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Телем барда үргә омтылырмын, 

Күз өстендә торган каш кебек. 

Телем бетсә, мин дә онытылырмын, 

Күл төбенә төшкән таш кебек 

Гамил Афзал 

Кешеләрдә тел иҗтимагый сәбәпләр аркылы туып, аларның эш 

мөнәсәбәтләре вакытында бер-берсе белән аңлашу коралы булып хезмәт итә. 

Халыкның ана теле шул халыкның бөтен тарихы, бөтен тормышы аңы һәм 

дөньяга карашы белән бик нык бәйләнгән. 

 “Тел – ул, һәркемнең үзе белән бергә үсеп, бергә яши торган аерылмас бер 

сыйфаты. Тел безгә һәртөрле авазлар, сүзләр, җөмләләр рәвешендә һәм 

шулардан аңланган мәгънәләр рәвешендә атадан балага, буыннан буынга күчеп 

килә. Кешеләр бала чагында ук сөйләшергә өйрәнә башлыйлар. Шуңа күрә 

һәркем, һәр халык үз телен якын күреп “ана теле” дип атый”, - ди телче галим1. 

Шуңа охшаш фикерләр шагыйрь иҗатына да килеп керә: 

Тел ул байлык. Милләт белән     

Бергә туа, бергә үлә. 

Юк, үлми ул, язмыш булып 

Мәңгелеккә җиргә килә.2 

Милләтебезне милләт итеп, халкыбызны халык итеп саклаган, илебезне ил 

буларак тотып торган нигез ташларының берсе – туган телебез. 

Ана телебезне саклау, кайгырту, аның язмышы өчен яну-көю барыбызның 

да уртак бер сыйфатына әйләнмичә торып, ягъни һәркайсыбыз аңында аңарга 

карата мөнәсәбәт үзгәрми торып, телебез милләтне туплау кодрәтенә ия була 

алырмы? Без ана телебезне көндәлек тормышта кулланып, шул телдә сөйләшеп 

аралашсак кына мөстәкыйль милләт була алырбыз. Шундый хис булмаса, 

милләт үз телен ничек саклый алсын, ничек дәүләт теле итә алсын?  

Туган тел, кешене шәхес иткән тылсымлы көч кебек, кешеләр төркемен 

халык иткән бөек көч ул. “Теле барлар халык булган, теле юклар балык 
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булган”, “Иле барның теле бар”, “Телеңне сакла, дәүләт күрерсең”... Бу 

гасырлар буенча дистәләрчә халыкларның, ил-мәмләкәтләрнең казанышлары 

белән дә, гыйбрәт-сабагы, ачы язмышлары белән дә сыналган олы бер нәтиҗә. 

Бүген татар милләте җир йөзеннән бөтенләй югалмаган икән, мондый бәхет 

өчен без иң әүвәл ана телебезгә бурычлы. Дәүләте тар-мар ителеп, тарихы, 

мәдәнияте, дине милләтнең җаны-тәненнән умырып алынган, әмма әле теле 

исән, ул меңнәрчә, миллионнарча татарның күңел сулышы, җан тибеше булып 

яшәвен дәвам итә. 

Милләтнең киләчәге аның бердәмлегендә дә. Милли бердәмлекне, 

татулыкны ил-дәүләт, тел, мәдәният, тарих һ.б. төшенчәләр белән бәйләп күз 

алдына китерергә мөмкин. 

“Әгәр дә без бүгенге шартларда милләт булып яшәргә телибез икән, безгә 

барлык милли төркемнәребезне дә (социаль, территориаль, конфессиональ ...) 

бер йодрыкка берләштерү зарур. Аерым-аерым тырпаеп торган бармакларны 

бик тиз сындырып ташлаулары ихтимал”.3 Шуңа күрә дә татар милли 

оешмалары бердәм һәм фидакарь рухлы кадрлардан торырга тиеш. Аларның 

эшлекле, әхлаклы булуы милләт бөтенлеге өчен гаять зур әһәмияткә ия. Алар 

чишәргә тиешле мәсьәләләр арасында туган телне саклау һәм үстерү 

проблемасы иң мөһимнәрнең берсе, чөнки милли тел – ул милләтнең җаны. 

Милләтнең тел сакчылары – әдип, шагыйрьләребез илебездә хәзерге 

ситуациядә телләрнең юкка чыгуы, онытылуына борчылуларын иҗатларында 

чагылдыра. 

“... Әннә”, – диеп ачылса, сабый теле, 

Киләчәктә кем аңлар соң, телем, сине?...”4 – дигән юлларында шагыйрьнең 

туган телебез өчен горурлыгы да, аның язмышы өчен януы да җан авазы булып 

яңгырый. Тел – ул тере тарих, ул милләтнең сакчысы, киләчәге! Без ана 

телебезне саклап балаларыбызга, оныкларыбызга мирас итеп тапшырырга 

бурычлыбыз. 
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