить и учить татарский язык. Наша задача в начале общения 
создать доверительные отношения, подружиться. Нам важно 
знать, чем человек живёт, что его интересует, в какой семье он 
рос, насколько хорошо знает о своей национальности, помогла 
ли ему его семья в этом вопросе. Настоящий патриотизм воспи-
тывается в семье, к сожалению, многие родители об этом забы-
вают, да и скорость жизни не оставляет времени на душевные 
разговоры. Поэтому эту миссию на себя берёт «Штаб татар», 
наша цель разбудить этот патриотизм, взрастить его. Мы много 
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разговариваем, проводим тренинги, выстраиваем общение. Цель 
многих разговоров за нашим гостеприимным столом вкратце 
рассказать нашу великую историю, откуда мы происходим, 
приобщить гостей к своей нации. Объяснить, что татары это 
государствообразующий народ, вызвать у человека гордость за 
своих предков, чтобы человек почувствовал себя продолжением 
и частью этой большой истории. Каждому татарину необходимо 
это ощущение общности с предками, которые создали историю 
большого народа.

А когда мы уже переходим на знание татарского языка, 
конечно, мы понимаем, многие татарский язык сейчас не знают 
или знают плохо, либо стесняются на нём говорить. Наша цель 
убедить человека в том, что это язык народа, который можно 
назвать элитой, что говорить на этом языке так же почётно, как 
на любом другом языке с глубокой историей – идиш, аравий ском, 
арабском и т.п. Поэтому разговаривать на родном языке при 
встрече для татарина должно быть, словно подтверждать свою 
высшую касту, принадлежность к высшему обществу, можно 
даже так сказать. Быть носителем этого языка – почётно, и пе-
редать этот язык дальше, новым поколениям – это такой святой 
долг, приятная обязанность. Вот эти чувства хочется пробудить 
во всех, кто приходит в «Штаб татар».

Дальше мы говорим о нашей культуре, творчестве, фолькло-
ре, традициях, духовных ценностях, переживших века. Мы часто 
приглашаем в штаб деятелей культуры, артистов, писателей, 
хазратов, историков, показываем и рассказываем. Начинать язык 
легче именно с творчества, с песен и музыки, мелодии татарских 
народных песен – это роскошное богатство мелизмов, редкая 
мелодичность, глубина смыслов в словах песен. Есть такое слово 
Моң, три буквы которого несут в себе такое глубокое значение: 
в этом слове и душевные переживания, и сила духа, и страдания 
многих поколений от выпавших на долю испытаний, и радость 
труда, и счастье любить, и истинная вера.

И вот так, рассказывая многочисленные истории через 
переплетение личных судеб великих татар с историей большой 
территории, на которой они жили, через театр, литературные 
и музыкальные шедевры мы стремимся к тому, чтобы в душе, 
в сердце человека проснулась татарская идентичность. Такая 
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методика творит чудеса – человек приходит с одними мыслями, 
а уходит с совершенно другими. Важно, чтобы после двух-трёх 
встреч с нами для него стало естественным рассказывать услы-
шанную информацию друзьям, родственникам, соседям.

Самая сложная перепись будет в Москве, потому что в 
таком мегаполисе ассимиляция происходит очень быстро, нет 
естественной татарской среды, много смешанных браков, боль-
шое влияние православия. Но человек должен пробудиться на 
генетическом уровне, наша цель вырастить в душе гостей штаба 
гордость за свою принадлежность к татарскому народу. В штабе 
много молодёжи, среди студентов, молодых родителей очень 
редко есть знающие татарский язык, но если убедить их в том, 
как это важно – передать свою идентичность, а это язык прежде 
всего, то они постараются приобщить своих детей к изучению 
языка, к играм, сказкам.

Язык, конечно, во многом сохранился благодаря духовенству 
и религиозным деятелям, хазратам и муфтиям, они всегда были 
хорошо образованы и учили молодёжь, передавали духовные 
ценности, обычаи, уклад жизни, а вместе с ними и творчество, 
прикладное искусство, фольклор. Мы живём светской жизнью, 
но нам есть, чему поучиться у духовных лидеров татарского 
народа прошлого и настоящего.

Следующий важный этап в обретении татарской иден-
тичности, которому мы в штабе уделяем огромное вни ма-
ние – самосовершенствование, работа над собой во всех сферах: 
в поведении, культуре, образовании, профессии. Где бы ни был 
татарин, он должен понимать, что по нему судят о целой нации, 
он пример для всех. Кроме своего родного языка татарин должен 
хорошо знать и русский, и иностранные языки, быть воспитан-
ным, интеллигентным. То, что мы делаем, это своеобразная 
перезагрузка, в наше время такая методика оказалась очень ак-
туальной, особенно в год всероссийской переписи населения.

Рустем Ямалеев, 
глава «Штаба татар Москвы».
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Бер генə

Авызың тулы кан...
Бу җирдə
Диюлəр теш коеп көн күрə...
Сытып чыгар ирен читеннəн,
Вəлəкин телеңне,
Кан, диеп, телеңне,
Ялгышып телеңне төкермə!

Син үргə менгəндə, язмышың
Аз типтеме аска, аз атты?
Бер генə егылып борының канаттың...
Бер генə җуела азатлык!

Аннары тиешле наныңны
Телəнеп сорарсың үлəттəн.
Тик кара таракан төшкəндəй ашыңа,
Төшəчəк дəвамнар каһəре башыңа –
Бел генə:
Бер генə,
Нибары бер генə,
Бер генə югала дəүлəт тə!

Ут төпле илəктəн, туктаусыз,
Ил арты иллəрне илəтеп,
Юата астыртын елмайган җəлладың:
– Җайладым!
Нибары бер генə,
Бер генə үлəчəк миллəтең!

Авызың тулы кан...
Бу җирдə
Диюлəр теш коеп көн күрə...
Сытып чыгар ирен читеннəн,
Вəлəкин телеңне,
Кан, диеп, телеңне,
Ялгышып телеңне төкермə! –
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Исəн-сау котылгач,
Иң соңгы орышта
Очрашып күзгə-күз, бергə-бер –
Хөрлеккə мəдхия җырларга,
Хөрлеккə мəдхия җырларга,
Җырларга кирəгер!

Миллəт юк ул, дилəр

– Миллəт юк ул, – дилəр, – яшəде яшəсен.
Хəзер бу халыкка чит телдə дəшəсе.
Кояшын югалтып караңгы сарайда,
Ул улый, бүре күк, табынып ак айга.
Һəм соңгы сулышта иманын югалтып,
Төкереп барсына, ул таптый үз антын.
– Миллəт юк ул, – дилəр, əрнетеп яраны,
Күзгə яшь тыгыла, еламыйм, ярамый.
Берни дə үтмəгəн һəм азан тавышы
Барсына чик түгел, барсының тик башы.
Мин атмыйм чəчəклəр кабере ташына,
Чөнки мин ышанам, ышанам халкыма.
– Миллəт юк ул, – дилəр, – яшəсен яшəде.
Авызны яптылар, лəкин кем дəшмəде?
– Ə җəнлек ул, – дилəр, – үлеме алдыннан
Кычкыра да, дулап, яңадан абына.
Лəкин кем җəнлек соң? Мин протест белдерəм!
Онтылган хакымны кайтарам бүгеннəн...
– Миллəт юк ул, – дилəр, лəкин кем исбатлар?
Ник иртə күмəсез, əле мин бит татар?!
Кояшны югалтып караңгы сарайда
Уламыйм бүре күк, табынсам да айга.
Һəм үзен тапмаган миллəтем өчен дə,
Мин саклыйм антымны йодрыгым эчендə.
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«Вакытлы-вакытсыз язмалар»дан өзек

...Беренче чиратта каушамыйк, югалып калмыйк. Иң кур-
кыныч үзгəрешлəргə əзер булып торыйк. Бəгъзелəр 1992 елгы 
Референдум буенча «халыкара хокук субъекты» дип игълан 
ителгəн Ватаныбызны һəрьяклап канунсыз рəвештə (чөнки ул 
Референдумның нəтиҗəлəрен фəкать икенче бер шундый ук 
Референдум гына юкка чыгара ала) кысып килгəн заманда йөрəк 
түребездə яшəп яткан шəхси Республикабызны кысарга юл куй-
мыйк! Үзебез бумасак, анысына бер фирканың да, бер службаның 
да, бер органның да кулы җитмəячəк. Аннары йөрəклəрдəге 
ул Татар илен яңадан бердəм, азат, бербөтен Җөмһүриятебез 
итү – вакыт эше генə булачак. Нинди генə кануннар уйлап та-
былмасын, балаларыбызны татар теленнəн биздермик! Бүгенге 
вазгыятьтəн чыгып кына, кирəксезгə санап, дəвамчыларыбызны 
Илаһ Тəгалə тарафыннан иңдерелгəн ана теленнəн (Аллаһ 
теленнəн!) мəхрүм итү – дөньяны «минус» диоптрияле күзлек 
аша күрүгə тиң. Бер көн белəн яшəмик! Иң өстəге, эре хəрефлəрне 
күрсəк, шул җиткəн, дип куанырга ашыкмыйк. Аның астын-
да башка – ваграк, «ераграк» хəрефлəр бар. Мөстəкыйльлек 
алган һəр дəүлəттə иң беренче чиратта миллəтчелек күренеше 
кузгала. Табигый инстинкт. Исəн калу телəге. Күршелəргə 
багып карыйк: Казакъстан, Украина, Үзбəкстан, Балтыйк буе 
иллəре. Хəтта Россия үзе... Яңа Татарстанда яшəү бəхетенə ия 
булачак дəвамчыларыбызны кыен хəлдə калдырмыйк! Аларга 
«маңкорт» дип бармак төртеп күрсəтəчəклəр, мыскыллаячаклар 
бит. Ə килəчəк буыннарыбызның каһəре иң əүвəл безнең башка 
төшəчəк: «Бабам, əбием, əтием, əнием! Үзегезгə кадəр исəн-имин 
сакланып килгəн ана телемне (алмазны!) ник бездə «уалырга», 
«югалырга» мəхкүм иттегез? Мине аңардан коры калдырырга 
ни хакыгыз бар иде?»
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«Хəл бу ки» əсəреннəн өзек

...Аллаһ Тəгалə кешене дөньяга яратты икəн, тиккə генə 
яратмагандыр бит? Мин (яки миллионлаган башка берəү) дөньяга 
татар өммəтеннəн булып туганмын икəн – юкка түгелдер! Димəк, 
минем татарлыгым, татарчалылыгым кешелек, дөньялык өчен 
кирəкле булган. Мин үземнең бөек ханнар, бөек шагыйрьлəр, 
бөек галимнəр телендə аралашуымны, алар телендə – дөньяның 
иң камил теллəренең берсендə! – язуымны белəм. Гəүдəмне 
ураган тамырларда аларның кан җылысын, җан җылысын тоям. 
Үткəнемнең шанлылыгын, данлылыгын, мəгърурлеген исемдə 
тотам, бүгенгемнең сорылыгын, күңелсезлеген таныйм, лəкин 
иртəгəмнең бүгенгедəн генə түгел, кичəгедəн дə төслерəк, ма-
туррак, шанлырак, данлырак, мəгъруррəк булачагына ышанам. 
Ə торыннарым миңа карап төкеренмəсен өчен, алар алдында 
хурлыкка калмас өчен – тыйнаксыз тоелсам, кичерегез! – бүгенге 
сорылыгымда гадел һəм дөрес яшəргə, булган егəремне, көчемне 
халкым, аның əдəбияты, аның мəдəнияте өчен сарыф итəргə 
тырышам.

Бəгъзелəр хəтерли булыр (хəтерлəмəсə дə зарар юк): суве-
ренлык кояшы астында үсеп, шул кояшның баеп барышында 
буй җиткəн чакта мин əдəбият мəйданына «Ышанам халкыма!» 
дигəн бисмиллам белəн аяк бастым. Əлегəчə ул шигыремə дə, ул 
шигаремə дə хыянəт иткəнем юк. Ышанам! Мəңге ышаначакмын! 
Сөембикə үле бала табып үзе вафат булса да, Болгар манарасы 
ишелеп, Җəгъфəрне таш басса да, минем ышанычым барыбер 
чеметем дə кимемəячəк. Мин миллəтемнең сау калачагына, 
тернəклəнеп китəчəгенə ышанам. Авыр туфрагының җиңел бу-
луын телəп, каберенə кемсəлəрдер йомарлам-йомарлам балчык 
ыргытканда да, аның, кəфенлеген ертып, «Яшим!» дип оран 
салачагына ышанам.

Мин шуның белəн бəхетле.
Мин ул бəхетне сезгə дə телим.

Рүзəл Мөхəммəтшин, 
шагыйрь.
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Эстрадный оркестр

31 декабря 2020 года телевидение 
Татарстана передавало Новогодний 
концерт с участием популярных татар-
ских певцов; инструменталисты были 
представлены двумя баянистами-гар-
монистами и скрипачкой, признанны-
ми мастерами сцены, но отсутствие на 
сцене живого оркестра, хотя бы квар-
тета, производит впечатление на мил-
лионную армию телезрителей впечат-
ление концерта 50-х годов в сельском 
клубе. Похоже, что телевидение отгородилось высокой стеной 
от малейшего дуновения «ветра перемен». Как правило, в ново-
годних концертах, транслируемых из Москвы и других столиц, 
участвуют эстрадные оркестры, которые исполняют эстрадные 
произведения, аккомпанируют солистам, обеспечивают музы-
кальный фон, заполняют сцену. В Казани немало замечательных 
оркестров народной и классической музыки, но для новогоднего 
представления они не подходят по жанру. Джаз-оркестр мог бы 
украсить программу, но он представляет американский тради-
ционный джаз, далекий от татарской музыки.

В обстоятельной статье «Лундстремовская эра джаза в 
Казани» (журнал «Казань», 6.2017) Вадим Печников приводит 
слова джазового критика с мировой известностью Юго Панасье: 
«Специфическая ритмическая пульсация – первый основной 
элемент джаза. Второй элемент – инструментальная техника, 
непосредственно восходящая к негритянским истокам». Далее 
В. Печников констатирует: «изначально джаз, в его свинговом 
обличье, не только слушали, под него танцевали. Это были 
фокстрот, тустеп, латино… Сейчас назначение джазовой музыки 
сузилось до уровня концертного исполнительства».

В Казани, одном из джазовых центров России, существует 
первоклассный джаз-оркестр, история появления которого в 
Татгосфилармонии изложена в интервью первого руководителя 
оркестра Анатолия Василевского, данного корреспондентке 
журнала «Казань» (5, 2015) Айсылу Мирхановой. На похоронах 
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руководителя эстрадного оркестра киносети «Татаркино» Вик-
тора Эдуардовича Деринга к нему обратилась зам. министра 
культуры Гульшат Нигматуллина с вопросом, что делать с ор-
кестром «Татаркино», пояснив, что обсуждается возможность 
объединения его с оркестром Рустема Утэя. Он объяснил, 
что оркестр Деринга играет традиционный джаз, а коллектив 
Утэя – эстрадную музыку. Это разные вещи. И предложил ос-
тавить оркестр кинематографии.

В беседе со мной Рустем Утэй подтвердил слова Г. Нигма-
туллиной об идее объединения двух оркестров. Ему было по-
ручено сократить наполовину оба оркестра и создать новый из 
оставшихся музыкантов. Он выразил категорическое несогласие 
с подобным решением, ибо это означало резать по живому; а он 
хорошо знал всех музыкантов обоих оркестров. Появление фи-
лармонического джаз-оркестра следует, конечно, приветствовать. 
Когда в беседе с известным московским джазменом Вадимом 
Эйленкригом я пожаловался на отсутствие в Казани эстрадного 
оркестра, он заметил, что у нас есть отличный джаз-оркестр в фи-
лармонии. Печально, однако то, что коллектив филармонического 
эстрадно-симфонического оркестра Р. Утэя из 24 музыкантов, за 
20 лет существования оставивший сотни записей для экрана и 
радио, был распущен. Этот оркестр следовало сохранить либо 
на телевидении, для которого и был создан, либо в филармонии 
(увеличение расходов на оркестр республиканский бюджет даже 
и не заметили бы), ибо большинство людей интересуются эстрад-
ной музыкой, а любители народной, классической, джазовой му-
зыки составляют, увы, незначительное меньшинство (театралов 
насчитывается примерно три процента населения). По большому 
счету, в Казани национальной эстрады практически нет, потому 
что концерт без оркестра не впечатляет даже при участии самых 
популярных солистов – почему, собственно, президент Рустам 
Минниханов обратился к проекту «Ветер перемен», который, 
однако, за четыре года за стены Оперного театра не вышел, ибо 
без эстрадного оркестра подобный проект осуществить невоз-
можно. Парадоксальный факт: на телевидении практически нет 
показа даже отдельных номеров «Ветра перемен», хотя было 
исполнено порядка ста песен из национального золотого фонда. 
Европейские эстрадные коллективы основываются на свинге, 
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«специфической ритмической пульсации» – первом основном 
элементе джаза, а к негритянским импровизационным истокам 
припадают весьма ограниченно, предпочитая собственные аран-
жировки национальных песен своих стран. Отличным подспорь-
ем для создания эстрадных оркестров было бы возрождение 
духовых оркестров, что вполне возможно на базе музыкальных 
школ, учитывая, что духовые, эстрадные и джазовые оркестры 
пользуются в основном одинаковым инструментарием.

Сайдаш Гарифуллин,
музыкант, кандидат филологических наук.
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Доведём до широких масс

Обращение к своему народу я 
начну с того, что в России грядут 
боль шие изменения вплоть до ре-
фор мирования государственного 
устройства. Перед народами России 
откроются окна возможностей. Готов 
ли наш народ и наша Республика вос-
пользоваться этой возможностью?

Часто можно услышать, что по-
тенциал нашего народа иссяк, «бет-
тек», уже ничего исправить нельзя и 
прочие высказывания в том же духе. 
С этим я категорически не могу согла-
ситься. Моя уверенность опирается 

на сравнении развития соседних регионов и России в целом, 
с развитием нашей Республики.

Возьмём Татарстан 80-х годов прошлого столетия: Казань в гря-
зи, в центре – трущобы, по улицам не пройдёшь, всё в пыли. И в это 
время я был на дипломной практике в Уфе. Уфа – цветущий город, 
широкие проспекты, зелень. Когда я всё это увидел, у меня сердце 
кровью обливалось. И вот прошло определённое время и всё поме-
нялось. Сейчас Казань – цветущий город, Татарстан – ухоженная 
Республика. Сравнить сейчас Татарстан и Башкортостан, и другие 
соседние регионы – Ульяновская, Самарская, Саратовская области. 
Небо и земля. Хотя у всех у них стартовая позиция гораздо выше, 
чем у нас. Башкирия имела два нефтеперерабатывающих завода, 
у нас – ни одного. Вся нефть по нефтепроводу «Дружба» уходила 
за границу. Байбаков – председатель Госплана СССР в своё время 
заявлял – «СССР 35 лет существовал за счёт татарской нефти». 
За последние десятилетия Республика построила несколько неф-
теперерабатывающих заводов, имеет мощную нефтехимию, сель-
ское хозяйство. И это при том, что только 13% налогов остаётся 
в Республике, 87% оседает в Москве. Это свидетельствует о том, 
что у нашего народа сохранился потенциал, пассионарность, 
способность восстановить свою государственность, построить 
достойную жизнь.
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Что же мешает полному раскрытию потенциала нашего 
народа? В широкой своей массе народ не знает своей реальной 
истории, свои достижения в прошлом, своих героев. Не знает 
об огромной роли татар в Средневековый период. Не знает, что 
финансовую систему, военное дело, навыки строительства – всё 
это Московия переняла у татар. Военный клич «Ура» – это ни 
что иное, как татарское «окружай», «коси-вали». Не знают, что 
даже Г.Р. Державин, которого А.С. Пушкин называл основопо-
ложником русской словесности, тоже из татар. И уж мало кто 
знает, что в своё время Северный Ледовитый океан назывался 
«Татарским океаном», что отражено в Средневековых картах. На 
сегодня остался только Татарский пролив.

Это результат того, что со школьных лет, нам излагали 
надуманную историю татар, заложенную немцем Миллером. 
Эта тенденция замалчивания и искажения реальных событий 
продолжается и сегодня. Так по заключению Института военной 
истории при Министерстве Обороны России, подписанная 33 
генералами, первым, кто водрузил Знамя Победы над Рейхста-
гом, был татарин Гази Загитов. Но назначили других героев. Всё 
это не позволяет нашему народу расправить плечи и уверенно 
смотреть в будущее, опираясь на свою богатую историю, на 
прошлые достижения.

Поэтому одной из важнейших задач текущего момента 
является популяризация истинной истории нашего народа, 
доведение до широких масс реальных событий и фактов, коим 
богата история татарского народа.

Я обращаюсь к моему народу: изучайте свою историю, своё 
великое прошлое. В нашей истории нет ничего такого, чего бы 
стоило стыдиться или скрывать.

Салим Давлятшин, 
кандидат экономических наук.
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Таң вакыты

Таң вакыты... Татар йоклый...
Мин, йокысыз, уянам,
Уянам да, тиле кебек,
Тик берүзем уйланам.
Уйланам, уема батамын,
Тормыймын үзем, ятам...
Ятмас идем дə, җибəрми
Атадан калган хатам.
Хатам тирəн, тамыры ерак...
Ботагы дөнья каплаган,
Каплаган да тора-тора һаман,
Яфрагын да какмаган.
Какмаган бер яфрагын да
Һич татар курку белəн,
Теге, лəгънəт, үсə, зурая əле һаман да...
Колактан колакка туку белəн.
Тукыйлар колакка, укыйлар тарихын,
Тикшерергə төбен кушмыйлар;
Аталар сөйли бабадан ишетеп,
Балалар шуны хушлыйлар.
Хушлыйлар чын күңел белəн,
Ышанмыйлар һич: «юк, түгел» белəн.
Башларын ваткан татарларның
Тик шул бер Алла!
Бетəрлəр микəн татарлар, Алла, ди-ди?
Əллə белерлəр микəн хаталарын бер алда?
Һай, юк, хата бик зур,
Бөтен дөньяны бар иткəн,
Бардыр, үзе Бердер,
Əмма көнһенə ирешмəктəн
Акылларны тар иткəн.
Əй син, Габдулла!
Мөселман булсаң, уйлама юкны!
Ят, йокла!
Йокла рəхəт, йокла тыныч, саклан,
Саклан, утка таба йөз тотма!
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Юк, Юк!.. Мин шашам!
Яталмыйм ур(ы)нымда, күккə ашам!
Меңə таң атты!.. Əнə кояш чыкты!..
Əнə əллə кем миңа кычкыра:
– Əй син, кайгырма, шат бул:
Аягың бəйдəн ычкына!
Менə сиңа юл, бу анага угыл бул, –
Ди, миңа бер яшь кыз күргəзə, –
Ту яңадан мəгърифəтле анадан!
Югыйсə син, əй татар,
Бел, бетəсең! – ди, – надан.
Бетмə надан, ту яңадан
Мəгърифəтле анадан!
Бул кеше, үзең тырыш, өмид итмə,
Хата ул өмид Алладан!
    (1908)

Сəгыйть Рəмиев, 
шагыйрь, журналист, публицист.
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Татарлар

Фирдүс Тямаев музыкасы

Мин – татар, нəсел агачым
Шул җирдə тамыр алган.
Шул җирдə ата-бабамның
Тозлы тирлəре тамган.
Татар барда хəтəр бар, дип,
Гомер иткəн нəселем.
Бирмəгəн явыз дошманга
Үз телен, динен, җирен.

Кушымта:
Əй, татарлар, татарлар,
Иманлы горур җаннар.
Кыю лачын нык таш коя,
Шундый безнең татарлар!
Əй, татарлар, татарлар,
Югалмасын кыйблалар!
Безне көчле миллəт иткəн
Телебез, динебез бар!
Əй, татарлар, татарлар!

Без – татар, барлык миллəткə
Хөрмəт белəн карыйбыз.
Татулыкны, тигезлекне
Кыйбла итеп саныйбыз.
Изге азан тавышыннан
Башлана һəр көнебез.
Байлыгыбыз – иманыбыз,
Динебез һəм телебез.

Кушымта шул ук.

Сəкинə Хəйруллина, 
журналист, хезмəт ветераны,

Татарстанның атказанган мəдəният хезмəткəре.
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Мəгърифəтле аналар кирəк

Җанисəп алу көннəре якынлаша. 
Аллага шөкер, бу уңайдан соңгы ва-
кытта радио-телевидениедə, газета-
журналларда еш искə алына, гомумəн, 
кардəш-ыру, таныш-белешлəр белəн оч-
рашканда да сүз кузгатылмый калмый. 
Без – татарлар, үзебезнең шушы олуг 
миллəттəн булганыбызга, данлы, шан-
лы, əхлаклы халыкның дəвамчылары 
булып яшəгəнебезгə сөеник! Кайда 
гына яшəсəк тə, кайсы җирлəрдə бул-
сак та, ата-бабаларыбызны, кайсы 
тамырдан чыкканыбызны онытмыйк! 

Җанисəп вакытында да татар булып язылыйк, балаларыбызны, 
оныкларыбызны да «татар» дип языйк! Без – татарлар!

Миллəтебез тарихына күз салсак, анда аналарга олы хөрмəт 
күрəсең. Аналар һəрчак изге кеше итеп саналган. Кая гына барса 
да, балалар анасының, атасының хəер-фатихасын алмыйча юлга 
чыкмаган. Үзебезнең ислам динендə дə ана, ана һəм тагын бер 
тапкыр ана, диелгəн. Аналарыбызның изге фатихасын, васыятен 
онытмыйк!

Бөек мəгърифəтчебез Ризаэддин Фəхретдин: «Тəрбияле ха-
тыннар булса, тəрбияле тормыш та булыр», – дип əйтеп кадырган. 
Ана кеше үзебезнең Пəйгамбəребездəн соң изге зат итеп каралган. 
Ни гаҗəп, инкыйлабка хəтле тормышны күз алдына китерсəк, 
хатын-кызларыбызның күбесе укымышлы, инде укып зур белем 
алырга насыйп булмаганнары да балаларында аң-белем алуга 
омтылыш, галимнəргə ихтирам-мəхəббəт тəрбиялəргə тырышкан. 
Əнилəр балаларына күкрəк сөтен имезгəндə, бисмилласын əйтми 
калмаган. Инде бишеккə салып тирбəткəндə ни дип көйлəгəн:

Əлли-бəлли итəр бу,
Үсеп буйга җитəр бу;
Мəдрəсəдə гыйлем алып,
Галим булып китəр бу!

Шушы рəвешле ана кеше нарасый чакта ук сабыена гыйлем 
орлыгын салган икəн. IX гасырдан ук халкыбызның зур мəгариф 
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мирасына ия булуын белəбез. X гасырда, Болгар заманында, 
Туйбикə абыстайның биш йөз кешелек кызлар мəдрəсəсе тотка-
нын ишеткəн, укыган кешелəр дə аз түгелдер. Хəтта бу мəдрəсəгə 
Польшадан да килеп укыганнар. Анда югары əхлаклы, мирасыбызга 
ихтирам белəн карый торган кызлар тəрбиялəнгəн. Əмма тора-бара, 
Алтын Урда, Казан ханлыклары җимерелгəч, татар халкы бик зур 
мирасыннан аерыла. Татар хатын-кызлары кол ителə, чукындыры-
ла башлый. Мəчет-мəдрəсəлəр, мəктəплəр җимерелгəч, чиклəүлəр 
өстенə чиклəүлəр кертелгəч, борынгыча яшəү, гореф-гадəтлəребезне 
элеккечə дəвам итəргə һичбер мөмкинлек калмый. Хəтта əби-баба-
ларыбызга урманнарга барып намаз укырга туры килə. Шулай да 
халкыбызда борынгы гореф-гадəтлəребезне, дини мирасыбызны 
истə тоткан кешелəр сакланган. Беренче мөмкинлек булуга шушы 
кешелəребез кызларыбызга дини-милли тəрбия бирүгə, укый-яза 
белергə өйрəтүгə, тəрбияле кеше итеп үстерүгə алынганнар.

Биредə Шиһабетдин Мəрҗанине искə алыйм əле (аның əнисе 
бала тапканда үлеп китə). Шиһабетдин хəзрəт Казан губернаторы 
янына барып, ваба чире вакытында авыру хатын-кызларыбыз 
янына табибларны кертсеннəр əле, дип боерык чыгаруын сораган. 
Ни гаҗəп: шушы гамəле өчен үзебезнең надан муллалар (унөч 
имам) аның өстеннəн əлəк язып, Шиһабетдин хəзрəтне ярты елга 
мəдрəсəсе белəн җитəкчелек итүдəн читлəштерүгə ирешкəннəр. 
Хəзрəтебезгə Алланың рəхмəте яусын: ул хатын-кызларыбызның 
белемле булуы өчен дə тырышкан. Шиһабетдин Мəрҗанидəн 
соң мəгърифəтчелəребез хатын-кызларыбыз өчен дини генə 
түгел, җəдиди, ягъни дөньяви белем бирə торган мəдрəсəлəр дə 
ачу кирəклеген күтəргəннəр, егерменче гасыр башында моңа 
ирешкəннəр дə. Дини-əхлаклы булу белəн беррəттəн, дөньяви 
белем дə кирəк ич.

Дөрес, хəзер заман башка. Хəзер, киресенчə, җəмгыятебездə 
дини-əхлакый тəрбия бирү аксый башлады. Бүген арабызда, 
əйлəнə-тирəбездə югары белемле аналар күп, мəгърифəтле аналар 
аз. Бүген җəмгыятебезгə туташ-ханымнарыбызны ияртеп барыр-
лык Зөһрə Акчуриналар, Мөхлисə Бубыйлар кирəк. Шундыйлар 
үрнəгендə татар-мөселман миллəтен килəчəккə алып баручы 
мəгърифəтле аналар тəрбиялəп үстерергə кирəк.

Тəэминə Биктимерова, 
тарих фəннəре кандидаты.
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Татар йөрəге

Татар йөрəген чирəмдə
Туп итеп кемнəр тибə?
Йодрык кадəр ит кисəге
Түзə, барысына түзə.

Йөрəк белəн бер тибелə
Телем, җаным, иманым.
Башка нəрсə калмый инде
Башымны да куямын...

Алай да – көрəшергə,
Болай да – көрəшергə.
Ике тапкыр килмəдек без,
Кайчан гына яшəргə?..

Телемə ябыштылар бит...
Халкымның бəгыренə.
Мең елларны үтеп килгəн
Бабамнар əҗеренə!

Татар түрəлəр колымы? –
Рух-чакыру тоярмы?..
Җиде миллион үз талəбен
Бер ноктага куярмы?...

Эх, аларның кыланмышы...
Калмады түзəр хəллəр.
Кем ул татар йөрəгенə
Батырды тутык хəнҗəр?..

Син татарның бер улымы,
Син татарның кызымы?
Курку белмə!
Курку хисе –
Ул шайтанның бозымы!

Татармы син?! Татар булсаң,
Башың күтəр югары!
Күңелеңне биктə тотма,
Җаның җибəр тугарып!

Татармы син?! Татарлыкны
Кемдер саный искегə...
Чын Татар бул!
Теге яклар
Чутламасын мескенгə!

Түзəргə түгел, өзəргə! –
Өзик коллык чылбырын.
Һəр татарның йөрəгенə
Барып җитсен бу җырым...  
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Татар теле

И минем мөкатдəс телем,
Зирəк, зиннəтле телем!
Татар телем – бəллүр бишек,
Нурлы, кояшлы көнем.

Əнкəм җырлаган телем син –
«Истə һаман да истə»...
Минем телдə былбыл сайрый,
Башкача булмый һич тə!

Минем телем – таллар теле,
Йолдызлар, күклəр теле.
Күңелдəге изге хислəр
Яктырып телгə килде.

«Улым, өшиме кулың?» –
Истə кадерле сүзлəр!

Əткəм шаярып əйтте гел,
Минем каныма сеңгəн.

Шомыртлыкта əбкəм сузып
Җырлый иде «Гөлҗамал».
Гомер юлым тумыштан ук
Моңга, җырга уралган.

Шул моңнарны алып кара,
Аерып кара җаннан!
Татар теле яшəү көчен
Ала икəн таңнардан.

И мөкатдəс, газиз телем,
Саллы, баһадир телем!
Утларда янып чыныккан,
Тиңсез бəһале телем!

Туган телдə сөйлəш, балам!

Туган телдə сөйлəш, балам! –
Белеп үс Туган телне!
Туган телдə əйткəн сүзлəр
Яктыртып торсын йөзне.

Туган телдə сөйлəш, балам! –
Ямьле тел, тере, көлəч!
Куанам – син Туган телдə
Елмаеп сəлам биргəч.

Туган телдə сөйлəш, балам! –
Борынгы телебез ул!

Безгə мирас булып җиткəн
Меңъяшəр гөлебез ул!

Туган телдə сөйлəш, балам! –
Бай тел бит ул, гүзəл ул!
Бабамнар белəн бергəлəп
Дөньяларны гизгəн ул!

Туган телдə сөйлəш, балам! –
Шулдыр изге телəгем!
Туган телдəн көч-дəрт алып,
Типсен синең йөрəгең!
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Татар җыры
       

Онытылып тыңлый дөнья,
Татар яши моң булып.
Киткəннəр югалды дисəң,
Берчак кайта җыр булып.

Күтəрелə тансык моңнар
Күңеллəрнең түреннəн.
Күклəрдəн җанга тоташкан
Мəңгелеккə үрелгəн.

Бик тирəннəн, бик ерактан
Типкəн чишмəлəр кебек,
Яңгырат җыр ил өстендə,
Бар халыкка көч биреп!

Һəрбер җанны кадерли ул,
Сагышлыны юата.
Дəверлəрне кичеп татар
Җырда үзенə кайта.

Йөрəклəрдəн чыга ул моң,
Йөрəксезнең җыры юк.
Татар җыры – илаһилык,
Ямавы, җыртыгы юк.

Күңел тоя, җыр яшəсə,
Безнең кояш батмасын...
Уят, җырчы, Ил Хəтерен,
Татар йоклап ятмасын!

Туган телем

Кубарылды дəвер, яңа гасыр! –
Тар базлардан чыктык шикелле.
Коллык чиген үтеп барган чакта
Тагын өскə ташкын ишелде.

Туган телне, җаннан суырып алып,
Фəрман белəн илдəн сөрəлəр.
Каһкаһəлəп сөенəдер җаһил,
Бармак төртеп бездəн көлəдер.

«Туган телем, димсез? Беркем тыймый! –
Сөйлəшегез өйдə туйганчы!»
Җегəр бетеп, димəк, егылганчы,
Телдəн калып, аңны җуйганчы...

Без еш кына горур тотып башны,
Меңъеллык, дип, сөрəн салабыз.
Иман төсе – Туган телебездəн
Тел яшереп коры калабыз.
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Аллаһ безгə Ана теле биргəн!
Туган тел ул – бөек хəзинə.
Кавемдəшлəр телəп ваз кичəлəр,
Намус, оят юкмы əз генə?..

Җирне, күкне бар иткəндə Аллаһ
Һəр кавемгə изге тел биргəн.
Үз телеңнең газиз иясе бул!
Вəхий əйтеп безгə җан өргəн.

Туган тел – ул Аллаһыдан иңгəн!
Туган тел – ул Иман орлыгы!
Туган тел – ул Əнкəемнең рухы!
Туган тел – ул Минем барлыгым!

Мин бит – татар баласы!

Җир йөзендə теллəр бик күп –
Борынгы бар, яңасы.
Татар теле газиз миңа,
Мин бит – татар баласы!

Туган телдə җырлар җырлап
Барасы да барасы.
Татар моңы якын миңа,
Мин бит – татар баласы!

Болыннары нинди иркен,
Урманнарын кара син! –
Туган якка гашыйк җаным,
Мин бит – татар баласы!

Идел, Чулман, Агыйделдəн
Илһам, көч, дəрт аласың.
Туган җирем изге миңа,
Мин бит – татар баласы!

Килə минем ил күгендə
Йолдыз булып янасым.
Хыялларым якты минем,
Мин бит – татар баласы!

Армый үтик, талмый үтик,
Меңъеллыклар арасын.
Ак догалар күңелемдə, –
Мин бит – татар баласы!

Факил Сафин, 
шагыйрь, журналист,

Татарстанның атказанган мəдəният хезмəткəре.
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Национальное образование, как фактор 
сохранения народа

В современных условиях 
развития  гражданского об-
щества в Российской Федера-
ции, расширения процессов 
глобализации мира очень 
актуальной является проб-
лема сохранения и разви-
тия коренных народов стра-
ны. Важнейшим фактором, 
влияющим и обеспечиваю-
щим сохранение и развитие 
народа, выступает нацио-
нальное образование, которое 
осуществляется в школах, дет-
ских садах, гимназиях, средних профессиональных образова-
тельных организациях, организациях дополнительного обра-
зования детей и молодёжи, культурных досуговых центрах и, 
конечно же, в семье. В настоящее время национальное образова-
ние татарского народа находится в проблемном состоянии. Это 
и сокращение часов на изучение родного (татарского) языка в 
школах, закрытие татарских групп в дошкольных образователь-
ных организациях, превращение татарских гимназий в обычные 
общеобразовательные организации, сокращение учителей татар-
ского языка и литературы, резкое уменьшение приема абитури-
ентов в педагогические вузы и университеты по направлению 
«Учитель татарского языка и литературы» и др. А ведь язык – это 
душа народа. Исчезнет язык – исчезнет и народ. 

В этой связи хотел бы обозначить основные векторы разви-
тия и сохранения национального татарского образования.

1. Сохранение и развитие татарского языка на основе его 
функционирования в социокультурной среде жизнедеятельности 
татарского народа (образование, культура, семья, спорт и т.д.). 

2. Создание необходимых условий для сохранения и разви-
тия татарского языка и культуры за счет его изучения в обра-
зовательных организациях (в детских садах, школах). Введение 
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обязательного изучения родного языка, литературы, истории и 
культуры татарского народа. 

3. Системная и целенаправленная подготовка учителей 
татарского языка и литературы на всех уровнях общего образо-
вания. Увеличение количества приема абитуриентов в вузы по 
специальности «Учитель татарского языка и литературы».

4. Поднятие статуса и активизация работы татарских об-
разовательных организаций и учителей татарского языка. Ор-
ганизация топ рейтингов среди татарских образовательных 
организаций.

5. Сохранение малокомплектных сельских школ.
6. Создание союза татарских образовательных организа-

ций, учреждение фонда, премий и званий «Лучшая татарская 
образовательная система», «Лучший учитель татарского языка», 
«Лучший директор татарской школы».

7.  Усиление пропаганды татарского языка и культуры через 
средства массовой информации и расширение трансляций на 
федеральных каналах  лучших культурных традиций татарского 
народа. 

8. Активизация роли семьи в воспитании национального 
самосознания у детей и приобщении их к языку и культуре та-
тарского народа. 

9. Расширение взаимодействия ученых татар по различ-
ным отраслям и проведение научных симпозиумов, форумов и 
конференций по актуальным проблемам национального обра-
зования.

10. Повышение социальной активности предпринимателей 
татар по созданию специального фонда поддержки особо ода-
ренных студентов и молодых специалистов.

11. Активизация деятельности религиозных  лидеров-татар в 
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 

12. Разработка комплекса мер по формированию духовного 
и физического здоровья обучающихся и различных групп татар-
ского народа. 

13. Общественным организациям обратиться в Государ-
ственный Совет Республики Татарстан с вопросом о внесении 
на рассмотрение в Государственный Совет Республики Татар-
стан вопроса «Состояние преподавания татарского языка и 
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литературы в общеобразовательных организациях Республики 
Татарстан». Подготовить аналитический отчет «Сравнительный 
анализ развития татарского национального образования в Рес-
публике Татарстан и субъектах РФ в 2000–2020 годы».

14. Общественности необходимо подготовить предложения в 
Комитет  по образованию и науке и Комитет по делам националь-
ностей Государственной Думы РФ о проведении совместного 
заседания по вопросу «Состояние, проблемы и пути развития 
национального образования коренных народов Российской Фе-
дерации».

15. Общественным организациям совместно с депутатами 
Государственной Думы РФ подготовить предложения в Комитет  
по образованию и науке Государственной Думы РФ о внесении 
изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», касающиеся вопросов сохранения и развития род-
ных языков коренных народов Российской Федерации.

 
Фарис Харисов, 

член-корреспондент Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель Российской Федерации, председатель 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке.
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Минем телем!

Минем телем – Алтын Урда теле!
Ханнар теле, гавəм-галəм теле!
Дошманнарын кырган оран теле,
Дуслар өчен кылган дога теле –
Татар теле!

Минем телем – кара урман теле,
Татар аты үткəн дала теле!
Бишек җыры, күкрəк сөте аша
Миллəтемə сеңгəн Ана теле –
Татар теле!

Минем телем – данлы дастан теле,
Тарих теле, бөек белем теле!
Бар җиһанга мəгърифəт тараткан
Мəктəп теле, изге гыйлем теле –
Татар теле!

Минем телем – шанлы Казан теле,
Бəйсез дəүлəт теле, ирек теле!
Минем телем – бары Җиңү теле!
Тəкъдирдəн бирелгəн Язмыш теле,
Дөньялыкта мəңгелекнең үзе –
Татар теле!!!
Анам теле!
Миллəт теле!

КАГЫЛМАГЫЗ БЕЗГƏ!

Кагылмагыз безгə! Тимəгез татарга!
Без хəзер яралы арыслан –

бəгырьдəн тама кан,
гарьлектəн яна җан,

Хурлыктан буыла сулышлар!
Иң газиз телеңə, үзеңə, сүзеңə
Аягын сөрткəндə шакаллар!
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Тимəгез татарга! Кагылмагыз безгə!
Яралы килеш тə без əле сафларда.
Миллəтне якларга,
Абруйны сакларга
Без əзер!
Өстенə аварга дошманның,
Соң чиктə чəйнəргə бугазын!
Ук булып очабыз
Меңьеллык тарихы өстеннəн миллəтнең!
Кагылмагыз безгə! Тимəгез татарга!
Без хəзер яралы капландай –
Иң соңгы явына кузгалган Алыптай!
ТАТАРЛАР!!!

Себер белəн Казан арасы...

Себер белəн Казан арасы,
Ике арада – Татар даласы,
Карурманнар, Урал таулары,
Тарих сагындагы ханнары,
Дөньяны тетрəткəн даннары –
Себер белəн Казан арасы...

Себер белəн Казан арасы,
Ике арада – Татар баласы,
Дастаннарга лаек язмышы,
Иделкəе, Тубыл-Иртышы,
Ямьле җəе, салкын ак кышы –
Себер белəн Казан арасы...

Себер белəн Казан арасы,
Астаналы асыл каласы,
Меңьеллык Казаны, Искəре,
Дəүлəт тоткан бөек үткəне,
Бу көндə дə гомер иткəне!
Мəңгелеккə шулай каласы,
Килəчəккə бергə барасы –
Себер белəн Казан арасы...
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Миллəтем...

Миллəтем... Татар халкы!
Бу сүзгə барысы да сыйган – җырлап торган телем дə, иң 

изге динем дə, карурманнарның бетмəс сагышы, чишмəлəрнең 
дəртле агышы, Сабантуйда томырылып атлар чабышы, 
кылганнарның ашыга-ашыга мəңгелеккə үтеп барышы... Син 
бит ул, миллəтем!

Миллəтем... Татар халкы!
Бу сүздə – гасырлар тетрəве, сахра-далаларга татар 

атларының тояклары белəн язылган бөек үткəне, күклəрдəн иңгəн 
алтын тарих, ике дəрья-океан арасында таралып яткан Татар Иле, 
зур дəүлəтлəр, татар ханлыклары, мəңге бетмəс кебек тоелган 
дөнья байлыклары... Ул да син идең, миллəтем!

Миллəтем... Татар халкы!
Гөрлəп янган шəһəрлəрең, гөрселдəп ауган манараларың, 

утка очкан милли мирасың, ханнарсыз, гаскəрсез, илсез-
җирсез калган бəхетсез балаларың, аяк-куллары богауланып 
сөргеннəргə сөрелгəн, юк ителгəн акыл иялəрең – ул да син 
бит, миллəтем!

Болар барысы да минем хəтер күзəнəклəренə канлы тамга 
булып сугылган, мəңге онытмаска уеп язылган, буыннан-буынга 
килгəн, гасырлардан васыять итеп бирелгəн, миллəтем! Кемле-
гем, кемне сакларга, кемгə хезмəт итəргə, үземнəн соң нинди 
тел, нинди дин, нинди нəсел калдырырга тиешлегем миңа 
үткəннəрдəн изге əманəт, миллəтем!

Ул – син, ул – татар халкы, ул миңа тел, дин, тарихи хəтер 
биргəн МИЛЛƏТЕМ!

Бүген сиңа хыянəт итсəм, мин үземə тормыш биргəн, тел-
дин өйрəткəн, күкрəк сөте аша тарихи хəтерне тапшырган газиз 
Анама хыянəт иткəн булыр идем...

Бүген сиңа хыянəт итсəм, мин татар бəхете өчен яу кырында 
башларын салган милли каһарманнарга хыянəт иткəн булыр 
идем...

Бүген миллəт язмышы минем аша үтə, һəр татар кешесе 
аша үтə, без бердəм булып аякта калсак, телне, динне, тарихны, 
нəселебезне ятларга бирмəсəк, миллəт тə аякта калыр, шушы-
ларны эшли алмасак, ул инде соңгы утында үкси-үкси яныр... 
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Кайчандыр милли гөллəр шаулап үскəн туфракта салкын көллəр 
генə калыр...

Миллəтем... Татар халкы!
Синең язмышың күклəрдə язылган...
Җирдə без, синең газиз балаларың, синең бөек һəм фаҗигале 

язмышыңны, үткəннəреңне һəм килəчəгеңне үз күкрəклəребезгə, 
үз өстебезгə алабыз.

Без белəбез: син яшəсəң – без дə яшəрбез, без яшəсəк, син 
дə яшəрсең, Татар халкы! Җырлап торган телең, иң изге динең, 
карурманнарның бетмəс сагышы, чишмəлəрнең дəртле агышы, 
Сабантуйда томырылып атлар чабышы, кылганнарның ашыга-
ашыга мəңгелеккə үтеп барышы белəн син дə мəңге яшəрсең, 
миллəтем!

Татар халкы!

Фəүзия Бəйрəмова, 
сəясəтче, язучы, җəмəгать эшлеклесе, 

тарих фəннəре кандидаты.
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Телеңне сакла – дəүлəт күрерсең

Минем яшьтəгелəр, ел саен яңарып 
килеп, искереп китə торган елларның 
чираттагысын ашкынып көтмилəрдер 
инде. Искелəре бик алама булып 
искерсəлəр дə, аларны озаккарак суза-
сы килə торгандыр. Гомумəн, өзлексез 
вакыт агымының яңасы-искесе юк-
тыр.

Яңа ел дигəнебез Кыш бабай 
капчыгы белəн килми. Үзебез нəрсəне 
булдыра алсак, шуны булдырыйк, 
булганын-калганны да саклап-яклап 
кала алмасак, аларын да алып китүне 
бездəн сорап тормас.

Заманында, үз дəүлəтлəрен корып, кешелек дөньясына 
үзен татар дип таныткан, үз җирлегендə Россия дəүлəтчелегенə 
нигез салып калдырган, бүгенге көндə дə күпмиллəтле 
илебездə саны буенча икенче урынны тоткан халкыбыз, 
меңнəрчə еллык тарихыбызның иң фаҗигале елларында да 
кичермəгəн милли афəткə дучар ителде. Ана телебезгə, мил-
ли мəктəплəребезгə, Татарстанда татар теленең дəүлəт теле 
статусына ачыктан-ачык һөҗүм башланды һəм ул дəвам итə. 
Мəктəплəребез, шикле оешмаларга тиңлəнеп, прокуратура 
күзəтүенə куелды.

Бу хəл – өметсезлек түгел, исəн калу өчен реаль диагноз. Исəн 
булганда – яшəрбез, яшəгəндə – тик тормабыз. Мəктəплəребезне 
дə яңадан торгызырбыз, Милли университетларыбыз да үсеп чы-
гар. Лəкин барысы да үзебездəн тора, башка беркемнəн дə, берьяк-
тан да, тискəредəн башка, бернəрсə дə көтəсе юк. Бу өметсезлек 
түгел. Кешелекнең дөньясы шуңа көйлəнгəн. Ихтыяр көчен бер 
йодрыкка туплап, яшəргə омтылган, бетəсе килмəгəн халыкны 
беркем дə берьяктан да бетерə алмый. Җиңелгəн очракта да – 
җиңелүнең сəбəбе җиңүчедə түгел, җиңелүченең үзендə.

2021 нче яңа елыбызның төп максаты тел афəтеннəн котылу 
булсын иде. Лəкин котылу гына җитмəс. Алдагы шактый күп 
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яңа елларыбызда иң җаваплы, иң бөек тарихи бурычыбыз – 
программа-максимум – халкыбызның милли үлемсезлегенə 
ирешү! Аның өчен:

– халкыбызның белем, культура, рухи-əхлакый, кешелек 
сыйфатларын, башкаларга үрнəк булырлык итеп, шул сыйфат-
ларыбыз белəн дөньяның иң алдынгы халыклары дəрəҗəсенə 
күтəрелү.

Татар теле исəн булсын, эреп-таралып юкка чыкмасын дисəк, 
ул алдынгы университетлар дəрəҗəсендəге фəн теле, беренче чи-
ратта, гуманитар фəннəр теле, югары культура һəм əдəбият теле, 
көчле философия, сəясəт теле, тормышның төрле өлкəлəрендə 
идарə итү теле булырга тиеш.

Саныбыз буенча, башкалардан никадəр кимрəк булсак та, 
рухи, мəдəни потенциалыбыз, əхлакый сыйфатларыбыз, белем 
дəрəжəбез белəн беркемнəн дə ким булырга тиеш түгелбез!

Болар – фантастик хыялга тиң максат, лəкин артык 
ерак түгел килəчəктə халкыбызның тарих чүплегендə, 
телебезнең үлгəн теллəр зиратында калачагы белəн 
килешмəсəк, инде килеп җиткəн яңа заманда башка төрле 
исəн калу юлыбыз юк!

Шундый стратегик максатка омтылганда гына, татар халкы 
туган телебезгə юнəлдерелгəн һөҗүмнəргə каршы тора алыр, 
дөньябыз исəн чакта үлмəс, нинди генə авырлыклар кичерсə дə, 
исəн калыр, бу дөньядан үзен бетерергə телəүчелəрдəн иртəрəк 
китмəс!

«Нəрсə эшли алабыз?» дигəн сорауга җавап эзлəп торасы юк. 
Бар ул бездə андый көч! Дөреслек, хаклык көче, максатыбызның 
гаделлеге, кешелеклеге. Һəр халыкның яшəргə, үз миллəтен, ту-
ган телен сакларга, башбаштаклыктан якланырга хакы-хокукы 
да, мөмкинчелеклəре дə бар.

«Сөй гомерне, сөй халкыңны, сөй халкыңның дөньясын,
Без үлəрбез, билгеле, тик үкенечкə калмасын.
Киң күңелле бул эчеңнəн, мыскыл ишетсəң, вак, диген,
Таптасыннар, хурласыннар, тик җаның хурланмасын».

Габдулла Тукай бу шигъри юлларны безне юату өчен 
генə язмаган.
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Тарихи һəм сəяси вазгыять шулай килеп чыкты инде: ту-
ган телебезне, халкыбызны, татар миллəтен саклап калуның 
иң җаваплы, иң авыр проблемасын хəл итү – бүгенге исəн-
сау буыныбызга йөклəнде. Бу – безнең иң җаваплы, иң бөек 
тарихи бурычыбыз. Аны килəчəк буыннарга калдыру – кире 
кайтармаслык соңга калу булыр иде. 

Татар халык мəкальлəренең Нəкый ага Исəнбəт туплаган өч 
томлык җыентыгында борынгы бабаларыбызның килəчəк буын-
нарына əйтеп калдырган мəңгелек бер васыяте бар. «Телеңне 
сакла – дəүлəт күрерсең!» – диелгəн анда. Алдагы һəр яңа елга 
кергəндə шул кисəтүне истə тотсак иде.

Ил китəрдə ни калыр?

Ил киткəндə йорт калыр,
Йорт китəрдə сөт калыр,
Ак күкрəктəн сөт имгəн
Сүзе татлы тел калыр.
Тел китəрдə ни калыр?
Язганнан язган хат калыр.
Баш китəрдə ни калыр?
Буында типкəн кан калыр;
Буыннан буын чабылса,
Ул чагында ни калыр?

«Идегəй» дастаныннан.

Фəндəс Сафиуллин,
дəүлəт һəм җəмəгать эшлеклесе.
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              Үз җиремдə – үз телем!

1. Туган җирем – изге җирем!
    Монда туган атам-анам.
    Гасырлардан гасырларга
    Яшəгəннəр əби-бабам.

     Кушымта:
 Əй, татарым, үз җиребез!
 Горур атлыйк туган җирдə!
 Бездəн соң да бəхет табар
 Оныклар да шушы илдə.
 
2. Туган телне – татар телен
    Əби-бабам бүлəк иткəн.
    Тарихыңны яхшы бел дип,
    Бакыйлыкка алар күчкəн.

3. Гореф-гадəт, кыйблабыз
    Кечкенəдəн күңелемдə.
    Бездəн соң да оныклар да
    Сөйлəшерлəр туган телдə.

Фəнир Галимов сүзлəре һəм музыкасы

Ф. Галимов, эшкуар, БТК каршындагы Бөтенроссия Татар 
авыллары советы рəисе, Татарстанның атказанган артисты. 

Башкортстан, Туймазы районы. 
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Җыр-моң яшəтə миллəтне 

Татар булсаң, күз карасы кебек,
Сакла илең, туган телеңне.
Ата-бабаларның изге рухы
Нурландырсын туар көнеңне.

Ибраһим Биектаулы.

Татарстан Президентының «2021 
ел – Халыкара туган теллəр елы» дип 
игълан итүе мине бик сөендерде.

...Мин телебезнең язмышын тоеп, 
күреп үстем. Удмуртия татарларының 
күпчелеге Ижау шəһəрендə яши. Мин 
бердəнбер дəрəҗəле татар мəктəбендə 
укыдым, дип горурланып əйтə алам. 
Безнең мəктəптə бушлай бик күп 

түгəрəклəр эшлəде. Аларда без тормышта кирəкле булган 
һөнəрлəрнең барысын да үзлəштердек.

Укытучыларыбыз шулай ук сəнгатькə, шигърияткə, тел 
байлыгына басым ясадылар. Мəктəптə үзебезнең оркестрыбыз 
бар иде, аны директорыбыз Əдип Сафа улы Кəримов җитəклəде. 
Ул мандолинада бик оста уйнаучы буларак, безне – балаларны, 
кайбер өлкəнрəк укытучыларны бергə җыеп оештырды. Безгə 
кадəр булган буыннарны, башка инструментлар булмаганга, 
җыр дəресендə укытучылар мандолинада уйнап балаларны 
җырларга өйрəткəннəр. Мəктəптə алган белемнəр миңа сəнгать 
юлын сайларга этəргеч бирде. Мин гомер буе мəдəният өлкəсендə 
эшлəдем.

Безнең мəктəптəн байтак зыялы шəхеслəр чыкты. Шагыйрь, 
журналист Фəннур Сафин, кыллы уен кораллары укытучысы 
Гайсə əфəнде Талипов, виртуоз баянчы, мəдəният эшлеклесе 
Илфат Сəлим улы Нурмөхəммəтов, Татарстанның халык ар-
тисты, баянчы, гармунчы Флүрə Хөрмəтова. Флүрə ханым – 
башкаручы гына түгел, балаларны милли уен коралларында 
уйнарга өйрəтеп, алар белəн оркестр оештырып, хəтта Мəскəү 
залларында чыгыш ясаган шəхес. Без аның белəн бергə укыдык. 
Казан дəүлəт консерваториясендə милли уен кораллары факуль-
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тетын җитəклəүче декан, профессор Сəгыйт Мулланур улы 
Хəбибуллин, Казан филормониясе биючесе Əсхəт Сафин һ.б.

Үзем – атказанган мəдəният хезмəткəре, 60 ел хезмəтемнең 
50 елын сəнгатькə багышладым. Эшлəү дəверендə очраган, 
бүгенге көндə безне борчыган кайбер кимчелеклəр турында да 
язып үтəсем килə. Китте шундый мода, өч нотага көй язып, 5-6 
сүздəн торган җырлар пəйда булды. Безнең җырларда, көебездə, 
күңелебездə генə булган хəзинə-моңыбыз югалу дəрəҗəсендə. 
Кайбер артистлар мондый җырларны башкару түгел, ишетеп тə 
белмилəрдер – «Зилəйлүк», «Əллүки», «Кəккүк», «Бəдриҗан» 
һ.б. Бу җырларда безнең тетрəндергеч тарихыбыз чагыла.

Үзем Татарстан дəүлəт җыр һəм бию ансамблендə эшлəп 
Ижауга кайткач, 33 ел элек «Шатлык» халык җыр ансамблен 
оештырдым. Ансамбль оешуның беренче көннəреннəн үк бергə 
эшли башлаган композиторыбыз турында язмыйча булдыра 
алмыйм. Раиф Гаяз улы Бəһаветдинов – күп җырлар авторы. 
«Җырларыбыз сезгə бүлəккə» дип аталган җыентыкта аның 
бик күп җырлары урын алган. Без фəкать аның җырларыннан 
гына торган концертлар да оештырдык. Аның репертуарында 
илне, телне яратырга, сакларга өндəгəн, хəтта тарихны да ча-
гылдырган көчле патриотик җырлар бар. Шуларның берсе – 
Явыз Иван Грозныйның көчлəп чукындыруы, татар халкының 
мəҗбүри читлəргə китеп сибелүе турындагы «Хəтер исəн» җыры. 
Андый җырлары күп – «Татар булсаң», «Мөселманнар», «Идел – 
Урал». «Без дə китсəк, туган якны ташлап» дигəн җырның соңгы 
юлларын китерəсем килə:

Без дə китсəк, туган якны ташлап,
Нинди ил булыр?
Күңеллəрдə нинди җырлар булыр?
Сөйлəшергə нинди тел булыр?

Бу җыр Татарстан Язучылар берлеге əгъзасы Ибраһим Би-
ектаулы сүзлəренə язылган. Раиф Гаяз улы Ибраһим абый белəн 
тыгыз элемтəдə эшлилəр. 1995 елда Казанда «Хəтер исəн» җыры 
белəн Раиф əфəнде композиторлар конкурсында лауреат булды. 
Əлеге əсəр яңгырагач, жюри əгъзалары аягүрə бастылар. «Бу – 
көчле əсəр, бу – реквием», – дип бəялəделəр. Бу җырны бик күп 
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еллар дəвамында ел саен 15 нче октябрь – Хəтер көнендə  «Болгар 
радиосы»нда яңгыраттылар. Балалар өчен дə күп җырлар язган 
шəхеслəр алар.

Сөенечкə, безгə алмашка бик сəлəтле, матур тавышлы җырчы 
Лариса Алек кызы Гайнетдинова килде. Ул «Танок» ансамбленнəн 
киткəч, балалар «Асылъяр» ансамблен оештырды. Ансамбльдə – 
3 яшьтəн 16 яшькə кадəр өч төркемдə – барлыгы 50дəн артык 
бала шөгыльлəнə. Балаларның төрле яктан сəлəтлəрен ачу өчен, 
Удмуртиянең атказанган артисты Сергей Михаил улы Тепин 
белəн эшли. Сергей берничə инструментта, шулай ук татар ха-
лык уен коралларында бик оста уйный. Ике сəлəтле җитəкче кул 
астында балалар төрле уен коралларында уйныйлар, фольклорны 
өйрəнəлəр, мөнəҗəтлəр, татар халык җырларын искиткеч итеп 
башкаралар. Ул гына да түгел, балалар белəн шушы ансамбльдə 
тəрбиялəнгəн остазлар да шөгыльлəнəлəр. Ансамбльдə декора-
тив гамəли сəнгать, татар телен өйрəнү түгəрəклəре ачылды. 
Балалар милли киемнəр, бизəнү, тормыш-көнкүреш əйберлəре, 
татарлар тарихын чагылдыручы экспонатлар белəн танышалар. 
«Асылъяр» – бик дəрəҗəле фестиваль-конкурсларда җиңү яула-
ган шəһəрнең үрнəк ансамбле. Мондый ансамбльлəр, түгəрəклəр 
күбрəк булса, телебез дə, мəдəниятебез дə яшəр.

Фəния Гаделшина,
атказанган мəдəният хезмəткəре,

«Шатлык» халык ансамбленең җитəкчесе,
күп дəүлəт грамоталары иясе, сəхнə ветераны,

Ижау шəһəре.
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Мəңге яшəр өчен килгəнбез

Исəнмесез?! Чын йөрəктəн 
сезгə дəшəм: исəннəрмесез, 
газиз миллəттəшлəр! Кай як-
ларда яшəп ятасыз? Ничек көн 
күрəсез? Тəнегез, рухыгыз 
саумы? Тəнегездə – җаныгыз, 
җаныгызда нинди уйлар бар? 
Бармы уегыз? Сез бармы? 
Исəнмесез? Сез исəнме?

Якыннардан, ераклар-
дан күңелгə якын матур бер 
гөрелте, аһəң, азан ишетелə: Əссəламегалəйкүм! Без бар! Без 
исəн! Барчабызга да Аллаһының сəламе, рəхмəте, бəрəкəте 
булсын! Татарстаннан читтə, Мəскəүдə, Санкт-Петербургта, 
Чилəбедə, Ырынбурда, Төмəндə, Пермьдə, Нижгарда, Пензада, 
Сергачта... без белгəне генə дə Русиянең 60-70 төбəгендə гөрлəтеп 
Сабан туйлары үткəн икəн, димəк, татар халкы бар, исəн, эшли, 
яши!

Сабан туйларында халыкны санамыйлар, күпмелеген кем 
белгəн? Хəер, белеп тору да ярый торгандыр. Əле менə үзебезне 
Мəскəү саный. Билгеле, халык саны алулар гел булып торган. 
Бусы тагын да мəкерлерəк, серлерəк, хəйлəлерəк. Рəсəйдə халык 
саны ягыннан урыслардан кала беренче урында торган татар хал-
кын азайтып күрсəтмəкчелəр, төрле төркемнəргə бүлмəкчелəр. 
Керəшеннəрне, мишəрлəрне аерым миллəт итеп язмакчылар. 
Алайга китсə без – мөселман. Күрше Иван дəдəйнең хатыны 
Татук түтəй – керəшен. Сөйлəшеп сүз бетми. Тукай, Сəйдəш, 
Илһамнарыбыз уртак. Телебез бер. Кайбер авазларны ул да, мин 
дə үзебезчəрəк əйтү беребезгə дə комачауламый. Ул да татар, 
мин дə татар. Себер татары да татар, Башкортстанда яшəүчебез 
дə татар, кайда яшəгəнгə карап кына миллəт үзгəрми. Менə шул 
татар саналабыз. Зур имтиханда барчабыз татарлыгын исбатларга 
тиеш.

Шуңа күрə дə акыллы галимнəребез, сизгер сəясəтчелəребез, 
шул исəптəн менə бу матур китапны сезгə тəкъдим итүчелəр, 
фикерле журналистларыбыз да гəзит-журнал битлəрендə тарка-
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лу куркынычы янаган халкыбызга кем булуыбызны, борынгы 
болгар-кыпчак бабаларыбызның күп гасырлар буена дəүлəт 
тотып яшəүлəрен, килəчəктə ничек яшəргə тиешлегебезне 
аңлатырга кереште. Əлбəттə, Себер дə, Пенза да, Нижгар да, 
Сергач та – татарның борынгы үз җирлəре. Татар үз җирендə үзе 
хуҗа булып яшəргə тиеш. Без – өч дистə ел буена бөтен дөнья 
буйлап сибелеп яшəүче шушы газиз халкыбызга өч миллион 
данəдəн артык (кайбер елларны 140 мең тираж белəн чыктык) 
«Татар мөселман календаре» – Фəния Хуҗахмəт календаре», 
«Коръəн» китаплары, башка бик күп дини, əдəби, тарихи, 
фəнни басмалар, дəреслеклəр чыгаручылар. Сезнең белəн əле 
дə һəр көнне шул календарьларыбыз (кая гына яшəсəгез дə, 
уңган, булдыклы миллəттəшлəребез аларны сезгə җиткереп) 
безне бер-беребез белəн очраштырып, чын татарча сөйлəштереп 
тора. Ленин бабай: «Мөселманнарның иң куркыныч ягы – алар 
укымышлы», – дигəн. Инде олуг дин галимебез Ризаэддин 
Фəхретдин: «Без бу дөньяга бетəр өчен түгел, мəңге яшəр өчен 
килгəнбез», – ди. Сүз татар, мөселман булып, укымышлы булып 
яшəү турында бара. Аллаһы Тəгалə насыйп итсə, безнең əле 
килəчəктə дə яшисе, татарлыкны исбатлыйсы, иманны яңартасы, 
милли үзаңны үстерəсе, татар булуыбыз белəн горурланырга, бер-
беребезне тыңларга, ишетергə, хөрмəт итəргə, яратырга өйрəнəсе 
бар. Мин сезнең барыгызны да, нинди булсагыз да яратам. Сез 
миңа чит кеше түгел, үз татарым. Бергə булыйк, бердəм булыйк! 

Иң изге догалар белəн,
Фəния Шəехҗан Хуҗахмəт, 

журналист, нəшир, җəмəгать эшлеклесе.
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Телебез, тарихыбыз музейда гына сакланып калмасын

Бөтендөнья Татар конгрессы 
Милли Шурасы 2021 елны «Татар 
халкының бердəмлеге елы» дип 
игълан итте. Бик мөһим карар бу. 
Цивилизациялəр алга киткəн һəм 
шул ук вакытта шактый каршы-
лыклы чорда татарлыкны ничек 
сакларга дип һəр татар уйланганда 
гына максатка ирешеп буладыр, 
шəт.

Беренчедəн, татарча сөй-
лəшүебезне онытмасак, туган 
телебезне кадерлəсəк, үзебездəн 
соң килүче буынга тапшыру ысул-
ларын эзлəсəк, безне татарлыктан бернəрсə дə аера алмас! 
Миллəтебезне яшəтүче ул – тел, без шуны онытмаска тиеш.

Татарстан башкаласы Казанда яшəүче татарларыбыз Россия 
төбəклəрендə һəм чит иллəрдə яшəүче татарлардан кайчак пассиврак 
булуы белəн күзгə ташлана. Мəсəлəн, чит иллəрдə яшəүче татар-
лар 4–5 тел белү өстенə, туган теле булган татар телен дə камил 
белə, үзара шул телдə аралаша. Миңа бик күп мəртəбəлəр моның 
шаһиты булырга туры килде. Гомерен эшмəкəрлеккə бəйлəгəн 
миллəттəшлəребезнең татар телендə иркен сөйлəшүе, гаилəлəрендə 
туган телгə мəхəббəт тəрбиялəүлəре, башка халыклар алдында 
телебезгə, динебезгə, гореф-гадəтлəребезгə хөрмəт белəн карап, 
үрнəк күрсəтүе миндə һəрчак соклану хислəре уята.

Мин үзем Казандагы 48 нче татар мəктəбендə укыдым. Ул 
чорда татар балаларының үз тырышлыгы аркасында максатына 
ирешүен, татар кешесенең барча эшкə сəлəтле булуын дəлиллəү 
өчен белемле булырга омтылуы бик зур иде. Бүгенге көндə туган 
теллəрен белмəүчелəргə, аралашырга телəмəүчелəргə һəрвакытта 
да гаҗəплəнеп карыйм. Замана яшьлəренең игътибарын туган 
телебезгə юнəлтү өчен, «Татар егете», «Татар кызы» бəйгелəрен 
оештыруда көчемне кызганмыйм.

Татарлык хислəрен саклауда, тəрбиялəүдə татар телевидение-
се, радиосы, интернет сайтлары аеруча мөһим урынны били. Ми-
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нем күзəткəнем бар: радио-телевидение күңел ачу тапшырулары 
белəн мавыга. Күп тапшырулар авыл җирендə яшəүче татарларга 
адресланган, ə бит күпчелек татар халкы хəзер шəһəрлəрдə яши. 
Урбанизация отыры арткан чорда, гел авыл темасы белəн генə 
мəш килеп, шəһəрлəрлəрдə яшəүче миллəттəшлəребез яшəешен 
яктыртмый булып чыга.

Дөрес, Татарстаннан читтə яшəүче татарларда үз телен, та-
рихын, динен, гореф-гадəтлəрен саклау көчлерəк. Аларны моңа 
тормыш үзе этəрə. Мəскəү, Сембер, Чуашстан, Самара, Пензадагы 
миллəттəшлəребезнең татар оешмалары эшлəре һəрчак мактауга 
лаек. Аларда үз көчлəренə ышану, милли үзаң идарə итə.

Җитди милли проблемалар күтəрелгəн «Ком сəгате»,  «Таяну 
ноктасы»,  «Татарлар»,  «Без тарихта эзлебез» кебек тапшырулар 
күбрəк оештырылырга һəм аларда төрле регионнарда яшəүче 
миллəттəшлəребез катнашырга тиеш дип саныйм. Татар бала-
сы кечкенəдəн миллəте турында кайгыртырга өйрəнеп үсəргə 
бурычлы. Бу нисбəттəн ТНВ каналының «Шаян ТВ» каналын 
булдыруы үзен аклар дип ышанасы килə. Татар матбугатына 
булышу да – миллəттəшлəребезнең бурычы. Татар матбугатында 
милли тормышыбыз яктыртыла бит. Элек тə татар байлары үз 
хисабына типографиялəр тоткан, татар язучыларының əсəрлəрен 
бастыруда һəм халыкка таратуда үрнəк күрсəткəн.

Татарлыкны саклауда дини мəхəллəлəр дə зур өлеш кертə 
ала, минемчə.

Бу нисбəттəн башкалабыздагы дини уку йортларында алып 
барылган укыту-тəрбия эшлəренең татар телендə булуы зарур. 
«Мочали укулары», «Əтрəч укулары», «Кулаткы (Ганиев) уку-
лары», миллилек ягыннан караганда, мəчетлəребездəге дини 
укуларга үрнəк булып тора ала.

Татарлыкны саклауда белемле имамнарыбызның татар 
телендəге вəгазьлəре дə – күңеллəрне сугаручы бер чыганак.

Татар теле, тарихы музейларда гына сакланып калган бер 
хəзинəгə əйлəнмəсен өчен, һəр татар үзеннəн өлеш кертергə 
тиеш.

Фəрит Мифтахов,
Бөтендөнья Татар конгрессының Казан 

бүлеге җитəкчесе, Татарстанның
атказанган мəдəният хезмəткəре.
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Тарихыбызны онытмыйк, килəчəк турында уйлыйк

Татар халкының тарихы бик зур 
həм бик эчтəлекле. Миллəттəшлəребез 
арасыннан күпме баhадирлар, га-
лимнəр, дин əheллəре, шагыйрьлəр, 
язучылар həм композиторлар чыккан. 
Күренекле дəүлəт җитəкчелəре дə күп 
булды. Дөнья алга бара. Соңгы 30 елда 
Татарстан үсеш буенча Россиядə иң 
алдынгы республикаларның берсенə 
əверелде. Бу уңыш – Татарстан җи-
тəкчелəренең үз эшлəрен бик акыллы 
həм дөрес итеп алып баруларының 
нəтиҗəсе. Шушы үткəн чорда бөтен 
дөнья татарларын берлəштерү буенча 
да бик зур эшлəр башкарылды. Ə шулай да «глобальлəштерү» 
дигəн нəрсə əкрен генə үзенə суыра бит.

«Нəрсəгə ул татар теле, инглиз həм кытай телен өйрəнергə 
кирəк», – дигəн сүзлəр дə ишетелə башлады. Бу бигрəк тə читтə 
торган татарлар өчен хас. Нəрсə эшлəргə? Тел бетсə, халык та 
калмый бит. Татарстанга бəйле кайбер фикерлəремне генə əйтеп 
китəм.

Минемчə, Татарстанның үзендə татар телен өйрəтүне нык 
тотарга кирəк. Чөнки бала бəлəкəй чакта телне өйрəнеп калса, ул 
гомер буе онытылмый. Телне саклап калуда татар авылларының 
өлеше бигрəк тə зур булды. Алар бит элек-электəн шəhəрдəн 
кунакка кайткан туганнары өчен татар теле мəктəбе шикелле бу-
лып тора иде. Бүгенге көндə туган телне саклау буенча авылның 
дəрəҗəсен тагын да ныграк күтəрергə кирəк. Аның өчен авылда-
гы тормыш экономик яктан да (эш урыннары буенча), мəдəни 
яктан да яшəү өчен кызыклы булырга тиеш.

Җəй көннəрендə авылларда балалар өчен ял итү лагерьлары 
оештырылса, анда инде Россиянең башка җирлəреннəн татар 
гаилəлəрен дə балалары белəн кабул итəргə мөмкинчелек ясап 
булса, телне həм мəдəниятне саклап калу юлында тагын бер 
зур адым булыр иде, минемчə. Əлбəттə, читтə торган татарлар-
да кызыксыну тудыру – ул андагы татар җəмгыятьлəренең дə 
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зур вазыйфасы. Татарстанга барып, татарлар арасында торып, 
аралашып, мəдəниятебез белəн якыннан танышу мөмкинчелеге 
булу – үзе бер матур максат булып торачак. Шулай булганда, 
балаларның, үскəч, Татарстанга килеп укырга, аннары эшлəргə дə 
телəклəре булыр иде. Аның дəвамы – гаилə кору, балалар үстерү, 
шулай итеп, татарның килəчəген саклауга үз өлешеңне кертү.

Җөплəп əйткəндə, мин Татарстаныбызның həм, гомумəн, 
татар халкының килəчəген матур итеп күрəм. Татарстан тагын 
да ныграк үсə: шəhəрлəре музей шикелле, авыллары зур, матур 
ял йортларына охшаган. Җəй көннəрендə дөньяның төрле як-
ларыннан татар гаилəлəре Татарстанга ялга омтыла. Аларны 
авылларда да, шəhəрлəрдə дə көтеп торалар. Анда татар телендə 
аралашу да бар, тарихи кызыклы экскурсиялəр дə əзерлəнгəн. 
Укучылар өчен Татарстанда урнашкан югары уку йортлары həм 
килəчəктə эшлəү чаралары турында өстəмə мəгълүмат та бирелə. 
Шулай итеп, бала чактан ук дөнья həм Татарстан татарлары 
актив аралашса, татар кимемəс, дөньяның төрле почмаклары 
белəн элемтəлəр дə өзелмəс. Болар бөтенесе дə Татарстанның 
тотрыклы үсешенə яхшы терəк булып торыр.

Яшəсен Татарстан! Татар икəнебезне онытмыйк! Татар-
лыгыбыз белəн горурланыйк!

Фəрит Мөхтəсəров,
Мəскəү өлкəсе Татар

милли-мəдəни мөхтəрияте рəисе,
Татарстанның атказанган мəдəният хезмəткəре.
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Газизем, телем

Ничəмə балалар илдə
Бəхетсез булып үсə!
Сөйлəшсə ана телендə –
Кемнең ул җанын кисə?

Йөрəккə ятышлы синең
Һəр сүзең, татар телем,
Күңелнең кояшы, йөзем,
Сабырлык синдə, түзем.

Татыдың ачы коллыкның
Авырын, янап үлем,
Җəлиллəр теле, намусның
Теле син, татар телем!

Кыш бабайга хат

Кулына калəм ала да
Матур хəрефлəр белəн
Хат яза ямьдə бала,
Кыш бабай аны алыр да
Укыр дип өметлəнə,
Күңеле шулай күрə.

Тел сорый, башка берни дə
Аңамы кирəк түгел?
«Бабай, – дип яза,– Кыш бабай,
Син миңа əнкəм телемне
Мəктəпкə, безнең тормышка
Сөйлəшер, укырлык итеп
Алып кил һəммəбезгə,
Яшəргə көнебездə!»

Совет баласы булсамы –
Тынычлык сорар иде...
Нинди хəллəргə калса –
Шуны күңелгə ала да
Яза шул гади бала.

Кыш бабай хатны аламы,
Алмыймы – белми бала,
Аны конвертка куя да,
Почтага илтеп сала,
Өмете белəн кала.

Фəрит Яхин, 
шагыйрь, 

филология фəннəре докторы, профессор.
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Татар җыры – татар каны ул!

ТАТАР ТЕЛЕ 

Синдə шатлык җиңеллеге, кайгылар авырлыгы.
Ата-бабам батырлыгы, аналар сабырлыгы.
Синдə күңеллəр киңлеге, туган җирем ямьнəре,
Синдə илем иркенлеге, синдə дөнья гамьнəре.

Югалтмыйсың, туган телем, сине югалтканны да.
Син алып чыктың дөньяга синнəн баш тартканны да.
Сиңа кырын караганның телен син ачкан идең,
Ана булып, бишегенең янына баскан идең.

Рухыбыздан табылган тел, тагылган тел түгел син!
Киң юлларда, тигəнəктəй, сарылган тел түгел син!
Көлү теле, елау теле уртак диярсез... белəм.
Лəкин... ТАТАРЧА елыйм мин, ТАТАР телендə көлəм!

Репертуарымдагы «Татар 
теле» дигəн җырымның сүзлəре 
бу (Рөстəм Зарипов музыкасы, 
Зиннур Насыйбуллин сүзлəре). 
Əлеге җыр минем репертуар-
га 1990 еллар башында керде. 
Дөньяның бик күп почмак-
ларында тамашачылар тара-
фыннан җырның тетрəнеп ка-
бул ителүен аңлау кыен түгел. 
Чөнки чəчелгəн-сибелгəн татар-
ның башка миллəтлəр ара-
сында яшəгəн көнкүрешендə 
җанындагы милли геннары үзен 
нык сиздереп тора. Тамашачыда 
милли хис тəрбиялəү, канын-
дагы милли геннарын уятып 
тору – җырчының төп бурычы. 
40 еллык иҗат гомеремдə мин 
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шушы юнəлештə хезмəт итəргə тырыштым. Музыка, шигърият 
аша халкымны үзенең бөеклеген онытмый яшəргə, телен, илен, 
җирен, нəселен сакларга өндəгəн җырларым сəхнəлəрдə гел 
ишетелеп торды. Бөек җырчы Илһам Шакиров бар гомерен, 50 
елдан арткан иҗатын тулысы белəн милли хистəн, татарлыктан 
аерылмый, туган телебезне саклап калуга багышлап, без – аннан 
соң килгəн буын җырчыларга да үз репертуары үрнəген васы-
ять итеп калдырды. Р.Корбан шигыренə язылган «Уян, татар!», 
Р.Вəлиев шигыренə «Дулкын», Дəрдемəнд сүзлəренə җырлана 
торган халык җыры «Кораб» – килəчəк буыннарны миллəт са-
гында торырга өндəп җырланган җырлар.

Җыр, адəм баласы күңеленə үтеп кереп, шунда яшəп 
калучы бик зур көч ул. Чит иллəргə гастрольлəр вакытында 
халкыбызның борынгы көйлəрен тамашачыга җиткергəндə, алар 
белəн аралашканда: «Бу җырны минем əбием, бабам, əти-əнием 
җырлый иде», – дигəн сүзлəрне бик еш ишеттем. Кайвакыт та-
тарча бераз гына аңлаган, телне белмəгəн һəм анда сөйлəшмəгəн 
миллəтттəшлəр дə тамырына якыная, татар җырын ишетеп 
əсəрлəнə, кайсы миллəт баласы икəнлеген исенə төшерə иде. Кан, 
бу очракта хаклы, кан – үз сүзен əйтə! 

Менə шул канның тулы агышы туктамасын өчен, миллə-
тең нең барча бөеклеген аңлап, татар булуың белəн горурла нып, 
халкыңа акыллы репертуарың белəн хезмəт итүең мөһим. Татар 
җырчысы татарча җырларга, татарча еларга, татарча көлəргə 
тиеш. Шунда гына татар татар булып кала ала.

Фердинанд Сəлахов, 
Татарстанның халык артисты.
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Нык тор, татарым!

Хөрмəтле миллəттəшлəр!
Халык санын алу якынлашкан 

саен, миллəт язмышы турындагы 
уйларыбыз кискенрəк төс ала бара. 
Чөнки татарларның күпчелеге 
Россиянең төрле төбəклəрендə 
гомер итə. Алар чит иллəрдə дə 
хəтсез. Ə миллəтнең көче аның туп-
ланганлыгында, иңгə-иң торып, 
бердəм булып яшəвендə. Ун елга 
бер мəртəбə уздырылучы җанисəп 
нəтиҗəлəре борчулы. Россиядə 
халык саны буенча икенче урында 
торучы татарлар җанисəп алган 
саен һаман кимүгə таба бара бу-
лып чыга. Моның сəбəплəре дə 

билгеле. Төбəк җитəкчелеге төрле 
юллар белəн үз миллəтенең санын арттыру əмəллəрен эзли. Аз 
санлы миллəт вəкиллəренə төрлечə басым ясау, куркыту, тарихны 
фальсификациялəү кебек алымнар ярдəмендə кешелəрнең я их-
тыярын какшатып, яисə фикерен үзгəртеп, башка миллəт вəкиле 
булып теркəлүенə ирешəлəр.

Бу гаделсез гамəллəрнең Башкортстанда яшəүче татарларга 
карата кулланылуына без дистəлəрчə еллар шаһит булып торабыз. 
XX гасырның алтмышынчы еллары азагында һəм җитмешенче 
еллары башында Башкортстан партия өлкə комитетының берен-
че секретаре Р. Шакиров татарларны төрлечə кысу, татар авылла-
рында яшəүчелəрне башкортка əйлəндерү, татар мəктəплəрен 
башкорт мəктəбе дип үзгəртү политикасын, җəмəгатьчелектəн 
яшермичə, ачыктан-ачык алып барды. Ут күршебез җирендə 
гасырлар буе бергə яшəгəн татарлар моңа каршы торырга ты-
рышса да, нəтиҗəсе булмады. 1942 елда Башкортстанның Миякə 
районы, Бəлəкəй Кəркəле авылында туып-үскəн язучы Айдар 
Хəлим, татарларга каршы алып барылган сəясəтне аяусыз фаш 
итеп, зур-зур мəкалəлəр, шигырьлəр, пьесалар язып нəтиҗəсе 
булмагач, миллəтлəрнең тигез хокукларын талəп итеп, 1990 
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елның октябрендə Уфаның Совет мəйданында хəтта политик 
ачлык игълан иткəн иде. Лəкин республика җитəкчелеге татар-
ларны кысуын туктатмады. 1989 елгы халык санын алу алдын-
нан Башкортстандагы 363 татар авылы кешелəре башкорт итеп 
теркəлде. 2002 елда анда яшəүче татарлар 200 меңгə киметелде, 
ə башкортлар 340 мең чамасы артык итеп күрсəтелде. Бу кадəр 
кимүнең һəм үсешнең реаль түгеллеген һəркем яхшы аңлый. Та-
тарларны башкортлаштыру хəрəкəте хəзер тагын да хəйлəкəррəк 
юллар белəн дəвам иттерелə.

Кадерле миллəттəшлəр!
Кайда гына яшəсəң дə, нинди генə эшлəр башкарсаң да, 

онытма: җанисəп – ул миллəтнең кем икəнен, аның куəтен 
раслаучы гамəл. Аллаһ һəр кавемне тулы көченə яшəсен дип 
яраткан, аңа үз-үзен саклау, камиллəшү һəм барлык халыклар 
белəн дус яшəү, аларга карата бары тик игелекле гамəллəр кылу 
миссиясен йөклəгəн. Син, җанисəптə үзеңнең татар икəнлегеңне 
раслап, шушы бөек миссияне тормышка ашыручылар сафында 
икəнеңне күрсəтəсең.

Туганым!
Син дə республикабызның əлеге миссияне үтəвен күреп, 

минем кебек горурланасыңдыр дип уйлыйм. Россиядə барлык 
өлкəлəрдə дə Татарстан – əйдəп баручы, барлык халыклар өчен 
үрнəк. Сөекле шагыйребез Г.Тукайның «Без тынычта аттан 
артык эшлибез, без сугышта юлбарыстан көчлебез» дигəн юл-
ларын халкыбыз бөтен яшəеше белəн аклады. Татарстанның 
бүгенге заманга куанычлы казанышлар белəн килүе өчен 
безнең ата-бабаларыбыз каннары белəн дə, фидакарь хезмəтлəре 
белəн дə түлəгəннəр. ОНЫТМА: əгəр син үзеңне башка миллəт 
вəкиле дип күрсəтсəң, бу сине тəрбиялəп үстергəн ата-анаңнан, 
туганнарыңнан, сине укыткан, шəхес итеп санаган миллəтеңнəн 
баш тарту булачак. Бу – синең телеңнəн, җаныңнан, кавемеңнəн 
баш тарту. Бу – зур гөнаһ, хəтта хыянəт дип əйтергə мөмкин. 
Исемне үзгəртергə мөмкин, миллəтне алмаштыру мөмкин түгел. 
Чөнки без аңа озын тарихи юл үтеп килеп, үзебезгə генə хас 
менталитет, генетик код белəн береккəнбез.

Туганым!
Уйлап табылган, ялган фактлар белəн, сез – татар түгел, дип 

исбатлаучылар да табылыр.
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Зинһар, ышана күрмəгез аларга!
Сезне төрлечə куркытулар, басым ясаулар да булырга 

мөмкин.
Зинһар, нык торыгыз! Үз миллəтеңне раслауның бер генə 

илдə дə тыелганы юк. Киресенчə, аңа комачаулаучылар закон 
буенча гаеплəнə. Россия Конституциясендə миллəтлəрнең 
үзбилгелəнү хокукы ачык итеп язылган. Конституциягə кулын 
куеп, ул хокукларны якларга Президентыбыз ант итте.

Уңган, эш сөючəн, беркайчан да югалып калмаучы Татар 
миллəте вəкиле икəнебезне горурланып раслыйк, мил лəт-
тəшлəр!

Фоат Садриев,
Татарстанның халык язучысы, 

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Миллəтемə берничə телəк

Озын-озак тарихлы, данлы да, 
фаҗигале дə юл үткəн, төрле кыйтга-
ларга, төбəклəргə сибелгəн газиз хал-
кым – татарым! Син кайда гына гомер 
кичерсəң дə, синең асыл Ватаның –
Идел-йорт булуын онытма, шуңа тар-
тыл, шунда тупланып, бер гаилə, бер 
тəннең, бер организмның үзара та-
бигый бəйлəнешле əгъзалары кебек 
яшəргə омтыл. Үз кавемеңə хезмəт 
итү, милли мəнфəгатьлəрне кайгырту 
тереклегеңнең төп максаты, кыйбласы 
булсын. Ялкауланма, тырыш, белем-
һөнəр үзлəштер, хəрəкəт ит, эшлə, 

үчлəнмə, ачу саклама, кыен хəлдə калучыларга ярдəм кулын 
суз. Күп гасырлык яшəү дəверендə безнең əби-бабаларыбыз 
гаять бай əхлакый, инсани хəзинə, тереклек тəҗрибəсе тупла-
ган, аларны буыннан-буынга тапшыра килгəн. Без – бүгенге 
чор кешелəре – ул рухи кыйммəтлəрне, аеруча искиткеч бай 
телебезне, көй-моңнарыбызны, сүз сəнгатебез, динебез, гореф-
гадəтлəребезне, шулай ук тарихыбызны, нəсел шəҗəрəбезне 
белергə, үзлəштерергə, алдагы буыннарга түкми-чəчми, тагын да 
баетып, үстереп тапшырырга бурычлы. Бу – вакыт агышындагы 
безнең табигый һəм бөек вазыйфабыз.

Адəм баласының яшəеше җир-су, урман-үсемлеклəр, төрле 
җан иялəренең тереклегенə тыгыз бəйле. Шуңа күрə без үзебезне 
яшəткəн, үстергəн табигатьне сакларга, аның белəн гармонияле 
мөнəсəбəттə торырга бурычлы.

Əби-бабаларыбыз һəм, гомумəн, тормыш агышы туплаган 
хакыйкатьлəрнең иң мөһиме – нəселеңне дəвам итү, балалар 
тудыру һəм үстерү. Биредə үз кавемдəшлəрең һəм диндəшлəрең 
белəн гаилə кору, анда милли рухның хакимлек итүе татар 
яшəеше өчен аеруча зарури.

Табигатьтəге төрлелек кебек, кешелек җəмгыятендə дə 
адəм балалары төрле-төрле итеп яратылган; күплəгəн кавемнəр, 
диннəр бар. Үзара килешеп, аңлашып, бер-береңне хөрмəт итеп 
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яшəү – тереклекнең, табигый гомер кичерүнең инсани нигезе. 
Бу хакыйкатьне элгəре буыннар тирəнтен аңлаган. XVI йөзнең 
беренче яртысында иҗат иткəн бөек шагыйребез Мөхəммəдьяр: 
«Үзеңə ни телəсəң, үзгəлəргə шуны телə», «Йыглатып йийма 
үксезнең хакын», «булдыра алган кадəр кешелəргə яхшылык 
кыйл», «егылган моңлының кулын тот»,– ди. Аның фикеренчə, 
яманлыкка яманлык эшлəмə, игелек кенə кыл. Шунысын да искə 
төшерик: бу шагыйрь Казан ханлыгы делегациясе составында 
тəрҗемəче сыйфатында Мəскəүгə бара. Явыз Иван, бөтен дип-
ломатик кануннарны бозып, ул делегация əгъзаларын кулга ал-
дыра, җəзага тарттыра. Гаделлек, кешелек тарафдары, инсаният 
җырчысы Мөхəммəдьяр Мəскəү патшасының турыдан-туры 
əмере белəн 1549 елның җəендə җəзалап үтерелə.

Газиз кавемдəшлəрем! Бөек халкыбызның асылына, исеменə, 
тарихына, рухына тугры калыйк, игелекле эш-гамəллəребез 
белəн миллəтебезне саклыйк, үстерик, башка кавемнəр ара-
сында лаеклы урынны алу өчен фидакарьлəрчə көрəшик. 
Халкыбызның килəчəге, иң беренче чиратта, үзебезгə, бүгенге 
эш-гамəллəребезгə, бердəмлегебезгə бəйле.

Бу сүзлəр тугызынчы дистəне ваклап баручы галимнең 
үз халкына җиткерергə телəгəн фикер-киңəшлəренең, бəлкем, 
йөздəн бер өлеше генəдер.

Хатыйп Миңнегулов, 
филология фəннəре докторы,

 КФУның атказанган профессоры.
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Газиз халкыма

Хафиз Галиев шигыре (Екатеринбург)
Əнис Шəймəрданов музыкасы (Яңавыл – Мəскəү)

Данлыклы татар халкының
Кызлары, уллары без.
Идел, Урал, Себер безнең
Тарихи җирлəребез!

Кушымта:
Мəңге яшə, газиз халкым,
Гасырлар аша атла!
Уңганлыгың белəн дан тот,
Татарлыгыңны сакла!

Төрле якка сибелсəк тə,
Рухыбыз безнең бердəм!
Безне һичкем аералмас
Сөекле туган телдəн!

 Кушымта.

Бердəм булып, горур яшик
Туган җирлəребездə!
Рухыбызны какшатмасын
Замана җиллəре дə!

 Кушымта.
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Син ваз кичкəн белəн генə...
«Болгарчы»ларга

Ярый инде, ятлар кимсетсен дə,
Гололобый, диеп, чаплашка.
Ə соң ни кылырга,
Үз татарың
Үз атыннан кача башласа?

Əй, кем уйлый татарлыгын ташлап,
Кулай исем алу турында? –
Син ваз кичкəн белəн генə атаң
Туктыймыни атаң булудан?

Син – тамыры җирдəн купкан агач,
Нəсел-атың əгəр югалтсаң.
Малга күмəм, дисең, –
Ятка калма, 
Үз Ватаның булсын, үз атаң.

«Кемнең кем булуын тану өчен
Нəсел-ыруын белү кирəксə,
Читкə чыктың исə, тикшерəлəр,
Ягъни, кем син, кайсы миллəттəн» –
Əтиемнең əнə шул сүзлəрен
Торып-торып алам исемə.
Əти кирəккəндəй,
Гомер буе
Туган халкы кирəк кешегə.

Мөршидəне Маша диеп була,
Саша диеп була Саттарны.
Ватаныннан мəхрүм иткəндə дə,
Юк, бетереп булмый татарны!

Ул бит исəн чыккан Сират аша –
Кылычы аша Явыз Иванның.
Килер елларга да татар булып
Барачак ул –
Камил иманым!

Шамил Маннапов, 
шагыйрь, журналист, 

Татарстанның атказанган
 сəнгать эшлеклесе.
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У татар великое прошлое

В 1902 году Гаяз Исхаки написал 
повесть «Исчезновение через двести 
лет», герой которой, последний пред-
ставитель болгар (татар), погибает, 
завершая исчезновение своей семьи, 
своих святынь и своего народа. 24-
летний Гаяз Исхаки был уже довольно 
известным писателем, а татары – одной 
из заметных народностей Россий ской 
империи, уступавшей, впрочем, со-
гласно официальной статистике, не 
только русским (в состав которых 
включались малороссы и белорусы) и 
финнам (в их число включались также 
финские народы Поволжья), но и поля-
кам, литовцам и евреям.

Гаяз Исхаки стал знаменитым писателем и политиком, бо-
ролся за автономию, независимость и объединение мусульман и 
татар при царизме и большевиках, при Колчаке и в эмиграции – 
на Дальнем Востоке, в Германии, Польше и Турции, умер в Ан-
каре. Татары стали второй по численности нацией РСФСР и РФ, 
добились автономии, так называемого суверенитета в составе 
России и возможности ставить задачи полноценного развития – 
и оказались перед нетривиальным вопросом: исполнимы ли 
эти задачи, или XXI век вправду станет последним в татарской 
истории.

Люди, государства и народы рождаются, живут и умирают. 
В эпоху глобализации и прозрачности любых стен это особенно 
наглядно. Особенно жутко. И довольно удобно.

Нации, как и отдельные люди, должны не противостоять 
глобализации, а, учитывая её недостатки, пользоваться её пре-
имуществами для того, чтобы делать своё существование более 
удобным, качественным и интересным.

Представителем конкретной национальности человека де-
лает язык и самосознание, в ряде случаев (в нашем, например) 
ещё и вероисповедание. В принципе, для самоидентификации 
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достаточно и одного из перечисленных факторов – миллионы 
человек, не знающих гэльского языка, иврита или идиша, не 
исповедующих католицизм, либо иудаизм и носящих имена 
соседних народов, считают себя ирландцами, либо евреями – 
сугубо по принципу кровного родства, который на серьезной 
исторической дистанции к значимым факторам отнести тяжело. 
Фактор крови, генетической памяти, расово верных гаплогрупп 
и прочая красота значимы для нацистов, а мои деды не для того 
с ними бились, чтобы внук прислушивался к доводам побеж-
денных людоедов.

Я как татарин-хаджи, пишущий на русском, без труда (хоть 
и с печалью) могу представить себе существование нескольких 
миллионов человек, которые ни языком, ни привычками, ни 
диетическими и культурными пристрастиями не отличаются от 
живущих по соседству русских, китайцев или американцев, но 
считают себя татарами лишь потому, что считают себя татарами 
(ну и раз в год устраивают Сабантуй).

При этом условия для настоящего развития есть. Всегда. Они 
не идеальные и постоянно подвергаются недоброжелательной 
ревизии, но их достаточно. Татары как нация вполне себе вы-
живали и даже немножко развивались в самые лютые времена. 
Это вопрос не объектности, а субъектности: никто не даст нам 
избавления и не сделает татарскость удобной и престижной – 
кроме нас самих. И здесь нет фактора сильнее культуры и 
науки – современной и актуальной. К которым в конечном счете 
и сводится смысл названных факторов – языка, самосознания и 
вероисповедания.

Самым безотказным носителем языка и культуры является 
штык, в современных условиях союз булата и злата – политика, в 
общем. Но политика меняется, злато кончается, булат ржавеет, и 
греческий, латынь, арабский и тюрки перестают исполнять роль 
Lingua franca на огромных территориях, на которые пришли, 
казалось, навсегда – если, конечно, не остаётся других резонов 
для их существования.

Сотни миллионов людей учат английский не только для 
того, чтобы общаться, либо побыстрее узнавать волю мирового 
обкома, но и для того, чтобы просто понимать, что там бормочет 
любимая певица, или смотреть новую серию «Игры престолов», 
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не дожидаясь перевода. Сотни тысяч подростков учат японский, 
чтобы поскорее припасть к колоссальной кладовой манга и ани-
мэ. Тысячи людей во всем мире учат шведский, чтобы поскорее 
прочитать новый скандинавский детектив. Негры преклонных 
годов, вопреки Маяковскому, русский если и учат, то не ради 
Ленина, не ради Пушкина с Булгаковым и не ради сериала «Об-
ручальное кольцо» и передачи «Дом-2». И татарский, к сожале-
нию, никто не будет специально учить ради Тукая, Салавата, 
«Шаян-шоу» и сериала про 60-е годы.

Лично я взялся подтягивать свои обрывочные знания, 
чтобы читать этнографические и фольклорные материалы. Чи-
тать Тукая мне до сих пор тяжело, но я продолжаю стараться, 
понимая, что торопиться тут некуда: Тукай вечен. А вот ради 
мощного триллера, анимэ или даже рэп-бэттла (если бы он был 
мне интересен), существующих исключительно на татарском, я 
бы постарался и поторопился. Как и многие, наверное.

Само собой, выучивание или невыучивание языка не дела-
ет тебя представителем другого народа, оно только обогащает 
тебя. Два языка, которые ты знаешь, всегда гораздо лучше, чем 
один, а три-четыре языка – это вообще супер, ты становишься 
умнее не в арифметической, а в геометрической прогрессии, и 
мир открывается тебе с совершенно других сторон. Естественно, 
это не меняет твою национальную, этническую, ценностную 
сущность и самопозиционирование, но если ты не знаешь свой 
язык хотя бы на каком-то базовом уровне, ты живёшь примерно 
как с привязанной к туловищу рукой.

Я согласен с тем, что последние 30–50 лет татарская интел-
лигенция слишком жестко относилась к этому фактору. Имя 
русское – всё, не татарин, женился на русской, крещёный – всё, 
не татарин. Или язык плохо знаешь, совсем не говоришь – гуд-
бай. В этом, естественно, есть своя логика, но понятно, что это, 
скорее, повод выплеснуть ребенка вместе с водой. Такой пуризм 
всегда скорее вредит, чем помогает. Есть подход «мы отсекаем 
все лишнее» – остаёмся в гордом одиночестве, 15 человек, блес-
тяще знающих литературный язык. А есть другой подход: мы 
открываем окна и двери и показываем, что вообще-то у нас что-то 
есть. И принимаем всех, кто готов этим пользоваться в общих 
интересах, и становимся большим богатым сообществом.
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Главный вопрос в том, чтобы у нас было что-то, что мы мо-
жем показать, чем мы можем привлечь к себе. Вот этот вопрос 
пока остаётся актуальным и проблемным.

Но ответ на него уже появляется. За последние десятилетия 
выросла сильная городская татарская культура, которую про-
двигают талантливые, креативные и остроумные носители. Они 
разговаривают по-татарски, думают по-татарски и творят по-
татарски – при том, что блестяще знают русский и английский, 
а иногда и арабский с фарси. Уже сегодня они заставляют меня 
временами застывать от восторга, бросать всё и лезть в словари, – 
чтобы застыть от совсем буйного восторга. В деле спасения 
татарского языка и татар как нормальной нации я надеюсь в 
основном на них. Ну и немножко на себя, конечно.

У татар великое прошлое. Я верю, что мы сможем построить 
великое будущее. Булдырачакбыз!

Шамиль Идиатуллин, 
писатель.

Москва.
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Милли горурлык турында онытмаска кирəк

«Татар солдатларының сугышчан 
əзерлеклəре иң югары бəягə лаек. Алар 
сугыш кырларында татар халкының иң 
яхшы сыйфатларын – Ватанга тугрылык, 
дошманга аяусыз нəфрəт, җиңү бəрабəренə 
үлемнəн курыкмау, батырлык, телəсə 
нинди шартларга да түзү сыйфатларын 
гəүдəлəндерəлəр. Татар сугышчылары Со-
вет Ватаны алдындагы хəрби бурычларын 
намус белəн үтилəр…», – дип язып кал-
дырган татарлар турында Советлар Союзы 
Маршалы Леонид Говоров. Татарларның 
батырлыгы турында əдəби əсəрлəрдə, тари-
хи документларда да еш телгə алына. Бөек Җиңүнең 75 еллыгы 
уңаеннан татар миллəтенең бөеклеге, батырлыгы турында ша-
гыйрь, эзтабар əдип Шаһинур Мостафин белəн журналист Эль-
вира Мозаффарова сөйлəште. Аның бу əңгəмəсе җыентыгыбыз-
да бик урынлы булыр дип уйлыйбыз. 

ТАТАРЛАР БАТЫР БУЛГАН

Шаһинур абый 72 яшендə булса да, эштəн туктаганы юк. Гел 
эзлəнүдə ул. Əле менə Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан, «Навеки 
славные» дигəн китабы табадан төшəргə тора. 

– Шаһинур абый, татарларның батырлыгы турында еш 
ишетергə туры килə. 

– Бөек Ватан сугышында татарларның батырлыгы турында 
аерым сөйлəргə була. Ватан сугышында күрсəткəн батырлыкла-
ры өчен Советлар Союзы Герое исемен алучыларның да 378е 
Татарстаннан булган. Шуларның 184е – татар. Əйтик, Азнакай 
егете Ильяс Сафин. Ике аяксыз ул. Бүген Мəскəүдə яши. Аның 
белəн күрешкəнебез дə булды. Барыбызга таныш, дошман ам-
бразурасына күкрəге белəн капланган Александр Матросов та 
татар егете – Шакир Мөхəммəтҗанов. Без аның туган җирендə дə 
булып кайттык. Аның хакында армия генералы, тарих фəннəре 
докторы Мəхмүт Гəрəев «Татары. Воины. Труженики. Патриоты» 
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дигəн китапның кереш өлешендə «Александр Матросов (Шакир 
Мөхəммəтҗанов) – сын татарского народа» дип язган. «Аның 
легендар батырлыгын сугыш вакытында күп сугышчылар 
кабатлады. Алар арасында дистəлəгəн татар да бар – Газинур 
Гафиятуллин, Бари Шəвəлиев...», – дигəн ул язмасында. 

– Бу исемлекне дəвам итеп, əтиегез Əхмəтсафа Мостафин-
ны да өстəр идем. Ул да Матросов батырлыгын кабатлаган 
кеше бит?

– Əйе, əтием – Бөек Ватан сугышында исəн калган тугыз 
матросовчының берсе. 1943 елның 15 октябрендə Псков 
өлкəсенең Невель районындагы Горушки авылында хəрби 
бəрелешлəр вакытында ул дошман дзоты амбразурасын күкрəге 
белəн каплый. Əти сугышта һəлак булган дип ике хəбəре килə. 
Алланың рəхмəте белəн исəн кала. Барысын да шаккаттырып, 
авылга кайтып төшə. Əти белəн Матросов бер тирəдə сугыш-
кан. Əти авылда оста гармунчы булган. Тальянын сугышка 
үзе белəн алган. Сугыш тынган арада татар җырларын сузган-
да, Матросов аның янына килеп тыңлый торган булган. Əти 
сугыштан сукыраеп кайткан. Өйлəнгəн. Мин тугач, əтигə хəбəр 
иткəннəр. Кычкырып елап җибəрүемнəн «тəннəн бер калтырану 
узды, күзлəрем аз булса да яктылыкны тоемлый башлады», – 
дип сөйли иде əти. Аның лупа шикелле күзлек киеп йөргəнен 
дə хəтерлим. Əби үлəннəр белəн дəвалый иде. Əтине терелтер 
өчен бик тырышкан. Күзлəре азрак күрə башлаган. Əти озак 
еллар урман хуҗалыгында эшлəде. Тырышлыгын күреп, аңа 
«Хезмəттəге батырлыгы өчен» дигəн медаль дə тапшырдылар. 
Без əти- əнигə 11 бала үстек. Хəзер сигезəү калдык. 

– Əтиегез сугыш турында сөйли идеме? 
– Сугыш турында сөйлəргə бик яратмый иде. 1975 елның 

май аенда əти бакчада: «Минем кебек амбразурага күкрəге белəн 
капланган кешелəр күпме икəн? Шуларны эзлəп кара əле, улым», 
– диде. Эзтабарлык эшем əтинең шул васыятенə дə бəйле бул-
гандыр, мөгаен. Матросов батырлыгын кабатлаган 478 кешене 
таба алдым. Шуларның тугызы исəн калган. Араларында яһүд, 
грузин, казакъ, руслар, ике татар да бар (Шаһинур Мостафин, 
патриотик теманы яктыртканы өчен, Татарстанда яшəүче татар 
əдиплəре арасында Ломоносов медаленə лаек булган бердəнбер 
язучы. – Авт.). Батырлыгы өчен əтигə Кызыл Йолдыз ордены 
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бирелгəн. Бу хакта архивлардан эзлəп таптык. Кызганыч, үзенə 
күрергə насыйп булмады, алырга өлгермəде. Вафат булуының 
өченче көнендə медальне үзем барып алдым. Аны күкрəктəге 
кесəмə, йөрəк түремə салып, əти сугышкан юлларны уздым.

«ТЕЛ ЮГАЛСА – МИЛЛƏТ ЮГАЛА»

– Шаһинур абый, татар телен ничек саклап була дип 
саныйсыз? 

– Гаилəдə татар мохитен сакларга тырышабыз. Тел югалса – 
миллəт югала. Кеше милли горурлык турында онытмаска 
тиеш.

– Милли горурлыкны саклар өчен нишлəргə? 
– Безнең халык гаҗəп дəрəҗəдə бөек. Моны кайберəүлəр 

хəтта үзлəре дə аңлап бетерми. Сугышта батырлык күрсəткəн 
татарларны тасвирлаган китаплар, мəкалəлəр бастырабыз. Яшь 
буында миллəтпəрвəрлек хислəре тəрбиялəргə омтылабыз. 
Татарның һəрчак үз кыйбласы булган. Миллəтне югалтмауда 
диннең дə роле зур. Бердəмлектə көч икəнне онытмыйк. 

– Тиздəн басылырга тиешле «Навеки славные» хезмəтенə 
татар сугышчылары кергəнме? 

– Əлбəттə. ТАССРның 100 еллыгы, Бөек Җиңүнең 75 еллыгы 
уңаеннан əзерлəнгəн əлеге китапта сугыш елларында батырлык 
күрсəткəн татарлар урын алган. Араларында билгесез батырлар 
да бар. Кайберлəре чит төбəклəрдəн. Əйтик, 19 яшьлек Заһир 
Шакировның Төньяк Осетиядə күрсəткəн батырлыгы – уникаль 
очрак. Анда бер генə танк сыешлы тарлавык аша узасы була. 
Дошман танклары шул тарлавык аша үткəндə, Заһир беренче  
булып танк астына ташлана. Шул рəвешле бер яшь егет бөтен 
сугышчан хəрəкəтне туктатып кала ала. 

– Җанисəп нəтиҗəлəрен ничек фаразлыйсыз?
– Халык саны буенча татарларның беренче үк булмаса да, 

икенче урында сакланып калуларын телим. Шулай булыр дип 
ышанам да. Телевидениедə дə татарлар турында горурланып 
сөйлəгəн тапшырулар җитəрлек. Матбугатта да җанисəпкə 
əзерлек буенча пропаганда алып барыла. Кеше, үзенең милли-
леген югалтмаса гына, дөньяда чын кеше булып яши ала. Үзең 
булып калу – иң мөһиме. Мəсəлəн, Советлар Союзы Герое, атак-
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лы Петр Гаврилов үзен һəрчак татар дип яздыра торган булган. 
Андый шəхеслəр байтак. Миллəтеңнең ышанычы, таянычы, 
горурлыгы булып калу мөһим. Җанисəп вакытында төп таяну 
ноктасы – милли горурлык булырга тиеш. 

– Татар – элек-электəн дөнья буйлап сибелеп яшəгəн ха-
лык. Чит төбəклəрдəге миллəттəшлəребезгə телəклəрегез. 

– Читтə яшəүче татарлар милли рухка сусаган. Аларга та-
тарлыкны матбугат, телевидение, татар китаплары аша сеңдерик. 
Кайда гына булсак та, холкыбыз, яшəешебез белəн дə татар булып 
калсак иде. Сугышта да, хезмəттə дə һəрчак үрнəк миллəт без. 

Бу язма «Шəһри Казан» газетасыннан 
алынды (2020 елның 7 май саны).
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Без бу җиргə татар булып яралганбыз...

Минем бер шигырем нəкъ əнə 
шулай башлана. Əйе, шөкер, без 
бу җиргə татар булып яралганбыз. 
2020 ел мəгълүматлары буенча, 
Җир шарында 7174 тел бар. Һəм ике 
атна эчендə бер тел юкка чыга, үлə 
икəн. Ə минем телем исəн. Хəзергə. 
Лəкин бу хəл мине артык куандыр-
мый. Чөнки бүгенге вазгыятькə 
күзлəребезне зур итеп ачып, аек 
акыл белəн караганда, чын хакый-
кать бик тə аяныч. Бөек кодрəт иясе 
Аллаһы Тəгалə тарафыннан тумышыбыздан безгə иң кадерле, 
изге мирас буларак иңдерелгəн газиз ана телем – татар теле юкка 
чыга бара. Моның шулай икəнен телебез язмышына битараф 
булмаган һəркем тоемларга, аңларга һəм бу изге гамəлгə үзеннəн 
нинди дə булса өлеш кертергə тиеш. «Өлеш» дигəнем, һичьюгы 
гаилəсендə балалары, оныклары белəн үзара ана телендə 
сөйлəшергə, туган телнең тəмен тоемлатырга, аны күз карасыдай 
сакларга кирəген төшендерергə тиеш. Ни аяныч, шул турыда сүз 
кузгатсаң, кайберəүлəрдəн: «Өстəлеңдə җыяр ризыгың булса, аны 
нинди телдə сөйлəшеп ашау мөһим түгел...» – дигəнрəк фикерлəр 
дə ишетергə туры килə. Алда искəрткəнемчə, Аллаһы Тəгалə 
тарафыннан тумыштан җаның белəн бергə үзеңə иңдерелгəн 
газиз телеңə андый мөнəсəбəт – бик зур гөнаһ, гөнаһ кына түгел, 
җинаять, минемчə.

Сүземне кыскартып, телебез язмышы турында уйланула-
рым, борчылуым, җан атуым нəтиҗəсендə дөньяга туган кайбер 
шигырьлəремне синең хөкемгə тəкъдим итəм, газиз миллəттəшем, 
телдəшем, татарым! Бəлкем файдасы тиеп куяр...
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Тамырыңны бел, татар!

Татар углан! Белəсеңме тамырың,
Каян килмеш, кая таба барырың?
Кай нигездəн синең нəсел-ыруың,
Нинди илдə, нинди җирдə торуың?

Болгар бабаң киек аткан җирдер бу,
Алтын Урда чəчəк аткан җирдер бу!
Акбүз атны чабышында иярлəп,
Йəүгир ирлəр яуга чапкан җирдер бу!

Таш гасырдан, борынгыдан, электəн
Тамырларың шушы җиргə береккəн.
Казакъ, үзбəк, кыргыз, башкорт, ногайлар...
Татар белəн бер тамыр, бер туганнар.

Каракорым, Болгар, Билəр, Казаның...
Бар җиһанда шөһрəт алган ханнарың:
Тимеркотлы, Туктамыш, Җəлəлетдин,
Олуг Мөхəммəт, Сафагəрəй, Үтəмеш...

Тамырларың Чыңгызханга да киткəн –
Ауропаны Азиягə беркеткəн.
Гади аучы император булмыштыр –
Татар булсаң, бу хакта да белеп тор.

Кол Галилəр, Кол Шəрифлəр җан аткан...
Килə-килə Тукайларга тоташкан.
Йəүгир ирлəр, затлы нəсел тамырың!
Тарихларда шанлы исем алырың!

Нəселеңне, кемлегеңне бел, татар!
Хəтер китсə, тамырыңны көл каплар!
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Сиңа дəшəм, татар баласы

Сиңа дəшəм, татар баласы!
Хəтереңне, əйдə, син яңарт!
Ата-баба рухын уятып,
Тарихыңа күз сал син кабат.

Синең халкың затлы нəселдəн,
Катнаштырма каның ят белəн!
Тапкан анаң телен онытма,
Намусыңны бəйлə хак белəн.

Кирəк булса, мен син ияргə –
Тик халкыңа кара яктырма!
Нəсел каның тамган туфракка
Чит-ятлардан аяк бастырма!
Тарих исем биргəн нəселеңə
Чит-ят исемнəрне тактырма!

Шунда гына якты килəчəк
Ачар сиңа, җəеп, кочагын.
Атың калыр килер буынга
Дəвамчысы булып татарның!

Оран

И, татарым, уңган да син, булган да син,
Ни кылсаң да, дан-шөһрəткə тулган да син!
Шулай булгач, ник белмисең үз кадереңне?!
Җил иссə дə үзгəртəсең ник калебеңне?!
Бармы синең башкалардан ким-хур җирең,
Егет-кызың хəтерлəтə җиһан гөлен!
Гөнаһмыни балаларга-оныкларга
Бəһасез бер мирас итсəң газиз телең?!
Нигə һаман татарлыктан ояласың?!
Чит-ят телнең лəззəт-тəмен тояламсың?
Йомыркаңны салгач башка ояга син,
Гомереңне «яшəдем мин!» дияламсың?!



280

Ничəү гомерең максатсызга сарыф итəр,
Көч-егəрең маңкорт-куштанлыкка китəр?!
Ач күзеңне, күп йокладың, булды, җитəр!
Шаула-даула мəгърур искəн җилдəн битəр!
Искəн җилдəй, дəрья судай шауламасаң,
Күкрəк киереп мин-минлекне дауламасаң,
Үз кавемеңне бары үзең данламасаң,
Ата-бабаң биргəн телне аңламасаң,
Тору нигə бары ашау-корсак өчен?!
Җан фида кыл татар булып торсак өчен!
Яшəү мəхкуль бары кемлегеңне аңлап,
Асылташтай, миллəтеңнең санын барлап.
Бетəр малың, көне-төне арттырмасаң,
Исраф җаның, алда тозак-сак кормасаң.
Күңел күзең тома сукыр, җай күрмəсəң,
Баш очыңда кояш соңра ай күрмəсəң!
Исең китəр: бу ни хəйран, бу ни гаҗəп?! –
Онытылып бетеп бара гореф-гадəт!
«Татарлыгы йөзенə чыккан!» дигəн сүзнең
Аңлыйсыңмы чын мəгънəсен, əйтче, бүген?!
Ни хəйраны, ни хикмəте тагын шунда –
Татарлыктан калмавы бар хəтта «т» да!
Ышанырсың болай булгач, шаять, син дə
«Татар башын татар ашар!» дигəн сүзгə.
Бу фанида яманатың калдырма син,
Тарихыңны башкалардан яздырма син!
Кемлегеңне аңлап яшə, белеп яшə –
Уң вə сулга татарыңны куй янəшə!!!
...Кемем бар соң тагын шулай җаным атар?!
Мин согынам бары сиңа, Кауме Татар!
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Нəсихəт

Без бу җиргə татар булып яралганбыз,
Чəчелгəнбез, сибелгəнбез, таралганбыз...
Нинди кыйтга, ни иллəрдə яшəсəк тə,
Телне саклап, миллəт булып калалганбыз.

Хурланганбыз, таланганбыз əллə ничə...
Һəр тарафтан усал тарих җиле исə...
Аллаһ шаһит: аягүрə һаман татар,
Тик иелгəн башны гына кылыч кисə.

Бердəм булсак, усал җиллəр безгə тимəс,
Кемдер килеп, миллəтеңне сакла, димəс.
Анаң карынында сиңа иңгəн тел ул –
И, татарым, үз телеңне сөеп сөйлəш.

Кемдер мəҗлес-җыелышларда сүзен таба,
«Бетəбез!» дип, мөнбəрлəрдəн сөрəн сала.
Җыелыш беткəч, башка телдə «сайрый» башлый,
Шулмы инде миллəтпəрвəр, уйлап кара?!

И-и, мактана, минем диеп улым-кызым
Алты-җиде башка миллəт телен белə...
Акылың булса, сорау бир үзеңə көн дə –
Сөйлəшə белəме алар туган телдə?!

Һəр бирмеш көн шөкер димен мин үземə:
Балаларым, оныкларым телне белə,
Ата-баба васыятенə тугры алар... –
Лəкин никтер тыныч түгел күңел генə.

Көн-төн эшлəп мал җыябыз, акча дибез,
Яхшы булыр балаларга калса, дибез.
Иң зур байлык ана теле – аңламыйбыз,
Хайван белəн бер үк акыл-сандамы без?!
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Бездəн соңра яшьлəр шуны аңларлармы,
Борынгыдан мирас телне санларлармы?!
Үз телендə сөйлəшкəннəн каһ-каһ көлеп,
Маңкортлыкны дөрес юл дип сайларлармы?!

Ни-нəрсə ул иң бəһасез байлык бүген?
Акыл белəн уйлаганың бармы синең?!
Мəгънə булсын дисəң җирдə яшəвеңнəн –
Үз балаңа мирас итеп калдыр телең!

Дөресен генə əйткəндə...

Җир йөзендə татар кебек
Бер миллəт тə юк бүтəн –
Газиз анасының телен
Үксез вə ятим иткəн.

Лаф орабыз: «Газиз анаң
Телен белергə кирəк!» – 
Белүчелəр бар да барын,
Онытканы күбрəк.

«Татарлыкны онытмыйк!» дип,
Сөйлəнəбез кич-иртə.
Балалар урысча дəшсə,
Күңеллəр эреп китə.

Мактанабыз: «Сан ягыннан 
Без икенче урында!»

Сыйфаты булмаса, сан дип
Күз буяулар – ерунда!

Бүлгəлəнергə əзер без
Типтəр, керəшен, мишəргə...
Бүленгəнне бүре ашый
Башласа, ни эшлəргə?!

Өметсез – шайтан гына, дип
Һаман өмет итəбез...
Дөресен генə əйткəндə, 
Бетəбез бит, бетəбез!

«Юк сүз сөйлəп йөрмə!» – диеп,
Нəтиҗə чыгарганчы,
Йокыңнан уян, татарым!
Бөтенлəй соң булганчы!!!

                    
Шəмсия Җиһангирова,

шагыйрə, журналист, Татарстанның 
атказанган сəнгать эшлеклесе.
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Кол Галигə

Сигез гасыр элек җырларыңны
Яраткан да халык, ятлаган,
Шуннан бирле аны онытмаган,
Күңелендə көйлəп саклаган.

Каерылган күпме канатларның
Каурыеннан калəм очладың?
Көнлəгəнсең əле: шул кошлардай
Ник иректə бераз очмадым...

Кушаматың нигə «Кол» икəн дə,
Кемнəр сиңа богау кидерде?
Мəхəббəтең – җырның канатлары
Сине азат көнгə китерде.

Күңел белəн күрəм мин барыбер
Кулларыңны бəйсез кул итеп;
Галине дə мөмкин кол итəргə,
Чын шагыйрьне булмый кол итеп!

Шəүкəт Галиев, 
Татарстанның халык шагыйре,

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты.
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Возгорание Зари исторической надежды нации

Мир погружается в стадию эк-
зистенциального кризиса – уте ри 
вектора дальнейшего движения, 
горних перспектив развития, цели 
и смысла своего существования. 
Один за другим гаснут огни маяков 
вселенского бытия – национальных 
мечт, в которых аскеза, «аттическая 
соль», утопические грёзы народов. 
Поблекли магия и флер тех типов на-
циональных мечт, которые являлись 
драйверами – возбудителями высоких 
идей, мыслей и идеалов – европейской, 
японской, китайской… Похоже, что 

сорок пятый президент США загнал 
последний гвоздь в гроб одной из самых привлекательных и 
долговечных мечт – американской. Настало сумрачное, не со-
фийное время. Время прагматизма, материализма, оцифрован-
ного технологизма, грозящего закрыть двери в большое Будущее 
человечества.

На этом фоне, рассекающая душу, тревожащая сердце и 
пробуждающая почти успокоенную совесть, моя «мысль-стрела» 
устремляется к глубинам и высотам тех эпох, когда дух пра-та-
тар, язык, культура и цивилизационные достижения пра-тюрков 
правили миром, служили образцом-ориентиром, духовным и ин-
теллектуальным поводырем, окружавшего их множества племён 
и народов. У меня до сих пор нет законченного ответа на вопрос, 
занозой засевшего в ткань мозга, где же секрет долговечности 
татар (его писаная история – это три тысячелетия), яркости и 
глубины оставленных ими следов в мировой истории (в форме 
классических империй – цивилизаций, рассыпанных по всему 
периметру Земли от Тихого до Атлантического океана)? Не ме-
нее важен и ответ на вопрос: когда и почему начало клониться к 
закату солнце татарского мира над человеческой Вселенной? Ну 
и, наконец, взойдёт ли оно вновь, если да, то когда?

Поиск ответов на этот круг вопросов, сопрягаю с наличием 
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у татар (под этим имею в виду совокупный исторический продукт 
сопряжения в веках множества этнокультурных начал) генно-
врождённой способности мыслить на уровне тонких космических 
материй, рождать озарительные идеи, создавать утопические 
мечты, становившиеся мобилизационными проектами, звав-
шие к новым непокорённым высотам. Только народ-мечтатель 
смог покорить вызовы Великой Степи и создать на её бескрай-
них просторах могущие империи и цивилизации. Построить 
«мосты» коммуникации между народами двух оконечностей 
Света – Запада и Востока. Породить плеяду мыслителей, равных 
духовным гуру Востока и классикам Эллады. Оставить нетлен-
ное письменное наследие, духовные и материальные историчес-
кие памятники (они сегодня в Списке всемирного культурного 
наследия), по своей восхитительной художественной красоте и 
технологической совершенности, продолжившие величествен-
ный ряд «семи чудес Света».

Все это результат, материализованный «сухой остаток», 
«аттическая соль» утопических, порой фантастических мечт-
проектов, выполненных татарским народом на протяжении тыся-
челетий. В хрестоматии мировой цивилизации – это редкостный 
пример Подвига монументального типа, совершенного народом, 
заряженного пассионарным духом, романтикой, полётной мечтой 
и историческим оптимизмом.

Это к вопросу о весомости вклада татарского народа в ци-
вилизационную копилку человечества, водимого ведической 
силой и энергией мечты.

А как вот с его мечтой в условиях разлома времени, тран-
сформации планетарной цивилизации, когда он чуть не затерялся 
в волнах глобализации, унификации и техно-цифровизации, 
помноженной на драматические вызовы пандемии, водворившей 
его под «крышу» одной и единой исторической судьбы? Когда 
сугубо национальное начало, вплетаясь в ткань всеобще-вселен-
ского тренда – манкуртизации и космополитизации, угрожает 
ему потерей идентичности, самобытности, национального лика, 
превращением его в фольклорное «чудо» в мировом музейном 
каталоге.

Моё пожелание татарскому народу предельно кратко сво-
дится к следующему. В 2021-м, объявленный президентом Рес-
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публики Татарстан Р.Н.Миннихановым Годом родных языков и 
культур, расширив его философско-концептуальную ёмкость и 
историческую предназначенность, успеть заложить основы для 
восстановления травмированного ментального нерва, ослож-
нившего способность обновлять и усиливать мобилизационную 
функцию и притягательную энергию национальной мечты. 
Понимаемая как совокупность философско-космогонических, 
концептуально-мировоззренческих и ценностных представлений 
о месте татарского народа в российской и глобальной иерархи-
ческо-цивилизационной системе координат, и его роли в сохра-
нении ядра духовности в российском и мировом социуме, как 
условия спасения человечества и его устойчивого, безопасного 
развития.

Национальная мечта – это не стратегия, а идеал, утопи-
ческая цель, движение и реализация к которой прибавляет 
совокупный технологический, интеллектуальный, научный, 
духовный потенциал, а также усиливает имидж, привлекатель-
ность исторического имени, образа жизни и характера татарского 
народа. Мечта – это крылья для взлёта и парения на высоте, на 
вершинах которой точнее определяется масштаб исторической 
цели и задач для её достижения. Мечта – это «Млечный путь» 
татарского народа на небосклоне пандемийного времени, гори-
зонт которого покрыт мраком.

Каковы же меры – шаги на пути «оживления» кода феноме-
на его способности «воспарять над сущим», летать на крыльях 
обновлённой мечты, адекватной вызовам «времени-кайрос», в 
рамках которого решаются исторически крупные, судьбоносные 
задачи? Предварительно заметим, что необходимость реабили-
тации заиленного временем таланта проектного мышления на 
уровне концептуальной мечты, конечно, важно, прежде всего, 
для самого народа, если он не хочет раствориться в сообществе 
«планетных племен». Но это необходимо и во вселенском мас-
штабе. Современный мир, находящийся в состоянии трансцен-
дентального, духовного кризиса, нуждается в образе – модели 
национальной мечты, являющейся, как доказано историей, мо-
торной, непосредственной производительной силой.

Одним из важных направлений подъёма национального 
духа, духовного катарсиса, является «поворот к корням», «воз-
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вращение к истокам». Там, где бьют полноводные ключи, пи-
тавшие историческую энергию предков. Но в этом нет призыва 
к архаизации и стремления к мифологизации прошлого. Нам 
не нужны заклинания по поводу возвращения «священных» 
обрядов, ритуалов, традиций, но важно извлечь из них «зерна» 
опыта, «соль» смыслов. Проникнуть в тайны творческой лабора-
тории предков, где в процессе обработки массы рутинной руды, 
выплавляли «золотые руны». Без познания смысла и логики 
действия, без расшифровки кода «философского камня», их 
прошлое останется лишь «горбом на спине». Надо постараться 
понять во имя каких идеалов, каких утопических мечт народ 
заплатил жизнью многих поколений. Только через такие муки 
«второго рождения» подвигов предков, возможно прорастание 
на их почве искомого – духовно-мечтательного начала.

В ряду моих пожеланий в плане возжигания искры пассио-
нарного духа татар, усиления привлекательности образа жизни 
и системы их духовных ценностей, опыленной «тычинками» 
национальной мечты, находится решение корневых, но взаи-
мосвязанных задач. Речь о том, чтобы не дать случиться самой 
большой трагедии оцифрованно-современной эры – «смерти» его 
духовных скреп-столпов. «Смерти Сократа» – Учителя, думаю-
щего, воспитывающего, образовывающего личность Ученика. 
«Смерти интеллигенции», которая как «Шамаханская царица» то 
возникает, то исчезает как мираж. Ростки её всходов слабые, но, 
дающие надежду. «Смерти деревни» – родины народов, колыбели 
татар. «Умирающая деревня» – явление преступное. Предатель-
ство по отношению к Земле, намоленной, насыщенной кровью, 
потом, горечью потерь и радостью обретений. Осквернение па-
мяти предков, зажёгших огонь жизни, подаривших Победу над 
фашизмом и вселивших последующим поколениям надежду на 
мир и счастье. «Смерть Бога» – в душе человека. Парадокс: вся 
многовековая атеистическая масса стала фанатично верующей. 
Но человек при этом по своей природе лучше не стал. Возникла 
угроза упрощения, одомашивания, бытовизации божественного 
начала. Ислам – это не пропуск в рай, он дан татарам, чтобы для 
него ад не случился на земле. Смерть татар, как нации, может 
наступить лишь тогда, когда в нём иссякнет последняя капля 
сакральной веры, веры во Всевышнего.



288

Понимаю, мои пожелания татарскому народу слишком 
афористичны, возвышены, эмоциональны. Откуда это? От 
народа – кочевника, космогониста, неисправимого романтика. 
В крови которого – аромат степной полыни. В памяти – табуны, 
взмылённых от жары и пота коней, исколесивших Планету по 
всему её периметру. В душе – песня, «моң», рождаемая слия-
нием двух стихий – Земли и Неба, передающая самые важные 
коды предков, зовущая идти к горизонту, туда, где гнездится 
его Мечта.

Энгель Тагиров,  
профессор, ректор Института культуры мира 

(ЮНЕСКО),  президент Международной гуманитарной 
академии «Европа-Азия»,  член Комиссии РТ по делам 

ЮНЕСКО, Посол мира ФВМ, академик.
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Туган тел турындагы мəкальлəр

Алтыда белгəн ана телең алтмышта онытылмас. 

* * *
Ананың балага биргəн иң зур бүлəге – тел. 

* * *
Теле барлар халык булган, 
Теле юклар балык булган.

* * *
Туган телем – иркə гөлем, 
Киңдер сиңа күңел түрем. 

* * *
Ана баланы ике кат тудыра: 
Бер кат – тəн биреп, икенче кат – тел биреп! 

* * *
Иң татлы тел – туган тел, 
Анам сөйлəп торган тел.

* * *
Туган тел үзем өчен, 
Башка тел көнем өчен. 

* * *
Ана теле бер булыр. 

* * *
Телеңне сакла – дəүлəт күрерсең. 

* * *
Хыянəт итмə анаңа,
Телеңне сатма калада. 
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* * *
Теземнəн сөрендерсəң дə, 
Телемнəн сөрендермə. 

* * *
Тел дигəн дəрья бар, 
Төбендə энҗе-мəрҗəн бар. 

* * *
Теле барның юлы бар. 

* * *
Туган телен сөймəс –
Туган анасын белмəс. 

* * *
Юл сорарга тел биргəн,
Адашмаска сүз биргəн. 

* * *
Яхшы иткəн дə тел йөгерек, 
Яман иткəн дə тел йөгерек. 

* * *
Тел – күңелнең көзгесе.

* * *
Теле юкны тигəнəк талар.

* * *
Телне калəм саклый.
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Татарский алфавит

Аа – [а] – в начале слова гласный а огубляется, но постепен-
но в конце слова огубленность исчезает – балалар – [бололар] – 
дети

[а] – произносится как в русском языке – вагон – [вагон] – 
вагон

Əə – [ə] – открытый, долгий, переднего ряда, низкое поло-
жение языка, кончик языка прижат к нижним передним зубам – 
тəрəзə – [тəрəзə] – окно

Бб – [б], Дд – [д], Ёё – [ё], Жж – [ж], Зз – [з], Ии – [и], Йй – [й], 
Лл – [л], Мм – [м], Нн – [н], Пп – [п], Рр – [р], Сс – [с], Тт – [т], Уу – 
[у], Фф – [ф],  Хх – [х], Цц – [ц], Шш – [ш], Щщ – [щ] – произно-
сится, как в русском языке

Вв – [w] – графически обозначается как в, в татарских словах 
этот звук образуется округлением губ, полугласный – кавын – 
[каwын] – дыня

         [в] – произносится как в русском языке – вагон – [вагон] – 
вагон

Гг – [гъ] – нёбный, твердого произношения, напоминает 
русское г в диалектном произношении бог, господи – гомер – 
[гъомер] – жизнь

        [г] – произносится как в русском языке – гөл – [гөл] – 
комнатный цветок

Ее – [йе] – буква е обозначает два звука – ефəк – [йефəк] – 
шёлк

        [йы] – дифтонг, «йотированный», обозначает два звука – 
елмаю – [йылмайу] – улыбаться

        [э] – в середине слова произносится как русское э, но 
кратко – керем – [кэрэм] – доход

Җҗ – [җ] – звук, напоминающий последний звук в русском 
слове дождь – җəй – [җəй] – лето
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Кк – [къ] – нёбный, твердого произношения, спинка языка 
упирается к нёбу – курчак – [къурчакъ] – кукла

         [к] – произносится как в русском языке – кино – [кино] – 
кино

Ңң – [ң] – мягконёбный носовой звук, при произнесении 
которого задняя часть языка касается мягкого нёба, воздушная 
струя проходит через нос, получая носовой оттенок – тиңдəш – 
[тиңдəш] – сверстник

Оо – [о] – среднего подъёма, произносится кратко – оешма – 
[ойышма] –  организация

         [о] – произносится как в русском языке – телефон – [те-
лефон] – телефон

Өө – [ө] – переднего ряда, среднего подъёма, огубленный 
звук – төш – [төш] – сон

Үү – [ү] – мягкий гласный, огубленный, переднего ряда, при 
произнесении язык максимально приподнят, напоминает русское 
ю в слове жюри – чүлмəк – [чүлмəк] – горшок

         [w] – в конце слова – билəү – [билəw] – пелёнка

Һһ – [һ] – глухой щелевой согласный, соответствует немец-
кому һ – һөнəр – [һөнəр] – ремесло

Чч – [ч] – щелевой, глухой мягкий согласный, отличается 
от русского ч отсутствием начальной смычки m – чана – [чана] – 
сани

Ъъ – [ъ] – кулъяулык – [кулйаулыкъ] – носовой платок

Ыы – [ы] – в татарских словах произносится кратко – ысул – 
[ысул] – способ

          [ы] – произносится как в русском языке – ярлык – [яр-
лык] – ярлык
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Ьь – [ь] –  төньяк – [төнйакъ] – север

Ээ – [э] – в татарских словах произносится кратко – эт – [эт] – 
собака

         [э] – произносится как в русском языке – экран – [экран] – 
экран

Юю – [йү] – дифтонг, «йотированный», в начале слова обоз-
начает два звука – юкə – [йүкə] – липа

           [йу] – «йотированный» – ябалак – [йабалакъ] – сова

Яя – [йə] – дифтонг, «йотированный», в начале слова обоз-
начает два звука – яшьлек – [йəшлек] – молодость

         [йа] – дифтонг, «йотированный», в начале слова обоз-
начает два звука – яңгыр – [йаңгыр] – дождь

      Как правило, в татарских словах ударение падает на пос-
ледний слог. Например, алма́ – ‘яблоко’, ура́м – ‘улица’, өстə́л – 
‘стол’. При присоединении аффиксов ударение передвигается на 
последний слог: алмала́р – ‘яблоки’, урамна́р – ‘улицы’, өстəллə́р 
- ‘столы’. 

      Исключение составляют следующие случаи:
1) аффикс отрицания, уточнения в слове -ма/-мə всегда 

безударный: ба́рма ‘не ходи’, сөйлə́мə ‘не рассказывай’, ура́ммы 
‘улица ли’. Ударение ставится на слоге перед вопросительной 
частицей;

2) в глаголах повелительного наклонения ударение падает 
на первый слог: у́кы ‘читай’, ка́ра ‘смотри’, у́йла ‘думай’, ба́рма 
‘не ходи’.

3) в вопросительных словах и местоимениях ударение па-
дает на первый слог: ни́нди? ‘какой?’, ка́йсы? ‘который?’, ке́мгə? 
‘кому?’, ни́шли? ‘что делает?’ и др.

4) в заимствованных словах из русского и европейских язы-
ков ударение сохраняется как в языке-источнике.



294

Көн дə кирəкле сүзлəр

Здравствуй!          Исəнме! Саумы!
Здравствуйте!    Исəнмесез! Саумысез!
До свидания!    Сау бул! Сау булыгыз!
Как дела?     Хəллəр ничек?
Как вас зовут?    Сезнең исемегез ничек?
Меня зовут Рустем  Минем исемем Рөстəм
Да     Əйе
Нет     Юк
Спасибо!    Рəхмəт! Сау бул, бай бул!
Пожалуйста!    Рəхим итегез!
Не за что!    Берни түгел!
Извините!    Гафу итегез!
Простите!    Кичерегез!
Я заблудился    Мин адаштым
Я не понимаю    Мин аңламыйм
Помогите мне, пожалуйста!  Зинһар, ярдəм итегез!
Скажите, пожалуйста  Əйтегез əле, зинһар
Очень хорошо!    Бик яхшы!
Вы говорите по-татарски? Сез татарча сөйлəшəсезме? 
Который час?    Сəгать ничə?
Во сколько?    Ничəдə?
До встречи!       Очрашканга кадəр! Күрешербез!
Давай! Пока!    Ярый! Хəерле!

Əһəмиятле игъланнар. Надписи и вывески

Добро пожаловать!  Хуш килдегез! Рəхим итегез!
Внимание!   Игътибар!
Обратите внимание!  Игътибар итегез!
Вход    Керү
Вход запрещён!  Керү тыела!
Выход    Чыгу
Справочное бюро  Белешмəлəр бюросы
Зал ожидания   Көтү залы
Место встречи   Очрашу урыны
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Остановка   Тукталыш
Открыто    Ачык
Закрыто    Ябык
К себе!    Үзеңə тарт!
От себя!    Үзеңнəн эт!
Не курить!   Тəмəке тартмаска!
Место для курения  Тəмəке тарту урыны
Стоянка    Туктап тору
Стоянка запрещена!  Туктап тору тыела!
Стоп!    Тукта!
Идите!    Үтегез!
Туалет    Бəдрəф

Сораулар. Вопросительные слова и выражения

Кто?     Кем?
Что?     Нəрсə?
Кто это?     Бу кем?
Что это?     Бу нəрсə? 
Это…     Бу...
Где?     Кайда?
Куда?     Кая?
Откуда?     Кайдан?
Когда?     Кайчан?
Какой? Какая?    Нинди?
Как?     Ничек?
Почему?     Нигə? Ни өчен?
Сколько?    Ничə?
Что там находится?   Анда нəрсə урнашкан?
Что там написано?  Анда нəрсə язылган?
Кому?     Кемгə?
Какой это дом?    Бу кайсы йорт?
Какая это улица?   Бу кайсы урам?
Где находится…   ...Кайда урнашкан?
Долго ли ехать?    Озак барасымы?
Ты с какого города?  Син кайсы шəһəрдəн?
Кто поет?    Кем җырлый?
Потанцуем?    Биибезме?
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У вас есть кавалер?  Егетегез бармы?
Вы любите танцевать?   Биергə яратасызмы?

Шəһəрдə. Урамда. В городе. На улице

Я впервые в Казани           Мин Казанда беренче тапкыр
Скажите, пожалуйста,   Əйтегез əле, зинһар...
где находится...    кайда урнашкан?
– улица Тукая;    – Тукай урамы;
– площадь Свободы;   – Ирек мəйданы;
– национальный музей;  – милли музей;
– исторический музей;  – тарихи музей;
– краеведческий музей;  – төбəкне өйрəнү музее;
– национальный парк;   – милли парк;
– выставочный зал;  – күргəзмə залы;
– библиотека?    – китапханə?
Как мне добраться   Бу адресны ничек
по этому адресу?   табарга?
Кажется, я заблудился   Мин адаштым, ахрысы
Как называется эта улица?  Бу урам ничек дип атала?
Это далеко отсюда?   Моннан еракмы?
Я правильно иду?   Мин дөрес бараммы?
Поблизости есть метро?  Бу тирəдə метро бармы?
Сколько остановок ехать?  Ничə тукталыш барасы?
Вам нужно идти   Сезгə... барырга кирəк
– прямо;     – туры;
– назад;     – кире;
– направо;   – уңга;
– налево;    – сулга;
– по этой улице;    – бу урам буйлап;
– до перекрестка.   – борылышка кадəр.
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Телəклəр. Пожелания

Желаю удачи!     Уңышлар телим!
Желаю вам здоровья!    Сəламəт булыгыз!
Желаю вам счастья!     Бəхетле булыгыз!
Желаю вам благополучия!   Исəн-имин булыгыз!
Желаю вам хорошего отдыха!   Күңелле ял телим!
Приятного вечера!     Хəерле кичлəр!
Будьте здоровы!     Сəламəт булыгыз!
На здоровье!      Исəнлеккə! Саулыкка!
Желаю вам скорого выздоровления!     Ходай сихəт бирсен!
Пусть земля будет пухом!          Авыр туфрагы җиңел булсын!
           Урыны җəннəттə булсын!
           Алланың рəхмəтендə булсын!
Да хранит вас Бог!     Алла сакласын!
Слава Богу!      Аллага шөкер!
С днём рождения!    Туган көнең котлы булсын!
С праздником!    Бəйрəм котлы булсын!
Поздравляю с Новым годом!  Яңа ел белəн котлыйм!
С лёгким паром!   Сихəткə булсын! Шифалы булсын!
Приятного аппетита!  Аш булсын! Йөрəгеңə ятсын!
Спокойной ночи!     Тыныч төннəр!
Хороших снов!     Татлы төшлəр!
Счастливого пути!     Хəерле юл!

Туганлык мөнəсəбəтлəре. Родственные отношения

Бабушка     Əби, дəү əни
Брат 
– старший     абый
– младший     энекəш
Внук, внучка     Онык
Двоюродный     Туганнан туган
Дедушка    Бабай, дəү əти
Дети      Балалар
Дочь      Кыз
Дядя      Абый, абзый
Жена      Хатын
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Женат    Өйлəнгəн
Жених    Кияү
Женщина   Хатын-кыз
Замужем   Кияүдə
Золовка    Каенсеңел
Зять    Кияү
Кум    Кода
Кума    Кодагый
Мать    Ана, əни
Мама    Əни, əнкəй
Муж    Ир
Мужчина   Ир кеше
Невеста    Кəлəш
Отец    Ата, əти
Папа    Əти, əткəй
Племянник  Бертуганның малае
Племянница   Бертуганның кызы
Помолвка   Ярəшү
Ребёнок    Бала
Родители   Ата-ана
Родственники   Туган-тумача
Свадьба    Туй
Свёкор    Каената
Свекровь   Каенана
Свояк    Баҗай
Свояченица   Балдыз
Сестра 
– старшая   апа
– младшая   сеңел
Сноха    Килен
Супруг    Ир
Супруга    Хатын
Сын    Ул
Тесть    Каената
Тёща    Каенана
Тётя    Түтəй 
Шурин    Каенеш
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Ел фасыллары.  Времена года

Неделя     Атна
Утро     Иртə
Утром     Иртəн
День     Көн
Днем     Көндез
Вечер     Кич
Вечером     Кичен
Ночь     Төн
Ночью     Төнлə
Вчера     Кичə
Сегодня     Бүген
Завтра     Иртəгə
Послезавтра    Берсекөнгə
Когда?     Кайчан?
Будний день    Эш көне
Рабочий день    Эш көне
Выходной день    Ял көне
Праздники    Бəйрəмнəр
На этой неделе    Бу атнада
Через неделю    Бер атнадан
В этом месяце    Бу айда
В прошлом месяце   Үткəн айда
В будущем месяце   Килəсе айда
Месяц тому назад   Бер ай элек
Через месяц    Бер айдан соң
В этом году    Быел
В прошлом году   Былтыр
В следующем году   Яренгə
Весна     Яз
Весной     Язын
Лето     Җəй
Летом     Җəен
Осень     Көз
Осенью     Көзен
Зима     Кыш
Зимой     Кышын
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Төслəр.  Цвета

Алый     Ал, алсу
Беж     Аксыл-көрəн
Белоснежный    Ап-ак
Белый     Ак
Бесцветный    Төссез
Бирюзовый    Фирүзə
Бледный     Сыек, төссез, тонык
Бордовый    Куе кызыл
Бурый     Көрəн, коңгырт
Вишнёвый    Чия кызыл, карасу кызыл
Голубой     Күк
Дымчатый    Соргылт, төтен сыман
Жёлтый     Сары
Зелёный     Яшел
Золотистый    Алтынсу
Золотой     Алтын
Карий     Коңгырт-кара
Коричневый    Коңгырт
Красный     Кызыл
Кремовый    Аксыл сары
Лазурный    Аксыл-зəңгəрсу
Лиловый    Аксыл-шəмəхə, милəүшə төс
Матовый    Аксыл, тонык
Мутный     Тонык
Оранжевый    Кишер сары, əфлисун төсле
Пурпурный    Җете кызыл
Пятнистый    Ала-кола, алмачуар
Розовый     Алсу
Русый     Коңгырт
Рыжий     Җирəн, сары
Светлый     Ачык төсле
Серебристый    Көмешсыман
Серый     Соры
Синий     Зəңгəр
Сиреневый    Аксыл шəмəхə, сирень төсе
Тёмный     Карасу
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Тон     Төсмер, тон
Фиолетовый    Шəмəхə
Чёрно-белый    Аклы-каралы
Чёрный     Кара
Цвет     Төс
Цветной     Төсле
Яркий     Ачык

Мөрəҗəгать итү.  Обращение

Дамы и господа!   Ханымнар һəм əфəнделəр!
Уважаемые господа!   Хөрмəтле əфəнделəр!
Уважаемый господин!   Хөрмəтле əфəндем!
Уважаемая госпожа!   Хөрмəтле ханым!
Друзья!     Дуслар!
Дорогие друзья!   Кадерле дуслар!
Дорогой друг!    Кадерле дускай!
Уважаемые друзья!   Хөрмəтле дуслар!
Помогите нам, пожалуйста!  Зинһар, ярдəм итегез!
Извините, пожалуйста…  Зинһар, рəхим итеп...
Извините, я нечаянно...  Гафу итегез, мин ялгыш...
Скажите, пожалуйста…  Зинһар, əйтегез əле...
Я слушаю вас    Тыңлыйм сезне
Удобно ли Вам говорить?  Сезгə сөйлəшергə
     уңайлымы?  
Перезвоню    Үзем шалтыратырмын
Дядя!     Абый!
Тётя!     Апа!
Мальчик!    Малай! (Энем, энекəш!)
Девочка!     Кыз! Кызым! (Сеңлем!)
Молодой человек!   Егет! 
Девушка!    Туташ!
Ребята!     Малайлар! Егетлəр!
Земляк!     Якташ!
Служак!     Хезмəттəш! 
Одноклассник!    Сабакташ!
Товарищ!    Иптəш!
Коллега!     Хезмəттəш!
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Ризалык.  Согласие

Да    Əйе
Хочу (хочу есть)  Телим, килə (ашыйсым килə)
Ладно    Ярый, ярар
Можно    Мөмкин
Хорошо    Яхшы
Конечно    Əлбəттə
Безусловно    Һичшиксез
С радостью   Шатланып
Да, конечно   Əлбəттə, шулай
Естественно   Табигый
Превосходно   Бик шəп
Договорились   Килештек
Я не возражаю   Мин каршы түгел
С удовольствием  Рəхəтлəнеп
Согласен (согласна)  Риза

Риза булмау.  Баш тарту

Не    Түгел
Нет    Юк
Не хочу!   Телəмим! Килми (ашыйсым килми)
Нельзя!    Ярамый!
Не могу    Булдыра алмыйм
Не смогу   Булдыра алмам
Не нужно   Кирəк түгел
Это исключено   Һич булмас
Я занят (занята)   Мин мəшгуль
Это невозможно  Бу мөмкин түгел
Не настаивайте!  Үгетлəмəгез! Кыстамагыз!
Спасибо, не нужно  Рəхмəт, кирəк түгел
Мне это не нравится  Бу миңа ошамый
Извините, я не могу  Гафу итегез, булдыра алмыйм
Извините, я спешу  Гафу итегез, мин ашыгам
У меня много работы  Минем эшем күп
Я не согласен (согласна)  Мин риза түгел
Очень жаль, я не могу  Кызганыч, булдыра алмыйм
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Спасибо, но у меня нет времени  Рəхмəт, тик минем 
вакытым юк

К сожалению, это невозможно  Кызганычка каршы, 
бу мөмкин түгел

Сəламлəү.  Приветствие

Привет!     Сəлам!
Добро пожаловать!   Рəхим итегез!
Доброе утро!    Хəерле иртə!
Добрый день!    Хəерле көн!
Добрый вечер!    Хəерле кич!
Как доехали (долетели)?  Ничек килеп җиттегез?
Как дела?    Хəллəр ничек?
Как себя чувствуете?   Кəефлəр ничек?
Спасибо, хорошо   Рəхмəт, яхшы! Аллага шөкер!
Очень рад(а) вас видеть!  Сезне күрүемə бик шат!
Привет из Казани!   Казаннан сəлам!

Саубуллашу.  Прощание

До свидания!   Сау булыгыз!
Всего доброго!    Имин булыгыз!
Будь(те) здоровы!   Исəн-сау йөрегез!
Живите долго!    Йөз яшə!
До встречи!    Очрашуга кадəр!
До завтра!    Иртəгəгə кадəр!
До вечера!    Кичкə кадəр!
Спокойной ночи!   Тыныч төннəр!
Доброй ночи!    Хəерле төннəр!
Прощай(те)!    Хушыгыз!
Желаю благополучия!   Көнегез бəрəкəтле булсын!
Счастливого пути!   Хəерле юл!
Приезжайте снова!   Кабат килегез!
Передайте привет   Гаилəгезгə сəлам əйтегез
вашей семье     
Пишите!     Языгыз!
Звоните!     Шалтыратыгыз!



304

3
4

6
8

10

15

17

19
21

23

27
28

30

32
35
37

38
43
44

48

53

ЭЧТƏЛЕК

1. Кереш сүз. .......................................................................................
2. Габдулла Тукай. Туган тел. .....................................................
3. Туфан Миңнуллин, язучы, дəүлəт һəм җəмəгать 

эшлеклесе. Татарның əхлакый кодексы. .........................
4. Аяз Гыйлəҗев, ТР халык язучысы. Татар кануны. .......
5. Айдар Хəлим, язучы, публицист, җəмəгать эшлеклесе. 

Миллəтсез бозауга əверелмик! ............................................
6. Асия Юнысова, шагыйрə, журналист. Без тарихта 

эзлебез. ............................................................................................
7. Əлбир Кырганов, Россия мөселманнарының рухи 

җыены җитəкчесе. Миллəтебез үссен, ишəйсен дисəк... .
8. Əлфия Шəмсетдинова, шагыйрə, жəмəгать эшлеклесе. 

Ялгышлар эшлəмəгез! .............................................................
9. Əнгам Атнабаев, БР халык шагыйре. Милли дуска ......
10. Əнис Галимҗанов, КФУның билингваль һəм цифрлы 

укыту кафедрасы мөдире. Төп телəк – татарча укыту! ...
11. Əнис Шəймарданов, шагыйрь, һəвəскəр композитор. 

Татар телем ...................................................................................
12. Булат Ибраһимов, шагыйрь. Татар булып... ......................
13. Вəсилə Хəкимова, ветеран укытучы. Нишлəп əле без 

кимергə тиеш?! ............................................................................
14. Вячеслав Данилов, туган як тарихын өйрəнүче. Без – 

горур, батыр татар балалары! .............................................
15. Габделнур Сəлим, шагыйрь. Ватан. ......................................
16. Газинур Морат, шагыйрь. Татар. ...........................................
17. Гамирҗан Дəүлəтшин, тарих фəннəре докторы, 

профессор. Хəтерсезлек хəтəргə илтə. ...............................
18. Гарифҗан Мөхəммəтшин, шагыйрь. Туган тел. ..............
19. Гаяз Исхакый, язучы. Безнең юлымыз. ..............................
20. Гəрəй Рəхим, шагыйрь, ТР халык язучысы. Дəүлəт 

теле................................................................................................
21. Гульнара Яруллина, координатор «Штаба татар 

Москвы». Будьте с нами, будьте как мы! .........................



305

22. Дамир Исхаков, этнолог, тарих фəннəре докторы. 
Татарлар – бөек халык, шуны онытмыйк! ....................

23. Дания Каримова, доктор медицинских наук. 
Возвратимся к своим истокам! .............................................

24. Дəрдемəнд, шагыйрь, җəмəгать эшлеклесе. ***Ата-анам 
йорты өчен... ..................................................................................

25. Җəүдəт Сөлəйманов, техник фəннəр докторы, КФУ 
профессоры, шагыйрь. Татарга ......................................................

26. Заһир Хəкимов, Башкортстан татарлары конгрессы 
җитəкчесе. Бердəмлек сүздə генə калмасын! .................

27. Зиннур Хөснияр, язучы, журналист. Миллəт, миллəт 
дибез дə… ........................................................................................

28. Зөлфəт, шагыйрь, журналист. Татар теленең кар-
гышы. ..............................................................................................

29. Зөлфəт Хəким, ТР халык язучысы. Татарлар килə. .......
30. «Идегəй» дастаныннан. И, Идел-йорт... ..............................
31. Илдар Баязитов, «Ярдəм» хəйрия фонды рəисе. Мəр хə-

мəтле булыйк, ярдəмлəшеп яшик! ......................................
32. Индус Таһиров, тарих фəннəре докторы, КФУ профес-

соры, ТФА академигы. Үткəннəребездəн сабак алып... 
33. Ирек Билалов, ТРның атказанган табибы. Миллəт-

тəшлəр, уяу булыйк! ..................................................................
34. Искəндəр Гыйлəҗев, Татар энциклопедиясе институты 

директоры. Татар булуым белəн горурланам! ................
35. Йолдыз Шəрəпова, шагыйрə, журналист. Туган телем. .....
36. Кадыйр Сибгатуллин, шагыйрь, журналист. Яшик... ....
37. Камил Сəмигуллин, ТР мөселманнары Диния нəзарəте 

рəисе. Динебезне, телебезне саклыйк! ...............................
38. Лəбиб Лерон, шагыйрь, журналист. Татарларым. ..........
39. Лилия Гадель, психолог, журналист, общественный 

деятель. Татары и вечность. ...................................................
40. Марат Лотфуллин, президент Ассоциации работников 

нацио наль    ного просвещения и культуры РТ «Магариф». 
Давайте объединяться! .............................................................

56

58

61

62

64

66

73
75
76

77

79

80

82
84
87

88
90

94

98



306

41. Марсель Галиев, шагыйрь, ТР халык язучысы. Бəгырь 
авазы. ...............................................................................................

42. Мəхмүт Хөсəен, шагыйрь. Мин Сəлимə түгел, Се-
мичкə ...............................................................................................

43. Милəүшə Гайфуллина, Бөтенроссия «Татар гаилəсе» 
фонды директоры. Иң зур бурыч гаилə җилкəсенə 
төшə. .................................................................................................

44. Минтимер Шəймиев, ТРның Дəүлəт Киңəшчесе. Телне 
саклап калуга һəркайсыбыз тиңсез өлешен кертə 
ала. .....................................................................................................

45. Миргазиз Укмаси, шагыйрь, драматург. Милли тел. ......
46. Мөдəррис Əгълəмов, ТР халык шагыйре. Ə без исəн! ......
47. Мөнəвир Закиров, академик. Читтə калмыйк. ...............
48. Надир Дəүлəт, Төркиядəге Мəрмəрə университеты про-

фессоры, тарихчы. Өметебезне югалтмыйк! ...................
49. Наил Касыймов, шагыйрь. Халкым! ....................................
50. Наҗар Нəҗми, БР халык шагыйре. Татар теле. ...............
51. Нəҗибə Сафина, шагыйрə, журналист. Туган тел. .........
52. Нəзифə Кəримова, язучы, журналист. Ак калфак. .........
53. Нури Арсланов, шагыйрь. Атлантида. ................................
54. Нурмөхəммəт Хөсəенов, тарихчы, җəмəгать эшлеклесе, 

мəгърифəтче. Шанлы татарыма сүзем. .............................
55. Нур Əхмəдиев, шагыйрь. Без – татарлар! .........................
56. Рабит Батулла, писатель, драматург, публицист. Чёрная 

легенда.  ...........................................................................................
57. Равил Фəйзуллин, ТР халык шагыйре. Абсурдизм. ......
58. Равилə Шəйдуллина-Мурат, язучы, эшмəкəр. Миллə-

тебез асыл килеш саклансын. ..............................................
59. Радик Салихов, директор Института истории им. 

Ш. Марджани АНТ. Да, я татарин, я горжусь этим! ......
60. Разил Вəлиев, ТР халык шагыйре. Алда безне зур 

сынаулар көтə. .............................................................................
61. Раил Садриев, ТР халык артисты. Нигез. ...........................
62. Раил Гатауллин, «Татнетны үстерү фонды» җитəкчесе.

Татар буласым килə! .................................................................

100

101

103

105
114
115
118

120
122
123
125
127
129

131
133

134
144

145

147

148
151

162



307

63. Рамил Чурагул, шагыйрь, ТРның атказанган сəнгать 
эшлеклесе. Халкым, сиңа нилəр булган?! ......................

64. Рауль Мир-Хайдаров, писатель. Казань – столица для 
всех татар. ....................................................................................

65. Рафис Корбанов, шагыйрь. Уян, татар! .............................
66. Рашид Сяпуков, председатель ТНКА р-на Люблино 

ЮВАО г. Москвы. Не будьте аполитичными! ...............
67. Рауф Ибрагимов, председатель Шура Аксакалов 

Республики Татарстан. Способы спасения. .....................
68. Рəмзия Габбасова, «Яңарыш» газетасының баш мөхəр-

рире. Матбугат сүзе дөньяны агарта. ..............................
69. Рəүф Фəсхетдинов, Киров өлкəсе мəдəни-ижтимагый 

оешмасы житəкчесе. Аерылганны аю ашар... ...............
70. Рəфыйк Мөхəммəтшин, Россия Ислам университеты 

ректоры. Иманлы яшьлəр кирəк! ......................................
71. Рəфкать Шаһиев, шагыйрь, прозаик. ***И, туган тел... ...
72. Рəшит Минһаҗ, журналист, җəмəгать эшлеклесе. Теле 

сафның – күңеле саф. ..............................................................
73. Рəшит Əхмəтҗанов, шагыйрь, журналист. Бергəлəп 

җырлыйк. ....................................................................................
74. Рəшит Ягъфəров, язучы, шагыйрь, фольклорчы. Туган 

телем. ..............................................................................................
75. Редакция газеты «Известия Татарстана». Сила сотруд-

ни чества. ......................................................................................
76. Римзил Вəлиев, журналист, җəмəгать эшлеклесе. XXI 

гасырда да татар булып калырбыз!  ...............................
77. Ринат Мөхəммəдиев, язучы, журналист. Тамырларны, 

бишегебезне онытмыйк... .....................................................
78. Ришат Халиков, дипломат. Важно не проти вопостав-

лять две национальности. ....................................................
79. Роберт Миңнуллин, ТР халык шагыйре. Кем аттырыр 

татар таңын?! .............................................................................
80. Рөстəм Бакиров, табиб, медицина фəннəре кандидаты. 

Иң тəэсирле дару – туган тел, җылы сүз. ......................

164

167
171

176

180

182

185

186
187

189

192

193

194

196

198

203

206

209



308

81. Рөстəм Ганиев, Бөтендөнья Татар конгрессының Милли 
Шура əгъзасы. Милли мəгарифне саклап калыйк! .....

82. Рөстəм Сəрвəров, автор-башкаручы. Миллəтне саклап 
калуның иң гади кагыйдəлəре. ..........................................

83. Руслан Ахметов, главный редактор «Звезда Поволжья». 
Единение. ......................................................................................

84. Рустем Ямалеев, глава «Штаба татар Москвы». Первый 
шаг к сохранению своего языка. ........................................

85. Рүзəл Мөхəммəтшин, шагыйрь. Бер генə. ....................
86. Сайдаш Гарифуллин, музыкант, переводчик, кандидат 

филологических наук. Эстрадный оркестр. ....................
87. Салим Давлятшин, кандидат экономических наук. 

Доведём до широких масс! ....................................................
88. Сəгыйть Рəмиев, шагыйрь, мөгаллим, публицист. Таң 

вакыты. .........................................................................................
89. Сəкинə Хəйруллина, шагыйрə, журналист. Фирдүс 

Тямаев муз. Татарлар. ..............................................................
90. Тəэминə Биктимерова, тарих фəннəре кандидаты. 

Мəгърифəтле аналар кирəк. .................................................
91. Факил Сафин, шагыйрь, журналист. Татар йөрəге. ......
92. Фарис Харисов,   профессор. Национальное образо ва-

ние, как фактор сохранения народа. ................................
93. Фəүзия Бəйрəмова, сəясəтче, язучы, җəмəгать эш леклесе, 

тарих фəннəре кандидаты. Минем телем! ...............................
94. Фəндəс Сафиуллин, сəясəтче, җəмəгать эшлеклесе. 

Телеңне сакла – дəүлəт күрерсең. ......................................
95. Фəнир Галимов,  эшкуар, җəмəгать эшлеклесе. Үз җи-

ремдə – үз телем! ........................................................................
96. Фəния Гаделшина, «Шатлык» халык ансамбле 

җитəкчесе. Җыр-моң яшəтə миллəтне. ............................
97. Фəния Шəехҗан Хуҗахмəт, журналист, җəмəгать 

эшлеклесе. Мəңге яшəр өчен килгəнбез. .........................
98. Фəрит Мифтахов, ТРның атказанган мəдəният 

хезмəткəре. Телебез, тарихыбыз музейда гына 
сакланып калмасын. ...............................................................

213

215

216

218
222

225

228

230

232

233
235

239

242

246

249

250

253

255



309

99. Фəрит Мөхтəсəров, ТРның атказанган мəдəният хез-
мəткəре. Тарихыбызны онытмыйк, килəчəкне уй-
лыйк. ................................................................................................

100. Фəрит Яхин, шагыйрь, филология фəннəре докторы, 
профессор. Газизем, телем.  ....................................................

101. Фердинанд Сəлахов, ТР халык артисты. Татар җыры – 
татар каны ул! .............................................................................

102. Фоат Садриев, язучы, журналист. Нык тор, татарым! .....
103. Хатыйп Миңнегулов, филология фəннəре докторы. 

Миллəтемə берничə телəк. .....................................................
104. Хафиз Галиев, тəрҗемəче, шагыйрь. Газиз халкыма. ....
105. Шамил Маннапов, шагыйрь. Син ваз кичкəн белəн 

генə.... ................................................................................................
106. Шамиль Идиатуллин, писатель. У татар великое 

прошлое. .........................................................................................
107.  Шаһинур Мостафин, шагыйрь, язучы-эзтабар.  Милли 

горурлык турында онытмаска кирəк. ...........................
108. Шəмсия Җиһангирова, шагыйрə, журналист. Без бу 

җиргə татар булып яралганбыз... .......................................
109. Шəүкəт Галиев, шагыйрь. Кол Галигə. ..............................
110.  Энгель Тагиров, ректор Института культуры мира 

(ЮНЕСКО). Возгорание Зари исторической надежды 
нации. ...............................................................................................

257

259

260
262

265
267

268

269

273

277
283

284



310

289
291
294
294
295
296
297
297
299
300
301
302
302
303
303

1. Туган тел турындагы мəкальлəр ..............................................
2. Татарча алфавит. Татарский алфавит .....................................
3. Необходимый минимум слов. Көн дə кирəкле сүзлəр .....
4. Əһəмиятле игъланнар. Надписи и вывески ..........................
5. Сораулар. Вопросительные слова и выражения ..................
6. Шəһəрдə, урамда. В городе, на улице .....................................
7. Телəклəр. Пожелания ....................................................................
8. Туганлык мөнəсəбəтлəре. Родственные отношения ..........
9. Ел фасыллары. Времена года .....................................................
10. Төслəр. Цвета .................................................................................
11. Мөрəҗəгать итү. Обращение ....................................................
12. Ризалык. Согласие .......................................................................
13. Риза булмау. Баш тарту ..............................................................
14. Сəламлəү. Приветствие ..............................................................
15. Саубуллашу. Прощание .............................................................



311

P.S. Хөрмəтле укучыларыбыз! Əлеге җыентыктан 
хата-кимчелеклəр тапсагыз, камиллəштерү-тулылан-
дыру җəһəтендə тəкъдим-киңəшлəрегез булса, элект-
рон почтабызга (aksu-tv@mail.ru) язып җибəрүегезне 
сорыйбыз. Шəт иншалла, китапның икенче басмасында 
без аларны исəпкə алырбыз.

P. S. Дорогие читатели! Если обнаружите какие-то 
ошибки, недостатки в нашем сборнике, мы будем рады 
откликнуться на ваши предложения, советы, дополне-
ния  к данной книге. Просим свои сообщения направить 
в нашу  редакцию  (электронная почта aksu-tv@mail.ru). 
Мы их непременно учтём во время  переиздания.
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