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Россия Федерациясе Дəүлəт Думасы депутаты, 
Татар федераль милли-мəдəни автономиясе 
Советы рəисе

Актив татар яшьлəре инициативасы белəн башланып киткəн «Татар 
яшьлəре көннəре»нең инде 30-еллык тарихы бар. 

Мин бу хəрəкəттə үзем катнаштым, бүген исə ел саен Казанга җыела 
торган яшьлəргə карыйм да, сокланам. Димəк, кайчандыр без башлаган шушы 
проект бүген дə актуальлеген югалтмаган. Татар яшьлəренə җыелып, 
фикерлəрен уртага салып уйлашу, алардан олырак яшьтəгелəрдəн киңəш алу 
кирəк. 

Бирегə төрле елларда килгəн һəм катнашкан яшьлəрнең күбесе  үз 
җирлəрендə актив эшчəнлек алып баралар, татар иҗтимагый тормышында 
кайныйлар, миллəтебез үсеше юнəлешендə эшлилəр. 90-нчы елларда без 
шушындый киң колачлы хəрəкəт турында хыяллана идек! Билгеле, аның 
формасы, эчтəлеге күпмедер дəрəҗəдə үзгəрде. Лəкин бу хəрəкəт – Татар 
яшьлəре көннəре үз миссиясенə тугры кала.

«Татар яшьлəре көннəре» яшьлəргə юл күрсəтə, рухландыра. Алар 
биредə танышып, аралашып, килəчəктə бергəлəп төрле милли проектлар 
оештыралар. «Татар яшьлəре көннəре» кебек татар яшьлəрен туплап торган 
проект булуы үзенең нəтиҗəлəрен күрсəтə. Килəчəктə дə ул миллəтебезнең 
асыл яшьлəрен туплау һəм тəҗрибə уртаклашу урыны булып калсын, 
эшчəнлеген актив дəвам итсен иде. 

Илдар Ирек улы 
Гыйльметдинов
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Татарстан Республикасы 
яшьлəр эшлəре министры 

«Татар яшьлəре көннəре» - илебезнең төрле почмакларында һəм чит 
илдə  яшəүче миллəттəшлəребезне, татар яшьлəрен җыеп, берлəштерə торган 
мəйдан булып тора. Шушы проект нəтиҗəсендə иҗтимагый татар яшьлəр 
оешмалары барлыкка килде, алар актив рəвештə эшли. 

Безнең карамакта эшли торган «Идел» яшьлəр үзəге дə Татар яшьлəре 
көннəре продукты. 

Бүген төрле төбəклəрдə аерым Татар яшьлəре көннəре һəрдаим узып 
тора. Үзлəренең килəчəклəре өчен, миллəт өчен янып торган яшьлəр бирегə 
җыела. Алар барысы да актив, үз фикере булган егетлəр-кызлар. Яшьлəрнең 
татар теленə, милли хəрəкəткə булган мəхəббəт һəм хөрмəте – зур күрсəткеч. 
Алар һəрвакыт Казанга йөз тота, Республикадагы вəзгыятькə игътибарлы. 

30 ел дəвамында əлеге хəрəкəтне бер елга да туктатмаган кешелəргə 
аерым рəхмəт! Аларга бары уңышлар гына телисе килə. Татар яшьлəре 
көннəре гел үсештə булсын!

Дамир Илдус улы 
Фəттахов
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Əлмəт шəһəренең Риза Фəхретдин исемендəге татар гимназиясендə 
укыган чакта миңа “Иделем акчарлагы” исемле бəйгегə шигырьлəремне 
җибəрергə тəкъдим ясадылар. Ул шигырьлəрне башкаларга укытасы 
килмəгəнлектəн мин анда бармый калдым. 

Казан дəүлəт университетының татар журналистикасы бүлегендə укыган 
чагымда төркемдəш кызларым “Идел” яшьлəр үзəге турында сөйлəделəр, хəтта 
анда чакырып та карадылар. Күрəсең, вакыты җитмəгəн чакка элəккəн. 

2007нче ел. Мин Əлмəттə практика узып йөрим. Шунда Казанда 
теплоходта узачак Татар яшьлəре көннəре һəм беренче мəртəбə оештырылучы 
Мөселман яшьлəре фестивале хакында сөйлəшүлəрен ишеттем. Шулчак ул 
вакытта “Идел”дə эшлəгəн һəм шул ук вакытта университеттагы төркемебезнең 
кураторы Мөршидə апа Җиһаншинага шалтыраттым. Ул миңа: “Татар яшьлəре 
көннəренə безгə татар биюе буенча мастер-класслар алып барырга кеше кирəк. 
Əйдə, шуларны да уздырырсың!” – диде. Ул елларны мин университеттагы 
“ТыЛсым” бию төркемен җитəкли идем. Көнендə ризалык биреп, бер атнадан 
мин инде Татар яшьлəре көннəренə китеп тə бардым. 

Беренче анда баруым тормышымны үзгəртте. Андагы хис-тойгылар, 
андагы мохит, ул егет-кызларның янып торучы күзлəре... Кыскасы, биш көннəн 
мин бу хəрəкəтнең никадəр үзенə бөтереп алганын сизми дə калдым бугай. 
Берничə айдан мин “Идел” яшьлəр үзəгендə эшли башладым. 

2008нче елгы Татар яшьлəре көннəрендə инде оештыру комитеты 
составында булуым белəн гади делегат булуның никадəр аерылып торуын яхшы 
сиздем. Шулай мин “Идел” яшьлəр үзəге составына килеп элəктем һəм бүгенгəчə 
шунда. 

Татар яшьлəре көннəрендə катнашучыларның күбесен бүген белəм, 
ветераннар белəн дə хəйран аралашканым бар. Без барыбыз да Татарстанны 
мөстəкыйль, татар телен системалы рəвештə укытуларын (балалар бакчасы – 
мəктəп – югары уку йорты) күрергə телибез. Кайда туып-үсүенə, кайда яшəвенə 
карамастан татар баласының татар булуы белəн горурлануы безнең өчен мөһим. 

Милли үзаң формалаштыручы оешмалар, проектлар кирəклеге бүген 
бəхəссез. Аларның саны да, сыйфаты да артырга тиеш. Татар егетлəре-кызлары 
30 ел элек булган кебек үк бүген дə милли хəрəкəттə катнаша, аңа үз өлешен 
кертə. Монда килгəн егетлəр-кызлардан милли хəрəкəтнең йөзе формалаша.  
Алга таба да Татар яшьлəре көннəре хəрəкəте яшəсен, киңəйсен, үссен. 

Лəйсəн Наил кызы
Сафина
«Идел» яшьлəр үзəге 
директоры
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Татар федераль милли-мəдəни
автономиясе башкарма директоры

«КҮП ХЫЯЛЛАР ТОРМЫШКА АШТЫ»

Күңелемдə Татар яшьлəре көннəре белəн бəйле иң якты, иң җылы 
хатирəлəр генə саклана. Əлеге хəрəкəткə кушылуга, оештыру комитетына 
элəктем.

Утыз ел эчендə күп нəрсə үзгəрде. Моңа ил күлəмендə, республикадагы 
сəяси вəзгыять тə йогынты ясады. Хəзер инде яшьлəр дə, алар тəкъдим иткəн 
проектлар да башка. Лəкин ул елларда салынган дуслык күпере əле дə көчле, 
ныклы. Татар яшьлəре көннəре утыз ел эчендə үзенең яшəргə сəлəтле проект 
икəнен кат-кат исбатлады. Хыялда гына булган ният-тəкъдимнəрнең дə күбесе 
тормышка ашты.

Милəүшə Рəфкать кызы
Шəрəпова
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Константин Агафонов

Владимир өлкəсе

Хөрмəтле «Идел» яшьлəр үзəге хезмəткəрлəре! Əлеге хат сезгə 
адресланган рəхмəт хаты. Ике елдан артык даими рəвештə татар халкының 
гореф-гадəтлəрен, традициялəрен өйрəнү белəн шөгыльлəнəм, сезнең 
хезмəтлəрдəн, киңəшлəрегездəн файдаланам. Хəзер миңа 25 яшь.

Сез Россиядə яшəүче татар яшьлəре, аерым алганда,  минем кебек 
Казаннан ерак торучылар өчен күп нəрсə эшлəдегез. Татар халкының 
кыйммəтлəрен башкаларга тəкъдим итүдə сезнең үз ысул-юлларыгыз бар. 
Мин белəм: Татар яшьлəре көннəренə йөрүче яшьлəрнең күбесе хəзер «Идел» 
стилендə эш йөртəлəр. 

Үз ата-бабаларының мирасын саклаучы галимнəр, спортсменнар, 
сəясəтчелəр, төрле премия иялəре, артистлар, эшмəкəрлəр – боларның барысы 
да сыйфатлы һəм əхлаклы чорны төзүчелəр. Монда сезнең өлешегез дə 
алыштыргысыз булуда шигем юк. Чын күңелдəн əлеге хезмəтегез өчен рəхмəт 
белдерəм.
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Рүзəл Əхмəдиев

Казан шəһəре

Татар яшьлəре көннəренə беренче тапкыр 2010нчы елда элəктем. 
«Элəктем» сүзе бик туры килəдер, чөнки шуннан башлап мине ТЯК белəн 
өзелмəс жеплəр бəйлəп тора сыман. Əлбəттə, беренче тапкыр булгач, 
кайберəүлəр үзлəрен күрсəтергə тырышалар. Мин андый хислəр кичермəдем, 
миңа бу кешелəр янында рəхəт булды, үз тəлинкəмдə сыман тойдым үземне. 
Əллə кайдан моңа хəтле күренмəгəн көч һəм дəрт сизү бөтенлəй гажəеп хəл 
булды. Берничə көн рəттəн йокламыйча да, төне буе биеп, башка əллə никадəр 
мəгълүматны сыйдыра алам икəн бит мин. Ə минем белəн Татар яшьлəре 
көннəрендə булган кешелəрне делегатлар дип кенə əйтəсе дə килми, чөнки 
алар дусларга əверелде. Оештыручылар тарафыннан тəмле ашаудан, кызыклы 
программа һəм файдалы очрашулардан кала, иҗади ирек тə бирелгəн һəм без 
шул ирек белəн кулланып калырга тырыштык та инде. Беренче тапкыр Татар 
яшьлəре көннəренə барганда, иң зур эш – ул җыр язу булгандыр. Нəкъ менə 
шул елда Татар яшьлəре көннəренең гимны барлыкка килде дə инде. Минем дə 
ул жырга өлешем керү белəн горурланам. Ə калган энергиямне дəреслəрдə, 
очрашуларда һəр сүзне отып калу һəм ТЯКның актив егет-кызлары белəн 
соклану өчен кулландым. Белмим, үзлəре аңлаганнардырмы моны, юкмы, 
лəкин берничə ел рəттəн килүчелəр, үз өлкəлəрендə лидер булучылар, миңа 
чын-чынлап үрнəк булды. Минем дə аларга охшыйсым килде, əле алай гына да 
түгел, уздырасым килде. «Килəсе елга мин барлык көчемне дə куячакмын», - 
дидем үземə . 

2011нче ел. Мин аны үземнең трамплин дип əйтер идем, чөнки үзем дə 
чыныккан һəм янымда ышанычлы дуслар да барлыкка килде, кирəгеннəн 
артык оялу да читкəрəк китте. Ə безгə нəрсə, мөмкинлек кенə бир, жырларга 
да, биергə дə, алып барырга да осталар. Озак уйлап торыш юк – əйдə, алга! 
Ялгышлар, житешсезлеклəр дə житəрлек булгандыр. «Дыр» гына түгел, күп 
булды инде, лəкин барысы да безнең кешелəр бит. 

Беренче тапкыр такмаклар жырларга чыкканымны хəтерлим. Залда 
тынлык, чөнки əле генə «Татар егете» һəм «Татар кызы» бəйгесе гөрлəгəннəн 
соң, ике егетнең бер микрофон тотып чыгуы, шул чак барысының да 
игътибарын җəлеп итте.

Чыгуыбыз да бит, нəрсə күрсəтəчегебезне беркемгə əйтмичə, 
кисəтмичə, дигəндəй. Язмаларыма карадым, такмаклар жырлыячагыбызны 
əйттем һəм залга күз салдым.
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Уртада Лəйсəн Төхвəтуллинаның карашын тотып алдым, ул мина 
кырыс карады һəм карашының житди булуын анлаткандай, уң кулын 
кесəсеннəн чыгарып, мина йодрык күрсəтте. Мин Татар яшьлəре көннəрендə 
беренче көн генə түгел, ул карашның нəрсə аңлатканын бик əйбəт белəм. Аның 
эчтəлеге болайрак: əгəр дə мəгəр, берəр ялгыш нəрсə ычкындырсаң, кара аны 
малай!.. Ə сəхнəдəн китəргə соң иде инде… Авыз чатнап кипсə дə, 
куркуымнан нəрсəдер йотып маташтым... Аллага шөкер, котылдык. Котылдык 
кына да түгел, бу – триумф, чөнки кайбер куплетларны тəмамлагач, бер 15-20 
секунд икенчесен башлап булмады. Шул хəтле көлəрлəр дип көтмəгəн идем 
мин. 

Бу хəл меңнəн бере генə, ə андый вакыйгалар Татар яшьлəре 
көннəрендə адым саен булып тора. Иртəлəрен – уку һəм мастер-классларда. Бу 
юлы Раил абый Гатауллинның интернет серлəрен ачу дəреслəрен тыңларга 
булдым, ə тəнəфеслəрдə Миңгол абый янына җырларга йөгердем. Ике куянны 
берьюлы атып булмый дилəр: миннəн атаклы блоггер да, жырчы да чыкмады, 
тик бу өлкəлəрне, минем өчен ерак булганга гына сайлаган идем, аның каравы, 
бу ике остаз белəн бүгенге көндə дə бик яхшы аралашабыз. 

Кич белəн безне сəхнəдəн эзлə. Гади тамашачы гына булырга 
яратмадык шул, барлык чараларда да диярлек катнашып карыйсы килде. Һəм 
безнең сыман уйлаучы татар яшьлəре, Аллага шөкер, байтак булды. Минемчə, 
Татар яшьлəре көннəрен нəкъ менə шундый егет һəм кызлар бизəп торадыр да 
инде. Ə төнлə əллə безне йоклаган дип уйлыйсызмы? Кайда анда йокы?! Эш 
кими башласа, берəр видео булса да əмəллəп куя идек без. 

Кыскасы, Татар яшьлəре көннəре жəйнең генə түгел, тормышымның 
иң якты хəтирəсе булып тора.
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Татар яшьлəре көннəре миңа нəрсə бирде? Иң беренче чиратта, үз 
миллəтең өчен горурлык хислəре! 

Без татарлар агач кебек бай, тирəн тамырлы һəм нык кəүсəле. Аның 
орлыклары бөтен дөнья буйлап таралып, яңалары үсеп чыга. Əгəр əлеге 
агачны тар-мар итəргə тырышучылар табылса, тамырлары кала һəм ул тагын 
да көчлерəк булып яңара. Татар яшьлəре көннəре исə яшь агачларны сугаручы 
яңгырга тиң!

Шундый рухтагы чаралар оештыручы «Идел» яшьлəр үзəге 
коллективына зур рəхмəтлəремне җиткерəм. Сез зур, игелекле эш башкарасыз.

Мин Татар яшьлəре көннəре вакытында үзебезнең 3-4 сəгать кенə 
йоклавыбызны һич онытмыйм. Безнең вакыт сəгатьлəп түгел, ə минутлап 
бүленгəн иде. Буш вакыт булса да, без нəрсəгə дə булса əзерлəнə, уйлап таба 
идек. Сезнең чараларга килгəн яшьлəр зур тəҗрибə, төбəклəрдə 
мəдəниятебезне үстерү өчен, таулар күчерерлек бетмəс энергия туплап 
китəлəр. 

Татар яшьлəре көннəре ярдəмендə безнең оешма татар теле курслары 
ачуга иреште. Безнең шəһəрдə беренче тапкыр «Чəк-чəк пати» оештырылды. 
Əлеге чарада яшьлəр үтеп баручыларны халкыбызның милли ризыгы – чəк-
чəк белəн сыйладылар, аны пешерү серлəре белəн уртаклаштылар. Татар 
яшьлəре көннəрендə күп кенə башка оешма вəкиллəре белəн танышулар һəм, 
тəҗрибə ярдəмендə, үзебезнең Шаяннар һəм тапкырлар клубын оештыруга да 
ирештек.

Форсаттан файдаланып, үзем белəн булган бер вакыйганы да язып 
үтəсем килə. Бервакыт Казанга дуслар белəн Яңа ел каршыларга чыгып 
киттек. Əмма язмыш үзенчə китереп куйды: Яр Чаллыга барып җитəрəк, 
машинабыз юл кырыена чыгып очты. Вакыт төнге икелəр тирəсе иде. 
Бəхетебезгə, беребез дə җəрəхəтлəнмəдек. Машинадан чыгып, əйлəнə-тирəне 
карый башлагач, безне уратып алган сигез каберлеккə тап булдык.. Биредəн 
бары тик эвакуатор ярдəмендə генə чыгып була иде. Без ышаныч хезмəтенə дə, 
полициягə дə шалтыратып карадык, əмма бөтенесе дə үзлəренең эвакуатор 
хезмəте күрсəтмəүлəрен, юлдан узып баручыларны туктатып ярдəм 
сорауларыбызны киңəш итте. Бераз тынычлангач,  Яр Чаллыдан Татар 
яшьлəре көннəренə килгəн ШТКчылар белəн алга таба хезмəттəшлек итəрбез 
дип, бер катнашучының язып алган телефон номерын эзлəп таптым.

Наилə Əхмəтҗанова

Чилəбе өлкəсе
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Регина Байгозина

Удмуртия Республикасы

Татар яшьлəре көннəре турында хатирəлəрем күп: таныш түгел 
кешелəрнең «Регина» дигəн табличка белəн мине каршы алуларыннан 
башлап, җыр белəн озатуга кадəр.

«Университет вакыты – иң яхшысы» дигəн гыйбарəне бераз үзгəртеп, 
Татар яшьлəре көннəрен дə мин үземчə: «Иң яхшы каникуллар – Татар 
яшьлəре көннəрендə үткəрелгəне», – дияр идем.

Иң яхшы вакыт ул – Фирдəвес апа Əхтəмова, Миңгол абый Галиев 
кебек гаҗəеп шəхеслəр белəн уздырылган вакыт. Барысы да Миңгол абыйның 
дəреслəрен хəтерли торгандыр. Оста җырламасам да, чара кысаларында 
оештырылган төрле сəяхəтлəр вакытында «җырлый торган» автобуска 
утырасы килү телəге көчле иде.

Башка делегациялəр белəн дə дуслыгыбыз көчле булды. Безнең 
Удмуртия һəм Төмəн егетлəре хəтта «Удмень» җыр төркемен төзеп, үзлəренең 
концертларын да оештыралар иде.

Ə иң яхшы хатирə исə Татар яшьлəре көннəре үткəч тə аралаша торган 
дуслар, танышлар, алган белемнəр, истəлеклəр. Үзебез дə төбəклəргə төрле 
чараларга барабыз, башка делегациялəр белəн һəрвакыт элемтəдə торабыз, 
шулай ук үзебездə – Удмуртиядə каршы алабыз.

Берəрсе Татар яшьлəре көннəре турында сорашса: «Аны ярату өчен, 
һичшиксез, барып карау мөһим!» - дип җавап бирəм.
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Римма Бикмөхəммəтова

Башкортстан - Татарстан 

Татар яшьлəре көннəре, бəлки, моңа кадəр татарлыгы турында уйлап та 
карамаган кешелəрне үз ятьмəсенə элəктереп, аларның аңнарын икенче якка 
бора алган, туган телдə сөйлəшмəгəн булса, телне өйрəнергə кирəклеген 
төшендергəн, татарча фикерлəргə, вакыйгаларга татар күзлегеннəн карарга 
өйрəткəн чараларның берседер. Һəрхəлдə, минем белəн шулай булды. Мин 
үзем дə нəкъ шушы җыенга килеп элəгеп, «татар» дип «котырдым». 

Уфада Башкорт дəүлəт университетында укып, «Атна» газетасында 
эшлəп йөргəн чагым. Ялгышмасам, 2001нче ел. Ул вакытта Казан белəн 
виртуаль элемтəдə торам, яшьлəр белəн интернет аша аралашабыз. «Юлдаш» 
сайтында, бер өер булып, форумында лəчтит сата, бəхəслəшə идек. «Татарстан 
яшьлəре» газетасында эшлəүче Раиф Усманов белəн телефон аша ара-тирə 
хəбəрлəшəбез. Ул миңа йомыш буенча шалтырата, мин аңа мөрəҗəгать итəм. 
Кайчак Риман абый Гыйлемхановка, Флюра Низамовага элəгə идем. Аларны 
күреп түгел, ə язмалары аша гына белəм. Минем өчен «почти» бөек кешелəр. 
Бермəл Раиф: «Син Казанга Татар яшьлəре көненə килəсеңме соң?» – ди. Бəй, 
барасы килə, ишеткəнем бар бит, ə ничек элəгергə, кемнең койрыгына 
тагылырга – белмим. Гаҗəп, əмма икенче көнне миңа Уфадагы «Азатлык» 
оешмасыннан шалтыраталар. Пионер яки комсомол оешмасындамыни! 
«Сине, актив татар кызы буларак, Казанга Татар яшьлəре көннəренə барырга 
лаек дип таптык. Башкортстанга, Уфа татарлары йөзенə кызыллык 
китермəссең дигəн фикергə килдек. Казанга барырга əзерлəн!» – диделəр. 
Редакция дə кызыклы материал алып кайтырсың дип биш куллап риза булды.

Минем кебек лаеклылар тагын ике егет иде. Аларның да, минем дə 
Казанга баруым беренче тапкыр. Килеп төштек. Əле дə исемдə: Г.Тукай 
исемендəге татар дəүлəт филармониясе бинасы каршында торабыз. 
Кулыбызда кəгазь – «Бор. Матюшино, «Идел» лагере» дип язылган. Бернинди 
дə телефон да, башка адрес та юк. Əмма такси җилдереп алып җиткерде. 
Гаҗəеп, бик матур урын иде ул! Куе нарат, карагайлар үсə, һавасы дымлырак, 
əмма саф, аны ипигə май кебек ягып ашап була иде кебек, наратлар арасында 
кечкенə сыерчык оялары кебек бунгаллар, шушы урман артында Идел җəелеп 
ята. Безне каршы алучы Милəүшə Сəфиуллина: «Бəй, шушымы Уфадан 
килгəн делегация?! Өч кеше! Оят түгелме? Уфа татарлары гөрлəтеп тора 
безнең җыенны!» – дип каршы алды. Сынатмаска тырыштык, беребез өч 
кешегə тора иде! Сабан туенда осталыкны күрсəттек.
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Татар яшьлəре көннəрендə иң истə калганы – ул Рабит Батулланың 
кунакка килүе. Без карагайлар арасында түгəрəк булып утырабыз һəм ул 
каршыбызга килеп басты. Ыспай киенгəн, башында – байлар бүреге, кулында 
яңа гына чыккан китабы. Матур сакаллы язучы абый барысын да үзенə 
каратты та куйды. Без гаҗəплəнеп тыңлап утырабыз, əле ул ара-тирə безгə: 
«Авыз ачып утырмагыз, кызык сораулар бирегез!» – ди. Əллə нинди кызык 
əйберлəр сөйлəде ул, урыс белəн татар əкиятлəрендə образлар турында яңа бер 
дөнья ачты. Татарны дөньяга таныткан шəхеслəрдəн үрнəк алырга кирəк дип 
нотык сөйлəде. Аннары: «Биисез икəн, горур биегез. Бала итəклəр, чабата 
киеп, татарның абруен төшермəгез. Татар чабата кимəгəн, күннəн тегелгəн 
матур читек кигəн ул!» – дигəне истə калган. Тагын əллə нинди гаҗəп 
фикерлəр əйтте, барысы да төгəл истə калмаган, əмма иң мөһиме – ул оеткыны 
салган. Рəхмəт төшкере! Читтəн килгəн балаларга бу оеткы бик тə кирəк иде. 

Минем өчен тагын бер зур ачыш – ул кичлəрен «Идел»гə Казан 
яшьлəренең килүе. Гамил Нур, Рафис Җəмдихан, Дилəрə Максютова, Ландыш 
Харрасова, Айсылу Галиева, Рамай Юлдашев, Лилия Сөнгатуллина һ.б. бер 
төркем булып килеп төшəлəр. Иртəнгə кадəр аралашып мəш килə идек алар 
белəн. Легендар «Шəрыкъ» клубы, «Азатлык» берлеге яшьлəре – барысы да 
ирекле фикерле, кыю, чая, тəвəкəллəл, киң күңелле, чибəрлəр! Ул вакытта 
аларны күреп танып белмəдем, ə алар мине интернет форумнар, татар 
газетасында эшлəвем аша таныйлар иде. Таңга кадəр татарча уеннар уйнатып, 
гармунга җырлавыбыз истə. «Туган тел»не дə берничə тапкыр җырлый идек, 
басып, хөрмəт итеп! Барысы да яңа миңа, кызык! Казаннар барысы да лагерьда 
куна калалар иде, аларга йоклар өчен урын табу – үзе бер маҗара! Йортка 
кертүлəрен сорап һəр бунгалга шакып йөрибез, миһербанлык күрсəтүчелəр дə 
табыла. Шулай чиратлашып борын төртеп алабыз, черем итəбез. Əле дə булса 
шул вакытта танышкан кешелəр белəн аралашабыз, күплəре белəн дустанə 
мөнəсəбəттə.

Казанга беренче баруым, татар яшьлəре көннəрендə катнашуым бик 
бəрəкəтле булды минем өчен. Шаккатып искə төшерəм. Җыеннан бераз 
аерылып, мин Казанга үзем генə киттем. Имеш, танылган кешелəр белəн 
əңгəмə корам. Редакциянең биреме дə бар бит, кире буш кул белəн кайтып кара 
син! Гаҗəп, əмма бер көн эчендə мин шактый күп татар шəхеслəрен күреп 
таныша алдым. Мəрхүм Туфан Миңнуллин белəн очраштым. Татарстан 
Дəүлəт Советының кабинетында чəй, чəкчəк белəн сыйлады. Мин сораулар 
бирəм, ул хислəнеп сөйли, эмоциональ иде бит ул. Һəр җөмлəсендə – фикер. 
Тик җырлап, биеп уздырган төннəр үзенекен итə – үтереп йокы килə бит, əй! 
Туфан абый моны сизə, елмая, əмма белгертми. «Татар яшьлəре көннəре 
йокысыз үтə инде ул», – диде соңыннан. Бик əйбəт сөйлəде ул, һəрвакыттагы-
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ча! «Берни белмисең, башта өйрəн əле», – дип борып та җибəрмəде, өстен 
карау да сизелмəде, олыларча, үз итеп аралашты. Урыны оҗмахта булсын!

Аннары киттем Тинчурин театрына, анда Зəйнəп Фəрхетдинова белəн 
Зөфəр Билалов репетициялəр уздыра иде. Аларны да «элəктердем». Əллə 
ерактан килгəн дип кызганганнар, əллə нəрсə, əмма бала-чага дип карап 
тормадылар, тормышлары, иҗатлары турында сорауларга бик кызыклы 
җаваплар биргəннəр иде. 

Ничектер, белмим, əмма театрдан соң матбугат йорты «Идел-пресс»ка 
барып элəктем, килдем – якташым, язучы Зəки Зəйнуллинның китап туе. Ə 
анда кем генə юк! Минем өчен бөтен Ирек мəйданы миллəтчелəре бер урында 
җыелган төсле иде. Бу көн тəмамланмас иде кебек. Əмма, белəсезме ничек 
тəмамланды? Мин Зөлфəт Хəкимнəн интервью алыр өчен аның өенə бардым! 
Йөрəк ничек чыдаган бу очрашуларга? Һич аңламыйм... Ни кызганыч, Зөлфəт 
миңа сөйлəгəннəрнең берсе дə диктофонга язылып калмаган. Кайткач, моны 
белгəч, утырып еладым. Əмма өендə миңа гитара чиртеп җырлаганын, чəй һəм 
сыр белəн сыйлаганын һич онытмыйм. Күңел ирекле кош булып чыгып очуы 
инде 30нчы августта – татар дөньясы Суверенитет көнен билгелəгəн көнне 
булды. Хəзер аңлыйм: Казанга беренче тапкыр килгəн кешегə чын могҗиза 
булган инде ул.

Бер кызыклы хəл истə калган. Татар яшьлəре көннəренə очрашуга 
министр килə дип əйттелəр. Рабит Батулла, Туфан Миңнуллин, Камал 
артистларын, татар журналистларын күргəн, 30нчы августта Минтимер 
Шəймиевның кулын кыскан яшьлəрне «министр килə» дигəн сүз əллə ни 
дулкынландырмады кебек. Ул вакытта министр Марат Бариев иде. Саф 
татарча аралашты безнең белəн, бу табигый иде, ул вакытта «Татарстанда 
барысы да татарча!» дигəнгə инанган идек. Татарларның Казанга кайтуы 
турында, яшьлəргə булышу турында сораулар куелды, кызык фикер алышу 
булды. Очрашуның азагында Марат əфəнде: «Ничек, ошыймы соң татар 
яшьлəре көннəре? Телəклəрегез, шелтəлəрегез бармы?» – дип сорады. Менə 
телəк белəн шелтəлəр турында сорау артык иде. Барысы да шома гына бара 
иде, əмма бу сорауның яңгыравы булды, егетлəр китмəсенме тезеп!.. «Ризык 
җитми, туймыйбыз, ипи аз», «Сөлгелəрне алмаштыру мөмкинлеге булмасмы? 
Үзебезнеке дə бар, əмма көннəр яңгырлы, киптерергə урын юк»... Шул 
вакытта кемгəдер простыня, сөлге җитмəгəне дə ачыкланды. Кыскасы, 
барысы да ничектер башка юнəлеш белəн китте. Министр игътибар белəн 
тыңлады, ара-тирə башын какты, кемгəдер ымлады, кемнəндер нидер сорады, 
язды, аннары: «Эшлəрбез, булыр», – дип ышандырып китте. Əмма соңыннан 
«баш күтəрүчелəр»нең тетмəсе тетелде. Очрашудан соң ул вакыттагы ми -
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нистр урынбасары Илдар Гыйлметдинов борылып килде яшьлəргə: «Нинди 
инкыйлаб бу? Нинди простыня белəн сөлге?! Нинди икмəк?! Бу бит министр! 
Ашау турында түгел, миллəт турында уйларга кирəк!»– дип барысын да 
бастырып сүкте. 

Белмим, кем, нəрсə күбрəк тəэсир иткəндер, хəер, барысы да ярдəм 
иткəндер, əмма Татар яшьлəре көннəреннəн соң ипине онытып, миллəт 
турында уйламыйча яшəгəн кеше сирəк. Ач карынга да, тук булганда да аның 
килəчəген матур итеп күрəсе килə. Татар яшьлəре көннəре идеясе хөррияткə 
сусаган, Татарстанның мөстəкыйль булачагына ихлас ышанган, алдынгы 
фикерлелəр йөрəгендə туган, аны тормышка ашыру эше дə аларның 
җилкəсенə төшкəн. Əле дə аны тартып баручылар шул идеягə тугры дип 
уйлыйм. Җыен һаман да яши икəн, татарның талантлы, акыллы яшьлəрен 
берлəштерү максатын үти икəн, бу – зур эш. Татар яшьлəре көннəрендə 
катнашкан кешелəр миллəттəн читлəшми, киресенчə, күбесе алга таба да 
татар проектлары белəн шөгыльлəнə. Кимендə Казанга килеп, 
миллəттəшлəре, татар зыялылары белəн аралашып, татар белəн татар 
кавышырга тиешлеген, гаилəдə балаларны татар итеп тəрбиялəргə кирəклеген 
аңлап китə. Казанга гашыйк була. Татарстан Республикасы көчле булуын тели. 
Мин дə бер килдем, аннары башкача Татарстан, Казаннан ерак яши алмам 
дигəн нəтиҗəгə килеп, бирегə кайттым.
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Рушан Бичури-Йазыджыоглу

Төркия

Беренче татар яшлəре көннəре дигəндə, инде аннан соң күпме сулар 
акса да, минем менə нəрсə исемə төшə. Бунгалоның тар гына баскычы буйлап 
өскə, үзем яшисе бүлмəгə күтəрелəм. Һəм аның ишек төбендə яңа гына идəн 
юып бетергəн бер кызны, очратам. Ул ун көн буена үзе белмəгəн, җитмəсə, чит-
ят илдəн килгəн кеше – минем белəн яшəячəгенə бер дə риза түгел иде 
шикелле. Чөнки исəнлəшүгə, канəгатьсез тавыш белəн: “Бүлмəгə аяк киемен 
салып керергə кирəк, - диде. Аннан өстəп куйды: - Һəм, гомумəн, идəнне 
һəркөнне чиратлашып юачакбыз”. Беренче очрашу-танышуыбыз шулайрак 
килеп чыкса да, Татар яшьлəре көннəренең миңа биргəн иң зур байлыгы – 
шушы кыз белəн инде менə егерме елга сузылган дуслык ул.

Лагерьда танышкан, мин аерып алып атамаган, кайберлəренең инде 
хəтта исемнəрен дə оныткан башка кешелəр белəн очрашырга туры килсə дə, 
без хəзер дə якын дуслар кебек, җылы, эчкерсез итеп сөйлəшеп китəбез, 
əйтерсең, саубуллашканнан соң еллар узмаган, ə əңгəмəбез туктап, өзелеп кенə 
торган. 

Миңа, Татарстаннан читтə яшəгəн татар баласына, үз халкымның 
мəдəнияте, сəнгате белəн якыннан танышырга менə дигəн мөмкинлек булды 
ул чакта. Ə иң мөһиме – көннəр буе авыз тутырып туган телемдə сөйлəштем! 
Моңарчы татарча бары гаилəмдə генə аралашып яшəгəн кеше идем бит.

Беренчелəр һəрвакыт кадерле. Татар яшьлəре көннəренең дə бу иң 
беренчесе булганга да без аны дулкынланып кабул иттек. Аны оештыру, 
үткəрү өчен гаҗəеп күп көч куелган иде. Хəзер, еллар үткəннəн соң мин моны 
тагын да яхшырак аңлыйм. Ул заманда минем анда элəгүем бик зур вакыйга 
иде һəм мин үз тормышымда ул көннəр булуы белəн бүгенгəчə горурланам. 
Хатирə-истəлеклəремнең дə иге-чиге юк. Һəм аларның һəммəсен бер утыруда 
гына искə төшереп чыгу мөмкин түгелдер. Бəлки миңа ашханəдəге компотны 
“Идел суы” дип йөртүебезне сөйлəргəдер? Əллə беренче тапкыр сарык ите 
ашаганнан соң авыруымнымы икəн? Əллə соң Габдулла Тукайның мин 
кечкенə чагымда ук ятлаган “Туган тел”ен беренче тапкыр милли гимныбыз 
сыман итеп тыңлаганда күземнəн ирексездəн аккан яшьлəрем турындамы?

Кичлəрен Идел ярында яңгыраган ул татар моңнары минем əле дə 
колагымда чыңлый...
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1990нчы елның җəе хəтергə уелып калган. «Идел» журналының 
беренче елы уңышлы булгач, без шул исемдəге яшьлəр лагерында үтүче татар 
яшьлəре җыенын үз иттек. Журналда эшлəүче яшь əдəбиятчылар Идел 
буендагы бунгалларда яшəүче егет-кызлар арасында булдылар. Милли-
мəдəни инкыйлаб чоры булгач, кəефлəр күтəренке, рухыбыз милли 
күтəрелешкə көйлəнгəн иде. Чит иллəрдəн кунакка килгəн мөһаҗирлəр белəн 
дə анда бара идек. «Азатлык» радиосының татар-башкорт редакциясе мөдире 
Фəрит Иделле, аның тормыш иптəше Гайшə ханым белəн яшьлəр янына барып 
чыгыш ясадык. Фəрит əфəнде бу очрашуны видеога төшереп алган иде. Бу 
чорда яшьлəр хəрəкəтендə Татарстанның яшьлəр эшлəре комитеты катнашты, 
кирəк чагында ярдəм итте. Ильдар Гыйльметдинов, Рим Гыйльфанов, 
Милəүшə Насыйбуллина, Ирек Гарипов кебек төпле егетлəр бу хəрəкəтне 
туры юлдан алып бардылар. Яшьлəр оешмасын бер заман соңрак Австралиягə 
күчеп киткəн  Ирек Гариф җитəклəде. Автобус табу, ашатуга акчалар булдыру 
кыен чаклар булды. 1993-1994 елларда җыелучылар саны 30 кешегə җиткəн 
чак та булды. Дəүлəт ярдəм иткəч, эшлəр яхшыракка китте. Яшьлəр 
көннəрендə татарча җырлау, көчəйткеч аша игъланнарны татарча бирү бик 
тəэсирле була иде. Госман Садə сүзлəренə язылган «Əссəлəмəгалəйкем!»  
җыры безнең милли җырыбыз булып көне-төне яңгырады. 2007-2008нче 
елларда яшьлəр белəн теплоходта сəфəргə чыгып, яшьлəр көннəрен хəрəкəттə 
үткəрдек. Болгарга кереп, андагы борынгы һəйкəллəрнең хəлен өйрəнү, 
аларны тергезүгə яңадан тотыну тəкъдимен хөкүмəт алдында күтəрү дə 
файдага булгандыр. Татар яшьлəре көннəре милли тəрбия мəктəбе була иде. 
«Идел» яшьлəр үзəге һəм Яшьлəр министрлыгы дəртле татар егет-кызларына 
терəк булдылар. Казанда булу программасы, Болгарга сəяхəт, милли дəреслəр 
традициялəре шул чакта тернəклəнде.

Римзил Вəлиев

Казан шəһəре
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Римма Вəлиева

Төмəн өлкəсе

Борын-борын заманда 2007нче елда ишетем мин Татар яшьлəре 
көннəре турында!!! Ниндидер искиткеч җыелыш диеп уйладым мин ул 
вакытта! Шул ук вакытта, без Төмəн татар яшьлəре белəн əкренлəп җыелыша, 
аралаша, эшли башладык. Һəм 2008нче елның жəендə барырга уйладык. Миңа 
да делегация составына элəгергə бəхет елмайды!

Искиткеч Казаныбызга килгəч, безне Милəүшə апа  һəм ике Лəйсəн 
елмаеп каршы алдылар.    Минем беренче Татар яшьлəре көннəрем башланып 
китте. Иң кызыклы һəм иң файдалы сəяхəтлəрнең берсе шул булгандыр.

Алабуга, Сарытау, Самара, Ульян, Ширяево... Шундый искиткеч 
атмосфера очен оештыручыларга һəм барлык делегатларга рəхмəт əйтəсем 
килə. Еллар узса да, беренче Татар яшьлəре көннəрем һаман исемдə! Андагы 
лекциялəр, конкурслар, сабантуйлар, танышулар, фильм төшерүлəрне искə 
алганда рəхəт булып китə.

 Минемчə, безнең Татар яшьлəре көннəрендə оештырылган «Яңа 
дулкын» бию төркемебез шундый əйбəт килеп чыкты. Өч көндə без менə дигəн 
матур бию əзерлəдек. Моның өчен Лəйсəнгə зур рəхмəт! Бию хыялымны 
тормышка ашырган өчен дə рəхмəт!

Мин бу чарадан үземнең чын татар икəнемне аңлап, халкым өчен 
горурланып һəм дəртлəнеп кайттым. Һəм тормышым икегə бүленде: Татар 
яшьлəре көннəренə кадəр һəм аннан соң. Чара тəмамланды... Без килəсе елга 
күрешербез дигəн өмет белəн үз якларыбызга кайтып киттек.

«Сихри сүз... Җəй... Казан... ТЯК» Вконтакте челтəрендəге 
фотоальбомым нəкъ шулай атала. Ул гаҗəеп сəяхəтемне 5 сүз белəн аңлатып та 
бирə. 

Җəй узгач, сентябрь айларында безнең Төмəн өлкəсе татар яшьлəре 
бердəмлеге барлыкка килде. Əкренлəп төрле чаралар, бəйгелəр, танышу 
кичлəре  уздырып эшли башладык. Һəм килəсе Татар яшьлəре көннəренə 
җыена да башладык. 2009нчы елның җəендə без сагынып көтеп алган ТЯК 
тагын безне, көндəлек тормышыбыздан тартып алып, татар дөньясына 
чумдырды! Дуслар белəн күрешүлəр, яңа дуслар белəн танышулар, кызыклы 
очрашулар, сəяхəтлəр, файдалы яңа белемнəр. Барысына да бай Татар яшьлəре 
көннəре! 

2010, 2012, 2013, 2014нче елларда да мин рəхəтлəнеп Татар яшьлəре 
көннəрендə катнаштым. Яңадан яңа кешелəр, яңа фикерлəр, яңа дуслар...
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Моннан кала, «Идел» яшьлəр үзəгенең балалар лагеры, Мөселман 
яшьлəре фестивале, Яшь татар лидеры мəктəбе кебек проектларында да 
катнашырга насыйп булды.

2010нчы елда  яздырылган Татар яшьлəре көннəре гимны ничə ел инде 
будильнигымда  алыштыргысыз җыр булып тора. Яратам ДТМ!

2013нче елда Татар федераль милли-мəдəни автономиясе Советы 
рəисе Илдар  Ирек улы Гыйльметдинов Рəхмəт хатын тапшырды. Минем өчен 
көтелмəгəн бүлəк булды бу – шатлыгым эчемə сыймады.

2014нче елда да үзенчəлекле ТЯК булды. Без Луара апа Шакирҗан 
җитəкчелегендə актанышлылар, мəскəүлелəр белəн «Беренче театр» дан өзек 
куйдык. Татар яшьлəре көннəрендə минем тагын бер хыялым тормышка 
ашты. 2007нче елдан алып Татар яшьлəре көннəрендə ел саен лидер сайлана, 
бу елны миңа да сайлауларда катнашучы биш кандидат арасына элəгергə 
насыйп булды. Вəт менə бу бик көтелмəгəн һəм сөенечле вакыйга иде. 2014нче 
елның лидеры исə Римма Гомəрова булды. Мин адашым өчен чын күнелдəн 
шатландым.

Шундый ул Татар яшьлəре көннəре! Шатландыра, хыялларны 
тормышка ашыра торган, бик күңелле һəм бер көн кебек узып китə торган, 
яраткан Татар яшьлəре көннəрем!!!
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Мин беренче тапкыр Татар яшьлəре көннəренə 2008нче елда бардым. 
Бу елны əлеге чараның теплоходта үткəн соңгы елы иде.  Моңа кадəр бөтен 
Россия һəм чит иллəрдəн шул кадəр актив татар яшьлəрен бер вакытта, бер 
урында җыеп була ала торгандыр дип күз алдыма да китерə алмый идем. Бер 
атна эчендə биредəге кешелəр шул кадəр якынайды. Монда мəдəният тə, тарих 
та, сəясəт тə кушылды, үз лидерлары барлыкка килде – хəтта аны кечкенə бер 
дəүлəт белəн дə чагыштырып булыр иде.  Татар халкын үстерү һəм саклап калу 
дигəн зур максаты булган бер дəүлəт белəн... 

Үз төбəклəребездəн Татар яшьлəре көннəренə баручыларны без җиде 
илəк аша үткəреп сайлыйбыз. Сəяхəттəн соң да, ел дəвамында 
оешмадагыларны үз энергиясе белəн тулыландырып, рухландырып торучы 
актив һəм инициативалы яшьлəрне җибəрергə тырыша идек. Гомумəн, 
мондый чараларга сайлап алу уйланылган булырга тиеш, чөнки төбəкне 
лаеклы, чарага билгеле бер ритм һəм юнəлеш бирүче кешелəр тəкъдим итəргə 
тиеш. Шулай булганда гына татар яшьлəренең үсеш трендыннан төшеп 
калмыйча, башка оешмалар белəн хезмəттəшлектə дөрес акцентлар ясарга 
була. Моңа аеруча «өлкəн» оешмаларның игътибарын җəлеп итəсем килə. 
Искергəн, мəҗбүри чаралар белəн генə яшьлəрне җəмəгать эшлəренə җəлеп 
итү мөмкин түгел. 

Татар яшьлəре көннəрендə мин 4 тапкыр катнаштым. Чара ел саен 
үзгəрə, үсə. Əле яңа гына гимн уйлап табып аның 20 еллыгын билгелəп үтсəк, 
бүген исə аның чирек гасырлык юбилее икəн инде! 

Татар яшьлəре көннəрен килəчəктə дə киңəю һəм үсешкə лаек булган 
мегапроект дип саныйм!

Тимур Галиев

Ульян өлкəсе
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Рөстəм Галимов

Пермь крае

Татар яшьлəре көннəренə беренче килүемдə татарча квестта 
катнашырга туры килде. Оештыручылар барлык делегатларны ике төркемгə 
бүлеп, төрле биремнəр бирделəр. Биредə мин беренче тапкыр татарча уенда 
катнаштым. Татар яшьлəре көннəре турындагы беренче якты хатирəм əлеге 
уен белəн бəйле.

Татар яшьлəре көннəре кызыклы чараларга бай. Бер атна биредə бер 
мизгел төсле үтеп китə. Хəтта төнлə дə ниндидер кызыклы вакыйгалар була. 
Күп делегатлар, Татар яшьлəре көннəре вакытында уйнала торган, башкалар 
белəн танышуга корылган «Урындык» уены аша үткəндер. Иң түземнəр исə 
төнлə «Мафия» уйный. Шулай бервакыт иртəнгə кадəр уйнаганнан соң 
зарядкага кадəр бераз йоклап алыйм дип бүлмəгə киттем. Бүлмəдəн чыгуыма 
Лəйсəн апа «Бейджигың кайда?» соравы белəн каршы алды. Шулай итеп 
бейджигымда чираттагы икенче тишек барлыкка килде (Татар яшьлəре 
көннəре вакытында соңга калулар əнə шундый бейджга тишеклəр кую белəн 
билгелəнə иде, 3 нче тишектəн соң өйгə юнəлəсең). Беренче шундый тишек 
лекциягə соңга калуым сəбəпле элəккəн иде.

Татар яшьлəре көннəре вакытында кече Сабантуй да бик кызыклы 
чараларның берсе. Шулай ук «Танцпол йолдызы», «Татар егете» бəйгелəрендə 
катнашуларым да хəтеремдə саклана. «Татар егете» бəйгесе вакытында 
«Тамашачылар мəхəббəте» номинациясендə җиңү яуладым. Моңа кадəр 
белмəгəн кешелəрнең минем өчен җан атып утырулары бик шатлыклы 
күренеш иде.

Татар яшьлəре көннəренə һəрвакыт кызыклы, танылган кешелəрне 
чакыралар. Алар белəн төрле темаларга аралашырга, нəрсəгə дə булса 
өйрəнергə мөмкин. Аеруча татар тарихы һəм вокал буенча мастер-класслар 
истə калырлык. Миңгол абый Галиев телəсə кемне җырларга өйрəтə ала! 

Татар яшьлəре көннəре  вакытында оештырыла торган һəр чара, 
экскурсия турында озак язарга мөмкин. Боларның берсе дə «Идел» яшьлəр 
үзəге хезмəткəрлəре тырышлыгыннан башка уза алмас иде! 

2015нче елда «Идел»гə – 15, Татар яшьлəре көннəренə 25 ел тулды! 
Татар яшьлəре көннəрен уздыру традициясе саклану бик күркəм күренеш. 
Минем балаларым да əлеге чарага килеп татар мəдəнияте, бердəмлегенə 
кушылып, үз тамырлары турында уйланса, мин бик шат булачакмын! 
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Гамил Нур
«Шəрык» клубын оештыручы, 

шоумен-журналист

Татар яшьлəрен генə туплап җəйлəү ясаячаклары турында безгə Ирек 
Гарипов хəбəр итте. Ирек беренче курстан башлап безгə бертуктаусыз: 
«Беркатлы булмагыз!» – дип тукып торган кеше инде ул. Миллəтче булып 
тоелуы белəн вакыт-вакыт гаҗəплəндергəн, татар тарихы буенча безнең 
башыбызга да килмəгəн нəрсəлəр сөйлəп шаккатырган кеше. Яз көне аңа 
ияреп Нəүрүз бəйрəме үткəрүдə катнашкан берничə егет – Зөфəр, Альнур, 
Камил һəм мин «Идел»гə барырга ниятлəдек. Зөфəр путевкалар өчен акча эзли 
калды, ə мин авылга кайтып киттем. Һəм... сары авыруы ияртеп килдем. 
Горький паркы янындагы хастаханəгə мине зур комачка «Татар яшьлəре 
көннəре» дип язылган язу озатып калды. 

Бер атнадан дуслар лагерьга китте. Качып чыгам да, киосктан 
газеталар алып кайтам – барысы да «Идел» турында яза. Лагерьдагылар 
Казанга килгəн чакларда, җай табып, яннарына барып чыгам. Читтəн генə 
исем китеп карап торам: театр артистлары шикелле түбəтəй, калфаклар, 
аякларына чүəк кигəннəр. Мəскəү кызы Халидə Бродская үзе генə дə ни тора! 
Болар арасында була алмаганга үртəлептер инде: «Кыланып та күрсəтəлəр», 
дип уйлыйм, үземə кызык, бар да яңача бит. Палатага кайткач, бу хəбəрлəрне 
рухлана-канатлана андагы ирлəргə дə сөйлим. Арада берсе – төрмəдə утырып 
чыкканы миңа акыл сата: «Энекəш, бара күрмə яннарына, болар куркыныч 
кешелəр, провокаторлар», - ди.

Бармыйча ничек түзеп ятасың?! Камал театры каршындагы мəйданда 
үткəргəн концерт-митингларына да бардым – кичен булгач, анысы җайлырак 
булды, табиблар киткəн иде. Аны «Ватан» оешмасы белəн бергə үткəрделəр 
шикелле. Чит иллəрдəн – Төркия, Америкадан килгəн татарлар чыгыш ясады. 
Хəлем инде шактый аруланган иде – башкаларга кушылып, ул көнне 
соңыннан җырладым да, биедем дə, хастаханəгə ярты төндə генə кайтып 
аудым. Ə көзен инде татар яшьлəренең яңа төзелгəн «Азатлык» оешмасы 
эшенə баш-аягым белəн чумдым.
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Ирек Гариф

Австралия

Хөрмəтле дусларым вə миллəттəшлəрем! Барчаларыгызны I Татар 
яшьлəре көннəренең 25 яшь тулган уңае белəн тəбрик итəм. Бу миллəтебезнең 
гасырларга сузылган изге вə кирəкле телəген оештырырга насыйп иткəн 
Тəңребезгə иксез-чиксез рəхмəтлəребез булса иде! Бу көннəрне 
оештыручыларга вə башкарганнарга, шулай ук Ана-Ватаныбыздан төрле 
тарихи сəбəплəр аркасында дөньяның төрле почмакларына сибелгəн 
миллəтебезнең угыл-кызларына килеп катнашканнары өчен бик зур 
рəхмəтлəремне белдерəм! Бу көннəрне шушы көннəргə хəтле 25 елдан бирле 
уздырып баручыларга – «Идел» яшьлəр үзəгенə дə иксез-чиксез рəхмəтлəрем. 
Миллəтебезнең якты килəчəге өчен армый-талмый эшлəгəнегез өчен Аллаһы 
Тəгалə барчагыздан разый булсын! Барчагызга корычтай нык саулык, бəхетле 
озын гомер, тормышыгызда зурдан-зур уңышлар телим! Кайда гына яшəсəк 
тə, күңеллəребез якын булсын, бердəм булыйк, бар булыйк! 

I Татар яшьлəре көннəрен оештыру Татар иҗтимагый үзəгенең 
яшьлəре секциясендə тупланган яшьлəребезгə насыйп булды. Бу көннəрне 
уздырганчы яшьлəребезгə төрле-төрле иҗтимагый, милли вə дини чараларда 
катнашырга вə оештырырга туры килде (мəсəлəн, Нəүрүз бəйрəме, Хəтер 
көне, милли кичəлəребез һ.б.). Əлеге милли кичəлəребезнең чəчəге Татар 
яшьлəре көннəре булды. Ə җимешлəре булып дөньяга 1990нчы елда 
«Азатлык» Татар яшьлəре берлеге барлыкка килү һəм 1992нче елда Казанда I 
Төрки яшьлəр корылтаеның уздырылуы торды. Ул татар яшьлəре дөньясын 
уяткан ике атнаны язсаң, бик калын бер китап чыгар дип уйлыйм. 

Һəр көнебез күңеллəребездə үзе бер тарих булып кереп калды. Кырлай 
вə Шəһри Болгарга баруларыбыз, бабаларыбызның изге туфрагында 
миллəтебезгə бердəмлек вə мөстəкыйльлек телəп əби-бабарыбызның 
рухларына догалар кылып, нəзер корбан чалуларыбыз. 

Совет дəверендə халыктан тартып алынган мəчетлəребездə өмəлəр 
уздыру, миллəтпəрвəрлəребез вə милли зыялыларыбыз, иҗат шəхеслəребез 
белəн очрашулар, Сабан туйларыбыз вə кичке уеннарыбыз онытылмас 
хатирəлəр булып калды.

Килəчəктə дə бу 25 ел əвəл башланып киткəн Татар яшьлəре көннəре 
үзенең милли вə рухи əһəмиятен югалтмасын иде. Бу миллəтебезнең берлеге 
вə килəчəге өчен бик кирəкле чара. Ул дөнья буенча таралган миллəтебез һəм 
татар иле өчен зарури вə дəүлəтебезнең ярдəме белəн уздырылырга тиешле.
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Бу – заман талəбе. Бу көннəр миллəтебезгə генə түгел, шулай ук кардəш 
вə күрше халыкларның милли хəрəкəтлəренə дə үрнəк булды. Кыямəткəчə 
миллəтебезнең килəчəге хакында уйландыра, күрештерə вə кавыштыра, 
берлəштерə торган Көннəребез булып торсын. Остазыбыз Исмəгыйль 
Гаспралы васыятендəгедəй, «Телдə, фикердə, эштə   берлек» насыйп булсын 
газиз татар миллəтенə! Татар яшьлəребез безнең килəчəгебез!
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Лəйлə Гаффарова

Журналист, сəнгать магистры

Мин Ирек Гарипов, Рим Гыйльфанов, Резеда Сафиуллина, Милəүшə 
Хəйретдиновалар белəн университетның КИДиС бүлмəсендə беренче 
очрашуымны яхшы хəтерлəсəм дə, анда үземнең ничек килеп элəгүемне хəзер 
белмим инде. Өстəлнең бер почмагына гына утырдым да аларны күзəтəм. 
Кызып-кызып Татар яшьлəре көннəре үткəрү хакында сөйлəшəлəр, планнар 
коралар, бəхəмлəшеп тə китəлəр. Шунда ук кайбер эшлəр өчен җаваплыларны 
да билгелилəр. Берзаман чират миңа да җитте. Кайчандыр сəнгать мəктəбен 
тəмамлавым ачыклангач, алар миңа булачак көннəрнең эмблемасын ясарга 
куштылар. Күңелемə бик якын тоелган яңа танышларымның үтенеченнəн баш 
тартырга уйламасам да, кыюлыгымны җыеп, алардан бу эмблеманы ничек күз 
алдына китерүлəрен сорадым. Рим “бөтендөнья”, “татар” һəм “яшьлəр” 
сүзлəренə басым ясап, бəлки аны җир шарының стильлəштерелгəн татар 
антуражындагы символик сурəте рəвешендə ясарга кирəктер дигəн тəкъдим 
əйтте. 

Икенче очрашуга килгəндə берничə эскиз-караламам əзер иде инде. 
Алар эшлəнешлəре ягыннан бик үк мактанырлык булмаса да, булачак 
вакыйганың мəгънəсен символик яктан дөрес җиткергəннəр кебек тоелды 
миңа. Һəрхəлдə үзем, җир шары рəвешендə  сурəтлəнгəн кешегə түбəтəй 
астыннан күренеп торган маңгай чəче һəм елмаеп торган күзлəр ясап, аңа 
ниндидер бер сөйкемлелек, милли харизм өсти алуымнан чиксез канəгать 
идем. Хəзер, Татар яшьлəре көннəренең чираттагысы турында матбугатта 
хəбəрлəр күренгəндə, ул эмблеманы (дөрес, безнең илдəге бик күп нəрсə кебек 
үк үзгəртелгəн) очратам да, күңелем белəн аз гына булса да үткəнгə – булачак 
көннəрне ниндидер якты бер бəйрəм, гаҗəеп матур вакыйга итеп көткəн 
чагыма кайтам...

Эскизымны хупладылар, аның буенча сувенирлар һəм “Идел” 
лагерының төп корпусына куярга зур баннер (мин аны һич икелəнмичə шулай 
атыйм!) əзерлəнде. Баннерны соңгы кичтə ясадык. Бу вакыт безгə инде Казан 
сəнгать училещесында белем алучы Ринат Хəсəншин килеп кушылган һəм 
минем эшлəрем күпкə җиңелəйгəн иде. Буш лагерь, төн, оештыручылардан 
без дүртəү генə, идəндə киндер тукыма һəм буяулар... Баннерны җил очыртып 
китмəсен өчен кул астында булган иң гади нəрсəлəр – таяклар, агач ботаклары 
кулланабыз. Яшь чак бит: елар урынга – көлəбез, көлəр җирдə елыйбыз...

Иртəнгə плакат əзер иде. Керү юлында кунакларны безнең булəн ул да 
каршылады.
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Шушы дөньяда кабат-кабат əйлəнеп кайтасы килгəн урыннар була. Бу 
туган өй, тəпи киткəн урам гына түгел, ə сиңа рəхəт, уңайлы, илһамландыра, 
яңа дуслар, фикердəшлəр таба, алыштыргысыз тəҗрибə туплый һəм таяныч 
тоя торган урыннар да булырга мөмкин. Минем өчен, шундый урыннарның 
берсе булып, 2011нче елда XXI Татар яшьлəре көннəренə килгəч танышкан 
«Идел» яшьлəр үзəге тора.  Чынлап əйткəндə, беренче килүемдə бу чарадан 
бернинди дə нəтиҗə көтмəдем. Андый чарлар, гадəттə, оештыручыларның 
эшен күрсəтү, соңыннан төбəклəрдə барган эшчəнлек буенча хисап тоту өчен 
генə эшлəнелə. Мин ялгышканмын: безнең бер генə дə буш минутыбыз 
булмады. Иртəдəн төрле мастер-класслар эшли башлый, төрле танылган 
шəхеслəр белəн очрашулар, түгəрəк өстəллəр оештырыла. Кичен исə төрле 
бəйгелəр, иҗади кичəлəр гөрли. Оештыручылар шəхси үсеш өчен дə, 
оешмаларның эшчəнлек үсеше өчен дə файдалы чаралар əзерлəгəн иде. Шул 
рəвешчə, һəр катнашучы үз төбəклəрендə проектларны тормышка ашыру өчен 
күлəмле, кирəкле һəм файдалы багаж белəн үз якларына таралды.

Татар яшьлəре көннəрендə мин «Бердəмлек» яшьлəр клубын тəкъдим 
итүче буларак катнаштым. Əлеге оешма үз эшен 2009нчы елда башлап 
җибəрə. Мəскəү шəһəре татар мəдəни үзəгендə оешкан «Бердəмлек»кə татар 
миллəтенə, мəдəниятенə битараф булмаган яшьлəр җыела.  

Клуб чаралары (татар теле клубы һəм дəреслəре, семинарлар һəм 
иҗади кичəлəр) татар яшьлəре арасында татар телен, əдəбиятын, милли 
мəдəниятен  популярлаштыруга юнəлдерелгəн. Татар яшьлəре көннəрендə 
беренче тапкыр катнашып, төбəклəрдəге башка оешмалар эшчəнлеге белəн 
танышып, безнең бурычларда, алга куелган мəсьəлəлəрдə никадəр 
уртаклыклар булуын ачыкладым.

Бу уңайдан «Идел» яшьлəр үзəге үз проектлары кысаларында һəм 
төбəклəрдəге дусларча очрашулар вакытында алыштыргысыз зур тəҗрибəсе 
белəн уртаклаша.

2014нче елда «Бердəмлек»нең 5 еллык юбилеенда «Идел» яшьлəр 
үзəге хезмəткəрлəре үзəк эшчəнлеге, үз проектлары белəн таныштырып, 
иҗтимагый эшчəнлектəн ерак булганнарда да шактый кызыксыну уяттылар.

Безнең хезмəттəшлегебез килəчəктə Мəскəү шəһəре татар яшьлəре 
өчен күп файдалар китерер дип ышанып калам. 

Римма Гомəрова

Мəскəү шəһəре
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Рим Гыйльфанов

Прага шəһəре

Беренче татар яшьлəре көннəрен оештырып йөргəн көннəрдə, еллар 
үткəч тə шул чактагы хəллəрне, вак-төяк нечкəлеклəрне искə төшереп 
азапланырга кирəк булыр дип кем уйлаган... 20 ел аз ара түгел. Аңардан да 
бигрəк - оештыру эшлəре белəн мəш килгəндə безнең беребез дə үзебезнең 
нинди əһəмиятле тарихи вакыйгада катнашуын юньлəп аңлап та 
бетермəгəндер. Кая инде анда хəтирəлəрне теркəп бару: вакыт та булмады, һəм 
иң мөһиме – безнең өчен ул көннəр бар гомер буе шулай дəвам итəр кебек иде. 

Əмма вакыт узу белəн кайбер мөһим хатирəлəрнең əкренлəп юылуы 
ачыкланды, җитмəсə, аларны уйдырмалар белəн дə алмаштырырга 
тырышулар күренə башлады. Безнең өчен Беренче Татар яшьлəре көннəрен 
оештыру тарихы күңелгə бик якын, шуңа да аның хəтирəлəрен яңадан барлау 
урынлы булыр иде. 20 еллык моңа җитди бер этəргеч булып тора. 

Татар яшьлəре көннəрен уздыру идеясе буш урында тумады, əлбəттə. 
Аны 1990нчы елда əзерлəргə алынучыларның бер тирəгə җыелуы шунда ук 
булмады, алар ике ел дəвамында тупланды дияргə була. Нəтиҗəдə, əлеге 
мөһим чара бер рухи кылда тибрəлгəн фикердəшлəр тарафыннан 
оештырылды. Аларның күбесе əле дə бергə. 

1988нең язында Казанда Башкортстан мəдəнияте көннəре узды. 
Башкортларның Ирек мəйданы почмагында (опера һəм балет театры 
кырында) куйган зур тирмəлəре əле дə күз алдымда – шунда кичлəрен биюлəр 
оештырылып, аңа Казан тулай торакларындагы татар яшьлəре җыела иде. 
Мин ул чакта университеттагы «Каз канаты» бию ансамбленə йөри идем, 
мəйдандагы биюлəргə без студентлар клубыннан тулай торакка кайтышлый 
һəрзаман туктый идек. Шунда якында гына булган пединститут торагыннан 
бер төркем студентлар белəн танышып киттек, алар арасыннан оста биюе 
белəн Милəүшə Хəйретдинова аерылып тора иде.

Соңрак, башкортлар, үз тирмəсен җыеп, кире Уфага кайтып киткəч, 
татар яшьлəре кичке биюлəрен (аны нигəдер «пятачок» дигəн урыс сүзе белəн 
атыйлар иде) Камал театры каршында оештыра башлады. 

Мəгълүм ки, шул ук 1988нче елның җəендə Казан университеты 
бинасында миллəт килəчəге өчен борчылган татар зыялыларының җыелышы 
узды. Шунда Татар иҗтимагый үзəген оештыру карары кабул ителеп, аның эш 
комиссиялəре дə булдырылды. Шулар арасында яшьлəр белəн эшлəү өчен дə 
берəү төзелде. Аны ул чакта университет аспиранты Фирдүс Фəтхелисламов
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җитəклəгəн иде.
Инде шул җыелешта ук татар яшьлəре хəрəкəтенең булачак 

активистлары күренде – игътибарны ветеринария институтыннан бер төркем 
студент алып килгəн һəм шактый ялкынлы чыгыш ясаган Ирек Гарипов җəлеп 
итте. Без əкренлəп Иҗтимагый үзəк эшендə катнаша башладык, бергəлегебез 
тагын да ныгыды.

Ул арада, 1989нчы елда Казан университетында татар телендə газета 
чыгару өчен хəрəкəт башланып китте. Анда «Ленинец» дигəн бер урыс 
басмасы инде бар иде, лəкин татар студентларын ана телендə шундый ук 
газетаның булмавы нык борчып килде. Шушы талəп белəн университет 
җитəкчелəренə имзалар җыю башланды, һəм 1990нчы ел башында андый 
газета «Ленинчы» дигəн исем белəн чыга башлады, аны əзерлəүдə беренче 
мөхəррире Рифат Фəттахов белəн бергə Татар иҗтимагый үзəгенең яшьлəр 
комиссиясе активистлары Гөлнур Сафиуллина, Милəүшə Гыйбадуллина да 
катнашты. 

Гомумəн, университет Беренче татар яшьлəре көннəрен оештыруда 
үзенчəлекле урын алып тора, һəм бу өлешчə Резидə Сафиуллинага бəйле. 
Үзгəртеп кору җиллəре исə башлагач, гомер буе урыс өстенлеге символы 
булган Казан университеты да татарга борыласы итте. «Ленинчы» чыга 
башлауга, университеттагы КИДиСта (Клуб интернациональной дружбы и 
солидарности), гомер булмаганны, татар белəн дə дуслашырга булдылар – 
Резидə анда вице-президент итеп сайланды, ул шунда ук клубның татар 
бүлеген оештырды. Татар яшьлəренə моның файдасы зур иде – көтмəгəндə 
шəһəрнең нəкъ үзəгендə безгə очрашулар өчен җайлы гына урын табылды.

Менə шунда узган җыелышларның берсендə Татар яшьлəре көннəрен 
уздыру идеясе калкып чыкты да инде. Аңа кадəр Татар иҗтимагый үзəге 
яшьлəре Татарстанның, татар теленең статусын күтəрүне яклап пикетлар 
оештыру, митинглар җыю белəн шөгыльлəнде, милли хəрəкəткə татар 
яшьлəрен күбрəк җəлеп итəргə тырышты. 

Нигездə, студентлардан гына торган активист яшьлəр хəтта эшчелəр 
яшəгəн тулай торакларга йөрде, аларны яңарыш хəрəкəте идеялəре белəн 
таныштырды. Əмма барлык бу эшлəр Казан белəн генə чиклəнгəн иде. Ə инде 
Казан чиклəреннəн чыгып, сибелеп яшəгəн татар яшьлəрен һичьюгы рухи 
яктан туплау өчен Татар яшьлəре көннəре кирəк булды.  

Ул чакларда миннəн еш кына, «Ə нигə сез нəкъ менə шундый формат 
сайладыгыз?» дип сорыйлар иде. Хəзер генə ул 20 еллык бер традициягə 
əйлəнгəч ничектер табигый күренə. Ə 1990нчы елда бу яңа форма иде. Шул 
елның кышында университет студентлары белəн мин Таллинн, Рига һəм Виль-
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нюс шəһəрлəрендə булдым. Ул чакта Балтыйк буе республикалары 
бəйсезлеклəрен кире кайтару көрəшендə инде шактый алга киткəн иде – бу 
өлкəдə алар татарлар өчен зур үрнəк булды. Шул исəптəн, Яшьлəр көннəрен 
үткəрүдə дə. 

Һəр өч шəһəрдə дə мин милли хəрəкəт үзəклəрен табып, аларның 
программаларын җыеп йөрдем. Таллиннда Эстония Халык фронты 
идарəсендə миңа 1989нчы елда узган Бөтендөнья эстон яшьлəре көннəре 
программасын да бирделəр. Анда бар нəрсə дə эстонча язылуга карамастан, 
татар кебек үк бар дөньяга чəчелгəн эстон яшьлəренең елга бер тарихи 
Ватаннарында җыелуын, шул җыенда аларның миллəт килəчəге, бəйсезлек, 
телне саклау турында фикер алышулар оештыруын аңлау кыен түгел иде. Шул 
чараның тамгасы да бик үзенчəлекле күренде – анда кош оясында өч йомырка 
ята иде, эстоннар Ватан-йортны менə шулай тасвирлый димəк.

Татар өчен дə менə дигəн идея иде бу! Инде Казанга кайтып, ул идея 
белəн уртаклашкач, җəйлəү рəвешендə яшьлəр көннəре үткəрү тəкъдиме 
башкаларга да бик ошады, лəкин бер киртə бар иде – аны кайда һəм ничек 
үткəрергə?

Шул чакта университетта узган җыелышларның берсенə кəчтүм-
чалбар кигəн, галстук таккан Илдар Гыйлметдинов килеп керде. Кама Тамагы 
егете. Актанышта комсомол секретаре булган, əле генə Татарстан 
киңəшмəсендə өлкə комитетының икенче секретаре итеп сайланган. 

Үзгəртеп кору җиллəре комсомолга инде шактый үтеп кергəн иде һəм 
ул да татар яшьлəренең альтернатив хəрəкəте белəн хезмəттəшлек юлын 
сайлауны хуп күрə ул чорда. Илдарның тəкъдиме дə бар – яшьлəрне Болгарга 
алып бару өчен «Метеор» көймəлəрен алуда комсомол ярдəм итə ала, ə инде 
Татар яшьлəре көннəрен тулысынча Казан янындагы «Идел» лагерында 
үткəрү мөмкин. Бушка түгел - элек комсомолның каймагын гына кунак иткəн 
бу җəйлəү инде бушап калган, юлламаларны сатып алган очракта аның мөдире 
Рəйхəт Сəхиев бер атнаны татар яшьлəренə бирергə риза. Чара июньнең 18-
26сына билгелəнде.

Кайда һəм кайчан үткəрү шулай итеп хəл ителде, əмма бу икенче бер 
проблеманы – юлламаларны сатып алу, моңа акча табу мəшəкатен чыгарды. Ул 
заманда спонсор табу җиңел эш түгел иде, «Идел»дə бер атна тору да 
арзаннардан булмады. «Радиоприбор», Казан компрессор ширкəтлəре, 
«Идел» журналы булышуын хəтерлим. Иң зур ярдəм исə Татар иҗтимагый 
үзəгенең беренче рəисе Марат абый Мөлековтан килде – ул читтəн 
чакырылган татар яшьлəре өчен юлламаларны алдан ук алып, 
оештыручыларны зур мəшəкатьтəн коткарды. Алдан планлаштырылган һəм 
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бераз хислəргə бирелеп мулдан таратылган квоталарны кайбер төбəклəр 
тутыра алмады – бу чыгымнарны Татар иҗтимагый үзəге каплады. Ахыр 
чиктə, Татар яшьлəре көннəре биргəн рухи этəргеч үзен аклады.

Тəүге эшлəрнең берсе булып Татар яшьлəре көннəренең тамгасын ясау 
булды, аны рəссам сəлəте булган Лəйлə Гафарова һəм Ринат Хəсəншин 
башкардылар. Ул тамга (эмблема) соңгы елларга кадəр кулланылып килде дип 
белəм. 

Шушы хатирəлəрне барлаганда, оештыручыларның бер кызык гадəт 
кертүен дə телгə алырга телим. Ни кызганыч, аны хəзер хəтерлəүче бик юк 
кебек. Арабызда шəһəрдə үскəн егет-кызлар булып, безнең җыелышлардагы 
фикер алышуларыбыз урыс сүзлəренə бик мул була иде. Моңа каршы көрəшү 
йөзеннəн без һəр əйтелгəн урыс сүзе өчен уртак казнага 10 тиен (ул чакта əле 
аның кыйммəте бар иде) салуны керттек. Җыелыш вакытында арабыздан бер 
кеше моны махсус теркəп барды. Моннан иң зур зыянны мөгаен дə безне 
КИДиС бүлмəсендə кунак иткəн Резидə үзе күргəндер, əмма мин бу гадəтне 
əле дə сагынып искə алам. Бигрəк тə яшьлəрнең хəзер татарча вата-җимерə 
сөйлəшүен ишеткəндə.

Миллəтнең көнүзəк проблемаларын тикшергəн бəхəс-дискуссиялəр 
оештыру, татар зыялылары белəн төрле очрашулар, Болгарга сəяхəт, беренче 
татар дискотеклары, Печəн базары мəчетендə өмə, Казанны күрү, туган телен 
белмəгəннəргə аны өйрəтү, тамашалар, Сабан туе, башка шундый милли 
эчтəлекле дистəлəгəн чара – болар барысы да бар иде Беренче татар яшьлəре 
көннəре программасында. Аларны беркем дə читтəн килеп оештырмады, 
үзебезнең Сəгыйтьлəр, Нурсөялəр, Гөлнаралар, Иреклəр, Милəүшəлəр, 
Гөлнурлар, Илшатлар, Зөфəрлəр, Василлəр, Рəислəр, Таһирлар эшлəде бар 
эшне. 

Берүк вакытта алдан каралмаган, лəкин тарихка кереп калган бер 
күркəм вакыйга да истə - Татар яшьлəре көннəренең соңгы көнендə без 
барыбыз да Казанга килеп Камал театры каршында шəһəр яшьлəре белəн 
митинг үткəрдек. Шуннан соң беркем дə таралмады, киресенчə, Бауман урамы 
буйлап сафларга тезелеп Казан кирмəненə, Сөембикə манарасына юл тотты. 
Шунда Татарстан башкаласын беренче мəртəбə Бауман буйлап атлаган татар 
яшьлəренең «Азатлык!» дип оран салуы тетрəтте. Соңрак, инде Суверенлык 
игълан иткəндə бу гадəти бер күренешкə əйлəнде, əмма 1990нчы елның 26нчы 
июнендə бу əле яңа бер күтəренкелек, яңа бер рух иде. 

Гомумəн алганда, Беренче татар яшьлəре көннəре миллəт тарихында 
ифрат та зур бер вакыйга булды, ул татар яшьлəрендə бергəлек һəм бердəмлек 
хислəрен уятып кына калмады, аларны бермə-бер ныгытты.
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Радик Гыйматдинов

Татарстан Республикасының Төркия 
Республикасындагы вəкалəтле вəкиле

Университетның тарих факультетында белем алучы студентның 
шушындый зур тарихи вакыйгадан читтə калуы гаҗəп булыр иде. Əти-əни 
биргəн тəрбия, өйдəге мохит та үз ролен уйнагандыр. Татар яшьлəре көннəрен 
оештыру комитетына ничек барып элəгүемне мин инде хəтерлəмим дə. 
Рухына якын дусларны күңел үзе генə белгəн юллар белəн эзлəп табадыр ул 
шулай. Ə мин монда чын, ышанычлы, тугрылыклы дуслар таптым дип өздереп 
əйтə алам! Без инде ике дистə ел бергə. Бу үзе үк күпне сөйли.

Лагерьда исə үзем кебек үк Казан егете Шамил Сакаев белəн бергə 
транспорт өчен җаваплы идек. “Идел” шəһəрдəн читтə, ə безнең күп чаралар 
Казанның үзендə үтте – автобусларсыз берничек тə булмый иде. Кунакларны 
Кырлайга кадəр алып бара алганбыз икəн, димəк, Шамил белəн без дə 
эшебезне җиренə җиткереп оештырганбыз.
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ТАТАР ЯШЬЛƏРЕ КӨННƏРЕ – ТАТАР ДӨНЬЯСЫНЫҢ 
КАДРЛАР ƏЗЕРЛƏҮ УРЫНЫ

Татар яшьлəре көннəре (ТЯК) турында КФУда укыганда, «Азатлык» 
радиосында эшлəп йөргəндə ел саен ишетə идем. Үзем дə яшьлəр җыены 
ачылышларында булып, бу турыда журналист язмалары əзерлəдем. Лəкин бер 
тапкыр да ТЯКның кырмыска оясы кебек кайнаган төп узу урынында – 
хəрəкəтлəрнең үзəгендə булганым юк иде. Шулай да 2014нче елда Татар 
яшьлəре көннəрендə катнашучы булып кына түгел, ə оештыручы буларак 
катнашу бəхете елмайды. ТЯКның матбугат үзəгендə стена газетасы 
чыгардык, журналистларны кунакка чакырдык. Минем өчен гади генə яшьлəр 
җыены булмады бу. Шушы татар яшьлəре көннəре вакытында ТЯКның татар 
дөньясының кадрлар əзерлəү урыны икəненə иманым камил иде. Ягъни 
моңарда минем шигем юк. 

ТЯК – ул ял итү, дуслар белəн күңел ачу урыны түгел. Моны анда 
катнашучы һəркем белə. ТЯКта галимнəр, шəхеслəр белəн очрашулар 
оештырыла, укыту эшлəре алып барыла. Күренекле шəхеслəребез дə яшьлəр 
белəн очрашуга килергə ялындырып тормыйлар. ТЯК 2014тə Татарстан 
Фəннəр Академиясе президенты, Дəүлəт Советы депутаты  Мəгъзүм Сəлахов, 
Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институты җитəкчесе Рафаэль Хəкимов 
яшьлəр белəн очрашуга бик телəп килгəннəр иде. 

Алдынгы шəхес булу өчен нишлəргə кирəк, лидер нинди сыйфатларга 
ия булырга тиеш, яшьлəрне берлəштерүне ничек һəм нинди яңа ысуллар белəн 
алып барырга кирəк? Менə шундый бик мөһим сорауларга җавап таба ТЯКта 
миллəтнең яңа буыны. Иң əһəмиятлесе – ТЯК барышында файдалы проектлар 
языла, яңа лидерлар, татар яшьлəре оешмалары өчен активистлар тəрбиялəнə. 
Миңа калса, ТЯК илебезнең төрле төбəклəреннəн килгəн татар активистларын 
берлəштерүдə дə зур эш алып бара. Нəкъ шул рəвешле Россиядə алдынгы 
татар хəрəкəте формалаша. 

Александр Долгов
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Сирин Зарипов

Екатеринбург - Казан

Татар яшьлəре көннəре – «Идел» яшьлəр үзəге тарафыннан оештырыла 
торган бөтенроссия масштабындагы вакыйга. Əлеге чараны яшьлəр өчен 
үткəрелеп килгəн чараларның берсенə дə кертеп булмыйдыр. Ул форум да, 
фестиваль дə, слет та түгел. Ул – Татар яшьлəре көннəре!

Татар яшьлəре көннəре – мавыктыргыч, онытылмас тəэсирлəр калдыра 
торган бер атна: яңа шəһəрлəр һəм, əлбəттə, яраткан Казан; иске дуслар һəм яңа 
танышлар, яңа белемнəр, яңа эмоциялəр...

Быел егерме бишенче Татар яшьлəре көннəре үтə. 25 ел – 25 тапкыр 
үткəрелгəн Татар яшьлəре көннəре. 25 татар яшьлəре буыны. Берничə мең 
делегат. Дистəлəгəн татар яшьлəре оешмалары. Миллəтебезне үстерүгə 
багышланган хисапсыз чаралар.

Татар яшьлəре көннəрендə булган һəр кеше зур энергия алып китə! 
Делегатларны, əйтерсең, татар энергиясе белəн тулыландырып торалар! 
Бирегə килеп без үзебез кебеклəрнең күп булуын күрəбез. Күбебездə уртак 
идеялəр, уртак кыйммəтлəр һəм дөньяга караш. Татар яшьлəре көннəрендə 
катнашучылар төрле җирлəрдə яшəсəк тə, барыбызны бер нəрсə берлəштерə: 
без – бер миллəт, бер халык!

Үз регионнарына кайтып киткəч тə делегатлар аралашуларын 
туктатмыйлар: тəҗрибə уртаклашалар, бер-берлəренə ярдəм итəлəр. Кайбер 
регионнарда Татар яшьлəре көннəрендə катнашучылар тарафыннан татар 
яшьлəре оешмалары төзелə.

XVII Татар яшьлəре көннəре нəтиҗəлəре буенча 2007нче елның 2нче 
августында Екатеринбург шəһəрендə «ЯШЕН» Свердловск төбəк татар 
яшьлəре иҗтимагый оешмасы булдырылды. Оешма тиз арада үсте, күп санлы 
проектларны тормышка ашырды. Хəзер инде оешманың өченче буыны 
Свердловск  төбəген Татар яшьлəре көннəрендə тəкъдим итə.

Татар яшьлəре көннəре миңа күп нəрсə бирде: биредə мин үзем өчен 
меңьеллык Казанның матурлыгын ачтым (килəчəктə бирегə яшəргə үк 
килдем), яңа дуслар таптым, булачак хатыным белəн таныштым.

Килəчəктə илебезнең төрле почмакларыннан безнең балаларыбыз да 
зур телəк белəн Татар яшьлəре көннəренə җыелырлар дип ышанып калам. 
Барлык оештыручыларга ныклы сəламəтлек һəм бетмəс иҗат энергиясе 
телим.



ТАТАР ЯШЬЛӘРЕ КӨННӘРЕ

ДНИ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ

DTM
ТАТАР ЯШЬЛӘРЕ КӨННӘРЕ

Гөлнара Ибраһимова

Түбəн “Кама-Нефтехим” җəмгыятенең 
Тышкы сəүдə идарəсе менеджеры

17 июнь, 1190 ел. Ниһаять, янып-көеп əзерлəнеп йөргəн чаклар үтеп 
китте һəм Татар яшьлəре көннəренең беренче көне килеп җитте. Төне буе 
читтəн килүче кунакларны каршыладык, шуңадыр, бу көн авыррак башланды. 
Иртəн иртүк ике автобуска төялеп лагерьга киттек. Бөтен кешене урнаштырып 
бетергəнче бер-ике сəгать үтте. Дөресен əйтергə кирəк, арада төрле кеше бар. 
Килү белəн канəгатьсезлек белдерүчелəр дə табылды. Андыйларны җайлап 
йөреп, кире Казанга да кайтып килергə туры килде. Бик борчылабыз, чөнки 
əлегə ярты лагерь гына тулды. Шуңа күрə, ачу тантанасын бүген үткəрмəскə 
булдык. Бүген-иртəгə килеп җитəсе кешелəр бар əле. Кичен уеннар 
оештырдык. Əй, шəп булды да инде! Яшьлəрне яндырып-уятып җибəрə алдык 
шикелле. Читтəн килгəннəр арасында татарча биергə өйрəнергə телəк 
белдерүчелəр бик күп. Əллə үземə алынасы бу эшкə?! Булдыра да соң инде 
безнекелəр: ул Альнурның (Альнур Һадиуллин, эшмəкəр) өздереп баянда 
уйнап җибəрүлəре, Зөфəр белəн Мөҗипнең шундук биеп китүлəре, Ирек 
белəн Милəүшəнең «эһ» тə итмичə аудиторияне үзлəренə каратып торулары... 
Ə инде Рим белəн Таһирның (Таһир Гыйлəҗев, КДУның татар филологиясе 
факультетының татар əдəбияте теориясе һəм тарихы кафедрасы мөдире, 
филология фəннəре кандидаты, доцент) кызларны вальста əйлəндерүлəре! 
Искиткеч! Кайда бар ул хəзерге заманда вальс əйлəнə белүче егетлəр?! Əкəмəт, 
шəһəр кызы Лəйлə дə шау-гөр килеп аристократларча гына татарча биеп тора. 
Күптəн йокларга вакыт булса да, озак – төнге ике-өчлəргə кадəр таралыша 
алмадык.

Таң атып килгəндə генə бүлмəмə кергəч көндəлегемə язган хатирə бу. Ə 
икенче көнне... Икенче көнне «Əссəламегалəһкүм!» җыры белəн безне 
Сəгыйть уятыр, Мөдəрис (Мөдəрис Каюмов, Казан шəһəре, 159 нчы лицейның 
милиция класслары кураторы, майор) мавыктыргыч тарих дəреслəрен башлап 
җибəрер, мəртəбəле кунаклар катнашында ачу тантанасы үтəр һəм Беренче 
татар яшьлəре көннəре эшен гөрлəп дəвам итəр.
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Венера Иванова

Казан шəһəре

ДТМДА – «ЗАОЧКА»ДА!
«Заочно» укыган студентларга һəрвакыт бераз кызганып карый идем. 

Биш ел эчендə бары тик сессиягə килеп, универда студент елларының иң 
күңелле мизгеллəрен күрми калалар бит алар. Инде ун елдан артык мин 
журналистика өлкəсендə һəм, ТВга килгəннəн бирле диярлек, Татар яшьлəре 
көннəренə бару үзе бер матур традициягə əверелде. 

Гадəттə, бер көн эчендə Татар яшьлəре көннəре турында махсус 
чыгарылышка бер тапшырулык материал җыеп, иң якты геройларны табып, 
иң кызыклы мизгеллəрне дə күрсəтеп өлгерергə тырыша идем. «Иң-иңнəр» 
катнашында тапшыру ясаган вакытта, əлбəттə, күзлəре янып торган егетлəр-
кызлар белəн иркенлəп аралашу (ə мин бит үзем дə алар яшендə идем), ял итү 
хакында хыялланырга гына кала иде. Елдан-ел бу күренеш кабатлана килде. 
Монтажга кайткач, кадр арты кадрны күз алдыннан үткəргəндə, ак көнлəшү 
белəн көнлəшеп утырырга кала иде миңа. Икенче елны килгəндə «сез ни 
дəрəҗəдə бəхетле икəнегезне аңлыйсыздыр бит?» дип əйтəсе килə иде татар 
мохитендə кайнаган катнашучыларга. 

Еллар дəвамында, ДТМда бөтенлəй дə башка «дөнья»да үскəн егетлəр-
кызларда, ниндидер геннар дəрəҗəсендə, татарлык хисе уянуын, үсүен күзəтү 
кызык иде. Əйе, аларның кайберлəре хəтта татарча сөйлəшми, тик, иң мөһиме, 
телəк зур аларда, милли үзаң көчле! Үсемлеккə уңдырышлы туфрак əзерлəгəн 
төсле, «Идел» яшьлəр үзəге бу мохитне шаккаткыч җиңел формада тудыра 
белə. Бары программаны ачып карагач кына бар да аңлашыла: бу ел дəвамында 
башкарылган эшлəр нəтиҗəсе. Оештыручылар татар яшьлəре өчен иң 
кызыклы, иң файдалы мəгълүматны, чараларны туплап, берничə көнгə 
тыгызлап тутырган. Шуннан чыгып кына да, «Идел» яшьлəр үзəге 
хезмəткəрлəренең никадəр көч һəм хезмəт куюларын чамалап була.

Абсолют төрле татар яшьлəреннəн берничə көндə зур ДТМ гаилəсе 
төзү формуласын үзлəре генə белəлəрдер. Гаилə, чөнки ел дəвамында аралашу 
дəвам итə, хəтта Казанга махсус оештыручылар, катнашучылар белəн очрашу 
өчен меңлəгəн чакрым үтə ДТМлылар. Хəтта яңа ел каршылаган булды бу 
җылы ДТМ компаниясендə.

Хəер, үземне алардан аерып карау инде дөрес тə түгелдер. Елына əллə 
ничə мəртəбə очрашабыз үзлəре белəн. Ə инде ДТМнан соң барлыкка килгəн 
гаилəлəр, яшьлəрнең бер-берсенə туйларга йөрүлəрен əйтəсе дə юк!
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Елдан-ел мин «заочка»да чакта күргəн татар яшьлəре көннəренең 
оештырылу урыны, катнашучылары  үзгəрүгə карамастан, мохите бер үк кала 
– миллəт  язмышы өчен битараф булмаган, актив, үсешкə омтылучы татар 
яшьлəре! Проектлар оештыралар, төбəклəренə кайтып тагын əллə нəрсəлəр 
майтара ДТМлылар. Инде 25 ел ДТМ шуның кадəр татар яшьлəрен һəр җəй 
кайнатып, канатландырып җибəрə ала икəн – бу проектның кирəклеге, аның 
өметле килəчəге хакында сөйли. Мин шуны телим дə! 

Чирек гасыр «уже не шутка-мутка» – бу инде ЗУР ЮБИЛЕЙ! Афəрин, 
«Идел»лелəр, так держать!

P.S. Бəлки балаларыма «очка»да булырга насыйп булыр.
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Алсу Исмəгыйлева

журналист

Кызганыч ки, миңа Татар яшьлəре көннəрендə делегат буларак 
катнашу бер тапкыр да тəтемəде. Ə менə журналист буларак аларны даими 
күзəттем, үзəгендə кайнадым дисəң дə була. Кайнадым дим, чөнки Татар 
яшьлəре көннəре аурасына элəккəн кеше башкача булдыра алмыйдыр ул. 
Яшьлек, идеялəр, талпынулар, фикер алышулар сине бөтереп алып кереп китə: 
үзəктə калып, ничек итеп кызып-кызып фикер алышканыңны, яңа дуслар 
тапканыңны, яңа идеялəр белəн янганыңны сизми дə каласың. Шул рəвешле, 
журналист буларак язарга килгəн җиреңнəн, Татар яшьлəре көннəренең 
делегатларына ияреп, алар белəн бер үк сукмакларны таптап, алар белəн 
дискуссиялəрдə катнашып мəш килəсең. Монда бар кеше дə шулай - мəш килə. 
Шуңа да «Татар яшьлəре көннəре» оеткысында уникаль шəхеслəрнең килеп 
чыгуын көт тə тор. Шуларның берсе - Римма Бикмөхəмəтова белəн танышу 
тарихын искə аласым килə.

2001нче ел булыр - интернет белəн җенлəнə башлаган вакытым. 
«Юлдаш» дип аталган татар сайтында теркəлдем. Аның чаты бар иде, шунда 
төрле төбəклəрдəн җыелган татар яшьлəре белəн гаплəшəбез. Rimma нигы 
астында язучы туташ кыздырыпмы кыздыра. Аралашып киттек, дуслашып 
беттек аның белəн. Ул Уфада, мин Казанда. Ул да журналист, мин дə. 
Интернетта аралаша торгач, күрешəсе килə башлады. Ул вакытта цифровой 
фотолар юк дисəң дə була, шуңа фото алышу мөмкин түгел иде. Очрашырга 
җай чыкты үзе. «Мин Казанга Татар яшьлəре көннəренə килəм, шунда 
күрешербез», - диде Римма.

Көне килеп җитте, «Идел» яшьлəр үзəгенə делегатлар җыела башлады. 
Мин дə барырга булдым. Килеп керешкə, Милəүшə Сафиуллина очрады. 
Сорыйм аннан: «Башкортостаннан Римма килдеме?» «Килде». «Ул 
ниндирəк?» (Күрешкəн булмагач, танып белмим бит). «Былтыргыча», - ди 
Милəүшə. Мин былтыргы Римманы белмим шул дип, аңлатып тормадым 
инде, лагерьгə эчкəрəк уздым. Карасам, каршыга, кочагын җəеп, кояш төсле 
бер кыз йөгерə. Римма! Күргəнем булмаса да, таныдым! Ə ул мине каян 
таныган? Йөгереп килеп, кочаклап ук алды. Шул көннəн башлап ул минем 
ахирəтем. 

Һəм Татар яшьлəре көннəреннəн башлап, ул татар миллəтенə тугры 
хезмəт итүче олы шəхес. Юллар яшь чакта башлана бит. Татар яшьлəре 
көннəре Риммага гына түгел, бик күп кешегə юл башларга ярдəм итте.
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Рөстəм Исхаков

Казан шəһəре

Татар яшьлəре көннəрендə миллəткə безнең кебек актив егет-кызлар 
кирəклеген, миллəткə файда китерүемне, татар егет-кызларында милли 
хислəрне уята алуымны аңладым. Сүз белəн генə түгел, 2004, 2005нче елларда 
ТЯКта кызыклы чаралар, кичке уен, татар дискотекалары кебек реаль эшлəр 
белəн расладык. Ул вакытта «Идел» яшьлəр үзəге мөдире булган Милəүшə 
ханым Шəрəпова актив əйдаманнарга идея-планнарны чынга ашырырга уңай 
шартлар тудырды һəм без көн саен ТЯКта ниндидер күңелле, мəгънəле чара 
оештырырга, урыс телле катнашучыларны да əлеге тамашаларга җəлеп итəргə 
тырыштык. Ул вакыттагы делегатлар да, татар клуб музыкасын Татар яшьлəре 
көннəрендə ишетеп, үзлəрендə татарча дискəтүклəр оештыра башлады, чөнки 
бу хəрəкəт Казанның үзендə генə үсə башлады, читтə яшьлəр чит ил көйлəренə 
биеде, күңел ачты. ТЯКта татарча дискəтүк күргəч, читтəн килгəн татар 
яшьлəре миннəн яңа татарча клуб көйлəрен, яңа җырларны дискларга 
яздырып тыңлап, интернетка, дусларына тарата башлады. Бүген инде чит 
төбəклəрдə татар дискəтүклəре, заманча «Аулак өй»лəр үтү, интернетта 
меңлəгəн татар клуб көйлəре булу гадəти хəл. Ул вакытта яңа, эксклюзив җыр-
көйлəр татар ди-джейларында, музыкантларда гына иде. Авыл, район, 
шəһəрдəн килеп ТЯКта куелган максатка – татарча мохитне саклау, үстерү 
чараларында катнашу зур бəхет иде. Татар яшьлəре көннəрендə авылча 
тыйнаклыкны онытып, зур эшлəргə ныклап тотынырга өйрəндем. Ике ел анда 
катнашып, милли җанлы егеткə кирəкле уңай сыйфатларны уятып шунда ук 
эшкə җигə алдым. Татар яшьлəре көннəренə олы хөрмəтемне һəм зур 
рəхмəтемне җиткерəм! 

2004нче елда мин анда ди-джей булып килсəм, алдагы елларда 
журналист, җəмəгать эшлеклесе булгач та ТЯКтагы делегатлар, 
оештыручылар һəм дуслар белəн элемтəлəр өзелмəде, əле дə дəвам итə. Мисал 
өчен Марат Астахов дигəн егет 2004нче елларда шулай ук анда əйдаман иде, 
бүген без аның белəн гаилə дуслары, кызларыбыз бер үк балалар бакчасына 
йөри.
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Рамил Камальдинов

Тольятти - Түбəн Кама

Мин үземнең Татар яшьлəре көннəрендəге дуслык һəм бердəмлек 
дөньясына элəгүдəн туган беренче хис-кичерешлəремне бик яхшы хəтерлим.  

2008нче елда мин үз миллəтемнең, мəдəниятебезнең үсеше белəн 
ныклап кызыксына башладым.  Һəм, əлбəттə, шундый фикердəшлəр 
җыелыша торган урыннар эзлəргə тотындым.  Андый урынны тиз таптым: ул 
Тольятти шəһəре татар милли-мəдəни автономиясе иде. Үз миллəтем  
тормышында актив рəвештə катнаша да башладым. Язмыш тарафыннан бер 
бүлəк булгандырмы, миңа Казанга Татар яшьлəре көннəренə барырга тəкъдим 
иттелəр. Мин əлеге искиткеч тəкъдимне сөенеп кабул иттем.  Казанга килеп 
җиткəннəн соң, барлык делегатлар җыелган урынны таптым, əле биредə нəрсə 
барганын үзем дə аңламастан, оештыру көнендə генə була торган бер 
ташкынга кушылдым. Теркəлү узганнан соң, без автобусларга утырдык, 
соңрак исə теплоходка урнаштык. Шулай итеп, минем тормышымдагы 
беренче Татар яшьлəре көннəре башланды. Үзең кебек үк кешелəр янында 
булу бик рəхəт иде. Һəр көн үзенчəлекле, мавыктыргыч иде. Мин гаҗəеп зур 
мəгълүмат ташкынына уралдым, онытылмаслык көчле энергия тупладым. 
Һəр делегат үз дөньясында яшəсə дə, безне бер уй, бер идея  берлəштерə иде. 
Арабызда файдалы дəреслəр, кирəкле мəгълүматлар бирүче чакырылган 
остазлар да бар иде. Аларга бу хезмəтлəре өчен рəхмəт сүзлəребезне 
җиткерəсем килə. Биредə һəр кич саен төрле кызыклы чаралар оештырыла 
иде. Əлеге бəйгелəр безгə үз татар «мин»ебезне табарга ярдəм иттелəр. Безнең 
арада лидерлар да, гадəти катнашучылар да (ул елны мин дə шулар рəтендə 
идем) бар иде. Җылы, яраткан, онытылмаслык Татар яшьлəре көннəрен 
оештыручыларга боларның барысы өчен дə рəхмəт əйтəсе килə!

Мин Татар яшьлəре көннəрендə 3 ел рəттəн катнаштым. Беренче елны 
күзəтүче булдым. Икенче елны исə Тольятти шəһəренең иң шəп «Асыл» 
оешмасы командасы белəн килеп, чара тормышына активлыгыбыз һəм 
идеялəребез белəн үз өлешебезне кертергə тырыштык. Нəкъ менə шул елны 
мин «Татар яшьлəре көннəре лидеры» исеменə лаек булдым. Гомумəн алганда, 
2009нчы елның җəе безнең команда өчен онытылмаслык булгандыр дип 
уйлыйм. Һəр көн безнең өчен кызыклы һəм мөһим булды. Төбəклəрдəн килгəн 
барлык яшьлəр дə гаҗəеп кызыклы иде. Əмма бер җитешсезлегебез өчен 
уңайсызландык: тулысынча туган телебездə сөйлəшүгə күчə алмый идек. Бу 
безнең тарафтан җибəрелгəн иң зур хата булгандыр.
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Соңгы тапкыр Татар яшьлəре көннəрендə мин 2010нчы елда 
катнаштым. Ул минем өчен бөтенлəй башка төрле булды. Без дустым Сирин 
Зарипов белəн катнашучы гына түгел, ə оештыручы ярдəмчелəре булдык. Бу 
инде башка роль һəм башка вазыйфалар йөкли иде.

Татар яшьлəре көннəре дип атала торган гаҗəеп бəйрəмнең һəр көне 
үзенчəлекле аның. Без көн саен үзебезнең укытучыларга, остазларга бары 
рəхмəт сүзлəре генə җиткерə идек. Алар арасында татар миллəте өчен җан 
атучы күренекле галимнəр дə, сəнгать əһеллəре дə, сəясəтчелəр дə бар.

Татар яшьлəре көннəре минем күңелдə, йөрəктə əле озак сакланачак. 
«Идел» яшьлəр үзəгенə озак елларга җитəрлек көч, горур халкыма үсеш телəп 
калам!
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«Идел» яшьлəр үзəге оештырган Татар яшьлəре көннəре – ул уникаль 
проект. ТЯК Россиянең төрле төбəклəрендə яшəүче татар яшьлəре өчен 
аралашу, тəжрибə уртаклашу мəйданы гына булып калмыйча, аларның милли 
үзаңын үстерүдə дə зур роль уйный. Хəер, аларның милли узаңнары белəн 
барысы да тəртиптə, киресенчə, алар безнең, Татарстанда яшəүче татар 
яшьлəренең милли үзаның устереп китə. 

Россия буйлап сибелеп яшəүче татар яшьлəренең татар теленə, гореф-
гадəтлəренə, тарихына булган мөнəсəбəте сокландыргыч һəм бу, һичшиксез, 
«Идел» яшьлəр үзəге алып барган эшнең күркəм нəтиҗəсе. ТЯК- ул əле яңа 
дуслар да. Россиянең кайсы гына төбəгенə барып чыксаң да, Ижаумы ул, 
Пермьмы, Əстерханмы, Сарытаумы анда синең дусларың барлыгын белеп 
торасың. Шуның өчен «Идел» яшьлəр үзəгенə, Татар яшьлəре көннəренə зур 
рəхмəт. Гел шулай бергə булыйк, бердəм булыйк!!!

Илфар Кəримов

«Болгар радиосы» 
баш мөхəррире - продюсеры
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Илшат Мингəрəев

«Татнефть» ААҖнең 
«Хəзинə» газетасы мөхəррире

Оештыру комитеты əгъзалары аерым бунгалоларга урнаштык – ял 
итүчелəрнең сорау-гозерлəре туса, безне тизрəк эзлəп тапсыннар өчен шулай 
эшлəнде бу. Ашханəдə дə шундыйрак принциптан чыгып утырганбыздыр 
инде – дүрт кешелек өстəл артында оргкомитеттан өчəү идек – КДУдан Лəйлə 
Гаффарова, Казан сəнгать училищесыннан Ринат Хəсəншин һəм мин. Иртəнге 
аш вакытында ук Лəйлə кисəтеп куйды; Төркиядəн килгəн кыз – Рушан 
Бичури безнең өстəл артында утырасы икəн. Берочтан Лəйлə безне тəрбиялəп 
тə алырга уйлады бугай: «Өстəл артында үзегезне культуралы тотыгыз, 
чəнечке-пычак белəн, ашыкмыйча, сөйлəшмичə-көлмичə генə ашагыз». Һəм 
башкалар, һəм башкалар... Лəйлəгə кардан ак, судан пакь булырга сүз бирдек. 
Үзебез, Кара диңгезнең без күрмəгəн ярыннан килгəн туташны күз алдына 
китереп, аны сурəтли башладык...

Ул чандыр гына гəүдəле, саргылт чəчле, яшькелт-зəңгəр күзле бер кыз 
булып чыкты. Өс-башы да без шəһəр урамнарында күреп гадəтлəнгəн 
кызларныкы кебек гап-гади: свитер һəм чалбардан. (Ə, гомумəн, «Идел»дə 
безнең кызлар итəктəн йөрергə, башларына калфак кияргə яки яулык 
бөркəнергə тырыштылар). Рушан яныбызга елмаеп килеп утырды, елмаеп 
исəнлəште. Шушы елмаю аның йөзеннəн аерылышканчы бүтəн бер дə 
китмəде бугай... Ул шат күңелле булса да, без «бирешмибез», Лəйлəгə биргəн 
вəгъдəбез бар – өстəл артында җитди утырырга тырышабыз. Лəкин безнең 
«культуралылык» киеренкелек кенə тудыра иде шул... Стаканнарга салынган 
компотны кабып карагач, Рушан гаҗəплəнүен яшермичə: «Иделдəнме 
алганнар бу суны?» – дип куйды. Чыннан да, ул компот Идел суын хəтерлəтə 
иде – балы да, җимеш тəме дə чамалы, төсен дə аңламаслык ниндидер бер 
сыекча шунда. Рушан алдында нигəдер оялып куйдык. Компот өчен генə 
түгел. Макароны да судан алып суга салган, укмашып каткан бер нəрсə иде, 
ите дə пешмəгəн... Кыскасы, төшке ашның рəте булмады. Кичке аш та 
оригинальлеге белəн аерылмады – шундый ук төссез-тəмсез эчемлек, 
ниндидер ботка һəм əлеге дə баягы пешеп җитмəгəн ит. «Миңа көндезен үзем 
ашап бетермəгəн кисəк элəккəн, - дип көлде Рушан. – Əнə, теш эзлəрем дə 
калган». Шулвакыт ашханə безнең көлү тавышына күмелде – төшке аш 
вакытында булган киеренкелек бер мизгелдə юкка чыкты.

Үзенең эчкерсезлеге, ихласлыгы, һəркем белəн җиңел, тиз аралаша 
белүе белəн Рушан шул көнне үк күплəрнең күңелен яуларга өлгерде.

(Ə ашка килгəндə, Татарстан Югары Советы депутатлары Фəүзия 
Бəйрəмова һəм Марат Мөлековлар килеп киткəннəн соң, безгə чит илнең 
«Кола»сын да, татарның өчпочмагын да еш бирə башладылар, башка төр 
ризыкларның да сыйфаты да күпкə яхшырды). 
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Мөкатдəс Мортазин

Владимир өлкəсе

Əлеге проектны уздыру – Татарстан Республикасының бəйсезлеген 
игълан иткəн көннəрдə үз халкының миллəтпəрвəрлəреннəн чыккан идея. 
Башка чаралардан аермасы да идеянең башта халыктан чыгып, соңыннан 
дəүлəт тарафыннан (Татарстан Республикасы Яшьлəр эшлəре, спорт һəм 
туризм министрлыгы тарафыннан «Идел» яшьлəр үзəге оештырылу) 
үстерелүендəдер. Яшьлəргə «өстəн» төшерелгəн мондый чаралар, гадəттə, 
уңышлы булмый һəм 25 ел дəвамында үткəрелеп тə килə алмый. 

Ел саен бу чара башта оештыручылар – «Идел» яшьлəр үзəге 
хезмəткəрлəренең уй-фикерлəре, күңел җылысы белəн сугарыла. Аннары исə, 
чыгышларга əзерлəнгəндə чарага чакырылган кунаклар – халкын яратучы 
танылган галим, язучы, сəнгать осталары, сəясəтчелəр үзлəренең 
күңеллəренең бер өлешен əлеге чарага багышлыйлар. Чара башлангач, əлеге 
могҗизалы «төнəтмə» башка елларда Татар яшьлəре көннəрендə 
катнашучыларның инициативасы белəн тулылана. Һəм, ниһаять, шунда гына 
«Татар яшьлəре көннəре» дип атала торган казан, чын мəгънəсендə, кайный 
башлый.  Кайнаудан бигрəк, иң мөһиме – əлеге казанда ахыр чиктə нəрсə 
əзерлəнүедер. Һəр катнашучы исə чара ахырында əлеге могҗизалы 
«төнəтмə»нең бер өлешен туган төбəгенə алып кайтып, ел дəвамында үз 
оешмасында кулланачак. 

Минем өчен Татар яшьлəре көннəре 2009нчы елда Милəүшə апаның 
ягымлы елмаюыннан башланды. Мондый чараларны татар халкының рухи 
мəркəзенə беренче тапкыр килеп элəккəн һəр татар кешесен җылытырга əзер 
торучы шундый кешелəрнең оештыруы бик күркəм күренеш. Миңа калса, 
«төнəтмə» əзерлəүдə алда санап кителгəн һəр компонет алыштыргысыз роль 
уйный. Безнең бурычыбыз – əлеге рецептны саклап калу һəм килəчəк 
буыннарга тапшыру.
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Зөфəр Нəҗмиев

Эшмəкəр, «Атабай суы» җаваплылыгы 
чиклəнгəн җəмгыять җитəкчесе

Иртəгə лагерьда Сабан туе дигəн кич. Тəкəсез нинди Сабан туе ди инде 
ул?! Берничə егет җыелдык та, күрше Столбище авылына тəкə эзлəргə киттек. 
Йорт саен йөрибез – юк кына. Ниһаять, бер бабайда таптык. Нəкъ көрəштə 
җиңгəн Сабан туе батырына гына бирə торганы: зур да, көр дə, матур да. Əмма 
бабайның сатасы килми: “Улыма дип торганы”, - ди. “Бабай, мин сиңа 
соңыннан бер урынына икене бирермен, ə монысын – сат”, дим. Мине ничек 
эзлəп табарга, туган авылым Атабайга ничек барырга икəнен аңа кəгазьгə 
сызып-сызып аңлаттым, бабайны барыбер ризалаттым. Тəкəне алып киттек. Ə 
бабай мине нигəдер эзлəп килмəде. 

Яшерен-батырын түгел, читтəн килгəн яшьлəр арасында башындагы 
уе ял итү генə булганнары да күренде. Тик – беренче мəлдə. Аннан бар да 
үзгəрде. Аларның күбесе “Идел”дəн башка кеше булып кайтып китте. 
Ачыктан-ачык тарту, эчү, сез нəрсə, булмаганны?! Андыйларга бер кисəтү 
җитте. Бер кызның: “Мин өченче көн иде тəмəке тартмыйм!” – дип зур 
горурлык белəн миңа серен ачканы əле дə истə. Иманым камил, ул өенə 
кайткач та тартмагандыр.

Муса Маликовның əнисе белəн лагерьга концерт куярга килгəн көн дə 
онытылмый. Кечкенə Муса алдыма менеп утырды да: “Абый, сезнең исемегез 
Зөфəр бит”, - ди. “Əйе”, - дим. “Зөфəр абый, чалбарыгыз матур, кем текте?” – 
ди. “Апам”, - дим. Алдымнан төште дə: “Ə минеке барыбер матуррак, əни миңа 
аны ательеда тектерде”, - диде. Аның концерт костюмына карап рəхəтлəнеп 
көлештек инде!
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Гөлназ Нургалиева

Удмуртия Республикасы

Татар яшьлəре көннəрендə уздырылган һəр мизгел җитди дə, күңелле 
дə иде.  Бу минем өчен яшьлəр чарасы гына түгел, ə сəлəтлəремне ачарга 
мөмкинлек биргəн тормыш старты дияр идем. 

Биредə – Казанда, Татар яшьлəре көннəрендə сез яшьлəребезнең татар 
мəдəнияте идеалларына никадəр бирелгəнлеген тоя аласыз. Гаилəдə 
халкыбызның күркəм гореф-гадəтлəрен ныгыту һəм саклап калудан да 
мөһимрəк бурыч юк, дигəн фикер белəн барыбыз да килешəдер дип уйлыйм. 
Моңа безне килəчəк турында кайгырту, үткəннəрне хəтерлəү этəрə торгандыр. 

Безнең гаилəдə татар яшьлəре яңа буынының бер вəкиле үсеп килə. 
Энекəшем Тамерлан тиздəн Казанда уздырыла торган балалар профильле 
сменасында катнаша алачак. Ул минем сөйлəгəннəр буенча «Идел» яшьлəр 
үзəге турында күп нəрсəлəр белə, шуңа күрə Казанга баруны түземсезлек 
белəн көтə. Килəчəктə ул да Татар яшьлəре көннəрендə Удмуртия делегациясе 
вəкиле булыр дип ышанып калам! Татар яшьлəре көннəре, мин сине яратам! 
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Илсөяр Сабирова

Эстония

Казанда Татар яшьлəре көннəре узачагы турында ул чакта мин безнең 
мондагы татар оешмасыннан ишетеп белдем. Ерак юлга, Татарстанга кадəр 
бергə чыгып китəргə юлдаш таба алмагач, баштан бармам дигəн идем, эшем дə 
бар, укуларым да тыгыз. Əмма əнием: «Бар əле, кызым, бəлкем анда сине 
язмышың көтəдер?!» – дип нык үгетлəгəч, Аллага тапшырып, тəвəккəллəдем. 
Самолет белəн Казанга төнге сəгать уникедə килеп төштем. Кунакханəдə 
йоклаганнан соң, иртə белəн лагерьга баручы автобусны эзлəп таптым. 
Автобуска утыруга Альнурны күреп алдым! Без аның белəн Таллиннда, татар 
оешмасында танышкан идек. Казан ветеринария институтында укучы ул 
егетнең абыйсы янына килгəн чагы иде. Казанга килеп төшүгə аны очратуым 
бер могҗиза кебек булды. Мин аны шунда ук яхшы фалга юрадым. Мин 
Ижевск шəһəрендə туган кыз. Əнием Шаһидə – Горький ягыннан, ə əтием 
Расих Минзəлəдə туып-үскəн. Олимпиада вакытында ул Таллиннга төзүче 
булып эшкə китте һəм бер елдан – 1977 елны безне дə үз янына чакыртып алды. 
Өйдə һəрвакыт татарча гына сөйлəштек, шулай булгач, туган тел үзеннəн-үзе 
сакланды. Икенче миллəт кешесе белəн тормыш коруны күз алдыма да 
китермəдем, уема да кертмəдем. Бу əти белəн əнинең безгə биргəн тəрбия 
җимеше иде.

Мөҗипне беренче тапкыр лагерьда кичке уенда күрдем. Күрдем дə, 
аның аяк астында ут чыгарып татарча биюенə шаккаттым. Һəм болай дип 
уйладым: «Шулай оста биегəч, тормышта да югалып калмый торган кешедер 
инде бу», - дидем. Аннан таныштык. Ул миңа бик ошады, ошамаска мөмкин 
түгел иде! Игътибарлы, тəртипле, сөйкемле... Икебез дə бер күрүдəн гашыйк 
булдык бугай.

Лагерьдан мин бер көнгə алданрак киттем, өйгə ашыкканга түгел, 
самолетка билет шулай алынган иде. Үзем киттем, ə күңелем, ярты йөрəгем 
анда калды. Мөҗип миңа җəй буе гел шалтыратып торды, ə аннан Таллиннга, 
мине əтилəрдəн кияүгə сорарга дип килде. Башта əтинең мине авылга 
җибəрəсе килмəде, чөнки Мөҗип укуны тəмамлагач авылда төплəнергə 
җыена иде. Мин əти-əни сүзеннəн чыга торган кыз түгел идем, «Рөхсəт 
бирмəсəгез, бармыйм», - дидем. Алар озак кына уйлаштылар да, фатихаларын 
бирделəр, ризалаштылар. Шул ук көзне, 4 ноябрь көнне Таллиннда безнең 
никахыбыз булды. Ə 7 ноябрьдə инде авылда туй иттек. «Идел»дə тапкан 
дуслар, авыл яшьлəре, Мөҗипнең институттагы группадашлары... Кыскасы, 
чын яшьлəр туе булды ул безнең. Кунакларга йокларга урын җитмəде, авылда 
көзге пычрак, əбилəр əйтмешли, билдəн саз иде, əмма лəкин моңа игътибар 
итхче булмады. Дуслар белəн очрашкач, сөйлəшəбез – туебызның андый 
кыенлыклары аларның да исендə калмаган, барысы да кызыклы, күңелле 
мизгеллəрне генə хəтерли.
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Туйлар узгач, Аллага тапшырып, иң беренче эш итеп сыер саварга 
өйрəндем, авыл җире бит - йорт эчендə башка эшлəр дə җитəрлек иде миңа. Ə 
аннан заманалар үзгəреп куйды, колхозлар таркалды. Бернинди перспектива 
калмагач, без күченеп китəргə уйладык. Таллиннда да башта тормыш җиңел 
булмады. Эстониянең Россиядəн аерылу вакытына туры килдек, Мөҗип 
пропискасыз, кыскасы, күрдек инде... Икенче улыбыз – Саматыбыз шул 
көннəрдə туды. Ярый əле, ул чакта туганнарым булышты, рəхмəт аларга, ə 
рəхмəтнең иң зурысы - əнилəргə, алар безне фатирлы иттелəр. Хəзер инде бар 
да Аллага шөкер, Мөҗипнең үз фирмасы бар, ə мин өйдə генə торам – 
хуҗабикə. Гаилəбездə милли традициялəрне сакларга тырышабыз, үзара да 
балалар белəн дə бары тик татар телендə генə сөйлəшəбез. Олы улыбыз 
Искəндəргə 19 яшь, быел техникум тəмамлый. Саматыбыз инфотехнологка 
укый. Икесе дə музыка мəктəбенə йөрделəр, йөзү, дзю-до, бокс, көрəш буенча 
медальлəр алдылар. Концертларда татар җырлары җырлыйлар, җəйлəрен 
мөселман лагерьларына йөреп, икесе дə намазга бастылар, Коръəн укырга 
өйрəнделəр. Тагын бер бик баллы, тəмле җимешебез – Мəдинəбез бар. 
Кызыбызга инде 6 яшь, ул да əбисе белəн бергə намаз укый, йөзə дə, музыка, 
җыр белəн дə шөгыльлəнə. 

Маарду шəһəрендə, үз өебез белəн диңгез янында яшибез. Маардуның 
татар оешмасы эшендə актив катнашабыз, мин үзем җиң сызганып балаларга 
татар теле өйрəтəм. Сабан туе да оештырабыз, концертлар да куябыз, дини 
бəйрəмнəрне дə билгелəп үтəбез. Мактануым түгел, ничек бар – шуны əйтəм: 
без монда хөрмəтле кешелəр. Ел саен Казанга кайтырга тырышабыз, авылга, 
туганнар яныны. Татарстанда безне сагынып көтə торган якын дуслар бар: 
Лəйлə, Зөфəр, башкалар... Анда безне очраштырган, кавыштырган «Идел» 
бар...
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Резеда Садыйкова
И.Н.Ульянов исемендəге Ульяновск 

дəүлəт педагогика университетының 
əдəбият кафедрасы доценты

Татар яшьлəре көннəренə барубезнең өчен ул вакытта зур вакыйга 
булды. Без анда Ульяновск шəһəренең «Туган тел» оешмасыннан биш кеше 
катнаштык. Бүгенгедəй хəтеремдə: поезддан төшүгə, безне ана телендə «Татар 
яшьлəре көннəре» дип язылган плакат белəн бер кыз каршы алды. Ул Гөлнур 
Сафиуллина булып чыкты. Шуннан... ун көнгə сузылган бəйрəм башланды 
һəм аның һəр көне безгə ниндидер яңалык, шатлык алып килə торды. Без 
монда илебезнең ерак төбəклəрендə яшəүче татар яшьлəренең тормышы 
белəн таныштык, Кырым татарларының аянычлы язмышын да үзебезнеке 
кебек кабул иттек, Печəн базары мəчетен җыештырып, чистарып калган 
Аллаһ йортында күплəребез беренче мəртəбə намазга бастык, Идел буйлап 
барып изге шəһри Болгарга сəяхəт кылдык, Тукайның «нəкъ Казан 
артындагы» Кырлаен күрү бəхетенə ирештек... Гомумəн, минем өчен монда 
күп нəрсə беренче тапкыр иде. Татар теле буенча үткəрелгəн конкурста 
беренче урын алуым да көтелмəгəн зур яңалык булды, чөнки мин бу белгечлек 
буенча укыган кеше түгел. Миңа Татарстан картасы төшерелгəн футболка 
бүлəк иттелəр, аны кияргə дə кызганып, бик озак сакладым... Бу көннəр татар 
яшьлəре өчен гади ял итү генə түгел, ə аларны халкыбызның тарихы, аны 
борчыган мəсьəлəлəр белəн якыннанрак таныштыру, яшьлəрне шул 
иҗтимагый-сəяси тормышка тарту урыны да булды. Мəсəлəн, Əбрар ага 
Кəримуллин татар əлифбасын латинга күчерү турында сүз алып барды, 
җырчы Гөлзадə Сафиуллина беренче мəртəбə татар бəетлəрен халык алдына 
чыгарды, композитор Мəсгудə Шəмсетдинова үзен сəнгать кешесе буларак 
кына түгел, җəмəгать эшлеклесе итеп тə күрсəтте. Инде моңа күп еллар үтсə 
дə, боларның берсе дə күңелдəн китми, ə ул чактагы фотосурəтлəрне карый 
башласаң, барысы да кичə генə булган шикелле тоела...
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Камил Сайфуллин

Омск өлкəсе

Июль, Казан, 2012, «Волга»... Минем беренче Татар яшьлəре көннəре 
күңелдə озак сакланачак!

Мин бу сəяхəттəн нəрсə көтəргə дə белмəдем. Омск шəһəрендə тугыз 
кешедəн торган делегация җыелды. Күл буендагы гаҗəеп урын, ерак түгел 
генə Идел елгасы җəйрəп ята. Без үз оешмаларыбызда 15-20 активист 
арасында кайнашырга гадəтлəнгəнбез. Безнең өчен Себердəн  ерак 
сəяхəтлəргə чыгу елга бер тапкыр җəй көне генə мөмкин. Монда исə безне атна 
дəвамына үзебез кебек үк татар җанлы актив яшьлəр белəн бер мохиткə 
тупладылар. Бу танышу, аралашу өчен зур мəйдан булып торды. Əлеге 
элемтəлəр бүгенге көндə дə дəвам итə. Үз вакытында мине мəктəп 
лагерьларына җибəрмəделəр. Татар яшьлəре көннəрендə исə мин моның нəрсə 
икəнен тойдым. Иң мөһиме, атна дəвамында без татар музыкасын, моңа кадəр 
безгə таныш булмаган башкаручы һəм ди-джейларны белдек. Нəтиҗəдə, 
2013нче елның көзендə DJ Ramil Омск шəһəренə дискотекада чыгыш ясарга 
килде. Татар халкының күренекле сəнгать əһеллəре белəн күрешү, шəхсəн 
танышу да бик яхшы булды. Миңгол абый күп делегатларда җырлауга 
мəхəббəт уята алды. Мин аның тормышка позитив карашына, физик 
əзерлегенə сокланып карадым. Без иртəнге сигезлəрдə йокы аралаш зарядкага 
чыкканда, ул инде бина тирəле берничə тапкыр йөгереп килгəн була. 

2013нче елда инде мин Татар яшьлəре көннəренə Омск делегациясенең 
җитəкчесе буларак бардым. Биредə узган елгы дистəлəгəн танышларымны 
күрү үзе зур шатлык иде. Өстəвенə, тагын яңа шəһəрлəр, яңа кешелəр белəн 
танышу бəхете елмайды. Иң гаҗəплəндергəне – Новосибирск 
делегациясеннəн үз якташым Рəмзияне күрү булгандыр (без икебез дə бер 
авылдан идек). Бу чарада инде, узган елга караганда, үземдə күбрəк 
җаваплылык тойдым. Җитəкче роле үзен сиздерə иде. Кичлəрен мин башкалар 
белəн дискотекага түгел, ə делегация җитəкчелəре җыелышына бардым. 

Татар яшьлəре көннəренең ел саен төрле төбəклəрдəн яңадан-яңа 
делегатларны җəлеп итүе шатлыклы күренеш. Əлеге яшьлəр елдан-ел татар 
мəдəниятенə, рухи кыйммəтлəребезгə якынаялар. 

«Идел» яшьлəр үзəгенə йокысыз, онытылмаслык əлеге сихри бер атна 
өчен зур рəхмəт!
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Илдар: 
2010нчы ел, миңа 23 яшь һəм мин ул вакытта Татар яшьлəре көннəре, 

«Иман»ның нəрсə икəнен дə белми идем. Тормышым кинəт үзгəрер, башны 
югалтып гашыйк булырмын дип башыма да китерми идем. Яз көне «Татар-
пати»га бардым, «Танцпол йолдызы» бəйгесендə катнашып җиңүгə ирештем. 
Кичə барышында Лəйлə Шəймөхəммəтова яныма килеп «Иман» берлəшмəсе 
яшьлəре белəн Татар яшьлəре көннəренə барырга тəкъдим итте. Мин озак 
уйлап тормыйча, əлбəттə, ризалаштым.

Ул вакытта мин берсе белəн дə таныш түгел һəм Татар яшьлəре көннəре 
минем тормышымны үзгəртер, ел ярымнан өйлəнермен дип уйламадым да.

Казанда башымны күтəргəч кечкенə кызга мин бер күрүдəн гашыйк 
булдым. Ул вакытта əлеге кызның Ижауда яраткан кешесе калган була. Əмма 
бу гына мине тотып кала алмады, чөнки мин баш-аягым белəн аңа гашыйк 
идем. Һəр чара, лекция вакытында мин аның янына утырырга тырыштым, 
күзлəремне аннан ала алмый идем. Битеннəн беренче көнне үпкəн мизгелдə, 
бу исə Татар яшьлəре көннəренең өченче-дүртенче көннəре булгандыр, моңа 
кадəр булмаган хислəр кичердем. Һəм үземə, əлеге кыз минем хатыным 
булачак, дидем. Татар яшьлəре көннəрендə катнашучы дустым Рəфискə 
гашыйк булуымны, нишлəргə белмəвемне сөйлəдем. Рəфис исə үз бəхетең 
өчен көрəшергə кирəк дигəн шəп киңəшен бирде.

Яраткан кешем янəшəсендə Татар яшьлəре көннəренең бəхетле бер 
атнасы ахырына якынлашты. Мин əлеге көннəрнең дəвам итүен телəдем, 
чөнки алга таба күрешеп булу-булмавын белми идем.  Кайтканнан соң 
кыюлыгымны җыеп əлеге кызга яздым, һəм ул миңа җавап бирде! 

Рушана:
Безнең туйда «Иман» берлəшмəсе, хəтта «Идел» яшьлəр үзəге 

хезмəткəрлəре дə бар иде! Хəзер безнең Əмирə исемле кызчыгыбыз үсеп килə, 
аңа 1 яшь. Шулай ук Барс исемле улыбыз да бар! 

Илдар белəн без, гадəттəгечə, Ижау шəһəрендə татарча чаралар 
оештырабыз, яшьлəрне татар яшьлəре берлəшмəсе эшчəнлегенə тартабыз.

«Идел» яшьлəр үзəгенə тəҗрибə, бөтен Россия буйлап дуслар һəм хəтта 
безнең гаилə өчен рəхмəтлебез! 

25нче Татар яшьлəре көннəренə килеп, үз мисалыбызда гаилə һəм 
иҗтимагый тормышны бергə алып баруны күрсəтəсебез килə. 

Илдар һəм Рушана
Саттаровлар

Удмуртия Республикасы
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Резеда Сафиуллина
Кандидат филологических наук,
Доцент Российского исламского 

университета

Я беру на себя смелость считать себя одним из инициаторов и 
начинателей такого явления, как Дни татарской молодежи. Кажется, это было 
совсем недавно, помню как сейчас, мы с Римом Гильфановым - умницей, 
интеллектуалом с исторического факультета КГУ и я – Резеда Сафиуллина, 
студентка факультета журналистики КГУ стоим за колонной мраморного зала 
второго высотного корпуса университета, обмозговываем план новой идеи. 
Да, именно тогда, именно на том месте родилась инициатива организовать и 
провести первые в истории Дни татарской молодежи. Помню, как мы пошли за 
мудрым советом к Миркасыму Абдулахатовичу Усманову, в то время 
занимавшему пост проректора Казанского государственного университета. 
Получив его своего рода благословение, стали связываться с потенциальными 
организаторами и участниками. Первое заседание оргкомитета состоялось в 
комнате КИДиСа – Клуба интернациональной дружбы и солидарности КГУ, 
так как я в то время являлась президентом этого клуба. Много воды утекло с 
тех пор. Риму удалось осуществить свою заветную мечту – работать в штаб-
квартире татарского «Голоса свободы» - «Азатлык» в Европе, и теперь он 
известный журналист, руководитель штаб-квартиры «Азатлык» в Праге. Моя 
сфера деятельности и сегодня касается вопросов татарской культуры, 
образования, религии.

За прошедшие пятнадцать лет в культурной, образовательной, 
научной, политической жизни нации произошли поразительные перемены. 
Непередаваемую радость испытываю, когда вижу своих старых друзей и 
единомышленников, с которыми мы когда-то начинали татарское молодежное 
национальное движение. Некоторые за эти 25 лет нисколько не изменились. В 
частности, Рим Гильфанов, только выглядит взрослее. Ильшат Мингараев, 
которому тогда было поручено взять на себя самый ответственный участок 
работы – организацию транспорта для участников и гостей, и который просто 
виртуозно с ней справился, впоследствии стал  журналистом, ведущим 
информационной программы. Сагыйт Хайри и Рушания Алтай представляют 
татарскую диаспору в Турции. Эх, Сагыйт, помнишь, как я тогда на Днях 
татарской молодежи в лагере «Волга» злилась на тебя за то, что ты все время 
торопил нас – организаторов различных творческих встреч, и стремился 
свернуть все мероприятия в дискотеку. А Рушания ходила такая красивая в 
белой шелковой шали, доставшейся ей, видимо, в наследство от бабушки.
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Миляушу Хайретдинову-Насыбуллину татарские радиослушатели 
знают и по ее девичьей, и по замужней фамилии, она популярная радио-
ведущая и журналист. Помню и других участников первого форума татарской 
молодежи: неутомимого Ирека Грипова, который был студентом 
ветеринарного института, а сейчас проживает в Австралии. Помню Загира 
Хакимова из Башкортостана, который впоследствии среди прочего работал в 
татарском представительстве в Уфе, Талгата Ахмадишина, представлявшего 
татарское национальное движение в Набережных Челнах. Кого-то уже нет 
среди нас. Трагично оборвалась жизнь первого заместителя муфтия 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан Валиуллы хазрата 
Якупова. Тогда еще он был студентом Казанского химико-технологического 
института и только-только начинал объединять вокруг себя мусульманскую 
молодежь.

Да, можно сказать, что все мы состоялись и продолжаем служить своей 
нации. А я сама теперь мать троих детей, исследователь, преподаватель вуза, 
кандидат наук. Этих пятнадцати лет как будто и не было, и, благодаря этим 
воспоминаниям, я вновь почувствовала себя той беззаботной, дерзкой, 
непосредственной Резедой. 

Я с радостью смотрю на новое поколение мусульманской молодежи, 
которые неравнодушны к судьбе своего народа. Остается только пожелать им 
не растерять свой пыл и желание служить на процветание нации. Еще 
предстоит приложить неимоверные интеллектуальные, волевые и духовные 
усилия для того, чтобы возможности, которые есть сегодня, не превратились в 
иллюзорные. Следует помнить, что эти возможности были добыты путем 
неимоверных стараний, борьбы и даже жертв. Мы не имеем права забывать об 
этом и должны приложить все силы для удержания своих довольно хрупких 
позиций в вопросах сохранения национального образования, национальной 
высокой культуры, родного языка, местных религиозных традиций. Мы 
должны помнить имена отдавших свое здоровье и жизни в борьбе за 
суверенитет Татарстана, вышедших на площади с объявлением голодовок, 
тех, кого сейчас нет среди нас: поэта Рашита Азхметзянова, председателя ТОЦ 
Марата Мулюкова, народной певицы Вафиры Гиззатуллиной. Также нет среди 
нас сегодня и выдающихся ученых своего времени академика Абрара 
Каримуллина и Миркасыйма Усманова, ученого-фольклориста, председателя 
Всетатарского общественного центра Рашида Ягфарова. Все они были 
самыми желанными гостями первых Дней татарской молодежи, так же как, 
народная артистка Татарстана Гульзада Сафиуллина,  талантливая 
писательница и лидер татарского национального движения Фаузия 
Байрамова, бывшая в то время депутатом Государственного Совета Республи-
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ки Татарстан, и многие другие представители татарской интеллигенции 
старшего поколения.

Дни татарской молодежи нашли свое продолжение и проходят теперь 
ежегодно. Хочется верить, что участники этого мероприятия по завершении 
увозят в своих сердцах наряду с яркими впечатлениями и понимание того, что 
они лично могут привнести ценного в наше общество,  в развитие нации. 
Несмотря на произошедшие в жизни нации позитивные перемены, мы не 
должны расслабляться, еще много дел ждет нас впереди. Размах и 
грандиозность многих официальных мероприятий, посвященных 
национальным проблемам, не должны затмевать нам глаза. Нельзя не 
заметить, что есть и тревожные знаки: исчезают традиции национального 
образования на родном языке, все меньше горожан говорят на татарском, 
глобализация также оказывает свое унифицирующее влияние на 
национальную культуру. Что ожидает татар в ближайшие десятилетия? 
Ответить на этот вопрос не просто, однако ясно одно: лишь бережное 
сохранение языка и народных традиций, развитие татарской культуры в русле 
ее тысячелетней истории как на государственном уровне, так и на уровне 
простых людей, смогут сохранить в нашем большом мире малые миры 
национальных культур.

Хочется верить, что в дни пребывания в столице Татарстана молодые 
представители татарского народа прекрасно понимают, что, будучи общим 
домом для всех наций, населяющих республику, это в первую очередь также 
культурная столица татар всего мира. Да, Казань – это столица 
многонациональной республики. Но это и столица самобытного народа с 
собственным языком, культурой, верой, вековыми традициями и 
праздниками. Именно здесь, но не только, а также и в регионах компактного 
проживания татар может сохраниться, в полной мере проявиться и развиться 
наша самобытная культура, которая не ограничена только сабантуем, 
песнями-плясками и застольем с богатой выпечкой. Для этого надо начать 
чувствовать себя хозяевами своего уникального общего дома, готовыми брать 
на себя ответственность за ее будущее, которое в наших руках, и в первую 
очередь, в руках молодежи.
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Рузия Сафиуллина

Казан шəһəре

Татар яшьлəре көннəренə бару бəхетенə мин 2003нче елда ирештем.
Моңарчы алдынгы карашлы, миллəтпəрвəр татар егет-кызларының ел 

саен Казанда очрашуы турында матбугат сəхифəлəреннəн укып яки ишетеп 
кенə белə идем һəм, табигый, үзем дə ул көннəрдə катнашырга хыяллана идем. 
Хыяллану гына түгел, ашкыну иде бу. Чөнки, минем уйлавымча, Татар 
яшьлəре көннəренə дөньяның төрле почмакларыннан татарның иң акыллы, иң 
булдыклы, иң зыялы, иң иманлы яшьлəре җыела, һəм ул яшьлəр Татар илен 
ничек итеп яңадан күтəрергə кирəклеген дə, миллəтне ничек итеп саклап калу 
һəм үстерү «рецептларын» да белə. Əлбəттə,  үзлəре белгəч, «сибелгəн 
татарның бер газиз баласы»на – миңа һəм минем кебек тагын меңлəгəн егет-
кызларга да өйрəтə, «Идел» яшьлəр үзəгендə баш җитмəслек глобаль 
мəсьəлəлəр хəл ителеп ята. (Татарның бит «Миллəт» дип сөрəн салып, 
бəйсезлек, ирек даулап мəйданнарга митингларга йөргəн, ачлык игълан иткəн 
мəле иде ул чакта, чукрак-сукыр булмаган яшь кешелəр əлеге идеялəрне 
берничек тə сеңдерми кала алмады). Хəзер инде бу кайберəүлəрдə елмаю 
уятыр, əмма вəзгыятьнең чынлыкта үзгəчəрəк тору ихтималын хəтта ялгышып 
кына да башка кертеп караган булмады... 

Тик бусы турында бераз гына соңрак. Əлегə мин Татар яшьлəре 
көннəренə, «Идел» лагерена мыштым тычкан сыйфатында посып, җитез 
күбəлəктəй очып кереп, акыллы кешелəр ни сөйлəгəнне читтəн тыңлап 
торырга да риза, үземчə моның чараларын эзлим. Лəкин... ай-һай: анда элəгер 
өчен шул, Газинур Гафиятуллин шикелле үк булмаса да, берəр батырлык 
эшлəргə, йə Фəүзия Бəйрəмова кебек миллəт хакына үзеңне корбан итəрлек 
көчле шəхес булырга, йə Тукай тиңе үк димим инде, Галимҗан Ибраһимов 
сыман акыллы, талантлы булырга кирəктер... Һич югы, Җирнең ерак бер 
кыйтгасында, мəсəлəн, Америкада яки Австралиядə татар дип җан аткан, 
миллəт өчен бөек эшлəр кылган пəрвəр булырга тиешсең. Кыскасы, һəр яклап 
та лаеклы булырга... Ə мин – кечкенə район үзəгеннəн гап-гади бер кыз, 
өстəвенə, җитешсезлек комплексларым баштан ашкан – «кая инде ул безнең 
ише эшче-крəстиян баласына», янəсе.

Менə берзаман «Идел» яшьлəр үзəге яшь язучылар өчен «Иделем 
акчарлагы» дигəн конкурс игълан итте. Мин дə катнашып карарга булдым: 
«яшь язучы» дигəн атың чыкса, бəлки, лаеклыга санап, Татар яшьлəре 
көннəренə дə чакырырлар, кем белсен... Шулай итеп, 2002нче елда, үзем һич 
көтмəгəндə, проза номинациясендə Гран-прига ия булдым. Хыялыма бер адым 
якынайганымны тойдым, тик өметлəнеп, зарыгып көткəн Татар яшьлəре 
көннəренə чакыру нишлəптер барыбер килмəде. Шунда мин батыраеп, 
2003нче елның җəй башында «Идел» яшлəр үзəгенə, ул чактагы директор 
Милəүшə Шəрəпованың үзенə юл тоттым. Милəүшə ул елны журналистлар
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өчен аккредитация каралмавын, делегат урыннарының (2003нче  елны Татар 
яшьлəре көннəре «Борис Полевой» теплоходында узды) инде беткəн булуын, 
лəкин үтенечемне кире какмау йөзеннəн генə кайсыдыр бер делегациянең 
килə алмаган əгъзасы урынын миңа бирəчəклəрен əйтте. 

...Ниһаять, «Борис Полевой» Казан елга портыннан кузгалып китте 
(Татарстанны су юлы белəн тулысынча диярлек гиздек без ул елны). Татар 
яшьлəренə текəлеп багам. Беренче ачышым: топик, шорты, артсыз башмаклар 
кигəн «миллəт коткаручылары»ның күбесе татарча «исəнмесез»дəн гайре сүз 
дə белми лəбаса! Миллəтнең өмете, килəчəге купальникларын киеп алган, 
пледларын кочаклаган да палуба өстендəге солярийга менеп ятарга, 
кызынырга ашыга. Кичен ул дискотека яисə башка күңел ачу программасында 
«глобаль проблемалар»ны хəл итəчəк. Икенче ачышым: бу бит минем кебек үк 
гап-гади яшьлəр, һəм алар гадəти җəйге ялларын уздырырга дип килгəн 
Казанга! Дөрес, барысы да бер чыбыктан сөрелмəгəн, Татар яшьлəре 
көннəрендə гамьле, чын мəгънəсендə зыялы һəм миллəтпəрвəр кешелəрне дə 
шактый очраттым һəм алар белəн аралашудан күп нəрсə алдым. Тагын 
шунысы сөендерде – монда ерак-ерактан килгəн татар егетлəре татар кызлары 
белəн таныша, дуслаша, хəтта кавыша да. Димəк, глобаль мəсьəлəнең бер 
өлеше – татар гаилəлəре кору – монда уңышлы гына хəл ителə икəн бит! 
Өченче, иң мөһим ачышым мондый: илкүлəм проблемаларны чишəр өчен 
депутатлар, парламентлар, президентлар бар... ə яшьлəр – һəркайда, һəрвакыт 
яшьлəр инде, һəм аларга барысы да яшьлəрчə булырга тиеш! Моны аңлау мине 
күктəн җиргə төшерсə дə, тирə-ягымда үзем кебек кебек үк гап-гади егет-
кызлар булуын тою бик рəхəт иде. Татар яшьлəре көннəрендə беренче тапкыр 
катнашуым соңгысы да булган икəн – телəгəнемə ирешеп, барысын да үз 
күзлəрем белəн күргəч, үзем өчен кызыклы шəхеслəр белəн якыннан 
аралашкач, канəгатьлек алдым. Татар яшьлəре көннəре күңелгə Идел-Чулман 
буйлап ак карабтагы сəяхəте, борынгы Болгар хəрабəлəре, Алабуганың 
шайтан каласы, Чистайдагы Сабан туе, Чаллының киң проспектлары, Гаяз 
Исхакыйның туган авылындагы бай музее белəн уелып калды. 
Оештыручылар Милəүшə, Игорь, Фəнил, «команда» əгъзалары Алия 
Исрафилова, Зөлфəт Зиннуров, Илтөзəр Мөхəммəтгалиев, кунаклар Римзил 
Вəлиев, Гамирҗан Дəүлəтшин һ.б. белəн очрашулар кызыклы булды дип 
хəтердə саклана. Бəрхет тавышлы диктор (соңыннан аны Бөтенрусия радиосы 
эфирыннан да еш ишетергə насыйп булды əле) Уфа егете Тимур Уразбахтин, 
Владимирдан юрист, яулыклы туташ Адилə Баторшина һ.б. белəн якыннан 
аралашу күңелемдə тирəн эз калдырды: Татар яшьлəре көннəреннəн кайткан 
җəйдə мин максат-бурычларымны, бу Җирдəге миссиямне яңадан карап-
барлап, үзем өчен кайбер нəтиҗəлəр ясадым.
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Равил Сəйфетдинов

Түбəн Новгород өлкəсе

Татар яшьлəре көннəренə беренче тапкыр мин Түбəн Новгород 
делегациясе составында 2008нче елда килдем. Ул вакытта миңа 22 яшь иде. Бу 
минем Татарстанга беренче сəяхəтем булды. Делегатларның җыелу урыны 
күңеллəрдə озакка сакланачак легендар Г.Тукай урамы, 58нче йорт адресы 
буенча урнашкан «Идел» яшьлəр үзəгендə иде. Аннан соң без «Борис 
Полевой» теплоходында Идел буйлап сəяхəткə чыгып киттек. Безне, Түбəн 
Новгородлыларны, иң актив булганга күрəме, бөтен кешедəн дə ераккарак, 
теплоход тюрюмына, аның да борын өлешенə урнаштырдылар. Даими 
рəвештə башка делегатлар белəн танышу сəяхəт ахырына чын дуслыкка 
əверелде! Теплоходта яшəүне курорт шартлары белəн тиңлəү мөмкин түгел 
иде! Биредə йокы да безнең өчен бик кыйммəтле нəрсəгə əйлəнде. Теплоход 
палубасыннан искиткеч табигать күренешлəрен дə күзəтү мөмкин түгел, 
чөнки безнең белəн бергə теплоходта Милəүшə Рəфкатовна бар иде. Эчке 
кагыйдəлəрне бозган һəр кеше үз фамилиясе турына билге рəвешендə кисəтү 
ала. Шундый кисəтүлəре өчəү булган кешене исə каты җəза көтə. Əмма ул 
җəзаның нинди булуын берəү дə белми, чөнки беренче кисəтүдəн соң ук 
кагыйдə бозу дигəнне онытасың. Милəүшə апа һəм аның коллективы шундый 
кыска вакыт эчендə бездə дуслык, хөрмəт һəм милли хислəр тəрбиялəүгə 
ирештелəр.

Бу сəяхəт минем өчен соңгысы булмады. Мин тагын ике ел рəттəн инде 
яратып өлгергəн Татарстан якларына килдем. Татар яшьлəре көннəре, 
Мөселман яшьлəре фестивальлəрендə катнашканнан соң, мин иксез-чиксез 
илебезнең һəр төбəгендə телəсə-кайсы вакытта терəк була алырлык туган 
җаннар барлыгына инандым!

Татар яшьлəре көннəрендə барлыкка килгəн дуслык туганлык 
мөнəсəбəтлəренə əверелде, ара ераклыгы исə аны тагын да ныгытты, татлырак 
итте!

Хəзер исə, туган өйдəн ерак булганда да, мине Татар яшьлəре 
көннəрендə бергə булган дуслар əйлəндереп ала.

«Идел» яшьлəр үзəге эшчəнлегенə үз өлешен керткəн һəр кешегə, 
аерым алганда үзəкнең Лəйсəн Сафина җитəкчелегендəге хəзерге 
коллективына ихлас рəхмəт сүзлəремне җиткерəм.
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«Татар яшьлəре көннəре» дигəч, сүзне нəрсəдəн башларга да белми 
тордым... Чөнки ТЯК оешканга 24 ел булса да, мин анда 2014нче елда тəүге 
тапкыр һəм бик сəер генə очрак белəн барып элəктем. «Идел» яшьлəр үзəге 
оешканга 15 ел иде һəм без «Идел» яшьлəр үзəге һəр елны үткəрə торган 
«Иделем акчарлагы» бəйгесеннəн очыш алган яшь калəм тибрəтүче кызлар, 
Иделчелəрне тəбриклəргə диеп, җыелып башкалабызның Тукай урамына юл 
тоттык. Барып керсəк, «Идел»лəр мəш килеп йөрилəр. Бу офиста һəрвакытта 
да шулай умарта оясы төсле эш кайнап торса да, ул көнне яшьлəрнең аеруча да 
күплеге безнең күзгə ташланды һəм, əлбəттə, игътибарны яулап алды. Бу 
яшьлəр ник бу кадəр җыелган соң дигəн сорау, белмим, бəлки миндə генə 
тугандыр ул мизгелдə.

 Бактың исə, бу яшь егет-кызлар, республикабыз һəм якын тирə 
өлкəлəрдəн килеп, Татар яшьлəре көннəренə җыелганнар һəм нəкъ шул көнне 
чараның ачылыш тантанасы буласы икəн.

Озаклап уйлап торырга вакыт калмаган, берничə сəгатьтəн кешелəр 
җыелып бетə һəм Боровое Матюшинага автобус юлга кузгала иде. Шулай үзем 
дə сизмəстəн, ике көнгə Казанга дип килгəн юл сумкасын алып, Иделчелəргə 
ялгызым гына бер атнага ияреп киттем.

Ул бер атна шул кадəрле дə мəгънəле һəм эчтəлекле булды, юкка гына 
«Бер ел бер көнгə тормаска, ə бер көн елны алмаштырырга мөмкин» дигəн 
канатлы сүзлəр тумаган шул.

Күптəнге иҗатташ дуслар белəн очрашулар, яңа шəхеслəр белəн 
танышулар, тыгыз, əмма бик тə уйланылган, дөрес итеп төзелгəн график, 
төрле өлкəлəрдəн килгəн яшьлəр, искиткеч шəп мастер-класслар, истəлекле 
урыннарга экскурсиялəр... Боларның һəммəсе һəрберебезнең күңелен сөйлəп, 
аңлатып булмаслык күңелле тəэсирлəр белəн рухландырды.

«Идел» яшьлəр үзəгенең беренче директоры Милəүшə апа Шəрəпова 
белəн, Миңгол абый Галиев белəн утырган кичлəр йөрəккə уелып калды. 
Əлбəттə, ниндидер күлəмдə инде уңыш казанган чордашларыбыз белəн 
күрешүлəр дə безгə бəһасез тəҗрибə мəйданы булды.

Татар телен саклап калу өчен биредəге татар яшьлəре күп көч куя. Егет-
кызлар җырлый да, бии дə, иҗат та итə.

Үзем, инвалид коляскасында утыруымнан чыгып, тагын шуны 
ассызыклап үтəсем килə, хəзерге яшьлəр бик ярдəмчел, тəрбия ягыннан бик

Лилия Сəлахетдинова

Казан шəһəре
шагыйрə
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югары алар. Əйтеп узуымча, Татар яшьлəре көннəренə озатып баручысыз 
гына барып кушылдым һəм бүлмəгə без Екатеринбургтан килгəн Таңсылу 
исемле кыз белəн урнаштык. Таңсылу һəм башка егет-кызлар һəрдаим 
«Лилия, ярдəм кирəк булса əйт» дип кенə тордылар, ə сорарга кирəкми дə иде – 
алар һəрчак үзлəре белеп булыштылар.

Татар яшьлəре көннəре оешуның инде менə юбилей елы. Чирек гасыр 
эчендə бу көннəр күпме яшьлəргə канат үстергəндер, туган теллəренə 
мəхəббəт уяткандыр –  төгəл əйтеп булмый. Монда кавышкан парлар да инде 
шактый икəн. 

«Идел» яшьлəр үзəге директоры Лəйсəнгə, аның ныклы куллары 
астында эшлəүче хезмəткəрлəрнең һəммəсенə шəхсəн үзем олы рəхмəтемне 
җиткерəм. Сайлаган кыйблагыздан тайпылмыйча, үз алдыгызга тагын да зур 
максатлар куеп, алга барыгыз. Татар яшьлəре көннəренең əлəме əле бик озак 
еллар безне куандырып җилфердəсен, яңа буын килсен, татар миллəте 
яшəсен!
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Без Татар яшьлəре көннəрен ел саен көтеп алабыз! Бу чарадан бары  
кайнар хислəр генə истə калган! «Идел» яшьлəр үзəге безнең илнең төрле 
почмакларында яшəүче яшьлəрне берлəштерə, аралашып яшəтə! Без барлык 
оештыручыларга да бик рəхмəтле. Аларга бөтен башлангычларда да  
уңышлар телибез!

«Хəзинə» яшьлəр үзəге Башкортстан Республикасында урнашкан Уфа 
вə төбəктə яшəүче татар-башкорт яшьлəрен берлəштерə, аралаштыра торган 
оешма. Безнең тарих 2007нче елдан башланды. Без Башкортстанда 
халкыбызның танылган шəхеслəре Тукай, Җəлилгə багышланган кичəлəр, 
татар КВНы, Гүзəллəр бəйгесе, Татар пати, Чəк-чəк бəйрəме, чəй табыннары, 
татар эстрада артистлары концертларын һəм төрле иҗтимагый эшлəр 
оештыру белəн мəшгуль. Яшьлəр – ул миллəтнең хəзинəсе, халыкның 
килəчəге! Бүгенге традициялəрне килəчəк буыннарга җиткерү, гореф-
гадəтлəрне саклап калу – безнең оешманың төп эше. 

Комил һəм Альбина
Сираҗетдиновлар

Уфа шəһəре
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Наил Солтанов

Иркутск өлкəсе

Впервые в Казани или «Яратам ДТМ!»
Впервые я побывал на ДТМ в июле 2011 года. Одновременно это было 

и мое первое посещение Казани. Для того чтобы попасть на ДТМ татарская 
молодежь должна была представить проект, который она реализует в своем 
регионе. В том году ДТМ принял порядка двухсот молодых людей из разных 
регионов России и стран зарубежья. Мне особенно запомнились делегации 
Удмуртии, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Пермского края. 
Наш регион, Иркутскую область представляли четверо участников Татарского 
молодежного объединения «Идель-Ангара». 

Каждый день ДТМа был расписан буквально по минутам. Утро 
начиналось с зарядки. После завтрака – уроки татарского языка, истории, 
вокала, хореографии; проходили семинары, мастер-классы и круглые столы, 
тематика которых была очень разнообразна: «Исламские финансы», 
«Добровольчество», «Клуб знакомств для татарской молодежи», «Татарская 
молодежь – детям!» и др.

В памяти остались встречи с народными артистами РТ Фирдаус 
Ахтямовой и Равилем Шарафиевым. Они произвели на меня огромное 
впечатление. Интересные и личности, у них есть чему поучиться. Жаль, что 
Фирдаус апы больше нет с нами.

В течение всей недели проведения Дней татарской молодежи мы 
побывали в Казанском Кремле, мечетях Кул Шариф и Марджани, в Булгаре – в 
столице Волжской Булгарии и крупном центре Золотой Орды, где сохранилось 
несколько архитектурных памятников: ханская усыпальница, минареты, 
мавзолеи и строятся новые сооружения – Речной вокзал, Музей хлеба и др.

ДТМ запомнился интересными встречами, новыми знакомствами, 
татарскими вечеринками, конкурсами «Татар егете» и «Татар кызы», показом 
фильма «Бибинур».

А после ДТМ была гостиница в Старо-Татарской слободе, что возле 
мечети Нурулла, встречи с казанскими друзьями, прогулки по улицам Баумана 
и Петербургской, по ночной Казани, красные автобусы и зеленые 
троллейбусы, прохладное метро, приветливые продавщицы мороженого и 
сувениров, аквапарк и парк «Кырлай», намаз и ифтар аш в мечети Марджани, 
ночной намаз в Кул Шарифе. И огромное желание снова вернуться в Казань…
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Ринат Фəйзуллин

Удмуртия Республикасы

Татар яшьлəре көннəре – күңелдə бөтен гомергə җитəрлек мəңгелек 
хатирəлəр калдыра торган бер атна ул!

Мин катнашкан һəр Татар яшьлəре көннəре үзенчəлекле булды. 
Беренче тапкыр əлеге чарага мин очраклы рəвештə генə килеп элəктем. Ул 
вакытта мин Удмуртия татар яшьлəре берлəшмəсе белəн бераз таныш идем 
һəм Татар яшьлəре көннəренə бару өчен миңа бердəнбер шарт булып үзем 
белəн баян алу торды. Татар яшьлəре көннəренə элəккəч, кешелəрнең үз 
миллəтенə булган мөнəсəбəтенə таң калдым. Мин, мисал өчен, җыелышып 
кич буе татар җырларын гына җырлап утырып буладыр дип һич кенə дə 
уйламый идем. Гомумəн алганда, Татар яшьлəре көннəре минем өчен ачыш 
булды. Миллəт ул үз ишлəрең белəн туган тел турында сөйлəшү генə түгел, ə үз 
татар яшьлəре булган аерым бер дөнья икəн бит! Икенче тапкыр Татар 
яшьлəре көннəренə мин инде таныш булган дусларымны очратырга, башка 
регионнар тəҗрибəсен тупларга, килəчəктə үзебездə шуларны тормышка 
ашырырга дип бардым.

 Мин өченче тапкыр катнашкан  Татар яшьлəре көннəре 2013нче елга 
туры килде. Ул, əлбəттə, минем өчен Татар яшьлəре көннəре лидеры булып 
билгелəнүем белəн истə калды.

Татар яшьлəре көннəренең нəрсə икəнен яхшы белеп, күп бəйгелəрдə 
катнаштым, кайберлəрен исə үзем үк оештырдым да. Ул вакытка инде мин 
Удмуртия Республикасы «Иман» татар яшьлəре берлеге рəисе вазифаларын 
үтəүче идем.

Дүртенче тапкыр катнашкан Татар яшьлəре көннəре бер яктан дуслар 
белəн күрешеп тəҗрибə уртаклашу өчен күңелле сəбəп булса, икенче яктан үз 
тəҗрибəм белəн уртаклашу да иде. Яшьлəр оешмалары гел үсештə-үзгəрештə. 
Беренче һəм дүртенче Татар яшьлəре көннəрем арасында кыска гына вакыт 
аралыгы булса да, минем инде регионнарда татар чараларын оештыру һəм 
үткəрү буенча шактый тəҗрибəм тупланган иде. Шул рəвешле, Татар яшьлəре 
көннəренең төрле регионнардан килгəн төрле кешелəр өчен генə түгел, чарага 
беренче тапкыр гына килмəүче кеше өчен дə үзенчəлекле булуын билгелəп 
үтəсем килə. «Идел» яшьлəр үзəген яратам! Яратам, ДТМ! Бу – татар көннəре! 
Без бергə – мəңгегə! Без – татар яшьлəре!
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Лəйсəн Хаҗиева

Казан шəһəре
модельер

Нəрсə соң ул минем өчен Татар яшьлəре көннəре? Əлбəттə, берничə сүз 
белəн генə мондый могҗизалы сүзлəр турында берни дə əйтеп булмый, чөнки 
Татар яшьлəре көннəре – ул дөньяның бер якты мизгеле. Татар яшьлəре 
көннəре яшьлəрне берлəштереп, бердəм булырга өнди һəм һəр кешегə якты 
килəчəк юрап, яңа сулыш бирə.

Дөресен генə əйткəндə, мин Татар яшьлəре көннəренə күптəн түгел 
генə килеп элəктем. Моннан берничə генə ел элек мине Мөселман яшьлəре 
фестиваленə чакырдылар. Мин безнең мөселман яшьлəренə мастер-класслар 
бирдем. Үземнең сөенечемə үзем шаккатып  калдым, аларның ихлас белəн 
тыңлаулары минем күңелемə керде. Шуннан соң минем яшьлəр белəн эшлисе 
килə башлады, алар белəн нык элемтəдə буласым килде. Əлбəттə, мин үземдə 
туган хислəремне Лəйсəн Сафинага сөйлəдем һəм шуннан соң ул мине Татар 
яшьлəре көннəренə чакырды.

Беренче тапкыр Татар яшьлəре көннəренə элəккəч, мин үз күзлəремə 
ышанмадым! Чыннан да, бөтен Рəсəйдəн җыелган яшьлəр бердəм булып бергə 
килəчəккə планнар төзилəр, төзү генə түгел – алар ничек татар телен үстерергə 
дигəн сорауга җавап эзлилəр. Бу минем күңелемə үтеп кереп, килəчəк – 
яшьлəребездə дигəн уйлар уятты. Əлбəттə, монын өчен без җитəкчелəребезгə 
олы рəхмəтлебез. Лəкин Татар яшьлəре көннəре ул татар телен үстерү генə 
түгел! Татар яшьлəре көннəрендə һəр кеше үз һөнəрен күрсəтə ала. Күрсəтə 
генə түгел, бөтен халыкка өйрəтə ала. Монсы да минем өчен вакыйга булды. 
Гомерлеккə күңелемə Татар яшьлəре көннəрендə узган бер көн кереп калды.. 
Иртə... Йөзлəгəн яшьлəр... Җитəкчелəр... Һəм Татарстанның Халык артисты 
Миңгол абый... Миңгол абый яшьлəрне җырларга өйрəтте, без дə читтə 
калмадык: хислəргə бирелеп «Күбəлəк»не җырларга өйрəндек. Татар яшьлəре 
көннəре – ул һəр кешене позитив яктан үзен күрсəтүе һəм үстерүе.

Рəхмəт сүзлəремне оештыручыларга җиткерəм, чөнки Татар яшьлəре 
көннəре мине яңадан яшəтə, яңа уйлар уята. Үземнең сүземне тəмамлап минем 
шуны гына əйтəсе килə: Татар яшьлəре көннəре яшəгəндə – татар халкының 
нык килəчəге бар.
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Рафаэль Хайров

Сарытау өлкəсе

Татар яшьлəре көннəренə мин үз шəһəремнең яшьлəр оешмасы 
активисты буларак бардым. Алдагы ике елда вакыт һəм мөмкинлеклəр туры 
килмəгəнлектəн, чарада катнашып булмаган иде. 2014нче елда беренче 
тапкыр катнашканнан соң, бер генə нəрсəгə үкендем – моңа кадəр Татар 
яшьлəре көннəрендə катнашмаганга!

Мине гаҗəплəндергəн беренче нəрсə ул Казанда безне шул кадəр җылы 
рухта каршы алу булды. Мине, моңа кадəр, гомумəн, таныш булмаган кешене, 
алар күптəнге дуслары кебек кабул иттелəр. Татар яшьлəре көннəрендə мин 
бик күп уңай тəэсирлəр һəм хатирəлəр тупладым. Минем моңа кадəр шул 
кадəр ихлас кешелəрнең бер урынга җыйналуын күргəнем юк иде əле. Бу 
кадəр акыллы, белемле, талантлы татарларның бер урынга туплануын күргəн 
юк иде! Татар яшьлəре көннəре  һəм аның мавыктыргыч кызыклы 
программасы ярдəмендə татарларга булган карашым тамырдан үзгəрде. Мине 
мəдəниятебез, татар халкы тарихы кызыксындыра башлады. Үз телемдə 
камил сөйлəшү телəге артты һəм мин беренче тапкыр үзебезне миллəт буларак 
саклап калу мəсьəлəсе турында уйлана башладым.

Кире үз шəһəребезгə кайту юлында гел татар җырлары тыңладык, 
аларны җырладык. Татар яшьлəре көннəрен исə алганда, җəйге Казан 
фотоларын караганда мин гел елмаям. Татар яшьлəре көннəре  мине үзгəртте, 
үз миллəтем өчен горурланырга өйрəтте. Моның өчен «Идел» яшьлəр үзəгенə 
чиксез рəхмəтлəремне җиткерəм.
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Айдар Хəйретдинов
ТР Фəннəр академиясенең Ш.Мəрҗани 

исемендəге тарих институты өлкəн фəнни 
хезмəткəре, фəлсəфə фəннəре кандидаты

Иртəгə лагерьда Сабан туе дигəн кич. Тəкəсез нинди Сабан туе ди инде 
ул?! Берничə егет җыелдык та, күрше Столбище авылына тəкə эзлəргə киттек. 
Йорт саен йөрибез – юк кына. Ниһаять, бер бабайда таптык. Нəкъ көрəштə 
җиңгəн Сабан туе батырына гына бирə торганы: зур да, көр дə, матур да. Əмма 
бабайның сатасы килми: “Улыма дип торганы”, - ди. “Бабай, мин сиңа 
соңыннан бер урынына икене бирермен, ə монысын – сат”, дим. Мине ничек 
эзлəп табарга, туган авылым Атабайга ничек барырга икəнен аңа кəгазьгə 
сызып-сызып аңлаттым, бабайны барыбер ризалаттым. Тəкəне алып киттек. Ə 
бабай мине нигəдер эзлəп килмəде. 

Яшерен-батырын түгел, читтəн килгəн яшьлəр арасында башындагы 
уе ял итү генə булганнары да күренде. Тик – беренче мəлдə. Аннан бар да 
үзгəрде. Аларның күбесе “Идел”дəн башка кеше булып кайтып китте. 
Ачыктан-ачык тарту, эчү, сез нəрсə, булмаганны?! Андыйларга бер кисəтү 
җитте. Бер кызның: “Мин өченче көн иде тəмəке тартмыйм!” – дип зур 
горурлык белəн миңа серен ачканы əле дə истə. Иманым камил, ул өенə 
кайткач та тартмагандыр.

Муса Маликовның əнисе белəн лагерьга концерт куярга килгəн көн дə 
онытылмый. Кечкенə Муса алдыма менеп утырды да: “Абый, сезнең исемегез 
Зөфəр бит”, - ди. “Əйе”, - дим. “Зөфəр абый, чалбарыгыз матур, кем текте?” – 
ди. “Апам”, - дим. Алдымнан төште дə: “Ə минеке барыбер матуррак, əни миңа 
аны ательеда тектерде”, - диде. Аның концерт костюмына карап рəхəтлəнеп 
көлештек инде!
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Сəгыйть Хəйри
Бөтендөнья татар лигасы сəркатибе, 
«Төркия авазы» радиосы хезмəткəре, 

«Азатлык» радиосының Анкара хəбəрчесе

Татар яшьлəре көннəрен əзерлəү үзе генə дə бик кызыклы һəм 
дулкынландыргыч булды. Оештыручы комитет əгъзалары арасында һəрбер 
əйтелгəн рус сүзе өчен акчалата каза (штраф) түлəү мəсьəлəсен дə килешкəн 
идек. Уртак казнага шактый акча җыелды ул чакта.

Лагерьда иртəнгə чаклы биеп-уйнап йөрүебез, кичке татар 
дискотекалары, иртəн «Идел»нең радиодан Асаф Вəлиев башкарган 
«Əссəламегалəйкүм!» җыры белəн уянуы – барысы да истə.

Лагерьда танышкан дусларны да онытып булмый. Башка төбəклəрдə 
яшəүче миллəттəшлəребез белəн таныша, күрешə алдык.  Чаллы, Уфа, 
Самара, Сембер, Мəскəү, Горький, Чилəбе, Əстерхан, Төмəн, Новосибирск, 
Магнитогорск, Ленинград, Баку, Ташкент, Истанбул... Кунаклар белəн җылы, 
дустанə мөнəсəбəтлəр урнаштыру мөмкинлеге булды. Соңыннан күплəренə 
кунакка да барып чыга алдык. Ул самими, дустанə очрашуларны да сагынам.

Ə менə безнең чибəр татар кызлары – алар күңелдə аерым хатирə булып 
саклана. Татар яшьлəре көннəре гаилə учаклары кабызып җибəрергə дə сəбəп 
булды. «Идел» аланында танышып, соңыннан өйлəнешкəннəр дə аз түгел.

Беренче Татар яшьлəре көннəре аннан соңгы елларда узганнарына 
үзенə  күрə бер эталон булып торда. Без, аны оештыручылар, бер команда, бер 
төркем булып яшəдек, бер гаилə кебек идек. Беренче Татар яшьлəре көннəре 
безне идеалист итте, күңеллəребездə өмет уятты. Ул совет чорында татар 
яшьлəренең үзара беренче күрешеп танышуы иде. Бу көннəр татар 
яшьлəренең анна соңгы елларда милли хəрəкəттəге эшчəнлегенə дə зур 
этəргеч булды.
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Розалия Хəмидуллина

Марий Эл Республикасы

Татар яшьлəре көннəре – минем тормышымда булган онытылмас 
мизгеллəр ул. Бу көннəрдə без, бөтен дөньядан диярлек җыелган татар 
яшьлəре, бер бөтенгə əверелдек, бер гаилə булып яшəдек, бер үк уй-хыяллар 
белəн яндык. Соңгы тапкыр катнашкан Татар яшьлəре көннəреннəн мине 
берничə ел аерып торса да, бу чараны əле дə бер җылылык, күңел 
күтəренкелеге белəн искə алам. Казанга һəр килгəн саен, безне кадерле 
кунаклар кебек каршы алып, төрле кызыклы шəхеслəр белəн очрашулар, 
онытылмаслык сəяхəтлəр оештыралар иде. Чараны оештыручылар – үз 
эшлəренең чын осталары, гадел, гаҗəеп дəрəҗəдə җылы кешелəр. Татар 
яшьлəре көннəре күбебезгə тормышта үз-үзебезне табарга, яңа максатлар 
билгелəргə булышты. Мари Эл Республикасы «Хəят» татар яшьлəре 
берлəшмəсе рəисе, Мари Эл Республикасы төбəк татар милли-мəдəни 
автономиясе иҗтимагый оешмасы əгъзасы буларак, мин «Идел» яшьлəр үзəге 
коллективына, аеруча, Милəүшə апа Шəрəповага, Лəйсəн Сафинага зур 
рəхмəтлəремне җиткерəм!  Сезгə уңышлар, түземлек һəм эш дəрте телим. 
Сезнең эшегез бик кирəкле! Гаилəлəрегездə иминлек, мəхəббəт һəм аңлашу 
булсын! Без сезне бик яратабыз! 
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Ринат Хəсəншин

Татарстан китап нəшрияты баш рəссамы

Язмыш барысын да үзе хəл итə, үзе җайлый. Əгəр ул кышны фатир 
хуҗаларым бүлмəне бушатырга кушмаса, мин пединститут тулай торагына 
яшəргə күчмəс, Милəүшə, Илшатлар белəн танышмас һəм Татар яшьлəре 
көннəрендə дə катнашмас идем. Хуҗаларның ерактагы уллары кайтмаса, 
минем тормыш юлым бөтенлəй башка сукмактан тəгəрəр иде...

Оештыру комитетына мин май урталарында гына барып кушылдым. 
“Татар яшьлəре көннəре – 90” дип язылган значок, кунакның исем-фамилиясе, 
кайсы төбəктəн килүе язылырга тиешле бейджик (кызык, без аны ул чакта да 
шулай атадык микəн?!) əзерлəүдə катнаштым. Татар яшьлəрне көннəренең 
программасын да бастырып алдык, аны килгəн бөтен кунакның кулына 
бирдек. 

“Идел”дəге яшьлəр Казанга килгəн көннəрдə шəһəр үзгəрə дə куя иде: 
күплəр милли киемнəн, кызларның башында яулык, аякларында чүəк, егетлəр 
– түбəтəйдəн... Моңарчы бу хəлне күргəннəрне булмагач, бар да безне карый. Ə 
без шундый горурлар, башлар югары, оялу уебызда да юк. Минем дə аякта 
чүəк. Рəхəтлəнеп кидем, бик җайлы аяк киеме иде, миннəн күреп егетлəрнең 
күбесе сатып алды аны ул чакта.

Безнең янга лагерьга килгəн кунакларның төгəл исəбен-санын менə 
əйтеп булмастыр инде хəзер. Кемгə генə чакыру салсак та – ризалаштылар. 
Өндəүсез килгəн кунакларга да шат идек. Бөтен дөньяны гөрлəтеп яткан 
яшьлəрнең нилəр майтарганын үз күзлəре белəн килеп карап китүчелəр һəр 
көнне байтак була иде бездə.
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Шаймухаметова Лейла

Удмуртия Республикасы

Дни Татарской Молодежи-это молодость, азарт, интерес, новые 
знакомства, надо один раз ощутить и вспоминать всю жизнь. ДТМ это карта 
России, это одна большая карта России в одном маленьком месте в городе 
Казань.

Мой первый ДТМ случился в 2010 году, в год круглой даты самих Дней 
Татарской Молодежи, от своих друзей, которые там побывали ранее, я уже 
знала на сколько это здорово, потом и сама в этом убедилась. В нашей 
Республике был ажиотаж возле Дней Татарской молодежи, мы проходили 
отборы, активно работали чтобы попасть на ДТМ, устраивали голосования 
кто достоин поехать, готовились к этим самым чудесным дням, писали 
программы, создавали презентации, создавали одинаковые образы, чтоб 
выделяться.

Отчетная работа в организации, сводилась к Дням Татарской 
Молодежи, так получалось, что итоги работы отдельного члена СТМ «Иман» 
подводилась перед ДТМом, и отчет начинался сразу после ДТМа.

ДТМ запомнился кучей полезной информацией, после семинаров, 
лекций я уезжала с думающей головой, понимала на сколько во многих 
вопросах Татарской действительности, я не грамотна, уезжала с кучей идей, 
которые хотела реализовать у себя дома. ДТМ- это особая атмосфера и прежде 
всего это ЛЮДИ, которые заряжают тебя эмоциями, общением на целый год, 
ты понимаешь, что в любом уголке нашей Страны, найдется ДТМщик, 
который тебе поможет, и убедилась в этом сама, с многими ребятами с первого 
ДТМа, мы поддерживаем связь, ездим друг другу в гости.

В моей практике всего было три ДТМа, целых три, каждый ДТМ нес 
свою энергетику, если на Первом ДТМе, ты ходишь с открытым ртом и 
хлопаешь ресницами, смотря на старичков, то с каждым  последующим годом 
сам превращаешься в старичка, придумываешь мероприятия, пишешь 
программу, ты знаешь как, где и почему! Все три ДТМа – это бессонные ночи 
полные разговоров и играми, после которых уже в семь утра ты должен быть 
на лекциях и ты будешь на этих лекциях, ибо прокол тебе на бейджик!))) 
Энергетика ДТМа такова, что ты можешь неделю не спать и чувствовать себя 
прекрасно!

Когда-то моим ДТМовским старичкам на их первых Днях Татарской 
Молодежи, Зарипов Сирин (г. Екатеринбург) сказал: «Возможно здесь, вы про-
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водите лучшие дни в своей жизни», эти слова полностью охарактеризовали 
ДТМ и для меня эти слова стали постулатом.

Я благодарна «светлым головам», которые в 1990 году реализовали 
идею проведения ДНЕЙ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ, и МЦ «Идель», который 
по настоящее время воплощает ее в жизнь. Это уникальная возможность для 
сотен Татарской Молодежи из различных НКО окунуться в Татарскую 
атмосферу, в атмосферу работы и праздника, в идейную атмосферу, где  
многие могут черпать вдохновение для продолжения работы в своих регионах. 
Для многих ребят ДТМ – это отправная точка в реализации своего таланта в 
сфере музыки, песни, общественной деятельности, а кто-то и находит свою 
половинку. За работой Дней Татарской Молодежи, стоят простые люди, 
патриоты своего народа, которые выполняют огромную работу. Хочу 
пожелать им процветания и терпения в своем не легком труде. СПАСИБО!!!
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Рəис Шакиров
«Нур» яңа технологиялəр үзəге 

генераль директоры урынбасары, 
«Ядкарь» иҗат берлəшмəсе җитəкчесе

Лагерьга көн саен Казаннан кунаклар килə: җырчылар, артистлар, 
язучылар, тəмəгать эшлеклелəре... Əйтерсең лə башкаланың үзəге «Идел»гə 
күчкəн. Һəрхəлдə, безгə ул чакта шулай тоелды.

Беркөнне Зəйнəп Фəрхетдинова белəн Зөфəр Билаловлар да килде. 
Куна калдылар. Иртəн Зөфəр без торган бунгалога кагылды. Ə без əле – һаман 
да йоклыйбыз! «Нишлəп ятасыз, нигə берегез дə дəшми?» – ди Зөфəр. Беркем 
җавап бирми. Шул вакыт Фəрит Бəширнең тавышы ишетелде: «Бəхетлелəр 
дəшмилəр!»...

Аның бу сүзе инде менə егерме ел безнең телдəн төшми! Бүген 
Фəритне искə төшерүебез аның рухына бер дога булып та барсын иде.
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Альберт Шарипов

Төмəн өлкəсе

Спросите что такое ДТМ?
Я Вам отвечу:
Атмосфера, эмоции, это семья!
2010 – именно в этом году началась эпопея моя!
Впервые приехав, впервые увидев,
Не хотел уезжать никогда!
Мастер-классы, дискуссии, встречи – это лишь малая часть ДТМа!
Делегаты, знакомства, регионы России, Латвия, США, Китай, 

Казахстан и другие!
Понимание того что, Тюмень лишь малая часть татар во всем мире!
Поездки в Болгар, город предков, театр Камала, мечеть Кул Шариф,
Увидел воочую красоту Татарстана!
Удмень и Тюжевск коллективы навеки,
Вот доказательства дружбы на свете!
Спасибо, «Идель»!
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Нурсөя Шəйдуллина

ТР Президентының 
Матбугат хезмте баш киңəшчесе

“...Идел өстендə сизелер-сизелмəс кенə таң сызыла. Аңа бер матур көй 
ияргəн. Офык аллана барган саен, əлеге сихри музыка көчəя. Кояшның 
беренче нурлары тəрəзəгə куна: “Əссəламегелəйкүм!”

Беренче Татар яшьлəре көннəре уздырылу турында “Сөембикə” 
журналындагы “Килəчəккə кайту” дигəн язмамны əнə шулай башлап 
киткəнмен. Ни гаҗəп, егерме ел узса да, “Идел” лагерендагы шул җəйге 
иртəлəрнең яме һəм сафлыгы хəтеремə уелып калган. Гомумəн, ул чакта 
төннəр юк иде дисəң дə ярыйдыр. Кичлəрнең иртəлəргə тоташып киткəнен 
сизми дə кала идек.

Мин ни өчендер эшемнəн ялга китə алмадым, шуңа күрə “Идел” 
лагерена кичен килеп, иртəн эшкə китеп йөрдем. Лагерьда тынлык 
урнашканда көн яктыра башлаган була инде. Кызлар бераз гына черем итеп 
алырга өлгерəлəр, ə мин, тып-тын гына җыенып, юлга чыгып китəм. Эшкə 
вакытында барып җитү өчен иң беренче автобуска элəгеп китəргə кирəк. 
Лагерь капкасына илтүче чыклы сукмакта һəр иртə Сəгыйть Хəйрине очратам. 
Бер-беребезне сəламлибез. Төштəге сыман. Аның да ярым йокымсыраган 
халəттə радиоүзəктəн кайтып барышы. Ул, гадəттə, əле йокысыннан уянып 
җитмəгəн яисə бөтенлəй йокларга ятмаган була. Чөнки иртүк 
“Əссəламегалəйкүм!” җырын кую – аның бурычы, ул безнең, хəзергечə 
əйтсəк, ди-джеебыз. Шул рəвешле, “Идел” лагеры музыка авазларына коенып 
уянып кала, ə мин авыр сулап автобуска кереп утырам.

Ə хатирəлəр искиткеч күп: Болгарга, Кырлайга сəяхəт, Сабан туе 
уздыру кебек зур вакыйгалар да, кечкенə генə күңелле мизгеллəр дə... 
Мəсəлəн, Төркиядəн килгəн Рушан Бичуриның безнең өчен галəми зат кебек 
тоелуы. Гомеребездə беренче тапкыр чит ил татары күрдек, лəбаса. Аның 
сөйлəшкəнен җыр тыңлаган кебек тыңлыйбыз, ə Венер Якупов (Вəлиулла 
Ягъкуб, Татарстан Республикасы Диния нəзарəте рəисе урынбасары) кебек 
Казан егетлəренең тырышып-тырышып татарча сөйлəшүеннəн бик көлəсе 
килсə дə, көлмəскə тырышабыз... (Тəки өйрəнделəр бит татарча сөйлəшерг, 
теллəре телгə йокмый хəзер). Лагерыбыз “мулласы” Ирек Гариповтан кача-
поса кыска итəклəр киеп йөрү... Арабызда иң яше булган, искиткеч татар 
җанлы, тапкыр Марат Кильдиевның бик урынлы əйтелə торган үткен сүзлəре, 
акыллы фикерлəре... Булачак филология фəннəре докторы Фəрит Бəширнең 
“Авылда кызлар – море!” дигəн юмористик монологы... Аны һəр кич татарча 
дискотекада соры-сорый сəхнəдəн сөйлəтəбез, тəгəри-тəгəри көлəбез. (Ни 
турында иде ул? Истə калмаган, сорар идек – Фəрит үзе юк шул инде...) 
Дискотекалар еш кына əнə шулай зур концертка əйлəнə, оялып-нитеп торыш 
юк, барыбыз да – җырчы, барыбыз да – биюче, барыбыз да – нəфис сүз остасы. 
Кемдер парлап бии, кемдер такмаклар җырлый, ə Заһир Исрафилов исə
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барысына да гармунда уйнап тора. (Ничек арымый иде икəн?) Идел буенда 
туйганчы яланаяк йөрибез дə, йортчыгыбызга кайтып җыелышып, көлешə-
көлешə чəй эчəбез. (Бүтəн шулкадəр көлгəнем булмады...)

1990 елның җəен гамьсез яшьлекнең кызыклы һəм күңелле бер 
сəхифəсе дип хəтеребезгə теркəдек тə, акрын-акрын дөнья буйлап 
таралыштык. Əмма бер-беребездəн ерагая барган саен, арабыздагы рухи 
җеплəрнең тотрыклыгын ныграк тоя бардык шикелле. Шушы узган  егерме ел 
эчендə даими рəвештə очрашып-күрешеп, сөйлəшеп-аңлашып яшəгəн иң 
якын дуслар əнə шул беренче Татар яшьлəре көннəрендə табылган булып 
чыкты. Очрашырга җае да гел чыгып тора. Чит илдəн берəрсе “Мин кайттым!” 
дип хəбəр салса, тиз генə җыелып алу инде гадəткə кергəн. Ике дистə ел эчендə 
ничəмə-ничə кат очрашсак та, сөйлəшеп сүз беткəне юк. Булса да була икəн 
бетмəс-төкəнмəс хатирəлəр!

Һəм дə яши-яши аңлашылды6 ул җəй һəрберебезнең язмышында 
юнəлеш бирүче хəлиткеч ччор булган. Һəрберебез үз юлын тапты, кеше булды. 
Таралышсак та, югалмадык без. Кайда гына яшəсəк тə, ана теленнəн, 
миллəтебездəн аерылмадык. Без бүген төрле җирлəрдə эшлибез, лəкин 
эшлəребез дə ахыр чиктə барыбер миллəт мəнфəгатьлəренə хезмəт итə. Кызык 
бит, барыбызда да шул заман татар яшьлəре рухы сакланган. Аллага шөкер, 
балаларыбызны да татар итеп үстерəбез. Ихтимал, безнең ул вакытта 
алдыбызга куйган югары максатлар чынга ашып бетмəгəндер, хəер, хикмəт 
анда гына микəн?

“Килəчəккə кайту” дигəн язмамның ахырын укыйм. “Кем белгəн, Татар 
яшьлəре көннəре булмаса, бу иксез-чиксез дөньяда Мамадыш егете Мөҗип 
Таллинн кызы Илсөярне очрата алыр идеме икəн? Менə берзаман Илсөяр 
белəн Мөҗипнең улы шушында – Идел ярында яшьтəшлəре белəн таң 
каршылар. Идел дулкыннары өстендə татарча җыр яңгырар. Мин күрəзəче 
түгел. Əмма шулай булуын бик, бик телим” Шул ук елның көзендə без 
бергəлəп Мөҗип белəн Илсөярнең туен уздырдык. Бер елдан уллары Искəндəр 
туды. Аңа хəзер 19 яшь. Ике ел элек ул Казанда Татар яшьлəренең бөтендөнья 
форумына катнашып, яшьтəшлəре белəн Татарстанның иң матур җирлəренə, 
Идел буена, Болгарга сəяхəт кылды.

Димəк, без 1990 елда, чыннан да, килəчəккə кайткан булганбыз.
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Тимур Шəрəфетдинов

Түбəн Новгород өлкəсе

Миңа Татар яшьлəре көннəрендə əле студент елларында ук берничə 
тапкыр катнашу бəхете елмайды. 

Нəрсə соң ул Татар яшьлəре көннəре? Бу телəсə кайсы татар кешесе үз-
үзен таба, төрле талантларын ача,  төрле төбəклəрдəн, хəтта чит иллəрдəн дə 
яңа дуслар таба ала торган урын дияр идем мин. Əлеге чара безгə зур тəҗрибə, 
бетмəс энергия бирде. Татар яшьлəре көннəреннəн соң илебезнең төрле 
төбəклəреннəн дуслар таптык. Без еш күрешəбез, мөһим мəгълүматлар белəн 
бүлешəбез, киңəшлəшəбез, төбəклəр арасында төрле чаралар оештырабыз.

Татар яшьлəре көннəре безне күп нəрсəгə өйрəтте! Һəр яшь татар 
кешесенə анда катнашып карарга тəкъдим итəр идем. Бу чарада катнашсагыз, 
вакытыгызны күңелле үткəрүдəн тыш, сез биредə кызыклы мəгълүматлар 
туплый, үз халкыгыз, аның гореф-гадəтлəре турында тагы да күбрəк белə, яңа 
дуслар таба алачаксыз. 

Оештыручыларга һəм Татар яшьлəре көннəрен 
илһамнандыручыларына чиксез зур рəхмəт сүзлəрен җиткерəбез. Сез 
башкарган эш миллəтебезне ныгыта, аны яңа баскычка күтəрə. 
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Раушан һəм Гөлнара
Шəяхмəтовлар

Удмуртия Республикасы

Гөлнара: Минем өчен Татар яшьлəре көннəре тарихы 2009нчы елда – 
«Иман» Удмуртия Республикасы Татар яшьлəре берлəшмəсе» иҗтимагый 
оешмасына килгəннəн соң башланды. Моңа кадəр əлеге оешма турында төгəл 
белмəсəм дə, биредə күңелле тормыш кайнаганын белə идем. Оешмадагы киң 
күңелле яшьлəр ярдəмендə мин оешма эшчəнлегенə кушылып киттем.

Җəй якынлашу белəн Татар яшьлəре көннəре, Удмуртия Республикасы 
делегациясе составында анда баруга билгелəнгəн квоталар турында сүзлəр 
куерганнан-куера барды. Əлеге чарага ел дəвамында актив булганнар гына 
барырга лаеклы икəн. Бу минем өчен зур мотивлаштыру чарасы булды. 
Мөмкинлектəн файдаланып калырга уйлап, мин 2010нчы елда Федераль 
Сабан туе оештыруда һəм оешманың калган эшлəрендə катнашырга булдым. 
Удмуртия делегациясенə элəгү өчен бу уникаль мөмкинлеклəрнең берсе иде.

Раушан: Сабантуйга əзерлекнең кызган чоры, көн саен репетициялəр, 
күп санлы катнашучылар, берничə концерт мəйданчыгы... Шушы зур вакыйга 
эчендə мин беренче тапкыр үземнең Гөлнарамны күреп алдым. Ул ипподром 
трибунасында репетициялəрне күзəтеп утыра иде. Ул вакытта мин бүгенге 
көндə дə бии торган «Андан» халык бию ансамбле һəм Гөлнара шөгыльлəнə 
торган «Сəйлəн» татар бию ансамбле Сабан туеның концерт программасында 
катнашалар иде. Минем бу матур зур күзле, гүзəллеге белəн күңелемне яулап 
алган бу кыз янына килергə кыюлыгым җитмəде. 

Гөлнара: Бер ел узгач мин инде «Иман»да үз кешегə əйлəндем һəм 
минем Татар яшьлəре көннəренə бару хыялы тормышка ашты.  Кабат 
Сабантуйлар чоры җитте, ə күрешүебез бик кыска булганлыктан,  без 
танышып та өлгермəдек. «Иман» кызлары тарафыннан Раушанга игътибар 
җитəрлек иде, ул елмайды да оялып китеп барды. Яныма килеп танышырга 
кыюлыгы җитмəде (бу хакта ул миңа соңрак сөйлəде). Бу очрашудан соң без 
əле тагын бер ел дəвамында күрешмəдек. 

Тагын Казанга бару вакыты якынлашып килə иде. Мин дус 
кызларымнан Раушан Шəяхмəтов турында ишететтем. Алар һəрвакыт аның 
оста биюенə, тəрбияле егет булуына сокланалар иде. Шул вакыт «Иман» 
кызларында əлеге егетне Татар яшьлəре көннəренə барырга чакыру идеясе 
туды. Кырымга баруы сəбəпле, ул бу тəкъдимнəн баш тартырга мəҗбүр булды.  
Тагын бер ел узганнан соң, кызлар кабат Раушанны чакырып карарга 
булдылар. Бу юлы исə Раушанның эше мөмкинлек бирмəде. 



ТАТАР ЯШЬЛӘРЕ КӨННӘРЕ

ДНИ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ

DTM
ТАТАР ЯШЬЛӘРЕ КӨННӘРЕ

Иң истəлекле вакыйгалар табигать уянганда, кабат чəчəк атканда 
башлана, дилəр. 2013нче елның язы килде. Бөек Җиңү көнендə без кабат 
күрештек. Раушан кабат үз ансамбле белəн Ижауның үзəк мəйданында чыгыш 
ясады. Бу юлы инде мин үзем аның янына килергə тəвəккəллек туплый 
алмадым. Шул урында югыйсə юллар аерылган кебек тоелган иде, лəкин...

Раушан:  Əйе, Гөлнара, бер «лəкин» бар иде.
Эш шунда: минем күңелдə һəрвакыт Аллаһ Тəгалə миңа бердəнбер 

итеп бер кызны гына яраткан дигəн уй йөрде. Бу уй миңа булачак тормыш 
иптəшемне, аның тавышын, төс-кыяфəтен күзалларга ярдəм итмəсə дə, 
тоемлау хисе килəчəктə бернигə дə карамыйча  Гөлнарамны яратуга этəрде. 

9нчы майга багышланган бəйрəм чарасындагы чыгыштан соң без 
дуслар белəн яр буена төштек. Юл уңаенда исə «Иман» яшьлəрен күреп, 
махсус адымнарымны акрынайттым. Яшьлəр арасында коңгырт күзле 
Гөлнарам карашларын эзлəдем. Ул да миңа таба елмаеп атлый иде. Менə шул 
көннəн башлап без аерылгысыз.

Гөлнара: Башта без социаль челтəрдə аралаштык. Җəй көне исə минем 
диплом яклауга хəзерлек чоры башланды. Яклауга ике атна калганда, башка 
студентлар кебек үк, мин дə төнлə əзерлек эшлəре белəн беррəттəн дуслар 
белəн дə аралаша идем. Иң җаваплы вакытта исə компьютерым эшлəми 
башлады. Раушан исə бу мəсьəлəдə судагы балык кебек йөзгəнгə күрə, уңайлы 
вакыты булган саен ярдəмгə ашыга иде. 

Кабат Сабан туена əзерлек чоры җитте. Безнең «Иман» оешмасы 
бəйрəмгə флэшмоб əзерлəде. Мин исə биюче буларак һəм, гомумəн, «Иман» 
оешмасы, татар мəдəни тормышында катнашу өчен Раушанны бу чарага 
чакырдым. Раушан минем тəкъдимне бик телəп кабул итте. Чыгыш ясаганнан 
соң, мине кинога дəште. Мин дə аның тəкъдимен кире кага алмый идем инде. 

Берничə көннəн миңа көтеп алынган дипломымны тапшырдылар. 
Раушан исə шул вакыйга уңаеннан миңа беренче чəчəк бəйлəмен бүлəк итте. 
Алар минем барлык икелəнүлəремне юкка чыгарды.

Раушан: Ниһаять, Татар яшьлəре көннəренə бара торган делегацияне 
туплау вакыты килеп җитте. Бу легендар вакыйгага бару өчен минем барлык 
мөмкинлеклəрем дə бар иде.

Бу онытылмаслык мизгеллəр иде. Гөлнарамны биредə талантлы һəм 
җаваплы оештыручы, кешелəр белəн аралаша белүче  буларак ачтым. 
Яратканымның бу өлкəдə бөтен күңелен биреп шөгыльлəнүен күргəч, мин дə 
иҗтимагый эшлəр дөньясына чумдым. 2014нче елда исə без Гөлнара белəн 
өйлəнешеп, гаилə кордык. Үзебезнең туй сəяхəтенең беренче көнендə исə 
Татар яшьлəре көннəренə килдек. 
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Гөлнара:  2013нче елгы Татар яшьлəре көннəрендə мин Раушан өчен 
үземнең бик кадерле, яраткан кеше булуымны аңладым. Татар яшьлəре 
көннəре безнең хислəрне ныгытты. Шуннан соң инде без бер-беребездəн 
аерылмадык, һəрвакыт бергə булдык. «Иман» исə безнең уртак 
эшчəнлегебезгə əверелде. 

Без татар яшьлəре көннəренең үз форматын саклавын, яңа үрлəргə 
менүен телибез! 
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«Яшен» 
татар яшьлəре оешмасы

Екатеринбург шəһəре

«Яшен» Свердлау төбəк татар яшьлəренең иҗтимагый оешмасы 
2007нче елда Екатеринбург шəһəрендə оештырыла. Нəкъ шушы елны оешма 
активистлары, соңрак исə, оешманы гамəлгə куючылар «Идел» яшьлəр 
үзəгенең иң якты чараларының берсе булган Татар яшьлəре көннəрендə 
катнаштылар. Шул вакыттан бирле без əлеге үзəк белəн тыгыз хезмəттəшлек 
итəбез. Мəдəниятебезне саклау һəм үстерүгə багышланган һəр 
башлангычыбызны, проектыбызны хуплап торучыларның берсе дə нəкъ менə 
«Идел» яшьлəр үзəге.    

2007нче елда Свердлау өлкəсеннəн беренче делегатлар рəтендə 
килəчəктə оешманы гамəлгə куючы һəм аның рəисе Сирин Зарипов бар иде. 
Юридик академия студенты булган елларда ул беренчелəрдəн булып 
Екатеринбургта актив татар яшьлəрен туплый башлый. Өлкəнең һəм 
шəһəрнең əйдəп бара торган татар яшьлəре оешмалары белəн элемтəлəр 
булдыра. Сирин Зарипов бүгенге көндə дə «Яшен»гə яхшы киңəшлəре белəн 
ярдəм итеп тора. Бүгенге көндə ул гаилəсе белəн Казанда яши, үз эшен алып 
бара.

Илдар Хəбибуллин оешмабызда 2009нчы елдан башлап 2013нче елга 
кадəр рəислек итте. 2007нче елдан Илдар рəис урынбасары һəм «Яшь 
йөрəклəр» проектының кураторы иде. Ул күп тапкырлар Татар яшьлəре 
көннəрендə, Яшь татар лидеры мəктəбендə катнашты. Бүгенге көндə аның да 
гаилəсе, үз эше бар.

2014нче елга «Яшен»не оештырган яшьлəрнең күбесе гаилəлəр корып, 
иҗтимагый эштəн читлəштелəр. Хəзер эшне яңа, инде дүртенче буын 
«Яшен»нəр дəвам итə. 

Əлеге буыннан башка бүгенге «Яшен»не күз алдына китереп тə 
булмый. Бу команда бер-берсе өчен чын дус-тату гаилəгə əверелде. Əлеге 
яшьлəр бергəлəшеп шəһəркүлəм генə түгел, өлкə күлəмендə дə татарча 
чаралар оештыралар. Бергə эшли дə, ял да итə белəлəр: велосəяхəтлəр 
оештыралар, походларга чыгалар. Бүгенге яшьлəр оешмада үзара 
вазифаларны бүлешеп эш итəлəр. 

Бүгенге көндə оешма белəн Таңсылу Фазылова җитəкчелек итə. 
«Яшен» нəрсə ул?» – дигəн сорауга Таңсылу бер сүз белəн «Тормыш рəвеше», 
–  дип җавап бирə. 

«Яшен»лелəр «Идел» яшьлəр үзəге оештырган һəр проектта актив кат-
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нашалар. Əлеге чараларда син үз мəдəниятеңне тирəн тоемлыйсың, үз 
халкыңның тарихына төшенəсең, миллəтең белəн горурлык хислəре 
кичерəсең. «Идел» үзенең тардицион проектлары, һəр гамəле белəн 
миллəтебезнең мəдəниятен үстереп калмыйча, яңа проектлар эшлəүгə дə 
алына.

Дусларыбызга əверелгəн «Идел» яшьлəр үзəге колективын XXV Татар 
яшлəре көннəрен уздыру белəн чын күңелдəн тəбрик итəбез. Яңа биеклеклəр, 
озын гомер, тугры дуслар телибез. Без сезне яратабыз! 
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