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                                                                                   Илдус Әмирхан 

                                                                                   Марсель Хәйретдин 

 

Милли яшәеш яки өченче хәрәкәт 
                       (иҗтимагый-фәлсәфи караш) 

 
Гамәлдәге татар милли хәрәкәтенең тере тамырларын без совет чорында 

ук таба алабыз. Үзгәртеп кору чорында исә милли хәрәкәтнең өч зур гамәле 

булды: 

- Татарстан дәүләтенең төзелүенә төп иҗтимагый этәргеч бирү; 

- милләт яшәешен бикләп торучы иҗтимагый киртәләрне алып ташлау; 

- милли яшәп китү юлында беренче иҗтимагый адым ясау. 

Бу икенче, вакыт ягыннан бик кыска, әмма милләтне үлемнән саклап 

калуда һәм яшәү яссылыгына юнәлтүдә бик әһәмиятле булган чорны авторлар, 

шартлы рәвештә, милли большевизм чоры дип исемлиләр. Бу төшенчәнең 

төгәлрәк мәгънәсе алдарак ачыкланыр. 

Милли иҗтимагый хәрәкәт, авторлар фикеренчә, милләтнең мөстәкыйль 

яшәп китү ысулларының берсен тәшкил итә. 

Бу язманың төп максаты - XXI гасыр цивилизациясенә аяк басачак татар 

милләтенең яшәү мөмкинлеген, аның кешелек җәмгыятендә тоткан урынын 

һәм киләчәк яшәү рәвешен фәлсәфи-теоретик яссылыкта күзаллап чыгу. 

Әлбәттә, бу күзаллау авторларның шәхси фикере буларак каралырга 

тиеш. 

 

        1. Рәсәй, Ауразия, кешелек дөньясы һәм  

        татар милләтенең бүгенге иҗтимагый хәле 

 

Милләтебезнең киләчәген дөрес билгеләү өчен без аның бүгенге 

иҗтимагый хәлен төгәл ачыкларга бурычлыбыз. Бу максатка без ике аерым 

күзаллау аша ирешә алабыз - милләтебезнең яшәп килүче кешелек дөньясында 

бүгенге иҗтимагый урынын билгеләү һәм аның эчке яшәү көченең егәрлеген 

ачыклау аркылы.  

Рәсәй. Бүгенге көндә мең еллык Рәсәй цивилизациясе үзенең таркалу 

чорын кичерә. Аның халыкларны коллык хәләтендә тотып торучы нигез 

ташлары тарихның “кара упкын”ына (“черная дыра”га) убыла. Бу 

цивилизациянең яңа сыйфатта яшәп китүе өчен, аның нигезен яңабаштан кору 

таләп ителә. Аллаһу тәгалә урынына бөек мәмләкәтчелек (державность) 

потына табынган Рәсәйнең инде киләчәге юк. Диннәр дә, милләтләр дә шушы 

потның колына әверелделәр. Мәмләкәтчеләр исә, аның ялчылары һәм 

руханилары булдылар. 

Әмма “мәмләкәт” потчылыгы шартларында да, Рәсәй җәмгыятенең нигез 

ташлары арасында илаһи, иманлы, инсаниятле үсентеләр даими рәвештә 

шытып тордылар. Алга таба Рәсәй цивилизациясе аларга уңай үсеш шартлары 

тудырып кына тереклек итә ала. Нәкъ шушы каршылыклы, киеренке 
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процессны бүген ул кичерә дә инде. Бер кулы белән үзенең иске ташларын 

ныгытырга тырыша. “Мәмләкәт” потына яңадан-яңа корбаннар китерә, аның 

комсыз карынын тутырырга тырыша. Икенче кулы белән исә, яшәү 

инстинктына ияреп, илаһи үсентеләргә ташламалар ясый. Дөрес, вакытлы 

рәвештә, “мәмләкәт” потын туендырганчыга кадәр. Аннан соңгы максаты - 

төзекләндерелгән нигез ташлары белән бәйсезлек, мөстәкыйллек, милли ирек 

үсентеләрен изеп, бастырып кую. Әмма “мәмләкәт” потының беркайчан да 

туясы, канәгәтләнәсе юк. Моны Рәсәйнең байтак кына иманлы адәмнәре, 

каршылыклар аркылы булса да, аңлап илаһи юлга баса башладылар. 

Татар милләтенең, Татарстанның киләчәге шушы икенче юнәлешнең 

көчәеп китүенә, ахыр чиктә җиңеп чыгуына бәйле. Безне тарихның “кара 

упкын”ына уелудан коткару өчен шушы юнәлешнең тернәкләнүе кирәк. Моңа 

өмет тә бар. Чөнки потчылык, нинди генә күәткә ия һәм дәвамлы булмасын, 

никадәр җәбер-золым китермәсен, илаһи көч тарафыннан җиңелүгә дучар 

ителәчәк. Милли хәрәкәтнең яңадан көчәеп китүе өчен дә беренче шарт - шуңа 

ихлас инану. Аллаһу тәгаләнең илаһи көдрәтенә һич икеләнмичә ышану. 

Без туры һәм кагътый рәвештә әйтергә тиешбез - “мәмләкәт” потына 

ияргән Рәсәй империясе бетүгә хөкем ителгән. Аллаһу тәгалә һәм халыклар 

ихтияры белән. Аның урынына, илаһи нурга тотынган, милли җөмһүриятләр 

һәм ирекле халыклар берлеге киләчәк. Бу бәхәссез тәгаенләмәне бары 

мәмләкәтчелек потыннан аерыла алмаган бәндәләр генә инкарь итәләр, яисә 

шик астына куялар. Ә инде иманга килә алмасалар, мәмләкәтнең үзе белән 

бергә “кара упкын” тарфыннан йотылачаклар. Моны безгә, Көръән кәрим үзе 

дәлилли. 

Хәзер Рәсәйдә яшәүче урыс булмаган халыклар хәленә күз салыйк. XX 

гасыр башында Ленин патша Рәсәен халыклар төрмәсе дип атаган иде. Шулай 

да большевиклар инкыйлабына кадәр бу халыклар булган дәүләтчелекләрен 

югалтуларына карамастан, чикләнгән һәм буйсындырылган хәлдә булса да, 

үзлекле милли җәмгыятләрен саклап киләләр иде. Моны, нигездә, милли 

яшәеш хәләте дип исемләргә мөмкин. Совет чорында исә хәл кискен рәвештә 

үзгәрде. Үзлекле милли иҗтимагый яшәеш корытылды, милли җәмгыятләр, 

милләтләр юк ителә тордылар. Кыска гына арада дистәләгән халыклар 

тарихтан сызып ташландылар. Исән калганнары да, мөстәкыйль яшәү 

күзлегеннән караганда, иҗтимагый мәет хәләтенә керә тордылар. Шуңа күрә, 

совет чорында, Рәсәй әкренләп халыклар төрмәсеннән милләтләр зиратына 

әверелә барды. Үлеп баручы милләтләр, аларның җирләре, мал-мөлкәтләре 

исәбенә мәмләкәт үсә торды, үзенә җан өрде, көч-күәт туплады. Әмма гасыр 

азагында мәмләкәт үзе дә комсызлык корбанына әйләнә башлады. 

Иҗтимагый каберлек хәләтен “чукча” халкы үрнәгендә күрсәтергә була. 

Күптән түгел генә Мәскәү телевидениесе ул халык турында тапшыру ясады. 

“Чукча” сүзенең мәмләкәт тарафыннан тагылган кушамат икәнлеге ачыкланды. 

“Чукча”ларның үзатамасы исә “гади кеше”, “табигый кеше” дип тәрҗемә ителә 

икән. Шул халыкның аерым бер зыялысы үзенең хәмергә чумган халкы 

турында мондый сүзләр әйтте: “без хәтта елмая да алмыйбыз (“не можем 

поднять улыбки”), елмаюыбызда да бәла ята”. Бу очракта үз исемен дә дөньяга 
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таныта алмыйча милләт китеп бара. Аракы эчеп. Яшәү сәләтен һәм 

мөмкинлеген, ихтиярын һәм елмаюын җуеп. 

Мәгълум ки, Рәсәйдә, урыстан кала, татарлар иң зур милләтне тәшкил 

итәләр. Иң кодрәтле милли хәрәкәт тә татарда. Милли дәүләтчелекне торгызу 

юлын да иң алда татар ерып бара. Әмма татар турында да без бүген, милләт 

буларак, мөстәкыйль яшәү мөмкинлегенә иреште, хәтта яши башлады дип тә 

авыз тутырып әйтә алмыйбыз. Татар әлегә мөстәкыйль яшәү хозурына беренче 

адымын гына ясады. 

Урыс үзе дә мәмләкәтнең тоткыны хәленә калды. Аңа да мәмләкәт 

ялчысы  хәләтеннән һәм өлкән кол рәвешендә башкалар өстеннән хакимлек итү 

чиреннән арынырга кирәк.   

Нигездә, бүген татар да, урыс та үзенең коллык сагында тора. Шуңа күрә 

проблемалар да уртак. Мәмләкәт колы булудан туктап, Аллаһу тәгалә хозурына 

кайту, үзеңнең ирекле, мөстәкыйль яшәү рәвешеңне табып, дөнья йөзендә исән 

калу, тарихтан төшеп калмау. 

Ауразия. СССРның җимерелүе һәм аның урынына дистә ярым милли 

дәүләтләрнең барлыкка килүе, Ауразия киңлгендә күпдәүләтле, күпмилләтле, 

күпкүзәнәкле һәм күп төбәкле цивилизациянең туа башлавына беренче җитди 

адым булды. Әмма Рәсәйнең империячел һәм тоталитар асылы сакланып калуы 

бу процессны ике рәвештә имгәтә: 

1) җирле мәмләкәтләрнең ямьсез үсешенә китерә; 

2) Рәсәй мәмләкәтенең кул астына этәрә. 

Ягъни, СССР рәвешендәге мәмләкәтнең җимерелүеннән, милли 

дәүләтләр берлегенең тууыннан башланган зур үзгәреш процессларының 

Рәсәйнең үзендә һәм бөтен Ауразиядә дәвам ителүе сорала. Тик шушы 

процессларның эзлекле дәвамчылылыгы гына Ауразиянең бөтенлеген, 

мөстәкыйль һәм үзенчәлекле цивилизациясен яңартуны тәэмин итәчәк.  

Мәмләкәтчелекнең (беренче нәүбәттә, урыс мәмләкәтчелегенең) үлем 

чиренә әверелүе, Ауразия киңлегенә күрше цивилизацияләрнең уелып керүенә 

китерәчәк. Бу очракта урыс та, татар да ирекле һәм мөстәкыйль милләтләрнең 

иярчененә әверелеп, аларның тарту көченә бирелеп, шулар арасында эреп-

таркалып, милләт буларак яшәүдән туктаячак. 

Ауразиянең исә, аерым бер региональ цивилизация рәвешендә яши 

алуына һәм моның заруриятенә тарих үзе шаһит. Бу мөмкинлекнең һәм 

заруриятнең барлыгын татар бик яхшы аңлый, чөнки аның төп тарихы, яшәү 

рәвеше һәм иҗтимагый үсеше нәкъ шушы цивилизациянең яшәвенә бәйле. 

Кешелек дөньясы. Кешелек дөньясы даирәләрендә төрле 

цивилизацияләр, мәмләкәтләр һәм милләтләр арасында салкын һәм кайнар 

сугышлар һаман да көчәя тора. Димәк, дөнья да үзенең яшәү рәвешендә тирән 

иҗтимагый кризис кичерә. Кешелек яңа оешу тәртибенә юл эзли. Гамәлдәге 

оешу формалары мәмләкәтчелек принципларына корылган. Берләшкән 

милләтләр оешмасы да шушы нигездә барлыкка килгән. Бу исә, дәүләт корып 

һәм кормыйча яшәгән халыклар арасында куркыныч каршылыкларга китерә. 

Димәк, кешелек дөньясы үзен саклап калу өчен дәүләтләрнең һәм 
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милләтләрнең  оешып яшәвенең яңа формаларын эзләп табарга мәҗбүр 

ителәчәк. 

Һәрхалдә, Татарстан һәм татар халкы бу мәсьәләдә җитди уйланырга 

тиеш. Мәмләкәтчелек идеясы белән генә киләчәк фаҗигадан котылып 

булмаячак. 

Татарстан. Рәсәйдә, Ауразиядә, дөньяда бара торган каршылыклы, 

киеренкеле процессларны исәпкә алып, XX гасырда барлыкка килгән матди 

цивилизациянең глобаль кризисыннан чыгып, Татарстан XXI гасырда туа 

башлаячак рухи цивилизациянең төбәк үзәген төзи башларга тиеш. Моның 

өчен Татарстан иҗтимагый асылын ике төп принципка корырга бурычлы: 

1) татар милләтенең дини-мәдәни, иҗтимагый-тарихи учагы 

вазыйфаларын башкару; 

2) Татарстан җирендә яшәүче барлык инсаннарның һәм этник 

төркемнәрнең халыкчан дәүләти (җөмһүрияти) вазыйфаларын үтәү. 

Шушы асылларны үстерү исәбенә Татарстан Идел-Урал төбәген 

иҗтимагый төзекләндерүдә дә зур эш башкара ала. 

Татар милләте. Рәсәйдә яшәүче халыкларның мәмләкәт карынында 

йотылу процессы әле дәвам итә. Татар милләте дә мөстәкыйль яшәешкә таба 

тайпыла башласа да, һаман “кара упкын” чигеннән китә алмады, иҗтимагый 

мәет хәләтеннән чыгып җитмәде. Татарлар яшәгән төбәкләргә сәяхәт 

милләттәшләребезнең “чукча” хәленә төшеп баруын күрсәтә. Эчкечелек, хәрәм 

матдәләр белән агулану кимемәде генә түгел, кыйбласызлык чорында арта гына 

бара. Урыслашу процессының көчәюе дәвам итә. Мәмләкәт кочагыннан чыга 

башлау әлегә башлангыч ноктада. Милләтнең хәле һәләкәтле. Шушы хәлдә 

була торып, мөстәкыйль яшәп киттек дию үзебезне алдау булыр иде. Ирекле 

һәм мөстәкыйль яши башларга ирешер өчен, милләтебез иң әүвәл, үзенең хәл-

вазгыятен үзгәртергә бурычлы. Моңа нинди иҗтимагый ысуллар ярдәмендә 

килергә мөмкин?  

Иң әүвәл - китү-кайту ысулы. Татар үзенең бик тирән урыслашуын, 

мәмләкәтләштерелүен, көферләшүен истә тотып, урыс җәмгыяте 

кысаларыннан, милләт өстеннән тулы хакимлекккә ия мәмләкәтчелек 

йогынтысыннан, көферлек дөньясыннан китә башларга тиеш. Бу иҗтимагый 

китү “кара упкын”нан котылуга тиң булачак. Әмма бу китүнең юнәлеше булуы 

зарур. Ягъни китү, бер үк вакытта, үзебезнең милли асылыбызга кайту гына 

була ала. “Кара упкын”га убылып баручы дөньядан китү һәр татарның эчке 

(олы) җиһады белән генә тәэмин ителә. Чөнки көферләшү чире һәр татарның 

асылына, аның һәр күзәнәгенә үтеп кергән. Җиһадны һәм милли асылга 

кайтуны баскыч ысулы ярдәмендә генә башкарырга мөмкиндер. Чөнки 

югалтулар һәм бозылулар бик тирән һәм күптөрле. Кемдер теленә кайтудан 

башлар, кемдер дингә якынлашудан. Кемдер нәфсен тыюдан. Кемдер әзергә 

мәзер булып яшәүдән туктаудан. Иң яман бозылуны җиңгәннән соң, икенче 

баскыч бозыклыкларга каршы көрәш башланачак. Менә шундый баскычлы 

җиһад һәр шәхесне, ахыр чиктә, бөтен милләтне әкренләп савыгуга һәм 

мөстәкыйль яши алу сәләтенә якынайтачак. 
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Аңлашыла ки, тамырларыбызга кайтмый торып, милли яшәп китү 

мөмкин түгел. Шул ук вакытта, милли асылыбызны ачыклау һәм барлау, үзе үк 

милли яшәп китүнең башлангычы. Икенче яктан, милли асылга кайту Аллаһу 

тәгалә, тарих һәм дөнья баскычларына үрелеп барырга тиеш. Чөнки милли-

иҗтимагый тамыр системасы да илаһи рух, галәм һәм дөнья белән сугарылып, 

даими рәвештә яңарып торучы җисем булып тора. 

Яшәп китү турында берничә сүз. Аның рәвешен һәм юнәлешен, беренче 

нәүбәттә, милли асыл үзе билгеләп торачак. Шул асыл мантыйгына таянып һәм 

буйсынып, татар милләте үзенең мөстәкыйль иҗтимагый яшәешен юктан бар 

итәргә мәҗбүр булганлыктан, беренче чорда төп игътибарны өйрәнү ысулына 

бирергә тиеш. Нәрсәгә һәм ничек, кемнән һәм нәрсәдән  өйрәнергә? Барлык 

дөньядан. Татар өчен барлык инсаният гыйлем йортына әверелергә тиеш. 

Әлбәттә, беренче максат - милли асыл аркылы Көръән гыйлеменә ирешү. Әмма 

моңа ирешү җиңел булмаячак. Калебебез пычранганда, зиһенебез буталганда, 

җаныбыз сыкраганда дөньялыкта алган белемебез генә моңа җитмәячәк. Шәхси 

эчке җиһад кына безне илаһи югарылыкка чыгарачак. Шул вакытта калебебез 

чистарыр, зиһенебез ачылыр, җаныбыз тынычланыр һәм Аллаһу тәгаләнең 

адәм балаларына даими җибәреп торган нуры һәр күзәнәгебезгә үтеп керер. 

Дөньялык та, ахирәт тә бербөтен булып, безгә мәңгелек яшәү серен бәян итәр. 

Икенче чорда, яшәргә өйрәнү нәтитҗәсендә, милләт һәм һәр татар 

беренче иҗтимагый тәҗрибәсен ясар. Әкренләп тармакланып яшәп китү 

мөмкинлеге туачак. Милли яшәеш төрле юнәлештә үсеш алачак. 

Өченче чорда исә, шундый үсеш нәтиҗәсендә, милләтнең рухи һәм матди 

байлыклары ачыла башларга мөмкин. 

Милләтнең һәләкәтле хәлен мөстәкыйль һәм ирекле яши алу хәләтенә 

әверелдерү гамәлен без, башкалар арасында, иҗтимагый китү ысулы белән дә 

бәйләгән идек. Китү ысулын тирәнрәк һәм төгәлрәк аңлар өчен кайбер 

искәрмәләр ясарга мәҗбүрбез. Беренчедән, сүз калып китү яки китеп калу 

турында бара. Ягъни, ирек һәм мөстәкыйль яшәешкә ирешкән халыклар бер-

бересеннән китә алмыйлар, ә бәлки үзара дуслык, хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре 

урнаштыралар. Бу очракта берәүләрнең ирекле һәм мөстәкыйль яшәве 

икенчеләрнең дә шушы рәвештә яшәвен билгели. Шуңа күрә, татарның 

урыстан китүе, чынлыкта, бер-береңә ирекле һәм мөстәкыйль яшәү урыны бирү 

рәвешен ала. Икенчедән, иҗтимагый китү ысулы булганны җимермәү, 

булганны саклау ысулы белән дә үреләчәк. Хәтта милли асылын югалту исәбенә 

урыслашуын да, татар үзенең милли байлыгына һәм өстенлегенә әйләндерә ала. 

Чөнки урыс милләте һәм мәдәнияте аркылы татарга иңгән  күпкырлы һәм 

тирән багланышны милли ихтияҗга хезмәт иттерергә мөмкин. Әлбәттә, барлык 

милли җитешсезлекләребезне дә иҗтимагый хәлебезне үзгәртү юлы белән уңай 

күренешләргә, байлыгыбызга әверелдерә алмабыз. Шуңа күрә, 

гонаһларыбызны җую өчен эчке җиһад котылгысыз. 

Җыеп әйткәндә, без санап үтелгән ысулларны һәм сүрәтләнгән 

иҗтимагый технологияләрне бербөтен агач ысулына, агач технологиясенә 

берләштерә алабыз. Ягъни, татар, милләт буларак, Аллаһ каршында, дөньяда 

һәм тарихта аерым һәм үзенчәлекле агач рәвешендә яшәргә яратылган. 
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Рәсәйнең Алладан китеп, дөньяви җисемнән (“мәмләкәт”тән) пот ясап яшәү 

фаҗигасын мисалга алып, без татарның яшәп калу һәм яшәп китү шарты итеп, 

бары тик Аллаһу тәгаләгә генә иман китерүне кабул итәргә тиешбез. Шул ук 

вакытта, кешелек яшәеше дөньяви булганлыктан, без үзебезнең мәдәни-тарихи 

тамырларыбыздан да ваз кичә алмыйбыз. Инде аерылган очракта, барлык 

ихтияр көчебезне туплап, шушы тамырларыбызга кайтырга бурычлыбыз. 

Димәк, татар милләте, үзлегеннән, мөстәкыйль рәвештә, дөньяга чыгып 

яшәп китәргә мәҗбүр. Ниндидер милләт күләгәсендә калып түгел. Ниндидер 

милләт иярчене буларак түгел. Ниндидер милләтнең койрыгына тагылып түгел. 

Фәкать мөстәкыйль рәвештә, үз юлы, үз кыйбласы белән. 

 

                 2. XXI гасыр цивилизациясе һәм  

                татарның иҗтимагый хезмәт-иҗаты 

 

Татар үз яшәешен юктан бар итүдә агач ысулы куллана икән, димәк ул 

кешелек цивилизациясен дә үзенчә, иҗтимгый урман рәвешендә күзаллаячак. 

Һәм ул XXI гасыр цивилизациясен Аллаһ, тарих һәм дөнья каршында ирекле 

яшәүче урман рәвешенә кертү өчен үз иҗат-хезмәтен куячак. Дөньяда өч 

меңләп халык-милләтнең яшәвен белә торып, без ул урманның күләм-куелыгын 

да күзаллый алабыз. Димәк, XXI гасыр цивилизациясендә һәр халык, һәр 

милләт үз урынын табып, күрше халык-милләтләр һәм барлык дөнья белән 

хезмәттәшлеккә кереп, үзлегеннән яшәп китәргә тиеш булачак. XXI гасыр 

цивилизациясендә мөстәкыйль яши алуга сәләтле һәр халык башкаларның яши 

алу гыйлеме, үрнәк тәҗрибәләре һәм иҗтимагый технологияләре белән тирән 

кызыксыначак. Татар бүген мөстәкыйль яшәп китү ысул-рәвешен һәм 

гыйлемен эзли башлады икән, димәк ул үзенең иҗтимагый хезмәт-иҗаты 

нәтиҗәсендә табылган тәҗрибә-гыйлемен бар кешелеккә җиткерәчәк. XXI 

гасырда барлык халыклар да, үзара килешүгә ирешеп, бердәм кешелекне иҗат 

итәргә тиеш булачаклар. Бу юлга төрле асыллы цивилизацияләр, халык-

милләтләр, дәүләт-җәмгыятләр басачаклар. Алар арасында үтеп керә алмаслык 

киртәләр юк ителәчәк. Кешелек ул очракта дөньяны биләп алган уртак 

иҗтимагый структураны кора алачак. Сүз монда дөньяның уртак элемтә, 

информация, транспорт, энергетика, мәгариф, мәдәният, фән, сәнгать, фәлсәфә, 

сәнәгать, сәүдә һ.б. системалары турында бара. Әмма, ассызыклап әйтергә 

кирәк, туачак гомумкешелек берлеге барлык халык-милләтләрнең, җәмгыять-

дәүләтләрнең һәм цивилизацияләрнең тулы иреге һәм мөстәкыйллеге нигезендә 

генә яшәүгә сәләтле. Ягъни, уртак яшәеш барлык кешелекнең дә тамыр 

системасын яңарту һәм ныгыту исәбенә туачак. Шул очракта гына тоталитар 

тайпылышлар даими рәвештә юкка чыгарылып торачаклар. XXI гасыр 

цивилизациясе челтәр рәвешендә барлык кешелекне иңләп, биләп алачак. Бу 

тарихи эш бер үк вакытта астан да, өстән дә алып барылырга мөмкин. 

Мәсьәлән, татар милләте үзе тупланып яшәгән төбәкләрдә татар милли 

цивилизациясе үзәген иҗат итәчәк. Һәм ул бер үк вакытта күрше халыклар 

белән дуслык һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен үстереп, үзенең иҗтимагый-

территориаль (мәсьәлән, Идел-Урал) тирәлеген  төзекләндерергә һәм шушы 
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төбәкләрдә җирле цивилизация челтәрен торгызырга-төзергә тырышачак. 

Кайдадыр инициативаны һәм төп җаваплылыкны ул үз өстенә алыр. Кайдадыр 

башка милләтләрнең иҗат эшенә кушылыр, уртак эшкә үзенең өлешен кертәр. 

Бу гамәлләрне тирән иҗтимагый кризис кичерүче бөтен кешелек дөньясы да 

башкарырга чакырылган. Бу нисбәттән татар милләте XXI гасырда кешелек 

дөньясына Көръәннең заманави тәфсирен тудыруны үз өстенә алырга 

бурычлы. 

Татарның XXI гасырга иҗат иткән яшәеше дөньяга татар милли 

җәмгыятен дә бирәчәк. Ягъни, дөнья татарның илаһи-дөньяви яшәеше белән 

таныша һәм байый алачак. 

               

                3. Милләтнең иҗтимагый үзоешуы    

 

Милләтебезнең мөстәкыйль иҗтимагый яшәеше төрле дәрәҗәдәге һәм 

яссылыктагы үзоешу мәсьәләләрен кискен куячак. Шуларның кайберләренә 

тукталып китик. 

Татар кешесе. Милләтнең яши башлавы һәр татар кешесенең 

мөстәкыйль шәхес буларак яшәп китүе белән бәйле. Кеше ирекле булганда 

гына шәхес булып формалаша ала. Шуңа күрә ул шәхес булып җитешү өчен үз 

юлын табарга бурычлы. Моның өчен ул алда тасвирлап үткән милли яшәп китү 

ысул-технологияләрен куллана ала. 

Татар мәхәлләләре челтәре. Кайда гына яшәвенә карамастан, татарлар 

җирле мәхәлләләрен, милли җәмгыятләрен торгызырга, яңабаштан иҗат итәргә 

бурычлылар. Бу мәхәлләләр челтәре татар милләтенең дөньядагы 

территориаль-иҗтимагый нигезен тәшкил итәр иде. Мондый нигезне 

булдырмый торып, милләт иҗтимагый-тарихи һәм дини-мәдәни тотрыклыкка 

ирешә алмаячак. Әлбәттә мәхәлләләр бер-бересеннән бик нык аерылырга да 

мөмкиннәр. Монысы төрле сәбәпләргә бәйле. Әмма алар җирлегендә татар 

милли җәмгыятенең төрле асылдагы иҗтимагый институтлары эшләргә 

мөмкин. Мәчетләрдән алып, милли предприятиеләргә кадәр. Шул ук вакытта ул 

мәхәлләләрдә халык җыены, милли мәҗлес, иҗтимагый остаханә рәвешендә 

үзенең үзидарә структураларын да булдыра ала.  Алга таба Татарстан, башка 

татар төбәкләре һәм гомумкешелек күләмендә татар мәхәлләләре рәисләренең 

(вәкилләренең) корылтайлары даими институт буларак эшли башларга мөмкин. 

Киләчәктә мондый институт Бөтентатар Милли Мәҗлесенең нигезе була 

алыр иде. Бүгенге көндә без әле бу механизмга ия түгелбез. Чөнки милли 

мәхәлләләрне торгызу эше бүген әле башланмаган да дип исәпләргә мөмкин. 

Татарстан дәүләте. Татарстан дәүләтенең киләчәген тарихи һәм 

җәмгыяви цивилизация үлчәнешләрендә төгәлрәк күрер өчен, аның бүгенге 

иҗтимагый урынын һәм хәлен шушы үлчәнешләр контекстында күзаллау 

зарур. Татарстанның иҗтимагый хәленә, Ауразиянең һәм Рәсәйнең үзгәреп тә 

үзгәрмәве бик зур йогынты ясый. Шуңа күрә Татарстанны без бер үлчәнештә 

туып килүче мөстәкыйль дәүләт дип билгели алсак, икенче үлчәнештә ул һаман 

да Рәсәйнең биләмәсе булудан туктаганы юк. Димәк, Татарстанның киләчәге 

үзгәреп тә үзгәрмәскә тырышучы Рәсәйнең цивилизацион күренеше белән 
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бәйле. Рәсәй тарихын цивилизацияләр үлчәнешендә күзалларга сәләтсез 

фәлсәфәчеләр һәм тарихчылар бүгенге буталчык вакыйгаларны нинди генә 

фетнәле һәм чуалышлы заманнар белән чагыштырып бетмәделәр. Әмма фикер 

ияләре һәм сәясәтчеләр Рәсәйнең меңъеллык тарихының тәмамланып килүен 

танырга мәҗбүр ителәләр, чөнки чыннан да ул тарих гамәлдән китеп бара. 

Рәсәй үз асылында яшәү максатын, идеясен, ихтиярын һәм көчен таба алмыйча, 

Көнбатыш дөньясы артыннан ияреп маташа һәм максатына ирешә алмыйча, 

шул ук череп чыккан мәмләкәт идеясенә кайта. Әмма бу уйнатулар яңадан-яңа 

фаҗигаларга һәм җинаятләргә китерә. Рәсәй парламентын атуда һәм чәчән 

сугышында, көзгедәге шикелле, ул үзенең меңеллык тарихын күрә. Бу көзге 

аны куркыта да, битараф та итә. Бер караганда, ул корбаннар биреп 

сугышулардан алҗыды. Шуңа күрә тынычлык урнаштыруны тели. Икенчедән 

ул, гадәте буенча, җиңеп кенә туктарга тели. Парламентны атуда да шул ук 

мәмләкәтчелек йөгәнәген күрдек. Урыс халкы һәм сәяси элита бу атуны бик 

тыныч кабул итте, чөнки аның тарихи “лигитимлыгын” йөрәге белән аңлый 

иде. Рәсәйдә мәмләкәт һәрвакыт хаклы. Шуны яхшы сиземләүче “президент” 

мәрхәмәтле халыкчан патша ролен үти башлады. Президент сайлаулары уңае 

белән дистәләгән самозванецлар калыкты. Мәмләкәт бүген бер үк вакытта үз 

тарихында булган барлык “заманнарны” да кичерә. Рәсәй тарихының нинди 

генә кискен борылыш-бәрелеш чорын алма, мәгънәви һәм фактик яктан алар 

барысы да шушы көннәр-еллар вакыйгаларында чагылыш таба. Адәм баласы 

үлем алдыннан бер мизгелдә яңабаштан бөтен тормышын кичергән кебек, 

Рәсәй дә бүгенге вакыйгаларда үзенең мең еллык канлы һәм рәхимсез 

тормышын кичерә. Болар барысы да күз алдыннан узып “кара упкын”га убыла 

һәм шунда ук юкка чыга тора. Рәсәй тарихы, теләсә-теләмәсә дә, дөнья белән 

саубуллаша. Алласыз булганга, язмышы белән риза булып түгел, кан коеп, 

котырынып. Һәм, әлбәттә, яңача яши башларга да омтылып. Аның эчтән 

суверенлаша һәм федеральләшә башлавы да шул хакта сөйли. Ягъни, ул бүген 

ук инде яңа җәмгыять, яңа цивилизация яссылыгына чыгу өчен сукмаклар 

эзләргә мәҗбүр. Татарстан белән берлектә. Димәк, Татарстан үлеп баручы 

мәмләкәткә азрак корбаннар биреп, төп игътибарын яңа җөмһөрият төзүгә 

юнәлтергә тиеш. Яңа Рәсәйнең төзелүе дә мөстәкыйль Татарстанның төзелүе 

белән бергә бара торган процесс.  

Әмма, шул ук вакытта, Татарстан Рәсәйдә бара торган каршылыклы, 

киеренкеле процессларның тоткасы да була алмый. Ул үзен, бернәрсәгә 

карамыйча, эчтән төзергә бурычлы. Татар милләтенең мөстәкыйль дәүләте 

буларак. Һәм Татарстан җирендә яшәүче барлык гражданнарның һәм этник 

төркемнәрнең халыкчан (демократик) җөмһүрияте буларак. Шундый тәвәккәл 

эшчәнлек кенә Рәсәйнең нигездән үзгәрүенә җитди һәм принципиаль 

иҗтимагый этәргеч була ала. Татарстан моны эшли алмаса, үзе дә Рәсәй 

тарихының “кара упкын”ына убылачак. Мәмләкәтчелек муенында өстәмә йөк 

сыйфатында. 

Моның өчен Татарстан “мәмләкәт” моделеннан мөмкин кадәр ерак 

торырга тиеш. Мәмләкәт халыкны һәм җәмгыятне үзенә хезмәт иттерсә, 

Татарстан туып килүче яңа дәүләт буларак халыкка, җәмгыяткә, татар 
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милләтенә, гражданнарга хезмәт күрсәтеп эш итәргә бурычлы. Сүз, исламга 

кайтып, иман яңарту хакында бара.  Татарстанның киләчәге һәм көче үзен 

мәмләкәт буларак үстерү белән бәйле булмаячак. Вак мәмләкәтләрне зур 

мәмләкәтләр һәрчак йота алачак. Иманлы дәүләтне җанын биреп ятучы 

мәмләкәт юк итә алмаячак. Чөнки Татарстан яшәү көчен Аллаһу тәгаләдән, 

татар милләтеннән, Татарстанда яшәүче барлык халыктан, ирекле яши 

башлаган җәмгыяттән алачак. Мондый көдрәткә бернинди мәмләкәт тә ия була 

алмый. 

Икенче яктан, татар милләте үзе дә Татарстан дәүләтен төзү, үстерү, 

ныгыту эшен туктатырга тиеш түгел. Ул дәүләткә милли һәм халыкчан асыл 

иңдерергә бурычлы. Татар милләте Татарстанның башка этник төркемнәре 

белән  берлектә үз дәүләтен мәмләкәтчелек чиреннән саклый. Моның өчен 

милләт һәм җәмгыять Татарстан дәүләтен ике асыллы һәм территориаль 

чикләргә ия булган иҗтимагый үзидарә рәвешендә үстерергә тиеш булачак. 

Ягъни милләт, полиэтник халык һәм җәмгыять үзаллы яшәешкә чыгарга 

чакырылганнар. Алар мәмләкәтчел (тоталитар) дәүләт канаты астыннан китеп, 

иҗтимагый идарә асылына ия булган дәүләтне корып, үзлегеннән яшәп китү 

зарурияте каршында торалар. 

Чикләр мәсьәләсенә килгәндә исә, бу мәсьәләдә һәр халык-милләтнең дә 

тупланып яшәү төбәк-җирлеге булырга тиешлеген  истә тотып эш итик. Бер үк 

вакытта, халыкны ничек кенә бүлмә, нинди генә ясалма чикләр кысаларына 

кертмә, ул берләшүгә омтылачак. Икенчедән, Рәсәй һәм Ауразия иртәме-

соңмы, барлык халыкларга да үзбилгеләнү хокукын бирергә мәҗбүр булачак. 

Шул вакытта чикләр дә үзенең табигый рәвешен алырлар. Халыкларның да 

тупланып яшәү төбәкләре билгеләнер. Ниһаять һәр халыкның диаспорасы да, 

милли мәхәлләләр челтәре дә рәсми танылыр. Ул чакта милли дәүләтләрнең 

яшәве берләшкән кешелекнең тууына төп нигез булыр.          

Иҗтимагый институтлар. Татарның мөстәкыйль яшәп китү мөмкинлеге 

тууы һәм Татарстанның дәүләт буларак тернәкләнә башлавы безнең 

каршыбызга төрле асылдагы милли, иҗтимагый һәм дәүләт институтларының 

оешу формаларын табу һәм аларның кыйблаларын  билгеләү мәсьәләләрен куя. 

Язманың фәлсәфи контексты бу мәсьәләләрдә авторларның карашын инде 

күпмедер дәрәҗәдә чагылдырды. Фикеребезне дәвам иттик. 

Барлык оешачак иҗтимагый институтларның Аллаһ, тарих, дөнья 

каршында мөстәкыйль, ирекле яшәү рухы белән сугарылуы зарур. Әлбәттә, иске 

җәмгыяттән яңа җәмгыяткә чыгу бер сикерүдә үк мөмкин булмаячак. Шуңа 

күрә иҗтимагый институтларның төзелешендә һәм эшчәнлегендә шул ук 

баскыч ысулларын куллану кирәк булыр. Шул ук вакытта алар үзләренең үсеш 

дәверендә агач ысулын куллана алалар. 

Икетеллек мәсьәләсен генә алыйк. Бу мәсьәлә берүк вакытта мөстәкыйль 

һәм тулы күләмдәге татар мәгариф системасын торгызу проблемасы да булып 

тора. Күрүебезчә, Татарстан дәүләте мондый максатны үз алдына әле куймады. 

Димәк, бүген ул икетеллек мәсьәләсен чишәргә әзер түгел. Татар милли 

мәгариф проблемасын хәл итү эше дә баскыч һәм агач ысулларын куллану 

белән туры бәйле. 



 10 

Икенчедән, икетеллек мәсьәләсен хәл итү, татар милли икътисадын 

тудыру проблемасына бәйле. Чөнки татар теле җәмгыять һәм дәүләт 

тормышында кулланышка керми икән, икетеллек проблемалары да чишелә 

алмый. Үз чиратында, татар милли иктисадын үстерә башлау сәяси ихтиярга 

бәйле. Бу исә бездән, ихлас күңелдән, милләткә һәм илгә  хезмәт итүне, иманлы 

һәм тәвәккәл булуны таләп итә. Бу  очракта да шул баскыч һәм агач ысуллары 

ярдәмгә килә алалар. Саф татар районнарында бу эшне башлап җибәрү бары 

тик теләктән генә тора. Шәһәрләрдә дә бу проблема чишә алмаслык түгел. 

Иҗтимагый ысул-технологияләрне генә иҗади куллана белергә кирәк. 

 Мәсьәләнең җисми ягына килик. Татар икътисады милли гореф-

гадәтләребезгә таянып булганны җимермәү, булганны саклау, булганнан 

файдалану, искене яңага каршы куймыйча, бер-береңә урын бирү, саваплы 

гамәл кылу ысулларына мөрәҗәгать итә ала. Искелек тә, яшәп калу 

заруриятеннән чыгып, заман таләпләренә яраклашырга мәҗбүр булачак. 

Димәк, икътисади-финанс иялеге үсеп китәргә тиеш булачак. Ияләр исә, 

милләтебезнең тарихи тәҗрибәсен файдаланып, үзара файдалы хезмәттәшлек 

юлларын үзләре табачаклар. Дөньядан өйрәнеп. Дәүләт үзе дә бу шартларда 

җөмһүрият күләмендәге икътисад иясенә, икътисад оештыручысына һәм 

икътисад юнәлтүчесенә әвереләчәк.  

Үзенең милли икътисадын аякка бастырганда татар берүк дәрәҗәдә өч 

иҗтимагый чыганактан файдаланачак дип фаразларга мөмкин: 

1) үзенең тарихи тәҗрибәсеннән һәм гореф-гадәтләреннән; 

2) иске дөнья сабакларыннан; 

3) яңа җәмгыять-цивилизациясенең яшәү сәләтен арттыручы үзлекле 

иҗтимагый иҗатыннан.   

Үз чиратында татарның үзлекле иҗтимагый иҗаты түбәндәге гамәлләргә 

юнәлдерелергә тиеш: 

1) Исламның рухи һәм гамәли потенциалын туплауга; 

2) Көнбатыш цивилизациясенең техник һәм технологик казанышларын 

үзләштерүгә; 

3) дөнья цивилизациясе барлыкка китергән иң алдынгы социал-икътисад 

системасын булдыруга; 

4) татарның милли тамыр системасын булдыруга: заман сынавы үткән 

гореф-гадәтләрен кайтаруга, тулы канлы милли мәгариф системасын тудыруга, 

милли яшәешне мәхәлләләр нигезендә оештыруга. 

Татар яңа цивилизациягә чыгу юлында борынгы төрек дөньясы 

кыйммәтләренең, урта гасыр гарәп күтәрелешенең, бүгенге япун, Аурупа, 

Әмрика казанышларының яшәү һәм үсеш чыганакларын яңабаштан ачарга һәм 

үзенең тамыр системасына ялгарга тиеш булачак. Тик шул вакытта гына илаһи 

татар цивилизациясен тудырып, үзенә Идел-Урал, Рәсәй, Ауразия һәм дөнья 

халыкларының игътибарын җәлеп итәчәк. 

Дөнья фикер ияләренең фаразы буенча, вертикаль административ 

иерархиягә корылган фирма-корпорацияләр XXI гасырда үзгәртеп коруга 

дучар ителәчәкләр. Ягъни, икътисади тормышның алгы сафына аскы, бүгенгә 

буйсынып эш итүче җитештерү структуралары чыгар дип уйланыла. Чөнки 
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гамәлдәге фирма-корпорацияләр икътисади сыгылмалыкка ия түгелләр. Ул 

сыгылмалылык вакыт үткән саен кими бара. Монда, өлешчә, “бригада” 

ысулының алга чыгуы күздә тотыла. Бу горизонталь мөнәсәбәтләр дөнья 

икътисадының асылын үзгәртми калмаячаклар. Яңа икътисади тәшкиләтләр 

мөстәкыйль эшләргә өйрәнергә тиеш булачаклар.  Андый структуралар 

“бригада”, “цех” булудан табигый рәвештә туктаячаклар. Әкренләп алар  

үзоешу һәм үзара табышу юлы белән мөстәкыйль хезмәт һәм һәм икътисади 

иҗат берләшмәләренә әвереләчәк. Хезмәт һәм иҗат коллективының һөнәр 

ияләре, белгечләр, астан берләшеп, дөньяның икътисади мәйданына чыга 

алачаклар. Ягъни, XXI гасырда туарга тиешле халыкчан цивилизация 

икътисади яшәү принциплпрының үзгәрүе белән дә ныгытылачак. 

Димәк, татарның рухи-мәдәни үсеше кебек үк, матди-мәдәни үсеше дә 

баскыч-агач ысулына корыла. Шушы баскыч буенча ул үзенең агач-

цивилизациясенә күтәрелеп, дөньяның урман-цивилизациясенә чыгачак. 

 

                      4. Өченче хәрәкәт 

     

Совет чорында татар милли хәрәкәте мәмләкәт тарафыннан бетерелергә 

өлгермәгән мөмкинлекләрдән файдаланып, төрле иҗтимагый яссылыкларда 

татар яшәешен микрокүләмдә булса да саклап калырга тырышты. Ул хәрәкәтне 

милләтебез, дәүләтебез онытмаска, өйрәнергә һәм хөрмәт итәргә бурычлы. 

Зыялы шәхесләр, аерым җитәкчеләр һәм бернигә дә карамый татарлыгын 

саклап калырга тырышучы шәхесләр бәяләп бетергесез тарихи эш кылдылар. 

Үзгәртеп кору чорында ташып чыккан милли большевизм хәрәкәте мәмләкәт 

тулы көченә ия булган замандагы фидакарь татар иҗтимагый хәрәкәте 

нигезендә туды. Ягъни, буш урында дөньяга килмәде. Бу, икенче, милли 

большевизм хәрәкәте дә сынатмады. Ул мөмкин булганны кирәк вакытта 

фидакарьләрчә эшләп барды. Бу хәрәкәт дөньяга рәсми иҗтимагый хәрәкәт 

тудырды. Нәтиҗәдә, бик бай иҗтимагый тәҗрибә тупланды. Татар тормышы 

җанланып китте. Татар дәүләтчелеге башлангыч иҗтимагый рәвешен алды. 

Татар иҗтимагый хәрәкәте узып бара торган тарихи мизгелдә үзенә куелган 

вазыйфаны үтәп, милләтне һәм туып килгән татар дәүләтчелеген саклап торучы 

“кабыкка” әверелде. 

Бүген исә заман милләтебез һәм дәүләтебез каршында яңа бурычлар куя. 

Алар милләтнең мөстәкыйль яшәп китү вазыйфасын үтәүгә юнәлгәннәр. 

Димәк, милләтебез һәм дәүләтебез яңа гамәл-хезмәт-иҗат хәрәкәтенә мохтаҗ. 

Бу хәрәкәтне өченче хәрәкәт дип исемли алабыз. Бу хәрәкәт тә аңа кадәр 

булган хәрәкәтләргә таянып кына үсә ала. Аның өчен алдагы ике хәрәкәт 

тарафыннан әзерләнгән, йомшартылган һәм эшкәртелгән иҗтимагый җирлек 

бар. Әмма беренче һәм икенче хәрәкәтләр дә үз эшчәнлекләрен туктатырга 

тиеш түгелләр. Өченче хәрәкәт аларның күләгәсендә һәм канаты астында үсеп 

җитә ала. Аның иҗтимагый бурычы үзгә булганга күрә, эш алымнары 

башкачарак күзаллана. Уртак уңыш булсын өчен, беренче, икенче һәм туып 

килүче өченче хәрәкәтләр арасында ясалма киртәләр булырга тиеш түгел. 
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Милләтебез һәм дәүләтебез  барлык иҗтимагый хәрәкәтләрдән дә уңай 

сабак алсын иде. Беренче хәрәкәтебездән безгә сабырлык, түземлелек, булган 

мөмкинлекләрдән файдалану, барысын да җиренә җиткереп эшләү тәҗрибәсе 

тапшырыла. Икенче хәрәкәт исә милләтебездә тирән иҗтимагый кодрәтнең 

барлыгын күрсәтте. Ул безне Аллаһ күрсәткән чикләрне бозмыйча, үз 

хокукларыбызны дөньяга танытырга өйрәтә. Икенче хәрәкәт безне шулай ук 

һәр эшнең үз вакыты һәм үз чикләре барлыгына инандырды. Ул чор, нигездә, 

большевистик гамәлләрне сорады. Чөнки большевистик мәмләкәт кочагыннан 

большевистик ысуллар кулланып кына чыга башларга мөмкин иде. Татарның 

сабырлыгы бу чорда тиешле иҗтимагый һәм иман чикләреннән чыкмаска 

ярдәм итте. Большевистик гамәлләрне татар урысча түгел, татарча башкарды. 

Чикләрне белеп. Мәмләкәткә каршы тавышын күтәреп, татар урыс халкын 

кимсетерлек бер сүз әйтмәде, аңа каршы күтәрелмәде. Бик кискен вакытларның 

һәм иҗтимагый мизгелләрнең булуына карамастан, татар мәмләкәт каршында 

үз хокукларын яклауга күтәрелеп, сәяси-хокукый ысуллар мохитеннән һәм 

юлыннан читкә тайпылмады. 

Әйткәнебезчә, икенче хәрәкәт, асылда, большевистик хәрәкәт булса да, ул 

байтак кына милли хезмәт һәм иҗат эшләре белән бәйле булды. Татарстан 

дәүләте астан төзелә барды. Татар яңарышы бик зур иҗтимагый ыргылыш 

кичерде. Рәсми милли хәрәкәтнең, оешмаларның тууы да - үзе бер казыныш. 

Димәк, ул чордан без түбәндәге сабакны ала алабыз:  

1) большевистик гамәлләрне кылырга мәҗбүр булганда да, милләт  

аларны милли-иҗтимагый иҗат белән үрергә бурычлы; 

2) турыдан-туры милли хезмәт һәм иҗат эшләренә алынганда, милләт үз-

үзен саклый да белергә тиеш. 

Әйтеп үткәнчә, өченче хәрәкәт мәсьәләсен татар җәмәгатьчелеге 

игътибарына чыгару беренче-икенче хәрәкәтләрнең функцияләре әле үтәлде 

дигәнне  аңлатмый. Киресенчә, алга таба да ул хәрәкәтләр үзләренә хас булган 

ысулларны кулланып, милләтебезгә, җәмгыятебезгә, илебезгә хезмәт 

күрсәтүләрен дәвам итәргә тиешләр. Әмма милли эшчәнлек яссылыклары 

киңәя, күбәя һәм тирәнәя тора. Өченче хәрәкәт, асылда, милләтебезне иҗат 

итү хәрәкәте. Бу иҗат процессында чылбыр ысулы кулланылуы мөмкин. 

Чылбырның нинди буыныннан кем генә башламасын, ул башка буыннарның 

барлыгын да истә тотып, милләтнең өзлексез иҗтимагый иҗат процессына 

кереп китәргә тиеш. 

Шунысын искәртик, иҗтимагый хәрәкәт милләт эшчәнлеген 

алыштырырга чакырылмаган. Аның бурычы - милләтне кирәк чакта уятып, 

этәреп җибәрү, яки аңа кирәкле иҗтимагый тәҗрибәне, гыйлемне тапшыру. 

Өзлексез рәвештә оештыру эшләрен башкарып тору. Гамәли хәрәкәтне гамәл 

аша гына тудырырга мөмкин булган кебек, иҗади хәрәкәт тә иҗат эшләре 

үзәккә куелганда гына үсеп китә ала. Иҗат эшенең офыкларын без хәрәкәтнең 

максатыннан чыгып кына күзаллый алабыз. 

Өченче хәрәкәт үз эшчәнлегендә баскыч һәм агач ысулларын 

нәтиҗәлерәк файдалана алыр дип фараз кылабыз. Һәр татар үзенең шәхесен 

булдыру өчен, туып килүче иҗтимагый яшәеш җирлегендә шәхси орлыгын 



 13 

утыртыр һәм аны үз хезмәт-иҗаты итеп агач рәвешенә кергәнче кадерләп 

үстерер. Иҗтимагый хезмәт һәм иҗат процессында милләтебезнең яшәү 

дөньясы әкренләп иген-бакча-урманлыклар белән каплана торыр. Бу 

чиксезлеккә ия булган мәйданда һәр татарга эш тә, урын да табылыр. 

Шулай итеп татар милләт, Аллаһ, тарих һәм дөнья каршында үзенең 

илаһи һәм дөньяви бурычын үтәр. 


