Туган тел к?ненд? ветераннарны х?рм?тл?дел?р

17 апрельд? «Якташлар» («Земляки») Мордовия Республикасы татарларыны? региональ
милли-м?д?ни автономиясе, «Юлдаш» («Спутник») Мордовияне? ??мгыяви-с?яси
газетасы, «Чулпан» («Утренняя звезда») Мордовия хатын-кызларыны? ??мгыяви
оешмасы ?ит?кчелегенд? традицияг? керг?н Туган тел к?не ?тте. Быел чара Б?ек
?и??не? 70 еллыгына багышланган иде.
Мордовияне? милли м?кт?п директорлары, ки? ??мгыятчелек, х?к?м?т эшлеклел?ре,
укытучылар-укучылар - б?йр?м кунаклары булды. Халык шагыйре диг?н олы исемне
й?ртк?н ??м Мордовия ??мгыяви-с?яси газетасы редакторы Камиль Абидулла улы
Тангалычев ?зене? китапларын укучыларга ??м укытучыларга б?л?к итте. Тагы
спонсорлар буларак Ватаныбызны, туган телл?рен яратучы Ш?мил ?нв?р улы Салимов,
Ринат Искак улы Резепов, Надия Низаметдин кызы Азисова идел?р.
Мордовия Республикасы РНКАТ “Якташлар» председателе, Мордовия ??мгыятьчелек
(Общественная) пулат ?гъзасы Надия Низаметдин кызы Азисова Туган тел к?нен алып
барды. ?зене? башлап ?иб?рг?н чыгышында ветераннарыбызны? д?ньяга тынычлык
алып кил?д?ге роле турында ?йтте. Д?? ?тисен д? иск? алып с?йл?де. Татар шагыйре
??м журналисты, легендар яшерен татар «Идел-Урал» легионында катнашкан кеше,
??лилче ?хм?т Симаевны? да (?хм?т Садретдин улы Симаев) Мордовия республикасы
Краснослабодск районы Усть - Рахмановка авылында 1915 елны? 28 декабренд? туган
якташыбыз турында иск? алды. ?хм?т Садретдин улы 1944 елны? 25 августында, яшерен
оешмада катнашкан ?чен, Берлиндагы Плётцензее х?рби т?рм?сенд? гильотинада
??залап ?терел?. Батырлыгыгыз бел?н горурланабыз!

Ветераннарны Мордовия Республикасы милли с?яс?т министры Анатолий Михайлович
Чушкин исеменн?н министр урынбасары Альберт Борис улы Сявкаев Б?ек ?и??не?
70-еллыгына багышланган Туган тел б?йр?мен кайнар котлап с?йл?де. Безне? ?чен
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татулык ??м берд?млек бик кадерле, ди ул. Илебезд?, туган республикабызда тыныч
тормыш алып бару ??м у?ышлы ?с? ?чен шартлар тудыру - барлык хакимият
органнарыны?, гражданнар ??мгыяте институтларыны? ??м б?тен кешене? б?х?ссез
бурычы. “Кадерле дуслар, сезг? иминлек, муллык, хезм?тегезд? ??м и?атыгызда
у?ышлар, милл?тара дуслыгы, тыныч тормыш телим”, - ди ул. Альберт Борисович олы
хезм?те бел?н Ватанга тугрылыклы булган Хезм?т ветераны В?ли Х?мз? улы
Тумпаровка Мордовия милли с?яс?т министрлыгы тарафыннан «За ме?национальное
согласие» медален б?л?к итте.
Мордовия м?гариф министрлыгы белгече Надежда Васильевна Салмова укыту-т?рбия
процессында сугыш ??м тыл ветераннарны? роле, аларны? тынычлыкка кертк?н
?лешл?ре турында залга ишеттерде.
«Якташлар» Мордовия РНКАТ старейшиннар Советы ?ит?кчесе Рафаиль З?ки улы
Аширов исеменн?н Ш?мил З?к?рья улы Бикмаев кайнар котлады ??м ана телене?
тормышта тоткан урыны, Мордовия ?ирлегенд?ге тел с?яс?те ??м х?к?м?т ягыннан
телне саклау, толерантлылык булдыру турында с?йл?де. Туган татар теле, барлык
телл?р к?к, тигез д?р???д? таныла, ч?нки ??р тел кеше хал?тен? берд?нбер ?авап ??м
без сакларга тиеш тере мирас булып тора, ди. Бу бик матур, эчт?лекле чараны
оештырган ??мгыятчелек в?килл?рен?, б?йр?м кунакларына Ш?мил З?к?рья улы зур
р?хм?тен белдерде. Тир?н эчт?лекле ??м ?зерлекле Туган тел к?нен тагы да зур бинада
?тк?р?не тел?де.

Ветераннарны? чыгышын укучылар аерым игътибар бел?н ты?ладылар. Хезм?т
ветераны Тумпаров В?ли Х?мз? улы (член Совета старейшин татар Республики
Мордовия), Б?ек Ватан сугышы ветераны Богданов Р??ф Х?с?н улы х?терл?рен
я?артып башларыннан ?тк?нне с?йл?дел?р. Кич?г? чакырылган Б?ек Ватан сугышы
ветераныбыз Бикчурин Ум?р Х?с?н улы, кызганычка каршы, кил? алмады. В?ли Х?мз?
улы Тумпаров тырыш хезм?те бел?н Ватаныбызда тир?н эз калдырды; озак еллар илебез
тынычлыгы сагында булды. Лаеклы ялга чыккач та ул Саранск ш???ре ветераннары
Советын ?ит?кл?де, яшь буынга патриотик т?рбия бир?д? зур ?леш кертте. Кунаклар
алдында чыгышында В?ли Х?мз? улы бай биографик м?гълуматлар бел?н таныштырды.
Баштан ?тк?нн?ре турында Р??ф Х?с?н улы Багданов та с?йл?п китте. Б?ек Ватан
сугышында вертолетчикларны? роле турында залга ишеттерде.
Республикабыз районнары, Рузаевка ш???ре укучылары безг? тыныч тормыш б?л?к
итк?н ветераннарыбызга багышлап шигырьл?р с?йл?дел?р, ?ырлар башкардылар,
эзл?н?-тикшер? эшл?ренн?н ??м иншаларыннан ?зекл?рне укыдылар, презентациял?рен
яклап с?йл?дел?р.
“Б?ек ?и??г? -70!” диг?н республика укучыларыны? и?ади эшл?р, шигырьл?р
конкурсларына н?ти??л?р ясалды. “Якташлар” грамоталары ??м Камиль Абидулла улы
Тангалычевны? б?л?кл?ре бел?н т?б?нд?гел?р б?л?кл?ндел?р:
- 1 - 4 сыйныфлар арасындагы и?ади эшл?р буенча ?и??че Л?мбир? района Черемиш т?п
м?кт?бе 4 класс укучысы Ишмуратов Рустам, ? призер Рузаевка ш???рене? 10 м?кт?бе
4Б класс укучысы Саляева Самира;
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- 5 - 11 сыйныфлар арасындагы эзл?н?-тикшер? эшл?ре буенча ?и??че Кадошкино
районы Латышовка авылы 9 класс укучысы Поташова Альбина, ? призеры шул ук
районны? Большие Поляны т?п м?кт?бе 9 класс укучысы Кильдеев Роберт булды;
- 5 - 9 сыйныфлар арасындагы и?ади эшл?р буенча ?и??че Торбеево районы Татар Й?н?
т?п м?кт?бе 5 класс укучысы Агишева Диана ??м Л?мбер? районы Пензятка урта
м?кт?бе 9 класс укучысы Качкова Алена, ? призеры шул ук районны? Черемиш т?п
м?кт?бе 8 класс укучысы Маулиханов Азамат.
- 10-11 сыйныфлар арасындагы иншалар ярышында ?и??че Кочкурово районы Сабаево
урта м?кт?бе 11 класс укучысы Ибрагимов Ильдар иде. Дубенка районы Кочкурово урта
м?кт?бе 10 класс укучысы Мухутдинова Алсу призерлыкны яулады.

Шигырьл?р конкурсында беренчелекне Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?кт?бе 10
класс укучысы Ларина Альмира яулады.
Тагы гомерл?рен туган телл?рен?, укучыларга татар теленд? а?-белем, т?рбия бир?г?,
м?д?ниятларына багышлаган эшл?рен к?реп грамота ??м б?л?кл?р бел?н Торбеево
районы «Тат.-Юнкинская ООШ» директоры Танзил? ?хм?т кызы Агишева ??м шул ук
м?кт?пне? татар теле укытучысы Альфия М?хм?т кызы Агишева, Кочкурово районы
«Сабаевская СОШ» укытучысы Светлана Николаевна Ибрагимова, Рузаевка районы
«Тат.- Пишленская СОШ» укытучысы Сания Спартак кызы Саляева, Дубенка районы
«Кочкуровская СОШ» укытучысы Альфия Кетдюс кызы Узбякова, Кадошкино районы
«Латышовская СОШ» укытучысы Светлана Равиль кызы Поташова ??м шул ук районны?
“Большеполянская ООШ» укытучысы Светлана Ш?мил кызы Абаева, Л?мбер? районы
“Пензятская СОШ» укытучысы Рауза Мокадд?с кызы Юмаева, шул ук районны?
«Черемишевская ООШ»ны? укытучысы Фазия Ф?рит кызы Боярова тагы шул ук
м?кт?пне? башлангыч сыйныф укытучысы Винера Асымовна Карабанова, Рузаевка
ш???ре «СОШ №10» укытучысы Ф?риз? Рахим кызы Кисилева б?л?кл?ндел?р.
“Сархлеб»ны ?ит?кл?п т?мле-т?мле камыр ашлары ?итештерг?н республикабыз
эшм?к?ре, ??мгыять эшлеклесе, б?генге кич?не? спонсоры да Ринат Искак улы
Резеповка Б?тенд?нья Конгрессы ?ит?кчесе Ринат Закировны? Р?хм?т хаты ??м
б?л?кл?ре тапшырылды.
??рбер ветеранга ист?лекле б?л?кл?рне Надия Низаметдин кызы Азисова тапшырып
р?хм?тл?р юллады. Кич? ветераннар бел?н матур гына ч?й эч? бел?н т?мамланды.
?й, ул сугыш китерг?н б?ла-каза, кайгы-х?ср?т, ?зелг?н гомерл?р… Б?ек Ватан
сугышында ?и?? 27 миллион корбан ис?бен? яулана, ? к?пме бала ятимлект? ?ан асрап
?с?рг? м??б?р була. Х?зер алар ?зл?ре ?лк?н яшьт? инде, к?пл?р ис?н д? т?гел. Тыл
??м хезм?т ветераны кичерг?нн?рне онытмыйбыз. Онытырга м?мкинме со? ул газаплы
елларны? ?ич юк. Бары б?т?н сугыш к?рерг? язмасын. Кешелек тыныч тормышта,
иминлект? яш?сен.
Наил? Насырова
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