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Татар-мөселман мәхәллә системасы идеологы, мәгърифәтче, галим Илдус Әмирхан 

бу көннәрдә туган көнен билгеләде. Милли яшәеш турындагы Татар кануны, татар 

гаилә кодексы, милли мәгариф концепсиясен, мәхәллә нигезнамәсен эшләгән Илдус 

Әмирхан үз эшен дәвам иттерә. 

Соңгы 10 елда Илдус Әмирхан Татар халкының Милли Мәҗлесенең рәисе, идеологы 

булды. Әмма ясалма, ялган сәясәт корырга яраткан сәясәятчеләр басымы астында Илдус 

Әмирхан Милли Мәҗлестән китте. Шулай да ул мәгърифәтче татар-мөселманнарның 

милли яшәеш идеологиясен дәвам итә. 

Илдус Әмирхан татар-мөселман тормышы Коръән нигезендә корылырга, өммәт көнбатыш 

цивилизация кануннарыннан баш тартып, илаһи цивилизация тудырырга тиеш дип саный. 

Беренче чиратта мәхәлләләр оештырырга, мәктәпләр, уку йортлары булдырырга кирәк. 

Гадел рәвештә имамнар сайланырга тиеш. Халык имамга, имам халыкка тугъры булырга 

тиеш. Ягъни дини лидер халык юлбашчысына әйләнәчәк. 

Илдус Әмирханның Коръән һәм ата-баба тормышына нигезләп язылган хезмәтләрен татар 

милли хәрәкәте кабул итмичә, дәүләтчелек яулау кебек ялган юлдан китте. Хәзер исә 

моның нәтиҗәсе күренде — барысы да буш идея булып чыкты. Шулай да иманлы 

татарлар Илдус Әмирхан фикерләрен кабул итеп, чын татар илен булдырып килә. Моңа 

Чуашстан татарларын мисал итеп китерик. 

«Татар заманы» Илдус Әмирханны шигырь белән котлый. 

Илдус Әмирханга 

Мәхәлләсе булсын татарның дип, 

Син булмасаң, кем соң кагар чаң? 

Гәрәй ханнар канын уйнаттырып, 
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Яшә әле, Илдус Әмирхан! 

Бар бит, бар бит, бар бит әле җегәр 

Тиздән, тиздән атар безнең таң. 

Милли мәгариф тә, Кол Шәриф тә 

Мәмләкәт тә туар яңадан. 

Пәйгамбәрләр әйткән васыятьне 

Тугъры үтәп, ныгытып иман, 

Яши әле, яши әле җирдә 

Татар ханы – Илдус Әмирхан! 

1. Илдус Әмирхан тарафдарлары:  

07.01.2012 в 20:52  

Ак сүз, Хак сүз белән кисеп 

кара төндәй дәверне, 

Саклады халык намусын 

Әмирханнар кавеме. 

Бу ыруг исән чагында, 

юк, сүнмәс безнең таңнар - 

Таңнарыбыз сакчылары 

булдылар, булып яшиләр 

һәм булыр Әмирханнар! 

Зөлфәт 

Ответить  

2. Галимҗан:  

07.01.2012 в 21:34  

Илдус абый акчага да, данга да кызыкмый торган, хәниф җанлы мөселман галим. 

Аның китаплары, дәресләре, туры һәм хикмәтле сүзләре, минем өчен һәр чакта да 

ярдәм, киңәш, үрнәк булып килделәр. Рәхмәт сезгә, Илдус абый һәм туган көнегез 

белән тәбрикләп, сезгә бары тик бәхетле көннәр, уңыш, сәламәтлек теләп калам! 
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