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ТАТАРЛАР: ГАМƏЛ СТРАТЕГИЯСЕ

«Татар булмасаң, кем син?» – дип мөрəҗəгать 

итə Шиһабетдин Мəрҗани миллəттəшлəренə XIX 

гасырның икенче яртысында. Аның артыннан ук, 

XX гасыр башында Гаяз Исхакый «Ике йөз елдан 

соң инкыйраз» əсəрендə замандашларын татар 

халкына ике гасырдан бөтенлəй юкка чыгу 

куркынычы янавы турында кисəтə. Бу – карусыз 

күрəзəчелек түгел, иҗтимагый үзгəреш шартла-

рында татарларны уйланырга, үз халкы хакына 

аңлы гамəллəр кылуга өндəү телəге.
Татарларга һəрвакыт үз-үзлəрен танып белүгə 

омтылыш хас булган, бу – үсеш юлларын 

билгелəүнең бер ысулы. Фикер ачыклыгы хак 

юлдан тайпылмаска, хəрəкəт юнəлешен төгəл 

күзалларга ярдəм итə. Йөз еллар элек тə шулай 

булган һəм хəзер дə - яңа дөньякүлəм үзгəрешлəр, 

кешелекнең тизлəнешле үсеше чорында да шулай 

булып кала. 
Бүгенге көндə татарлар – Россия Федерация-

сендə сан ягыннан икенче урында торучы халык. 

Җир шарында барлыгы сигез миллионга якын 

татар яши. Лəкин, тарихтан күренгəнчə, күпсанлы 

булу гына дөнья күлəмендə уңышка ирешүне 

тəэмин итə алмый. Үз халкының рухи хəзинəлəрен 

аңлы рəвештə кабул итмəсəлəр, аның килəчəгенə 

омтылмасалар, татарлар «миллəт» графасында 

рəсми билге генə булып калырга мөмкин. 
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Иң мөһим сорау - кем соң ул хəзерге татар 

кешесе? Дөньяга һəм кешелеккə əйтер сүзе бармы 

аның? Татарлар бу дөньяны яхшыртырдай идеялəр 

тудыра аламы? Заман талəплəрен үтəргə əзерме? 

Россиянең һəм дөньяның чиксез киңлеклəренə 

таралып яшəсəлəр дə, үзлəрен олы татар гаилə-

сенең бер өлеше дип санаучы миллионлаган, 

беренче карашка төрле-төрле кебек күренгəн 

кешелəрне нəрсə берлəштерə? 

***
Татар милли мəдəнияте тарихи үткəнне чагыл-

дыра һəм халыкның хəзерге асылын билгели, ə 

үткəндə һəм бүгенгедə аның килəчəк рəвешлəре 

һəм мəгънəлəре шытып чыга. Мəдəният халкыбыз-

ның тиңсез мирасын - гореф-гадəтлəрен һəм йола-

ларын, телен, акыл һəм сəнгать иҗаты үрнəклəрен 

берлəштерə. Бу хəзинə, һəрдаим яңартылып, килəсе 

буыннарга тапшырыла килə. Татар мəдəниятенең 

үзенчəлеге - аның дөньяга ачык булуы, башка 

халыклар мəдəниятлəре белəн үзара ярашып, 

«гадəт вə əхлак алмашып» үсүе. 
Татарларның милли мəдəнияте милли үзаңнан 

башка яши алмый, ə милли үзаң исə үз халкыңның 

тамырларын һəм рухи хəзинəлəрен аңлы рəвештə 

кабул итүдəн ярала. 
Татарларда тарихи һəм мəдəни процесслар 

иҗтиһадның ныклы нигезенə корыла. Хунну 

мəмлəкəте, һуннар берлеге, төрки каһанлыклар, 



Идел буе Болгар дəүлəте, Алтын Урда, урта гасыр 

ханлыклары заманнарыннан алып татарларның 

ата-бабалары дəүлəтлəр һəм бөек шəһəрлəр 

төзегəн, сəүдə юллары салган, төрки-татар 

цивилизациясенең рухи һəм сəнгати мəдəниятенең 

күренекле үрнəклəрен иҗат иткəн. Хəзерге 

татарларның нəсел тамырлары барып тоташкан 

халыкларның ике мең елга якын язма тарихы бар. 

Ата-бабалар казанышларын өйрəнү яшьлəрдə 

дөньяга киң караш тəрбияли һəм яңа буыннарны 

иҗади хезмəткə рухландыра.
Татарлар гомер-гомергə Көнчыгышта – көнба-

тыш дөньяның, ə Көнбатышта Көнчыгышның бер 

өлеше булып торган. Алар зур-зур тел гаилə-

лəренең һəм дөнья диннəренең үзара актив 

багланышлары тирəлегендə яшəгəннəр, əлеге 

цивилизациялəрнең һəркайсының табигый бер 

өлеше дə, аларның үзара диалогында тоташтыручы 

буын да булып торганнар. 
Татар мəдəнияте үзара хезмəттəшлеккə сəлəтен 

Төньяк Евразиянең байтак җирлəре Россия дəүлəте 

составына кергəч күрсəткəн. Хəзерге Россия җəм-

гыяте оешуда заман җəмгыятен барлыккка китер-

үдə татар мəдəниятенең мөһим тарихи роль уйна-

ганлыгы бүген ачык аңлашыла.  
Татарларның Россия дəүлəте хезмəтендə Ватан-

ны ныгытуга керткəн өлеше гаять зур. Күп кенə 

хəрби җитəкчелəрнең, дəүлəт эшлеклелəренең, 

галимнəрнең һəм зыялыларның нəселлəрендə 5



татарлар булган. Миллəттəшлəребез бүген дə, 

кешелек алдында торучы дөньякүлəм мəсьəлə-

лəрне хəл итүгə үз өлешлəрен кертеп, Россия 

Федерациясе икътисадының төрле өлкəлəрендə, 

дөньяның төрле почмакларында уңышлы эшлилəр. 
Татар халкының XX гасырдагы үсешендə милли 

дəүлəт автономиясе төзелү аерым урын алып тора. 

ТАССР төзелүнең 100 еллыгын билгелəп үтүче 

Татарстан Республикасы икътисад, мəдəният, 

инновациялəр, фəн-мəгариф үсеше буенча Россия 

Федерациясе төбəклəре арасында алдынгы сафта 

бара. Ул татар телен һəм мəдəниятен үстерүнең, 

татар халкының милли тəңгəллеген һəм бердəмле-

ген саклауның тарихи үзəгенə, ə меңьеллык 

башкалабыз Казан - татарларны үзенə тартып 

торучы милли-мəдəни үсеш мəркəзенə əверелде. 
Зирəк Алмыш əмирнең, шигъри фəлсəфəче Кол 

Галинең, бөек вəгазьче һəм мəгърифəтче Шиһабетдин 

Мəрҗанинең, халык күңелен кузгаткан Габдулла 

Тукайның, кыю генерал Гани Сафиуллинның, 

герой-шагыйрь Муса Җəлилнең һəм башка бик күп 

күренекле шəхеслəрнең мəңгелек образлары - 

лаеклы үткəнебезнең символлары, хəзерге һəм 

килəчəк буыннарга рухи маяклар. Алар яшь 

варислар күңелендə ата-бабалары гамəллəре өчен 

горурлык хислəре тудыра, бүгенге көндə алар 

үрнəгендə үз халкыңа фидакарьлəрчə хезмəт итү, үз 

килəчəгеңне, миллəт килəчəген яхшыга үзгəртү 

мөмкинлеген күрсəтеп тора. «Мин татармын» - 6



татар халкының бай мəдəни тəҗрибəсеннəн чыгып 

иҗади фикер йөртү формуласы ул. 
Замана талəплəре

Бүген, гомуми глобальлəшү, билəмəлəр чиклəре 

җуелу һəм күчеш агымнары көчəю, тоташ бердəй-

лек һəм цифрлаштыру шартларында, үзгəрүчəн 

дөньяда татар мəдəниятенең асылы турында 

мəсьəлə кузгала. 
Татарларның, тарихи сəбəплəр аркасында, бөтен 

дөнья буйлап сибелеп яшəве үзен сиздерə. Кайбер 

территориаль һəм милли-дини төркемнəрнең 

аерылып чыгуга омтылышы күзəтелə. Җирле 

тəңгəллеккə генə басым ясалса, өстенлекле мəдəни-

ятлəрдə «эреп югалу» котылгысыз. Аерым бер 

урындагы сөйлəм үзенчəлеклəре һəм җирле гореф-

гадəтлəр белəн мавыгу татар дөньясының бердəм-

легенə зыян китерергə мөмкин. Мондый мəдəни-

географик күптөрлелекне халкыбызның зур һəм 

уртак мөмкинлеге дип кабул итəргə кирəк. Җирле 

мəдəниятлəр байлыгы, аларның туктаусыз баг-

ланышта булуы яңа ачышларга, яңа мəгънəви 

төсмерлəр тууга нигез булып тора. 
Милли-территориаль оешмаларның зарурлы-

гын шик астына куярга маташучылар, милли 

тəңгəллек үсешен бары сəясəткə генə кайтарып 

калдыручылар, гадəттəгечə, аз түгел. 
Мондый карашлар хəзерге заманга хас һəм алар 

дөньяның бик күп халыкларына кагыла. Əмма 

татарларның эчке көч-куəте зур, бу исə əлеге 7



талəплəрне үтеп чыга алмаслык киртəлəр дип 

түгел, ə алга барганда исəпкə алынырга тиешле 

күренешлəр дип кабул итəргə мөмкинлек бирə. 
Эчке каршылыклар исə талəплəр күпкə катлау-

лырак. Кешенең үз шəхси каршылыкларын җиңүгə, 

милли хислəрне баетуга, ата-бабалардан калган 

барлык хəзинəне яңа мəгънəви төсмерлəр белəн 

тулыландыруга омтылыш мөһим. Милли мəдəни-

ятнең халəте өчен килəчəк буыннар каршында 

һəрберебез җаваплы. 
Елга үзенə инешлəрне җыйган сыман, татар 

халкы да үзенең бай һəм катлаулы тарихы дəвамын-

да Евразия киңлеклəрендə таралып яшəүче төрле 

ыругларны һəм милли төркемнəрне акрынлап үзенə 

куша барган. «Бердəмлектə – көч» дигəн татар 

халык мəкале бүген моңарчы булмаганча көнүзəк 

яңгырашка ия. 
Җайлашучылыктан һəм битарафлыктан, «агым 

уңаена йөзүче» сүлпəнлектəн арынырга вакыт. Үз 

халкыңның тарихын, мəдəниятен, гореф-гадəт-

лəрен һəм йолаларын өстəн-өстəн генə күзаллау, 

туган телне белүнең əһəмиятен бəялəп бетермəү 

кебек үк, котылгысыз рəвештə милли тамырларны 

югалтуга алып бара. 
Татар халкының килəчəге безнең һəрберебездəн, 

эчке максатларыбыздан, омтылышларыбыздан һəм 

гамəллəребездəн тора. Гамəл стратегиясенең 

вазыйфасы - татар халкының үткəне, хəзергесе һəм 

килəчəге арасына күперлəр салу.8



Стратегиянең максаты
Гамəл стратегиясе үзен татар дип танучы яисə 

татар халкына катнашы барлыгын тоючы кеше-

лəрнең уртак мəнфəгатьлəренə нигезлəнə. 
Гамəл стратегиясенең максатлары:
- татарларның килəчəккə планнар билгелəүдə 

бетмəс-төкəнмəс чыганак булган бай тарихи-

мəдəни мирасы белəн кызыксынуны көчəйтү;
- ата-бабаларның бөек казанышлары белəн, 

үзеңнең шушы халыктан булуың белəн горурлану 

хисенə ирешү;
- һəрбер татарның халкыбызның туган телен, 

мəдəниятен һəм гореф-гадəтлəрен саклауга һəм 

үстерүгə шəхси өлеш кертүе;
- татар халкының килəчəге хакына хəзерге заман 

каршылыкларын һəм хəвеф-хəтəрлəрен җиңеп 

чыгу;
- татар халкын берлəштерү, аның барлык халык-

лар арасында тулы хокуклы яшəешен тəэмин итү, 

мəдəни багланышларга һəм тирə-юньдəгелəрнең 

хасиятен һəм хислəрен ихтирам итүгə нигезлəнеп 

тынычлык һəм татулык саклау.
Милли үзаң

Татарларның үз-үзлəрен тотышын, үзенчəлекле 

фикер сөрешен нигездə татар тарихының барышы 

һəм характеры билгелəгəн. Милли холкыбызның 

ата-бабалар тəҗрибəсе тəрбиялəгəн иң яхшы 

чалымнары иреккə омтылуда, яңалыкка ачык 

булуда чагылыш тапкан. Чиксез киңлеклəрне 

үзлəштереп чыныккан татар холкы хəрəкəтчəн- 9



лектəн, аралаша һəм җайлаша белүдəн, хезмəт 

сөючəнлектəн һəм булдыклылыктан башка була 

алмый. Татар кешесе ачык йөзле һəм кунакчыл, 

төпле һəм үз карашларына тугрылыклы. Ата-

бабаларның рухи горефлəре əхлак, иман тудыра, 

өлкəннəргə карата ихтирам, сабырлык, вөҗданлы-

лык һəм тыйнаклык, гаилəгə карата хасиятле 

мөнəсəбəт тəрбияли. Холкыбызның шушы үзен-

чəлеклəре дөньядагы бөтен татарны берлəштерə. 
Татарларның милли тəңгəллеге асылында ни 

ята? Бу сорауга бары тик без генə – татарлар гына 

җавап бирə алабыз. Үз-үзеңне һəм үз йөрəгеңне 

тыңлый белергə генə кирəк. 
Татар халкын берлəштерү, татарларның тарихи-

мəдəни бердəмлегенең фəлсəфи аңлатма бирү асы-

лына төшенү, шулай ук гомумтатар мəдəни киңлек 

булдыру буенча мөһим адымнар XIX-XX гасырлар 

чигендə ясалган. Бу хəрəкəт татар миллəтенең 

бердəмлеге, əдəби теленең уртаклыгы, татар хал-

кына - мəгърифəт һəм алгарыш, татар мəдəниятенə 

- яңарыш зарурлыгы идеясенə нигезлəнгəн. Совет 

чоры, бер яктан, татар мəдəниятенең яңа рəвешлəре 

барлыкка килүгə ярдəм итсə, икенче яктан, рухи 

кыйммəтлəрнең беркадəр үзгəрүенə китерде. 
Татарларның үзаңы милли рухка таяна, ə милли 

рух милли хислəрдə чагыла. 
Глобальлəшкəн дөньяның күпаһəңле яңгыра-

шында һəр татар газиз авазларны ишетеп алачак. 

Кемгəдер бу – бөек Габдулла Тукай дан җырлаган, 10



əнисенең бишек җыры, əби-бабаларының əкият-

лəре, əтисенең үгет-нəсихəте, мəктəп сабаклары 

аша күңеленə сеңгəн туган тел. Кемнеңдер милли 

аңын ата-бабаларның көйгə салынган сагышы, 

халык җырларында сакланган моң уятып җибəрер. 

Ə кемдер шəһəр гөрелтесен ярып мөселманнарны 

намазга, дога кылырга өндəгəн азан тавышын 

ишетеп үзенең татар икəнен тояр.
Дөньяның төрледəн-төрле, чуар чагылышында 

татар үз җанына якын төслəрне күреп алачак – җете 

гөллəр һəм яшел үлəн татар халкының бай 

бизəклəренə тыгыз үрелгəн. Бу шатлыклы 

символларны милли киемнəрдə дə, татар өйлəренең 

агачтан уелган бизəклəрендə дə, калфакларда һəм 

түбəтəйлəрдə дə, атаклы читеклəрдə дə, заманча 

нəкыш үрнəклəрендə дə күреп-танып алырга була. 

Алар татар осталары тарафыннан буыннан-буынга 

тапшырылганнар, бүген дə төрле заманнарны 

бəйлəп торучы өзелмəс җеп хезмəтен үтилəр. 

Мəчет манаралары, татар авылларының яшеллеккə 

чумган басу капкалары яисə борынгы Болгар, Казан 

шəһəрлəренең архитектура ядкəрлəре – болар 

барысы да татар дөньясын танытучы сурəтлəр. 
Гаҗəп күптөрле затлы ашамлыклар арасыннан 

татар кешесе һəрвакыт үз милли ризыкларын 

сайлап алачак. Татар ризыгы өчен чиклəр юк. 

Атаклы милли ризыклар бөтен дөньяны яулап алды 

инде. Токмачлы аш, бəлеш, өчпочмак, кыстыбый, 

гөбəдия, чəк-чəк һəм башка шундый тəмле сыйлар 11



тезелгəн бай табын, гадəттəге күчтəнəчлəр – татар 

кунакчыллыгының нигезе, юмартлык, телəктəшлек 

һəм эчкерсезлек чагылышы. Үлəннəр шифасын 

җыйган чəйнең һəм тəмле ризыкларның хуш исе 

туган йорт җылысын искə төшерə. Үзең дə сизмичə 

үз халкың ризыкларыңа үрелүең милли тəңгəл-

легеңə юл күрсəтəчəк. 
Милли хислəр татарча кул бирүдə дə чагыла – 

аерым хөрмəт белəн, туганнарча, татарча - ике 

куллап, чын йөрəктəн күрешүдə. Бу гадəт татарлар-

ның телəктəшлеген, ихласлыгын күрсəтеп тора. Бу 

– бер-береңə ышанырга өндəү: без - намуслы кул-

дашлар, сезне учыбызны җəеп каршылыйбыз һəм 

үзара ихтирам өмет итəбез дигəн сүз. 
Милли хислəр татарларның тарихи тəҗрибəсенə 

төшенгəндə уяна. Ул хислəрне Казан Кремленең, 

Бөек Болгар, Билəр, Үкəк, Искер, Касыйм, Хаҗи-

тархан, Сарай-Бату кебек урта гасыр шəһəр-

лəренең, хан төрбəлəренең, мəчетлəрнең чал 

ташларына орынганда тоярга мөмкин. 
Милли хислəрне ата-бабалар авазлары, халык 

риваятьлəре, гаилə тарихлары һəм шəҗəрəлəр уята. 

Өлкəннəргə хөрмəт – ул əле əрвахлар рухын олылау 

да, гаилə һəм халык гореф-гадəтлəрен саклау да, 

үткəннəргə, мираска һəм туган җиргə сакчыл 

мөнəсəбəт тə. Үз нəселең истəлеге, үз Ватаныңа 

ихтирам, тарихи хəтер – болар нəсел көче чыганагы 

булган ата-бабалар белəн бəйлəнеш хисе, татар 

халкының куəте һəм бердəмлеге шарты. Башка 12



мəдəниятлəргə карата ихтирам үз тамыр-ларыңа, 

үз-үзеңə хөрмəт аркылы туа. 
Милли хислəрне югары тизлекле хəрəкəт, 

замана һəм уңыш артыннан куу, татарларның 

иҗтиһадлы егəре көчəйтə. Сулышларны кысучы ат 

чабышлары, җиңүгə ихтыяр көче, татарча очынып 

бию-бөтерелү, татарча йөгерек сөйлəм, социаль 

хəрəкəтчəнлек, алгарышка омтылу – болар барысы 

да татарларда горурлык хисе уята. 
Милли хислəр, ныклы калкан шикелле, татар-

ларны рухи нигезлəрен югалтудан сакларга сəлəтле 

һəм сакларга тиеш, милли рухны ныгытырга тиеш. 
Милли рух – ул һəр татардагы эчке «Мин». Аны 

татар халкының җиңүлəре һəм уңышлары, иң 

күркəм гореф-гадəтлəре, бай тарихы һəм мəдəнияте  

яшəтə. Аңа үзен һəм үз нəселен югары күтəрү түгел, 

камиллеккə омтылыш, үз хасиятен югалтмыйча, 

җитешсезлеклəрен тану һəм аларны төзəтергə 

əзерлек хас.
Милли рух кайда яшəүлəренə, туган телне белү-

белмəүлəренə, мөлкəтенə һəм вазыйфасына, дингə 

мөнəсəбəтенə яки нинди дин тотуына, карашлары-

на һəм башка халəтлəренə карамастан, барлык 

татарларның берлəшүенə ярдəм итə. Татар кешесе 

үз халкы белəн бер сулышта яши, башка халыклар 

белəн дустанə һəм ихтирамлы мөнəсəбəттə тора. 
Милли рух – татарның килəчəк буыннары өчен 

илһам, дөньякүлəм уңышлар һəм яңа ачышлар 

чыганагы. 13



Татар булу – үзеңне татар дип хис итү ул. 
Милли тəңгəллек фикерлəр, хислəр һəм гамəл-

лəр җыелмасында чагыла да инде. Шул ук вакытта 

татар халкының дөньяга карашы нигезлəрендə нык 

торырга тырышу да гаять мөһим.
Дөньяга караш нигезлəре

Татар халкының дөньяга карашы түбəндəге 

төшенчəлəргə таяна: ата-бабалар истəлеге һəм 

шəҗəрə, туган тел, əхлак, иман, халык күңеле, моң, 

гаилə кыйммəтлəре, гыйлем, мəгърифəт, хөррият 

һəм хəрəкəтчəнлек. Татар кешесенең милли асылы 

боларны кабул итү һəм боларга кушылу дəрəҗəсенə 

карап билгелəнə.
Мəдəни мирасның кадерен белү һəм аны 

саклау
Дөньяга карашның нечкəлеге һəм тирəнлеге 

мəдəни мирасның дөнья күлəмендə танылган 

шедеврларында ачык чагылыш тапкан. Татар 

халкының иҗади башлангычы – илһам исə татар-

ларны берөзлексез яңа, камилрəк рəвешлəр эзлəүгə 

рухландыра. 
Иң киң мəгънəдə алганда, мəдəни хəзинə - татар 

халкының һəр кызының, һəр улының аңлы яшəеше 

нəтиҗəсе ул. 
Галимнəр һəм энтузиастлар кадерлəп җыйган 

һəм саклаган рухи һəм матди ядкəрлəр замандаш-

ларны һəм килəчəк буыннарны татар тарихи-

мəдəни мирасының иң яхшы үрнəклəре белəн 

таныштыра. 
14



Борынгы китап битлəрендəге җетелеге уңган 

юллар, рухият турында, каһарманнарның фидакарь 

батырлыклары хакында телдəн-телгə күчеп килгəн 

риваятьлəр, үткəн заманнарның таш истəлеклəре – 

болар барысы да мəдəният дигəн симфониянең 

күркəм бүлеклəре. Аңа үз ноталарыбызны кертү 

һəм балаларыбызны да шуңа тарту – һəрберебезнең 

əхлакый бурычы. 
Туган телне саклау

Тел - бөтен дөнья татарларының иң зур мəдəни 

байлыгы. Аның нигезендə туган татар мəдəнияте – 

театр, музыка сəнгате, сынлы сəнгать һəм башкалар 

рухи хəзинəлəрне кабатлап-яңартып торырга һəм 

татарларның милли тəңгəллеген саклап калырга 

ярдəм итə. 
Тел – тарихи мирасның ачкычы, мəдəни про-

цессның өзлексезлеге һəм халыкның алга таба 

үсеше шарты. Аңа əхлакый кыйммəтлəрне һəм 

дөньяга карашны тирəнтен аңларга мөмкинлек 

бирүче хəлиткеч мəгънə салынган. Безнең риваять-

лəр һəм хикəятлəр, борынгы кулъязмалар һəм 

матур əдəбият əсəрлəре, яраткан җырларыбыз һəм 

театр спектакльлəре туган телебездə дөнья күрə. 

Язма телебез тарихының тамырлары бик тирəн. 
Татар теле – иң изге хислəребезне белдерергə 

ярдəм итүче остаз һəм дус. Хатирəлəр, хатлар, 

берничə генə сүз язылган фоторəсемнəр – аерым 

кешенең бик кадерле шəхси ядкəре, шул ук 

вакытта, нəселенең һəм бөтен татар халкының 15



уртак тарихының бер кисəкчеге дə булып тора. 
Төрки теллəр гаилəсенə керүче татар теле, 

татарларга Евразиядə яшəүче башка бик күп 

тугандаш халыкларны тылмачсыз аңларга мөмкин-

лек биреп, мəдəният, фəн һəм икътисад өлкəсендə 

хезмəттəшлек урнаштырырга булыша. Нəкъ менə 

татар теле бик озак еллар Россия һəм Үзəк Азия 

халыклары арасында дипломатия теле хезмəтен 

үтəгəн. Моннан тыш, XX гасырга кадəр күп кенə 

мəгърифəтле татарлар гарəп, төрек, фарсы һəм 

башка теллəрдə иркен сөйлəшкəн. 
Татарларның гыйлемгə һəм алгарышка омтылы-

шы хəзерге заманда да төрле теллəр белүне шулай 

ук талəп итə. Татар халык мəкалендə əйтелгəнчə, 

«Теллəр белгəн – иллəр белгəн». Тизлəнешле 

тормыш ритмыннан калышмыйча конкурентлыкка 

сəлəтне саклап калу бары шул рəвешчə генə 

мөмкин. 
Мəслəк һəм иман кушканча эш итү

Татарларның тормыш юнəлешлəрен һəм караш-

ларын нигездə мəслəк һəм иман билгели. Аларның 

үзəгендə - өлкəннəргə ихтирам, шəфкать һəм үзара 

ярдəм, нык гаилə коруга омтылу, хəйриячелек 

традициялəрен дəвам итү кебек гомумкешелек 

кыйммəтлəре. Болар балачактан тəрбиялəнə, 

буыннан буынга тапшырыла.
Миллəтне берлəштерүдə, телне, мəдəниятне һəм 

гореф-гадəтлəрне саклау һəм үстерүдə ата-бабала-

рыбыз 922 елда ирекле һəм рəсми рəвештə кабул 16



иткəн ислам дине гаять зур роль уйный. Хəнəфи 

мəзһəбенең əхлакый күрсəтмəлəрен һəм рухи 

хəзинəлəрен кабул итү төрле халыклар һəм диннəр 

белəн күршелəрчə дус мөнəсəбəтлəр корырга, 

татарларның күпмиллəтле бергəлеклəргə уңышлы 

кушылуына ярдəм иткəн. Тарихи сəбəплəр арка-

сында татарларның бер өлеше православие динен 

тота. Татарлар дин тотучыга – димəк, ышанычлы 

кешегə һəрвакыт олы ихтирам белəн караганнар. 
Нəкъ менə мəслəк һəм иман кешегə терəк була, 

тормыш сынауларын җиңəргə көч бирə. 
Халык күңелен һəм моңын саклау

Татар мəдəниятенең иң серле күренеше, аның иң 

югары чагылышы - моң. Моң – халык күңеленең, 

эчке гармониясенең үзенчəлекле синонимына 

əйлəнгəн күпкырлы төшенчə. 
Əйтеп аңлатып булмый торган əлеге хискə һəр 

татар җанында урын бар. Халык күңеле, уртак 

кичерешлəр, эчке гармония – барысы да «моң» 

төшенчəсенең төрле төсмерлəре. Татар халкының 

бөтен тəҗрибəсе, күп буыннарның рухи кичереш-

лəре шушы бер сүздə чагылыш тапкан. Үзеңдə моң 

тəрбиялəп буламы? Аны ничек табарга? Бу сорау-

ларга йөрəк җавап бирер.
Үзенчəлекле татар моңы мəдəни күптөрлелек 

җирлегендə кешенең эчке матурлыгын, ниятлəре 

сафлыгын, максатлары игелеген ачып бирə. Җанга 

якын халык көйлəрен, Илһам Шакировның гаҗəеп 

тавышын һəм заманча җырларны татарның мəшһүр 

пентатоникасы берлəштерə. 
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Гадəти гаилə кыйммəтлəренə иярү
Өлкəннəргə карата һичсүзсез ихтирам, сабый-

ларны ихлас ярату һəм тату гаилə төзү – татарлар-

ның яшəеш талəбе. Туганлык дəрəҗəсе үзенчəлек-

лəре – ерак һəм якын туганлык - татарлар өчен 

шартлы нəрсəлəр. Нəселнең барлык əгъзалары да – 

туганнар. Бер-берең өчен җаваплылыкны һəм үзара 

ярдəмлəшүне якын кешеңə карата изге бурыч итеп 

аңлау шуннан килə. 
Гаилə бəйлəнешлəренең ныклыгы гореф-гадəт-

лəр ныклыгын да билгели. Өлкəннəрнең шəхси 

үрнəге – үсеп килүче буын өчен иң күркəм тормыш 

сабагы ул. 
Аерым шəхеслəрнең, гаилəнең тормыш юлы һəм 

халыкның күпгасырлык үткəне - кеше үзаңына 

йогынты ясаучы мөһим факторлар. Күп кенə гаилə-

лəр үз шəҗəрəлəрен тиңсез ядкəр итеп саклыйлар. 

Шəҗəрə - элеккеге буыннарга ихтирам билгесе, ул 

үзеңнең тарихи тамырларыңны аңларга ярдəм итə. 
Бөек тарихи вакыйгаларга катнашың булу, 

Ватанга һəм үз халкың мəдəниятенə берсүзсез 

мəхəббəт – болар һəр кешегə бу дөньяда «үзен 

табарга», үзенең татар дөньясыннан булуын һəм 

миллəтенə тугрылыгын белдерергə мөмкинлек 

бирүче ныклы нигез.  
Россиянең һəм дөньяның чиксез киңлеклəренə 

таралып яшəгəн миллионлаган татар кешесе олы 

татар гаилəсенең бер өлеше булып тора. Туган 

туфрак җылысы, ата-ана мəхəббəте һəм борынгы 18



риваятьлəр – тумыштан килгəн əлеге җуелмас 

хəзинəлəребез гомер буе янəшəбездə. 
Мəгърифəткə омтылу

Белем кадерен белү, китапка һəм укымышлы 

кешелəргə хөрмəт белəн карау, гыйлемгə тартылу 

татарларга һəрчак хас булган. Татарлар гасырлар 

буе Урта Азиянең, Мисырның, Якын Көнчыгыш-

ның, Көнбатыш Европаның иң яхшы белем 

үзəклəрендə укырга омтылган. Курсави, Ялчыгол, 

Утыз-Имəни, Мəрҗани, Баруди, Бигиев һəм башка 

күренекле фикер иялəре чит илдə алынган белем-

нəрен эшкəртеп, җирле шартларга җайлаштыр-

ганнар. 
Гарəп-мөселман традициялəренең Европадагы 

яңарышы идеялəре белəн кушылмасы татар фəл-

сəфи фикере феномены тудырган. Ул XIX - XX 

гасырлар чигендə бөтен мөселман дөньясы өчен 

маякка əверелгəн. Идел-Урал төбəгендəге «Мөхəм-

мəдия», «Буби», «Хөсəения», «Галия» һəм башка 

мəдрəсəлəр зур белем үзəклəренə əверелгəннəр, 

алар Россия империясенең төрле почмакларыннан 

һəм башка дəүлəтлəрдəн күпсанлы шəкертлəрне 

үзлəренə җəлеп иткəннəр. 
Əлеге уку йортларында əзерлəнгəн белгечлəр 

соңыннан совет мəгариф системасының нигезен 

тəшкил итеп, дөньяга бик күп күренекле фəн һəм 

сəнгать, сəясəт эшлеклелəрен тəрбиялəгəн, ТАССР-

да мəктəплəрдə һəм югары уку йортларында белем 

бирүне оештыруда, башка иллəрдə милли зыялы- 19



лар катлавын булдыруда əһəмиятле роль уйнаган. 
Татар мəгърифəтчесе Ризаэтдин Фəхретдин: 

«Һəрбер кеше вə һəрбер кавем вə миллəтнең 

бəхетле булуларына баш сəбəп – гыйлемдер», – дип 

язган. Белемгə омтылыш, дөньядагы үзгəрешлəргə 

тиз төшенүчəнлек, фəн-техника казанышларын 

иҗади куллану сəлəте  –  татарларга хас сыйфат-

ларга əйлəнгəн. 
Хəрəкəтчəнлек һəм ирекле үсеш

Күчмə һəм утрак мəдəниятлəр кушылмасы 

татарларның чынбарлыкка җайлашу дəрəҗəсен 

билгелəгəн, бөтен яңа нəрсəне үзлəштерү сəлəтенə 

җирлек тудырган.
Татарларга элек-электəн үк даими хəрəкəт, алда 

торган мəсьəлəлəрне тиз һəм җəһəт хəл итəргə 

омтылу хас. Ата-бабаларыбыз Алтын Урда чорын-

да ук кыйтгаларның чиксез киңлеклəрен үз ватан-

нары дип санаганнар, алар буйлап сугыш һəм сəүдə 

максатларында ансат кына күченеп йөргəннəр.  
Татарлар өчен азатлык дигəн күпкырлы төшенчə 

зур əһəмияткə ия. Ирек, азатлык, хөррият – барысы 

да азатлык турында. Үз сəлəтлəреңне гамəлгə ашы-

ру иреге, үз фикереңне белдерү иреге, үз тарихың-

ны, үз язмышыңны үзең язу иреге.
Инде Яңа заманда алдан күрүчəн татар сəүдəгəр-

лəре Европага да, Казахстан далаларына да, Кытай 

чиклəренə яисə Урта Азиянең кайнар чүллəренə дə 

тиз генə барып чыга алганнар. Алар Россия 

базарларын Көнчыгыш базарларына сəүдə җеплəре 20



белəн бəйлəп, икътисади һəм мəдəни йогынты-

ларын киңəйтə барганнар. 
Татар булу

Миллилекнең яңа мөмкинлеклəрен эзлəү – 

һəрберебезнең бурычы. Татар мəдəнияте һəрвакыт 

күп төрле булуы белəн аерылып торган һəм шуңа 

күрə төрле үзгəрешлəр чорында тотрыклыгын 

югалтмаган. Безне бөек гамəллəргə омтылу һəм үз 

көчебезгə ышану берлəштерə. Без төрле-төрле, 

əмма безнең рухи хəзинəлəребез уртак. 
Татар булу ул:
 – рухи хəзинəлəребез белəн уртаклашу һəм 

аларны баету;
-  кайда яшəүлəренə, нинди телдə сөйлəшү-

лəренə, нинди дин тотуларына карамастан, барлык 

татарлар белəн бердəмлекне ныгыту;
- татар дөньясының бай тарихи-мəдəни мирасы 

белəн горурлану һəм үз халкың тарихын өйрəнүгə, 

телен, мəдəниятен һəм гореф-гадəтлəрен үстерүгə 

омтылу;
- белемгə, алгарышка омтылу, үз эшеңə иҗади 

караш, шул рəвешчə халкыбызның мəдəни һəм 

акыл мөмкинлеклəрен арттыру;
- ватанпəрвəр булу, Ватанны ныгыту;
- барлык халыклар бергəлегендə татарларның 

тулы хокуклы яшəешен тəэмин итү, тынычлык һəм 

татулык саклау; 
- заманнан калышмыйча, югары тизлектə бару, 

нинди генə сынаулар булмасын, ияр өстендə 

калырга, егылмаска, имгəнмəскə тырышу, һəм, 21



ахыр чиктə, максатка ирешү. 
Мəдəниятебез, телебез өчен, гореф-гадəтлə-

ребезне саклау өчен, үзебезгə, ата-бабаларыбызга 

кадерле хəзинəлəрне килəсе буыннарга тапшыру 

өчен җаваплылыкны бары без генə үз өстебезгə ала 

алабыз. 
Без үз килəчəгебезне үзебез төзибез. Татар 

мəдəниятенең ни белəн дан казаначагы, балалары-

бызның бездəн нинди сабак алачагы безнең һəр-

беребездəн тора. Безнең уртак рухи хəзинəлəр кыю 

тəҗрибəлəр ясауда, уңышларга ирешүдə таянычы-

быз һəм көч алу җирлеге булып тора. Рухи хəзинə-

лəребез – илһам чыганагы, миллəтне яңарту, яңа 

үсеш офыклары ачу өчен бетмəс-төкəнмəс байлык. 

Иң мөһиме – үз халкың хакына аңлы гамəллəр кылу 

һəм аңа хезмəт итү. 
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Гамəл стратегиясен тормышка 
ашыру буенча эшчəнлекнең төп юнəлешлəре

Миллəт Җыены тарафыннан кабул ителгəн 

Гамəл стратегиясенə таянып, Татарстан Республи-

касы Президенты Р.Н. Миңнехановның «Татарлар: 

гореф-гадəтлəргə тугрылык, килəчəккə ышаныч» 

(«Татары: верность традициям, уверенность в 

будущем») дигəн мəкалəсе нигезлəмəлəрен истə 

тотып, аларның эшчəнлек юнəлешенə омтылышын 

игътибарга алып, «Бөтендөнья татар конгрессы» 

Халыкара Берлеге һəм аңа кергəн оешмалар Стра-

тегияне гамəлгə ашыру эшенə татар җəмəгать-

челеген актив җəлеп итү максатыннан үзлəре өчен 

түбəндəге төп эшчəнлек юнəлешлəрен билгели:
Оештыру эше
џ төбəклəрдə татар иҗтимагый оешмалары 

вəкиллəрен берлəштерүче шуралар (совет-
лар) төзүнең максатчанлыгын билгелəү;

џ татарлар күплəп яшəгəн төбəклəрнең терри-
ториаль милли-мəдəни оешмалары арасында 
үзара бəйлəнешне ныгыту;

џ уртак мəдəни кыйммəтлəргə нигезендə татар 
дөньясының бердəмлеген ныгытуга юнəлде-
релгəн проектларны гамəлгə ашыруда ярдəм 
күрсəтү;

џ татарларның башка халык вəкиллəре белəн 
дустанə-тату мөнəсəбəтлəрдə яшəүлəрен тəэ-
мин итү;

џ Россия Федерациясе төбəклəрендə һəм чит 
23



иллəр киңлеклəрендə Татар мəдəнияте 
көннəрен оештыру һəм уздыру;

џ ел саен уздырылып килə торган «Милли 
тормыш һəм дин» Бөтенроссия татар дин 
əһеллəре форумын уздыру;

џ татар милли-мəдəни оешмалары эшчəнлеген 
оештыруның актуаль мəсьəлəлəренə кагылы-
шлы белем бирү дəреслəре, семинарлар, 
лекциялəр үткəрү;

џ татар халкының телен, мəдəниятен һəм милли 
гореф-гадəтлəрен саклау эшчəнлеге буенча 
төбəк оешмалары тəҗрибəсен өйрəнү, 
гомумилəштерү һəм киң җəмəгатьчелеккə 
тарату;

џ төбəклəрдə татар иҗтимагый оешмаларының 
активлыгын һəм мөстəкыйльлеген арттыру 
өчен кызыксындыргыч чаралар күрү;

џ Интернет киңлеклəрендə «Дөнья татарлары» 
челтəре берлəшмəлəрен үстерүгə ярдəм итү 
һəм аларны даими рəвештə яңа мəгълүмат 
белəн тулыландыру;

џ төбəк һəм җирле иҗтимагый һəм мəдəни-
агарту оешмаларының, аларның актив 
хезмəткəрлəре эшчəнлеген чагылдыручы 
мəгълүмати һəм методик материаллар əзер-
лəү;

џ «Туган җир» журналында һəм «Татарлар» 
газетасында бастыру өчен «Бөтендөнья татар 
конгрессы» Халыкара Берлегенə керүче 
оешмаларның эшчəнлеге турында материал-
лар əзерлəү;24



џ татарлар күплəп яшəгəн төбəклəрдə татар 
ашларын, кием-салымнарын һəм традицион 
спорт уеннарын популярлаштыру;

џ татар милли бəйрəмнəрен уздыруда, Россия 
Федерациясе төбəклəреннəн һəм якын чит 
иллəрдəн килгəн режиссерларны һəм бəйрəм 
оештыручыларны укытуда, махсус күнекмə-
лəр алуда ярдəм күрсəтү;

џ татар иҗтимагый оешмаларына Татарстан 
Республикасы һəм Россия Федерациясе 
грантларын алу өчен проектларны булдыруда 
ярдəм итү һəм аларны гамəлгə ашыруда 
катнашу;

џ ел саен үткəрелеп килүче «Татар халкының 
этнографик мозаикасы» фотоконкурсын 
үткəрү, аның нəтиҗəлəренə нигезлəнеп, 
күргəзмə оештыру;

џ татарлар яшəгəн урыннарда татар мəдəния-
тенең җирле үзенчəлеген саклап калуга 
юнəлдерелгəн проектлар булдыру һəм оешты-
ру, методик һəм башка ысуллар белəн гамəлгə 
ашыруда ярдəм күрсəтү.

Татар телен саклау һəм үстерү 
џ татар мəгариф оешмалары (балалар бакчала-

ры яки аларда татар төркемнəре, мəктəплəр, 
якшəмбе мəктəплəре һ.б.) ачу (эшчəнлеген 
җайга салу) өчен максатчан рəвештə ата-
аналар белəн эшлəү, татар теле һəм əдəбияты 
укытучыларын, өстəмə белем бирү мөгаллим-
нəрен сайлап алуда ярдəм итү; 25



џ Россия Федерациясе төбəклəрендə урнашкан 
татар телен өйрəнүче һəм татар телендə белем 
бирүче гомуми белем бирү оешмаларын татар 
теле һəм əдəбияты дəреслеклəре, уку əсбап-
лары белəн тəэмин итүдə ярдəм күрсəтү;

џ татар теле һəм əдəбияты укытучыларын əзер-
лəү өчен сəлəтле яшьлəрне сайлап алу һəм 
Татарстан Республикасында урнашкан югары 
уку йортларында белем алырга юнəлеш бирү;

џ Бөтенроссия татар теле укытучылары җыены 
өчен делегатлар сайлап алуда һəм юллауда 
катнашу;

џ ел саен үткəрелеп килүче «Татарча диктант» 
акциясендə татарларның катнашуын оеш-
тыру;

џ үсеп килүче буын һəм яшьлəр арасында 
«Татар иле» электрон мəктəп энциклопе-
диясе» мəгариф басмасының электрон ресур-
сын популярлаштыру;

џ татар халкы күплəп яшəгəн урыннарда җирле 
чаралар үткəрү вакытында татар телен кулла-
ну даирəсен киңəйтү;

џ җирле мөселман дини оешмаларына татар 
телендə вəгазьлəр əзерлəү эшендə ярдəм күр-
сəтү;

џ «Ана теле» татар телен дистанцион өйрəнү 
онлайн-мəктəбен куллану һəм аның кулланы-
лыш даирəсен киңəйтү;

џ татар телендə радио һəм телевидение эшчəн-
леген популярлаштыру, татарлар күплəп яши 
торган урыннарда халыкның яшəешен чагыл-
дырган сюжетлар əзерлəү.26



Мəдəни мирасны ачыклау, саклау һəм баету
џ татар халкының телен, мəдəниятен һəм 

гореф-гадəтлəрен саклап калу һəм үстерү 
эшенə телəгəн һəркемгə үзеннəн шəхси өлеш 
кертергə мөмкинлек бирүче проектлар 
башлап җибəрү;

џ халык тарихы һəм мəдəнияте белəн бəйле 
тарихи урыннарны һəм объектларны билге-
лəү, аларны саклау һəм мəңгелəштерү буенча 
тəкъдимнəр булдыру;

џ Россия Федерациясе киңлеклəрендə һəм 
дөньяның башка иллəрендə татар халкының 
истəлекле урыннары җыелмасын (базасын) 
əзерлəү;

џ татарлар яшəгəн торак пунктларның тарихын 
чагылдыручы җыентыклар һəм аерым басма-
лар əзерлəү һəм аларны фəнни яктан эшкəртү;

џ «Архивларда татар тарихына кагылышлы 
документлар» («Документы по истории татар 
в архивохранилищах») фəнни җыентыклары 
өчен материаллар əзерлəү;

џ һəр ел татар төбəк тарихын өйрəнүчелəр 
форумын уздыру;

џ Бөтендөнья татар галимнəре форумын үткəрү;
џ татарлар күплəп яши торган төбəклəрдə татар 

тарихына караган экспозициялəр белəн музей 
мəйданчыклары булдыру эшенə нигез салу 
(мəктəплəрдə, мəдəният йортларында, мəчет-
лəрдə һ.б.);

џ тарихи һəм мəдəни мирас объектларында 
тукталышлар ниятлəп, татар торак пунктлары 27



буенча туристик маршрутлар оештыру, 
тиешле экспозициялəр булдыру;

џ мəшһүр татар шəхеслəре турында брошюра-
лар чыгару өчен материаллар əзерлəү;

џ татар халкының тарихи-мəдəни мирасын 
популярлаштыру.

Яшьлəр белəн эшлəү 
џ татарларның бай тарихи-мəдəни мирасы 

белəн кызыксынуны арттыруга юнəлдерелгəн 
проектлар булдыру һəм тормышка ашыру;

џ яшьлəрнең замана талəплəренə туры килер-
дəй сыйфатлы белем алырга омтылышларын 
хуплау, бу юнəлештə ярдəм күрсəтү;

џ Халыкара татар яшьлəре форумнарын үткəрү;
џ ел саен үткəрелə торган Татар яшьлəре көн-

нəрен уздыру;
џ Бөтендөнья татар яшьлəре форумына ШТК 

(КВН) проектын тормышка ашыруда ярдəм 
күрсəтү;

џ ел саен уздырылып килүче «Печəн базары» 
фестивален оештыру һəм үткəрү; 

џ ел саен уздырылып килүче «Jadidfest» шəһəр 
мəдəнияте фестивален оештыру һəм үткəрү;

џ ел саен уздырылып килүче «Татар кызы» 
Бөтенроссия бəйрəмен үткəрү;

џ ел саен уздырылып килүче «Җəлил укулары» 
Халыкара əдəби шигырь укучылар конкур-
сында балалар һəм яшьлəрнең катнашуын 
оештыру;

џ Бөтендөнья татар яшьлəре форумына «Ачык 
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университет» белем бирү проектын тормыш-
ка ашыруда ярдəм итү;

џ татар халкының мəдəни мирасын саклау, 
аның заманча формаларын кертү буенча 
яшьлəрнең инициативаларын һəм проектла-
рын яклау.

Татарлар арасында эшлекле активлыкка ярдəм 

күрсəтү
џ ел саен уздырылып килүче Бөтенроссия татар 

авыллары эшмəкəрлəре җыеннарын оеш-
тыру;

џ ел саен уздырылып килүче «Татарстанның 
эшлекле хезмəттəшлəре» форумын оештыру;

џ эшкуарлык җəмəгатьчелеге вəкиллəрен татар 
телен, мəдəниятен һəм халыкның гореф-
гадəтлəрен саклау һəм үстерү буенча актив 
иҗтимагый эшчəнлеккə җəлеп итү;

џ татар эшмəкəрлəренең төбəкара хезмəттəш-
легенə ярдəм күрсəтү;

џ татар халкы күплəп яши торган урыннарда 
кече һəм урта бизнеска, иҗтимагый бизнес 
һəм җитештерү эшен оештыруның гаилə 
формаларына ярдəм итү һəм популяр-
лаштыру;

џ эшмəкəрлəр арасында хəйриячелекне үстерү: 
кече ватанга, туган якларга, мəхəллəлəргə 
ярдəм күрсəтүне популярлаштыру.

Гаилə кыйммəтлəрен саклау һəм ныгыту
џ гаилə шəҗəрəлəре булдыру буенча халык 29



белəн эшне оештыру, аларның нəтиҗəлəрен 
массакүлəм мəгълүмат чараларында һəм 
социаль челтəрлəрдə популярлаштыру;

џ «Минем шəҗəрəм» («Шəҗəрə – Моя 
родословная») Бөтенроссия фестиваль-бəй-
гесендə катнашу өчен иң яхшы проектларны 
сайлап алу һəм тəкъдир итү;

џ гаилə кыйммəтлəрен популярлаштыруга 
юнəлдерелгəн чаралар əзерлəү һəм оештыру;

џ «Пар канатлар» татар гаилəлəре җыенында 
катнашу өчен иң яхшы татар гаилəлəрен 
ачыклау һəм тəкъдим итү;

џ үсеп килүче буынны татар этнопедагогикасы 
традициялəрен исəпкə алып тəрбиялəүнең 
актуаль мəсьəлəлəре буенча төбəк һəм җирле 
челтəр ресурсларын булдыру һəм уңышлы 
эшчəнлеген тəэмин итү; 

џ татар яшəү рəвешен популярлаштыру өчен 
багланышлы челтəр мəйданчыклары, арала-
шу берлеклəре, үзара ярдəм күрсəтү оешма-
лары булдыру;

џ татар туйларын, исем кушу мəҗлеслəрен һ.б. 
əзерлəү һəм үткəрү йолаларын популярлаш-
тыру;

џ яшь буынны үз халкының бай тарихи-мəдəни 
мирасы, аның данлы традициялəрен дəвам 
итүчелəр, туган җир миллəтпəрвəрлəре һəм 
Ватанны саклаучылар рухында тəрбиялəү;

џ балаларда, татар халкының дөньяга карашы-
на нигезлəнеп, милли рух формалаштыру.
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Халык иҗаты эшчəнлегенə ярдəм күрсəтү
џ татарлар күплəп яшəгəн урыннарда татар 

фольклор һəм үзешчəн театр коллективларын 
булдыру һəм аларның эшчəнлегендə ярдəм 
күрсəтү;

џ татар рəссамнарына, дизайнерларга, модель-
ерларга, һөнəрчелəргə ярдəм итү һəм аларның 
күргəзмə проектларын оештыру;

џ милли костюмнар һəм милли музыка уен 
кораллары комплектларын эшлəүдə һəм 
əзерлəүдə ярдəм күрсəтү;

џ ел саен уздырылып килүче «Түгəрəк уен» 
төбəкара фестивалендə катнашуны оештыру;

џ «Идел-йорт» төбəкара конкурсын уздыруга 
ярдəм күрсəтү һəм анда театр коллективлары-
ның катнашуын тəэмин итү;

џ милли əдəбият, сынлы сəнгать, кино, архитек-
тура һ.б. өлкəлəрдə сəлəтлəрне барлау һəм 
аларның эшчəнлегенə ярдəм күрсəтү;

џ татар музыкасы фестивальлəрен, сынлы 
сəнгать күргəзмəлəрен һ.б. оештыру;

џ И. Шакиров исемендəге «Татар моңы» фести-
вален əзерлəү һəм оештыру.

Əлеге исемлек тулы җыелма түгел. Һəр татар 

кешесенə, һəр татар иҗтимагый оешмасына бирегə 

үзеннəн өлеш кертү өчен мөмкинлеклəр ачык.
Бары без, үзебез, бары уртак көчлəр белəн генə 

бу Стратегиядə бəян ителгəн гамəллəрне тормышка 

ашыра алабыз.
Бүгенге тормышыбыз да, килəчəгебез дə безнең 31



һəрберебезгə, һəр оешмабызга бəйле.
Без дөньяның күпсанлы иллəрендə, тарихи 

ватаныбызның – Россиянең – барлык төбəклəрендə 

диярлек яшибез. Шул сəбəпле без төрле. Алга таба 

башка халыклар белəн хезмəттəшлек юлында үсеш 

өчен нəкъ менə безнең күптөрлелегебездə миллəт-

нең потенциалы бик зур. Һəркем белəн дустанə-

тату мөнəсəбəтлəрдə яшəү, туган җиребезнең чын 

патриотлары булу һəм Ватаныбызны ныгыту – бу 

юнəлеш өчен иң мөһим шартлар.
Гамəллəр стратегиясендə бəян ителгəнчə, хал-

кыбызның килəчəге турыдан-туры безнең һəрбере-

безнең алга барырга əзерлегенə бəйле. Миллəте-

безне даими яңарту нигезендə безнең милли 

рухыбыз, безнең өзелмəс кыйммəтлəребез ята.
Үзеңнең асылыңның татар булуын аңлау, тану, 

замана һəм аның үзенчəлеклəренə туры китереп, үз 

халкыңа тугъры хезмəт итə белү бик мөһим.

2020 елның 29 августында 

Миллəт Җыены тарафыннан расланды
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ФИКЕР ҺƏМ ТƏКЪДИМНƏР ӨЧЕН

420060, Татарстан Республикасы, 

Казан шəһəре, Ирек мəйданы, 1

Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты

e-mail: tatar-strategiya@mail.ru

Бөтендөнья татар конгрессының рəсми сайты:

http://tatar-congress.org  

Без социаль челтəрлəрдə: 

https://www.instagram.com/tatarcongress

https://vk.com/tatarcongress

https://www.facebook.com/tatarcongress  

https://twitter.com/tatarcongress 

https://ok.ru/tatarcongress
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