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сабантуй
Безгǩ бер яшь!
Хөрмǩтле газета укучыларыбыз!
Нǩкъ бер ел элек “Мишǩр дөньясы”
газетасының беренче саны дөнья күрде.
Бер карасаң, ǩллǩ ни зур вакыйга да
түгел кебек. ůмма ул безнең туган
көн. ů дөньяга аваз салган көн – кешелек дөньясында иң мөһим дата. Аны
һǩрберебез ел саен үткǩрергǩ, түгǩрǩк
даталарын зурлап билгелǩргǩ тырышабыз. Менǩ без дǩ тыйнак кына үзебезнең
бер яшебезне билгелǩп үтǩргǩ булдык.
Миңа калса, без моңа лаек дип белǩм.
Чөнки шушы вакыт эчендǩ генǩ дǩ без
ныклап аяк өстенǩ баса алдык: Идел буе
федераль округы буенча масса-күлǩм
коммуникация өлкǩсендǩ законнар
үтǩлүен тикшерү хезмǩтендǩ теркǩлү
үттек, татарлар компакт яшǩгǩн һǩр районда корреспондентларыбызны булдырдык, стабиль рǩвештǩ 5000 данǩ тираж
белǩн айга ике тапкыр чыга башладык,
авыл администрациялǩре башлыклары, мǩктǩп директорлары белǩн тыгыз
элемтǩ урнаштырдык, штаттан тыш
үз хǩбǩрчелǩребезне тупладык, бүгениртǩгǩ каталогка керǩчǩкбез.
Аллага шөкер, ярдǩмчелǩребез
дǩ бар. Мǩскǩүдǩн бер дустыбыз тулы
комплект (принтер, сканер, ксерокс)
компьютер бүлǩк итте, икенчесе берсе
профессиональ фотоаппарат алырга финанс ярдǩм күрсǩтте, ай саен газетаны
типографиядǩ бастыру чыгымнарын үз
өстенǩ алучылар да бар һǩм башкалар. ůлбǩттǩ, бу дата уңаеннан иң зур
рǩхмǩтлǩребезне газетабызны гамǩлгǩ
куючыларга: Нижгар татарларының
Региональ милли-мǩдǩни мөхтǩриятенǩ
һǩм «Мǩдинǩ» нǩшрият йортына юллыйбыз. Шулай ук чиксез рǩхмǩтлǩребезне
даими укучыларыбызга белдерǩбез. Сез,
кадерле миллǩттǩшлǩр, өлкǩбездǩ татар
телендǩ яңа гына туган икенче басманы
тиз арада үз иттегез. Аңлашыла, бар
өстенǩ бар яхшы. Лǩкин без һич кенǩ
дǩ беркемне дǩ кабатларга уйламыйбыз.
Үзебезнең йөзебезне, тематикабызны
булдырырга, гади халыкка якын, актуаль темалар күтǩреп чыгарга тырышабыз. Дөрес, кайвакытта материалларыбыз җирле түрǩлǩргǩ ошап та җитми,
ǩмма, ǩйткǩнемчǩ, без, беренче чиратта, гади халык ихтыяҗын кайгыртырга
тырышабыз. Газетабыз редакциясенǩ
килгǩн бер үтенечне дǩ кире какмадык,
безгǩ мөрǩҗǩгать итүчелǩргǩ хǩлебездǩн
килгǩн кадǩр ярдǩм иттек һǩм итǩрбез
дǩ.
Гомумǩн, «Мишǩр дөньясы»ның
редакция советы белǩн журналист
коллективының килǩчǩк планнары искиткеч зур. Шуларның берсе – газетаны Нижгар мишǩрлǩренеке генǩ түел, ǩ
бөтен Рǩсǩй мишǩрлǩре газетасы ясарга. Җаваплы кешелǩребез инде бүген
миллǩттǩшлǩребез яшǩгǩн регионнар
белǩн элемтǩгǩ чыгып, бу өлкǩдǩ кызыксынган иптǩшлǩр табып, алар белǩн
эшлекле сөйлǩшүлǩр алып баралар.
Форсаттан файдаланып, армыйталмый газета эшендǩ «кайнаучы»
хезмǩттǩшлǩремне һǩм барча укучыларыбызны кечкенǩ генǩ бǩйрǩмебез
белǩн тǩбрик итǩм, һǩммǩбезгǩ нык саулык, гаилǩ иминлеге, эшлǩребездǩ гел
уңышлар гына юлдаш булуын телǩп
калам.

Дамир Мөхетдинов,
«Мǩдинǩ» нǩшрият йорты
баш мөхǩррире
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2007 елның июнь аеннан чыга

Сафаҗай балалар бакчасы сабыйлары өчен сабантуй булды

Елның татлы
көннǩре... 3

Умартачы Ирфан абый
Халилуллин киңǩшлǩре

Маҗаралар җитǩрлек булды
Нижгар мөселманнарының Диния нǩзарǩте каршында уңышлы эшлǩп килүче Хǩйрия бүлеге
гамǩллǩре турында гел язып торабыз. 1 июньдǩ билгелǩп үтелǩ торган Балаларны яклау көнендǩ бу
бүлек җитǩкчесе Зөһрǩ ханым Идрисова ел саен ятим балалар өчен ни булса да оештыра: я теплоходта ял, я курчак театрында спектакль, я зоопаркка алып барып, балаларга бǩйрǩм ясый. Гадǩттǩ
бу көнне аларга бик матур тǩмле-татлы табын да корыла, күпсанлы бүлǩклǩр дǩ тапшырыла. ů
быел инде Салган балалар йортыннан 20 бала һǩм Кнǩген районыннан гаилǩлǩргǩ тǩрбиягǩ алынган 20 ятим бала өчен Кстово районында табигать кочагында урнашкан «Экстрим-ленд» маҗаралар
паркында ял оештырылды. Иртǩн килеп төшү белǩн балаларны яхшы гына ашаткач, алар6
ны ике төркемгǩ бүлеп, инструкторлар төрле уеннар оештырдылар. Спорт велосипедла-

Җǩннǩт
күбǩлǩклǩре
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Отышлы уен

Газетабызның
үткǩн
саннарында,
Уразавылда яшǩүче Чингизхан Азизов
«Могҗиза кыры»на барып автомобиль отып
кайтканын язган идек .
Аның бу уенда 30 мартта катнашып ВАЗ
автомобиле отканы билгеле булды, лǩкин 16
майда гына телевизор караучылар бу мизгелне үз күзлǩре белǩн күрделǩр. Нихаять,
4 июньдǩ Чингизхан абыйның отышын алып
кайтканын ишеткǩч аның белǩн очрашып бу
шатлыклы вакыйга турында сораштым.
– Мин педучилищеда эшлим, җан өчен
шөгыльлǩремнең бер төре кроссвордлар
төзү. Ике тапкыр аларны «Поле чудес»ка
да җибǩреп карадым тик җǩвап булмады.

Агымдагы елның 8 марты алдыннан тиз арада гына төзегǩнен кабат җибǩргǩн идем,
«30 мартта килегез», – дип чакыру килде.
Ул көнне безне телестудиядǩ уйнатып видеокамераларга төшерделǩр. Минем янымда
улым Ансар, киленем Динара һǩм оныкларым Камила белǩн Расула да барган иде.
Оныкларым анда «Я шагаю по Москве»
җырын да башкардылар. Шулай туры килде, машина оттык! Менǩ 4 нче июньдǩ машинаны бирделǩр, 13% салымы булачагын
да ǩйтеп җибǩрделǩр. Булсын, күп нǩрсǩгǩ
ышаныч югала барган чорда, бу дөрестǩн
дǩ могҗиза булды, – дип сөйлǩде Чингизхан
абый. Тарихыбызда онытылмаслык эз калдырган кеше исемен йөреткǩн абый, үзе дǩ
танылган шǩхесебез. Ул 1931 елда Грибан
авылында дөньяга килǩ, 1950 елда Кочко
Пожар педучилищесын,1957 елда Казан
дǩүлǩт пединститутының тарих факультетын
тǩмамлап, 1960 елда аспирантурага укырга
керǩ. Укытучы, мǩктǩп директоры, җǩмгый
эшлǩр хезмǩткǩре, тарих фǩннǩре кандидаты, доцент һǩм горурланылык якташыбыз да
Азиз улы Чингизхан абый!
ůнвǩр Камалетдинов
Фотода: Чингизхан абый оныклары
белǩн отып кайткан машина янында.
Автор фотосы.

Красноярск өлкǩсе мөфтие
Гаяз хǩзрǩт Фǩткуллинның
балалар турында вǩгазе

Шатлык
таратучы
ханым
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«Шатлык» клубы җитǩкчесе
Зилǩ Ахмадуллина турында мǩкалǩ

ТӨРЛЕСЕННůН
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Соңгы кыңгырау

CОҢГЫ КЫҢГЫРАУ – ЧЫГАРЫЛЫШ КЛАСС УКУЧЫЛАРЫ ӨЧЕН ЗУР ВАКЫЙГА. БУ КӨННЕ ҺůР МůКТůПТů БůЙРůМ РУХЫ ТАНТАНА ИТů. ПИЛЬНА РАЙОНЫНДАГЫ ТАТАР АВЫЛЛАРЫНДА БУ БůЙРůМ НИЧЕК ҮТТЕ СОҢ?
Мǩктǩп
биналары
бǩйрǩмчǩ бизǩлгǩн, ǩтиǩнилǩр
балаларының,
укытучыларның
бǩйрǩм
шатлыгын
уртаклашырга
мǩктǩпкǩ ашыгалар, бу тантанага аеруча ямь өстǩгǩн чǩчǩк
бǩйлǩмнǩре, үз иялǩрен көтеп,
тирǩ-якка хуш ис тараталар..
Музыка яңгырый, татар көе,
бөек Тукаебыз язган «Туган

тел» җыры... Быел Пильна
районында 134 укучы 11 нче,
ǩ 260 бала 9 нчы сыйныфны тǩмамлый. Мǩктǩплǩрдǩ
уку елы буенча район идǩрǩсе
башлыгы степендиясен алучылар да булды.
ů инде аерым мǩктǩплǩргǩ
килгǩндǩ, мǩсǩлǩн, Яңа Мочали
урта мǩктǩбендǩ 88 бала укый.
Аларның дүртесе, 11 сыйныф-

ны тамамлап, тормыш юлына аяк басачаклар. Хǩзерге
вакытта авыл мǩктǩплǩренең
күбесендǩ балалар саны кими
бара. Бу мǩктǩпкǩ дǩ агымдагы
елда беренче сыйныфка нибарысы 5 укучы гына килǩчǩк.
Петрякс урта мǩктǩбендǩ
108 бала белем ала, монда
чит теллǩрдǩн француз теле
өйрǩтелǩ. Биредǩ 6 укучы

мǩктǩпне тǩмамлый, кызганыч,
медальгǩ баручылары юк.
Сафаҗай мǩктǩбе матур
үрнǩклǩрнең берсе булып
тора. Бу мǩктǩптǩ 284 укучы белем ала. Килǩсе елда
39 укучы олы тормыш юлына аяк басар, ǩ быел 18 укучы килǩчǩккǩ юллама алачак.
Араларында медаль белǩн
тǩмамлаучылар да бар. 1-8
нче һǩм 10 нчы класс укучылары арасында 42 укучы
«4» һǩм «5» билгелǩренǩ
генǩ укый. Күчмичǩ калучылар бөтенлǩй юк. Укып
чыгучыларның
күпчелеге
институтларга
керергǩ
ǩзерлǩнǩлǩр, телǩклǩренǩ
ирешергǩ Ходай насыйп итсен!

Бер җөмлǩ белǩн

Син юллар чатында уйланып торасың,
Юлларың уң булсын, кояшлы,
Киңǩшле эш уңар,
Таркалмас, – ди халык.
Тыңла син юл алды
киңǩшем.
Иң олы киңǩш шул:
Син, балам, кеше бул!
Кешелек зур итǩ кешене.
Кешене матур да, батыр
да ясаган
Иң күркǩм сыйфат бит –
Кешелек!

МůДůНů халкы Мǩскǩүдǩ
яшǩүче эшмǩкǩр авылдашлары Икрǩм Мөхǩммǩтҗановка,
туган авылына өр-яңа янгын
сүндерү машинасы бүлǩк
иткǩне өчен, зур рǩхмǩтлǩрен
белдерǩлǩр.

ůнвǩр Нǩбиуллин
Фотода:
Петрякс
мǩктǩбенең чыгарылыш сыйныфы укучылары.
Автор фотосы

Сабыйларга сабантуй
Халкыбызның иң кадерле һǩм
көтеп алган бǩйрǩмнǩрнең берсе,
һичшиксез, сабантуй бит инде.
Нǩкъ менǩ шуны күздǩ тотып,
гореф-гадǩтлǩребез, йолаларыбыз
белǩн балаларны якыннан таныштыру, тǩрбиянең нǩтиҗǩлелеген
арттыру
нияте
белǩн
дǩ
Сафаҗайның балалар бакчасы
тǩрбиячелǩре һǩр елның май ае
ахырында балалар өчен сабантуй
оештыралар. Агымдагы елда да,
берничǩ көн ǩзерлǩнгǩннǩн соң,
31нче майда, бакча хезмǩткǩрлǩре
сабантуй бǩйрǩме оештырып, балаларны шатландырырга тырыштылар. Бу бǩйрǩмдǩ мǩйдан батырларына, нǩни балаларыбызга,
бүлǩклǩр дǩ хǩзерлǩнеп куелган
иде. Призлар Рөстǩм Сабитов
һǩм Рамил Османов ярдǩме белǩн
алынганнар.
Сүз уңаенда шуны да ǩйтеп
узасы килǩ, бу бакчада 75 бала
тǩрбиялǩнǩ, үткǩн елны монда
спонсорлар ярдǩме белǩн 500 мең
сумлык ремонт эшлǩнгǩн иде.
Бакча җитǩкчесе итеп ůлфия ханым Аймалетдинова билгелǩнгǩч,
бакчаның, ǩйтерсең, икенче сулышы ачылды. Ярдǩм итүчелǩр дǩ
табыла, хезмǩткǩрлǩрнең дǩ активлыгы артты.
Бакчада
с абантуй
бǩйрǩме иртǩнге сǩгать 10 да
«ůссǩллǩмǩгалǩйкем» дип аталган җыр белǩн башланып китте.
Нǩкъ чын сабантуйдагыча, кашыкка йомырка куеп, капчык киеп,
су чилǩклǩре тотып йөгерүлǩр,
эстафета һǩм башка уеннар булды.
Җиңүчелǩргǩ призлар тантаналы

ЗУР
РБИШЧАда
12
июльдǩ зур Сабантуйда Зǩйнǩп
белǩн Зөфǩр Биляловлардан
гайре тагын күпсанлы татар эстрадасының талантлы
яшь артистлары зур концерт
бирǩчǩклǩр, ǩ оештыручылар милли бǩйрǩмебезнең төп
бүлǩге итеп “иномарка” куймакчы булалар.
ПЕЧů егете, Сергач район
үзǩк хастаханǩсенең терапия
бүлеге мөдире, Нижгар татармишǩрлǩренең III съезды делегаты Руслан улы Ринат Айсин
Кызыл Октябрь район үзǩк
хастаханǩсенең баш табибы
итеп билгелǩнде.

ТАТАР
МОКЛОКАСЫ
урта мǩктǩбе өлкǩ программалары кысаларында мǩгариф
учрежденияǩренǩ ярдǩм итү
акциясе буенча яңа “Мǩктǩп
автобусы”на ия булды.
Н.НОВГОРОД өлкǩсенең
татарлар компакт яшǩгǩн алты
районның алты авылына 10
июньнǩн 26 кадǩр иҗади десант килеп, күренекле якташыбыз, татар халкының бөек
җырчысы Рǩшит Ваһапов турында кино күрсǩтǩчǩклǩр,
концерт бирǩчǩклǩр һǩм авыл
китапханǩлǩренǩ
китаплар
бүлǩк итǩчǩклǩр.
КАМКА, Кочко Пожар балалар бакчалары районда игълан ителгǩн “Җǩйге шǩһǩрчек”
конкурсында актив катнашалар.
САФАҖАЙ,
Семочки,
Суыксу, Кочко Пожар хоккей сөючелǩре агымдагы
айда иптǩшлǩрчǩ очрашулардан мǩхрүм ителделǩр:
сǩбǩбе – Сергачның “Лидер”
физкультура-сǩламǩтлǩндерү
комплексында бозны яңача
туңдырмакчылар.
КЕЧЕ РБИШЧА укучылары Уразавылда традицион
була торган Кече сабантуйда актив катнашып, гомумкоманда нǩтиҗǩлǩре буенча төп
мǩктǩплǩр арасыннан беренчене яуладылар.
КЫЗЫЛ ОКТЯБРЬ районында быел урта мǩктǩпне
153, ǩ төп мǩктǩпне 155 укучы
тǩмамлый.

рǩвештǩ тапшырыла барды. Менǩ,
ниһаять, бǩйрǩмне алып баручы
Нǩкия ханым Якубова: «Көрǩш
башлана», – дип белдерү ясагач, бǩйрǩм мǩйданы алкышларга күмелде. Спорт ярышларының
тǩртибе белǩн Найлǩ ханым
Фǩйзрахманова һǩм Ринат Сабитов
таныштырдылар.
Көрǩш балаларның яшьлǩрен
һǩм авырлыкларын күздǩ тотып
оештырылды.
Милли
көрǩшебезнең остасы, танылган
мǩйдан батыры Ринат абыйла-

ры да килеп, киңǩшлǩре белǩн
ярдǩм итүе балаларга дǩрт һǩм
көч өстǩде, алар чын егетлǩрчǩ
көрǩшергǩ, төрле алымнар кулланырга тырыштылар. Бǩйрǩм
ахырында мǩйдан батырлары да,
приз иялǩре дǩ билгеле
булды. Алар Салават Насретдинов,
Вахит
Сулейманов,
Илдус
Аймалетдинов, Ислам Османов,
Булат Сулиманов, Илнур Ахатов,
Рафик Вилданов һǩм башкалар. Илдус Аймалетдинов белǩн
Булат Сулимановка «матур

көрǩшүчелǩр» буларак та призлар
тапшырылды.
Бǩйрǩм тǩмамланды, тик озакламый зур сабантуйлар башлана,
инде бу бакча балаларына анда бар
да таныш булыр, батырраклары
ǩле көчлǩрен дǩ сынап карарлар.
Килǩчǩктǩ бу нǩни гражданнарыбыз милли көрǩшебезне тагын да
баетырлар, миллǩтебезне тирǩякка танытырлар ǩле.
ůнвǩр Камалетдинов
Автор фотосы

МӨТЕРАВЫЛ башлыгы
ǩйтүенчǩ, авылны төзеклǩндерү
айлыгында молодёжный посёлогында да шактый чисталык урыннаштырылган: быел
шушы посёлокта булган ике
унсигез фатирлы йортка су
үткǩрү эшлǩре башкарылачак.
СЕРГАЧ районы, бердǩнбер
район, кайда татарлар компакт
яшǩп тǩ быел сабантуйлар
күренми, ахыр чиктǩ, бу хакта
бернинди дǩ белдерүлǩр ǩлегǩ
булганы юк.
Олег Хөсǩинов ǩзерлǩде
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АВЫЛЛАРДА
Фотофакт
4 июньдǩ җир пайлары мǩсьǩлǩсе буенча сходка җыела башлаган Кочко Пожар
халкын җирле клуб каршында авыл башлыгы түгел, ǩ ике машина белǩн килгǩн
милиция хезмǩткǩрлǩре каршылап торды.
ů иң сǩер булганы һǩм аңлашылмаганы
– клуб ишеге бикле иде. Авыл администрациясе башлыгыннан: «Ни сǩбǩпле
клубны ачмыйсыз?» – дип сорагач, ул:
«Район башлыгы кушмады;» – дип кенǩ
җаваплады.
Менǩ шулай алтмышлап кеше бер
урында шактый таптанып торгач, җыелган
халыкка бер-ике авылдаш тǩмам урамда

Клубны милиция саклады
җир пайлары турында кайбер аңлатмалар
бирде. Дөрес, аннары СПК рǩисе дǩ чыкта халык каршына. Колхоз сейфында
халыкның җир пайлары таныклыклары
рǩсми теркǩлү үтмичǩ еллап хǩрǩкǩтсез
ятып торган мǩсьǩлǩ буенча ниндидер
аңлатмалар бирергǩ тырышты. Имеш, бу

өлкǩдǩ эшлǩр дǩ алынып барыла. Лǩкин
вакыт көтми. Килǩсе елның январенǩ күп
калмады инде. Шул вакыт эчендǩ җир
пайларыбызның «язмышын» хǩл итмǩсǩк,
без алардан ваз кичǩчǩкбез. Тагын шунысы да аңлашылмый: ник колхоз рǩисе пайлар буенча гомум җыелышны 23 июльгǩ

билгелǩгǩн? Белдерүне район газетасының
шимбǩсенǩ бирсǩлǩр, 7 июльдǩ үк мөмкин
иде бу җыелышны уздырырга. Һǩрхǩлдǩ,
вакыт тарту – халык файдасына түгел.
Безнең авылда милиция катнашы
белǩн менǩ икенче җыелыш шулай урамда
башланмас борын тǩмамланды да.

Елның татлы көннǩре...
Хөрмǩтле газета укучылар! Бу
язмада мин иң мактаулы һөнǩрлǩрнең
берсе булган умартачы хезмǩте турында язарга булдым. Балның
сǩламǩтлек өчен кирǩкле һǩм файдалы ашамлык булуы беребезгǩ дǩ
яңалык түгел, бигрǩк тǩ хǩзерге
көнкүрештǩ. Кибеттǩн, базардан алган ашамлыкларның күбесе ышанычлы түгел, я ясалма, я охшатып
эшлǩгǩн була. ů инде умарта кортларында алдау юк, алар чын нектар
ташый, аның суын җиллǩтеп чыгара
да балга ǩйлǩндерǩ.
Укучым, бал да төрле була дип
ǩйтергǩ ашыкма. Түбǩндǩрǩк сезгǩ
чын балның нинди икǩнен Сафаҗай
авылында яшǩп, гомер буе умартачылык белǩн шөгыльлǩнүче Ирфан
абый Халилуллин мавыктыргыч
итеп сөйлǩп бирер. Умарта кортлары табигатьтǩ булган иң серле җан
иялǩренең берсе. Ерак тарихка күз
салсак, бу хакта шактый күп язылган һǩм бик кызыклы гына фактлар
табарга була. Безнең якларда умартачылык белǩн моннан ике-өч мең
еллар элек шөгыльлǩнǩ башлаганнар. А. Якубовский һǩм Б. Греков
кебек тарихчыларның язмаларында Болгардан Хорезмга бара торган
сǩүдǩ ǩйберлǩре арасында бал белǩн
балавызның иң кыйммǩтле товар
булуы хакында ǩйтелгǩн. Гомумǩн
алганда, бал кортлары адǩм баласы
дөньяга килгǩнче миллион еллар элек
яралган дип фаразлыйлар галимнǩр.
Иң борынгы халыклар тормышында
да умарталар ǩһǩмиятле урын тотканнар. Мǩсǩлǩн, борынгы Мисыр
иленең гербында умарта корты сүрǩте
булганы билгеле. Алар бу кортларга
батырлык, дошманга аяусыз булу, чисталык һǩм тǩртип символы итеп караганнар. Борынгы Һиндстанда да бал
кортларын Аллаһының иң рǩхмǩтле
затлары итеп санаганнар. Хǩтта совет дǩүлǩтендǩ дǩ умартачылыкка
зур ǩһǩмият бирелгǩн. Мǩсǩлǩн, 1919
нчы елда В. Ленин, илдǩ хǩлиткеч
мǩсьǩлǩлǩрнең күп булуына карамастан, умартачылыкны үстерүгǩ багышланган декретка кул куя. Анда бу
юнǩлештǩ эшлǩүче хуҗалыкларга һǩм
шǩхси кешелǩргǩ махсус налоглар салынмаска тиеш, бу карарны бозучы
түрǩлǩр җавапка тартылачак диелгǩн.
Сүз уңаенда шуны да ǩйтеп узасы
килǩ: Ватиканда «Атимонди» халыкара умартачылар оешмасы бинасында рус галиме Петр Прокоповичның
«умартачылык тик зирǩк акыллылар
шөгыле» дигǩн сүзлǩре язылган. Ул
1775-1850 елларда яшǩгǩн һǩм нибары ике булышчы белǩн 600 гǩ якын
умарта гаилǩсе асраган.
Умарта кортларының бакчачылыкта, авыл хуҗалыгында уйнаган роле турында ǩйтеп тǩ торасы юк. Алар, чǩчǩктǩн чǩчǩккǩ ку-

нып, серкǩлǩндерү эшен башкаралар. Билгеле, умартачылык һөнǩре
җиңеллǩрдǩн түгел, махсус белем һǩм
сабырлык талǩп итǩ. Күзǩтү буенча, бу эш белǩн чын күңелдǩн мавыккан кешелǩр генǩ шөгыльлǩнǩ.
«Беренчедǩн, ул һаман айнык, чиста,
миһербанлы, җитез һǩм эшчǩн булырга тиеш», – дип ǩйтеп куйды минем
ǩңгǩмǩдǩшем Ирфан абый да. Озак
еллар бу хезмǩт белǩн шөгыльлǩнүче
йорт иялǩренең тормышлары да ничектер төзек, каралтылары җиренǩ
җиткереп эшлǩнгǩн, һǩр урында
тǩртип. Менǩ Ирфан абыйның йорты
да сокланырлык, һǩр урында чисталык, барысы да тыныч тормышта
яшǩүне күздǩ тотып төзелгǩн дияр
идем. Халилуллиннар сөйлǩве буенча, умартачылык аларның нǩселдǩн
килгǩн һөнǩрлǩре икǩн, хǩтта Ирфан
абыйның хатыны Сǩлимǩ Абдылхай
кызының гаилǩсе дǩ умарталар асраган.
– Миңа һөнǩрем ярдǩмче булды, кǩлǩшемне өйрǩтеп тǩ торасы
булмады, туйның икенче көненнǩн
үк умарталар янына күчтек, – дип
шаяртып алды Ирфан абый.Чынлап
та, нǩсел һөнǩре булып чыга шул, бу
гаилǩнең ерак бабайлары Айбулат 19
нче гасыр башларында ук тирǩ-якка
билгеле умартачы булган. Сафаҗай
тарихчысы Ситдик бǩн Якуп авыл
тирǩлǩрендǩ куе урманнар булуы турында язып калдырган. ůле бүгенге
көндǩ дǩ «Каршы куак» дип аталган җирдǩ ул вакытта юкǩлеклǩр шаулаганы да, шул урманда Айбулат
бабайның умарталар асраганы да
билгеле. Ул, умарталарына кышлау
җайланмалары төзеп, аларны шунда
ук кышлата, саклый торган булган,
берүзе 40 ка якын умарта гаилǩсе
асраган.
Билгеле булганча, колхозлашу
башланган елларда бу төзек тормышлы гаилǩ анда керергǩ ашыкмаган.
Ирфан абыйның ǩтисе Халилулла
ůһлиулла улы Айбулатов 1936 елда
гына үзенең умарталары белǩн колхозга язылган. Ул 1952 елга кадǩр
колхозда умартачы булып хезмǩт итǩ.
Кече яштǩн үк ǩтисенǩ булышып
үскǩн Ирфанны, хǩрби хезмǩттǩн кайтуга, колхоз идарǩсе ǩтисе урынына
умартачы итеп билгели.
– Ул вакытта колхозыбызның рǩисе
Исмагыйль абый Мөххǩмǩтҗанов
иде, ул бу юнǩлешкǩ аеруча ǩһǩмият
бирде, кортларны кышлату өчен,
хǩтта идарǩ бинасының астында
урын тǩкъдим итте. Җǩй башыннан кышка кадǩр умарталарны колхоз бакчасында асрадык, 70 гаилǩгǩ
кадǩр җитте умарталарыбыз. Һǩр оядан 25-30 килога кадǩр бал ала идек.
Мөнир Амалев бакчачы иде, миңа да
булышкалады. Колхозчыларга һǩр
елны эш хакына карата бал бирделǩр.

Кызганычка каршы, төрле сǩбǩблǩр
аркасында колхоз умарталарны
бетерергǩ мǩҗбүр булды. Умарта
гаилǩлǩрен колхозчыларга саттылар.
Бу хǩл 1976 елда булды. Бик күп колхозчы умартачыга ǩйлǩнде, тик берике хуҗалыкта гына умарталар сакланып калды. Безнең гаилǩбез умарта
асраудан туктамады, мин колхозда
карасам, өебездǩ Сǩлимǩ апагыз балалар белǩн бергǩлǩшеп умарталарны
саклап калырга тырыштылар. Ходайга
мең шөкер, төрле чирлǩр чоры булып
алса да, саклап калдык. Бүгенге көндǩ
умарта авыруларына каршы төрле дарулар бар, тик мин бабайлар кулланган үлǩннǩр белǩн дǩваларга тырышам. Аларны табигатьтǩн аерырга
ярамый. Умартачыдан башка да зыян
китерүчелǩр җитǩрлек. Мǩсǩлǩн, колхоз идарǩсе җиргǩ төрле химикатлар сибǩ, хǩтта алдан кисǩтү дǩ юк,
бǩрǩңгегǩ сипкǩн даруларның да зыяны бик күп бит, – дип гарьлǩнеп алды
умартачы.
Ирфан абыйның соңгы сүзлǩренǩ
ǩһǩмият бирергǩ иде, химикатлар,
дарулар сибǩр алдыннан умартачыларны кисǩтеп куйсалар, Аллаһы
Тǩгалǩнең адǩм баласына эшчǩнлек
үрнǩге, сǩламǩтлек чыганагы итеп
яраткан бу изге җан иялǩренең
үлемнǩрен бөтенлǩй туктатып булмаса да, киметергǩ хǩлебездǩн килǩ.
Кызганычка каршы, «кеше күп –
адǩм сирǩк» дигǩн татар халкының
ǩйтемен искǩ төшерегǩ туры килǩ,
тирǩ-ягыбызга битараф булып яшибез шул, сǩламǩтлек чыганагын саклыйсы иде, җǩмǩгать!
Менǩ Ирфан һǩм Сǩлимǩ
Ха лилуллиннар
гаилǩс е
яшǩешлǩрендǩ үз урыннарын дөрес
билгелǩгǩннǩр диясе килǩ. Кешелǩргǩ
файдалы эш эшлилǩр, шул арада 4
бала асрап үстергǩннǩр, укытканнар,
һөнǩр алу юлларын булдырганнар,
оныкларын тǩрбиялǩүдǩ булыша-

лар. Бүгенге көндǩ дүрт баласы да
гаилǩле.
– Оныкларыбыз да җидǩүлǩр
инде, Ходай һǩркайсыбызга исǩнлек
бирсен, рǩхǩтлǩнеп, сөенеп яшибез.
Менǩ Ирфаным белǩн илле елдан артык бергǩлǩшеп умарталар карыйбыз.
Ике кызыбыз, бер малаебыз гаилǩлǩре
белǩн Мǩскǩүдǩ яшилǩр, яныбызда улыбыз Вǩлит, ике оныгыбыз.
Киленебез Алсу бик уңган, тǩртипле
булды, тату яшибез, – дип Сǩлимǩ
апа да шатлыгы белǩн бүлеште.
–
Сөйлǩвегез
буенча
яшьлǩрегезнең аермасы шактый ук,
икегез дǩ умартачы гаилǩсеннǩн, ничек табыштыгыз соң? – дигǩн, ярым
шаяртып биргǩн соравыма каршы:
– Ирфанны авылда белмǩгǩн кеше
юк иде, гармунчы, мǩзǩкче, ул ǩле
шигырь остасы да бит. Мин зур конкурсны җиңеп чыккандай булдым ул
чакта, мотацикл түгел сирǩк кешедǩ
велосипед булган чорда, коляскалы
Ирбит мотацикылы алган иде... ǩнǩ,
сиксǩн яшендǩ булуына карамастан,
ǩле дǩ яшь егет кебек, лǩбаса. Шул
тирǩдǩ басып торган Ирфан абый
шаяртып:
– Кечкенǩ эт һаман «кискыс» инде
ул, яшь күренүдǩ балның да файдасы бардыр шул, – дип, үзенең буен
яшерергǩ тырышып йөргǩннǩрен дǩ
сөйлǩп, шаяртып алды.
Мин аны темабызның асылына
кайтару нияте белǩн:
– Сезнеңчǩ балның ниндие яхшырак соң? – дип сорадым. Ирфан
абый:
– Чǩчǩк балы төрле чирдǩн файдалы, йогышлы микробларга каршы
торуны арттыра. ů менǩ карабодай
балы кан азлыктан интегүчелǩр өчен
бик файдалы. Безнең халык телендǩ
аеруча бǩялǩнǩ торган юкǩ балы,
кызганычка каршы, һǩр елны булмый. Мǩсǩлǩн, бездǩн ерак та булмаган урман юкǩлǩре беркайчан да

нектар бүлеп чыгарганы юк. Безнең
якларда күбесенчǩ, юкǩ балы дип,
донник балын алалар. Бу балларны тǩмнǩре белǩн генǩ аерып була,
чөнки донник балы ǩчерǩк була, ул
ашказаны эшлǩмǩгǩндǩ кулланылына. Кузаклык балы ике төстǩ була,
бу бал сыек чагында үтǩ күренмǩле,
балалар өчен бик файдалы, йокысызлыктан җǩфаланганда, бөер авыртканда файдаланыла. Безнең якларда
соңгы елларда люцерна балы күренǩ
башлады, бу бал тиз утыра, бавыр
авыртканда файдалы. Тагын башка
төрлǩре дǩ бар ǩле балларның. Шуны
ǩйтеп китǩсе килǩ, чиста чǩчǩк балы
гына берничек тǩ була алмый, чөнки
умарта корты төрле җирдǩн нектар
ташый. Умарта кортларының файдасы бал гына түгел, аннан башка да
бик күп кирǩкле ǩйберлǩр бирǩлǩр.
Мǩсǩлǩн, ǩнкǩ сөте, дөньяда бу матдǩ
белǩн тиңлǩшерлек башка ашамлык
юк. Чǩчǩк серкǩсе (перга) кан азлыктан интегүчелǩр өчен бик файдалы.
Прополисның файдасы турында да
бик күп сөйлǩргǩ була, кыскасы, ул
бик көчле антибиотик!
Умарта кортының агуын безнең
бабайлар да кулланганнар, буыннар
сызлаудан файдалы, – дип сөйлǩде
олы тǩҗрибǩ иясе.
– Умартачылык һөнǩрен сайлаучыларга нинди тǩкъдимнǩрегез,
киңǩшлǩрегез булыр? – дигǩн соравыма каршы Ирфан абый:
– Беренчедǩн, табигатьне яратырга кирǩк, умартачы булыйм дисǩң,
умарталар белǩн бергǩ, бер ритмда,
аларны җаның-тǩнең белǩн тоеп
эшлǩргǩ кирǩк. Умартаны керем алыр
өчен генǩ түгел, җан рǩхǩте өчен дǩ
асрарга кирǩк. Инде шикǩр ашатып
бал алган умартачының эше озакка
бармый, аларга һǩрвакыт чын нектар
балы кирǩк. Кортларның чирлǩве нǩкъ
шушы кагыйдǩлǩрне бозудан башлана да, чир килгǩч, туктату читен була,
– дип фаразлады умартачы.
Бу ǩңгǩмǩ уйланырга мǩҗбүр итǩ,
дөрестǩн дǩ, адǩм баласы табигатьтǩн
ераклаша бара кебек, чөнки ял итǩргǩ
барган урынын пычратып китǩ; кая
телǩсǩ, шунда чүп-чарын ташлый;
җирне-суны агулый, аннары шул ук
һаваны сулап авырый...
Менǩ шушы кечкенǩ генǩ умарта кортларының яшǩү рǩвешлǩрен,
тырышлыгын, чисталыгын күреп тǩ,
күп нǩрсǩлǩргǩ өйрǩнеп була бит.
Югарыда язып үткǩнчǩ, кешелек
дөньясыннан бик күпкǩ иртǩрǩк яратылган бал кортларының эшчǩнлегенǩ
карап, адǩм баласы үрнǩк алсын иде.
- Ходай яраткандыр бит бу җан
иялǩрен, - дип уйлаучылар да бар
арабызда, мондый кешелǩрнең саны
да, югарыда язып үткǩн гади, эшчǩн,
тǩртипле гаилǩлǩр саны да арта барсын иде.
ůнвǩр Камалетдинов
Фотода:
Сǩлимǩ
Ирфан
Халилуллиннар, алтын туйларында.
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Җǩннǩт күбǩлǩклǩре
Җǩннǩт күбǩлǩклǩре
ůс-сǩламү вǩ рǩхмǩтуллаһи
вǩ бǩрǩкǩтүһү! Аллаџ Тђгалђгђ
бљтен шљкерлђребез џђм
сљекле
Пђйгамбђребез
Мљхђммђд галǩйһиссǩламгǩ
ђйткђн салават-шђрифлђребез
вђ хђер-догаларыбыз булсын.
Хөрмǩтле абыйлар, апалар,
мөселманнар!
1 июнь «Халыкара балаларны яклау көне» дип билгелǩнгǩн
көн. Бу көнне бөтен дөньяда
балалар проблемаларын чишү
максаты белǩн төрле чаралар,
акциялǩр уздырыла.
1959 елның 20 ноябрендǩ
ООН 10 пункттан торган балалар хокугы резолюциясен кабул
итте:
1. Бала исемгǩ хокуклы.
2. Бала куркынычсызлыкка
хокуклы.
3. Бала дǩвалануга хокуклы.
4. Бала белем алырга хокуклы.
5. Бала күңел ачарга хокуклы.
6. Бала спорт белǩн
шөгыльлǩнергǩ хокуклы.
7. Бала тǩрбия алырга
тиеш.
8. Ата-аналар балалар алдында җаваплы.
9. Ата-аналар һǩм хөкүмǩт
балага сǩламǩт тормыш алып
бару мөмкинлеген тǩэмин
итǩргǩ тиеш.
10. Балага хезмǩтне саклау
тǩэмин ителергǩ тиеш.
Мөселманнар өчен 1 июнь –
ул гадǩттǩге көн, бǩйрǩм һǩм
истǩлекле көн түгел. Лǩкин моңа
игътибарыбызны юнǩлдерегǩ
һǩм сорау бирергǩ кирǩк:
нишлǩп барлык иллǩр ǩлеге
резолюцияне (социаль-мǩдǩни
традициялǩрне исǩпкǩ алган
төзǩтмǩлǩр белǩн) кабул итте?
Халыкара балаларны яклау
көне – нǩрсǩ турында сөйли
бу көн, нǩрсǩгǩ багышланган?
ůлеге көнне аерым билгелǩп
узу балалар һǩм аларның хокуклары сакланмаганны аңлата.
Ул балаларның хокуклары

чиклǩнгǩн, кимсетелгǩн булу,
аларны төрлечǩ җǩберлǩү фактлары күп икǩнне күрсǩтǩ. Болар
барысы да тǩрбиядǩн башланып китǩ, олылар үзлǩренең
финанс язмышларын кайгыртакайгырта, балаларының белем
алу, ял итү, яшьтǩшлǩре белǩн
аралашу, физик һǩм рухи яктан үсү мөмкинчелеклǩрен
тартып алалар. Моңа үрнǩк
итеп, күп җирлǩрдǩ мǩдǩният
йортлары ябылуны китерергǩ
була. ů бу мохтаҗ гаилǩдǩге
бала үзе телǩгǩн түгǩрǩклǩргǩ,
үзенǩ ошаган һөнǩре белǩн
шөгыльлǩнǩ ала торган урыннан мǩхрүм калу дигǩн сүз.
Хǩзерге вакытта шǩһǩребезнең
бер районында – Зеленая рощада шундый йортны ябу турында бǩхǩс бара, чөнки яңа хосусый милек иялǩренǩ мондый
төзелешлǩрне балалар иҗаты
өчен бирүнең бер файдасы да
юк.
Шǩһǩрдǩ төрле парклар,
скверлар төзү планнары турында күп ишетǩбез, күпмедер
вакыт үткǩч шундый урыннардан узганда парк, скверлар урынында – яңа төзелеш урынын
күрǩбез. Шǩһǩрне яшеллǩндерү,
ямьлǩндерү турында берниди
сүз бармый, ǩ безнең балалар
ул вакытта юл кырыенда булган
кечкенǩ генǩ балалар почмагында уйнап, күңел ачарга мǩҗбүр.
Бүгенге көндǩ без балаларыбызны тыныч кына урамга да
чыгара алмыйбыз. Мисал итеп
5 яшьлек Полина Малькованың
тарихын гына искǩ алыйк.
Ниндидер бер маньяк үзен бу
баланың тормышын өзǩргǩ хокукы бар дип саный һǩм үзенең
пычрак эшен башкара. ů бит ул
бала урынында башка бер бала,
сезнекеме, минекеме булуы да
мөмкин! Шундый заман килде, балалар тыныч кына урамда уйный ала дип уйларга да
мөмкин түгел. ůхлакый пычраклык белǩн көндǩлек танышып
барган бала, барлык нǩрсǩгǩ
ышанып, тирǩ-юнь белǩн, дөнья

белǩн танышып кына килǩ торган бала, кечкенǩдǩн зур психологик травмаларга дучар була.
Болар
барысы
да
җǩмгыятьнең азгынлыгы, безнең
арабызда булган иң яклаучысыз, ярдǩмгǩ мохтаҗ балалар хокугын һǩм тойгыларын
хөрмǩт итмǩү турында сөйли.
Балаларга карата булган мондый караш үсеп килүче буынның
физик һǩм мораль-ǩхлǩкый саулыгына зыян китерǩ.
Аллаһ Тǩгалǩ җир йөзенǩ Үз
илчелǩрен җибǩргǩндǩ, аларга
ничек яшǩү, нǩрсǩгǩ омтылу һǩм
хаталардан ничек саклану белеме дǩ биргǩн. Исламда баларны саклау, яклау да каралган.
Шаригать буенча Аллаһ Тǩгалǩ
булдырган җан иялǩренǩ зыян
салу тыелган. «И Миңа иман
китергǩннǩр! Үзегезне һǩм якыннарыгызны уттан саклагыз!». Бу
Аллаһ Тǩгалǩнең ǩмерлǩрен
башкару, Аның тыйганнарыннан тыелу, балаларыңны да
шуңа өйрǩтү дигǩн сүз. Аллаһы
Тǩгалǩ тарафыннан һǩрберебез
ут күрер дип алдан хǩл итеп куелган! Тик тǩкъвалык, ǩдǩплелек

Мǩктǩплǩргǩ дин кирǩк түгел
Хǩзерге вакытта мǩктǩплǩрдǩ мǩҗбүри рǩвештǩ ОПК (основы православной культуры)
укыту турында сүз бара. Бу турыда без элек тǩ кайбер мǩкалǩлǩрдǩ берничǩ мǩртǩбǩ кагылган
идек инде. Дөньяви мǩктǩплǩрдǩ дин укыту кирǩкме, юкмы? Шул турыда урта мǩктǩп укытучылары, дин ǩһеллǩре фикерлǩре белǩн таныштык. Шуларның берсен сезгǩ тǩкъдим итǩбез.
Дөньяда бик күп гасырлардан
бирле диннǩр арасында каршылык бара. Һǩрбер дини идеология
үз ягына күбрǩк кешелǩрне тартырга (аударырга) тырыша. Мин
үзем татар кешесе, мөселманлык
кануннары (нигезлǩре) миңа бик
якын. Лǩкин мин мǩктǩплǩргǩ дин
дǩреслǩре кертүгǩ каршы: православие дǩреслǩре дǩ, мөселман,
иудаизм, буддизм һǩм башка дин
дǩреслǩре дǩ мǩктǩплǩрдǩ укытылырга тиеш түгел
Беренчедǩн, бу дини каршылыкларны көчǩйтǩчǩк, чөнки
хǩзерге мǩктǩплǩрдǩ төрле миллǩт
балалары укый. Һǩрбер бала атаана сүзен тыңлап үсǩ. Мǩсǩлǩн,
хǩзер православие дǩреслǩре
мǩктǩплǩрдǩ укытыла башлады,
ди. ů класста башка динне тотучы балалар да утыра. Алар бу
дǩреслǩр турында ǩти-ǩнилǩренǩ
сөйлǩячǩклǩр. Аннары башка ǩти-

ǩнилǩр үз дин дǩреслǩрен укытуны сорый башлаячаклар, ǩ рөхсǩт
бирмǩсǩлǩр? Моннан нǩрсǩ килеп чыгуны күз алдына китерергǩ
дǩ куркыныч бит. Бǩлки, диннǩр
арасында каршылык тудыру
кемнǩргǩдер кирǩктер, бу бит
Россияне җимерүгǩ китерǩчǩк.
Бер динне генǩ 1 урынга кую – ул
бит демократия түгел, самодержавие дип атала. Россия демократик
ил булып санала, ǩ православиене
алга сөрү халыклар арасында даиманлык тудырачак, ни өчен шуны
аңларга телǩмилǩр икǩн?
Икенчедǩн, мǩктǩптǩ дин
дǩреслǩре кертелǩ башлау –
мǩктǩпне чиркǩүгǩ, мǩдрǩсǩгǩ
яисǩ мǩчеткǩ ошата башлаячак.
Дини укытуларны гомер-гомергǩ
татар авылларында муллалар, ǩ
русларда поплар, дьяконнар, монахлар алып барган. ů хǩзер алар
мǩктǩплǩргǩ килǩ башлаячак.

Дини укыту белǩн дөньяви укыту
аерым булырга тиеш. Аның өчен
«Якшǩмбе мǩктǩплǩре» эшли.
Телǩгǩн бала укудан буш вакытта
барып укый ала. Телǩгǩн ата-ана
баласы белǩн үзе дǩ дини сабак
алсын иде.
Өченчедǩн, безнең мǩгърифǩтчелǩребез дǩ мǩдрǩсǩлǩрдǩ
дини укыту белǩн бергǩ дөньяви
укытуны кертүне талǩп иткǩннǩр.
Һǩм акрынлап-акрынлап дин
дǩреслǩренǩ бирелгǩн сǩгатьлǩр
кими барган, дөньяви предметлар
күбрǩк укытыла башлаган – татар
кешелǩре прогресска йөз белǩн
борыла башлаганнар. ů хǩзерге
балаларга информация бик күп
бирелǩ: һǩрбер өйдǩ компьютер,
DVD, тагын ǩллǩ нǩрсǩлǩр.
Шуларга тагын дин дǩреслǩре
өстǩп, балаларның башларын
«авырттыру» кирǩкме икǩн?
Дүртенчедǩн, дини тǩрбия, иң

һǩм Алладан курку җǩза бирүдǩн
сакланып калырга ярдǩм итǩр.
Шуның өчен без үзебезнең
нǩфсебезне тыеп, тǩрбиялǩп,
Раббыбыз тарафыннан куелган
хокукларны бозмыйча, балаларыбызда ǩдǩплелек сыйфаты
тǩрбиялǩп үстерергǩ тиешбез.
Исламның
бала
тууын
һǩм аның саулыгы турында кайгыртуы, ул шулай ук
мөселманнарның физик һǩм
мораль көчен саклап калу.
Кешегǩ тǩн саулыгы гына түгел,
ǩ кешелǩргǩ булган оптимистик
караш тǩрбиялǩүдǩ акыл саулыгы тǩэсир итǩ. Кешенең бөтен
яклап камил бүлып үсешендǩ
тǩрбия зур ǩһǩмияткǩ ия.
Пǩйгамбǩребез галǩйһиссǩлам ǩйткǩн: «Бала мөселман
булып туа, аннан инде атаанасы аны яһүдиме и христианмы итеп тǩрбияли». Шуңа
күрǩ дǩ тǩрбия зур ǩһǩмияткǩ
ия. Тǩрбия бирү бала туганчы
башланып китǩ һǩм үлгǩч кенǩ
тǩмамлана. Тǩрбия – ул белем,
сǩлǩт, тǩҗрибǩ, күнегү җиткезү.
Тǩрбия һǩм белем бирү берберсе белǩн бǩйлǩнешкǩн, һǩм

беренче чиратта, балага гаилǩдǩ
бирелергǩ
тиеш.
Алланың
берлегенǩ ышану, гөнаһ кылмау –
баланың йөрǩгендǩ булырга тиеш.
Андый фикерлǩргǩ мǩктǩптǩ генǩ
ышандыра башлау – соңга калу
түгел микǩн?
Бишенчедǩн, ǩ бǩлки баланың
телǩген сорап караргадыр? Аңа
шундый дǩреслǩргǩ йөрергǩ
кирǩкме икǩн, аның телǩге бармы икǩн? Телǩмичǩ укылган
нǩрсǩлǩр бервакытта да йөрǩктǩ
дǩ, башта да калмый бит.
Бу сораулар күплǩрне борчый
торгандыр.
ů без мǩктǩптǩ укыган 7080 елларда, хǩзергǩчǩ ǩйтсǩк,
«дин кысылган вакытта» – бармы иде халыклар арасында сугыш, үтереш, дошманлык? ů
хǩзер – бөтен җирдǩ аяк атлаган
саен мǩчет, чиркǩү – ни өчен
халыклар арасында дошманлык?
ů скенхедлар каян килеп чыктылар икǩн? Алар бит дин тоту
иреге (свобода) бирелгǩч килеп
чыктылар, шулар өстенǩ тагын
аерым дин дǩресе мǩктǩплǩрдǩ
укытыла башласа, нǩрсǩ килеп

сау-сǩламǩт һǩм камил булган
буын үстерегǩ рөхсǩт иткǩн бер
процессның төрле элементлары
булып торалар. Билгеле, балага
кешелек дөньясының кире йогынты ясаудан саклап калуда
аның иң якын кешелǩре – атаана мǩхǩббǩте бик мөһим. Үзүзегезгǩ сорау бирегез, ничек
еш өйгǩ арып кайтып кергǩч
балаларыгызның мораль хǩленǩ
игътибар итǩсез һǩм балагыз
белǩн уйнарга, аның белǩн ял
итǩргǩ күпме вакытыгызы бүлеп
бирǩсез!?
Куркыныч статистика үзе
үк күрсǩтǩ. Балаларның үзүзенǩ кул салуы (суицид) саны
буенча Россия икенче урында тора, һǩм көн дǩ диярлек
тышкы яктан булдыклы булган гаилǩлǩрдǩ җиде бала кул
сала. Пǩйгамбǩребез галǩйһис
сǩлам ǩйткǩн: «Балаларыгызны
хөрмǩт итегез һǩм аларны яхшы
тǩрбиялǩгез!». Һǩм дǩвам итǩ:
«Балаларга догалар өйрǩтегез,
җиде яшьтǩн намазга бастырыгыз!». Дини-ǩхлакый тǩрбия
бирүдǩ балага җǩза бирдерү 10
яшьтǩн генǩ мөмкин. Бу тирǩюньгǩ һǩм дингǩ карата үсеп
килүче балада нǩфрǩт уятмау
өчен мөһим.
Хөрмǩтле
мөселманнар!
ůйдǩгез онытмыйк, Халыкара
балалар яклау көне – ул илдǩ
булган балалар проблемасына
игътибарны юнǩлтү генǩ дигǩн
сүз түгел, ǩ балалар өчен төрлетөрле кызыклы чаралар уздырыла торган көн. ůмма көн уза
да китǩ, ǩ балаларга игътибар,
наз һǩр көн кирǩк. Күбрǩк вакытыбызны гаилǩгǩ, балаларга багышлыйк. Онытмагыз, зинһар,
Пǩйгамбǩребез галǩйһис-сǩлам
ǩйткǩн: «Балалар – Җǩннǩт
күбǩлǩклǩре». ůйдǩгез соң,
күбǩлǩктǩй балаларыбызга тормыш гаделсезлеклǩреннǩн зыян
күрергǩ бирмик, саклыйк-яклыйк
аларны!
Аллаһ
Тǩгалǩбезнең
мǩрхǩмǩте, рǩхмǩте барчабызга да булсын! Амин!
«Махинур» мǩдрǩсǩсен тǩмамлап,
Красноярск өлкǩсендǩ мөфти
булып хезмǩт итүче
Гаяз хǩзрǩт Фǩткуллин вǩгазе

чыгар икǩн? Ул вакытта инде ике
юлның берсе генǩ кала: я барлык балаларга да православиягǩ
күчǩргǩ, я яшǩгǩн урыныңнан
православие укытылмый торган
җиргǩ күчеп китǩргǩ.
Бөтен халыкның бер генǩ
дин кануннары буенча яшǩве –
мөмкин булмаган эш. Барлык
диннǩргǩ дǩ караш бертөрле булсын иде, шул вакытта гына халыклар арасында тынычлыкны
саклап калып була. Мǩктǩплǩрдǩ
православие дǩреслǩре кертелǩ
башласа, халыклар арасында,
диннǩр арасындагы тигезлек турындагы сүзлǩр – буш сүзлǩр
генǩ булып калачак.
Аллаһы Тǩгалǩ барлык диннǩр
өчен дǩ бер генǩ, һǩрбер диннең
үз Алласы юк. Димǩк, халыклар
арасында орыш-талаш чыгарырга тырышу – Аллаһыга каршы
килү булып чыга түгелме?
Уйланырга урын бар, бу бик
мөһим мǩсьǩлǩ, дип уйлыйм.
Зөһрǩ Дǩүлǩтбаева,
Шөбиле урта мǩктǩбе
укытучысы

ВАКЫЙГАЛАР
Лукоян педагогик колледжының
Кызыл Октябрь филиалын 18
ел эчендǩ 360 кеше тǩмамлаган.
Бер карасаң, күп тǩ түгел кебек. ůмма ул төбǩккǩ иң кирǩкле
белгечлǩр ǩзерлǩп килǩ. Узган
гасырның 90нчы еллар башында
мǩктǩплǩрдǩ татар теле укытучыларына зур кытлык бар иде икǩн,
бу мǩсьǩлǩне татар авыллары
өчен нǩкъ Уразавыл педучилищесы хǩл итте. Аннары, рǩссам укытучылары талǩп ителгǩч, шушы
белгечлелек буенча укытучылар
ǩзерлǩүгǩ кереште. Балалар бакчалары өчен дǩ шактый белгечлǩр
ǩзерлǩде ул. Шушы диварлардан
чыккан китапханǩчелǩр дǩ, вожатыйлар да бар.
Инде хǩзер яңа гасыр башында мǩктǩплǩргǩ яңа укытучылар
талǩп ителǩ башлады, аеруча авыл
мǩктǩплǩренǩ.
Колледжыбызның
француз теле укытучысы Таһир кызы
Лǩйлǩ Абдрахманова ǩзерлǩгǩн
белгечлǩр бүген 15 мǩктǩптǩ балаларга чит теле дǩреслǩре бирǩлǩр.
Тарих, география укытучысы дипломы да алырга мөмкин хǩзер биредǩ.
Димǩк, Уразавыл колледжы заман
талǩп иткǩн белгечлǩр генǩ ǩзерли
дисǩк тǩ, зур хата булмас дип уйлыйм. Миңа калса, безнең колледж авылларыбызга гына түгел,
төбǩгебезгǩ олы хǩрефтǩн башланган педагоглар, фǩн кандидатлары
биргǩн Кочко Пожар педучилищесын
кабатлый. Ышанам, Уразавыл колледжын тǩмамлап укуларын дǩвам
итүчелǩрдǩн дǩ күренекле шǩхеслǩр
чыгачак. Тик барысы өчен дǩ вакыт
кирǩк. Җǩмгыять каршында абруй,
казаныш яулай җиңел түгел ул. Шулай
дип ǩйтергǩ, ике педучилищены чагыштырырга колледж буенча туплаган мǩгълүматлар этǩрде. Җыйган
материалларымны рǩтлǩп, анализлап утырганда, түбǩндǩге факт ачыкланды: Уразавыл педучилищесын
тǩмамлаучылар арасында югары уку
йортларына кереп белемнǩрен арттыручылар да шактый икǩн. Мǩсǩлǩн,
быел чыгарылыш курста булган 27
кешенең 11-е А.П. Гайдар исемендǩге
АДПИна керер өчен БДИ тоткан.
Кадерле «Мишǩр дөньясы» редакциясе!
Мин сезгǩ Шөбиле авылында булып узган
искиткеч матур бер вакыйга турында язарга
телим.
Һǩркем белǩ: 9 Май бǩйрǩме илебез
өчен иң кадерле, иң хǩсрǩтле бǩйрǩм булып
санала. 27 миллионга якын совет кешесе
гомере барǩбǩренǩ яулап алынган Җиңү
бǩйрǩме бит ул!
Шөбиледǩ бу бǩйрǩм тантанасы концерт
белǩн башланып китте. Авылның яше-карты
мǩдǩният йортына килде. ů анда, сǩхнǩ
түрендǩ, хөрмǩтле ветераннар – Мостафин
Осман, Саберов Жиһанша, Аляутдинов
Жиһанша. Ике ветераныбыз кичǩдǩ катнаша
алмадылар, чөнки авырып киттелǩр.
Тол калган солдат хатыннары нибары икǩү генǩ инде: Зарипова Сǩрбиҗан,
Хамидуллина Зǩйнǩп. Сǩхнǩ бǩйрǩмчǩ
бизǩлгǩн, музыка яңгырый.
Иң зур котлау, ǩлбǩттǩ, ветераннар
хөрмǩтенǩ яңгырады. Авыл администрациясе башлыгы Абдуллин Бари, мǩктǩп директоры Аляутдинов Арсланбек чыгыш ясадылар. II Бөтендөнья сугышында фашизмны
җиңүдǩ Советлар Союзының роле ǩйтеп бетергесез зур булуын алар тагын бер мǩртǩбǩ
исебезгǩ төшерделǩр.
Кичǩнең икенче өлеше – концерт. Шөбиле
мǩктǩбе укучылары үзлǩренең вожатыйлары
Азизбаева Нурия апалары җитǩкчелегендǩ
бик тырышып ǩзерлǩнгǩннǩр. Иң беренче
–ǩдǩби-музыкаль монтаж. Хǩрби киемнǩр
киеп баскан егет-кызлар сугыш еллары
җырларын башкарганда залда утыручылар да кушылып җырладылар. Аерым номерларны башкаручыларның чыгышлары
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Безнең колледж
Тагын шунысы да ǩһǩмияткǩ ия.
Уразавыл колледжын тǩмамлаучылар
алдан ук кайда эшлǩгǩннǩрен белǩлǩр
инде. Шул ук чыгарылышны алыйк. 27
кешедǩн 20се кая эшкǩ барачагын
төгǩл белǩ.
ůйтергǩ кирǩк, педагогик состав
бик көчле тупланган. Алар барысы да югары белемле. Шулар арасында тарих фǩннǩре кандидаты
(Чынгыз Азизов, күптǩн түгел генǩ
«Могҗизалар кыры»ннан «Жигули»
отып кайтты) һǩм биш югары категорияле педагог.
- Педагогларыбыз Лукоян педколледжында, Нижгар мǩгариф җǩелдерү
иститутында
даими
рǩвештǩ
белемнǩрен арттыра торалар, фǩннипрактик конференциялǩрдǩ актив
катнашалар, - диде колледжыбыз
директоры Хайрулла кызы Хайнюр
Башарова.
Педучилище каршында инде
ничǩмǩ еллар “Сандугач” исемле
хор эшлǩп килǩ. Районда бер генǩ
дǩ тантана, бǩйрǩм аларның катнашыннан башка үтми диярлек. Өлкǩ
күлǩмендǩ дǩ казанышлары юк түгел.
2005 елда «ůйдǩ бер беребезгǩ кул

бирешик...» һǩм 2007 елда Р.Ваһапов
исемнǩрендǩге
фестивальлǩрдǩ
бүлǩклǩнǩлǩр.
Форсаттан файдаланып, мин урта
мǩктǩпне тǩмамлаучыларга киңǩш
итǩр идем: килегез безгǩ, үкенмǩссез.
2 ел да 10 ай эчендǩ башлангыч класслар укытучысы белǩн беррǩттǩн
өстǩмǩ ǩзерлек белǩн тарих, география, француз, татар теле укытучысы
кǩсеплǩрен дǩ сайлап алырга мөмкин.
Гаризалар 14 июньнǩн 15 августка
кадǩр кабул ителǩ. Имтиханнар: рус
теле һǩм ǩдǩбияты (диктант), математика (телдǩн). Мǩктǩпне медальга һǩм бишлегǩ генǩ тǩмамлаучылар,
БДИ тапшыручылар имтихансыз кабул
ителǩчǩк.
Шунысын да истǩ тотыгыз: Уразавыл
колледжын уңышлы тǩмамалап белгечлегегез буенча эшкǩ урыннаштыгыз икǩн, сезнең бушлай автомобиль
белǩн торак алырга мөмкинлегегез дǩ
туачак.
Альбина Җаббарова,
Уразавыл колледжы студенты
Фотода: чыгарылыш төркемнең
«Соңгы кыңгырау»дагы чыгышлары.

Бǩйрǩм тантанасы

да халык күңеленǩ хуш килде. 9-сыйныф
укучысы ůхмǩтҗанова Гөлнараны кабат
сорап җырлаттылар. Шул ук сыйныфтан
Сǩмиуллина Гөлназның «ůниемǩ» җыры
да күңел кылларын кузгатты. VII һǩм VI
сыйныфта укучы Каюмова Эльнара белǩн
Фейсханова Динараның тавышлары бик
тǩ бер-берсенǩ туры килде, ǩйтерсең, икесе бер кеше. Алар «Зǩңгǩр күзем» җырын
башкардылар. VII сыйныфтан тагын бер
кыз – Хамзина Йолдызны да тамашачы бик
яратып кабул итте. Кызлар үзлǩре дǩ матур-

лар, кигǩн күлмǩклǩре дǩ үзлǩренǩ искиткеч
килешеп торды.
Хǩзерге вакытта Мǩскǩүдǩ яшǩүче
Шамил абый Сафиуллин «Кара урман»
җырын сузып җибǩргǩч, зал тып-тын калды. ůйтерсең, Илһам Шакиров чыгып басты. Шамил абыйның тавышы – бик көчле,
моңлы тавыш. Ул Мǩскǩүдǩ үткǩрелǩ торган
«Туган як моңнары» фестивале дипломанты,
«Красота спасет мир» («Матурлык дөньяны
коткарыр») Халыкара конкурсы лауреаты,
«Лица друзей» («Дуслар йөзе») фестива-

Бǩхетле бул, балам! Кайсы гына
ана үз баласына бу изге телǩклǩрне
телǩмǩде икǩн? Һǩрбер ана үз сабыена сөенеп, зур өметлǩр белǩн ышанып карый.Чөнки ул туган иленең
килǩчǩген дǩвам итүче, тынычлыгын
саклаучы итеп үстерǩ. Бǩхетне туган
иленнǩн, тынычлыктан башка күз алдына да китерми.
Лǩкин хǩзерге вакытта бу ышанычлар, өметлǩр кими бара. Чөнки хǩрби
хемǩткǩ алынган егетлǩребезнең
исǩн-имин, сау-таза ǩйлǩнеп кайтуларына өмет ǩллǩ ни зур түгел.
Моннан 3 ел элек Краснодар якларында хезмǩт итүче миллǩттǩшебез,
Моклока авылы егете Айсин Руслан
фаҗигале төстǩ һǩлак була. Бу
елның 30 маенда бу батыр егетнең
истǩлегенǩ авыл мǩктǩбендǩ мемориаль такта ачылды. Искǩ алу вакыйгасына Спас-Воротын хǩрби комиссариатыннан да, район мǩгариф
бүлегеннǩн дǩ, район идǩрǩсеннǩн
дǩ вǩкиллǩр килгǩн иде. Русланның
ǩнисе Сǩйдǩ апаның кайгысын
уртаклашырга бик күп авыл халкы
җыелды. Алар барысы да бу батыр егетне искǩ алдылар һǩм мǩңге
хǩтерлǩрендǩ сакларга вǩгъдǩ
иттелǩр.
Такта ачылганнан соң, Русланның
кабере янына бардык, догалар укып
чǩчǩклǩр куйдык. Илебезнең горурланып сөйлǩрлек, курку белмǩс, шундый батыр йөрǩкле балалар үстергǩн
бөек аналары бар. Бу аналар илебез
каршындагы бурычын намус белǩн
үтǩгǩн балаларын шатланып каршы
алсыннар иде.
Соңгы елларда яшь кенǩ
егетлǩребезнең фаҗигале төстǩ
һǩлак булулары яисǩ җǩрǩхǩтлǩнеп
кайтулары турында еш кына
ишетергǩ туры килǩ. Бу хакта бик күп
кенǩ фактлар китереп булыр иде.
Дǩүлǩтебез бу юнǩлештǩ тырышлык
күрсǩтǩ, билгеле. Хǩзер хезмǩткǩ
китүче яшьлǩр 2 ел урынына 1 ел
гына хезмǩт итǩрлǩр. Лǩкин бу чаралар гына җитǩрлек булыр микǩн?
Азат Магҗанов
Үз хǩбǩрчебез

ле лауреаты. Зал аның җырлавын тын да
алмый тыңлады, рǩхǩтлǩнеп кул чапты. ů
Шамил абый ялындырмады, күп кенǩ халык
җырларын башкарды.
Шөбиледǩ талантлы яшьлǩребез дǩ күп.
Шуларның берсе – Динар Фǩйсханов. Җырчы,
композитор, күп кенǩ җырлар авторы. Ул
Бөтенроссия татар җыры конкурслары лауреаты, ике җырлар җыентыгы авторы. Музыкаль
белемле. Хǩзерге вакытта Мǩскǩүдǩ яши.
Динар халык җырлары белǩн хǩзерге татар
эстрадасы җырларын берүк осталыкта башкара, төрле уен коралларында уйный. Бер сүз
белǩн ǩйткǩндǩ, килǩчǩге бик өметле аның.
Концертта аның белǩн бергǩ Рамил Исхаков
исемле яшь студент егетебез дǩ катнашты.
Рамил Динарның музыкаль группасында
үзенең осталыгын үстерǩ. Тавышы моңлы,
көчле, хǩрǩкǩтлǩре үзенǩ бик килешеп тора.
Килǩчǩгең якты булсын, Рамил! Бөтен тамашачылар шул фикердǩ калдылар.
Җырлар арасында сугыш темасына багышланган шигырьлǩр укылды. Шаазизова
Альбинаның (III сыйныф) сөйлǩве бик тǩ
матур булды, барыбыз да гөр килеп кул чаптык. М.Җǩлилнең «Кызыл ромашка» шигырен укыды.
Концертны бик кызыклы, эчтǩлекле
итеп Азизбаева Нурия алып барды.
Бу тамаша беткǩч, артистларыбызның
барысына да зур рǩхмǩтлǩр ǩйтеп таралыштык. Булдырдыгыз! Талантлар күп, аларны
күреп алып, үстерǩ белергǩ кирǩк шул!
Зөһрǩ Дǩүлǩтбаева
Фотода: ветераннарны бүлǩклǩү
мизгеле
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Маҗаралар җитǩрлек булды

рында, төрле гаҗǩеп
мотоциклларда,
җигүле атларда да
рǩхǩтлǩнеп йөрделǩр. Олырак
балаларга
атларга
атланып йөрергǩ дǩ мөмкин булды. И рǩхǩтлǩнде инде авыл
балалары! Ул батутларда
сикерү дисеңме, киноларда
гына күргǩнчǩ текǩ кыяларга
үрмǩлǩп менүме – берсе дǩ
калмады! ůле ике командага
бүленеп, шлемнар киеп, йомшак резин таяклар белǩн дǩ
сугышып карадылар. «Күңелле
старт» уены да ошады балаларга. Бер көн эчендǩ берничǩ
айга җитǩрлек хис-тойгылар
җыйды алар. Гел елмаерга

1

торган авызларын да җыя алмый, дǩртлǩнеп кычкырдылар,
рǩхǩтлǩнеп көлделǩр – чынчынлап ял иттелǩр балалар!
Игътибар һǩркемгǩ күңелле,
ǩ инде ата-ана назыннан,
гаилǩ җылысыннан мǩхрүм
балалар өчен бигрǩк тǩ зур
ǩһǩмияткǩ ия мондый чаралар! Салган балалар йортыннан бер малаебызны атларны
караучы парк хезмǩткǩре бик
ошатып, аңа аерым игътибар
күрсǩтеп, чыбыркысын биреп,
гел янында йөретте. Күрсǩгез
иде ул баланың горурлыгын,
аның күзлǩрендǩге очкыннарны! Инде очынды ул малай,
инде башы күккǩ тия язды, шул

бер-ике сǩгатьтǩ ул үзенǩ аерым игътибар иткǩн абыйсына
шулкадǩр иялǩнде, киткǩндǩ
күз яшьлǩре белǩн елады бала!
Менǩ ничек кирǩк бит һǩр балага ǩти сүзе, ǩти игътибары,
ǩтисе булмаган ятим балага
чит абыйларның да бер сүзе
алтынга тора! Кнǩген районыннан 19 ятимне үз гаилǩсенǩ
җыйган Виталий Романцов чын
мǩгънǩсендǩ Кеше! Шунсын да
ǩйтеп узарга кирǩк, Кнǩген районында бер генǩ ташландык татар баласы юк. Социаль бүлек
җитǩкчесе Наталья Куренкова:
«Андый балалар турында без
ǩле ишетеп кенǩ өлгерǩбез, ул
арада инде аны я ǩби-бабасы,

я башка туганнары шундук үз
гаилǩлǩренǩ тǩрбиягǩ алалар», – дип исе китеп сөйлǩде.
ů менǩ Салган балалар йортында ǩниле-ǩтиле ятим татар балалары җитǩрлек! Мин
инде бер биш ел дǩвамында бу
йорт тормышы белǩн таныш,
ел саен анда татар балалары
арта бара гына. Соңгысында
тагын бер малай өстǩлгǩн. И
ул баланың күзлǩрендǩге моң,
төпсез сагыш! Башкалар уйнаганда ул һаман читтǩ йөрде,
бер уенга да катнашмады, ничек кенǩ сораштырып карасам
да, ник шулай моңсу икǩнен
телдǩн ǩйтмǩде. Башыннан
сыйпап, үземǩ сыендырырга
телǩгǩндǩ, таш кебек басып
торды ул бала. ůле кайчан аның
күңеле йомшарыр, ǩле кайчан
ул бу колллективка иялǩшер
дǩ, кайчан эчеп-исереп йөргǩн,
инде аңа кадǩр дǩ берничǩ
баласын бу приютка илтеп
тапшырган балаларын исенǩ
дǩ кертеп чыгармаган ǩнисен
кичерǩ алыр?! Оныта алырмы,
кичерǩ алырмы? Юктыр, шушы
яшьтǩн хыянǩт ачысы кичергǩн
кечкенǩ йөрǩге кичермǩстер!
Менǩ шундый балаларның
тормышын ǩз генǩ булса да
бизǩргǩ, ничек кенǩ булса да
ятимлеклǩрен беразга гына
булса да оныттырырга тырыша
Хǩйрия бүлеге хезмǩткǩрлǩре.
Соңгысында бу изге телǩкне
тормышк а
ашырырга

миллǩттǩшлǩребез Рамиль
һǩм Шамиль Еникеевлар булышты.
Мǩчеткǩ
килгǩн
җирлǩреннǩн Зөһрǩ ханым
белǩн танышып, алар үзлǩре
оештырган «Экстрим-ленд»
паркында ял итергǩ чакырганнар. Менǩ шулай итеп, 40
бала бер көн буе табигатьтǩ ял
иттелǩр. Көн азагында аларны
сугыш вакытында солдатларны ашаткан «полевая кухня»да
ǩзерлǩнгǩн итле ботка белǩн
дǩ сыйладылар. Анысы үзе бер
маҗара булды, аны күргǩннǩре
бармыни авыл балаларының,
бу сиңа өстǩл артында утырып ашау гына түгел, кинодагы
солдат абыйлар кебек котелоктан ашаган кебек булды инде!
ůйе, маҗаралар җитǩрлек
булды ул көнне. Балалар да,
аларны озата килгǩн зурлар да
бик канǩгать калды бу ялдан.
Хǩйрия бүлегенǩ дǩ, РамильШамиль абыйларына да хор
белǩн «рǩхмǩт» кычкырдылар
да кайтыр юлга кузгалдылар.
Балалар тормышында шундый
матур мизгеллǩр күбрǩк булса, күңеллǩре дǩ йомшаграк
булыр аларның. ů өлкǩннǩр
колагына шуны ǩйтǩсе килǩ:
«Ятимнǩрне багучы яисǩ балалы тол хатынга ярдǩм итүче
Җǩннǩттǩ пǩйгамбǩрлǩр белǩн
бергǩ булыр», – диелгǩн Изге
Корьǩндǩ!
Рǩзилǩ Ахмадуллина

Белемле булу һǩр мөселманның бурычы
31 майда махсус дини белем бирү «Маһинур» мǩдрǩсǩсендǩ чыгарылыш кичǩсе
булып узды. Бу мǩдрǩсǩне уңышлы тǩмамлаучы 13 кешегǩ диплом тапшырылды.
«Маһинур»
мǩдрǩсǩсе
инде 15 ел дǩвамында уңышлы
эшлǩп килǩ. Аны булдыру
Нижгар мөселманнарының
Диния нǩзарǩте рǩисе Үмǩр
хǩзрǩт Идрисов һǩм аның беренче укучыларының берсе
Дамир Вǩис улы Мөхетдинов,
миллǩт һǩм дин кардǩшлǩре
тормышына битараф булмаган кешелǩр тырышлыгы
белǩн мөмкин булды. Бу еллар
дǩвамында аны берничǩ дистǩ
кеше тǩмамлады. Уку ике программа буенча алып барыла.
Мǩдрǩсǩне тǩмамлаучыларга
имам-хатыйб һǩм Ислам
дине нигезлǩре укытучы
мөгаллим дипломы тапшырыла. Бу мǩдрǩсǩ Россиядǩ иң
дǩрǩҗǩлелǩрдǩн санала һǩм
аны тǩмамлаучылар арасында
илебезнең төрле почмакларыннан төрле миллǩт вǩкиллǩре
бар. Мǩдрǩсǩ каршында алты
якшǩмбе мǩктǩбе эшли, җǩйге
мǩктǩплǩр ел саен ачыла.
Китапханǩдǩ 25 мең китап санала. Анда гарǩп, фарсы, татар телендǩ философия, политология, сǩнгать, тарих буенча
китаплар саклана.
«Маһинур» мǩдрǩсǩсен
тǩмамлаучылар хǩзерге вакытта Нижгарда һǩм башка
регионнарда
мǩхǩллǩлǩр
җитǩкли. Кайберлǩре юга-

ры Ислам һǩм дөньяви уку
йортларында белем алалар. Араларында үзлǩре
тǩмамлаган мǩдрǩсǩдǩ укытучылар да бар.
Мансур хǩзрǩт Хөсǩинов,
Арзамас шǩһǩрендǩ имамхатыйб булып хезмǩт
итǩ: «Мǩдрǩсǩдǩ алган
белемнǩрем минем эшем
өчен яхшы нигез булды.
«Махинур»
мǩдрǩсǩсендǩ
бик ǩйбǩт, югары белемле,
Исламны яхшы белгǩн эрудицияле укытучылар эшли. Мин
яшь кеше булмасам да, укырга килүнең берничǩ сǩбǩбе
бар. Белгǩнегезчǩ Совет заманында дини белем алу җиңел
түгел иде, ǩ балаларга дин
дǩресе укыту бөтенлǩй тыела иде. ůти-ǩнилǩребез дингǩ
карата битараф булмаганнар, Ислам кануннары белǩн
яшǩгǩн һǩм безне үз канунарында тǩрбиялǩгǩннǩр, рухи
азык биргǩннǩр. Бүгенге көндǩ
белем алу мөмкинчелеге
бар. Даими белем алу һǩр
мөселманның
бурычы.
Һǩр кеше Аллаһ Тǩгалǩнең
колы. Һǩм Аллаһ Тǩгалǩ
генǩ белǩ, кемне кайсы якка
юнǩлдерергǩ. Төрле кешелǩр
төрле яшьтǩ килǩ дингǩ бу
җирдǩ үз урынын табарга».

Эльвира Арифуллина,
Диния нǩзǩрǩте каршында мǩгълүмат һǩм пропаганда бүлеге җитǩкчесе:
«Н.Новгород
шǩһǩренең
Җǩмигъ мǩчете каршында яшьтǩн укый башландым һǩм «Ихсан» мǩктǩбен
тǩмамладым. Монда укыган
елларымны һǩм укытучыларны искǩ алып рǩхмǩтемне
белдерǩм. Биш ел уку
дǩверендǩ, һǩр мөселманга
нǩрсǩ белергǩ тиешле,
барысын да өйрǩндем.
Укуны тǩмамлап, үзем дǩ
якшǩмбе мǩктǩбендǩ укыта башладым, монда практик яктан белгǩннǩремне
тагы да ныгыту белǩн
берлектǩ яңа тǩҗрибǩ алдым. Болар барысы да
«Махинур» мǩдрǩсǩсенǩ
укырга керергǩ һǩм укырга
бик ярдǩм итте. Ислам уку
йортында Ислам буенча белем алу, миңа профессиональ үсеш өчен бер мǩктǩп
булды. Укыган елларда
дини белемемне системага
салдым, ныгыттым, күпкǩ
киңǩйттем. Бүгенге көндǩ
белем өстендǩ һǩрвакыт
эшлǩргǩ кирǩк. Безгǩ шундый шартлар тудырган укытучыларыбызга рǩхмǩтемне
белдерǩм».

Лилия Насипова,
«Ихсан» мǩктǩбе укытучысы:
«Белем
алу
һǩрбер
мөселманының бурычы. ů яшь
вакытта белемгǩ ашкынасың,
күп нǩрсǩне белǩсе килǩ.
ůлбǩттǩ, белем алу безгǩ практик яктан кулланырга, динебезне камиллǩштерергǩ кирǩк.
Бер телǩк кенǩ, ǩлбǩттǩ, бик
аз, аның өчен мөмкинчелек һǩм
мǩдрǩсǩ – нигезле дини белем
алыр өчен кирǩк. Үзлегеңнǩн
укып белем алу өчен Ислам
ǩдǩбияты бүгенгесе көндǩ
көннǩн-көн чыгып тора, лǩкин
мǩдрǩсǩдǩ укыганда кызыксынган сорауларыңны хǩзрǩтлǩргǩ
биреп, китаплардан җавап тап-

маганны хǩзрǩтлǩр аңлатып
бирǩ. Укыганда имтиханнар тапшыру – ул үзеңнен
белемеңне тикшерү. Мǩдрǩсǩ
ул мөселман яшьлǩренǩ Ислам
нигезлǩрен өйрǩнер өчен зур
мөмкинлек».
Мǩдрǩсǩнең беренче директоры Дамир Вǩис улы
Мөхетдинов ун ел дǩвамында
бу уникаль уку йортын
җитǩклǩде һǩм хǩзерге вакытта
Н. Новгород Ислам Институты
директоры.
Аның
эшен
Абдулбари хǩзрǩт Мөслимов
уңышлы дǩвам итǩ. Мǩдрǩсǩгǩ
укырга телǩгǩннǩр өчен аның
ишеклǩре ачык.
Рǩзилǩ Ахмадуллина
Рǩзинǩ Янбаева
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Шатлык

таратучы ханым
Сез кулыгызда тоткан «Мишǩр
дөньясы» газетасына бу айда бер яшь
тулды. Нǩкъ бер ел элек июнь аенда
аның беренче саны өлкǩнең татар авылларында таратылды һǩм күпчелек тарафыннан гаҗǩплǩнү, соклану хисе белǩн
кабул ителде. Аны булдыруда, һǩръяклап
кызыклы итүдǩ тырышучыларның берсе, газетаның чыгарылыш редакторы
Рǩзилǩ ханым Ахмадуллина.
Зилǩ ханым, Рǩзилǩ Ардинатовна,
кемгǩ апа, кемгǩ кызым… Кем соң ул
Нижгар татарларының бик күплǩренǩ
таныш ханым? Күреп белмǩсǩлǩр, ишетеп булса да белǩлǩр аның турында.
Үзенең дǩ белмǩгǩн кешесе юк бугай.
Кем турында гына сорасаң да, белǩ
генǩ түгел, таныш та ул. Үзе дǩ көлǩ
Зилǩ-Рǩзилǩ: «Мин үземнең туган якларымда да бу хǩтле татар авылларын,
татар кешелǩрен белми идем. Эшең
шул булгач белǩсең икǩн!». ů эше берǩү
генǩ түгел аның, нинди генǩ йөк тартмый ул: мǩкалǩлǩр дǩ яза, башкалар
язган хикǩя-повесть, шигырьлǩрне редакторлый, аларны китап итеп төзеп,
нǩшрияткǩ дǩ тапшыра, концертлар да
уздыра, ял кичǩлǩре дǩ оештыра, өч ел
элек оешкан Региональ милли-мǩдǩни
автономиянең пресс-секретаре дǩ ул,
санап бетерǩ торган да түгел! Өч кыз
ǩнисе булса да, үзе дǩ кызлар кебек
бу ханымны үзе эшли торган Диния
нǩзарǩтеннǩн бер хǩзрǩт «күбǩлǩк» дип
кенǩ йөртǩ. Чыннан да, күбǩлǩк кебек
җиңел бу ханым барысына да өлгерǩ,
бар эшкǩ дǩ җитешǩ.
Өч матур, тǩрбияле кыз анасы,
инде ǩби дǩ булды. Үзенең нǩни оныгын өзелеп ярата. Шул кызчык турында
сөйлǩгǩндǩ тавышы үзгǩрǩ, күзлǩреннǩн
җем-җем йолдызлар сибелеп китǩ.
ůмма ǩби дигǩне, биллǩһи газыйм, паспорт буенча гына. Ул бүген дǩ кызлар
көнлǩшерлек зифа, чибǩр, нǩзакǩтле.
Кайчакларда туташ дип ǩйтǩсе килсǩ дǩ,
без аңа ханым дип эндǩшǩбез. Ханым
сүзе Зилǩ Ахмадуллинага бик килешǩ.
Ул бу мөрǩҗǩгатьне халыкка файдалы, матур эшлǩре белǩн яулап алды.
Соңгы вакытларда шатлык дигǩч тǩ,
Зилǩ ханымның йөзе күз алдына килǩ.
Шатлык аның белǩн хǩзер гел
янǩшǩ йөри: ул «Шатлык» исемле
клуб җитǩкчесе һǩм кешелǩргǩ зур
шатлык китерүче эшлǩр башкара. Бу
клуб олы, урта яшьтǩгелǩрнең дǩ, яшь
җилкенчǩклǩрнең дǩ өметлǩрен аклый,
һǩркем монда үзенǩ юаныч, шөгыль

таба. Милли моңнарыбызны тыңлап,
аш-су белǩн сыйланып үзара туган
телебездǩ аралашу күңелгǩ бик хуш
килǩ. Тормыш диңгезендǩ кайныйкайный арып беткǩч, кинǩт генǩ пǩйда
булган бер яшел утрауда ял иткǩндǩй
буласың.
Бер-берен «Шатлык»та күреп ошаткан һǩм чǩчлǩре чǩчкǩ бǩйлǩнгǩн парлар гөрлǩтеп туйлар уздыралар һǩм
Зилǩ ханыма мең рǩхмǩтлǩр яудыралар. ů бер рǩхмǩт мең бǩладан коткара, дилǩр. Бǩлки шуңа да Зилǩ ханым
чибǩр туташ булып йөридер.
Ул җитǩклǩгǩн клубта төрле темаларга багышланган чаралар уза,
бǩйрǩмнǩр оештырыла. Бу чараларга
Казаннан, Мǩскǩүдǩн, башка җирлǩрдǩн
олы шǩхеслǩр, артистлар килǩ. Бу чаралар халык күңелендǩ озакка кала. Бөек
җырчыбыз Хайдǩр Бигичевка багышланганы гына ни тора! Җырчының хатыны,
җан юлдашы Зөһрǩ ханым Сǩхǩбиева
мең-мең рǩхмǩтле безнең Зилǩгǩ!
ů танылган журналист, җырчы
Илсөя Бǩдретдинова башкара торган
күп җырларның авторы Илфак Шиһапов
Татарстанның Азнакай кызы Рǩзилǩ
Ардинат кызы Ахмадуллина турында «Азнакай мишǩре ул» дип ǩйтте.
Белгǩнебезчǩ, Азнакайда мишǩрлǩр юк,
Илфак бары тик Нижгар мишǩрлǩре
арасында яшǩүче Азнакай кызы РǩзилǩЗилǩгǩ генǩ менǩ шундый «Азнакай
мишǩре» дигǩн төгǩл билгелǩмǩ бирде.
Татарстаннан Азнакай кызы Рǩзилǩ
Ардинатовна ничек ǩле Нижгарга килеп
Зилǩ ханым булды соң?
Инде 11 ел үтеп киткǩн бу гаилǩнең
Нижгарга килеп төплǩнүенǩ. Беренче
көннǩн үк Нижгар татарлары тормышына актив катнаша башлый. 3 ел
дǩвамында татар якшǩмбе мǩктǩбен
җитǩкли, бер гаилǩ кебек яшилǩр ул
вакытта мǩктǩпкǩ йөрүчелǩр: 4 яшьлек
сабыйлардан алып пенсионер ǩбилǩр
дǩ яраталар Зилǩ ханым дǩреслǩрен.
Оныгы Анжела белǩн бер дǩресне калдырмый йөргǩн Рǩшидǩ апа Үмǩрова:
«Бик сагынам ул вакытларны. Ни генǩ
кыланмый идек анда! Спектакльлǩр дǩ
куя идек, һǩр бǩйрǩмгǩ кечкенǩ концертлар да ясый идек. Казанга гына
ничǩ бардык. Һǩр якшǩмбе ире, өч кызы
белǩн шул мǩктǩптǩ көне буе кайнаша иделǩр. Бик күңел биреп эшлǩде
ул анда. Мин аны хǩзер дǩ бик хөрмǩт
итеп, һǩр эшендǩ ярдǩм итǩргǩ тырышам», – дип сокланып сөйлǩде. Шул ва-

Бөтендөнья татарларының IV Корылтаенда катнашкан
Нижгар делегатлары белǩн

кытта ǩле Рǩзилǩ Ардинатовнага өлкǩ
«Туган як» газетасына хǩбǩрче булырга тǩкъдим итǩлǩр. Анысын да булдыра, «Ватаным Нижгар» татарча радиотапшыруга редактор һǩм алып баручы
итеп сынап карыйлар. Анда да тапшыру
ябылганчы 4 ел хезмǩт итǩ. Шул ук вакытта Нижгар мөселманнарының Диния
нǩзарǩтендǩ дǩ мǩкалǩлǩр тǩрҗемǩ
итǩргǩ чакыралар, китаплар чыгаруда
да булыша башлый. Диния нǩзарǩтенең
рǩисе урынбасары Дамир хǩзрǩт рухидини басма «Җиһан»ны чыгарып карарга чакыргач, рǩхǩтлǩнеп тотына.
Шуннан бирле ул Диния нǩзарǩтендǩ
үз кеше. Ислам динен тирǩнрǩк белǩ
башлады, намаз укырга өйрǩнде, ураза
тота башлады. Дамир хǩзрǩт: «Рǩзилǩ
апа, исемеңнең гарǩпчǩдǩн тǩрҗемǩсен
белǩсеңме? Булмаган, уңмаган, эше килеп чыкмый торган мǩгънǩне аңлата ул
исем. Син бит андый түгел! Башка исем
ал», – дип киңǩш иткǩн. Тиз генǩ риза
булмаса да, уйланып йөри башлый ул.
Кемнең «уңмаган» буласы килǩ соң!?
Шулай итеп Рǩзилǩгǩ Зилǩ исемен мулла азан ǩйтеп куша.
Бу елның март аенда Нижгар татармишǩрлǩренең III корылтае булып узды,
шунда Нижгар татарларының миллимǩдǩни мөхтǩриятенең җитǩкче органнары сайланды. Шунысы ǩһǩмияткǩ
ия, җитǩкче һǩм урынбасарлары барысы да ирлǩр, Нижгар татарлары булып, араларында бары тик бер генǩ
хатын-кыз, анысы булса да, Азнакай
кызы Зилǩ Ахмадуллина. Иң кызыгы, аны сайлаганда, ул үзе анда булмады да. Бу вакытта ул Н.Новгород
Кремль Концертлар залында Нижгар
ягыннан чыккан иң күренекле артистлар белǩн кичке концерт программасы
репетициясен уздыра иде. Россиянең
атказанган артисты Наилǩ Фатехова
да, Татарстанның халык артисты Зөһрǩ
Сǩхǩбиева дǩ: «Зилǩ, болай итсǩк ничек
булыр икǩн, алай итсǩк ярар микǩн?», –
дип аның белǩн киңǩшкǩнен күреп исем
киткǩн иде. Конферансье атаклы Рǩшит
абый Сабиров та аның сүзенǩ колак
салып, программаны нǩкъ Зилǩ ханым
төзегǩнчǩ алыр барды.
Безнең Нижгар төбǩгендǩ киң танылган җǩмǩгать эшлеклесе, хөрмǩтле

аксакал, Россиянең атказанган укытучысы, берничǩ китаплар авторы Сǩяр
Сабиров Зилǩ ханым турында: «Һаман
ул нǩрсǩдер кайгырта, ниндидер яңалык
кертергǩ тырыша... Төрле өлкǩдǩге
белгечлǩр белǩн дǩ, сǩнгать осталары
белǩн дǩ, журналистлар һǩм зыялылар
белǩн дǩ уртак тел таба. Ул тǩкъдим
иткǩн эшне, үтенечне үтǩмичǩ мөмкин
түгел, кире кагып һич булмый», – дип
язып чыккан иде. Бик дөрес сүзлǩр. Үзе
дǩ эшли, башкаларны да эшлǩтǩ белǩ.
«Мин бик яратам мондый тынгысыз
тормышны. Башкача күз алдына да
китерǩ алмыйм. ůлдǩ монда килгǩнбез
ǩле дим. Нинди яхшы кешелǩр белǩн
таныштым, күпме артистларны гына
якыннан белǩм хǩзер. Якын-тирǩмдǩге
барча кешелǩргǩ мин бик рǩхмǩтле:
Диния нǩзарǩте җитǩкчелǩренǩ, бар
эшне бергǩ бүлешеп эшлǩүче Зөһрǩ ханыма. Үзе яшь булса да, миңа зур тормыш тǩҗрибǩсе, авырлыкларны җиңǩ
белергǩ, кешелǩр белǩн аралашырга
өйрǩткǩн Дамир хǩзрǩт Мөхетдиновка»,
– ди Зилǩ ханым .
Шатлык хисе бер төрле генǩ
булмаган кебек, клубның да эше
күпкырлы. Өлкǩбездǩ, Чувашстанда,
Татарстанда экскурсиялǩр уздырыла.
Хǩзер Мǩскǩүгǩ, Санкт-Петербургка,
Финляндиягǩ барырга җыеналар.
Килǩчǩккǩ дǩ планнар зур. Элек үзе
җитǩклǩгǩн татар якшǩмбе мǩктǩбен
торгызырга кирǩк. Проектлар арасында «Яшь мөселман хатын-кызлары
мǩктǩбе», «Чǩйханǩ» исемлелǩре бар.
Беренчесе буенча максат – яшь хатынкызларыбызны дөрес, матур киенергǩ,
аш-су ǩзерлǩргǩ өйрǩтү һǩм гаилǩ
тормышына ǩзерлǩү. ů «Чǩйханǩ»,
ǩлбǩттǩ, ял көннǩрендǩ очрашукүрешүне күздǩ тотып, берничǩ ял
кичǩсе узды да инде.
Стилист, визажист, парикмахер,
тегүчелǩр дǩ чакырылыр. Шǩрыкъ биюе
мǩктǩбе турында да истǩ тота Зилǩ ханым. Менǩ шулай, Нижгар мишǩрлǩренǩ
зур шатлыклар өлǩшеп яши ул Зилǩ исмеле «Азнакай мишǩре». Бар эшлǩре
дǩ барып чыксын дип телик бу тынгысыз ханымга.
Олег Хөсǩинов,
Зǩйнǩп Миншǩрипова

НůРСů? КАЙДА? КАЙЧАН?
Спас районы Тукай авылында туган
Дзержинск шǩһǩрендǩ яшǩүче Асия
Хǩйрулла кызы Абганееваның тиздǩн
чираттагы туган көне.
Туган көнең шатлык алып килсен,
Чынга ашсын хыял, өметең.
Сǩламǩтлек сиңа юлдаш булсын,
Һǩм гомерлек булсын бǩхетең, – дип
телилǩр аның тормыш иптǩше Рамиль,
балалары һǩм дуслары Асия-Мостафа
Фатыховлар.

Хөрмǩтле дин кардǩшлǩр, миллǩттǩшлǩр! Кадерле
Кызыл Октябрь районы медицина хезмǩткǩрлǩре, табибларыбыз!
Сезне һǩм Уразавыл Үзǩк хстаханǩсе баш табибы
Айсин Ринат Руслан улын чын күңелдǩн олы бǩйрǩмнǩрегез
белǩн тǩбрик итǩбез. Алдагы көннǩрдǩ исǩнлек-саулык,
гаилǩлǩрегездǩ шатлыклы изге тормыш һǩм хезмǩтегездǩ
зурдан зур уңышлар, кайгы-хǩсрǩтсез көннǩр, тыныч тормыш
ак бǩхетлǩр, озын гомер, дөньяның рǩхǩтен, тормышның
михнǩтен, күңелнең сафлыгын тоеп яшǩргǩ язсын иде. Аллаһы
Тǩгалǩ барыгызгада бǩрǩкǩтле тормышлар бирсен иде.
Иң изге телǩклǩр белǩн Кызыл Октябрь районы имаммөхтǩсибе Марат хǩзрǩт Сǩлǩхетдинов

Нижгар мөселманнарының Диния нǩзарǩте
28 июньдǩ Пилнǩ районы Сафаҗай авылының I мǩчетенǩ 20 ел
тулу уңаеннан Диния нǩзарǩтенең күчмǩ утырышын оештыра.
Программада:
9. 00 – Репрессия елларында гаепсез хөкем ителгǩн имамнар
һǩйкǩле янында Җеназа намазы, Корьǩн уку;
10.00 – Хǩбибулла ишан һǩм Аллǩмов Абделбари каберлǩрен
ядь итү;
11.00 – Диния нǩзарǩте утырышы;
13.30 – өйлǩ намазы;
14.00 – өйлǩ ашы;
Утырышка өлкǩ татар авылларыннан имамнар, мөǩдзиннǩр,
мөселман оешмалары рǩислǩре чакырыла.

NIZGAR.RU Нижгар татарлары тормышыннан соңгы хǩбǩрлǩрне NIZGAR.RU сайтында таба аласыз.
Меню: Яңалыклар. Аналитика. Комментарийлар һǩм интервью. Пресс-релиз. Афиша. Региональ миллимǩдǩни автономия чаралары. Фоторепортаж. Бǩйрǩмнǩр һǩм гореф-гадǩтлǩр.
Мǩдǩният. Тарих битлǩре. Күренекле шǩхеслǩр.

Шулай ук безнең сайтта:
- актуаль аналитика;
- эксклюзив интервьюлар;
- «Мишǩр дөньясы» газетасының электрон версиясе;
- мǩдǩни программалар анонсы;
- Региональ милли-мǩдǩни автономия һǩм Диния нǩзарǩте уздыра торган чаралар фотогалереясы һǩм
фоторепортажы.

«МůДИНů» НůШРИЯТ ЙОРТЫ ТůКЪДИМ ИТů
«НИЖЕГОРОДСКИЕ
«НИ
ТАТ
ТАТАРЫ»
ДИП АТАЛГАН
БИО
БИОГРАФИК СҮЗЛЕК
Ниж
Нижгар
татарларына
багышланган фундаменталь
баг
хез
хезмǩт. Нижгар тарихында
гын
гына түгел, бөтен Рǩсǩй
тар
тарихында иң мөһим
ыйг Бу китапка язучылар, дин ǩһеллǩре,
вакыйга.
хǩрбилǩр, укытучылар, табиблар, спорт
осталары, галимнǩр, гади эшчелǩр, авыл
кешелǩре – газиз Ватаныбызга, динебезгǩ,
миллǩтебезгǩ күп файда китергǩн абруйлы
һǩм дǩрǩҗǩле кешелǩр, барысы 500 дǩн
артык шǩхес түрында белешмǩлǩр кертелгǩн.
НИЖГАРНЫҢ МОҢЛЫ
НИЖ
САНДУГАЧЫ РůШИТ
САН
ВАҺАПОВНЫҢ ТУУЫНА
ВАҺ
100 ЕЛ
Бу кечкенǩ китапчыкка
Рǩшит Ваһаповның якташы,
Рǩш
гаилǩ дусты Сǩяр ага
гаи
Сабировның төрле елларда
Саб
язылган бөек җырчының
язы
иҗатына, тормышына
иҗа
кагылышлы мǩкалǩлǩре, Сабировлар һǩм
Ваһаповлар гаилǩлǩренең бер-берсенǩ язган
кайбер хатлары, гаилǩ архивыннан фотолар
тупланды. Шулай ук Рǩшит Ваһаповның улы
Рөстǩм Ваһаповның гаилǩсе белǩн ǩңгǩмǩ,
Татарстанның халык артисткасы Зөһрǩ
Сǩхǩбиева-Бигичеваның мǩкалǩсе тǩкъдим
ителǩ. Килǩчǩктǩ бу китапның дǩвамы булыр
дип өметлǩнǩбез.
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ůСů
«ӨМЕТ ТАҢНАРЫ»
«ӨМ
Бу китапка ůнвǩр
Нǩб
Нǩбиулла улы
Камалетдиновның
Кам
төрле елларда язылган
төр
повесть, хикǩя, очерк һǩм
пов
шигырьлǩре тупланды.
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ůХМůТ БůЮСОВ,
ůХМ
ШИГ
ШИГЪРИ ҖЫЕНТЫК
«ГО
«ГОМЕР УЗМАГАН
ůРů
ůРůМ»
Бу китапка ůхмǩт ага
Бǩю
Бǩюсовның соңгы
елларда язылган
елл
шиг
шигырьлǩре тупланды.
Алд
Алдагы
елларда язылган
ǩсǩрлǩре «Мǩдинǩ» Нǩшрият
Нǩш
йорты
тарафыннан бастырылган «Иман кайта»,
«Шигъри хислǩр» исемле китапка керде.
ЛůЙЛů АЛИМОВААЛЬМУШЕВА.
«НИЖГАР
ТАКМАКЛАРЫ»
Бу китапка Пилнǩ районы
Петрякс авылыннан
күренекле Альмушевлар
нǩселе вǩкиле Лǩйлǩ
Алимованың төрле
елларда иҗат иткǩн такмаклары (кыска көйлǩр)
тупланды. Шулай ук кайбер шигырьлǩре дǩ
тǩкъдим ителǩ.

Китаплар сатып алу турында «Мǩдинǩ» Нǩшрият йортына түбǩндǩге адрес
белǩн мөрǩҗǩгать итǩ аласыз:
603024, Н. Новгород, Казанская наб., 6. Тел (831) 4313 778, факс (831) 4131 910,
e-mail: medina@islamnn.ru
НШулай ук безнең китапларны Җǩмигъ мǩчете кибетендǩ һǩм Интернет-кибет
www.nizgar.ru
аша сатып алырга була.
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