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Рөстәм миңнеханов
Татарстан Республикасы Президенты 

Шагыйрь, язучы, драматург, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев – 
иҗтимагый-сәяси тормышыбызда күренекле урын тоткан шәхесләребезнең берсе. 
Парламент эшлеклесе буларак, республикабызда милләт тормышының, мәдәният 
һәм мәгариф өлкәсенең барлык фундаменталь мәсьәләләре аның актив катнашында 
хәл ителә.

Разил Вәлиев – талантлы, образлы фикерли торган шагыйрь. Шигырьгә сал-
ган фикерләренең кыюлыгы һәм оригинальлеге, сурәтләү чараларының төрлелеге, 
тойгыларының халык тойгысына якынлыгы аның әсәрләренең кыйммәтен тагын да 
арттыра, аларга бүгенге татар шигъриятенең алтын фондына керү хокукын бирә. Ә 
җырлары татар җыр сәнгатенең иң матур үрнәкләре булып тора.

Разил Вәлиев – җаны-тәне белән туган телебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләре-
безне саклау өчен тырышып, милләткә фидакярләрчә хезмәт итүче җәмәгать эшлек-
лесе. Аның башлангычы белән оештырылган «Җыен» фонды башкарган бик күп 
изге гамәлләр тарихта үз бәясен алачак әле.

Разил Исмәгыйль улы – нинди генә дәрәҗәләргә ирешсә дә, үз йөзен саклап кала 
алган, кешеләр белән мөгамәләдә үзгәрмәгән шәхесләрнең берсе. Күкрәгендә туңган 
күңелләрне җылытырлык учагы бар аның. Ул учакны кайнар хис, игелекле йөрәк 
дөрләтә. Без шул учакның озак еллар януын телибез.
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минтимеР Шәймиев
Татарстан Республикасының Беренче Президенты, 
Дәүләт киңәшчесе

Милләтебезнең күренекле, булдыклы, кадерле һәм лаеклы улы Разил Исмәгыйль 
улы Вәлиевнең күркәм юбилее якынлаша дигәч уйга калдым: ул күбрәк шагыйрьме 
яки җәмәгать эшлеклесеме? Аның әлеге төп яшәеш халәтләрен бер-берсеннән аерып 
карау мөмкин хәлме? 

Хаксызлыкны күреп ярсыйм, шашам,
Матурлыкны күреп тезләнәм.
Йә дөньяны үзгәртәм мин бүген,
Йә булмаса,
Үзем үзгәрәм.

Узган гасырның 60 нчы еллар ахырында, шигърияткә ыргылып килеп кергән-
дә, Разил Вәлиев, яшьлек кайнарлыгы беләнме, үз алдына менә шундый фәлсәфи 
дилемма куйган иде. Яши-яши дөньяга карашы киңәйде, ул капма-каршы тоелган 
теләкләрен бер максатка берләштерде. Бу зирәк әверелеш аның бөтен гомер һәм 
иҗат юлын билгеләде шикелле.
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киңәшчесе М. Ш. Шәймиев 
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