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Казан 



2022 ел Республикада туган телләрне саклау һәм халыклар бердәмлеге 

елы дип игълан ителгән иде. Шушы темага багышлап төрле чаралар: фәнни-

гамәли конференцияләр һәм конкурслар, олимпиадалар оештырылды. Ул 

чараларда студентлар бик теләп һәм күпләп катнаштылар. Татар теленә 

багышланган олимпиадалар турында аерым әйтеп үтәсем килә. Мәсәлән, 

Минзәләдә оештырылган олимпиада Республикада яшәүче халыкларның 

телләрен саклау һәм үстерү темасына багышланган иде. Олимпиаданың 

финал өлешендә күрсәтелгән сүзләр ярдәмендә шигырь язарга һәм килеп 

чыккан әдәби тезмәнең эчтәлегеннән чыгып рәсем ясарга дигән бирем бар 

иде. Димәк сүзнең поэтик яңгырашы һәм аның сүрәтен бизәкләр, образлар 

аша күрсәтү, җанлы картиналар тудыруга ярдәм итә. Фикерләү дәрәҗәсен 

арттыра. 

Сәнгатьле сөйләм (шигырь уку) бәйгеләре дә студентдарның сөйләм 

куләтурасын үстерүгә ярдәм итә. Безнең көллият студентлары соңгы вакытта 

да, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Сибгать Хаким, “Якташ шагыйрьләр” һәм 

тел милләтебез хәзинәсе дигән конкурсларда катнашып татар, рус, инглиз 

телләрендә чыгышлар ясадылар. Шигъри бәйгеләрдә лаеклы урыннар 

алдылар. 

Октябрь аенда ИРО тарафыннан оештырылган “Тел – белемнең 

ачкычы, акылның баскычы” дигән “эсселар” бәйгесендә мин дә катнаштым. 

Уңышлы гына чыгыш ясадым. Мондый конкурслар кешенең милли үзаңын 

үстерә. Дөньяга карашын киңәйтә. Аек фикер белән яшәү мәгънәсен аңларга 

ярдәм итә. 

Мәсәлән, Г.Тукайның “Туган тел”е җыр булып, татар халкының рухи 

гимны булып киткән. Иң яраткан, җанны уяткан җыр – туган тел турында! 

Очраклы хәл түгел бу. Шагыйрьнең яшәве дә, үлемсезлеге дә шунда дигән 

сүз. 

Халыкның ана теле шул халыкның бөтен тарихы, бөтен тормышы аңы 

һәм дөньяга карашы белән бик нык бәйләнгән. 

“Тел – ул байлык. Милләт белән Бергә туа, бергә үлә. 



Юк, үлми ул, язмыш булып Мәңгелеккә җиргә килә.1 

дип шагыйрь никадәр тирән фикер җиткерә. 

Милләтебезне милләт итеп, халкыбызны халык итеп саклаган, илебезне 

ил буларак тотып торган нигез ташларының берсе – туган телебез – 

милләтебезнең көзгесе. 

Тел – фикер көзгесе дә ул. Ана телендә сәнгатьле сөйләм үсеше 

милләтнең, халыкның күңел байлыгы – туган тел, милли тел ярдәмендә сүз 

сәнгате, сөйләм культурасы аша, әдәби әсәрләр, халык авыз иҗаты, җырлар 

һ.б. аша көзгедәге кебек ачык күренә. 

Тел коммуникатив (фикер алышу) һәм эстетик функцияләргә ия. Ул иң 

камил бер аралашу коралы. Тел буыннан-буынга ана сөте белән күчә килгән 

һәм киләчәктә дә күчәчәк кыйммәтле мирас. 

Тел милләтнең яшәвен таныта торган төп билге, башкалардан аерылып 

күрсәтә торган көзге. Телсез халык үзе дә була алмый, халыксыз тел дә юк. 

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”.2 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. 

Шунлыктан телгә мәхәббәт бер үк вакытта халыкка да, туган илгә дә 

мәхәббәт дигән сүз. Телебезне яратыйк, саклыйк һәм татар телендә актив 

сөйләшик. Безнең бер милләт булып яши алуыбыз телебезне саклый 
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алуыбызга бәйле. Ана телен  мәктәпләрдә укытып, балаларыбызга, 

оныкларыбызга өйрәтик. Чөнки тел – ул милләтнең сакчысы, киләчәге! 

Иле барның теле бар, дип халык юкка гына әйтми. Тел – милләтебезнең 

аңы, намусы һәм вөҗданы ул. Телебезне яшермик, көндәлек тормышта үзара 

татарча аралашыйк. Тел – ул тере тарих, ул милләтнең сакчысы, киләчәге! 

 


