
Милли хәрәкәт – бармы бәрәкәт 
 

Халкыбызның фаҗигале язмышында тагы бер милли күтәрелеш булып 

алды. Кызганыч ки, бу омтылыш та безгә 442 ел көткән ирек алып килмәде. 

Азатлык хәрәкәте 1986 елның апрелендә яңа талпыныш алып, 1994 елның 15 

февралендә Рәсәй каршында рәсми капитуляция белән тәмамланды. 

Төп сәбәп, әлбәттә, Рәсәй империясенең нинди генә формада булмасын, 

буйсындырылган халыкларның үзбилгеләнүен танымавында. Бу табигый нәрсә. 

Дәүләт булып оешкан бернинди империя дә эчке таркалу дәрәҗәсенә җитмәсә, 

яисә шуңа бәйле рәвештә тышкы җимерелүгә дучар ителмәсә, үз теләге белән 

беркайчан да, бернинди шартларда да бүлгәләнүгә бармады һәм бармаячак та. 

Колониаль империянең эчке зәгыйфьләнүе исә табигый үсеш законнарын 

бозып, көчләүгә корылган яшәеш сәясәтеннән килә. Шушы шартларда иректән 

мәхрүм ителгән халыкларның азатлыкка чыгу ихтималы аларның рухи 

сәламәтлеге, эчке яшәү көченең күәте белән бәйләнгән. Яңа тарихи этапта да 

татар халкының бу сыйфатлары империянең саклану сәләтеннән зәгыйфьрәк 

булып чыкты. Рәсәйнең эзотерик (эчке) яшәү көче һәр кризистан соң кими 

барса да, буйсындырылган халыклар да яңа күтәрелешкә, милләт буларак, тагы 

да зуррак югалтулар белән киләләр. Империя исә, экзотерик (тышкы) кабыгын 

ныгытып яңа кризиска кадәр яшәвен дәвам итә. 

Һәрхалдә, азатлык көрәшенең теге яки бу нәтиҗәсе, беренче чиратта, 

милләтнең эчке яшәү көченә бәйле. Бу көч зәгыйфь булганда, табигый рәвештә, 

бәйсезлек хәрәкәтен рухи яктан сәламәт булмаган, әмма империянең 

зәгыйфьләнүеннән файдаланып шәхси социаль уңышка омтылучы, 

колонизаторлар табынында тукланып көн иткән элитар даирәләр иярли. 

Әлбәттә тирән яшерелгән милли һәм социль кимсетелү тойгысы да моңа 

берникадәр этәргеч булып тора. 

Милли хәрәкәтнең соңгы уңышсызлыгы да, беренче чиратта, 

күпчелекнең, аеруча халыкның элитар катламының, матди-социаль 

кыйммәтләрне рухи-этник кыйммәтләрдән өстен куюы белән бәйле. Милләт, 

дәүләт буларак оешуның төп шарты булып халыкның иман ныклыгы тора. 

Җаннар сафланалар иман белән дигән кагыйдә инсан өчен галәми кагыйдә 

булып кала бирә.  

Кызганыч ки, бу канун халкыбыз тарафыннан үтәлми. Шуңа күрә, күпме 

генә милләт, дәүләт дип авыз суларыбызны корытмыйк, эчке омтылышыбыз 

матди-социаль максатлар белән чикләнсә, дәүләт булып яңадан оеша 

алмаячакбыз. Киресенчә, безне дөньяга татар халкы итеп таныткан 

дәүләтчелегебездән ераклашкан саен, милләт буларак таркалуыбызны дәвам 

итәчәкбез. Чөнки милләт галәм һәм табигать кануннарына таянып кына оеша 

ала, шул очракта гына ул дәүләт төзи һәм үзенең матди-социаль яшәешен 

тәэмин итә. 

Әмма Рәсәй дәүләт кануннары калыпларында хөкем сөргән рәсми 

хакимият, рухи-әхлакый кыйммәтләрне матди-социаль кыйммәтләрнең тышкы 

корылмасы итеп кенә файдаланган милли хәрәкәтнең элитар төркемнәре, 

буыннар бәйләнешен җуйган галим-голәмәләр, дәһрилек чорында 

формалашкан зыялылар һәм мөгаллимнәр, гомумән, иман ныклыгын җуйган, 



рухи яктан сынган гади халык, яңа форсаттан файдалана алмадылар һәм, 

нәтиҗәдә, милли азатлыкка ирешү мөмкинлеген тагы да зәгыйфьләндерделәр. 

Дөрес, азатлык хәрәкәтенең тирәнрәк фикер йөрткән өлеше бәйсезлек 

өчен көрәшне тамырга җибәрергә, кирегә тәгәрәмәс хәлгә җиткерергә 

омтылды. Әмма җитәрлек иман ныклыгы, фәнни-теоретик әзерлеге булмау 

сәбәпле тирән халык массаларын үз артыннан ияртә алмады. Фәкать өске 

катлам милли социалистлар тарафыннан суверенитет уенында гына 

файдаланылды. Ә инде кирәге калмагач, экстремистлар мөһере сугылып, кара 

көчләр дип игълан ителде. 

Милли хәрәкәтнең үз алдына куйган максатларына ирешә алмау 

сәбәпләрен мин “Алтын Урда” гәзитенең 1994 ел 4-6 саннарында басылган 

“Хыянәт адымнары” дип аталган мәкаләмдә күрсәтергә тырышкан идем. Бу 

язмада шулай ук алга таба хәрәкәт юллары да билгеләнгән иде. Әмма милли 

хәрәкәтне хакимияткә килү өчен генә файдаланган социал-элитар көчләр 

үзләренең җиңелүләреннән  дөрес һәм кирәк нәтиҗә ясамадылар. Киресенчә, 

рухи кыйммәтләргә, халыкчанлык принципларына таянып эш иткән 

милләтпәрвәрләрне үзләренең төп дошманы итеп күрделәр, аларны пычратып 

азатлык хәрәкәтеннән читләштерү өчен бар көчләрен куйдылар. 

Кызганыч ки, гади халык, күпчелек татар зыялылары милли хәрәкәттәге 

бүленешнең асылын белмиләр, моңа аерым лидерларның власть бүлешүе дип 

кенә карыйлар. Болай бер катлы  фикер йөртү чын азатлык хәрәкәтен 

оештыруга зур киртә булып тора. 

Эш шунда ки, Казанны басып алганнан соң башланып киткән татар 

милли азатлык хәрәкәте беркайчан да туктамады һәм юкка да чыкмады. Рәсәй 

империясенең хәләтенә карап ул дулкын рәвешен алды. Әмма без аның сүнә 

баруын күрәбез. Ягъни, һәр яңа күтәрелештән соң татар халкының дәүләт 

торгызу потенциалы кими бара. Димәк, аңа зур көчәнешкә ия яңа импульс 

кирәк. Бүгенгә бу импульсның чыганагы тарихи хәтер, милли мирас кына була 

алмый, ә бәлки гасырлар буена дөнья цивилизациясе туплаган рухи һәм матди 

байлыкны этник җирлек аша үткәреп, милләтебезне яңартырга, дәүләтебезне 

яңабаштан корырга кирәк. Югыйсә, халык-милләт югарылыгыннан кавәм-

кабилә түбәнлегенә төшүебезне дәвам итәчәкбез. 

Мин мондый фикергә 1977 елны Казанга кайткан беренче көннәрдә үк 

килгән идем. Мәскәүдә аспирантурада укыганда, соңыннан фәнни 

лабораторияларда эшләгәндә миңа төрле милләттән булган олы һәм уникаль 

шәхесләр белән очрашырга туры килде. Алар белән аралашып чын гыйлемнең, 

чын сәнгатьнең, чын тәрәккыятнең гүзәл үрнәкләре белән таныштым. 

Казанга кайтып татар радиосын тыңлап, татар телевидениесын карап, 

татар театрына йөреп, татар мәктәпләрендә булып, милләтебезнең никадәр 

түбән дәрәҗәгә төшүен, нинди зур фаҗига кичерүен тирән бер тетрәнү белән 

күреп алдым. 

Әгәр бу хәләттән чыгарга көч тапмасак, татарның бер декоратив кабиләгә 

әйләнеп калачагына шигем калмады. Яшәү көчен, үсеш сәләтен җуйган 

никадәр милләтнең тарих чоңгылларында эзсез югалуы барыбызга да мәгълум 

булса кирәк. Чукча халкы язмышы да безгә шуны күрсәтә.  



Әмма Ислам нуры аркылы дөньяга танылган халыкны Алладан ваз кичү 

генә юкка чыгарачак. 

Җаннар сафланалар иман белән ... 

Иман ныклыгы исә илаһи гыйлем һәм дөньяви белем белән килә. Илаһи 

гыйлем Коръән Кәрим аша иңсә, дөньяви белем илаһи гыйлемнең тәфсире 

булган заман югарылыгындагы фән аша килә. Илаһи гыйлемгә һәм дөньяви 

белемгә мәгърифәт аша гына ирешеп була. 

Шул сәбәпле халкыбызны коллыктан азат итү юлын мин, беренче 

чиратта, мәгърифәтчелектә күрдем. Мәгърифәтле халык иртәме-соңмы табигый 

юл белән үз дәүләтчелеген булдырачак, хәтта башка халыкларны да үз 

артыннан ияртәчәк. Имансыз сәясәтчеләр артыннан ияргән мәгърифәтсез халык 

коллыкка тагы да тирәнрәк кереп батачак. 

Казанга кайткач та мин Дәрвиш (Дербышки) бистәсендә 106-мәктәптә 

(хәзерге 11-татар гимназиясе) һәр ел татар класслары булдырып йөрүче 

милләтпәрвәрләр төркеменә килеп кушылдым. Бер ук вакытта алар чит 

төбәкләрдә татар матбугатын тарату, милли хиссият уяту белән дә шөгелләнә 

иделәр. Шулар ук, СССРның яңа Конституциясен кабул итү уңаеннан, 

Татарстанга союздаш республика статусы дауладылар. Аеруча активлык 

күрсәтүчеләрдән Малик Мөхәммәтҗан, Эрнст Зәйнулла, Зөфәр Зариф, Вәнсит 

Гарипов, Роберт Шакирҗан, Хәлил Касыйм, Марат Вәлишин булдылар. 

Язучылырдан Тәүфик Әйди, Нурихан Фәттах, Рабит Батулла, галимнәрдән 

Әбрар Кәримуллин, Равил Фәхретдин, Вахит Хаков теләктәшлек һәм ярдәм 

күрсәтеп тордылар. Мин боларны 70-еллар дисседентлары дип атар идем. 

Күпчелеге аларның махсус күзәтү астында эш иттеләр. Кайберәүләре “тиешле” 

урынга чакырылды, хәтта махсус “дәвалау” очраклары да булды.   

Бу халыкның эченнән чыккан милли хәрәкәт иде. 

Шуңа күрә аны хакимият яратмады. Һәрвакыт эзәрлекләп килде. Татар 

түрәләре исә бу вазыйфаны ихлас күндәмлек, зур тырышлык белән башкарып 

килделәр. 

Ә инде 80-еллар уртасында хөррият җилләре исә башлагач, мили хәрәкәт 

тә көчәеп китте. Аңа инде элитар төркемнәр дә кушыла башлады. “Өс” белән 

“ас” буталып китте. Хаким даирәләр милли күтәрелешне чикләргә, үсеп 

китәргә бирмәскә тырыштылар. Ә инде бөтенсоюз күләмендә милли азатлык 

хәрәкәте колач алгач, аны иярләүне максат итеп куйдылар. Шулай итеп, 

Татарстанда рәсми хакимият канаты астында Татар иҗтимагый үзәге барлыкка 

килде. “Черек күл” янында аңа урын да табылды. Артык тузып китмәсеннәр, 

янәсе. 

Әлбәттә, астан күтәрелгән халык хәрәкәте дә Үзәкне оештыруда 

катнашты. Чөнки ул татарның беренче рәсмиләштерелгән оешмасы булды. 

Әмма аны фәнни коммунизм, социал-атеизм, КПСС тарихы “яктылыгында” 

тәрбияләнгән функционерлар җитәкләде. Соңыннанырак аларга отставкадагы 

Рәсәй палкувниклары килеп кушылды. Димәк, милли хәрәкәтнең яралгысында 

ук бүленү, таркалу вирусы салынган иде. Бу хәл үзен ТИҮнең икенче 

корылтаеннан соң ук сиздерә башлады. Беренче чиратта моны тирән халык 

катламнары белән ныграк бәйләнгән Чулман арты төбәкләре аңлап алды. 

Казанда исә “халык канаты” җитмешенче елларның тигезсез көрәшеннән соң 



шактый зәгыйфьләнгән иде. Шәхсән мин үзем баштан ук рухи-этник нигезгә 

корылган халыкчанлык принциплпрын алга сөрдем. Әмма хәрәкәтнең рәсми 

җитәкчеләре һәм идеологлары тыштан моның белән ризалашсалар да, эчке 

хиссиятләре белән аннан шактый ерак тордылар. 

Бу бигрәк тә 1992 елның 9-10 гыйнваренда үткән Гомумтатар “Мәгариф” 

ассоциациясенең оештыру корылтаенда ачык чагылды. 

Татар халкының бүгенге шартларда милли дәүләтчелеген торгызырга 

әзер түгеллеген, Рәсәй империясенең Көнбатыш даирәләренә таянып өзелеп-

йолкынып булса да чираттагы кризистан чыгачагын күреп, мин “Мәгариф” 

ассоциациясе аша халкыбызны мәгърифәтле итү, иманга кайтару, ахыр чиктә 

милли яңарыш алып, табигый рәвештә милли дәүләт кору юлын сайлауны 

кулайрак күрдем. Шуңа күрә корылтайда “Мәгариф” ассоциациясе татар милли 

мәгариф эшен үз кулына ала дигән резолюция кабул итүне алга сөрдем. 665 

тулы вәкаләтле делегатның (аларның абсолют күпчелеге рәсми мәгариф 

системасыннан иде) бары тугызы гына аңа каршы тавыш бирде. Кызганыч ки, 

алар арасында профессорларыбыз Гали Даутов һәм Миркасыйм Усманов, 

галимнәребез Рәшит Ягъфар һәм Әмин Минһаҗ та бар иде. Алар татар мәгариф 

эшен рәсми мәгариф кулында калдыруны якладылар һәм ассоциацияне аның 

йомышчы малае итеп кенә күрделәр. Без исә, Татарстан рәсми мәгарифе 

Рәсәйнең дәүләт мәгарифе стратегиясен үти, ә татар мәгарифе революциягә 

кадәр үк халыкның үз кулында булган дип дәлилләргә тырыштык. Рәсми 

мәгариф тә, хакимият тә бу резолюцияне кабул илә алмадылар. Һәрдаим 

“мәгариф эше - дәүләт” эше дип бардылар. Үз дәүләтебез булмагач, әлбәттә, 

Рәсәй дәүләте эше инде. Ә бит Рәсәйнең үзендә дә мәгариф эше дәүләт һәм 

халык эше дип карала. Үз дәүләтләре булса да, милли мәгарифне төп юнәлешкә 

әйләндереп баралар. Әлбәттә, дәүләт ярдәмендә. 

Милли дәүләтчелек шартларында яшәгән Төркиядә дә халык вакуфлары 

зур әһәмияткә ия. Ә без исә колониаль шартларда яшәсәк тә, дәүләт мәгарифе 

дип барабыз. Бу исә урыслашуыбызның соңгы чиккә җитеп килүенең ачык 

чагылышы. 

Күпчелек зыялылырыбыз да 1917 елдагы кебек ук суверенитет уенын 

чынга алдылар. Чөнки үзләре дә Рәсәй дәүләте табынында туеналар, аңардан 

исем-дәрәҗәләр, социаль өстенлекләр алалар. 

“Аслар” һәм “өсләр” каршылыгы бигрәк тә “Мәгариф” корылтаеннан соң 

бер бер ай үткәч чакырылган татар халкының Милли Мәҗлесен оештытыру 

корылтаенда чагылды. “Өсләр” Милли Мәҗлесне рәсми хакимият канаты 

астында төзергә теләделәр. Бу эш барып чыкмагач, аны оештырудан баш 

тартып, рәсми хакимият белән берлектә элитар юнәлештәге Бөтентатар 

конгрессын чакыру әзерлегенә керештеләр. Шулай итеп татарның элитар 

катламы 1917 елдагы кебек үк Татарстанны Рәсәйнең автоном (суверен) бер 

биләмәсе итеп кенә күрде. Тулы бәйсезлеккә ирешүне Рәсәйнең үзеннән-үзе 

таркалуы белән бәйләде. “Аслар” исә Милли Мәҗлесне бөтен татар халкының 

экстерриториаль милли парламенты итеп күрделәр һәм аның татар милләте 

яшәешенә багышланган карараларын җирле рәсми хакимият структуралары 

аша тормышка ашыруны максат итеп куйдылар. 



Бөтентатар иҗтимагый үзәге структурасында оешырга тиешле “Иман”, 

“Тел”, “Мәдәният”, “Мәгърифәт”, “Сәнгать”, “Сәнәгать”, “Икътисад”, 

“Мәгълүмат” һәм башка берлекләргә Милли Мәҗлеснең башкарма органнары 

вазыйфаларын йөкләтү күздә тотылды. Милли Мәҗлес шул берлекләр белән 

берлектә, халыкара милли хокук субъекты буларак, татар халкының 

экстерриториаль милли үзбилгеләнүен тәэмин итәргә тиеш иде. 

Җыеп әйткәндә, шушы юл белән милләт үз язмышын үз кулына ала һәм 

үз мәнфәгатьләрен җирле хакимият органнары аша тормышка ашыра. Милли 

үзбилгеләнү формасы халыкның территориаль үзбилгеләнү формасына каршы 

килми. Киресенчә, милли дәүләт төзүгә рухи-этник нигез әзерли. 

Шәхсән мин үзем шушы юнәлешне һәръяклап нигезләп, хокукый 

нормаларга салып, махсус стенд әзерләп, ТИҮнең II корылтаена тәгъдим иткән 

идем. Аның белән танышырга ТИҮ президенты Марат Мөлековны да 

чакырдым. Әмма корылтай бу мәсьәлә буенча ул вакытта җитди карар кабул 

итә алмады. Рәсми күрсәтмәләрдә бу каралмаган иде булса кирәк. 

Шукннан соң куелган максатны, өлешчә булса да, “Мәгариф” 

ассоциациясе аша тормышка ашырырга ниятләдем. Чакырылачак Милли 

Мәҗлес корылтаена зур өметләр багладым. Әмма корылтайны чакыру 

инициативасы сул көчләр кулында булса да, аны оештыручылар (Зәки 

Зәйнулла, Әмир Мәхмүд, Габделбәр Фәйзерахман) без тәгъдим иткән милли 

үзбилгеләнү идеясеннән шактый ерак тордылар. Алар беренче урынга 

хакимияткә килү максатын куйдылар. Потенциаль мөмкинлекләре, 

профессиональ эзерлекләре булмаса да, хакимияткә килгәч бар проблемаларны 

да хәл итәчәкбез дип фикер йөрттеләр. Ә без исә “өсләр”не көчәйтмәс өчен 

үзара каршылыкка бармадык һәм Милли Мәҗлесне төзүгә ирештек.  

Мин исә, Милли Мәҗлестә мәгариф һәм мәдәният комиссияләрен 

җитәкләп, куйган максатларга эш барышында ирешербез дигән фикердә 

тордым. Милли үзбилгеләнү идеясен тормышка ашыру максатында өч фәнни-

практик конференция үткәрдек. 

Әмма рәсми хакимият, аларга ияреп эш итүче ТИҮнең өске катламы бу 

конференцияләрдә кабул ителгән нигезле фәнни-практик эшләнмәләрне 

күрмәмешкә салышты, халыкчанлык принциплпрыннан ерак торучы, матди-

социаль максатларны рухи-этник кыйммәтләрдән өстен куеп, ришвәти сәясәтен 

дәвам итте. 

Нәтиҗәдә без халкыбызның рухи һәм гамәли потенциалын тулысынча 

ача алмадык, аңа тиешле юнәлеш бирмәдек. Йөз елга бер килә торган 

мөмкинлекне кулдан ычкындырдык. Бар сәләтебезне, көчебезне, рухи һәм 

матди мөмкинлекләребезне, ун сумыбызның тугыз сумын динебезне кайтару, 

иманыбызны яңарту, телебезне сафландыру, гореф-гадәтләребезне торгызу, 

мәгърифәтебезне, мәдәниятебезне күтәрүгә юнәлтү урынына, бер-бербезне 

уздыра-уздыра, талый-талый, батыра-батыра миллионнарга төшеп хан 

сарайлары салырга, чит илләрдән шәхси лимузиннар кайтарырга, затлы 

туннарга төренергә, кыйммәтле йорт җиһазлары, видик, теликлар юнәтергә, чат 

саен аракы, сагыз, хәтта тән белән сату итү кәсебенә керештек. Татарның 

түмгәк-түрәләре, куштан кәсәбәчеләре дәүләт тотып торган урыстан болайрак 

котырды. Хезмәт халкы меңәрләп бөлгенлеккә төшкәндә, эш хакы айлар буе 



тоткарланганда, Татарстан җирендә салынган һәр биш коттеджның дүртесе 

татар түрәләренеке булды. Котырынып, шашынып баю ваба чире чорындагы 

туйга әйләнде. Урласаң урла, таласаң тала, тик саф милләтче һәм хак мөселман 

гына булма. Суверенитет, милли яңарыш идеяләре комсызлык, хөсетлек 

пычрагына салып тапталды. Шуның нәтиҗәсе буларак, гади халык алдында 

азатлык, суверенитет идеяләре рухи һәм социаль мәгънәләрен югалтты. Милли 

хәрәкәтнең элитар катламы да асылда хакимияткә килүнең, “хуҗа” булуның 

шушы матди-социаль якларын гына күрде. Аларның миллилеге социал-

этнократия югарылыгыннан ары китмәде. 

Инде уйлап карагыз, милли яңарыш, дәүләт төзү кебек олы максатларга 

ирешерлек галәми һәм табигый көч бездә бар идеме? Минемчә, юк иде. Бу көч 

дистәләгән, хәтта йөзләгән еллар буена, Мәскәү кушуы буенча, урыс татарлары 

тарафыннан бетерелеп килде. 

Суверенитетның сәяси, хокуки, социал-икътисади, рухи-этник 

якларының берсе дә реаль гәүдәләнеш тапмагач, милли яңарыш процессы 

тукталып, кире хәрәкәт ала башлады. Шуңа күрә милли хәрәкәтнең сул һәм уң 

канатлары арасында каршылык тагы да кискенләште. Татар иҗтимагый 

үзәгенең өченче корылтаенда бу каршылык үзенең иң югары ноктасына килеп 

җитте. Нәтиҗәдә уң көчләр БТИҮ җитәкчелегеннән читләштерелде. Үзәкнең 

рәисе итеп азатлык хәрәкәтенә шактый өлеш керткән, үзенең кыюлыгы белән 

уңнар файдасына җитди сәяси капитал туплаган ТИҮнең Чаллы бүлеге рәисе 

Зиннур Әһлиуллин сайланды. Әлбәттә, Зиннурның, гади эшче буларак, үзләрен 

дөньяның кендеге итеп санаган Казан куштаннары (Мәккә кяферләрен искә 

төшерик) арасында эшләү өчен җитәрлек әзерлеге булмаса да, хәрәкәт 

җитәкчеләренең хыянәтен, татар зыялыларының сәяси битарафлыгын исәпкә 

алганда, килеп туган реаль шартларда бердәнбер лаеклы шәхес иде.  

Шулай итеп, Милли Мәҗлестән соң ТИҮ дә “суллар” кулына күчте. 

Әмма рәсми хакимияттән фатиха алып эш иткән “уңнар” бирешергә 

теләмәделәр. Алар корылтай карарларын инкарь иттеләр. Марат Молековның 

“почетлы президент” кына булып калуы белән килешсәләр дә, асылда 

Зиннурның вәкаләтләрен танымадылар. Үзәкнең мөһерен дә, исәп-хисап 

счетын да, эш кәгазьләрен дә, милкен дә аңа тапшырмадылар. Әкренләп 

бойкотка күчтеләр. Сул көчләрнең төп терәге Чулман арты булганлыктан, 

Казан төбәге милли хәрәкәтенең кыйбласызлыгыннан, зыялылыарның сәяси 

сукырлыгыннан, галимнәрнең тәкәбберлегеннән, Зиннур Татар иҗтимагый 

үзәге эшендә сыйфатый борылыш ясый алмады. Шул форсаттан файдаланып, 

уң көчләр Зиннурның сигез ай буе тузанланып яткан бер “экстремистик” эшен 

казып чыгарып җинаять эшен кузгаттылар һәм өтермәнгә тыгуга ирештеләр. 

Яңадан-яңа “җинаять” табып, берничә суд утырышы үткәреп, шартлы рәвештә 

хөкем итеп (никадәр мәкерлек!), сәламәтлеге начарланган хәлдә, җанын телеп, 

гаделлеккә өметен какшатып иреккә чыгардылар. Шушы “җиңүдән” 

канатланып, 1993 елның август аенда уңнар төркеме үз тарафдарларыннан 

торган, вәкилләре 70-90 кешедән артмаган, чираттан тыш “корылтай” җыеп, 

Зиннурны рәислектән мәхрүм иттеләр һәм ТИҮ башына яңадан иске идарәне 

кайтардылар. Әлбәттә, Рәсәй буйсынуында булган Татарстан юстиция 



министрлыгы да, урындагы оешмаларның фикерен ачыкламыйча, моны хокуки 

яктан теркәп куйды. 

Әмма законлы рәвештә идарәгә килгән “сул” халык канаты моның белән 

килешә алмады. 1993 елның декабрь аенда ТИҮнең чираттагы IY корылтаен 

җыйды. Корылтайда татарлар яшәгән барлык төбәкләрдән тулы вәкаләтле 600 

дән артык вәкил катнашты. Зиннур Әһлиуллинның ТИҮ рәислегеннән китәргә 

теләк белдерүе сәбәпле, мине аның урынына тәкъдим иттеләр. Алдан килешү 

буенча, Корылтай минем Платформамны кабул иткән очракта ТИҮ рәислегенә 

ризалыгымны биргән идем. Аның эчтәлегенә тукталып тормыйм. Ул 

матбугатта татар һәм урыс телләрендә күп мәртәбә дөнья күрде.  

ТИҮ җитәкчелегенә килүемнең төп сәбәбе түбәндәгедән гыйбарәт иде. 

Милли хәрәкәткә катнашу дәверендә туган, концептуаль һәм фәнни яктан 

эшләнгән, әмма әлегә кадәр уң һәм кайбер сул көчләр тарафыннан кабул 

ителмәгән милли үзбилгеләнү һәм дәүләт буларак оешу принципларын гамәлгә 

кую. Моңа, беренче чиратта, динебезне кайтару, тарихи тирәнлеккә һәм 

бүгенге фәнни югарылыкка корылган мәгариф аркылы ирешү, ягъни, башта 

халкыбызга рухи-этник хиссият белән сугарылган эчке яшәеш сәләтен кайтару 

һәм, әкренләп, фетнә чыгармыйча, бербөтен Ауразия киңлегендә тугандаш 

халыклар теләктәшлегендә милли дәүләтебезне торгызу.  

Корылтай вәкилләре саф халыкчанлык принципларына корылган бу 

сәясәтне тулысынча тирән аңлап, ихлас күңелдән кабул иттеләр. Аларны эчке 

инануга корылган милли кардәшлек хисе берләштерде. Ник бер 

аңлашылмаучанлык тусын. Мондый рухи күтәренкелек ТИҮнең беренче 

корылтаенда гына булгандыр. Мин бертавыштан Бөтентатар иҗтимагый 

үзәгенең президенты итеп сайландым. Корылтай куйган максатларга ирешү 

өчен бар көчемне куячагымны раслап, Коръән тотып ант иттем. 

Әмма теләсә нинди шартларда да “китмәскә” дигән боерык алган “кесә” 

милләтчеләре бу корылтайны танымадылар. Мәгълүмат чаралары аркылы аңа 

яла яга башладылар. “Каралардан” “почетлы президент” исеме алган Марат 

Мөлеков Татарстан Югары Советы депутаты Алексей Колесник белән 

телевидениеда оештырган махсус әңгәмәсендә корылтай делегатларын 

экстремистлар дип атады. Ә бит Колесник милли хәрәкәтнең башында ук аңа 

катнашучыларны фашистлар белән тиңләде. Татарстан 30 нчы еллардагы 

Германияне хәтерләтә дип чыкты. Башлангыч партия мәктәбе, политзанятиеләр 

югарылыгында фәлсәфи белем алган Колесник акыл сатып, безне Нитще, 

Шопнгауэр иярченнәре дип атады. Бу бөек шәхесләрнең хезмәтләрен тотып та 

карамаган “халык вәкиле” ничек инде татарның милли ихтияҗын аңлый алсын. 

Татарны бар эчке хиссияте белән яратмаган Колесникның фикере танылган 

милләтче Молеков фикере белән тәңгәл килүен ничек милли хәрәкәт фаҗигасе 

дип атамыйсың. Хәер, Зиннурны өтермәнгә тыккач та, Мөлеков “дустанә” 

Рәсәй телевидениесенә шундый ук рухтагы иртервью биргән иде. 

Кызганыч ки, безнең зыялыларыбыз, хәтта милләтпәрвәрләребезнең 

мондый тайпылышлары очраклы хәл түгел. Эчке хиссиятләре белән милләтче 

булсалар да, матдәви-социаль калыпта формалашкан аңнары аларны ялгыш, 

хәтта зарарлы юлга этәрә. 



Шул уңайдан Марат Мөлековның 1988 елда (Татар иҗтимагый үзәге 

оешкан чорда!) дөнья күргән “Деятельность большевиков по укреплению 

социалистической законности в первые годы советской власти” (исеме нинди 

бит әле!) дигән монографиясендәге кайбер өзекләргә игътибар итик: 

“В критический момент для Советской власти ... голову подняли 

татарские контрреволюционные силы. 

Реальной угрозой Советской власти в Поволжье явилось Харби шуро 

...  Апогеем деятельности Харби шуро явилась “Забулачная республика”. 

“Забулачка” была не чисто татарским буржуазно-националистическим 

путчем. Она имела тесную связь с Украинской радой, туркменскими 

автономистами, чувашскими и другими националистами”. 

Ягъни, менә тагы бер пассаж: 

“ ... порой недооценивали национальные моменты. Часть 

великодержавно настроенных деятелей никак не хотели согласиться с 

принципом самоопределения наций и , наоборот, некоторые 

“самооопределившиеся” стремились взять полностью бразды правления в 

свои руки ... “.  

Менә хәзер дә “Мәгариф” ассоциациясе татар мәгарифе эшен үз кулына 

ала дигәч, “кесә” милләтчеләренең коты очты. Милли Мәҗлес турында әйтмим 

дә инде. Аңа каршы бөтен урыс татарлары күтәрелде. Көтүчедән президентка 

кадәр. Милләтнең үзлегеннән яшәп китә алуына алар ышанмады. 

Монографиядән тагы бер өзек: “20 января 1918 года СНК издал 

“Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах”. 

Приверженцы религии встретили декрет в штыки. Контрреволюционные 

силы также вступили в защиту церкви. В губернии началось движение в 

защиту религии, а в действительности это были нападки на позиции 

большевистской партии ... 

Не осталось в стороне и мусульманское духовенство ... 

Были применены меры принуждения и наказания ...”. 

Мондый “принуждение” һәм “наказание”ләрнең нәрсә икәнлеген татар 

халкы яхшы белә. 

Тикмәгә генә корылтай халкыбызның милли идеологиясенең бер 

баганасы итеп исламны кабул иткәч, социал-милләтчеләр моңа да үзләренең 

тискәре мөнәсәбәтләрен белдермәделәр. Татарның барлык матбугаты диярлек 

безне керәшеннәрне һәм төбәкнең башка халыкларын куркытуда гаепләде. 

Иманга кайтуыбызны ТИҮ бәдрәфендә комган булдырудан башларга кирәк 

дигән фикеремә каршы, “Татарстан яшьләре” гәзите мине милләтебезне комган 

дәрәҗәсенә төшерергә тырышуда гаепләде. Баксаң, бу фикерне гәзиткә “кесә” 

ТИҮ нең бер җитәкчесе җиткергән икән. 

Ислам идеологиясенә тирәнрәк кереп киткәч, шул ук көчләр мине 

фундаментализмда гаепли башладылар. Чөнки Рәсәй караһруһчылары 

тарафыннан “панисламизм”, “пантюркизм”, карачкысына “ислам 

фундаментализмы”, “мөселман экстремизмы”, “агрессив милләтчелек” 

төшенчәләре өстәлде. Инде урыс татарларына шуңа яраклашырга кирәк иде. 



Ә бит милли хәрәкәтнең генә түгел, бөтен татар халкының бар фаҗигасе 

шунда ки, безнең яшәү рәвешебезнең асылын, әйтеп үткәнемчә, матди-социаль 

кыйммәтләр тәшкил итә. Татарга хас булган “үземнеке үзәктә” үтә эгоистик 

фәлсәфә рухи-этник кыйммәтләрнең зәгыйфьләнү чорында милләтнең 

берләшүенә  төп киртә булып тора. Рухи-этник тамырдан аерылу сәбәпле, без 

бик тиз социаль өстенлекләргә мөмкинлек бирә торган тәгълиматларга ябыша 

башладык. Инде унҗиденче елга кадәр үк рәсми хакимият тарафыннан идарә 

ителгән өске катлам руханиларыбыз хак динебезне матди-социал уңышка 

ирешү коралына әйләндерә башладылар һәм ислам рухына каршы килгән 

социаль гаделсезлекне тирәнәйтүгә шактый өлеш керттеләр. Руханиларда 

диннең гәүдәләнешен күргән гади халык әкренләп аннан читләшә, Аллага 

ышанычын җуя башлады һәм социал-атеизм баткагына кереп батты. Күпме 

изелеп тә мәкер сеңмәгән халык ничек итеп империянең мәкерле сәясәтен 

сиземли алсын. 

Шулай итеп диннең илаһи асылына, гыйльми тирәнлегенә төшенеп 

җитмәгән, әмма социаль гаделсезлек белән килешә алмаган татар 

социалистлары катламы барлыкка килде. Шуларның иң күренеклеләре Хөсәен 

Ямашев, Мулланур Вахитов, Мирсәет Солтангалиев, Галимҗан Ибраһимов һ.б. 

үктәбер инкыйлабын тудыручыларның иң алдынгы сафларында булдылар. 

Боларның миллилеге дә социалистларча булды. Милли мәсьәләгә дә алар 

сыйнфый каршылыклар призмасы аша карадылар. Моңа нигез дә юк түгел иде. 

Чөнки социаль бүленешне тирәнәйтүдә татар милли буржуазиясенең (бүгенге 

тел белән әйткәндә, татар номенклатурасының) дә өлеше шактый булды. 

Асылда, тегеләрнең дә, боларның да фикер сөрешендә һәм яшәү рәвешендә 

социаль кыйммәтләр өстенлек итте. Элитар төркем дин, милләт битлеге 

астында үз мәнфәгатьләрен алга сөрсә, революцион социалистлар социал 

гаделлек идеяләрен рухи-этник кыйммәтләрдән аерып эш иттеләр. 

Беренчеләрен шартлы рәвештә ришвәти, икенчеләрен ихлас социалистлар дип 

атарга була. Шәхси яктан икенчеләре беренчеләреннән күпкә намуслырак, 

әлбәттә. Әмма татарның рухи-этник кыйммәтләрен нигезгә алып эш иткән 

катламы гына милли бәйсезлеккә ирешүнең төп гаранты була ала иде. Бу 

катламны Шиһабетдин Мәрҗәни, Ризаэтдин Фәхретдин, Галимҗан Баруди, 

Исмагыйль Гаспарлы, Гаяз Исхакый, Садри Һәм Һади Максудилар, Фатих 

Әмирхан, Йосыф Акчура кебек шәхесләр тәшкил иттеләр. 

Ришвәти (монафыйк) социалистлар беркайчан да милли азатлык 

көрәшендә сизелерлек роль уйнамадылар. Нигездә, “көтү”, яраклашу 

позициясендә тордылар. Вакытында көчлеләр ягына авышып, “җиңүче” 

тәгълиматка ияреп, инициативаны үз кулларына алып иҗтимагый процессны 

иярләргә, хакимияткә килергә тырыштылар. Нигездә, моңа ирешеп тә килделәр. 

Чөнки ихлас социалистлар да, рухи-этник шәхесләр дә мәкерле ришвәти сәясәт 

корбаны булдылар. Ихлас социалистларның фаҗигасе шунда ки, алар урыс 

бльшевизмының коммунизм, атеизм, социаль гаделлек, милли тигезлек 

идеяләрен ришвәти файдаланып, изелгән милләтләрне, бигрәк тә 

мөселманнарны, төп берләштерүче көч булган диннән аерып, буржуаз 

милләтчелектә гаепләп, сыйныфый каршылыкка китереп, автономия дигән 

ялган дәүләтчелек аркылы милләтне кырыкка бүлеп, таркалу дәрәҗәсенә 



җиткән Рәсәй империясен саклап калуны максат итеп куйганлыкларын 

аңламадылар. Урыс большевикларының коткысына бирелеп Милли Мәҗлесне 

таркаттылар, Идел-Урал дәүләтен, Болак арты республикасын юкка 

чыгардылар, барлык татар-мөселман органнарын бетерделәр, мәчетләрне 

җимерделәр, милли мәгарифне туздырдылар. 

Мирсәет Солтангалиев хәтта боларны эшләүне үзенең революция 

каршында зур хезмәте дип атады. Мисалга аның 1919 елның 27 августында 

Ленинга язган аклану хатыннан өзек китерәм: “Дорогой Владимир Ильич! Я - 

один из главных инициаторов и активных борцов с мусульманскими и 

буржуазно-соглашательскими организациями в Советской России. 

Ликвидация Всероссийского мусульманского национального Совета 

мусульман внутренней России в момент, когда они все угрожали 

превратиться в активных противников большевизма - вот моя основная 

заслуга перед революцией”. 

Ә иң аянычы шунда ки, татар социалистлары һәрвакыт бу революцион 

гамәлләрендә урыс большевикларыннан да алда бардылар. Чөнки һәрдаим 

милләтче мөһерен сугудан курыктылар. Шул ук Солтангалиев Милли шура һәм 

Милли Мәҗлесне бетерүне үзәк хөкүмәтнең казанышы итеп түгел, ә үзенең 

фидакарь эш нәтиҗәсе итеп саный: “... декреты об их упразднении были 

иданы лишь после совершившегося факта, когда уже восставшая против 

большевизма и социальноой революции мелкая и крупная буржуазия 

была окончательно раздавлена”. 

Солтангалиевның 1919, Мөлековның 1988 елгы фикер гамәлләре нинди 

ошаш! Хәтта күренекле тарихчыбыз, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма 

комитеты рәисе Индус Таһиров та шушы хаталардан котыла алмаган. 

“Алтын Урда“ гәзитенең 1995 ел 6 санында аның кайбер хезмәтләренә 

күзәтү ясалган. Анда мондый юллар бар: “Кулыбызда “Революционная 

борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале” 

дигән китап. Аның өчен Мәскәүнең Аттестацион комиссиясе китап  

авторы И.А.Тагировка тарих фәннәре докторы исеме биргән ... 90-биттә 

автор үз фикерле, кыю һәм чын тарихчылар турында “возвеличивали 

прошлую историю Золотой Орды” дип гаепләп китә, ә бөек Садри 

Максудине болай дип яңаклый: “... среди татарских националистов 

громче всех кричал Садри Максудов. Его верной опорой служили 

татарские меньшевики Ибр. Ахтямов и Г. Терегулов”. Бүген исә Индус 

Таһиров Максуди турында менә болайрак яза: “Күп еллар буена аның 

йөзендә дошман образы тудырып килделәр” (“Ватаным Татарстан”). 

Әйтерсең әллә кем тудырып килгән бу образны, шул ук И. Таһиров үзе 

түгел! Югарыда телгә алган хезмәтендә И. Тагиров Гаяз Исхакый 

әсәрләре турында: “... литературные писания Г. Исхакова, его приторные 

до тошноты мелодрамы ...” дип кенә җибәрә. Исхакыйның иҗатын ул 

“националистическая и по существу антинародная культура” дип бәяли. 

Инде “үзгәртү чоры” башлангач, 1987 елда И. Таһировның “Дорогой 

свободы и братства” дип аталган китабында олы милләтпәрвәрләребез 

турында тагын да оятсызрак, зур күсәк тәнкыйтенә дучар була. 



Комментарийларсыз гына цитаталар китерик. Китапның башында ук 

автор милләтебезне саткан, Казанны канга батыруда катнашкан Шаһгали 

турында җылы сүзләр әйтергә, аның кабәхәтлеген акларга тырыша. 

Имеш, “он был сторонник мирного присоединения Казани к Москве”.  (Бу) 

хезмәтендә И. Таһиров олы шәхесләребезне болай бәяли: “И. Гаспринский,  

Г. Баруди - матерые националисты”, Һ. Атласи исә - “мелкобуржуазный 

историк” икән! Автор үзе әйткәннәренә терәк итеп жандарм 

документларын китерә: “Буржуазные националисты пытались доказать 

исключительность татар и воспитать ненависть ко всему русскому. Таким 

был Г. Исхаков, “отличавшийся крайней озлобленностью ко всему 

русскому и готовностью на все преступления” (ГАУО, ф. 855, оп. 1) һәм 

шуңа ияреп, 127 биттә И. Таһиров болай дип нәтиҗә ясый: “жандармская 

характеристика одного из националистов было недалеко от истины”. 

И.Р. Таһиров болар белән генә чикләнми, китабының 221-битендә 

Садри Максудины Өфедә Мәҗлестә ясаган чыгышы өчен “возбудить 

ненависть ко всему русскому” дип гаепли”. 

 Кызганыч ки, бүгенге күпчелек зыялыларыбыз зур урыннарга абруйлы 

исем-дәрәҗәләргә шундый юллар белән ирешкәннәр. Минем кулымда аларның 

дистәләгән монографияләре, “фәнни” хезмәтләре. Укып карасаң, чәчләрең үрә 

торыр. Халык, әлбәттә, аларны укымый. Кем икәнлекләрен белми. Күсәкнең 

авыр башы һаман да шул, бернинди шартларда да нәфескә иярмәгән хак 

милләтчеләргә, чын көрәшчеләргә  төшә. Һәръяклап, астан да, өстән дә. Хәер, 

өскә үрмәләүнең башка юлы да юк иде. Әмма татарга аңардан җиңелме? 

Мондый шәхесләр милләтне, чын мәгънәсендә, азатлыкка чыгарырга 

сәләтлеме? Элекке олуг шәхесләребезне тиргәп, бүгенге көрәшчеләргә лаеклы 

бәя бирә алырлармы? Әлегә андый талпынышлар күренми. Киресенчә йөз 

чөерү мисаллары күбрәк. 

Әлбәттә, кичәге һәм бүгенге Солтангалиевларда татарны бетерү нияте юк 

иде. Бары үзләренең нәфесләрен, шәхси амбицияләрен иярли алмаганлыктан, 

татарны юк итүне максат итеп куйган урыс хакимиятенең мәкерле тозагына 

эләктеләр. Хәтта Шаһгали дә урыс ярдәменә татар мәнфәгатьләреннән чыгып 

таянды. Ә асылда төп максаты - Казан тәхетенә кайту иде. 

Урыс большевиклары изелгән халыкларның иң изге өметләрен өзеп, 

бөтен мәмләкәткә тоталитар диктатура урнаштыруга ирешкәч, ихлас 

социалистлар үзләренең хаталарын аңласалар да, инде соң була. Каршылык 

күрсәтә башлагач, “халык дошманнары” сыйфатында үлемгә дучар ителәләр, 

концлагерьларга озатылалар. Урыс ришвәти социалистларының бу “рәхмәте” 

тарихта күрелмәгән геноцидка әйләнә. Милли азатлык хыялы белән 

революциядә катнашу зур җинаять дәрәҗәсенә күтәрелә. 

Патша хөкүмәтенең дә бит Пугачау яуларына каршы паталогик нәфрәте, 

беренче чиратта, бу фетнәнең изелгән халыкларның милли бәйсезлек өчен 

көрәшенә әверелүе белән бәйле иде (Вахит Имамов. Сәет батыр. 1994). 

Милләтебезнең рухи-этник шәхесләренә тагы да кыенга туры килде. 

Аларга каршы урыс социалистлары да, татар социалистлары да көрәште. 

Нәтиҗәдә, уңына-сулына карамыйча, татарның барлык намуслы кешеләре юкка 



чыгарылды. Революциядә исән калганнарын Сталин зинданнары йотты. Күп 

кенә олуг зыялыларыбыз чит илләргә күчеп китәргә мәҗбүр булды. Хакимият 

дилбегәсен үз көннәрен көтеп яткан ришвәти социалистлар эләктерде. 

“Җиңүче” коммунистик, атеистик тәгълимат та ихлас социал эчтәлеген җуеп, 

алар кулында ришвәти сәясәт коралына әверелде. Ришвәти руханиларның һәм 

ришвәти милләтчеләрнең варислары ришвәти коммунистлар җәмгыяте 

төзеделәр. Рухи-этник кыйммәтләрне җимереп, социал гаделлек принциплпрын 

игълан иткән коммунистик идеяларне дә гадәтенчә пычратырга тотындылар. 

Нигә кирәк иде соң үткәннәрне шулай җентекләп тикшерү? 

Чөнки тарих искиткич төгәллек белән кабатлана. Алдауга, мәкергә, рухи, 

милли, социаль изүгә корылган ришвәти сәясәт унҗиденче елдагы кебек үк 

Рәсәй империясен яңадан таркалу дәрәҗәсенә китереп җиткерде. Ришвәти 

сәясәтчеләр коммунистик-атеистик тәгълиматтан җитәрлек туклангач, инде 

көче бетеп кирәге калмагач, аннан котылу ягын карый башладылар. Башта 

саклык белән генә вакытлыча әгъзалыкларын туктатакан булдылар. Аннан соң 

дәшми-тынмый гына обком секретарьлекләреннән ваз кичеп Югары Совет 

рәисләре, президентлар, губернаторлар булып киттеләр. Райком секретарьләре 

администрация башлыкларына әйләнделәр. Фәнни коммунизм, атеизм 

кафедрасы мөдирләре социологик “эзләнүгә” күчтеләр, кайберәүләре диндар да 

булып киттеләр, хәтта хаҗга сәяхәт кылдылар. Партком секретарьлары, авыл 

советлары рәисләре мәчетләргә имамнар булып урнаштылар һәм ришвәти 

социалистларның мәңгелек хакимияте өчен әллә Алладан, әллә иблистән ярдәм 

сорарга булдылар. 

Аларга турылыклы хезмәт иткән комсомол җитәкчеләре исә төрле 

фондларны, ассоциацияләрне, акционерлык җәмгыятьләрен иярләделәр. Хәләл 

мал җитештерү һәм табу урынына ришвәти базар мөнәсәбәтләрен 

урнаштырдылар. Буржуйларны тиргәп карьера ясаган байбәтчәләр тегеләрдән 

дә болайрак ришвәти мал туплый башладылар. 

Әлбәттә, милли хәрәкәт тә читтә калмады. Рәсәйдә тоталитаризм 

богаулары бушаган арада аңа берникадәр иркенлек бирелде. Рәсми хакимият 

югарылыгына үрли алмагач, кайбер ришвәти социалистлар милли 

“каһарманлык” күрсәтә башладылар. Җирле хакимият моңа бик мөккибән 

китмәсә дә (Рәсәй ничек бәяләр бит әле!), табигый процесска ачыктан-ачык 

каршы бара алмадылар. Урыс әйтмешли “черт с чем не шутит” дигәндәй, 

империянең таралу ихтималы да юк түгел иде. Ул вакытта хак милләтчеләр 

көчәеп китеп, хакимиятне үз кулларына төшерүләре дә бар иде. Шулай булгач, 

милли хәрәкәттә дә үз кешеләрен булдыру максатка ярашлы дип табылды. 

Нәтиҗәдә, әйтеп үткәнемчә, гомер буе КПСС тарихы, фәнни коммунизм 

укыткан, империягә турылыклы хезмәт иткән ришвәти милләтчеләр милли 

хәрәкәт башына менеп утырдылар. Аларның милли, хәтта дини терминология 

белән эш иткән, әмма асылда социал-атеистик, социал-мәҗүсилек рухында 

тәрбия алган үз идеологлары да барлыкка килде. Чын рухи-этник һәм 

халыкчанлык рухында формалашкан милләтчеләрне алар төрле юллар белән 

кимсетергә, милли хәрәкәттән читләштерергә тырыштылар. Әлбәттә 

колониализм шартларында эшләргә берникадәр тәвәккәллек тә кирәк иде. 

Чөнки империя тарихын белгән сәясәтче, Рәсәйнең кризистан чыга башлавы 



белән милли ирекнең иртәме-соңмы чикләнәчәген, ахыр чиктә аның юкка 

чыгачагын белеп эш итте. Бигрәк тә моны турыдан-туры Рәсәй дилбегәсе белән 

идарә ителүче рәсми хакимият яхшы аңлый иде. Ул ришвәти социал-

милләтчеләр аркылы бер генә мизгелгә дә милли хәрәкәттә барган 

процессларны контрольдан ычкындырмады, һәрдаим чигенергә әзер торды 

“Хуҗалар” каршындагы җаваплылыктан куркып, аңа үсеп җитәргә, тамырга 

китәргә ирек бирмәде, киресенчә, өстән сигнал булуга аны ботарлап ташларга 

әзер торды. 

Шуңа күрә, империя чираттагы кризисыннан чыга барган саен, Татарстан 

хакимияте дә милли хәрәкәткә каршы позициясен кискенләштерә барды. 

Рәсәйнең җирле идарә структурасының аерылгысыз өлеше буларак, ул башкача 

эшли дә алмый иде. Альтернатив юл, бары империягә каршы бердәм көчле 

оппозиция туплау гына иде. Әмма буйсындырылган халыкларның рәсми 

лидерлары моңа сәләтсез булып чыктылар. Татарстан хакимияте исә 

инициативаны үз кулына алган булып кылынса да, империалистик идеологиягә 

каршы торырлык дөньякүләм тәгълимат тудыра алмады. Һәм моңа сәләтле дә 

булмады. Инициативаны кулдан ычкындырыга теләмәгән ришвәти социал-

милләтчеләр исә, Рәсәйнең Татарстан хакимияте аша милли хәрәкәткә ясаган 

басымын берләшү юлында түгел, хәрәкәтнең халыкчан, рухи-этник канатын 

корбан итеп йомшартырга теләделәр. Шуңа күрә дә алар Милли Мәҗлеснең 

ике корылтаена да бойкот белдерделәр. Бөтентатар иҗтимагый үзәгенең өченче 

һәм дүртенче корылтаен танымадылар, хәтта репрессив юлга бастылыр. Әйтеп 

үткәнебезчә, өченче корылтайда сайланган БТИҮ рәисе Зиннур Әһлиуллинны 

өтермәнгә тыгып, үзәкнең идарә органнарын туздырдылар. Дүртенче 

корылтайда сайланган идарәне һәм аның президентын танымадылар. Төрле 

юллар белән басым ясап капитуляциягә этәрделәр. “Тыныч юл” белән барып 

чыкмагач, көчләү юлына бастылар. Милли хәрәкәткә серле юл белән килеп 

кергән басымлы структуралар вәкиле Фәрит Уразаев җитәкчелегендәге    

яшьләр төркеме (Уразаевның шәкертләре) безне БТИҮ бинасыннан куып 

чыгарды. Бирелгән ярты сәгать вакыт эш кәгазьләрен алып чыгарга да 

җитмәде. Унҗиденче елда “Болак арты республикасын” тарату аналогиясе иде 

бу. Безнең Хәрби Шурабыз булмаганга, каршылык күрсәтә алмадык. 

Тарафдарларыбызга хәбәр итәргә мөмкинлек булмады, телефоныбызны  өзеп 

куйдылар. Ул вакыттагы кебек ук, Рәсәй милициясен һәм Рәсәй армиясенең 

татар телле отставкадагы офицерларын кулландылар. Фәрит Уразаев кууга 

дәлил итеп Рәсәй юстиция органнарының “кесә” ТИҮсен теркәү таныклыгын 

күрсәтте. Без, янәсе, законсызлар, Рәсәй тарафыннан танылмаганнар. Инде 

Солтангалиев кебек ук урыс патшасына хәбәр салырга гына калды. 

Без чыгарылган бинага сакка куелган яшь кенә бер “татар” полицае белән 

шундый әңгәмә булып алды: 

- Исемең ничек? 

- Рустик. 

- Бәлки Рөстәмдер? 

- Юк, Рустик. 

- Татар башың белән мондый пычрак эштә нигә катнашырга булдың? 

- Мин татар түгел! 



- Урысмы? 

- Юк. 

- Ә кем соң? 

- Кеше.  

- Ә нигә безгә каршы барасың? 

- Сез милләтчеләр, сугыш чыгарасыз. Азмы без сезне октябрь аенда 

дөмбәсләдек (сүз 1991 елның 15 үктәбрендә Ирек мәйданында булып узган 

билгеле вакыйгалар турында бара). Тагы дөмбәсләрбез. 

“Әңгәмә”, әлбәттә урыс телендә барды. Үз телен, үз динен, үз милләтен 

оныткан бу кыйбласыз бала, аны ярдәмгә чакырган ришвәти социал-

милләтчеләронең эчке сыйфаты иде. “Телсез” булуы һәм битлек кия белмәве 

белән генә тегеләрдән аерылып торды. Уразаевның җәза отряды да 

шундыйлардан тупланды. 

Бу очракта да ришвәти социалистлар белән люмпен-социалистлар 

берләште. Беренчеләрнең башында отставкадагы Рәсәй палкувнигы Рашат 

Сафин торса, икенчеләрне палкувник Зәки Зәйнуллин җитәкләде. Милли 

хәрәкәтнең уң һәм сул канатларында торган бу ике шәхес бер-бересенә үтә 

дошман булсалар да, бу очракта уртак тел таптылар. 

Милләт байрагы астында властька килү, соң булса да уң булсын 

дигәндәй, Рәсәй бирмәгән исем-дәрәҗәләрне яулау максаты уң һәм сул социал-

милләтчеләрне хак милләтчеләргә каршы этәрде. Милли хәрәкәтнең мәдәни-

мәгърифәти юнәлеш алуы аларның максатына элек тә туры килми иде. 

БТИҮнең (1993, декабрь) корылтае беренче урынга рәсәйчел хакимияткә 

килүне түгел, ә бәлки татар халкын рухи-этник нигездә милләт буларак 

оештыруны һәм аңа эзлекле рәвештә милли дәүләт идеясен сеңдерүне максат 

итеп куйды. Чөнки 80-90 еллар милли хәрәкәт тәҗрибәсе халкыбызның моңа 

әзер булмавын күрсәтте. Шәймиевны Сафин, Зәйнуллин, Мөлеков яки 

Мәхмүдов белән алмаштырып кына моңа ирешеп булмаячагына тәмам 

инандык. Профессиональ социалистларны бушбугаз амбициоз социалистлар 

белән алмаштыру каш төзәтәм дип күз чыгару гына булыр иде. Безнең 

палкувникларыбыз Дудаев һәм Масхадов булудан шактый ерак иделәр. Татар 

халкы да чәчән халкыннан бүген шактый аерыла. Әгәр Дудаев артында заманча 

коралланган дивизияләр һәм иманлы, нәселле чәчән халкы торса, 

Зәйнуллинның “гаскәре” усал плакатлар белән коралланган, гаделсез 

тормыштан тәмам туйган ике дистә чамасы  хатын-кыздан артмады.          

440 ел буена колониаль изү кичергән, һәр күтәрелештән соң үзенең иң 

асыл затларын, рухи-этник катламын югалта барган халыкка власть өчен түгел 

(бу төрле юнәлеш социалистлар эше), иманга кайту, илаһи мәгърифәт өчен 

көрәш беренче урында булырга тиеш иде. Бу мәсьәләдә хәтта колониаль изү 

шартларында азрак яшәгән, бүген инде чагыштырмача мөстәкыйллеккә 

ирешкән Украина, Белорусия, Урта Азия, Кавказ халыклары да империя 

сеңдергән матди-социал кыйммәтләр тозагыннан ычкына алмыйлар һәм корсак 

бәрабәренә бәйсезлек идеясен корбан итүдән дә ерак тормыйлар. 

Безнең исә хакимияттәге һәм хакимияткә омтылучы уң һәм сул 

социалистларның рухи-этник кыйммәтләрдән, халыкчанлык принциплпрыннан 

шактый ерак торганлыктан, халкыбызга территориаль дәүләтчелек тә, 



экстерриториаль милли үзбилгеләнү дә тәэмин итә алмыйлар. Хакимият 

“оҗмахы” гына аларга көрәш, хәрәкәт һәм гамәл стимулы булып тора. Чын 

милли бәйсезлек тарафдарларын әле тәрбиялисе, үстерәсе бар. 

БТИҮнең өченче корылтаенда ихлас милләтчеләр инициативаны үз 

кулларына алгач, ришвәти милләтчеләр куркуга төштеләр. Чөнки милли 

хәрәкәтнең иң асыл көчләрен үз мәнфәгатьләрендә файдалану мөмкинлеге 

бетте. Фидакарь йөрәкле Чулман арты, Чаллы егетләре, курку чиген узган чал 

чәчле апа-абыйлар артына качып “зур сәясәт” алып бару мөмкинлеге калмады. 

Ул-бу килеп чыкканда “экстремистларга” сылтау мөмкинлеге дә бетте. 15 

февральдән соң (1994 ел) рәсми хакимияткә дә кирәкләре калмагач 

“цивилизацияле” урта юл иллюзиясе дә юкка чыкты. Ә инде дүртенче 

корылтайда чын милли хәрәкәт дин, мәгърифәт, халыкчанлык курсын алгач, 

боларның көймәләре комга терәлде. Гаскәрсез генераллар, халыксыз 

“президентларның” бер генә мөмкинлеге калды - ул да булса чын милли юлны 

төрле юллар белән пычрату, шушы юлдан баручыларга яла ягу. Шулай 

эшләделәр дә. Элек тагылган “экстремистлар”, “караклар”, “урам сәясәтчеләре” 

атамаларына “фундаменталистлар”, “җимерүчеләр” дигән ярлыклар өстәлде. 

Күсәкнең авыр башы Зиннурдан миңа төште. Чөнки ихлас ниятле 

милләтчеләрне элитар социал-милләтчеләрнең ришвәти сәяси уеннарыннан 

алып чыгуда, милли хәрәкәтне табигый дин, мәгариф, халыкчанлык юлына 

юнәлтүдә мине гаепле санадылар. Бушбугаз сәясәтеннән, дөресрәге, власть 

өчен көрәшүдән баш тартуымны сәяси сәләтсезлек дип бәяләделәр. Аларга 

мәгърифәтчеләр түгел, власть алып бирүчеләр кирәк иде. 

Татар халкының милләт буларак сакланып калуының һәм үсешенең бүген 

бары тик ике ысулы гына бар. Берсе - бәйсез милли дәүләт төзү, икенчесе - 

татар халкының экстерриториаль үзбилгеләнүен милли үзидарә структуралары 

аша тормышка ашыру. Дөнья практикасында шуларның бары беренче ысулы 

гына эшли. Бүген чын мәгънәсендә милләт исеме йөртә алган, үз дәүләтләрен 

төзеп Берләшкән милләтләр оешмасы тирәсендә тупланган 200 чамасы гына 

халык бар. Үз дәүләтләре, яисә үзләренең милли үзидарә структуралары 

булмаган халыклар (аларның саны 3000 чамасы) бүгенгә теге яки бу дәрәҗәдә 

оешкан этник төркемнәр генә хасил итәләр һәм нинди генә күәткә ия булсалар 

да, мөстәкыйль халыклар эчендә эреп бетүгә дучар ителгәннәр. Кайчандыр 

дәүләтләре булып, милләт дәрәҗәсенә күтәрелгән халыклар дәүләтсез калгач та 

таркалу юлына басалар һәм тарихи яктан үзләрен милләт дип йөрсәләр дә, 

этник төркемнәргә бүленеп, ыруг-кабилә дәрәҗәсенә тәгәриләр. Тарихта иң зур 

дәүләтләрнең берсен төзегән, олуг милләт дәрәҗәсенә ирешкән татар халкы 

менә 440 елдан артык инде шундый таркалыш кичерә. Нигез ватаныбыз Болгар 

дәүләте, Алтын Урда юнәлешендә дәүләти күтәрелеш кичерсә, Казан ханлыгы 

инде аның таркалыш чорына туры килә. Иван патша яуларыннан соң без 

формаль яктан милләт булудан туктыйбыз. Дүрт йөз елдан артык дәүләт 

торгызу өчен барган көрәш милләтне торгызу көрәше булганлыктан, аның 

уңышсызлыгы безне инде милләт буларак гамәли таркалуыбызны күрсәтә. 

Алтын Урда татарлары кырыкка бүленә. Шуңа күрә, бүген милли аңыбыз да 

зәгыйфь. Без шимал төрекләренең милли аңы югарылыгыннан түгел, ә татар, 

башкорт, болгар, типтәр, керәшен, мишәр, ногай кабиләләре психологиясеннән 



чыгып фикер йөртәбез. Шуңа күрә дә БТИҮ нең дүртенче (декабрь) 

корылтаенда кабул ителгән Платформада да беренче урынга милли идеология 

мәсьәләсе куела. Аның төп баганалары булып исламчылык, төркичелек, 

халыкчанлык тора. Күргәнебезчә, татарчылык идеясе дә алга сөрелми. Чөнки 

бүген татар төшенчәсе, беренчедән, милли төшенчәдән төркем төшенчәсенә 

төшкән, икенчедән урыс тарихчылары тырышлыгы белән шималь 

төрекләренең башка этник төркемнәренә каршы куелып, империалистик 

интегратив төшенчәгә әйләнгән. Чөнки урыс милләте татарның бетүе исәбенә 

генә үрчи алган. Шуңа күрә исламчылык, төркичелек, халыкчанлык нигезенә 

корылган милли идеология шималь төрекләренең гомум дәүләтен торгызуга 

хезмәт итә. Ыруг-кабиләчелек, төркемчелек нигезендә без беркайчан да Рәсәй 

империясенә каршы торырлык көч туплый алмаячакбыз. Киресенчә, 

бүленүебезне дәвам итеп, империячел урыс халкы эчендә эреп юкка 

чыгачакбыз.   

Шуңа бәйләнешле рәвештә бик четрекле татар-башкорт мәсьәләсенә 

туктап китик. Татар-башкорт каршылыгы, беренче чиратта, рухи-этник 

кыйммәтләрне социаль кыймәтләр белән алмаштырудан килә. Бүген татарлар 

да, башкортлар да ислам, төрек берлегенннән өстен итеп биләмә (дәүләт 

түгел!), тел аерымлыгын күрәләр. Шималь төрекләрен социаль максатларга 

корылган милли сепаратизм бүлгәли. Биләмәчелек хисе халыкчанлык рухы 

белән сугарылган рухи-этник катламга түгел, ә этник аерымлык белән ришвәт 

кылучы өске катлам социалистларга хас. Уртак динебез, гасырлар сынавы 

үткән уртак гореф-гадәтләребез нигезендә генә без шималь төрекләре исеме 

астында, бер-беребезне үстереп, бер милләт булып оеша алачакбыз. Әлбәттә, 

бу процесс табигый юл белән барса гына тормышка ашачак. Урыс дәүләте 

Алтын Урда карынында барлыкка килгән шикелле, шималь төрекләре дәүләте 

дә Ауразия-Рәсәй карынында туарга тиеш. Орлык бәрәңге череп, яңасы яралган 

кебек. Ауразия-Рәсәй халыкларының экстерриториаль милли үзбилгеләнүе һәм 

этник территорияләр суверенитетының эзлекле рәвештә тирәнәя баруы, бу 

яралгының өзлексез үсеш процессы. Һәм бу котылгысыз процесс. Әмма аны 

әзерлексез килеш тизләтергә дә ярамый. Ашыккан ашка пешкән, ди халык. 

Көчләү юлыннан китсәк, беренче чиратта, төрки халыклар каны коелачак. 440 

ел көрәш дәверендә күпме шималь төрекләре каны коелган, күпме асыл, 

баһадир улларыбыздан мәхрүм булганбыз. Бүген исә үрдәкнең шулпасының 

шулпасына әйләнгәнбез. 

 Әмма көтеп утырырга да, бу процессны туктатырга, кирегә борырга 

теләүчеләргә дә ирек бирергә ярамый. Бигрәк тә ришвәти уенга әйләндерүдән 

сак булырга кирәк. 

Кызганыч ки, Берләшкән милләтләр оешмасы да бүген дә әле милли 

үзбилгеләнүне дәүләт дәрәҗәсендә генә күрә, халыкара милли хокук субъекты 

югарылыгында милләт буларак формалашуны танымый. БМО дәүләт тоткан 

халыкны гына милләт итеп таныганлыктан, барлык халыклар да үз дәүләтләрен 

булдыруны максат итеп куялар. Бу исә, үз нәүбәтендә, дөньядагы барлык 

милли һәм этник каршылыкларга җирлек булып тора. Чөнки дәүләтсез 

милләтләр, этник төркемнәр дәүләтле милләтләр арасында яшәгәнлектән, 

соңгылары беренчеләрнең дәүләт төзүенә каршы киләләр һәм моңа ватаннарын 



җимерү дип карыйлар. Ягъни Аллаһы Тәгалә тарафыннан бар халыкка биргән 

җирне үз монополияләренә әйләндерәләр һәм, нәтиҗәдә, дәүләтсез 

халыкларның җәлладларына әверелеп, аларны таркалуга, юкка чыгуга мәҗбүр 

итәләр. Шуңа күрә бу халыклар империяләрнең, этнократик дәүләтләрнең һәр 

зәгыйфьләнүеннән файдаланып, дәүләт булып аерылып чыгу ягын карыйлар. 

Чын милләтчеләр өчен бу изге гамәл булса, социалистлар өчен ришвәти гамәл. 

Иң яхшы очракта социалистлар рухи-этник халык дәүләте түгел, элитар-

этнократик дәүләт төзиләр. Бу Совет империясеннән аерылып чыккан Урта 

Азия һәм Кавказ дәүләтләре мисалында ачык күренә. Аларның социаль 

җитәкчеләре Рәсәй ярдәме белән милли җитәкчеләрне бик тиз хакимияттән 

читләштерделәр һәм этнократик юнәлештәге социаль-элитар дәүләтләр төзү 

юлына бастылар, ягъни Рәсәй империясенең җирле нөсхәсен булдырдылар. 

Мондый дәүләтләрдә милләтләр асылда рухи-этник нигездә түгел, ә 

этносоциаль принципта оешалар. Бүгенге шартларда бу дәүләтләрдә җирле 

халык белән Рәсәй йогынтысы сакланган микъдарда урыс этносы гына 

якланачак, дәүләти яклаучысы булмаган халыклар исә шушы элитар милләтләр 

эчендә эреп юкка чыгуга дучар ителәчәкләр. Шуңа күрә элекке СССР 

территориясендә яшәгән татар халкының үз дәүләте, милли үзбилгеләнүе 

булмау сәбәпле, дәүләтле һәм империячел халык эчендә юкка чыгу куркынычы 

көчәйде генә. Шулай ук Рәсәйнең үзендә дә татарга куркыныч шактый артты. 

Чөнки азиатлардан, кавказлардан, украин-белоруслардан арынган дәүләттә 

урыслар инде 50% түгел, ә 83% тәшкил итәләр. Бу ассимиляция 

потенциалының гаять дәрәҗәдә көчәюен күрсәтә. 

СССР таркалганчы союздаш республика статусы ала алмаганлыктан, 

Бәйсез дәүләтләр  берлегенә керә алмадык һәм Рәсәйнең автономиядән дә 

түбән бер биләмәсенә әверелдек. Хәтта радиодан да безне суверен дәүләт түгел, 

ә элекке автономия дип атыйлар. Ягъни, суверенитетыбыз да, автономиябез дә 

юк. Аның каравы, берникадәр вакытка безгә президентлы, конституцияле, 

гимнлы, герблы биләмә булырга рөхсәт итәләр. Чөнки бер дәүләттә берничә 

президент, берничә конституция һ.б. булмаячагын “хуҗалар” яхшы белә.  Бу 

сәяси кәмиткә иртәме-соңмы алар нокта куячаклар. Бары империянең җитәрлек 

дәрәҗәдә ныгып җитүен, Татарстан президенты аркылы, Татарстан 

конституциясе нигезендә милли бәйсезлек хәрәкәтен генә түгел, хәтта идеясын 

да юкка чыгарылуын көтәләр. Дәүләтегез булгач, нигә тагы ул милли хәрәкәт, 

янәсе. Болак арты республикасын җимерү, Милли Мәҗлесне туздыру өчен 

автономия идеясе бик оста файдаланылды бит. Хәзер дә шулай буласына 

шикләнмиләр. Милли азатлык идеясенең киң җәелә, тирәнгә китә алмавына 

алар инанды инде. Шушы идея тарафдарларының оешмаларын таркату да 

канәгатьләнерлек бара. Болар рәсми хакимият теләктәшлеге белән ришвәти һәм 

люмпен социаль-милләтчеләр кулы белән эшләнә. 

Башта дәүләтчелек идеясен җимерү процессын карыйк. Рәсми хакимият 

беркайчан да милли дәүләтчелек турында сүз алып бармады. Димәк татар 

халкының дәүләти милләт булып оешуына рәсми яктан башта ук бернинди дә 

өмет юк иде. Суверенитет идеясы исә өске катлам социалистлар мәнфәгатенә 

корылган җирле сепаратизмнан ары китмәде. Рәсәйдә дәүләт башына 

Ельцинның килүе дә моңа берникадәр этәргеч ясады. Чөнки аның 



антикоммунистик сәясәте, башлыча, элекке партноменклатурага каршы 

юнәлтелгән иде. Әмма урыс милли-патриотлары (чынлыкта, фашистлары), 

державниклары басымы астында Ельцинның социаль-шовинизм позициясенә 

күчүе, Татарстан җитәкчеләренең позициясен шактый ныгытты. Чөнки 

Татарстанда милли бәйсезлек хәрәкәтенең йогынтысы сизелерлек 

булганлыктан, Рәсәй тарафдарларының демократия битлеге астында булса да 

хакимияткә килүе шикле иде. Ә милләтчеләрнең килүен империячел даирәләр 

күз алдына да китерә алмадылар. Мондый шартларда Рәсәй өчен бердәнбер 

кулай көч, дистәләрчә еллар буе империягә турылыклы хезмәт иткән, элеккеге 

партноменклатура булды. Дөрес, бу номенклатура Гомәр Усманов исеменнән 

Ельцинга каршы чыкты, Минтимер Шәймиев исеменнән ГКЧП ны яклады. 

Милли бәйсезлекне түгел ләбаса, империяне. Номенклатура өчен көчле ягын 

каеру табигый нәрсә. Аның каравы, ГКЧП бастырылгач, Татарстан президенты 

“фетнә бастырылды” дип чыкты. “Демократларның” Рәсәй парламентын тупка 

тотуын да Татарстан хөкүмәте яклап чыкты. Халыклар хокукын яклап чыккан 

мәшһүр академик Сахаровны гүргә тыгудада да Татарстан 

партноменклатурасының өлеше шактый. 

Рәсәйдә җинаятчелеккә каршы көрәш сылтавы астында гадәттән тыш хәл 

кертү дә Татарстаннан башланды. Беренче “җинаятьче” дә табылды. Ул да 

булса БТИҮ нең рәисе Зиннур Әһлиуллин иде. 

Фикрәт Табеевның да бөек төзелешләр сылтавы белән саф татар төбәге 

Чулман артын имансызландыруын, җирен агулап, чишмә-суларын киптереп 

татар авылын корытуын һәм, ниһаять, Әфганстанда мөселманнарга каршы баш 

юлбасар булуын Мәскәү исәпкә алмый калмагандыр. 

Ә инде татар дәүләтчелеге идеясен юкка чыгаруга соңгы ноктаны куйган 

Рәсәй-Татарстан “шартнамәсе” турында әйтеп тә торасы юк. Бу хурлыклы 

документка кул куйган көн - 1994 елның 15 феврале 1552 елның 2 октябрьенә 

тиң татар халкының кара көне булды. Ә иң аянычлысы шунда ки, бу “тарихи 

документны” татарның иң “күренекле” шәхесләре яклап чыкты.  

Төп рольне монда Рәсәй (хәзер инде дөнья) агентурасы башында торган 

Василий Лихачев уйнады. Аның каршында хәтта рәсми милләтпәрвәрләребез 

Индус Таһиров, Рафаил Хәкимов, Фәндәс Сафиуллин да капитуляциягә 

бардылар.  

Лихачевның бу хезмәтенә Мәскәү тарафыннан югары бәя бирелде. Ул 

Рәсәй парламентының җитәкчеләренең берсе итеп сайланды. Ә бит бу Рәсәй 

тарихында иң караһруһ парламент. Халыкара “демократия” дә моңа югары бәя 

бирде. Аңардан Рәсәйнең Аурупа парламенты вәкиле ясадылар. Татар түрәләре 

аңламаса да, караһруһ көчләр Казанны буйсындыруның әһәмиятен аңлый. 

Татар өчен бу өченче буйсыну. Беренче - 1552 елгы буйсындыру Рәсәй 

тарихында иң зур әһәмияткә ия. Бу җиңү Мәскәү тарафыннан иң зур 

истәлекләр белән мәңгеләштерелә. Мәсәлән, Казан Мәрьям ана сүрәте, Василий 

Блаженый соборы, Казан Благовещение чиркәве һ.б. Казанны алу хөрмәтенә 

эшләнгәннәр. Бүген дә алар шул максатка эшлиләр. Икенче - 1918 елгы 

буйсындыру татарны үз дәүләтен төзү мөмкинлегеннән мәхрүм итте. Казанны 

ак чехлардан “азат” иткән Николай Ершовның көндәлегендә мондый сүзләр 

бар: “я второй русский, который берет Казань”. Мәгънәсе аңлашыла булса 



кирәк. Моңа җирлекне, әлбәттә, татар большевиклары әзерли. Беренче чиратта, 

Мулланур Вахитов һәм Мирсәет Солтангалиев. Казанны икенче кабат 

буйсындыручыларны да Мәскәү тарихы мәңгеләштерә. Башкалабызның иң зур 

һәм иң әһәмиятле урамнарның берсе Николай Ершов исемен йөртә. Анда аңа 

һәйкәл дә бар. Казанның үзәгендә, иң күренекле урында Мулланур Вахитовка 

иң зур һәйкәл тора. Аның исеменә аталган урам-мәйданнарны атап та тормыйм 

инде. Солтангалиев исә Сталинның иң якын дусты була. Моны без “халыклар 

атасының” язмалары аша беләбез. Тик “дөнья социализмына” караш кына 

аларны аера. Солтангалиев җәзага тартыла. Әмма Мәскәү рөхсәте белән бүген 

аңардан милли каһарман ясала. Казанның элеккеге Ленин мемориалы 

урнашкан мәйданга аның исеме бирелде. Тиздән мәһабәт һәйкәл дә барыкка 

киләчәк дип фараз кылына. 

  Солтангалиевның варислары 1994 ел капитуляциясен әзерләделәр. 

Казанның бу өченче буйсындырылуы да ничек югары бәяләнгәнлеген әйтеп 

үткән идек инде.  

Мондый югары бәяләү нигезсез түгел. Чөнки Рәсәй империясе Казанны 

буйсындырудан башланган һәм аның азатлыкка чыгуы белән бетәчәк тә. Әмма  

һаман да аны буйсынуда тотучылар табыла. Кызганыч ки, беренче чиратта, 

татарның үзе арасыннан. 

Сәбәп нәрсәдә соң? 

Эш шунда ки, әле 1552 елга кадәр үк татарның элитар катламы Рәсәй 

патшасына турылыклы хезмәт итте. Рәсәй һәм Кырым (гомумтөрек) 

тарафдарлары арасындагы көрәш Казан ханлыгының җиңелүенә китерде. 440 

елга сузылган азатлык көрәшендә, нигездә, гомумтөрек тарафдарлары 

катнашты һәм асылда шулар кырылып бетте. Казан үзенең мөстәкыйльлеген 

Кырымнан чыккан Гәрәйләр династиясе җитәкчелегендә генә саклый алды. 

Җиңелүгә аны Мәскәү династиясе китерде. Иван патша кулына эләккәч, 

Мәскәү тарафдарлары булган морзаларның күбесе чукынды һәм урысның 

элитар катламын тәшкил итеп, татарның кан дошманына әйләнде. Түбәнрәк 

дәрәҗәдәгеләр әкренләп Рәсәй хезмәтенә күчеп беттеләр һәм бүген дә дәүләт 

идарә структураларында, армиядә, фәндә, сәнгатьтә һәм башка тармакларда 

Рәсәйгә турылыклы хезмәт итәләр. Гражданнар сугышында да алар татар 

бригадалары оештырып, Урта Азия төрек-мөселман кардәшләребезнең азатлык 

хәрәкәтенә каршы көрәштеләр.  

Бүген исә Татарстанда шушы сәясәтне татарның ришвәти элитар катламы 

алып бара. Алар өчен Рәсәй хезмәтенә яллану, Мәскәүдән исем-дәрәҗәләр алу 

зур мәртәбә. Элек тә чукынмаган, бүген дә Мәскәү табынын яламаган иманлы 

инсаннарга Татарстанда яшәү ифрат дәрәҗәдә авыр. Алар барлык хокуклардан 

мәхрүм ителеп, социаль баскычның иң түбән басмаларына төшүне әле дә дәвам 

итәләр. Шуңа күрә дә татарның коллык боҗрасыннан чыгу мөмкинлеге һаман 

да күренми. 

Шулай да Солтангалиевләр, Вахитовлвр гонаһын бүгенге социал-

милләтчеләр гонаһы белән чагыштырып булмый. Чөнки, алда әйтелгәнчә, 

беренчеләр ихлас инанып, гаделлек максатында эш итсәләр, икенчеләр 

аларның ялгышын зарурлык дәрәҗәсенә күтәрәләр һәм шуннан чыгып гамәл 



кылалар. Тегеләре хаталарын соңыннан аңласалар да, болары аңларга 

җыенмыйлар. 

Күргәнебезчә, рәсми хакимият суверенитет уенын тулысынча Рәсәй 

сценарие буенча алып барды. Рәсәй өчен милли йөзе булмаган суверенитет 

һәряктан файдалы иде. Беренчедән, өске катлам идарәче даирәләр яңа социал 

өстенлекләр алып, империя чылбырына тагы да ныграк беректелделәр, 

икенчедән, элитар социал-милләтчеләрнең дә мәнфәгатьләре берникадәр 

канәгатьләндерелде, өченчедән, бу иң мөһиме, Ауразия буенча сибелеп яшәгән 

татарны бүлгәләү һәм Татарстаннан аеру мөмкинлеге артты. Автономия уены 

бу вазыйфаларны озак еллар нәтиҗәле башкарса да, коммунизм кәмите кебек 

үк ришвәти сәясәт көчен җуйган иде. Ә менә президентлы суверенитетның исә 

шул ук Шомбай икәнлеген беркатлы халыкка байтак аңлатасы бар. Казан 

губернасы тарафдары Сергей Гаврилов та мондый суверенитетның бербөтен 

һәм бүленмәс Рәсәйгә уңышлырак хезмәт итәсен яхшы аңлады. Чөнки 

губерналы патша Рәсәендә кимсетелеп булса да, татар бүлгәләнмичә, үз дине, 

үз мәгарифе, үз мәдәнияте, үз икътисады белән бер милләт булып яшәде. Ә без 

бүген Төмән татарларының да милли-мәдәни эшенә тыгыла алмыйбыз, чөнки 

Төмән дә Татарстан кебек үк тигез хокуклы Рәсәй субъекты. Колонизаторлар 

Шомбай турындагы татар халык әкиятен әйбәт үзләштергәннәр булса кирәк. 

Без генә үз әкиятебездән гыйбрәт ала алмыйбыз. 

Үзләрен татар, хәтта милләтче дип йөрткән хакимияттәге һәм милли 

хәрәкәттәге элитар социалистлар урыс шовинизмының көчәюе чорында, дөнья 

җәмәгатьчелегенең рухи-этник кыйммәтләргә битараф булуы шартларында, 

халыкның милли аңы нык зәгыйфьләнгән вакытта, территориаль һәм 

экстерриториаль милли үзбилгеләнүнең киң җәмәгатьчелекне инандырырлык 

формаларын эзләмәделәр, ә, башлыча, хакимиятне тоту, хакимияткә килү 

максатында уйдырма сайлаулар, референдумнар белән мавыгып, алтын 

вакытны югалттылар. Милли Мәҗлескә дә рәсәйчел хакимияткә килү 

трамплины итеп кенә карадылар. Бу гамәл барып чыкмагач, аңа бойкот игълан 

иттеләр, җәмәгатьчелектә татар халкының милли парламентына, аның 

җитәкчелегенә карата тискәре фикер формалаштырырга керештеләр. Шул 

сәбәпле күпчелек галим-голәмәләребез дә, мин татар дип күкрәк сугып йөргән 

түмгәк-түрәләребез дә, Рәсәй (Татарстан) хөкүмәтеннән исем-дәрәҗә көтеп 

яткан зыялыларыбыз да хак милли юлга баса алмадылар. 440 еллык коллык 

дәвере моның ачык мисалы. Урыс патшасы Казанны алгач та, иң беренче 

булып татар морзаларының чукынуы хакында әйткән идек инде. Үз исем-

дәрәҗәләрен, хәрәм малларын саклап калу өчен алар ата-бабадан килгән 

диннәреннән, гореф-гадәтләреннән, исем-атамаларыннан ваз кичтеләр һәм 

Мәскәү хезмәтенә күчтеләр. Аларга биш дисәтинә җир өчен иманнарын 

сатучылар кушылды. Мал бәрабәренә урыслашу, христианлашу, Алладан ваз 

кичү тоташ чиргә әйләнде. Нәтиҗәдә урыстан ким булмаган татар бүген аның 

5% ын гына тәшкил итә, ягъни 440 ел эчендә милләтебез 20 мәртәбә кимегән. 

Калган егермедән бер өлешен дә матди-социаль вирус кимерә. Бүген шундый 

хәлгә җиткәнбез ки, дөньякүләм танылу өчен урыслашу гына түгел, динебездән 

дә язу кирәк. Моны без Рудольф Нуриев, Ирек Мөхәммәддинов, Роальд 

Сәгъдиев, Фәрид Сәйфел-Мөлеков, Алисә Галләмова кебек меңләгән 



милләттәшләребез мисалында күрәбез. Без бүген урысны сан ягыннан 

арттырып кына калмадык, аның фәнен, мәдәниятен, дәүләтен үстерергә һәм 

ныгытырга хәлиткеч өлеш керттек. Урысны көчәйткән саен зәгыйфьләнә, 

баеткан саен фәкыйрьләнә барабыз. Көчләп урыска бирелгән Зөләйхаларыбыз 

соңгы сулышка кадәр иманнарын саклаганда, бүгенге укымышлы, 

“культуралы” кызларыбыз үз теләкләре белән кяферлеккә чыгып, меңләгән 

милләт дошманы тудырып ята. Егетләребез дә марҗа хезмәтенә ялланып 

кызларыбыздан калышмый. Кая киткән безнең ил агайларыбыз, алып 

батырларыбыз, үлем алдында да дошманга тез чүкмәгән милләт 

сакчыларыбыз? 1986 нчы елны “Коммунист Татарстана” журналы тантаналы 

рәвештә катнаш гаиләләрдә туган һәр 100 баланың 85 е урыс булып теркәлүе 

турында хәбәр иткән иде. Бүген бу сан 100% ка якынлаша. Хәтта мөселман-

керәшен баласы да урыс-христиан булып формалаша. Ике татардан урыс туу 

очраклары да артканнан арта бара.  

Рухи-этник хәерчелеккә төшеп, профессиональ үсеш перспективасын 

җуйган театрыбыз, әдәбиятыбыз, радио-телевидениебыз, мәгарифебез фәкать 

урыс дәрәҗәсенә “күтәрелә” алмаган, әмма манкортлашып килгән авыл 

халкына һәм шәһәрнең урыслашып бетмәгән өлкән буынына гына хезмәт итә. 

Соңгы вакытта милли юнәлештә берникадәр талпыныш булса да, 

сыйфатый үсеш перспективасы күренмәгәнлектән, укымышлы яшьләр 

арасында манкортлашу процессы тирәнәя бара, ә интеллектуаль 

мөмкинлекләре чикләнгән яшьләребез исә люмпелашу процессын кичерәләр 

һәм җәмгыятьнең җинаятчел катламын үстерәләр. 

Бу әле Татарстан шартларында. Татарстаннан читтә яшәгән татарлар 

турында әйтеп тә торасы юк. Аларның күпчелеген шартлы татарлар исәбенә 

кертергә кала. Татарстанның суверенлыгы дөнья буйлап сибелгән барлык 

татарларны якларлык дәрәҗәдә булмаса, ул милләтебезне бүлгәләү вазыйфасын 

гына үти. Бүген, мәсәлән, Рәсәй үзеннән читтә яшәгән урысларны дөнья 

югарылыгында яклый. Әлбәттә, “бишенче колонна” сыйфатында, башка 

дәүләтләрнең эчке эшенә кысылу максатында. Ультиматумнар куеп, 

гаскәрләрен чыгармаска тырышып. Әле ул БДБ ны да үз биләмәләре итеп 

саный. Ә Татарстан Рәсәй өчен колониаль биләмә. Шуңа күрә татарның 

хокукын яклаучы бернинди дәүләти оешма юк. 

Мондый шартларда без, бернигә карамастан, Милли Мәҗлес 

структуралары аша идарә ителә торган милли җәмгыять төзергә тиеш идек. 

Моңа каршы баруны, нинди генә дәлилләргә нигезләнмәсен, татар халкы 

каршында иң зур җинаять дип бәяләргә кирәк. Милли Мәҗлесне Рәсәй 

күзәтүендә булган иҗтимагый оешмага әйләндерегә тырышу, милли 

үзбилгеләнүне булдырмау  ысулы гына ул. 

“Шәһри Казан” гәзитендә (“Миллият”, 7, 20 март 1993) дөнья күргән 

“Милли Мәҗлес - тарихи зарурлык” дигән мәкаләмдә мин милли 

парламентның халкыбыз өчен никадәр зур әһәмияткә ия икәнлеген дәлилләргә 

тырышкан идем. Чөнки нинди генә декларацияләр, конституцияләр, законнар 

кабул итсәк тә, өзелеп-йолкынып, тиргәшеп-талашып, бакча-мәктәпләр, мәчет-

мәдрәсәләр ачып йөрсәк тә, дәүләт теле дигән булып, анда-монда җимереп-



ватып урысчадан калька рәвешендә татар сүзләре кертеп маташсак та, үлем 

белән тарткалашкан милләтнең агониясен озайту гына бу. 

Шуңа күрә рәсми хакимият, элитар социал-милләтчеләр тарафыннан 

Бөтентатар иҗтимагый үзәгенә, Милли Мәҗлескә, “Иттифак” милли бәйсезлек 

фиркасенә каршы алып барган сәясәт милли азатлык харәкәтенә гаять зур 

куркыныч тудырды. БТИҮ идарәсенә хөҗүм, империя суды тарафыннан 

Милли Мәҗлесне законсыз дип игълан итү, бу сәясәтнең агулы җимешләре. 

Өске катлам социал милләтчеләрнең Милли Мәҗлескә карата мөнәсәбәте 

түбәндәге факттан күренә. 

Беренче чакырылыш Милли Мәҗлескә депутат итеп Татарстан язучылар 

берлеге рәисе, Рәсәй Югары Советы депутаты Ринат Мөхәммәдиев сайланган 

иде. Моңа ул үзенең ризалыгын да, язучылар йортында Мәҗлес идарәсенә 

урын да биргән иде. Әмма Мәҗлеснең эшендә катнашмады диярлек. 

Берникадәр вакыттан соң Мәҗлес җитәкчелеге белән конфликтка кереп, 

идарәне бинадан куып чыгарды. Милли Мәҗлес Рәсәй сайлауларына бойкот 

игълан иткәч, ул үзен Рәсәй думасына кандидат итеп күрсәтте. Шуларның 

бөтенесен исәпкә алып, Ринат Мөхәммәдиев Милли Мәҗлес депутаты 

мандатыннан мәхрүм ителде. Миңа калса, Рәсәй парламентына сайлануны алай 

кискен бәяләү кирәк тә булмагандыр. Чөнки Татарстан парламенты үзе дә бит 

Рәсәй идарә структураларының региональ өлеше генә. Татарстан Рәсәй 

биләмәсе булгач, аның паламенты да мөстәкыйль була алмый. 

Әмма Ринат әфәнде Милли Мәҗлестән чыгарылгач, милли парламентны 

законлы дәүләт парламентына параллель структура дип бәяләде һәм 

хакимияткә дәгъва белдерүдә гаепләде. Димәк аның өчен Рәсәй парламенты 

гына законлы булып чыга. Ә Милли Мәҗлес татар халкының бәйсез милли 

парламенты була алмый.  

1917 елда татар большевиклары да шулай фикер йөрткәннәр һәм татарны 

икенче мәртәбә коллыкка сатканнар. Тикмәгә генә Ринат Мөхәммәдиев 

Солтангалиевне милли каһарман дәрәҗәсенә күтәрми. Чөнки аларның фикер 

йөртешләре бер - социалистларча. 

Кызганыч ки, күпчелек татар зыялыларының да фикере шундый. 1994 ел 

февраль капитуляциясен дә алар яклап чыктылар. Шул исәптән татарның 

аксакаллары да - Гомәр Бәширов, Әмирхан Еники һ.б. Меңләгән татар 

зыялылары Сталин зинданнарында череп ятканда режимны мактап Сталин 

премияләрен алып яткан, инде 95 яшен тутырып килгән Бәшировка мондый 

гамәл табигый булса, Әмирхан агага бу нигә кирәк булгандыр. 

Юк, мин атап үткән олуг шәхесләрне татарга карата дошманлыкта 

гаепләргә җыенмыйм. Киресенчә татар өчен тырышучылар дип саныйм. Әмма 

алар милли яшәешне теләсә нинди режимга яраклашуда күрәләр. Әмма 

тәүбәсез, җиһадсыз, корбансыз бернинди азатлыкның булуы мөмкин түгел. 

Җитмәсә болар, милләт бетсә дә, даһилыкка дәгъва кылалар. 

Соңгысы аеруча куркыныч. Чөнки режимга яраклашып, күп очракта иман 

сатып алган исем-дәрәҗәләре, ясалма абруйлары милли тәрәккият өчен киртә 

булып торалар. Иманлы кешеләр тудырган һәр яңа юнәлешне иярләп, үз 

калыпларына кертеп, аларны һәләкәткә китерәләр. Ә милли идарә органнарын 

еш кына лигитимсызлыкта, яисә лаексызлыкта гаепләп чыгалар. 



Тик нигә соң алар лигитим, лаеклы Милли Мәҗлес җыймыйлар? Ә бит 

шул ук Ринат Мөхәммәдиев артында 200 дән артык язучы бар. Галимнәребез, 

артистларыбыз, журналистларыбыз бихисап. Тик берәү дә кымшанмый. Чөнки 

алар Рәсәйнең милли дәүләтчелек һәм милли үзбилгеләнү идеяләре белән 

беркайчан да килешмәячәген, ихлас милләтчелек җәелә, тамырга китә барган 

саен хөкүмәтнең дә аңа басымы артачагын беләләр. Мәсәлән, Ринат 

Мөхәммәдиев мили дәүләт идеясен, патша Рәсәендә ук гамәлгә кереп барган 

экстерриториаль милли үзбилгеләнү принцибын алга сөрсә, яңадан язучылар 

берлеге рәисе итеп сайланыр идеме? Юк, әлбәттә. Башка зыялыларыбыз да 

шулай фикер йөртә. Милли юлдан китү алар өчен исем-дәрәҗәләрдән, социаль 

өстенлекләрдән колак кагу дигән сүз. 

Ришвәти милләтчеләр Әмирханов җитәкләгән Татар иҗтимагый үзәген 

тараттык, ул рәис урынбасары булган Милли Мәҗлесне бетердек дип 

горурлансалар да, аларга әле мин җитәкләгән “Мәгариф” ассоциациясе һәм 

Татар милли университеты тынгылык бирми. Чөнки хак милли хәрәкәтнең 

рухи-этник кыйммәтләрне, халыкчанлык принциплпрын нигез итеп алган 

милли идеология шунда туа, халкыбызның интеллектуаль потенциалы шунда 

җыйнала, милләтебезнең мие шунда формалаша. Моны миңа менә ике ел ярым 

инде гафу итә алмыйлар. Чөнки социалистлар белән милләтчеләр арасында 

көрәш сызыгы милли мәгариф аркылы үтә. Дөрес, социалистлар да, 

милләтчеләр кебек үк дәүләт, милләт, тел дип баралар. Әмма бу тышкы 

ошашлык кына. Болар арасында эчке каршылык гаять дәрәҗәдә тирән һәм ул 

җан белән тән тартышына бәрабәр. Атеистлар тәндә җанны инкарь иткән кебек, 

социалистлар да милләт җанын инкарь итәләр. 

Мин бу мәсьәлә буенча дистәләгән мәкаләләр яздым, конференцияләрдә, 

телевидение, радио аркылы чыгышлар ясадым, әмма социалистларның 

йөрәгенә үтеп керә алмадым. Шулай да матди-социаль чиргә бирешмәгән 

халыкның тирән катламнарында, илаһи хиссиятен җуеп бетмәгән байтак кына 

зыялыларыбызда җитди теләктәшлек таптым. Әлбәттә, элитарлашкан һәм 

манкортлашкан Казанда әле шактый эшлисе бар. Монда татар балаларының 

бары 15% ы гына туган телдә укый. Алар да татар милли мәгарифе 

традицияләрендә, рухи-этник кыйммәтләр нигезендә түгел, Рәсәй дәүләт 

идеологиясе рухында белем-тәрбия алалар. Татар мәктәпләрендә, башлыча, 

урыс теле өстенлек итә. Төрек-мөселман хиссияте, татарча фикерләү юк 

дәрәҗәсендә. Күпчелек мөгаллимнәребезнең кыйбласы урыс мохитенә 

авышкан. 

Дөрес, Чулман арты төбәге, авыл халкы белән элемтәсен шактый 

саклаганлыктан, рухи-этник яңарыш өчен өметлерәк күренә. Милли хәрәкәт тә 

бу төбәктә халыкчанлык принципларына якынрак. Әмма алга таба да сәясәттә, 

мәгърифәттә, икътисадта социалистлар хакимлек итсә, Чулман арты төбәге дә 

Казан төбәген тиз куып җитәчәк. Чөнки яшьләр авылдан китеп шәһәрдә 

төпләнә бара. Шәһәрнең иҗтимагый тормышы белән башлыча социалистлар 

идарә итә. Шул сәбәпле Чаллы милли хәрәкәте дә таркалу алдында тора. 

Боларны мин алдан күреп, бар көчемне халкыбызның рухи-этник 

яңаруына, беренче чиратта, милли мәгарифебезне торгызуга юнәлттем. Татар 

уку-укыту үзәге төзү, профессор Галим Улымбәк белән “Югары белем - туган 



телдә” семинарын, “Мәгариф” комитетын оештыру, Гомумтатар “Мәгариф” 

берлеген булдыру, Татар милли мәгарифе концепциясен, Татарстан мәгарифе 

законын эшләүдә катнашу, ниһаять, беренче Татар милли университетын ачу - 

болар барысы да шушы максаттан чыгып эшләнде. 

Милли хәрәкәткә кереп китүем дә, әйтеп үткәнемчә, шушы максаттан 

булды. Чөнки Татарстанның тыныч юл белән Рәсәй төрмәсеннән тиз генә чыга 

алмаячагын, аның җитәкчелегенең, идарәче һәм зыялылар катламының, 

нигездә, империя мәнфәгатьләренә хезмәт итәчәген аңлап, төп эшне халык 

арасында җәелдерергә кирәк таптым. 

Милли Мәҗлес, Милли идарә сыйфатындагы Татар иҗтимагый үзәге, 

аның нәзарәтләре вазыйфасын башкарачак профессиональ берлекләр, Рәсәйдән 

һәм аның урындагы структураларыннан бәйсез (мөстәкыйль) татар идарә 

органнарын тәшкил итәргә тиешләр иде. Шуңа күрә миңа сәяси 

структураларның да кайберәүләрен җитәкләргә туры килде. 

Әмма, алда тасвирлаганча, рәсәйчел рәсми хакимият бу структураларга 

көндәше итеп карады. Ир какканны ил кага дигәндәй, рәсми хакимияттән 

тукланып яшәгән түмгәк-түрәләр, күпчелек галим-голәмәләр, язучы-сызучылар 

да бу структураларга үсеп китәргә ирек бирмәделәр. Чөнки, әйтеп үткәнчә, алар 

өчен дәүләт милли яшәеш формасы түгел, ә урын-дәрәҗә, социаль өстенлекләр 

төшенчәсе генә булды. Әлбәттә, үзләренә куркыныя янамаганда, “бәйсезлек” 

өчен көрәшне җитәкләргә дә әзерләр. Бәйдән ычкынмасын өчен. Безнең 

түрәләребез Шеварнадзе, Алиевлардан ниләре белән ким. “Бербөтен һәм 

бүленмәс” империя тарафдарлары бүген “бәйсез” дәүләтләрне җитәклиләр. 

Кире җыеп алганчы. Һәрхалдә, эремиләр дә, черемиләр. Боларга Алла да бер, 

иблис тә. Власть кына булсын. 

Ә бүген рәсми хакимият фатихасы, ришвәти милләтчеләр кулы белән 

Милли Мәҗлесне, Татар иҗтимагый үзәген тарату белән берлектә, “Мәгариф” 

берлеген, Татар милли университетын җимерү бара. Дөрес, аларны бөтенләйгә 

юк итмиләр, ә тәннәреннән җаннарын гына суыралар. Вампирлар дими, ни 

дисең. Бу да бит яшәү рәвеше. 

Йомгаклап әйткәндә, бүген татар дөньясында кискен көрәш мүсбәт һәм 

мәнфи милләтчеләр арасында бара. Атаклы төрек-мөселман галиме 

Бәдиүззаман (гасырлар кешесе) Сәид Нурси бу ике төр милләтчелеккә шундый 

бәя бирә: “милләтчелек ике төрле. Берсе - мәнфи милләтчелек - исламга, 

милләтләргә, кешеләргә зарарлы булган милләтчелек, икенчесе - мүсбәт 

милләтчелек - зыянсыз, ислам белән берләшкән, исламга буйсынучан, 

кешеләргә файдалы милләтчелек”. 

Мүсбәт милләтчелек позицияләрендә татардан Муса Биги, Ризаэтдин 

Фәхретдин, Галимҗан Баруди, Шиһабетдин Мәрҗәни кебек олпат шәхесләр 

тордылар. 

Бүген мәнфи милләтчелек рәсми хакимият, мүсбәт милләтчелек 

халыкның үзеннән чыккан хак милли хәрәкәт тирәсендә оешкан. Дөрес, мәнфи 

милләтчелек тә бүген исламга ачыктан-ачык каршы чыкмый, әмма йә аның 

белән ришвәт кыла, йә милли яңарыштагы әһәмиятен чикли. Шуның белән гади 

халыкның зиһенен бутый. Нәтиҗәдә исламнан читләшүчеләр, башка диннәргә 



күчүчеләр, исламны артка сөйрәүдә гаепләүчеләр көннән көн арта. Милли 

хәрәкәт тә шушы кысаларга кереп бара. 

Сәид Нурси гомер буе төрек халкының иманы сагында торды, рухи-

дөньяви университет ачу нияте белән дәүләт җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп 

килде. Әмма дәһрилек белән агуланган төрек хөкүмәте аны 30 ел буена 

зинданда тотты. Шулай да ул сынмады, бирешмәде. Төрмәдә эремчек 

төргәкләренә җиде томнан торган, заман таләпләренә җавап бирерлек Коръән 

тәфсирен язды. Аны гамәлгә куя алмаган университетына алмаш итте. Шәхсән 

мин  Сәид Нурсиның эшен шимал төрекләре арасында дәвам итүне үземә 

максат итеп куйдым. Мүсбәт милләтчеләргә таянып, татар милли мәгарифен, 

татар фәнен, татар университетын, Коръән Кәримнең татар телендә заманави 

тәфсирен булдыру өстендә эшләячәкмен. Шуңа Алладан ярдәм сорыйм.  

Бәдиүззаман Сәид Нурсинең хезмәтләрен бүген Төркиянең барлык 

мәчетләрендә өйрәнәләр. Шуңа күрә дә Төркия дин ислам юлына чыгып, 

яңадан-яңа үрләргә күтәрелә, мәңгелек төрек дөньясының гүзәл йортына 

әверелеп бара. Иншалла, татар халкы да дин исламга кайтып, Рәсәй 

империясеннән, аның җирле иярченнәреннән арынып хак юлга басар һәм 

ислам нуры яктысында үзенең бәйсез дәүләтен төзер. 

Амин, шулай булсын !  

  

Илдус Әмирхан, Милли мәҗлеснең фән һәм мәгариф комитеты 

рәисе. 

2004 елның 27 маенда Милли мәҗлес оештырган «Милли мәгариф – 

офыклары һәм киләчәге» дигән конференциядә ясаган нотыгының тезислары. 

 

 

Милли мәҗлескә карашлар 

 

Безнең Татарстанда чагыштырмача тынычлые хөкем сөрә дияргә була. 

Ләкин бездәге «милли мәҗлес» дигән нәрсә власть өчен каты көрәш алып бара. 

Теләкләре – Югары Совет урынын алу. Президентны төшерү, хөкүмәтне 

алыштыру … Әмма барып чыкмас дип уйлыйм. Чөнки милли мәҗлеснең 

хокукый әсаслары бик зәгыйфь (халык тарафыннан сайланган орган түгел бит). 

Аннан аларның максатларын яклаучылар һәм иярүчеләр дә күп булмаска тиеш. 

Хәзерге кебек гаять авыр һәм хәвефле бер вакытта власть даулап маташуны 

мин дә аклый алмыйм. Яхшымы-начармы, шушы җитәкчеләребез татарстанда 

туклык һәм тынычлыкны тәэмин итәргә тырышалар. Димәк аларга аяк 

чалмаска, ә булышырга кирәк. Милли мәҗлескә башка эшләр дә җитәрлек. 

Халкыбызның яртысы туган теленннән аерылды, менә шул хакта күбрәк 

уйласын һәм хөкүмәтне дә кыюрак хәрәкәт итәргә мәҗбүр итсен иде. 

Әмирхан Еники, 24.10.92. 

Йолдыз Хәлиуллинга хаттан өзек. Казан утлары, №1, 2006 ел. 

 

Ринат мөхәммәдиев Социалистик Татарстан гәзитендә Милли Мәҗлесне 

хөкүмәткә параллель структура дип атада. Чөнки ул Рәсәя Отечество 



фиркасеннән Россия югары Шурасына  үзенең кандидатурасын күрсәткәннән 

соң милли Мәҗлес депутаты мандатыннан мәхрүм ителде.  

 

Аксакаллар шурасы да (Әмирхае Еники, гомәр Бәширов һ.б.) сул милли 

хәрәкәткә каршы чыкты. 1994 ел 14 февраль килешүен тәнкыйтьләп мин алар 

каршында чыгыш ясаганнан соң алар берсе дә авыз тутырып бер сүз 

әйтмәделәр 

 

Туфае Миңнуллин, Марсель Сәлимҗанов, Рәзил Вәлиевләр дә сул милли 

хәрәкәткә каршы булдылар 

 

Президент Шәймиев Кол Шәриф мәчетен ачканда хәтта шуларны әйтте: « 

Курыкмыйча әйтә алам, мин аларны юк иттем».. 

 

Фәндәс Сафиуллин утны ут белән генә сүндереп була дигән фикергә 

таянып, милли мәҗлесне  башка оешманы каршы куеп  кына бетерергә була 

диде. Шулай итеп Татар конгрессы барлыкка килде. 

 

Мөстәкыйль мәгарифкә, мөстәкыйль дингә Рәшит Минһач, госман Гәрәй 

кебек журналистлар каршы чыктылар. 

Казан, 1994 елның июль ае. 

 


