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Бу ки тап ка 2019 ел да “Та тар хал кы ның ру хи тра ди ци я лә рен дә нә сел та мыр
ла ры һәм тө бәк та ри хы” ди гән те ма га үт кә рел гән фән нига мә ли се ми нар  да тәкъ
дим ител гән яз ма лар би ре лә.

Яз ма лар да һәр ав тор ның сти ле сак ла на.
Яз ма лар ның эч тә ле ге һәм мәгъ лү мат лар өчен ав тор үзе җа вап лы.

Китапкакергәнрәсемнәрнеонлайнрежимындакарарөченqrкодкуелды.
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Татарстанҗөмһүриятенең
Чулманбуетөбәгеказые,имам-хатыйб,

ЯрЧаллышәһәренең«Акмәчет»мөселман
мәдрәсәседиректоры

ШәйхевәлиевРөстәмШәйхразыйулының
сәламләүсүзе

Барча галәмнәрнеюктанбаркылучы,шул галәмнәрне тәрбиякылыпһәмүзенең төрле
нигъмәтләребеләннигъмәтләндерепторучыАллаһыСөбханәһувәТәгаләгәхәмдесәнәләр,
мактау догаларыбыз, безне хакюлга күндерүче, сөекле пәйгамбәребезМөхәммәдМостафа
саллАллаһу галәйһи вә сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватшәрифләребез
булсаиде.

Газиз дин кардәшләрем, шәһәрдәшләр, мәчетмәдрәсәбезне олуглап семинарга килгән
хөрмәтлекунаклар,барчаларыбызгадаАллаһуСөбханәһүвәТәгаләнеңсәламнәре,рәхмәтлә
реһәмдәбәрәкәтләребулсаиде.

Татархалкы–борынгы,горурланырлыкбайтарихлы,мәгърифәтле,бөекхалык.Әгәрдә
безшушыхакыйкатьнеаңлый,аныңбеләнгорурланаһәмүзебезнеңбалаларыбызга,оныкла
рыбызга,ягънинәселдәвамчыларыбызгаирештерәалсак,безнеңхалкыбызның,милләтебез
неңкиләчәгебулачак.1552елдаЯвызИвантарафыннанКазанханлыгыныңбасыпалынуы
татархалкыныңтөрлекысрыклауларга,кимсетелүләргә,чукындыруларгадучарбулуынасә
бәпбулды.Күпләрсагыныпсөйлиторгансоветчорытатархалкынбетерүсәясәтенеңюгары
ноктасыбулыпторадыр:аныңдинетыелды,меңеллыкязуыалыштырылды,меңәреллыксак
ланыпкилгәнкитапларыяндырылды,чүпкәтүгелде,тарихыүзгәртелде,үткәненбелгәннәре
асылды,атылды,сөргенгәҗибәрелдеһәмхалыкныңаңына“сезчиттәнкилгәнкилмешәкләр”
дигәнфикерсалынды.Шушыфикергәышанып,алданыпкүпләрүзләренһамандаяМонго
лиядәнкилгәнмонголтатардип,яисәАзовдиңгезебуеннанкилгәнболгарлардипйөриләр.
Әлбәттәдөньядагыбарлыкхалыкларкебекбезнеңхалкыбызныңдабүгенгехезмәткәирешү
ендәкүпхалыкларкатнашканһәмбезбүгенгетатархалкынтудырганбабаларыбызныңһәр
берсебеләнгорурланаалабыз,тарихыбызныңһәрчорыбезнеңөченгорурланугалаек.Безнең
бабаларыбыз,922елдарәсмирәвештәИсламдиненкабулитеп,дөньямәйданындаиңюгары
дәрәҗәләргәкүтәрелә:иңэлекулБөекБолгардәүләтентөзи,хәттааны“Акыл,зиһенпатша
лыгы”,“Көнчыгышныңалтынтәхете”,дипатаганнар;аннарыүзенбасыпалганБөекМонгол
империясенүзенәбуйсындырып,телен,диненкабулитәргәмәҗбүритеп,үзчорыныңиңку
әтледәүләтебулган“АлтынУрда”Исламдәүләтентөзи.“АлтынУрда”Үзбәкханидарәиткән
елларда үзенеңмәдәнияте,мәгърифәте, хәрби куәте һәм сәяси авторитетыбеләнүзенеңиң
югарыноктасынакүтәрелә.Халкыбызныңбучорытурындатарихбитләреннәнбезтүбәндәге
ләрнеукыпбеләбез:“XIIIгасырбашыннанбашлапБөекНовгородтанкөньяккөнчыгышАзия
гәкадәр,ДунайелгасыннанЯпондиңгезенәкадәриксезчиксездаланыискиткеч,бөек,куәтле,
беркайчандатаркалмас,мәңгеяшәркебектоелганЖучиолысы,ягъниАлтынУрдадәүләте
биләптора”.

Безшушыҗирлектәбарлыккакилгәнбез.Төрлечордатөрлечәаталсакта,безшушыҗир
лектәтатарбуларакоешканбыз,тупланганбыз,җитлеккәнбезһәмбу–безнеңВатаныбыз.Без
гәАллаһыТәгаләтарафыннанВатаныбызныдине,теле,миллигорефгадәтләре,күркәмтаби
гатебеләнсөю,саклауһәмүзебездәнсоңгыбуыннаргаирештерүбурычыйөкләтелгән.Аларда
үзчиратларындаүзләреннәнсоңгыбуыннаргатиешлерәвештәирештерсеннәрөченбезалар
ныватанпарвәрлекрухындатәрбияләргәтиешбез.Аларүзләренеңнәселтамырларын,үзләре
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яшиторгантөбәктарихын,гомумәналганда,татартарихыняхшыбелергәһәманыңбеләнго
рурланыргатиешләр.Буәйтепкителгәннәрхалкыбызныңкиләчәгенәискиткечзурәһәмияткә
иябулуынкүзалдындатотып,без“Татархалкыныңрухитрадицияләрендәнәселтамырлары
һәмтөбәктарихы”исемлеIIРәсәйкүләмфәннигамәлисеминароештырдык.Бүгенуздырыла
торгансеминарда,тарихыбызныөйрәнүдәүзеннәнискиткечзурөлешкерткәнфилологияфән
нәредокторы,профессор,РоссияГуманитарФәннәрАкадемиясеакадемигы,илагасыБаки
ровМарсельХәернасулыныңкатнашуыгынадасеминарныңдәрәҗәсенкүрсәтүөченҗитәр
иде.Әбитбусеминарныоештырудаһәмалыпбаруда10фәндокторы,9фәнкандидаты,нәсел
шәҗәрәләрен,туганяктарихларынөйрәнүнебашлапҗибәргән,халыкарасындатаратудазур
өлешкерткәнхөрмәтлеимамнарыбыз,остабикәләребездәкатнаша.

Бүгенгесеминардакаралаторганмәсьәләләрдөньявикүзлектәнгенәтүгел,бәлкидини
күзлектәндәзурәһәмияткәияһәмИсламдинеаларгазуригътибарбирә.АллаһыТәгаләата
бызАдәмнәнисемнәрнеңбарчасынәйттерәһәмуләйтә.Шуннансоңфәрештәләрхөрмәтйө
зеннәнаңасәҗдәкылалар.СөеклепәйгамбәребезМөхәммәдсаллАллаһугаләйһивәсәлләм
нәнсоңкилгәнберенчехәлифәӘбүБәкеррадыйАллаһуганһенәселшәҗәрәләренһәмтөбәк
тарихларыниңкүпбелүчебула.

Семинарыбыздашулайуктамгаларыбызгадазурурынбирелә.Халыклартарихындашә
җәрәләркебекүктамгалардазурәһәмияткәия.Тамгаул–нәселнебилгелиторган,нәселнең
кайсыыругка,кабиләгәкарыйторганлыгын,аныңзатлылыгынкүрсәтәторганбилге.Тамганә
селдәннәселгәкүчепкилгәнһәмгаиләгәкагылышлымилектә,өй,каралтыкураҗиһазларын
да,кыскасы,бөтенәйберләрдәһәмдокументлардакулланылган.Мәсәлән,XXгасырбашына
кадәрникахметрикәләрендә кызбелән егетнең атаанасыныңһәмшаһитларның тамгалары
куелаторганбула.

Семинарныңмаксатларыннанберсебулыптатархалкыныңватанпарвәрлектәрбиясеби
рү,ягъникешеләрнеңкүңелләрендәВатангамәхәббәтхисләренуятутора.ГомәрибнеәлХат
таб:“Шәһәрләр,мәмләкәтләрВатангамәхәббәтсәбәплетөзекбулырлар.ӘгәркешеләрдәВа
тангамәхәббәтбулмаса,биккүпшәһәрләр,мәмләкәтләрхарапбулыриде”,–дипәйткән.

Һәрзурдәүләтгаиләдипаталаторганкечкенәдәүләтләрдәнтора.Һәргаиләнеңҗәмгы
ятьтәгеурынын,дәрәҗәсенкүрсәтәторганүзтамгасы,улнәселнеңбуыннанбуынгакиләтор
ганнәселшәҗәрәсе,үзенәгенәхасгорефгадәтләребула.Шушыкечкенәдәүләтләрнеңтам
галары,нәселшәҗәрәләре,буыннанбуынгакүчепкилгәннәселгорефгадәтләре,кәсепләре
зурдәүләттәүзләренәлаеклыурыннарныалыптораларһәманыңмәдәниятен,мәгърифәтен,
икътисадынтөзүдә,үстерүдәзуррольуйныйлар.Исламдинендә1100еллыктарихыбулган
халкыбызның,әлбәттә,холкы,горефгадәте,үзарамөнәсәбәте,икътисадыИсламдиненәни
гезләнепкорыла,шуңакүрәхалкыбызныңтарихын,нәселебезне,һәрнәселнеңгорефгадәтлә
рен,кәсепләренбелүмиллиүзаңныңүсүенә,асылыбызгакайтуыбызгазурберэтәргечбулып
тора.Ватаннысөюулхалыкны,җәмгыятьне,дәүләтнесөюгенәтүгел,бәлкиүзеңяшиторган
җирне,аныңтабигатен,ягъниәйләнәтирәмохитнедәсөю.Шулайбулгандагынакешеөчен
үзеяшиторгантөбәк,илкадерлебулачак,уланыңөчентормышитәчәк,балатабачак,улба
лагадөрестәрбиябирәчәкһәмәйләнәтирәгәкаратамөнәсәбәте,балаларынакалдыраторган
мирасмалыкебек, кадерле булачак.Халкыңның,милләтеңнең тарихынбелү ул үткәннәргә
соклану,үткәннәрбеләнгорурланугынатүгел,бәлкихалыкныңбүгенгесе,киләчәге.Бухакта
шагыйрьсатирикһәмязучыГамилАфзалбикдөреситепәйткән:“Тарихынбелмәгәнхалык
белгәннәрнеңколыбула”.

Мөхтәрәмсеминардакатнашучылар,килгәнкунаклар,сезгәберенчеләрдәнбулыпИслам
диненкабулиткән,сөеклепәйгамбәребезнеңиңякынсәхәбәләреннәнбулган,галимһәмфа
кихГабдуллабинеМәсгудрадыйАллаһуганһеәйткәнсүзләрбеләнмөрәҗәгатьитәсемкилә.
Улгыйлемөйрәнүчеләрнекүрсә:“Хушкиләсез,акылчишмәләре,караңгылыкшәмнәре,иске
киемлеяңакүңелләр,һәркабиләнеңчәчәкләре!”–дипәйтәторганбулган.Бүгенуздырыла
торганбусеминармилләтебезөченфайдалыберчарабулсын.Семинарэшенәуңышлартелим.
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Фамилиясе,исеме,атасы-
ныңисеме

«Акмәчет»тәбашкарган
хезмәте

Чыгышясаутемасы

Абдунагимова
Миләүшә
Нәбиуллакызы

“АкМәчет”
мәдрәсәсендә
гыйлемалучы

“Нәбиуллиннаршәҗәрәсе”
БашкортстанСтәрлебашрайоны
УчуганӘсәнавылы

Асылова
Дәбидә
Гыйльмегаянкызы

“АкМәчет”тәгыйлемалучы,
Казаншәһәренең“Мөхәммә
дия”мәдрәсәсен2016елда
тәмамлаган
“Билал”мәчетемөгәлиммәсе

“Ганиевларныңнәселшәҗәрәсе”
ТатарстанАктанышрайоныЯңа
Богадыавылы

Галиева
Әлфия
Гарәфетдинкызы

“АкМәчет”
якшәмбеукулары
мөгаллимәсе

“ӘтнәтөбәгенеңКышлауавылы
урамнарытарихы”

Ганиева
Илисә
Гайсәкызы

“АкМәчет”тәякшәмбе
дәресләрендәгыйлемалучы

“Газизовларшәҗәрәсе”
БашкортстанСтәрлетамакрайоны
Аллагуватавылы

Гыйльметдинова
Фатыйма
Гомәркызы

“АкМәчет”мәдрәсәсен2020
елдатәмамлаган

“Тирәндәулнәселтамырлары”
БашкортстанБорайрайоныИске
Бикмәтавылы

ГәрәеваРузалия
Шәяхмәткызы

“АкМәчет”мәдрәсәсендә
гыйлемалучы

“Бикләнавылытарихы”
ТатарстанБикләнавылы

Губаева
Римма
Зәйнетдинкызы

“АкМәчет”
мәдрәсәсентәмамлаган

“ЧалтарихлыЯкшембәт”
БашкортстанБорайрайоныЯңа
Бикмәтавылы

Зиатдинова
Әминә
Гомәркызы

“АкМәчет”тәякшәмбе
дәресләрендәгыйлемалучы

“Галимовларныңгаиләтарихы”
Татарстан,ӘлмәтрайоныКызыл
Көчавылы

Корбанова
Мәүлия
Раифкызы

“АкМәчет”
якшәмбеукулары
мөгаллимәсе

“Суховларшәҗәрәсе”
БашкортстанЧакмагышрайоны
ЯңаМортазаавылы

Марискина
Лилия
Фенүнкызы

“АкМәчет”мәдрәсәсентә
мамлаган

“ИскеИркәнәшавылытарихы”
ТатарстанМинзәләрайоны

Мөхәмәтова
Миләүшә
Рифаткызы

“АкМәчет”мәдрәсәсентә
мамлаган

“Сәлимгәрәевларшәҗәрәсе”
ТатарстанӘгерҗерайоны,Чиш
мәавылы

Насыйбуллина
Гөлфия
Локманкызы

“АкМәчет”мәдрәсәсендә
гыйлемалучы

“Чаллыавылларытарихыһәм
Галиуллиннаршәҗәрәсе”Татар
станӘлки
районыИскеЧаллыавылы

Семинардачыгышясаучылар:
Букитапка“АкМәчет”мәдрәсәсеякшәмбедәресләремөгаллимәләреһәм 

укучыларыныңязмачыгышлары,шәҗәрәләретупланды. 
Катнашучыларисемлегетулысыбеләнтөпбасмадабирелде.
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Нуруллина
Нурсинә
Локманкызы

“АкМәчет”
мәдрәсәсендәгыйлемалучы

“Нәбиуллиннаршәҗәрәсе”
ТатарстанТукайрайоны 
Боерганавылы

Рәхимҗанова
Рәисә
Вәликызы

“АкМәчет”мәдрәсәсендә
гыйлемалучы

“Кычытканлыавылытарихы”
ТатарстанНурлатрайоны

Сабитова
Нәфисә
Нәкыйпкызы

“АкМәчет”мәдрәсәсендә
гыйлемалучы

“БорынгыТубылгы 
Таушәһәрлегетарихы”
ТатарстанЯңаЧишмәрайоны 
ТубылгыТауавылы

СафинаМәрзия
Әгъләмҗанкызы

“АкМәчет”тәякшәмбе
дәресләрендәгыйлемалучы

“Бөрбашавылытарихы”
ТатарстанБалтачрайоны 
Бөрбашавылы

Фәрхетдинова
Роза
Фәизкызы

“АкМәчет”якшәмбеукулары
мөгаллимәсе

“Җуашайнәселешәҗәрәсе”
ТатарстанСарманрайоны, 
ТатарКарамалысыавылы

Хәбибуллина
Люзия
Кәбиркызы

“АкМәчет”беләнхезмәттәш
лекитүче

“Тарихимирасбулганнәселта
мырларыныңрухиәхлакый 
әһәмияте”
ТатарстанАзнакайрайоны 
Карамалыавылы

Халитова
Гөлфия
Газизҗанкызы

“АкМәчет”мәдрәсәсенең
4нчекурсында
гыйлемалучы

“АлексеевскийрайоныТүбән
Тигәнәлеавылытарихыһәм
буыннарбәйләнеше”
Татарстан

Хәйретдинова(Карюкова)
Сания
Гыйлмуллакызы

“АкМәчетякшәмбеукулары
мөгаллимәсе

“БураКиртәавылытарихы.Зәй
районындадинүсешенәзурөлеш
керткәншәхесләр.Кашшафмулла
нәселешәҗәрәсе”

Чеканина
Тәнзилә
Фәттахкызы

“АкМәчет”тәякшәмбе
дәресләрендәгыйлемалучы

“ИскеКотлемәтавылыегете,әти
емФәттахГыйләҗулы–чынмө
селманүрнәге”
ОренбургөлкәсеМатвеевкарайо
ныИскеКотлемәтавылы

Шагалиева
ЛәйсәнДамиркызы

“АкМәчет”мәдрәсәсенең
4нчекурсында
гыйлемалучы

“Мөхәммәтшәрипнеңнәселшә
җәрәсе”.МөслимрайоныИсән
сефавылы.

Яруллина 
ӘнисәХәкимуллакызы

“АкМәчетякшәмбеукулары
мөгаллимәсе

“ТуганавылымТашкичү
турындаистәлекләр”.Хөснетдин
бабайшәҗәрәсе.Тукайрайоны
Ташкичүавылы.
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Аликайбабайшәҗәрәсе
АбдунагимоваМ.Н.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

МинемнәселемБашкортстанныӊСтәрлебашрайоныУчуганӘсәнавылыбеләнбәйле.
Шәжәрәдә9буынбирелгән.
ИӊберенчебуынАликай.Якынчатуганелы1760ел.Сәйфетдин,Гайфетдин,Гайнетдин

бабайларымныӊ,кызганыч,тормышюлларыбилгесез.
Заретдин бабай 1880 елгы, аныӊ хатыныМиньямал.Миньямал өшкерү беләншөгыль

ләнгән.Башкаавылларгадабарган,кешеләрнеӊтерелүенәсәбәпчебулган.Заретдинбабайны
исә, кыска буйлы, төпле гәүдәле, күпосталыккаия дип тасвирлыйлар.Намаз укучылардан
булган.Yзхуҗалыгындатимерлек,суhәмкултегермәннәретоткан.Башкаавылларданкилеп,
аныӊтегермәнендәонтартканнар.Шулайукхуҗалыгындаҗирдәэшләүөчен8үгез,10ат
һәммалтуаркарашыргаялчылартоткан,аларгабикярдәмчелбулган.Хәттааларгаөйләрдә
җиткергән.ШулайукОренбургөлкәсенәпечәнсатубеләншөгыльләнгән.Кышларын,берничә
төркемкешеҗыеп,бурабураган.

Совет вакыты килгәч, сөргенгәҗибәрелмәс өчен, бөтенмөлкәтен колхозга тапшырыр
гамәҗбүрбула,өйҗиhазларынкүршекүләнгәтарата.Хәттаөенсүтепалыпкитәләр.Ләкин
үзенеӊюмартhәмярдәмчелбулуысәбәпле,аныавылдашларыавырвакыттаялгызкалдыр
мыйлар.Гаиләсенәҗыйнаулапөйсалалар,таратканвактөякләрне,үзесорамасада,кирекай
таралар.

Мотыгулла–минемкартәтием.Бәләкәйчагындаутыннанкайтканда,күзләренагачбота
гысыдырып,күрүсәләтенюгалта.Улатасынаохшый:кыскабуйлы,төплегәүдәле,сүзоста
сыбулган.Шигырьләрязган,авылдагыһәркешегәатапязылганшигыребулгандипсөйли
ләр.Сукырбулугакарамастан,яртыКоръәннеяттанбелгән.Җомгакөннәрендәаларныӊөендә
җыелышыпнамазукыганнар.Күрмәсәдә,40кмераклыктагыавылгабарып,кешеләрбелән
тегермәнгәэшләргәйөргән.Аныӊбеләнискиткечхәлләрдәбулгалаган.Мисалитеп,шулай
тегермәннәнүзенәгенәкайтыргатурыкилгән.Кайтканда,үзенеӊюлынбозып,урмангакереп
киткәненаӊлаган.“Ничекюлнытабармынинде?”дипуйлапторганда,янынаберкешекилгән
hәмбулышыргатәкьдимиткән.5минутҗәяүбарып,Мотыгулланыңкулынкапкасынатерәгән
hәм:“Менәбусинеӊөеӊ”,–дипкитепбарган.Шулайитеп,өенәсаусәламәткайтыпҗиткән.
Ләкинчынбарлыктаиӊякынурманавылданерактабула.

Мотыгуллакартәтиемнеӊ10баласы:8улыhәм2кызыбулган.
ӘтиемНәбиуллаh –балаларныӊдүртенчесе.Яшүсмерчактатөшендә2кешенеңүзенкүк

кә күтәреп, башына түбәтәй кидергәнен күрә.Динбелән кызыксынабашлый.Шулайитеп,
киләчәктәбезнеӊдәнамазукучыбулуыбызгасәбәпчебула.Гаиләбездәбарчабызданамазуку
чылар,әлхәмдүлилләh.

Минемүземнеӊ3баламбар:Әминә,игезәкләремХәсәнбеләнСәидә.

Файдаланылганчыганаклар
Безнеңнәселшәҗәрәсеәлеархивлардаөйрәнелмәгән.Буязма–картәтиемистәлекләренә

нигезләнепязылды.
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Ганиевларныңнәселшәҗәрәсе
АсыловаД.Г.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан
МинемнәселшәҗәрәмАктанышрайоныЯңаБогадыавылыннанбашлана.Авылрайон

үзәгеАктаныштан16чакрымкөньяккөнбатыштаракурнашкан.
Ти гез кыр лар ти рәягы
 А ры тыр лык юк бер та вы,
Иген нәр нең шау ла вын нан,
Сан ду гач лар сай ра вын нан
 Кү ме лә моң га ти рәягы.

Авылымкүптөрлетарихивакыйгаларныңшаһитебулган...ХIIIгасырбашларындаБаш
кортстанныңБүздәкякларыннанхәзергеЯңаКадермәттирәсенәбертөркемкешеләркилеп
урнашкан.БуурынныКараКурадипатаганнар.Даимисучыганагыбулмаган.Шулсәбәпле
аларэзләнәторгач,Биҗадыелгасыныңуңякярынакилепутырганнар.АвылгаЯңаБогады
диписемкушканнар.Искетөркитатартелендә“үгез”–“бога”–“богалы”яки“үгезле”дигән
мәгънәнебелдерә.Аннан“богалы”ныбогадыдиптелгәҗайлаштырганнардигәнфаразбар.
ВакытларүтүбеләнЯңаБогадызурайган.ХалыкБиҗадыярыбуйлап,урамурамбулып,сырт
ракҗирләргәутырабашлаган.

Авылхалкыборынборыннанигенчелекһәмтерлекчелекбеләншөгыльләнгән.Авылти
рәләре,карауңдырышлытуфраклытигезкырлараерымбайларкулындабулган.Аларярлы
катлам авылдашларын хезмәтче итеп тоткан. Урыпҗыю эшләре урак белән башкарылган.
1772–1773еллардакрестьяннарҗирнеагачсука,агачтешлетырмабеләнэшкәрткән.Авыл
халкыҗир,су,урманбайлыкларыннанбергәләпфайдаланган.Сатуалумаксатыннанатаклы
Минзәләярминкәләренәйөргәннәр,тире,хуҗалыккирәкяраклары,мичкә,тәгәрмәч,бал,ба
лавызбеләнсатуиткәннәр.Авылдачабатаүрүосталарыдабулган.

1917елның14ноябрендәМинзәләөязендәСоветларвластеигъланителә.Крестьяннарга
җанбашына1,3дисәтинәхисабыннанҗирбүлепбирелә.Шулайитеп,җиртурындагыДекрет
тормышкаашырылабашлый.1918елдаВЦИКкарарыбеләнпродразверсткакертелә.Икмәк
беләнсатуитүтыела,барлыкашлыкныСоветларталапалабашлый.

1921елдакорылыккилә.Апрельаендауккояшныккыздырып,бөтеннәрсәнекөйдереп
бетерә.Язданукачлыкбашлана.Буачлыкхакындаавылхалкындабикаянычистәлекләрсак
лана.Улеллардаэт,мәче,малкойрыгыашауфактларыдабулган.Елгаданбалыктоту,яланнар
данҗыелганүлән,кычыткан,кузгалак,юа,көпшәазмыкүпмеҗанасраргабулышкан.Авылда
гаиләләребеләнүлепбетүчеләрдәбулган.Үлүчеләрнеңсаныдаисәпкәалынмаган.

1922елныңязыбикматуркилгән.Кешеләрдәяшәүгәөметуянган.Егерменчейөзбашын
даавылда2мәчетэшләгән.Бумәчетләрнеңберсе–1933елда,икенчесе1948елдасүтелгән
һәм,башкаҗиргәкүчерелеп,мәктәпитепкулланылган.Озаквакытавылхалкы21чакрым
ераклыктагыӘҗәкүлпристаненә(Агыйделелгасыбуенда),82чакрымдагыКамбаркатимер
юлстанциясенәтөрлесенилтеп,йөкташыпяшәгәнһәмшуларашабашкаҗирләргәюлтот
кан.ӘхәзергекөндәАктаныш–Чаллы,Казан–Уфаолыюлларыннанилнеңтөрлеякларына
барыпбула.

Башкаҗирләрдәгекебекүк,безнеңавылдадатормыштынычкынабармаган.Илкүләмен
дәбарганрепрессияләрдулкыныЯңаБогадыхалкындачитләтепүтмәгән.Бергаепсезкеше
ләртөрмәләргәозатылган,җәберләнгән.Авылныңбулдыклы,зыялы,асылкешеләре,хезмәте
беләняхшыракяшәгәннәреталанган,малмөлкәтләретартыпалынып,сөргенгәҗибәрелгән,
юккачыгарылган.Заманакыенлыкларыкрестьянгакилепкенәторганшул.Германсугышы,
1917елгыфевральһәмоктябрьгарасатлары,гражданнарсугышы,сәнәкчеләрфетнәсе,1921
елдабөтенУртаИделбуендакотырынганачлык–боларныңберседәавылхалкытормышын
даэзсезгенәүтмәгән,билгеле.
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ХәзергекөндәЧаллыкаласындаәтиемнеңРәҗибәисемлеапасыяши.Аңа95яшь.Улеш
кынахәтеренәуелыпкалганистәлекләребеләнуртаклашаһәмтүбәндәгеләрнесөйләде:“Нә
селХIХ  гасыр уртасында туганГобәйдулла исемле кешедән башлана.Әбине хәтерләмим.
Бабаймәдрәсәдәбелемалганкешебулган.Аныңулы–минемәтәйМөхәммәдгани1880елда
туган,ишлегаиләдәүскән,5бертуганыбулган.ШушыавылкызыМәһүпҗамалгаөйләнгән
һәмаларның7баласыдөньягакилгән:Фәткелбаян(1912),Майҗамал(1918),Фәгыйлә(1922),
Рәҗибә(1925),Гыйлмегаян(1928),Котдус(1932),Рәис(1936).

Минавылмәктәбендә8классбелемалдым.Әтәйавылда аткараучыбулыпэшләде.Ә
инәйуракурды,ашлыксукты.Иртәдәнкичкәхәтлеколхозэшендәиделәр.Безнеңяккырягы
булгангакүрә,утынурынынаҗәйбашындатирес“сугаидек”:малтизәкләренсубеләнкат
наштырып,яат,яүзебезнеңаякларбеләнтаптап,агачкалыпларгатутырыпкорыҗиргәташый
идек.Әкипкәч,утынлыкларгаөяидек.Тавык,каз,сыер,сарыкасрадык.Инәйкөндезутлауга
барып,сыернысавыпкайтаиде.Ишлегаиләгәашаргадаҗитмәгәндеринде...Мәҗбүриза
емнартүләтәиделәр.Тормышавырбулсада,әтәйбеләнинәйбишвакытнамазукыйиделәр.
Кояштарафынкүзәтеп,“кояшкүләгәсеҗитте”,“кояшбаеды”,“караңгыланды”дигәнсүзләре
истәкалган.Әтәйһәмбабайларҗомганамазыназияраткайөрделәр.Чөнкимәчетләрюкиде.
Мәктәпнетәмамлап,колхоздаэшлибашлаганелныБөекВатансугышыбашланды.Сугышка
яраклыиратларфронткакитте.Миңа,икеатҗигеп,арбагамичкәләркуеп,82чакрымдагы
Әҗәкүлпристаненнантракторларгаягулыкташыргатурыкилде.Атларныүземҗигепбара
идем,туктапашатам.Бигрәктәкышкөннәрендәавыргатурыкиләиде.Фронтөченйоннан
оекбаш,бияләйләрбәйлиидек.

СугыштаняраланыпкайтканавылегетеМөхәммәдсәеткәкияүгәчыктым.Бугаиләгәсиге
зенчекешебулыпкилепкердем.Күпмедербергәяшәгәч,күршеавылданберкечкенәгенәйорт
сатыпалдык.Анытарттырыпкайтып,төзепкуйдык.Аерымяшибашладык.Иремфермада,
минкүпчелектегермәнтартуда,ындыртабагында,ашлыкиләүдәэшләдем.1956елдакызым
Илизатуды.2елдансоңиремавырыпүлепкитте.Башкакияүгәчыкмыйча,кызымнытәрбия
ләпүстердем.ХәзергевакыттаЧаллыкаласындакызымтәрбиясендәяшим”.

Ялгызканатбеләнкызынүстереп,көнтөнколхозэшендәйөреп,ниндигенәавырлыклар
килсәдәкүтәрәалганРәҗибәапа...

Үземнеңисәтүбәндәгеләрхәтердәкалган.Вакытелгасыаккансаенкешенеңуйларыба
лачакка,яшьлекелларынакүперсуза.Мин,ГыйлмегаянкызыДәбидә,1957елдадөньягааваз
салганмын.Безишлегаилә–әти,әни,әбиһәм7балаидек.Шулчорөченкүпбалалыгаиләләр
–гадәтикүренеш.Күршеләрдә7,8,10балалыгаиләләрбариде.Өйләрнекеросинлампасы
яктыртты.“Керосинка”дипаталганплитәдәбәрәңгепешергәннехәтерлим.Электрлампочка
ларыберазсоңраккабынды.Мичкәүзебезясаганутынтирес,саламягаидек.Кышкысалкын
көннәрдәмичиртәкичягыла,көнаралашипипешерелә,учакягып,кичкәказандаашпешә
иде.ӘткәебезГыйлмегаянгомеребуеколхоздамеханизаторхезмәтенбашкарды.Хезмәтекүп
санлымедаль,Мактаукәгазьләребеләнбәяләнде.Аныңсөйләвебуенча,1941–1945елларсу
гышывакытындаүсмерегеткәатҗигеп,колхоздаавыриратларэшенбашкарыргатурыкил
гән.ӘнкәебезГалимәколхозданиндигенәэшләрэшләмәде:фермадасыерсаву,ындыртаба
гындаашлыкиләү,басудачөгендер,кишерэшкәртүләр...

Урамнан,зурсумкасынкүтәреп,почтальонхат,гәзит,журналлартаратаиде:“Социалис
тикТатарстан”,“Яшьленинчы”,“Игенчеданы”гәзитләре,“Ялкын”,“Азатхатын”һәмбашка
журналларукыйидек.Яланберазгынакарданачылуга,эрелеваклыбалачагауенгаҗыелып,
тирәякаларшаушуынакүмеләиде.Әҗәйләренисәбучырчуелгабуенакүчә.Андакөнебуе
судакоенулар,“казоясы”дипаталганкәрзинбеләнбалыксөзүләр...

Урамныңапаҗиңгиләребеләнчишмәюлындаочрашаидек.Еракбулсада,эчәрсуныкө
янтәчиләкбеләнчишмәдәнташыдык.Әхуҗалыккирәкярагынаелгасуыкулландык.Әткәй
әнкәйкушыпкиткәнэшләрнетизрәктөгәлләп,уйнаргачыгулар,төнуртасынакадәряланда
сыерсаклаулар,югалганмалларныэзләүләр–боларбалачагымныңгүзәлмизгелләребулып
хәтеремдәуелган.“Уткииохотники”,“Чумаүрдәк,чумаказ”,“Ташкалалы”,“Лапталы”,фут
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бол,волейболуеннарыныңрәхәтлегенминбүгендәсагыныпсөйлим.Шушыкүмәкуеннар
безнеэчкерсездуслаштырды,үзараярдәмчелбулырга,әткәйәнкәйләрнетыңларга,кирәкчак
таүзебезнеҗаваплытотаргаөйрәтте.Бергәләшепөйюулар,каз,үрдәкөмәләренәйөрү,елгага
алыптөшепаяккиемеюулар–боларбарысыдакүңелемдәяктыхатирәбулыпсаклана.Олы
малсуйганкөннекичкәашәзерләүкебекбиккүркәмгадәтбариде.Яшькенәбулсакта,бездә
буэштәнчиттәкалмыйидек.

Безүскәндәавылдаэлемтәбүлекчәсе,колхозидарәсе,тимерчеалачыгы,тегермән,пожар
ный, ветеринария участогы, терлекләрфермасы, икмәк саклау урыны,мәдәният йорты бар
иде.Биҗадыелгасыбуйлапяшелчәбакчасысузылганиде.Андакишер,кыяр,кәбестә,суган
үстерелде.Соңраккарлыганкуакларыдаутыртылды.Ләкинхәзергевакыттабубакчаюкинде.
Җәйгеканикулкөннәрендәбергәләппечәнәзерләү,басудачөгендер,кишерэшкәртү,урып
җыювакытындаколхозэшендәкатнашу–боларбитбезнеңбушвакытныдөресбүлүгәюнәл
телгәнбулган.Әтиәниебезбезнекечкенәдәнүктәртипкә,мөстәкыйльлеккә,хезмәтсөючән
һәмнамуслыбулыргаөйрәткәннәр.Моңахәзергенәтөшенәбез.

МинкечкенәбулганвакыттанукгаиләбездәәнкәйнеңәнкәсеНәгыймәәбекәйяшәде.Әт
кәйәнкәйкөнозынэштәбулганда,безакяулыклы,йомшаккуллы,сабырәбекәебезтәрбиясен
алдык.

МиннегаликызыНәгыймәӘхмәтдинова1900нчеелдатуган.Әбекәйбикфаҗигалеяз
мышсынауларынүткән.АктаныштанеракбулмаганКәзкәйавылындагомеркичергәналар.
Бабакайавылдамуллахезмәтенбашкарган.Мәдрәсәдә гыйлемалып,Указлымуллабулган.
Бербер артлы 7 бала дөньяга килгән. 1930 елны күмәк хуҗалыкҗилеКәзкәй авылына да
килепҗиткән.Хезмәтсөючәнһәмтырышбулуларысәбәпле,авылдахәллерәкяшәгәнкеше
ләрне,бигрәктәдинәһелләренҗәберләү,малмөлкәтләренталаубашланган.Буафәтәбекәй
гаиләсенәдәкагылган.7балалыгаиләнеөйләреннәнмунчаларынакуыпчыгарып,өйләрен
Актанышкатарттырыпалыпкиткәннәр.Малтуар,өйкирәкяракларыдаталанган.Букүре
нешнекүзалдынакитерүедәавыр...

Ачлытуклыяшәүдән,витаминҗитмәүдәнсабыйбалаларинтегә,кызамыкэпидемиясе
башлана.Кызамыкчиреннәнәбекәйнең5баласыкүзенйома.Ватансугышыбашлангач,Мө
нирисемлеулларыфронткакитә.Шактыйавырэлемтәаппаратынфронтныңалгысафында
җилкәсендәкүтәрепйөреп,фронтныэлемтәбеләнтәэминитә.1942елдаәбекәйгәүтәкайгылы
хәбәркилә:“СезнеңулыгызСталинградөлкәсеянындагысугыштагеройларчаһәлакбулды
һәмшундакүмелде”дигән“извещение”ала.Күптәүтми,бабакайдаавырыпвафатбула.Шу
лайитеп,әбекәйберкызынтәрбияләпүстерә.Букыз–минемәниемГалимә.

Әбекәебезбезнеәдәпәхлаккаөйрәтте.Кешеләргәкаратаягымлымөнәсәбәт,эчкерсезлек,
кешехәленәкерү,юмартлык,кешенеңавыртканҗиренәкагылмау,читкешекайгысынүзеңне
кенәтиңитепкүтәрешүкебексыйфатларнысеңдерде.Мичтәтәмлекамырризыгыпешсә,күр
шеләрнесыйлау,сыерыбулмаганялгызәбиләргәсөткатыкилтепбирү,күршеләргә“баләби”,
“балбабай”(чөнкиумарталарыбар),“акәби”,“акбабай”,“чибәрапа”,“чибәрабый”,“туган
апа”,“якынәби”,“якынбабай”дип,матур,йомшаксүзләрбеләнэндәшүһәмбашкашундый
тәрбиявимисалларныхәзер дә искә алабыз.Коръән, дога укыган әбиебезнең тәһарәт алып
бишвакытнамазукыганы,уразатотып,сәхәрашагандатәмлеризыкларбеләнбезнеңбелән
бүлешкәнекүңелтүрендәсаклана.Әбекәйбабайлардинөйрәтергәтеләсәләрдә,әтиәниләр
каршыдакилмәде,“әйе”диптәәйтмәде.Күңелдәгесенкычкырыпәйтергәярамагандинсезлек
заманытурыкилгәншулаларга.

Авылдауртамәктәпнетәмамлап,төрлебезтөрлеякларгатаралыштык:2сеңлем–Кадрия
беләнЭммаАмериканыңКалифорнияштатындаяшиләр.ӘкалганнарыбызЯрЧаллыкала
сында төпләндек. Бердәнбер энебезӘнфәс,шофер һөнәрен сайлап, хәзерге көнгәчә үзенең
фидакарьхезмәтенкуя.АпамГабидә“КамАЗ”заводындаэшләп,лаеклыялда.СеңлемКофуа
сәүдәсистемасындаэшләде.КечкенәсеңлебезЛәләшәфкатьтуташыбулыпэшендәвамитә.
Үзем“Татнефть”Акционерлыкҗәмгыятендәэшләп,лаеклыялгачыктым.КүпсанлыМактау
кәгазьләребеләнбүләкләндем.
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Сәләтле,белемле,сәламәт,хезмәтсөючән,тотрыклыхолыклыкешеләрбулыпформала
шуыбызөченәткәйәнкәйкаршындаүзебезнечиксезбурычлысаныйбыз.

1925–1930елгыәтиәниләребезбикавыршартлардаяшәде.“Сталинныңмыегы–безнең
өйнеңкыегы”дигәнөчен–7елтөрмә,кесәдәбербашактабылса–Минзәләтөрмәсе...һ.б.

Тормышта чынышану белән социализм, коммунизм төзергә тырыштык. Ләкин безнең
ышанычюкка чыкты, барысы даҗимерелде.Ак яулыклы әбекәйләребезнең күркәм, матур
сыйфатларыюгалабарды.Биккүпямьсезкүренешләряшәүрәвешенәәйләнде:ялган,урлау,
талау,эчкечелек,үзүзләренәкулсалулар,зинакылулар...Дөньяныңастыөскәкилде.Ашы
гып,бәргәләнептагындөньякуабашладык.Ниөченшулайбулды?АллаһыТәгаләбусынауны
безгәбирә,дипуйлануюк,сабырлыкҗитми.Коммунизмгаышанганидек,улюккачыкты.

АллаһыТәгаләбезненыкяраткангакүрә,төзәлүөчен,чыныгуөченсынауларбирә.Бу
дөньясынаумәйданы:байлык,юклыкбелән,сәламәтлек,авырубелән.Сынауданничекчыга
быз,АллаһыТәгаләгәшөкеритәбезмеһәмэшкәкерешәбезмеякизарланып,елапутырабызмы?
АллаһыТәгаләбезгәхәбәрбирә:“Һәравырлыкартындаҗиңеллекбар.Сабырбулыгыз,Миңа
шөкеркылыгыз”,–ди.БезгәРаббыбыздөресяшәүөченкагыйдәләркитабы–кешелекнеңтөп
Законы,гаделяшәүрәвешебулганКоръәнкитабынпәйгамбәребезМөхәммәдсалләллаһуга
ләйһиссәләмашаиңдерә.Дөресяшәүрәвешебулмаса,VIIгасырданбирлебүгенгекөнгәкадәр
килепҗитмәгәнбулыриде.Коръән–70–80нчееллардагыторгынлыктаяшәгәнвакыттаАлла
һыТәгаләрәхмәтебеләниманлыкешеләрнеңкүңелләрендәһәмйортларындасакланыпкала
алганиңзурнигъмәтебезулбезнең.

Әбибабайларгасырлардәвамынданәселебезиманлы,намазлыбулсындипАллаһыТә
галәгәдогакылган.Аллаһкашөкер,күпмееллардансоңбездәаларсалганиманорлыклары
шытыпчыкты.Мәчетмәдрәсәишекләреачык,белемлеостазларҗитәрлек,диниәдәбияткүп.
БезтормышиптәшемРавил(МинзәләрайоныТатарМөшегесеавылындатуыпүскән)белән
АллаһыТәгаләрәхмәтебеләндинибелемалдык.

Динфәннәренөйрәнүөченвакыттабаргакирәк,чөнкиалармөһимрәк,мәңгелекахирәт
бәхетенәсәбәп.Үзебезнеңкайчанүләсебезнебелмибез.Ләкинбумизгелһәрберебезөчендә,
һичшиксез,җитәчәк.Һәрберебезкылган гамәлләреөченАллаһыТәгалә алдындаҗавап то
тачак.Үлгәннәнсоңбудөньягакирекайтыпбулмый.Күмелгәч,ахирәттормышыбашлана
чак,хәттакүмепкиткәнкешеләрнеңаяктавышларынишетәчәкбез.Каберебезҗәннәтнеңбер
бакчасына,яисәҗәһәннәмнеңберчокырынаәвереләчәк.Аллаһыга,Кыямәткөненәышануы
булмаганкешеРаббысыбилгеләпкуйганчикләрне,рөхсәтитүһәмтыюларныбелмәячәк,хак
лыктанялганныаераалмаячак,бәхетсез,бәрәкәтсез,нәтиҗәсезгомеркичерәчәк.Динлекеше
үзенеңАллаһыТәгаләбилгеләгәнтабигыйхаләтенәкайта,үзүзебеләнәңгәмәкора,үзенвә
газьлиһәмАллаһкушканюлданбарыргаомтыла.Күбрәкгыйлемалгансаен,безнеңиманы
бызныгыйһәмбезрухияктанбайыйбыз.

2019елдаАллаһыТәгаләбезнеңгаиләгәзуршатлыкһәмкуанычнасыйпитте.БезСогуд
Гарәбстанынабарып,исламдиненеңбертерәгебулганхаҗгамәленүтәпкайттык.Бусәфәр
–безнеңтормыштаиңбәхетлеһәмиңәһәмиятлевакыйга.АллаһыТәгаләнеңсөеклепәйгам
бәрләрейөргәнэзләрдәнйөрү,КыямәткөненәкадәриминкылынганМәккәиМөкәррәмәһәм
нурлыМәдинәшәһәрләрен,Аллаһныңизге йортыКәгъбәтуллаһны күрү, аныңдиварларын
үзкулларыбызбеләнтотыпкаравыбызбезнебикныкдулкынландырды.Нәселебездәбилгеле
булганберенчехаҗкылучыларбулдыкбез.

Безнеңмаксатыбыз–Исламчаяшәүүрнәгебезбеләнбалаларыбызга,оныкларыбызгадини
тәрбиябирү,үзебездәнсоңдогалы,намазлы,туганлыкҗепләренөзмиторганнәселкалдыру.

ПәйгамбәрИбраһим галәйһиссәләмбалаларына түбәндәгене васыятьиткән: “Ий, бала
ларым,шиксез,Аллаһсезгәисламдиненсайлады.ДөресһәмныклапАллаһдинентотыгыз.
Мөселманбулыпяшәп,мөселманбулыпүлегез!”Бездәбалаларыбызгашушывасыятьнекал
дырабызһәмнәселебезнеңтарихынэзләүнедәвамитәбез.
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5.Авылөлкәннәреннәнязыпалынганистәлекләр.
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КазанартындагыӘтнәтөбәгенеңКышлауавылыурамнарытарихы
ГалиеваӘ.Г.

АкмәчетЯрЧаллыТатарстан

15нчейөзләруртасындаИделбуендагыКазанханлыгыруслартарафыннанҗимерел
гәннән соң, халкы төньяк районнарга күчеп урнаша башлый.Акрынлап урманнар киселә,
җирләрэшкәртелә,игенчәчелә,күпләптерлекүрчетелә.Татарныңрусларныкыкебекфеодал
ларыбарлыккакилә.Элекандаяшәгәнмарихалкыбуурыннардан810кмераклыккаурман
эченәрәккитә.

Әтнә төбәгеЧар (ЦаревококшайскхәзергеЙошкарОла)өязенәкергән,барлыгы11во
лостьбулып,ул159авылныберләштергән.

1930елдаӘтнәтөбәгерайонбуларакоеша.АныңтирәсендәгеТүбәнШашы,Югары
Шашы,Күңгәр,Күшәр,авылларыэлектәнүкӘтнәрайонысоставындабулалар.Кышлау
волостеныңбашка авыллары:Кышлау,ИскеӨҗем,ЯңаӨҗем,КызылУтар,ЯңаШашы
–үзәгеЯңаКенәрбулганКызылЮлрайонындабулалар.АларӘтнәрайонысоставынакер
теләләр.

ӘниемтуганавылКышлауисеменйөртә.Галимнәрнеңфаразлары, аларның1795елгы
авылпланынөйрәнүләренәтиҗәсендә,Кышлауавылы17нчегасырныңбашларындабарлык
какилгәндигәнфикеркабулителә.Баштагычорлардаавылда12йортбулганлыгыархивма
териалларындакүренә,1774елдайортларсаны30гаҗиткән.ЭлеканыңисемеКотаймасбула.
Котаймассүзетатардабаемасдигәннеаңлата.Әбиләрәйтәторганнариде:“Букотаймасһич
бөтәймәс”,–дип.ӘКышлаусүзенгалимнәр“кышкыавыл”,“кышлапчыгуавылы”дипаңла
талар.Буатама1721елдагыязмалардакүренә.
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МинбалачагымдакүпвакытнышулКышлауавылындаүткәрдем.Аныңкешеләремиңа
бикякынһәмтаныш.Улавылныңурамисемнәрегенәминемкечкенәбашымасыймыйиде.
Аларныңаңлатмаларынбеләсембиккиләиде.Ниөчендербербикозынурамныңбербашын,
Шашыелгасыныңөскеягын,Кылыйурамыдипатыйлар,әелганыңтүбәнрәкягындаурнаш
канбашынЧапайурамыдиләр,кечерәкурамныБалтайурамыдипйөриләр,әбабайларяшәгән
урам–Байурамы.Безнеңавылдамондыйгаҗәписемнәрбөтенләйюк,гадигенә:Искеурам,
Яңаурам.

Сораугаҗавапныменәхәзер генәтаптым.МөәзинәлхаҗМөхәммәдгарабшаМөхәм
мәдшаулыӘхмәдиевның(1887–1961)калдырганкулъязмаларыминемсорауларбеләнтул
ганбашымаачыклыккертте.АныңкулъязмаларынШ.МәрҗаниисемендәгеТарихинститу
тыныңтарихфәннәрекандидаты,шушыавылдатуыпүскәнИлшатҖәүдәтулыФәйзрахма
новһәмфилологияфәннәрекандидатыГөлфияШәйхиеваэшкәртеп,китапитепбастырып
чыгардылар.

Сөрүҗирләреҗитмибашлагач,17нчегасырларда,КышлауавылынахалыкИскеӨҗем
авылыннанкүчепутырабашлаган.КышлаугашулайукКүңгәр,Мәңгәравылларыннандакү
чепутыручыларбулган.Җирнеуңдырышлыбулгандипәйтепбулмый,чөнкиурманҗирләре
көлсу,кәсле,ярлыҗирләргәкерәләр.

Кыш лау авы лы ның 1930—1980 ел лар да гы кар тасхе ма сы на аң лат ма лар
I.Тегермәннәр:
1.Егорныңсутегермәне;2.Петяныңсутегермәне;29.Гатауныңҗилтегермәне;35.Кол

хоз,хуҗалыктегермәне.
II.Ферматораклары:
36.1960елдасыерторагыавыручыгуаркасындабетерелә,субуенатөшерепсалына;
37.1970еллардагыферма,аныңөебүгенгеурынгакүчерепсалына.
III.Коеһәмчишмәләр:
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5.Гарәпша(курпса)коесы;3.Гариф;38.Майкамал;4.Кәрам;6.Габделхәй;8.Нәгыймә;
9.Мәүли;10.Әбрар;20.Рәхим;22.Мәктәп;17.Пожарный;15.Бай;16.Гыйльметдин;30.Са
мат;33.Фалҗан;34.Газиз;31.Гыйбатныңсиртмәлекоесы;35.Тегермән;7.Гайбәдичишмәсе
(Хәсән);13.Маһитапчишмәсе.

IV.Мәчет,мәдрәсә,кибет,күперләр:
27,28.Кечемәчетбинасыкүчерепсалына,авылСоветы,библиотекабулыптора.Хәзер

кибетхезмәтенүти.
23.Габдрахманбайныңташкибете,улбуштора.12.Мәдрәсәбулганурын.
32,38,39.Күперләр.
V.Социалькөнкүрешбиналары:
24.Һәйкәл;17.Пожарный;18.Почта;25,26.Балатудыруйорты,китапханә.
VI.Колхоз,хуҗалыкобъектлары:
21.11.Тимерчелек;40.Амбар;41.Комбазы;42.КолхозМТП;19.Колхозбазы.
ИңберенчебулыпБалтайурамынанигезсалына.НиөченулурамныБалтайдипатаган

нарсоң?Авылныңөскеөлешендә,Маһиелгасынакушылганурынында,чишмәсуыгынаагып
торучыкорыелгабар.Галимнәрәйтүебуенча,кайчандыртатартелендә“елга”дигәнмәгънәдә
“сай,тай,чай”сүзләрекулланылган.БалтайатамасыБаллыелгамәгънәсенбирүенкүрәбез.
Урамбашындакечкенәгенәберничәйортлытыкрыкбар,урамшултыкрыкбеләнбергәбалта
формасында.Димәк,урамалдагыхәрефләрнебалтасүзеннәндәалганбулыргамөмкин.Татар
телендәэлексүзахырынаи,й,ы,ыйавазхәрефләренкушып,яңасүзләрясаганнар.Балта+
й=Балтай.[3.б.190]

Авыл кешеләре, кирәк чыкканда, ике адаш байга ярдәм сорап бара торган булганнар:
ГабдрахманХәбибуллинһәмГабдрахманГайнуллинавылдашларынярдәмсезкалдырмаган

Чарөязенең1895елгыкартасы
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нар.Мәчетләр тотканнар (берничәмәчет), авыл халкын көндәлек кирәкярак белән тәэмин
иткәннәр.Икесе дә бер урамда торган.Авылдагы таш кибетГабдрахманХәбибуллинныкы
булган.Улурамгакүчепкилепутыручыларныңкүбрәгетазабайларбулганлыктан,Байурамы
дипйөртәбашлаганнар.[4.б.19]

ШулвакыттаКолыйбабайдаИскеӨҗемнәнкүчепкилгәнһәмКолыйурамынанигезсал
ган.Димәк,вакытүтүбеләнурамисемеКолыйданКылыйгаәйләнгән.Колыйбабайурамның
югарыбашынаурнашкан,һәмулурамсубуйлап3кмозынлыккаҗиткән.ТүбәнбашынЧапай
урамыдипатаганнар.УрамныңшушытүбәнбашынаИскеМәңгәрдәнЧапайисемлекешеки
лепурнашканбулган,шактыйнәселкалдырган.[4.б.18]

Кышлауавылы–борынгызуравыл.Анда1664елдаукмәчеттөзелгәнһәмхалыккарухи
тәрбиябирүдәзуррольуйнаган.Илдә1742–1744елларда,руслаштырусәясәтекөчәюсәбәпле,
мәчетләрҗимереләһәмшулайукКышлауавылымәчетедәюккачыгарыла.19нчыгасырның
икенчеяртысындаОлымәчетмәхәлләсенәимамбулыпОрыданЛотфуллаСөләймановкилә.
1889елдатагынбермәчетэшлибашлыйһәмһәрмәчеткаршындамәдрәсәләрдәэшчәнлеклә
ренбашлапҗибәрәләр.МөгаллимлеквазифасынЛотфуллаСөләймановүзеүти.МәдрәсәБал
тайурамындабулып,мәдрәсәнеңберягындакызларга,икенчеягындамалайларгаавазметоды
беләндәресбирелә.Мәдрәсәдәгыйлемлехәзрәтнеңукытуы,укыргателәгебулганИскеӨҗем,
Күңгәр,ТүбәнШашы,ЯңаШашыбалаларындатартыпкитерә.30яшенгенәяшәгәншагыйрә
ГалимәтелбанатБиктимеровадагыйлемнеатасыннанала[4.б.50]

Лотфуллахәзрәтнең7баласы:6кызы,1улыбула.ЗәйнәпкызыныңкызыСтеллатурында
әйтепкитәсемкилә.АтасыЗәкиТатарстанкитапнәшриятындаҗаваплыурындаэшли,репрес
сияләнә,анасыЗәйнәп5елтөрмәдәутыра.КечкенәСтелланыбалаларйортынатапшыралар.
ДәүәнисеГыйлембаянапааныэзләптабып,Кышлаугаалыпкайта.ӘнисеЗәйнәпапада,төр
мәдәнчыккач,Кышлаугакайтып,балаларукыта.Стелла1955елдаКазанпедагогияинститу
тынтәмамлап,ЯңаКенәрмәктәбендәрустеленукыта.1971елдааңа“Почетбилгесе”ордены,
1978елда,Татарстанукытучыларыарасындаберенчеләрдәнбулып,СоциалистикХезмәтГе
роеисемебирелә.
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4.ӘхмәдиевГ.М.Колыйбабайнәселе.–Казан:“Яз”нәшр.,2018.–319б.
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Сәгъдиевларшәҗәрәсе
ГалиеваӘ.Г.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан
 
ТатарстанРеспубликасыӘтнәтөбәгендәгеТүбәнШашыавылындагомеритүчеСәгъдиев

ларныңнәселагачынбунәселнеңалтынчыбуынәгъзасыСәгъдиева(Галиева)Әлфиятөзеде,
рәсеменФлариткызыАйгөлясады.

Нәселагачыныңтамырлары1800елларданбашлана,тамырдаХөснетдинбабайкүрсәтел
де.УлЧарөязеКазангубернасыКышлауволостеТүбәнШашыавылындагомериткән,урта
хәллекрестьянбулган.АныңулыНәҗметдинбабайдашундаукяшәгән,атасынаигенчелек
эшендәярдәмиткән.

Нәҗметдин бабайның ике улын беләм: Сәгъдетдин һәм Мифтахетдин. Безнең нәсел
Сәгъдетдинбабайдантармаклана.Мифтахетдинбабайныңминбелгәнтармагыншулайук
күрсәттем.

Сәгъдетдин бабайның мин белгән балалары: Гыймадетдин, Гаффәбану, Камилә. Совет
властекилүгә,Сәгъдетдинбабайбарбайлыгынбалаларынабүлепбирәһәм,шуныңсәбәпле
булыргатиеш,аларкулакбуларакавылданкуылмыйлар.Советларвластенкүңелебеләнкабул
итәалмаганГыймадетдинбабай,барбулганбайлыгынсатыпбетерә.Соңгысыерынкөзнең
соңгыкөннәрендәсатыпкайткандаАшытсуынатөшә,шуныңсәбәплеүпкәсешешеп,өчкөн
эчендәвафатбула.ӘбиебезМаһинурдүртбаласыбеләнтолкала.Үзеятимбалабулгангакү
рә,аныңкиңәшер,ярдәмалыркешесебулмый.Балалары:Хәнифә,Гарәфетдин,Фәгал,Вене
ра.Олыбалауняшьләрдә,иңкечесенәикеөчяшьләртирәсе,Гарәфетдингәулвакыттаҗиде
яшьләрчамасыбула.Соңрак,балаларынашатырлыкризыккалмагач,әбибабайданкалганяңа,
яхшыөенсоветларкаршындаышанычказанганГалиевҺадиабыйныңискеөенәикекапчык
ашлыкбәрабәренәалмаша.Ачлытуклыбалаларынүстерә.Әбисөйләвебуенча,советвласте
салганналогларнытүлиалмагач,соңгыкәҗәнеалыпчыгыпкитеп,ниндидерлапаскаилтеп
япканнар,балаларнысоңгыризыктандамәхрүмиткәннәр.Фәгалабыйлапасныңсаламтүбә
сентишепкереп,кәҗәнесавып,сөтнебаубеләнөскәбирәторганбулган.Ашаргаҗитмәгәч,
12яшьлекХәнифәапаны,тамагытукбулырдип,күршеавылныңКазандаяшәүчекешеләренә
балакарамаккабирепҗибәрә.Хәнифәапашуныбикәрнепсөйлииде.

Сугышбашланганда,әтиебезГарәфетдингә1314яшьләргенәбула.Колхоздабөтенэш
шулмалайларҗилкәсенәтөшә.Әтиатҗигә,лафетбеләнуракура.Солдаткакаралырвакыт
җиткәндә,сугышбетә.1951елдаәтиәнигә,күршеавылкызыМәрьямбикәгәөйләнә.Әни
сөйләвебуенча,авылдааларданфәкыйрькешебулмый.“Чиратлап,берҗамыяктанашашап,
аныюып,чәйэчәидек”,–ди.Тамактурындакайгыртып,азракхәлалыпбулмасмыдип,әни
шәлбәйлибашлый.“Яшькиленфермагаменсен”,–дип,көндәбригадирларкилә.“Менгер
мим,андайөрепаяксызкалдым”,–дип,әбиәнинесаклый.60–70кешегәияреп,әнидәшәл
сатаргакитә.Коркачистанциясенәҗиткәндә,артларыннанатлымилициякилеп,киреӘтнә
гәалыпкайталар,берлапаскаябалар.Һәрберсенпредседательләрекилеп,авылларынаалып
кайталар.ПредседателебезГалиевФәйзрахманабыйбувакыттаукудабула.АвылСоветы
председателе,киленбулыптөшкәненә5айларгынабулганавырлыәнигәначархарактерис
тикаязып(әниавылыннанбикяхшыхарактеристикабирелгәнбулсада),әнигәкустарлык
статьясыбиреп,бишелгаирегеннәнмәхрүмитәләр.Шулайитеп,70ләпкешеарасыннан
районнан5–6кешенетөрмәгәтыгалар.Мин,олыкызларыӘлфия,Свияжск(Зөя)төрмәсен
дә1952елдадөньягакилгәнмен.СталинүлгәннәнсоңН.К.Крупскаяамнистиясенәэләгеп,
әнибеләнминеазатитәләр.

2011елныңноябрендәМ.Ш.Шәймиевҗитәкчелегендә,Зөяшәһәрчегендәгаепсезхөкем
ителгәннәргәбагышлапһәйкәлачылды.Букөнгәисәнкалганәнибеләнбезнедәчакырдылар,
калганкешеләрнеңбалалары,оныкларычакырылганиде.



19

Әтибеләнәнинеңбишбаласы:Әлфия,Гөлсия,Фәрхәт,Илфат,Миләүшәдөньягакил
гәннәр.

Әлфиямәктәптәгомербуефизикафәненбалаларгаөйрәтеп,хәзерлаеклыялда.ЯрЧаллы
шәһәренеңАкмәчетендәмәдрәсәтәмамлап,үзешундаукыта.ИреАльбертбеләнөчбала:Ли
лия,Артур,Алинаныүстереп,хәзероныкларнытәрбияләргәярдәмитәләр.

ЛилиянеңиреСтаниславбеләникебаласы:Никита,Данилмәктәптәукыйлар.Артурның
хатыныАйгөлбеләникебаласыбар:Тимерхан,Мәликә.АлинаныңиреАлександрбеләнике
баласыбар:Малена,Елизавета(Зилә).МаленаЧаллышәһәренеңАкмәчетендәякшәмбемәк
тәбендәукыпйөри.

ГөлсияПермьшәһәрендәяши.ИреРәшитбеләникебала:Наилә,Ринатныүстерделәр.На
иләһәмАндрейныңбербаласы:Анна,мәктәптәукый.РинатныңхатыныСветланабеләнике
баласыбар:Алина,Амелия.

ФәрхәтТүбәнШашыавылындамәктәптәфизикаукытып,лаеклыялгачыктыһәмКазан
ныңмеңеллыгыисемендәгемәдрәсәнетәмамлады.Балалары:Гүзәл,Гөлия,Гөлгенә.Гүзәл
һәмРамилнеңөчбаласы:Әдилә,Раян,Рүзәл.ГөлияһәмИлнарныңикебаласы:Зәлинә,Ками
лә.ГөлгенәһәмРафилнеңбербаласы:Вахит.

ИлфатһәмФәридәикебалаүстерделәр:Гөлнара,Данил.ГөлнарабеләнРөстәмнеңике
балаларыүсепкилә:БикбулатһәмСәгыйдә.ДанилхатыныЧулпанбеләншулайукикебала
үстерә:МәдинәһәмДаниярны.

МиләүшәиреПетрбеләнЕкатеринбургтаяши,икебалаүстерделәр:ДенисһәмЮлияне.
ДенисРостовДоншәһәрендәхәрбихезмәттә.ХатыныЕленабеләнбербала(Александр)үсте
рәләр.ЮлияиреАлександрбеләнбербала:Аринаныүстерәләр.

Кешенеңшәхес булыпформалашуы аныңниндимохиттә яшәвенә бәйле.Төп рухиәх
лакыйтәрбиянеулүзгаиләсендәала.Әбибабаларыбеләнүскәнкешерухияктанкүпкәбай,
чөнкинәселтамырларын,аныңүткәнюлыналарбелә,аларсөйли.

Минэшләгәнбунәселагачыәлетулытүгел.Бәлкианынәселебезнеңбайтарихыбелән
кызыксынып,эзләнеп,мөмкинкадәркиңәйтүчебулырдипөметитәм.

Файдаланылганчыганаклар
Буязмагакергәнмәгълүматларгаиләархивыннанһәмәби,әтиәнием,авылдашларымның

истәлекләреннәнтуплапбирелде.Архивбелешмәләребеләнрасланмаган.



20



21

Газизовларнәселешәҗәрәсе
ГаниеваИ.Г.

СтәрлетамакрайоныАллагуватавылыБашкортстан

МинБашкортстанныңСтәрлетамакрайоныБәләкәйАллагуватисемлечынтатаравылын
дакүпбалалыгаиләдәтуганмын.МинемкартәтимондаякындагынабулганЗурАллагуваттан
күчепкилгән.Улзуртарихлытатаравылыиде.МинемәтиемБөекВатансугышыветераны
ГазизовГайсаГиниятулыәйтүенчә,Газизовларбуикеавылдаиңкүпкешеләрбулган.Улсөй
ләгәнчә,безнеңтамырларКазаннанкилә.1552елдаКазанныруспатшасыИванГрозныйал
гач,татарларгакүпчиккуялар,мәчетләрнеябалар,христиандиненәтарталар.Күптатарлар,үз
диннәренсаклапкалуөчен,башкортҗирләренәкитәләр.ШуларарасындабезнеңИсайбабай
дабула.Ул1682елдатуганкеше.АныңулыӘмирбула.Газизовларнәселеаннанбашлана.
АныңулыӘбделгазиздәнбезнеңфамилиябарлыккакилә.1917елдагыОктябрьреволюциясе
нәхәтлебезӘбделгазизовларбулганбыз,аннанГазизовдипкыскартылган.Шулайитеп,Исай
бабайданбашласак,минемәтиемҗиденчебуынбула.Безниндикешеләр,безнеңатабабалар
кем,тамырларнинди,аныбезбәләкәйчактанукәтидәнбеләидек.Азактан,туганякныөйрә
нүчеРахимкуловМидхәтабыйархивдокументларынтикшереп,аныңсөйләгәннәренеңдөрес
легенраслады.

Элекһәрнәселнеңкушаматыбулган.Газизовларны“Сазкаеннары”дипйөрткәннәр.Чөн
киалар,саздаүскәнагачкебек,озынбуйлы,ябыкгәүдәлебулганнар.Газизовлартынычхо
лыклы,тәртипле,балаяратучы,туганнарыбеләндә,күршеләребеләндәтатуяшәүче,тырыш,
уңганкешеләр.

БезнеңбабабызГазизовӘдгәм(1882–1975)1914елдагыБеренчеБөтендөньясугышында
катнашкан,немецлардаәсирлектәбулган.Андатуганилен,гаиләсенсагынып,бәетләрязган.
Тоткынлыктабулсада,немецбаендаэшләгәндә,бакчаэшен,яшелчәүстерүсерләренөйрән
гән,шуларныблокнотынаязыпбарган.Сугышбеткәч,әсирләрнеалышканнарһәмултуган
йортынаәйләнепкайткан.Колхоздаяшелчәүстерәбашлаган,БөекВатансугышывакытында
күмәкхуҗалыкныҗитәкләгән.АныңэнесеГазизовЛотфулла(1892–1992)авылмулласыбул
ган,бәетләрязган.Авылдаулиңхөрмәтлекешеләрдәнсаналган.Улүлгәч,авылмулласывази
фасынозакелларӘдгәмбабайныңулыГазизовХадимабыйбашкарган.

Минем әтиГазизовГайса (1906–1988), 1941 елда БөекВатан сугышыбашлангач, сен
тябрьаендафронткакиткән.УлБелоруссияне,Польша,Венгрия,Румыниянефашистлардан
азатитүдәкатнашкан.БөекҖиңүнеРумынияшәһәреПлеиштәкаршыалган.Сугышныңба
шыннанахырынакадәр88нчесанлыилчикләренсаклаугаскәрләрендәхезмәтиткән.Илне
фашистларданазатитүдәкатнашканыөченИкенчедәрәҗәВатансугышыордены,күпмедаль
ләрбеләнбүләкләнгән.Туганягына1946елныңиюльаендагынакайткан.АныңабыйсыГази
зовГизулла(1904–1945),энесеГазизовЗәкәрия(1910–1959)шулайүкБөекВатансугышында
катнашканнар.

Минемәтибаштамәдрәсәдәукыган,аннарыҗидееллыкмәктәпнеһәмхисапчыларкур
сын тәмамлаган.Озак еллар буе “Красный герой”, аннарыКарлМаркс исемендәге колхоз
миллионердахисапчы,башикътисадчыбулыпэшләгән.1956елдааныалдынгыхезмәткәрләр
беләнбергәбашкалабызМәскәүгәВДНХгаҗибәргәннәр.

БезнеңәтиберенчехатыныУминурбеләналтыбалаүстерә.1950елдаУминурапакаты
авырып,вафатбула.Әтибалаларыбеләнберүзекала.КечеулыВилургаулвакыттаикегенә
яшьбула.Алтыбалаөстенәүгианабулыпберсенеңдәкиләсекилми.Ничәдерайдансоңәти
гәЗурАллагуваттаяшәүчеӘминәисемлетолхатынныдимлиләр.Әтитырыш,хөрмәтлекеше
булгангакүрә,әниебезӘминәаныңхатыныбулыргаризалыкбирә.Өчелдансоңминтуган
мын,аннарысеңелләремИлсиярһәмРозалиядөньягакилгәннәр.Шулайитеп,безнеңгаилә
бездәтугызбалаүсә.
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Безнеңәтибеләнәниберберсенхөрмәтитепяшәделәр,һәрвакытберсүзлебулдылар,без
небервакыттадарәнҗетмәделәр,туганнарга,кешеләргәмәрхәмәтлебулыргаөйрәттеләр.Без
биктату,берберебезгәярдәмитеп,әтиәнинеңсүзентыңлапүстек.Безнеәтибеләнәниматур
туйларясапөйләндерделәр.Аларбезнеңбарыбызгадабелембиреп,һөнәралыргабулышты
лар.Безтөрлеөлкәләрдәтырышыпэшләдек.Күбебезнең“Хезмәтветераны”дигәнмактаулы
исемебар.Вилурабыебыз“БашкортстанРеспубликасыныңатказанганхимигы”дигәнисемгә
лаекбулды.

БезнеңГазизовлар гаиләсешәҗәрәсендә 50 исем!Бу бер тамырдан, безнең әтиебездән
киткәнкешеләр.Исайбабайданисәпләсәк,Газизовларнәселенеңиңяшеунберенчебуынбула.
Безүзебезнеңатабабаларыбызныбелүебезбеләнбикгорурланабыз.

ӘниебезГазизова(Батршина)ӘминәШәрәфетдинкызыныңшәҗәрәседәбар.БезнеңШә
рәфетдинбабайбикярлыкешебулган.Өйдәнөйгәйөреп,төрлеэшләрэшләгән.Аннарыбер
зурбалаларыбулгантолхатынгаөйләнгән.КызларыФатыйматуган.Уртактелтапмагангакү
рә,бугаиләдәнчыгыпкиткән.АннарыулГаффәисемлехатынгаөйләнгән.

КартәниебезГаффә,беренчеиреүлгәч,бикавырхәлдәкала.АныңкулындаулыСәфәр,
кызларыХәдичәһәмШәһидәбула.Балаларыныңгомеренсаклапкалуөчен,картәниШәһи
дәнебалаларйортынабирә.ӘҗидеяшьлекХәдичәнебайкешеләрасраугаала.Шәрәфетдин
бабайгакияүгәчыккач,балаларынкиреүзянынаҗыя,аларгаФатыймадакайта.Аннарыалар
ныңГомәрдигәнулларыһәмбезнеңәниӘминәтуа.

1917 елдаОктябрь революциясе башлангач,Шәрәфетдин бабайСоветлар ягында була.
Аныңөенәкулакларкилеп,үзенбикныккыйныйлар,беркүзенчыгаралар.Минемкартәнием
Гаффәнең,иреняклаганда,кылычбеләнкулыняралыйлар.Кемдераларгакереп,Шәрәфетдин
бабайга:“Синекичүтерергәкиләләр”,–дипәйтә.Уляртыелтөрлеҗирләрдәкачыпйөри.

Шәрәфетдинбабайбакчаостасыбула.Улчагындататарларгахасбулмаганкыяр,поми
дор,кәбестәүстерә,аларнытозлый.Аныңбакчасындатөрлетөрлекүпчәчкәләрүсә.Улалар
ныңорлыкларынсата.Әйөклехатыннараңатозлыкәбестәсорапкиләләр.Улбезнеңәнине
укыргаүзеөйрәтә.Безнеңәнигарәпһәмлатинграфикасыбеләндәукыйбеләиде.Мәктәпне
тәмамлагач,аныликбезукытучысыитепкуялар.Улзурларныда,балаларныдаукырга,язарга
өйрәтә.Халыканыбикхөрмәтитә.

Безнеңәнибиксабыр,эшчән,нечкәкүңеллекешеиде.Улкитапукыргаяратты,шигырь
ләрдәязаиде.Әтисекебек,гөлләрүстерде.Әтинеңберенчехатыныннантуганбалаларгаул
үгитүгел,әчынанабулды.Үзкызларыналарданаермады,барыбызгадатигезитепкарады.
Шуныңөченбезбиктату,бәхетлегаиләдәүстекһәммоныңөченаңамеңмеңрәхмәтлебез!

Файдаланылганчыганаклар
Нәселебездә берничә буын элекшәҗәрә язып калдырганнар, әтием аны дәвам иткән –

аныңязмаларыкулланылды.
М.Рәхимкуловныңархивмәгълүматлары.
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Бикләнавылытарихы
ГәрәеваР.Ш.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

 Бик лә нем дә бик ле ишек ләр юк,
Ачык йөз ләр, ачык кап ка лар.
Сер ле тә рә зә лә ре үзе нә дә шеп,
Кү ңел пәр дә лә рен ача лар.
Ту ган авыл бер ге нә,
Чә чәк ке нә, гөл ге нә.
Без нең Бик лән бик лән гән бит
 Без нең йө рәк тү ре нә.

РәзинәСәетгәрәева

Бикләнавылыныңтөзелүвакытытөгәлгенәбилгелетүгел.Элеккевакытта,кайберкарт
ларныңәйтүебуенча,БикләнБичуриндипйөртелгән.Камаелгасыныңикенчеягыннан,Ала
бугашәhәреннән,6кешехәзергеБәткеавылыурынынакилепурнаша.Болар–Бичура,Бигел
де,Бикчәнтәй,Урманай,Сарманай,Маҗайбулалар.Ләкиналарандаозаклапяшиалмыйлар,
патшахөкүмәтетатарларнызурсубуйларыннанкуабашлый.1630–1640еллартирәсендәзур
елгадан2–3километрурманэченәрәккүченергәмәҗбүрбулалар.

Авылурмануртасына,матурчишмәянынаурнаша.Борынгыбабайларсөйләвебуенча,
кортчылыкбеләншөгыльләнгәнбулсаларкирәк.Аларюанимәнhәмюанюкәагачыбашына
ясалганумарталарочрыйдипәйтәләриде.

Безнеңавылтурындашундыйриваятьйөри.Авылгачукындыручыларкилгәч,авылхал
кы“биклән,биклән”дипөйләренәйөгерәләр.Менәшуннанбуавыл“Биклән”икәндип,язып
куялар.

БикләнавылыреволюциягәкадәрУфагубернасыМинзәләөязеБәткеволостенабуйсын
ган.Бикләнхалкы1919еллартирәсендә700хуҗалыккаҗиткәнбулган.Авылзурбулып,ба
суларныякынайтуйөзеннән,Бикләнавылыннан1924елныБакчасарайhәм1926елныКызыл
Юлавылларыбүленепчыккан.Бикләннеңтөпхалкы–Казантатарлары.

Бикләнхалкыарасындабашканәселбулмаган.(1975елдаӘлкирайонымәдәниятйор
тынаэшкәҗибәрелгәч,миншундакияүгәчыктым,кайнанамКәүсәрия:“СинКазанрадиосы
телендәсөйләшәсең”,–дипәйтәиде).1940елларданбашлапкерәшеннәр,ягъниКазанханлы
гыбетерелгәнвакыттачукындырылгантатарларяши.1977еллардаАксубай,Алексеевск,Буа,
Әлки,Чистай,БалыкБистәсеннәнгаиләләребеләнкүчепкилүчеләркүпбулды.

Элекэлектәнүкаңбелемтаратуэшеавылмуллаларыкулындабулган.Бикләнавылыди
нияктандүртмәхәлләгәбүленгән.ЭлеккевакыттаУфагабарып,имамлыккаимтиханбиргән
нәр.Шундыймуллаларны гынаУказлымулла дип атаганнар. Беренчемәхәлләнеңмәчетен
1878еллардаМөхәмәтшабайсалдыра.АндаУказлымуллабулыпХуҗаҗанмуллакилгән.Ул
Троицкийшәhәренәкүченепкиткәч,ОргыдыавылыннанСәүбәнмуллаГыйлмановкүчепкил
гән.1885елдаикенчемәчетХәлфиннәракчасынатөзелгән.

1892елдаМөхәмәтшабайГардановташмәдрәсәсалдырган.Ул“Ташмәдрәсә”дипата
лыпйөртелгән.Мәдрәсәдәукусрогы13елбулган,муллаларhәмукытучыларәзерләгән.Менә
шушымәдрәсәбулуысәбәпле,авылдаукымышлыкешеләркүпбулган.Ләкинболарникадәр
мәгълүматлы  кешеләрбулсалар да, күршерус авылында көч хәл белән генә аңлашканнар.
Чөнкимәдрәсәдәрусчаукытуоештырылмаган.1902елда3нчемәчетсалына.1912елларда4
нчемәхәлләгәмәчетсалына.

Сәүбәнхәзрәтмәдрәсәсеатаклыукуйортларыннансаналган.Андатирәкүршеавыллар
дангынатүгел,ераклардан,хәттаЧистайякларыннанкилгәншәкертләрдәдинсабагыалган
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нар.ЭлеккеШирәмәт,хәзергеТүбәнКамарайоныТүбәнЧаллыавылыннанХәбировРакыйп
1912елнымәдрәсәнетәмамлап,1913–1916еллардашушымәдрәсәдәукыткан*

ӘкренләпБикләнмәдрәсәсендәдәяңача(җәдитчә)укугаомтылалар.1906еллардаяшерен
икегәҗитчыгарылыпкилә.Боларкүбесенчәюмористикгәҗитләр,яңалыкның(ысулыҗәдит)
искелекбелән(ысулыкадим)көрәшгәҗитебула.Җәдитбасмасыныңисеме“Давыл”,искелек
немактаганбасманыңисеме“Чирки”була.Бугәҗитләрмәдрәсәшәкертләребеләнберлектә
чыгарыла.Аларныңсаныкүпбулмасада,авылныңукымышлыларыарасындаяшеренрәвештә
таратылалар.Зурлыгыяртытабаккүләмендәбулып,копирографаркылыкүбәйтеләләр.1909
еллардабугәҗитүзенеңэшентуктата.

1910еллардамәдрәсәдәукуларяхшыгатабаүзгәрә.Динидәресләрдәнбашкагеография,
химия,физикакебекфәннәргәдәурынбиреләбашлый.Бувакытиндемәдрәсәдәтатарның
югары уку йортларын тәмамлаган укытучылар да күренә башлый. Казанда “Мөхәммәдия”
мәдрәсәсентәмамлаганВәгыйзКурмашев,Оренбург“Хөсәения”мәдрәсәсентәмамлаганАхун
Искәндәркебеккүренеклеукытучыларукыта.

РеволюциягәкадәрБикләндә2226кешеяшәгән.18кибетбулганшуларның5семануфак
тура,әкалганнарыбакалеябеләнсатуиткән.Алабугаякынбулганлыктан,сатуалуэшекиң
җәелгәнбулган.

АвылуртасындасәүдәгәрХәлфиннеңзурзуркибетләре,складларыбулган.Хәзергекөндә
аныңбарытикберкибетбинасыгынасакланыпкалган.Авылда4сутегермәне,5ургычбулган
һәм8мулла,8мөтәвәлли**эшләгән.Мөхәмәтшабайның2катлыйортында1935–1937еллар
дабалаларбакчасыбулган,улянган.Аныңурынында–хәзергевакыттаавылСоветыбинасы.

БеренчеколхозБикләнавылында1929елдатөзеләбашлый,исеме“Таң”була.Колхозга48
хуҗалыккерә.1930елда“КызылТаң”исеменәүзгәртелә.1938елда“Молотов”исемебирелә.
АныңрәисеитепВәлиәхмәтовИсмәгыйлсайлана.Аныфронткаҗибәргәч,1942елдаМәрдиев
Хуҗиалыштыра.Улколхозбелән18елҗитәкчелекитәhәмшулдәвердәөчЛенинорденыhәм
берничәмедальбеләнбүләкләнә.

СугыштансоңгыавыреллардаМолотовисемендәгеколхозмиллионербулыпданказана.
Күмәкхуҗалыкныңмондыйзуруңышкаирешүе,hичшиксез,аныңрәисеХуҗиШәймәрдан
улыМәрдиевнеңакыллыҗитәкчелеге,көчкуәте,уңганлыгыаркасындамөмкинбула.Илнең
хәрбикуәтенарттыруөченулКызылАрмиягәярдәмгә,самолёталыргадипколхозчылардан
һәмхуҗалыкказнасынаҗыелганакчаларнытуплап,барлыгы150меңсумакчаҗыептапшыра
(шуныңэчендә27меңсумынМәрдиевүзөлешеннәнкертә).БүгенгекөндәаныңулыМәрдиев
Азатсудэкспертизасытабибыбулыпэшли,әоныклары–“КАМАЗМАСТЕР”командасысос
тавында“РаллиДакар”узышларында2015елҗиңүчеләре.

1927 елда “Чулман” артеле оеша.АртельКазан карамагында булып, чана,мичкә, арба
тәгәрмәчләреясый.Аннансоңисеме“КраснаяЗаря”дипүзгәртелә,соңыннан“ДОКлеспром
хоз”дипйөртелә.Соңгыеллардаялтыратыпшомартылганөстәлләр,урындыклар,шкафлар
ясаубикуңышлыбара.Авылхалкыныңөчтәнберөлешешундаэшли.ӘтиемШәяхмәттәкүп
елларлеспромхоздатактаяручыбула.Биккүптөрлемактаукәгазьләребеләнбүләкләнә,аннан
кайткач,төнозынавылкешеләренәмиччыгараторганбула.

Кызганычкакаршы,2005еллардалеспромхозэшетуктатыла.Хәзергевакыттааныңуры
нында“Соколов”полимерсуүткәрүторбаларызаводыэшли.

1954елдаБикләнавылыҗирендәзәңгәрбалчыкятмасытабылаһәмкүпөлкәдәкиңкул
ланыла.

Авылыбыз,“КамАЗ”төзеләбашлагач,төзелешкәкилүчеяшьләрнеүзенәсыендыра,hәр
йортка4–5егеткызурнаштырыла.

1970еллардабезнеңавылҗирендә“Бигеш”аэропортытөзеләбашлый.

*“Ка ла тау лы Тү бән Чал лы та рихы” ки та бын нан
**Мө тә вәл лимә чет нең ху җа лык эш лә рен баш ка ру чы.
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ТүбәнКамаягынатаба“Бүресырты”дигәнтаусузыла.(Безәлемәктәптәукыгандаултау
дачыршы,наратагачларыутыртыпйөрдек).ҮрдәккүлебулганОклеярлары,беренче,икен
че,өченчеәрәмәдипйөртеләторганәрәмәлекләр,безнеңКортнайочындагыбакакүле(без
бәләкәйчактаулкүлдәмыжкилепбакатуебулыриде)–безнеңБикләнягыныңгаҗәепгүзәл
урыннары,соклангычтабигатебу.

Бакырчишмәсе,Ташчишмә,Алтынбалыкчишмәсе,Шураполосасы,Байларкүпере,Шә
рифҗанбуасы,Кайнарларочы,Рәисәтыкрыгы–шундыйатамаларбар.

ХәзергевакыттасабантуйүткәреләторганурындаВәлибайныңалмабакчасыбулган.Бү
генгекөндәдәкайберолыкешеләрсабантуйгадиптүгел,“алмабакчасына”чыгабыздипәйтә
ләр.БезнеңБикләндәсабантуйгомергомергәикекөнүткәрелгән,чөнкиултирәякавылларда
узганнансоңгынауздырылаторганзурбәйрәмбулган.Биклән–тирәюньдәтатаравыллары
ныңиңзурысы,халкымәдәниятле,hөнәрле,булдыклыбулган.

Бүгенгекөндәавылдамәчет,мәктәп,балаларбакчасы,Мәдәниятйорты,ПК***“Биклән”,
шифаханә,китапханә,10кибет,иткомбинаты,2камырэшләнмәләрецехыэшләпкилә.Илләр
көннәртынычбулса,Бикләнавылыныңкиләчәгеышанычлы,иншәәАллаһ!

Китапкаязган–тарихтакалыр
Минемтавышта–киткәннәрҗаны,
Ишетәсезме,моңлыҗыртуа.
Тарихҗилләреашабуаваз
Тоташырберкөнкилергасырга!

Минемартымда–йөзләгәнәрвах,
Терелүкөтәбезнеңнәселдә.
Һәрязганхәреф,һәрязганисем
Терелепяшәрхалыккүң(е)лендә!

Минемҗанымдаизгелекяши,
Улатабабамбиргәнзурмирас!
Китапкаязган–тарихтакалыр,
Мәңгеюгалмас,мәңгеҗуелмас!

Бүгеншулизгедоганы,чордаш,
Алдыңкулыңа,салдыңҗаныңа!
Өзелмәсенләбуынчылбыры,
Кадерләптапшыр–балаларыңа!

Р.Сәетгәрәева

Файдаланылганчыганаклар
1.МарсГалиуллин,ТаһирВалеев.“Бикләнавылтарихы”
2.Өлкәннәрдәнҗыелганистәлекләр.

***ПК–кулланучыларҗәмгыяте
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Тирәндәулнәселтамырлары…
ГыйльметдиноваФ.Г

ИскеБикмәтавылыБорайрайоныБашкортстан
 

Ти рән дә ул нә сел та мыр ла ры,
Тик ти рән нән аз шул хә бәр ләр…
Бү ген ге көн – ул ир тә гә та рих, 
Шул та рих ны сак ла, Шә җә рәм!

МинБашкортстанныңИлешрайонындаурнашканКушбактыавылындатуганмын.Авыл
ганигезсалучыкеше–Исрафыйлисемле,ТәнечкушаматлыКазантатарыбула.

Улбуякларгаһөнәрлекешебулараккилепчыккан.Теләпәнавылыныңбаенаялланыпэш
башкарган.Улаяккиеметегүчебулыргатиешдипфаразлана.Байныңфатихасыбелән,аның
кызынаөйләнә.Бай,яшьләрнебашкачыгарып,әлегәкадәркешеяшәмәгән,биктәгүзәлтаби
гатьлеурынгаөйсалыпкерергәярдәмитә.Сакланыпкилгәнлегендабуенча,бай:

–Менә,балалар,сезяшисеурын,кушлапбагыгыз,сезгәдәошаргатиеш,–дипәйтә,һәм
авылныңисемешуннанбарлыккакилгән(Кушлапбакты–Кушбакты).ШулайитепКушбакты
авылынанигезсалына.Бу1680–1685еллардабулыргатиешдипфаразлана(ләкинмонырас
лаучырәсмидокументларюк)[2].

АвылныңтөпхалкынИсрафыйлбабайныңөчоныгы,атапәйткәндә,Нурмөхәммәт,Кау
мөхәммәт,Йөзмөхәммәтнеңнәселләретәшкилитә.

Минем картәтәй Сәгыйдулла Кәмәнетдин улы – Исрафыйл бабабызның Каумөхәммәт
исемлеоныгыныңнәселеннән.

Безгәкартәтәйне*күрүнасыйпбулмады.Әлегевакыттатөпнигезнесаклап,авылдаяшә
үчеабыемСалават,әткәйнеңсөйләвеннәнисендәкалдырганмәгълүматбуенча,Сәгыйдулла
бабабызмуллабулган.Аныңберенчехатынычирдәнвафатбулаһәм“МинүлгәчРәхимәне
алырсың”,–дипәйтепкалдыра.Картәтәйшулайитәдә.Бувакыттакартыебыз**Рәхимәгә
егермеяшьләртирәсебула.Аларныңуртакикеулларытуа.Картәтәйүлгәндәәткәйгәунике,
аныңэнесеХәтемҗанабыйга(безаныШәкертабыйдипйөртәидек)алтыяшьбула.Сәгый
дуллабабабызмәчетнеңморҗабашынчистартыргамы,төзәтергәмедиптүбәгәменгәнбула.
Кемдерулменгәнбаскычкаатынбәйләпкуя.Картәтәйбаскычтантөшәбашлагач,атөркеп,
баскычнысөйрәпчаба.Картәтәйшулайҗитмешяшендә,картыйныикеулыбеләнятимкал
дырып,вафатбула.КартыебызРәхимәнамазукый,уразатота.МиңаФатыймаисеменкушты
ручыдаулбулган.Минтуарвакытякынлашкач,уләнкәйгә:“Төштәянымаактанкиенгәнкарт
кердеһәмул:“Тиздәнкызбалатуачак,аңаяГайшә,яФатыймадиписемкушыгыз,урыныгыз
оҗмахтабулыр”–дипәйттедигән.Бучынбулдымыикән,юкмикән,шулайдамиңаФатыйма
исеменкушканнар.Минкартыйгаияреп,җәяүләпҖитемәк,Исмаил,Нәдер,БәләкәйТәҗәй
авылларынабарганымистә.Тәҗәйгәбезкартәтәйнеңберенчехатыныннантуганкызыныңкы
зы,ягъни,оныгы,Нәфисәапаларгабарыпйөргәнбезикән.Нәфисәапатынычхолыклы,ачык
йөзле,матуркешеиде.

Әткәебез Гомәр, мин үземне белә башлаганнан бирле гел авыртыну, сызланулар белән
яшәде. БөекВатан сугышында катнашып, яралар алуы үзенекен иткәндер.Сугышбашлан
гандааңаегермеөчяшьбула.Архивдокументларындакүренгәнчә,улсугышныңбашыннан
ахырынакадәргазизВатаныөченкөрәшә.[1].Улсугыштурындасөйләргәяратмады.Минем:
“Әткәй,сугыштасинниндибатырлыкларэшләдең?”–дипсоравыма:“Улутказаныннанисән
кайтуымүзебербатырлыкинде”,–дипҗавапбиргәнеистә.

*Картәтәй–әткәйнеңәтисе
** Картый–әткәйнеңәнисе
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Әткәйнеңсугышныңиңкызу,иңканкойгычурынында–Курскянындагыалышлардабул
ганын,кулыгынатүгел,башыдаяраланып,контузияалганын,шуннансоңбашөянәгебелән
изаланганынбезсоңыннан,әткәйнеюгалткачкынабелдек.Хәрбигоспитальдән1943елдаби
релгәнязмадаәткәйнеңберенчегруппаинвалидикәнедәязылганиде,ләкинминаныңинва
лидлыкөченпенсиямазаралуынбелмим[1].

Аныңуңкулыныңбармакларыбөгелеп,төйнәлгәнкилешкалган.Улшуңада,сулкулы
беләнашыйиде.

Әткәйозаккынавакытколхоздааткараучы,шорник***булыпэшләде.Минаныңянына
барырга,коймабашындаутырып,утардагыатларныкүзәтергәяратаидем.Пенсиягәчыккач,
янгынчыбулып,төнгекаравылдаторды.Иртәнэшеннәнөйгәкайтып,йөрәкөянәгеннәналт
мышбергенәяшендәвафатбулдыәткәебез.Урыныҗәннәттәбулсын,йәРабби!

ӘнкәебезГалия–БашкортстанныңИлешрайоны,ИскеКыргызавылындатуган.Аларга
иләдәбишбала.

ЕракбабабызКәлимуллаУказлымуллабулган.Әнкәйаныңбикозакколхозгакермийөрү
ен,шуныңаркасындагаиләнеңкүпмихнәтләркүрүенсөйлииде.Бервакыйганысөйләпкитәсе
килә.Мәчетнеңманарасынкискәннәнсоң,икеавылдашыманараныңаенеракбабайныңишек
алдынакитерепташлыйлар.

–Мә,Кәлимулла,кабереңәкуярсың,–диләр.
–Ярар,куярмын,–диеракбабай,–манарааекуелганкабердәятубөтенкешегәдәтә

темиул.
“ШулкешеләрАгыйдел ашачыкканда көймәләребеләнкапланып суга батыпүлделәр,

гәүдәләретабылмады,менәбитулАллаһныңэшләре!–дипсөйлиидеәнкәй.–Җирөстендә
кабереңбулудабәхет”.

Еракбабайныминбергенәтапкыркүрдем.ӘнкәйнеңтуганавылыИскеКыргызгакадәр
егермебишчакрымараныбезатчанасындабардык.Улиндесөйләшми,урынөстендәиде.
Хәлебикавыр,авызынасутидерепкенәторалар.Минаныкызганып,юлбуеелапкайтканым
истә.Моннансоңулкүптәтормыйбакыйлыккакүчте.Беразүсәтөшкәч,буйорткакунакка
барыпйөрдем.Еракбабамныңалмабакчасыәйләнепчыккысызиде.Улалмагачлариндеюк,
урынынаяңаларыутыртылган.БунигездәәнкәйнеңМәгърүфисемлеэнесенеңкызыРәйфә
яши.МәгърүфабыебызныңулларыРифбеләнМарсель,Әфгансугышындакатнашып,барта
залыкларынюгалтып,танымаслыкбулыпүзгәрепкайттылар.Гомерләредәбиккыскабулды.

Әткәйбеләнәнкәйсугыштансоңгаиләкорыпяшибашлыйлар.ИкебалаларыӘбүталип
беләнНәҗипкечкенәчактавафатбулалар.АбыемСалават1954елныПермьөлкәсеВерхние
Крюкиисемлеунунбишкенәөебулганурысавылындадөньягакилә.Әткәйләрнеандавер
бовкабеләнторфчыгарыргаҗибәргәнбулганнар.Бувакыттакүпчелеккешекичергәнмихнәт
ләрнеәткәйбеләнәнкәйдәкичерә.

АпабеләнминКушбактыдатуганбыз.Күрәсең,бувакытлардадөньяларәзбулсадаҗиңе
ләеп,читҗирләргәкараэшләргәкуулартуктаганбула.

Өчебезнедәкешеитеп,аяккабастырдыларгазизләребез.Абый–нефтьче,апабеләнмин
укытучыһөнәренүзиттек.Һәрберебезүзгаиләләребезбеләняши,балаларүстердек.

Әнкәй:“И,балалар,дөньякызыкиндеул,еракбабагызколхозгакермәсөченбөтентаза
лыгынбирде,мингомербуешулколхозгабилбөктем”,–дипәйтәторганиде.Ул,кайдагына
эшләсәдә,биктырышып,җиренәҗиткерепэшләде.Сугышвакытындатракторчы,аннансоң
фермадатерлекчебулды.Аныңхезмәтенбәяләп,лаеклыялгачыкканда,“Атказанганколхоз
чы”исемебирделәр.Төпйортта,абыемСалаватгаиләсендәяшәде.Әнкәй,үзетеләгәнчә,өч
кенәкөнятып,үз түшәгендә,балаларыянындаҗанбирде.Хәтта“Салкынкышлардаүлеп,
кешеҗәфаламасамиде…Ямьлеҗәйләрдәүлепятмасамиде…”дигәнтеләкләредәкабулбул
ды–ноябрьаенда,көзнеңкышкаавышканбермәлендә,җирөстенкырпаккаркаплагач,соңгы
юлыначыктыәнкәебез.

***Шорник–атдирбияләрен(ияр,ыңгырчак,каешһ.б.)карапбарлаптәртиптәтотучы.
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Әткәмәнкәм,туганнарсөйләгәннәнгенәбашланганэшиде,үземөченкүпмехатирәләрне
барладым.Әлбәттә,мондабарысындатасвирлапбетерүмөмкинтүгел.Әлекилепирешәсехати
рәләрбар…Һәмбу–эшнеңбашыгына.Бунәселтамырларындасакланганхатирәләрнеэзлисе,
табасы,киләчәкбуынгатапшырырөчентуплапкуясыбар.ЭшләребездәнАллаһразыйбулсын.

Әйе, ти рән нә сел та мыр ла ры,
Хә тер ге нә кыс ка. Чик лән гән.
Ба рып ки леп бул мый ян на ры на – 
Ва кыт кап ка ла ры бик лән гән.
Әйе, ти рән нә сел та мыр ла ры,
Тик ти рән нән аз шул хә бәр ләр…
Бер бөр тек сүз – та быш, бер ха ти рә
 Ал тын бөр те ге нә бә ра бәр.

ФатыймаГыйльметдинова.

Файдаланылганчыганаклар
1.Архив.Илешрайоныхәрбикомиссариатыархивы.
2.ЛатыйповВ.М.Кушбакты–тарихбитләрендә.–Уфа:Мирпечати,2012.–132с.
3.ЯңаАюавылыныңмәктәпмузеематериаллары.



33

ЧалтарихлыЯкшембәт
ГубаеваР.З.

ЯңаБикмәтавылыБорайрайоныБашкортстан


Як шем бәт – Як шы өм мәт, 
Кып чак ның уза ма ны. 
Ми рас итеп ни гез сал ган 
Баш корт ның улан на ры. 

Якшембәт–буыннанбуынгатапшырылучышәҗәрәләрдәнисемебилгелеавыл.Шәҗәрә
зуркыйммәткәия,бутөрнеңборынгыданбарлыккакилүе,аныңтарихытурындасөйлитор
ганүзенчәлеклеядкарьбулыптора.Шәҗәрәгәсакчылкарашһәмбубезгәкыйммәтлетарихи
чыганакларданкилепирешүенеңтөпсәбәпләренеңберсе.Шулайитеп,XV–XIXгасырларда
язылганшәҗәрәсакланган.

ҺәмминүземнеңтуганЯкшембәтавылытарихынбәянитәм.
XVIIIгасыруртасынакадәрбашкортларкүчмәтормышрәвешеалыпбарганнар.
1736 елда Рәсәй императрицасы Анна Иоанновна тарафыннан алпавытларга Башкорт

стангаүзкрестьяннарынкүчерергәмөмкинлекбирүче,башкортҗирләренсатыпалыргарөх
сәтитүчеУказчыгарыла.

1740елдаавылгаТукСуранүзәгеннәнчыкканЯкшыөммәтолатайнигезсалган.Олыул
ларыһәмтуганнарыбеләнбергәулКуергазелгасыныңуңякярындатөпләнә.Аларгаярларын
дабөдрәталларүскән,җилдәзуркамышларшаулаганелгаошаган.Елсаен,иртәяздаелгага
кошкорт:кыргыйказларһәмүрдәкләркилеп,елгаярларыбуйлапоякорганнар,балачыгар
ганнар.Җәйбуе,үзләрентулыхокуклыхуҗалардипсанап,елгабуендаяшәгәннәр.Бераздан
кыргыйказларочуынасокланып,Якшыөммәт:“Кырказы!”–дипәйтепкуя(башкорттеленнән
тәрҗемәдә“кыргыйказ”дигәннеаңлата).Шуннанбирлекешеләрбуелганы“Кырказы”дип
атыйбашлыйлар,ләкинвакытузубеләнисемүзгәрә,ассимиляцияләнә.БаштааныКаргазлар,
аннарыКуюргаздипйөртәләр.Буисемхалыктеленәныкберкетелгән. (БуКуюргазелгасы
барлыккакилүриваятьләренеңберсе).[1,б.56].

Ләкинавылныңурыныаеручадөрессайланмаган.Салкынһәмдымлыһаваданкешеләр
авырыпүләбашлыйлар.Риваятьбуенча,беркөнавылкөтүенкөтүчекартүлепкитәһәмЯк
шыөммәтбабайүзекөтүкөтәргәбара.Төнгелеккәтаубитләвенәурнаша.Биредәҗирдәхәер
ле,тыналуыдаҗиңелрәккүренәаңа,икенчесеүзенеңырудашларыбеләншулурынгакүчеп
килә.Аларкүчкәнурындасумәсьәләсеавырбула.Унтугызынчыгасыразагындабезнеңавыл
дабикйогынтылы,бикэшчәнНизамдигәнкешеяши,аныңүзекебекэшчән,тырышбишулы
була.Низамбабайулларыбеләнбергәләпавылнысулыитәргәниятли.Исмаилелгасыярында
аларкоеказыйлар.Коедасучыккач,аныматурлапбурапкуялар.Исмаилелгасыбуйлапһәрбер
улынабагышлаптирәкләрутырта.Бутирәкләрнеңкайсыберсехәзердәүсепутыра.[2,б.20]

Кешеләрсаманнанөйләртөзибашлыйлар,башынкамышбеләнябалар.Күпмедервакыт
үткәч,янгынчыгаһәмавыляныпбетә,аныяңаданхалыктергезә.Тагындаберничәтапкыр
авылдаянгынбула,авыляңадантөзелепяшибашлый.

АкадемикРаилГомәрулыКузеевтөзеп,рустелендәбастырыпчыгарган“Башкортшәҗә
рәләре”китабындагымәгълүматларбуенча,ЯкшембәтБашкортстанныңүзиркебеләнРәсәйгә
кушылуындазуррольуйнагантарихишәхесләрнеңберсе,КыпчакыруыбиеһәмкенәзеМе
шәүлеКаракуҗаныңунынчыварисыбулыпчыга:МешәүлеКаракуҗак–Шаингуҗа–Җыян
гол–Колсадик–Тилетубей–Авыс–Тугаш–Сарыбай–Текел–Хуҗымбәт–Якшыөммәт
(Якшембәт).[3,б.34]

КаракуҗаккенәзМешәүлеТукСоранелгаларыянындаяшәгән,терлекчелекһәмаучы
лыкбеләншөгыльләнгән.Халыканыискиткечкыю,гадел,изгелеклебулганыөченяраткан,
данлаган.
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1557елдаКуҗакбей,Бикбаубей,ШагалиШахманбей,ИскебейМәскәүгәРәсәйпатшасы
ИванГрозныйгабаралар.РәсәйгәүзтеләкләребеләнкушылуларытурындаЖалованныйГра
мотаалыпкайталар.ИванГрозныйаларгакенәзтитулыбирә.[3,б.41]

Якшембәтяхшы,ачык,ягымлыхалыкдигәннеаңлата.Якшембәтварисларыныңисемнәре
шәҗәрәләрдәдә,халыксанынисәпләүкәгазьләрендәдәбүгенгәчәкилепҗитә.ХәзергеЯк
шембәттәнкүпфамилияләрМешәүлеКаракуҗаккабарыптоташа.

1753елдакалмыктарханСәлтәшНуркин(Нуриев)Ырынбургубернасыканцеляриясен
нәнЯкшембәтавылындаяшәргәрөхсәтала.АңаЯкшембәтавылыурнашканКөйергәзебу
ендагыШарлатчокырыянындагыҗирдәнурынбирелә.СәлтәшНуркинйөзбашы,аннансоң
кыпчакволостеныңстаршинасыбулыпкитә.Аннары–СугунКипчакволостестаршинасы.
Аныңтамгасы–Х.[2,б.67]

1882елдаЯкшембәткәмишәрләрдәнБикмаевлар,Әлимбәковларҗирсорапкилепутыра.
ШулайипләпоешабүгенгеЯкшембәтавылыхалкы.
Безнең авыл – башкортСугунКипчак волостендәге авыл буларак, Борҗанҗирләрендә

урнашкан.Ул309нчыкантонисәбенәкерә.Аннансоң,Бабаларавылыныңүзәге,соңракСтәр
летамаккантоныныңМорапталволостесоставынакерә.

Авыл кешеләре ярым күчмә тормыш көткәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр.
1850елда77йортта415кешеяшәгән,840аты,630сыермалыбулган.Һәрйортка11ат,8–9
сыермалытурыкилә.Ипләпкрестьяннартормышындаигенчелектәурыналабашлый.1842
елда322кешенеңһәрберсенә4,5поташлыктурыкилә.Кайберкешеләрумартачылыкбелән
дәшөгыльләнәләр.Бөтенавылга15умартабула.[1,б.92]

Кешеләрне күңел сафлыгына,мәрхәмәткә әйдәүдәмәчет һәммәдрәсәнең әһәмияте зур
була.СоветчорынакадәрЯкшембәттәнмәчетһәммәдрәсәдаимиэшләпкилгән.Электауба
шындаагачмәчетбула,аннары1903елдаЫрынбурбае,миссионерХөсәеновӘхмәтбайбу
лышлыгындаһәмхалыкакчасынаәлегеурындаутырганташмәчетсалдырыла,башлангыч
мәчетнеңмулласыМирасовХәлимбула.

Якшембәтавылымәчетебүгендәэшли,ул1903елдатөзелгән.XIXгасырахырындабу
мәчетнеңхәзрәтебулыпбашкортхалкыныңбөекшәехеЗәйнуллаРәсүлевнең(кызыӨммегөл
сем)укучысыһәмоныгыСәлтәшевХуҗаназартора.МәктәпмузеендаШейхЗәйнуллаРәсү
левныңүзкулларыбеләнязылганукучыларыисемлегесаклана.[2,б.64]

1812елдагыВатансугышында28башкортполкыяугирләреарасындабезнеңавылдашла
рыбыздакатнашкан.

1914елдабашланганимпериалистиксугыштуктапөлгерми,тагыникеөчелгасузылган
ватандашларсугышыбашланыпкитә.Авылныикетапкыракларһәмкызылларкилепбаскан,
малларын,игеннәрентартыпалганнар,халыкачялангачторыпкалган.

Авылыбыз1921ел афәтендәкичерә, аныңяртыхалкыачтанүлә,үлекләрнеберәмләп
күмәргәөлгермәгәч,зурчокырказып,шундакүмәләр.Әйтергәкирәк,большевикларпартия
сенеңсәясәтесөземтәсендәбергаепсезкешеләррепрессиягәдучарителеп,судсызатылалар
якиСебергәкуылалар.

1929елдаколхозлароештырылабашлагач,колхозга«Рәшит»дип,ватандашларсугышы
вакытында аклар тарафыннанүтерелгәнактивистСәйфетдинРәшитовисемебирелә.Аның
башлангыч председателеСәлтәшевСәетгәрәй була.Аннан соң сугыш вакытында –Алыйм
Рисов,соңыннансугыштаняраланыпкайтканТәлгатАзнабаевколхозрәисебулыпэшлиләр.

1941–45еллардаБөекВатансугышындаавылдан155кешесугышкакитә,76кешеһәлак
була,20кешехәбәрсезюгала,59авылдашыбызҗиңүбеләнәйләнепкайта.[2,б.71]

Авылныңкайберйортларданаталыуллыкешеләрсугыштанкайтаалмады:Сынбулатов
Шәһиморзауллары–Шәгали,Исмәгыйл,Исхак,Йосыф.ШулукгаиләдәнШәгалиуллары–
Әхмәтгали,Шиһап.

Ирләрсугышкакиткәч,тормышныңбөтенавырйөгехатынкызһәмбалалариңенәтөшә.
Авыл“Бөтенеседәфронтка!”дипэшли.
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Якшембәтавылыннанфронткаҗитмешбашат,җидебричка,600данәкиемсалым,120
потазыкозатыла.Халыкбермиллионхәрбизаемгаязыла.Авылхалкыачялангачбула,бала
ларкүпләптөрлеавыруданүлә.

Тик1951–1956еллардагынахалыкикмәккәтуяһәмөйләрсалып,туктормыштаяши
башлый.

ХәзергевакыттаЯкшембәтавылында280хуҗалыкисәпләнәбиредә1248кешеяши.
Якшембәтуртамәктәбе–райондаиңзурмәктәпләрнеңберсе.Мәктәпнетәмамлаучылар

арасындакүренеклегалимнәр,фәнһәммәдәниятэшлеклеләре.ШуларарасыннанАзнабаев
МаратТәлгатулыакадемикдәрәҗәсенәҗитте.

Авылтарихыбеләнберрәттәнүземнеңнәселшәҗәрәсе(Бикмаевлар)турындадакыска
чаәйтепкитәсемкилә.Билгелебулуынча,БикмаевларнәселеПензаөлкәсеЛәмберәрайоны
Яндукиисемлетатаравылындаяшәгән(хәзерулавылныңисемеКривозерьедипатала,Мор
довияРеспубликасынакерә).ӘлегевакыттадаБикмаевларнәселеннәнчыкканкешеләршул
авылдаяшиләр.1551елларда,ИванГрозныйКазангаһөҗүмитәбашлагач,(ПензабеләнКазан
арасы571км),аларныңкүбесеЫрымбурөлкәсеАлександррайоныКолатавылынавакытлыча
килепурнаша.Аннан1800елдаКумертаурайоныКунакбайавылыянынакүченгәннәр(бува
кытБикмайолатайвакытынатурыкилә).Ләкиналарандаүзләренәтынычлыктабаалмыйлар
һәм1882елдаЯкшембәткәкилеп,җирсорапалып,төпләнәләр.Шулайитеп,безнеңбишбуын
шушыавылдагомеркичерә.

Авылыбызныңматуртабигатендәяшәүче,эшсөючәнхалкытарихларданкилгәнгореф
гадәтләребезнесаклап,яңалыккаомтылыпяшиләр.Шәҗәрәләрнебарлап,үткәннәрнехәтердә
тотып,киләчәкбуынгатапшырырдаймәгълүматларэзләүәледәвамитә.

Файдаланылганчыганаклар
1.ӘсфәндияровА.З.Башкортстанавылларытарихы.Китап1,басма.2нчебелешмәкита

бы.–Уфа:Китап,1997.–203б.;
2.СолтановМ.К.ХәтерКитабы.–Кумертау,1997.–107б.;
3.ПрофессорКузеевР.Г.“Башкортшәҗәрә”китабыныңкереше.–Уфа,1960.–76б.
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Галимовларныңгаиләтарихы
ЗиатдиноваА.Г.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

Мин,ӘминәГомәркызы,Әлмәтрайоны,КызылКөчавылында,гаиләдәдүртенчебала
булыптуганмын.

Безнеңавыл30гынайорттантора,киңурамында2рәтөйләртезелепкиткән.Таубашына
урнашканавылныңберягындабасукырларбулса,икенчеягында–урман,бакчалардаүсәтор
ганбөтенҗимешләрдәбулган.Җәйкөннәрендәбөтенавылелгадакоенып,урманаланыннан
җиләкҗимешҗыеп,печәнчабып,утынәзерләпяшәгән.

1928елда,колхозлаштыручорыбашлангач,Елховоавылыннаняңаҗиргәкүчепутырган
халыкбезнең авылныңберенче кешеләре була. “КызылКөч” авылындабик тырыш, уңган,
динлехалыкяши,һәрйорттадистәләгәнбалатәрбияләнә.Кемсугыштаиренюгалткан,кем
кияүгәчыкмыйкалган–шулайгомеритәләр.

1945елдаминембабамГалимовГайнетдинулынКызылКөчавылынаукытучыитепҗи
бәрәләр.Баштамәктәпнеңберпочмагындаяшиләр,аннарыйортсатыпалып,күченәләр.Олы
балаларыГомәрсугыштаняраланып,саңгырауланыпкайта.ӘкечемалайларыГалиэзсезюга
ла,эзләтептәтабаалмыйлар.

ӘтиебезГомәрнекүршеавылкызыКәримәгәөйләндерәләр.Әниебезбиксабыр,акыллы,
әтисезүскән,диннебелгән,уңганкызбула.Алар62елбергәяшәп,9балатәрбияләпүстерә
ләр.Әниембеләнәтием85яшьләрендәбакыйлыккакүчәләр.Аларүлгәндәбезнеңгаиләдә60
кеше–19оныклары,15оныкчыкларыбариде,әтиәниемҗирйөзенәдүртягысәламәт,эш
сөючән,турыюлдабулганзурнәселкалдырыпкиттеләр.

ӘтиебезГомәр:“Сугыштанкайткач,7операциякичердем”,–дипсөйлииде.Әнианыго
мербуебалакараганкебеккарады,өйдәәтигәзурхөрмәтиде,улөстәлбашынаутырмыйча,
безутырмадык,улашнысалгачкына,балаларгабүлдек,өстәлартындашаяру,көлүюкиде.
Кыйнапүстермәделәрбезне,тикәтидәнкуркаидек,аларсүзебезнеңөченкатгыйкарариде.

Әтибеләнәнибиктырышбулдылар,күпитепмаласрадылар,бакчадабөтеняшелчә,җи
ләкҗимешүсәиде.Безаларгаһәрэшләрендәярдәмчебулдык,яхшыяшәдек,Аллагашөкер.

Мөбинбабай(әтиемнеңәтисе)тумышыбеләнУльяновскөлкәсе,Чердаклырайоны,Яңа
Уренбаштанбула.Улмулламалае, әммаурыскызынярата, аталарыкаршыбулганга, туган
җирләренташлап,качыпкитәләр.Әбиисламдиненкабулитә,Мамурәдиписеменалыштыра.
АлархәзергеЧирмешәнрайоны,Керкәлеавылынакилептөпләнәләр,шунда2малайларытуа,
сугышкадаулларышуннанкитәләр

Аларкечемалайларыныңүлеменбикавыркичерәләр.БездәгомербуеГалиабыйнысагы
нып,юксыныпискәалаидек.Тик1985елда,бергәсугыштабулганиптәшеннәнхаталгачкына
(аныЕлховоавылымузеенатапшыралар,безәлеулхатныңкүчермәсенсоңгы2–3елэчендә
генәалыпукыдык),аныңПольшада,Вислаелгасынкичкәндәгекатысугыштаяраланыпүлгә
ненбелдек.Әтигомербуеберялгызыбулды,әнидәятим,3кызтуганыдаирләренсугышта
югалталар.

Әбиләрисәнчакта,бездәгелкунакларбулды,авыләбиләренчакырып,Коръәнашыузды
ралариде.Әниебездәшулйоланыдәвамитте,гомербуенамазукыды,әбибабайларрухына
атапдогакылдыраиде.Коръәнашларыуздыраиде,кунакҗыйганда:“Бөтенегезкайтыгыз,
туганлыкҗепләреөзелмәсен,берберегезнеңбарлыгынбелеп,хәлбелешеп,күрешепяшәгез”,
–дияриде.Хәзериндебезшулайтуганлашыпяшибез,бәйрәмнәрдә,Коръәнашларыуздыр
гандаҗыелышабыз.Елына2–3 тапкыравылгакайтып, әниләрнеңкаберләренәбарып,дога
кылабыз,өйләрнетәртипкәсалып,буяп,төзәтепкитәбез.

Әйе,безбүгенгекөндәбарыбызда(7кыз,2малай)исәнсау,индеоныклар,кияүләр,ки
леннәр80ләпкешебулдык,Аллагашөкер.Барыбыздатурыюлда,тәртипле,акыллы,һәркем
тырыша,үзкөненүзекүрепяши.



38

Файдаланылганчыганаклар
Безнеңнәселебезнеңтарихыәлеархивларашаөйрәнелмәгән,буязмаэшнеңбашыгына,

иншәәАллаһ,дәвамыбулыр.Язмашәхсәнүземнеңистәлекләргәнигезләнепһәмөлкәннәр
сөйләгәннәрдәнязыпалынды.

Шундыйавыреллар,озын,озакюлларкичеп,Галиабыебызныңсоңгысәламе,аныңиңгә-иңкуепкөрәшкән
сугышчандусларыннанбезгә1985елдакилепиреште.Аныңисәнкалгандусларынабезбикрәхмәтлебез.
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Ачтымхәтеркапчыгын
КорбановаМ.Р.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан


И лен бел мә гән – илек сез,
Хал кын бел мә гән – хо лык сыз,
Нә се лен бел мә гән – нә сәп сез.

Халыкәйтеме
 
Нәрсәсоңулшәҗәрә?Бусүзнәрсәнеаңлата?Шәҗәрәнебелергәкирәкме?Кешеләрүзлә

ренеңнәселтарихынбеләләрме?Менәшушысорауларгаҗаваптабумаксатыбеләнминүзем
неңбуэшемнеязаргабулдым.

Татаршәҗәрәләребеләнкызыксынукүптәннәнбашланган–улнәселшәҗәрәңнеөйрәнү
һәмбелү.Шәҗәрәаркылыхалыкатабабаларыбызныңтуганҗирендәяшәвенә,нәселнедәвам
иттерүчебулуынаинанган.“Олыларныолылау,тугантумачаңны,нәселнәсәбеңнебелүсөн
нәт”,–дигәннәрбабаларыбыз.Боларныбелмичә,туганҗиреңнең,илеңнең,нәселеңнеңүткә
нен,халкыңныңтарихынбелепбулмый.Шуңакүрәнәселшәҗәрәсенөйрәнүһәмтеркибару
һәрбуынөчензарури.

1983елдаБашкортстанныңЧакмагышрайоныЯңаМортазадигәнтатаравылынакияүгә
чыктым.ИремнеңфамилиясеСуховбулганлыктан,әтиәниемдәшундыйсораутуды:Ниөчен
Сухов?Руснәселеннәнме,Чукындырылганмы?Әтиәниемнеңбуфамилиябеләнкилешмәүлә
ремиңаэзләнүләралыпбаруөченэтәргечбулды.Эзләнәторгач,биккүпхезмәтләртупладым.
Филология фәннәре докторы М.И.Әхмәтҗанов һәм аспирант Акчуринның мәгълүматлары
тупланганхезмәткәтапбулдым.

Тарихулфәнбуларак,документальчыганакларнигезендәөйрәнелә.Буочрактаһиҗри
елбелән977елда,әмиладиелбелән1570елдататартелендәязылганязмаистәлекбеләнэш
итәм.БуязмаистәлекрәсмитөстәМордовияРеспубликасының(Саранскшәһәре)Дәүләтар
хивындаСаревскмонастырекәгазьләреарасындасакланаһәмулэчтәлегеһәмбурычыбуенча
уникальдокумент.МондыйдокументларXVI гасыруртасындаКасимханлыгыҗирлегендә
хезмәтиткәнтатарларныңҗирләрненичеккуллануүзенчәлегенчагылдыра.Печәнлекҗирлә
ренбүлүтурындагыдокументбеләнберрәттәнСуховоТюменевавылыннанКүгәшулыСухой
шәҗәрәседәтабыла.
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Татар морзалары тарихын өйрәнүче Илдус Габдуллин Суховлар фамилиясе таралуны
МордовиянеңСуховоавылыннанбашланадиписәпли.“1613–1614еллардаДунайСуховһәм
аныңтуганыныңулыЕмбайЕндабаевныңутарларынәкъшулавылдабулган”,–диул.

Пензагубернасында(хәзергеМордовияөлкәсендә)ТемниковдигәншәһәркырындаСу
ховдигәнавылбар.Темников–морзаларныңбашкаласы.1667елдаСуховларЗезюляткаавы
лындаТемниковөязендәяшәгәннәрһәмбүгенгекөндәдәяшиләр.

XVIIIгасырныңберенчеяртысындаКадышевоавылынаКадамөязенәяшәргәкүчәләр.
1667елдаКадралейморзаһәмбалаларытимерэретүоешмасындарудаэретеп,чуенясый
башлыйлар.1713елның13ноябрендәПетрI“Татарларныяртыелэчендәчукындырырга!”
дигәнфәрманбирә.27ноябрьдәчукынуданбаштартканэшчеләрнеоешмаданкуаларһәм
җирләрен тартып алалар.Чукынырга риза булмыйча, диннәрен саклап калган татарларга,
чукынмаганнарыөчен, лашман ясагы түләткәннәр һәм агач кистерү эшләренйөкләп кал
дырганнар.

1774елдаЕкатеринаIIсоңракморзадәрәҗәсенкирекайтарыргарөхсәтитә.1787–1803
елларгакадәрморзадәрәҗәсенторгызыргадигәндокументларкаралмыйча,буталыпйөриләр.
1811елдаморзаСуховларӨфеөязендәКушнаренкорайоныТокмаклыавылынакүчәләрһәм
җирэшкәртеп,печәнәзерләпяшибашлыйлар.

1814елдаСуховлар,Еникеевлар,МамлиевларМортазаҗиренбашкортлардансатыпала
лар. 1832–1860 елга кадәр Суховлар чуен заводы беләнҗитәкчелек итәләр, кирәкярак, өй
җиһазларыясыйлар.Имәнагачыннанкүмербазыясап,чуенэретәләр.Бувакытлардаавылда
МостафаулыАбушахманҗитәкчелекитә.АвылныңисемендәАбушахмандипатыйлар.Төрле
авырлыкларкилепчыгусәбәпле,ДүртөйлерайоныТокмаклыавылынакүченәләр.Күпмедер
яшәгәннәнсоң,киреЯңаМортазаганыклапурнашалар.АбушахманныңоныгыМусаулыАл
тынбайавылбеләнидарәитәбашлый.1890елдамәчеттөзетә,2мәдрәсәачыла.Алтынбайулы
Мөхәммәткәримимамбула,оныгыШакирьянмәдрәсәдәимтиханбирүтәртибенкертә.

1932елдамәчет,мәдрәсәләрябыла,аныңурынынаклубачалар.Кызганычкакаршы,бү
генгекөндәавылдамәчетюк.

Җирбүлүдокументындагы“СәхифСухуф”,ягънитөргәкдигәнсүзләр–“Сухов”дигән
фамилиягәнигезбулыпкергәнбулыргатиеш.Суховларнәселләребеләнбиктәиманлы,тәкъва
кешеләрбулганнар.

Безнеңәбибабаларыбыз,әтиәниләребезнеңязмышын,аларкичергәнмихнәтхәсрәтләр
не,шатлыксөенечләрне заманюгарылыгыннан торып күздән кичерергә мөмкинлекләребез
бар.Киләчәктәнәселебезшәҗәрәсентирәннәнөйрәнүнеүземнеңбурычымдипсаныйм,чөнки
шәҗәрәләрбезгәякынкешеләребез,үзнәселебезашахалкыбызныңүткәнюлын,чалтарихын
сөйли.

ИншәәАллаһ,буязмабезнеңбалалароныкларыбызгаеракбабаларыныңдинебезөчен
фидакарькөрәшүрнәге (чукындырылмасөченурманнаргакачып,лашманналогларытүләп
яшәүләре)аларгаүзләренәдәдинебезне,телебезнесаклаугаэтәргечбулырдипышанам.

Файдаланылганчыганаклар
1.М.И.Ахметзянов,М.Акчурин.“Документопятисотлетнейтрадицииземледельческого

хозяйствататар”.Журнал“НаучныйТатарстан”,№2,2013
2.МарсельӘхмәтҗанов.Татаршәҗәрәләре.–Казан,1995.
3.Җ.Фазлыев.“Иманлыбала”.–Казан,2003.
4.“Мәгариф”журналы,2008.М.Әхмәтҗанов.“Шәҗәрәтөзүненидәнбашларга?”
5.“Ялкын”журналы,№11,2008.“Гаиләмязмышы–илемязмышы”
6.“Ялкын”журналы,2008.“Нәселебез–архивларда”.
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ИскеИркәнәшавылытарихы
МарискинаЛ.Ф.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан
 
МинемкулдаМинзәләрайоныИскеИркәнәшавылында1903–1982еллардаяшәгәнМор

тазинГабдуллаабыйдасакланыпкалганшәҗәрәкүчермәсе.“1766елныкүчерепалындыБик
бауавылында”дигәнязуыбар.

2гасырдансоңМортазинГабдуллаабыйһәмИликовӘгъзамбабайаныгарәпчәдәнкирил
лицагакүчереп,берөлешенүстергәннәр.АларгаМортазинаКифаяГабдуллакызыбулышкан
һәм:”17/IIендәэшләдек.1968ел”,–дипязыпкуйган.ӘлегешәҗәрәМортазинГабдуллаулы
Мөҗәһиттәсаклана.

Мөҗәһитабый–зияратэшләренәҗаваплы,мәчеттәгехөрмәтлекартларныңберсе.1946
елда туган,шәҗәрәдә13нчебуын.Әтисе–Габдулла, бабалары–Мортаза–Шәймөхәммәт
–Нәдерша –Солтанбәк –Илек –Илкәй –Уркай – Бутрук –Юкач –Дысакай – Булак. Бу
мәгълүматларМинзәләархивбүлегендәдәтеркәлгән[1,б.2].МортазинГабдуллаабыйдата
гынавылдашыбызпоходныйстаршина,”ИзгеАнна”орденыкавалерыИбраһимБикчуринның
1830еллардагыкулъязмарыдасакланганбулган[3].И.Бикчурин1812елгыВатансугышында
катнашкан.Үзе,2улыдворянлыкграмотасынаиябулганнар.НәселеСәхибГәрәйханнаняр
лыкалганМөхәммәтулыШәехәхмәттарханнаргабарыптоташа.Буборынгыкулъязмаларга
галимА.Фәтхиисәнчагындазурбәябиргән.Кулъязмадаәйтелгәнчә,Казанханлыгыалынгач,
Мөхәммәтоныкларыкөнчыгышка–Ыкбуйларынакитәргәмәҗбүрбулган.БуДысакай,Юкә
че,аларныңулларыяшәгәнчорлар.Оныкларыишәеп,безнеңякларгадатаралган.

Архивистәлекләрендә:“Минзәләшәһәреннән29кмкөньяккөнчыгыштарак,Ыкелгасы
ныңуңягындаурнашканИркәнәшавылыкешеләреАлмакай,Мөкәй,Сәйфулла,Нәдыршаһәм
Казанягыннанкүчепутырганнәселләрдәнкилә”,–диелгән[1,б.5].Казанкешеләретөзүөчен
ташчыгарганнар.Безүскәндәдәәлеберурам“Казанурамы”дипйөртеләиде.Әташчыгару
1960елларгачадәвамитте.Бүгендәташкорылмаларисән.

Галимнәрфикеренчә,авылга18нчейөзнеңIяртысынданигезсалынган.Уфагубернасы
МинзәләөязендәгеИркәнәшавылы“1730–1750–еллардагыБашкириякартасы”ндадаурын
алган.“Татарэнциклопедиясе”нәкүзсалсак:“Авылкешеләрекристияннәркузгалышычорын
да(1773–1775)Е.Пугачёвягындасугышканнар”,–диелә[4,б.586].

Иркәнәштәмәчетнең1820елданэшләведокументларгатеркәлгән.Шулелның22октяб
рендәимамвазифасынаИбраһимГыйбадуллинбилгеләнә [1,б.4].Аныңулы–Кашафетдин
(Кашап)–безнеңәтинеңбабасы,әәтиебезДилфнүн(Фнүн)–Мөгыйнетдин(Мөгыйн)улы.

Әледәхәтеремдә.Миңа8яшьләрбулгандыр.УрамыбыздагыСадретдинбабайминетук
татыпсорый:“Синкемкызы?”“Дилфнүнкызы”,–дим.“Аныңатасыкем?”“Мөгыйнбабай”.
“Мөгыйнныңатасыкем?”“Кашапбабай”.Беләм,чөнкибез–Кашаповлар.“Кашапныңатасы
кем?”“Белмим”,–дим.”Ибраһим,–ди,Садретдинбабай,–онытма!”Шулайберничәтапкыр
туктатып,миннәнсорауалдыул.Ибраһимбабамныиндеонытмадым.

Мөгыйнетдинбабамныңабыйсы3сугыштакатнашканМөниретдинбабайдан(1891–1981)
Әнисәапабызда9буынлышәҗәрәсакланыпкалган.БүгенгекөндәКашаповлар,Мөгыйнов
ларның18нчебуыныүсепкилә.Борынгышәҗәрәдәнбүгенгәкадәркилгән18буын(Кашапов
лар,Мөгыйновлар):Булак–Дысакай–Юкач–Бутрук–Уркай–Илкәй–Илек–Үрнәк–Ура
зай–Солтанбәк–Гыйбадулла–Ибраһим–Кашафетдин(дәвамы таблица №1 дә).

1924елгыДилфнүнәткәбезКашафетдинбабасыннаналып,алтыбуынныкүрүбәхетенә
иреште.

Үзләренеңбаласыбулмаусәбәпле,МөгыйнетдинбабайныикеяшеннәнМиргаязисемле
туганытәрбиягәалыпүстергән,укыткан.Миргаязбабайикетапкырхаҗкылган:беренчесе
үзе,икенчесеавылдашыөчен.
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Шәҗәрәдәгеирбалалармәдрәсәдә,кызларөйдәбелемалган.Бибизәлифәәбиебезбелән
Мөгыйнетдинбабабызукыганкитапларныәтиәниебезтәртипкәсалдылар.Ә1997елны74
яшендәЗәйтүнәәнкәбезмәчеткаршындагыөчеллыккурснытәмамлады(шәһадәтнамә).Бу
ыннанбуынгакилгәнгыйлемалушулайдәвамитә:Розаапамбеләнминдәмәдрәсәдәукуһәм
хаҗкылубәхетенәирештек.

Безнеңәбибабайлар,әтиәниләр,сугыш
чоры балалары – революция, репрессия, ко
точкыч сугыш михнәтләрен кичергән авыр
язмышлы, ләкин иман белән тәрбияләнгән
буыннар. Бары Аллаһының ярдәмен, рәхмә
тен өмет итеп, сынауларны сабырлык белән
үтә белгән якыннарыбыз – безгә, балалар –
оныкларга үрнәк түгелмени? Әткәбез “Иске
Иркәнәш авылы урамнары” дигән истәлек
ләр,КурскиданБерлингакадәрүзеүткәнут
лы сугыш юллары турында хатирәләр язды.
Ниөчен?Улфаҗигаләркабатланмасын,яшь
буын тарихыбызны белсен, гыйбрәт алсын,
милләтебезшәҗәрәләрендәвамитсенөчен.Ә
шәҗәрәләртарихбеләнүрелепбара.

Тагынбермирас–ултамгалар.Туганы
быз Габделәхәт кызыНурдидә апаның истә
лекләре аеруча кызыклы. Ул чыгышы белән Тукай районыЮгары
СуыкСуавылыннан.Шәвәлибабасыннанкилгәннәселтамгасынхә
терли:өчяпьлесәнәкнеңуңочыкармаккебекбөгелгән.Нурдидәапа:
“Атабирмәс,тамгабирер“,–дигәнәйтемнеискәалды.Мисалитеп,
1980еллардаИркәнәштәбулгангыйбрәтлехәлнесөйләде.Бертамга
нахакялаягугакитерсә,икенчесекешенеңгаепсезлегенисбатларга
сәбәпбулган.Нурдидәапатагынмалтамгаларыбеләнтаныштырды:
бәрәнколагынтишеп,чуктакканнар.Әйе,һәргаиләмал,казүрдәк
ләренәтамгасалаиде.Әнәселтамгасынхәтерләүчеләрюк.Зиярат
ташларындадатамгалартабылмады.Каберташларындагыязуларда
күбесеюккачыккан.Сакланыпкалганберничәташтагарәпчәязыл
ганелларныәлеукыргамөмкин:1825,1871,хиҗрибуенча1232(1817).
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Йомгаклапшуныәйтергәбула:рухимирасныбарлау–улүзебертормышмәктәбе,килә
чәгебезнекайгырту.ХәерлеэшләребездәнАллаһризабулсын.

Авылтарихынбарлаудаярдәмкүрсәткәнтуганнарһәмавылдашларгазуррәхмәтемнебел
дерәм.

Авылдашларыма
 Мин зә лә ра йо ны Ис ке Ир кә нәш авы лын да 
яшә ү че авыл даш ла ры ма рәх мәт сү зем.

Таш лап кит кән ту ган авыл                 Шан лы та рих лы авыл ның 
Әй, дус лар, са гын ды ра!                      Ру хын сак лау чы бит сез,
Тик шә һәр дән ки ре кай тып,               Бө ек та тар ның нә се лен 
Си рәк лә ре без то ра.                             Дә вам  итү че дә сез.                            
Ту ган туф рак ка бе рек кән                   Авыл ямь ле сез бул ган га,           
Асыл зат лар кит мә де,                         Тө зек һәр бер поч ма гы;
Без нең ке бек зур ка ла ны                     Мә чет тән азан яң гы рый 
Алар якын ит мә де.                               Дөр ли тор мыш уча гы.
Әнә шул кит мә гән нәр нең                    Ал лаһ сез дән ри за бул сын,
Йө рә ге ал тын икән.                              Имин кыл сын һәр җир дә, 
Има ны на туг ры ка лып,                        Ике дөнья сә га дә тен 
Җан на рын пакь лый икән.                    На сыйп ит сен һәр кем гә.

ЛилияМарискина–КашаповФнүнкызы,2019ел,ЯрЧаллышәһәре

Файдаланылганчыганаклар
1.Архивбелешмәсе.ТРМинзәләмуниципальрайоныбашкармакомитетыныңархивбүле

ге.№62019/Тот07.02.2019.16б.
2.Архивнаясправка.ГБУ“ГосударственныйархивРеспубликиТатарстан”.25.09.2018№

713–2018/т.3б.
3.КыйммәтлетабылдыкА.Хисмәтуллин“ВатанымТатарстан”гәҗите,1990нчыеллар.
4.Татарэнциклопедиясе.–Казан:Татар.кит.нәшр.,2010.766б.

Ташкорылма

Вәлиәхмәтбаййортына100елданартык.Беренчекат-
такүмәчпешерү,икенчекаттаяшәүурыныбулган
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ИскеИркәнәшавылызиаратындагыкаберташлары.2019ел
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Иркәнәшавылышәҗәрәсе.МөҗәһитГабдуллаулыМортазиндасаклана
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Сәлимгәрәйләрнәселеһәмаларның
Әгерҗетөбәгендәдинүсешенәкерткәнөлеше

МөхәмәтоваМ.Р

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

 Ба ба ла рың кем дип со ра са гыз,
Җир ке ше лә ре бул ган, бил ге ле.
Тип сә, ти мер өз гән,
Сук са, таш ны из гән,
Ки рәк икән, бор ган Идел не...

ГалимҗанЛатыйп

Үзенхөрмәтиткәнһәркешеатабабаларыныңисемнәрен,аларныңкембулганын,нәсел
дәшырудашларын белергә һәм аларның үрнәк гамәлләре белән горурланырга, тискәрефи
гыльләреннәнгыйбрәталыргатиеш.

Исламдинехалкыбызнытатарбуларакһәмхалыктататарбулганлыктан,исламдинен
саклаган.Мөселманлыкһәмтатарлыкныңрухихаләте,горефгадәтләреберберсебеләнбик
тыгызүрелгән.Шулаерылгысыздиниһәммиллигадәтләрнесаклагангакүрә,Аллагашөкер,
нәселебездәхәзертатарбулыпяши.Моның,әлбәттә,башкачабулуымөмкиндәтүгел.Чөнки
һәркемүзатабабаларыныңрухынатугрылыксаклап,лаеклыдәвамчыбулгандагынагорур
һәмсафаңлы,киңмәгънәсендәиманлы,әхлаклыбула.Мөхәммәтсаллаллаһугаләйһивәсәл
ләмхәдисендә“Нәселнәсәбегезнебелегез,кардәшләрегезгәбарыгыз.Чөнки,бергәяшәсәгез
дә,өзелгәнтуганлыктаякынлыкюк,ерактаторсагызда,йөрешкәнтуганлыктаераклыкюк”
диелгән.ТанылгангалимһәмфикериясеШиһабетдинМәрҗанинең“Адәмбаласыатабаба
ларыныңрухынадогакылырөченүзенеңнәселнәсәбенбелергәтиеш”дигәнсүзләредәбик
хаклы.*

Эшемнеңмаксаты:СәлимгәрәйләрнәселеһәмаларныңӘгерҗетөбәгендәдинүсешенә
керткәнөлешенөйрәнү.

Максатымаирешерөченкуелганбурычлар:
1.Нәселшәҗәрәмнебарлау;
2.Туганҗиремтарихындабабамнарсалганюлныбарлау;
3.Архивматериалларынөйрәнү;
4.Нәселемдәгеатаклышәхесләртормышынөйрәнү.
Безнеңбабаларыбызүзләренеңгыйбрәтлеяшәүчорындабайтормыштәҗрибәсетуплаган

һәманыбуыннанбуынгамираситепкалдырабарган.Шулрәвешле,катгыйүтәлергәтиешле
язылмаганзаконнаряшәпкилгән,үзенәберөзелмәсчылбыртәшкилиткән.Әмманиаяныч,
әлегечылбырнытәшкилиткәнэнҗебөртекләренәтиңхәзинәләребезнебезюгалтабарабыз.
Без,яшьбуынвәкилләре,гасырларданкилгәнчалтарихыбызнытәшкилиткәннәселебезтари
хынсаклыйбелергә,горурланырдайгамәлләргәтаптөшермичәбабаларыбызныңдәвамчысы
булыргатиеш.

МинТатарстанныңгүзәлӘгерҗерайоныКырынды(ХорошийКлючЧишмә)авылында
СәлимгәрәевРифатРифкатъулыгаиләсендәберенчесабыйбулып,түгәрәккенәдөньяларына
шатлыккуанычөстәпдөньягатуганмын.Хәзергевакыттатормышиптәшемһәмөчулыбыз
беләнЯрЧаллышәһәрендәяшибез.

*МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–4б.
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1998елданархивлардамаксатчанэзләнүләрнәтиҗәсендәүзатабабаларыбызтормышы
набагышланганбиккүпматериаллартупланылды.Дөрес,шәҗәрәбезнетулыландырубуенча
әлегәсоңгыноктаныкуяргаиртә.Хәзергевакытта15буынлыкнәселдәнторганшәҗәрәтөзи
алдык.

Нәселебезҗепләреякынча1540елдатуганборынгыбабабызТуймыш(Туймөхәммәд)ба
байгабарыптоташа,аныңулыБигәш(Бикмөхәммәд)якынча1570елдатуган.Бубабайларһәм
аларданәүвәлгеләрКамааръягындаЫкбуйларындаяшәгәннәр.

БорынгыбабаларыбызМең(СарайлыМең)дипаталганборынгытатаркабиләсенәнис
бәтле булган.АларКазан ханлыгы чорындаКама елгасы буенда төпләнеп яшәгәннәр. Төп
җирсу биләмәләреКама елгасына бер яктанЫк, икенче тарафтанИж елгалары кушылган
урыннарданалып,ТоймакойганурынгакадәрКаманыңикеягыһәмЫк,Иж,Тоймаһәмбүтән
елгаинешбуйларындабулган.Бәзәкә,Турай,Әтәс,Тогыҗа,ТатарТуембашы,шулайукбутө
бәктәгеһәмКамааръягындагыбашкакүпавыллардаяшәүчеләрнеңборынгыуртакбабалары
ныңтөпбиләмәләредокументальчыганакларһәмдәлилләрбеләнраслана.*

БигәшбабайныңулыТаңайякынча1600елдаКамааръягындатуган.1639елдабашкату
ганнарыбеләнБәзәкәавылына(Менделеевскрайонындагы)килепурнашканнар.2004елның
2майкөнендәнәселебезнең4нчебуынындагы1689елдавафатбулганТаңайулыЙөзекәй
бабайның (~1635–1689) кабер ташынМенделеев районындагыБәзәкә авылы зиратында та
бып,ачыклапукубәхетентатыдык.Букаберташыянынахәзергеязубелән“Йөзекәйбабай
(1635–1689).ИскеташныулыАйманкуйдырган”дигәнязулыплитәәзерләттек.**

НәселҗепләрембартормышынТатарстанныңӘгерҗерайоныКырындыавылындаха
лыкка дини гыйлем бирүгә, халык азатлыгы өчен көрәшкә багышлаган Гыйззәтулла мулла
(1801–1868)Габделмәннафулынакилептоташа,улТөрдәлеһәмКырынды(хәзергеӘгерҗе
районы)татарларынаимамбулыпгомеритеп,вафатбула.ГаиләсеТөрдәледәяшәпкала.2008
елның14маендаТөрдәлезияратындаГыйззәтуллабабамныңкаберташытабыла.Буәйтепбе
тергесеззурсөенечһәмкүңелхәзинәсе!Күңелебезгәкыйммәтлебулганбукаберташынтуган
нарыбыз–ӨлфәтРаифМәрдановларһәмТукайавылындагомеритүчеФәйзрахманабыйлар
табалар.

Гыйззәтулла бабайга бәйле тарихи вакыйгаларга киңрәк тукталып узарга телим.XVIII
йөзнеңахырындаКырындыавылыныңтатарларыкөчләпчукындырылганнарһәмрәсмидо
кументларгаправославиединендәдиптеркәлгәннәр.Кырындытатарларынхристиандиненә
кайтаруөченхөкүмәттөрлечараларкылыпкарый.1871елдазурташчиркәүтөзергәкарар
ителә.Авылхалкыкөрәшкәкүтәрелә.

Документлардаозакеллардәвамынданахакисемнәркүтәрепйөрүгәкаршычыгып,1871
елныңоктябрендәКырындыавылыныңбарлыктатарларыүзләренмөселмандипбелдерәләр
һәмхөкүмәтнеңшунытануынталәпитәләр.

Тикшулайда1892елны“Петропавелчиркәве”үзэшенбашлапҗибәрә.
КырындыпобыИоаннТронов1876елгыберрапортындахәбәритүенчә,Кырындыавылы

халкыныңмөселманлыккакайтуыныңтөпсәбәбе–озакелларТөрдәлеавылымулласыГыйз
зәтуллаалыпбарганмөселманпропагандасы.УлкырыкдүртелдәвамындаКырындыавылын
даимантарата.Үзйортындакачырыпбалаларныукыта,шулгамәлләреөченжандармкүзәтүе
астынаалына,сөргенгәозатыла.

Тарихчы һәм дин эшлеклесе, галим РизаэтдинФәхретдин, Совет хакимлеге урнашкач,
патшазаманындагыхәлләртурында:“...Христианруханиларыһәмголәмәләрехөкүмәтхәзи
нәсеннәнфайдаланыптордылар.Руханиларыда,тәгаенысулыбеләнбилгеләнеп,хакыйкый
чиновникларбеләнберсафтайөрделәр.Шулуквакыттамөселманмуллаларыхалыкбелән
бергәсукасукалапйөрде...Өчйөзелданбирлечиновниклыкитеп,мөселманнарөстенәбәла

*МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–48б.

**МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–8–9битләр.
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яудырып,муллаларнытөрмәләргәяптырып,сөргенгәҗибәртепторганхристианруханилары
беләнйөзелданбирлефәкыйрьхалыктарафыннансайланганһәмфәкыйрьхалыкларгахезмәт
итепторганмуллаларныберсафтайөртүничекярый?”–дипәрнепязган.*

Гыйззәтуллахәзрәтнеңнәселешулрәвешчәҗәберләнеп,Төрдәледәаларгаҗирбирелмә
гәч,авырлыкларныкирәгеннәнартыктатысаларда,рухларысынмаган,иманнарыһәмкылган
гамәлләретугрыбулугаинанып,балаларынадашундыйтәрбиябиргәннәр.**

Гыйззәтуллабабайныңөчулыда:Әхмәди(1825–1908),Мөхәммәтшакир(1833–1892),Мө
хәммәтсадыйк(1843–1913)әтиләреэшендәвамитүләреһәмКырындыдачиркәүтөзүгәкискен
каршычыгуларыһәмхалыкныкаршылыккүрсәтүгәкотыртуларыөчен1877елда10–12шәр
елга сөргенгәҗибәрелгәннәр. Бу эшКиров өлкәсе дәүләт архивында сакланган (582фонд,
139тасвир,102саклануберәмлеге).Аныңисеме“Делоосостоящихподнадзоромполиции
деревниБизякиЕлабужскогоуездаГизятуллиныхпообвинениюихвсовращениивмагоме
танствотатар,принявшихправославие”дипаталаһәмул1877елның30гыйнварыннан1888
елның17ноябренәкадәрдәвамиткән,барлыгы173кәгазьдә(345биттә).БуархивэшенКи
ровка1999елныңмартаендабаргачтабып,биккуанганидем”,–дипязаархеографтуганыбыз
МәрдановР.Ф.“Без–Бәзәкәнәселе” китабының72нчебитендә. Нократкаһәм, гомумән,
Вяткагубернасыныңтөрлеөязләренә(XXгасырдаКировөлкәсенә)элеккегасырларданалып
советчорынакадәрбихисаптатарларһәмКавказлымөселманнарда,хөрфикерле,күренекле
русәдипләреннәнА.И.Герцен,М.Е.СалтыковЩедрин,В.Г.Короленко,революционерлардан
Н.Э.Бауман,Ф.Э.Дзержинский,шулайукихтилалчы***поляклар,немецларһәмяһүдләрсөре
леп,карурманнарэчендәякитөрмәләрдәҗәфачиккәннәр.Советзаманындабашкататарларда
буякларгаҗибәрелгән,мәсәлән,танылганҗәмәгатьэшлеклесе,педагог,галимһәмжурналист
ӘхмәтһадиМаксуди1933–1936еллардаВятка(Киров)шәһәрендәсөргендәбулган.****

ТатарстанМиллиМузеендаӘхмәдиГыйззәтуллаулының1878–1879еллардасөргендәва
кыттаязганкитабысаклана.Р.Мәрдановкитаптурындакыскачабелешмәязыпмузейгатап
шырган,улбелешмәкулъязмакитап(җыентык)янынасалынган.Әхмәдигарәпилләрендәбиш
елдинибелемалып,“Коръәнхафиз”булыпкайтаһәмәтисевафатыннансоң,сөргенгәхәтле
үкТөрдәледәмуллалыкитәбашлаганбула.Шунлыктан,ул“Әхмәдимулла”исемебеләншөһ
рәттапкан.Вафатынабергасырданартыкүткәнбулсада,аныңисемеоныкларыарасындаһәм
халыктелендәшулрәвешчәискәалыныпкиләәле.*****ҮзесөргендәчагындааныңТөрдәледә
калганхатыныдөньякуйган.Әхмәдимуллаөлкәняшьтәбулсада,сөргендәберабыстайгаөй
ләнгәнһәмаларныңулларытуган.АңаБатыргәрәйдиписембиргәннәр.Бубабамныңдаяз
мышымилләтһәмдинөченкөрәшбеләнсугарылган.Нигаҗәп,улхөкемсрогынуздыруөчен
әтисе50елэлексөргендәбулганһәмүзедәдөньягакилгәнНократавылынакилепэләгә!Адәм
баласытуганавылынасөргенгәҗибәреләаламы?Алаикәншул.Кайданичектер,ләкинтатар
ларгашактыйгазапларчиктергәнбезнеңватандабулганхәлул.

Өчагаэнешәхситырышлыкларынәтиҗәсендәмуляшәгәннәр,сәүдәгәрбулганнар,Кы
рындының“керәшен”диписәпләнгәнмалайшалайларынаешкынакәләпүшләр,картларһәм
карчыкларгабушкашикәрчәйдәөләшкәләпторганнар.Бухәлләргәкараганбиккүпархивма
териалларытабылды.Алардатасвирланганвакыйгалартөбәгебезтарихыһәмнәселебезтари
хыөченбикгыйбрәтледә,әһәмиятледә.Хөкүмәттарафыннанканунбуенчатиешлеарестант
акчасыһәмризыгыдабичараларгасөргендәбирелмәгән,ачлытуклыкөнкүрергәдучарител
гәннәр.Аларгакүпмевакытка(яртыелга,унелга,мәңгелеккә)сөрелгәнбулуларыдаәйтелмә
гән.Әандыйбилгесезлекпсихологикяктанкешегәбикзургазап.Сөргеннәнкайтарунысорап
хатыннарыкүмәкләшептә,аерымдабишмәртәбә(1877елның30июнендә,1878елның16

*ФәхреддиневР.БолгарвәКазантөрекләре.–Казан:Татарстанкитапнәшрияты,1993.–255бит.
**Шундаук.

***Ихтилал–оккупацияләнгән.
****Шундаук–89б.
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февралендә,1879елның19һәм20июлькөннәрендә,1880елныңфевралендә),Әхмәдибелән
Мөхәммәтшакирикетапкыр(1878елның25апрелендәһәм1883елның14июлендә),Мөхәм
мәтсадыйкөчмәртәбә(1878елның4февралендәһәм20июнендә,1881елның2августында),
БәзәкәавылыхалкыисеменнәнТаҗетдинЗәйнебәшәров1884елның24мартындаВяткагубер
наторыисеменәүтенечләрязганнар...Барлыгы14үтенечҗыелган.*

Сөргенсрокларынтутыргач,өчагайэнедәватаннарынакайтып,вафатбулганнар.Мөсел
манхалкыбызныңхөрлегенфидакарьләрчәяклап,үзләренкуркынычлыҗәзаларгадучариткән
газизбабайларныңисемнәреһәмгамәлләреВяткагубернаторыннаналыпРоссияимператоры
АлександрИкенчегәһәмСенаткакадәрмәгълүм.Аларныңдинһәммилләтөченкылганкаһар
манлыклары,тоткынлыктакүргәнҗәфаларыүзеаерымкитапларязарлык,фильмнартөшерер
леккыйммәтлематериал.Төрдәледәгеҗирләредәтартыпалынып,төптуендыручыларыннан
мәхрүм калган күп балалы гаиләләре ачы язмыштан сыкранганнар.Хатыннары гаиләләрен
калдырып,бишәрйөзчакрымнарүтеп,ирләренәризыкһәмкиемсалымнарилтепйөргәннәр.
Алардамилләтнеңкаһарманхатынкызларысаналырга лаеклы.Югыйсә,мәктәптәге тарих
дәресләрендәдекабристирләреартыннанСебергәкиткәнхатыннарыүрнәкитепсөйләнә.Хал
кыбыздадаандыйларбулганбит!Декабристхатыннары–дворянзатындагыаксөякләр,чиксез
малмөлкәтияләребулган–андыйлар,беркараганда,айгаменгәнбулсаларда,гаҗәпләнерлек
түгел.Әбезнеңәбиләребезнең,ачлытуклыкөнкүргәнхәлдә,улчордагыкрестьянтормышын
нанаерылып,еракюлгачыгыпкитүләре,әлбәттә,сокланырлыкгамәл.**

Кырындытатарларыныңмөселманлыккачыгутарихыһәмбабаларыбызгабәйлехәлләр
“ИсламвРоссийскойФедерации”сериясендәчыкканэнциклопедикбелешмәләрнең2009елда
басылган“ИсламнаУрале”исемеастындагыбишенчечыгарылышындадаязылды.Глазовдә
үләтпедагогияинститутыдоценты,тарихфәннәрекандидатыДианаГабдуллакызыКасыймо
ваязган“РеисламизациятатаркряшенВятскойгуберниивпоследниетретиXIXв.–процесс
возвращениятатаркряшенизхристианствавислам”.

МеңләгәнгазаплардансынмыйчакалганнәселемнеңхәзергебихисапдәвамчыларыГаяз
Исхакый“Зөләйха”сынкаткаттамашакылалар,күзләречылана...Чыланмыйча,андагыхәз
рәтобразындагазизбабаларыныңгәүдәләнешенкүрәләрбиталар.Гыйззәтуллахәзрәтнәсе
ленәҗәберһәмгазапларсөргенбеләнгенәчикләнмәгән.Төптуенучыганагы–җирләреннән
мәхрүмителгәнкайберирегетләречарасызлыктанбашкаавылларгакүчепурнашканнар.

ӘхмәдинеңулыСәлимгәрәйбабам1906–1908елларарасындакүршедәгеЧишмәавылына
күченгән.Калганнарытуганавылларындаяшәпкалган.Аныңишлебалаларышушыавылда
торган,оныкларыһәмаларныңбалаларыхәзергәчәшундаяши.Сәлимгәрәйбабайсәүдәгәр
булган.Аныңулларыдашулкәсепкәтартылганнар.Мәсәлән,улыАсылгәрәй1920елларда
сатубеләншөгыльләнгән.

“Архивдокументларыныңберсендә1918–1919еллардаавылдагыбершәхсийорттаур
нашканмәктәптәМәннанГабдрахмановукытучы,әмәктәпөченйортнытотучы(квартиросо
держатель)СәлимгәрәйӘхмәдиевбулганлыгыязылган.

Сәлимгәрәйбабайгаиләсе1897елгыҗанисәбеналгандаТөрдәледәтүбәндәгечәязылган:
“Переписнойлист,формаА,№листа54(213).

ДеревняТурдалиЖилыхстроений–1,крытдеревом.
СалимгарейАхмадеев–хозяин,36лет.Земледелец.Н.ч.[нижнийчин]запаса.
ХаирнисаГарифуллина–жена,27лет.
БибимамдухаСалимгареева–дочь,7лет.
МинниувараСалимгареева–дочь,5лет.
МукаррамаСалимгареева–дочь,3года.
МиннихаятСалимгареева–дочь,6м.”(ТатарстанМиллиархивы,991фонд,1тасвир,153

саклануберәмлеге,121122битләр).

*МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–70б.

**Шундаук.
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“Н.ч.[нижнийчин]запаса”дигәнязуСәлимгәрәйбабайныңхәрбихезмәттәбулыпкайтка
нынбелдерә.Шулсәбәпле,улбуавылдарәсмитеркәлгәнһәмдәүләткрестьянысословиесендә
итепязылган.*

Өлкәнтуганнарыбызсөйләвенчә,Сәлимгәрәйбабайөйләнепбашкачыгып,Чишмә(Хор.
Ключ)авылынакиткән.Андаозынитепташпулаттөзегән.Ултимеришекле,тәрәзәләренә
тимеркапкачларкуелып,ныкитепсалынган.Аныңберягыкеләтсклад,икенчеягыкибетбул
ган.Сәлимгәрәйбабайсәүдәбеләншөгыльләнгән,атлардасаткан.**Бертимеришегехәзерге
вакыттаСәлимгәрәйбабамныңоныгы–минемәтиемРифаттасаклана.

Сәлимгәрәйбабай1926елдаЧишмә(Хор.Ключ)авылындадөньякуйганһәмшундаҗир
ләнгән.Каберемәгълүм.ОныгыИндүсабыйэлеккеләрсөйләгәнне2017елдакүрешкәчискә
алуынча,Сәлимгәрәйбабайвафатбулгач,җеназасынаякынтирәавылларданалтымуллакил
гән.Үзенең:“ИңшәптолыбымныЧишмә(Хор.Ключ)мулласынабирерсез”–дигәнсүзебул
ганга,җеназаныүзавылларыныңмулласыукыган.УлеллардаәлегеавылдамуллаГабдулла
Әхмәтясәвиулыбулганлыгымәгълүм.***СәлимгәрәйбабайнигезендәулларыМөхәммәтгәрәй
һәмулБөекВатансугышынакитепһәлакбулганнансоң,хатыныФакиһәһәмбалаларыяшә
гән.СоңгычордаМөхәммәтгәрәйбабайныңкызыҖәүһәрияапаларторды,хәзераныңулы
Ринатяши.Әтиемсөйләвенчә,бабабызМөхәммәтгәрәйСәлимгәрәйулышулурындаяңайорт
төзимдип,агачларәзерләгәнбулган,ләкинүзеЛенинградныазатитүсугышындаһәлакбул
гач,сугышвакытындамохтаҗлыктанулагачларныутынгаягыпбетергәннәр.

Архивдокументларындаочрагантамгаларныөйрәнгәннәначыклануынча,нәселнеңтөрле
буыннардагытармакларыбертөрлеүкяисәохшаштамгаларкулланган,–дипязаРаифабый.
Ләкинбудаимиһәмтотрыклыбулмаган.Чөнкиберүккешенеңдәтөрлечәтамгаларкуйганоч
ракларыбар.Төпгаиләдәнаерылып,башкачыкканкешенеңнәселтамгасыәтисенекеннәнаер
малырак–өстәмәберәрсызыкякибашкачаэлементарттырылып,әкайчактакиметелеп,бераз
үзгәртелгән.****Тамгаларрәсемендәге1һәм30саннардагыларыкиңдаирәнәселдәшләребездә
иңкүпкулланылган.1–10,16–36нчысаннарбеләнбилгеләнгәннәреберүкнигездәнчыккан.
Әрәсемдә11–15нчесаннарбеләнкүрсәтелгәнтамгаларныңнигезеберүк,ягънианың1688
елданукбилгеле11нчесанлы“Н”тамгасыныңбервариантыбулып,вертикальтаякларның
берсенпочмаклапязганнанчыкканбулуыдабикмөмкин.*****

Нәселдәшләребезбабайларданкилгәнгадәтбуенчабикдиндарлар,кәсепчел,тырышлар
һәмшулайуксәүдәэшенәкүңелләребикята.Казан,ИжауһәмЕкатеринбургшәһәрләрендә
геюгарыукуйортларында укытучылары,фәнкандидатлары, республика күләмендә хезмәт
алдынгыларыбуларакшөһрәтказанганнарыдабар.Мәсәлән,филологияфәннәрекандидаты,
тарихчы,телбелгечеРаифабыйМәрданов.Бутуганыбызнәселебезнеңтарихынөйрәнүгә–
шәҗәрәсентөзүдә,туганягыбызныңүткәненәбагышлангантарихикитаплариҗатитүдәзур
өлешкертте.ШиһабетдинМәрҗани,ХөсәенФәезхановныңмоңарчыбилгелебулмагантарихи
хезмәтләредәаныңтарафыннантабылды.

Үзватаныңүзеңнекешул.Уткасугасалыпгазапласада,каксаһәмкыерсытсада–үзең
некеүзәктә.ӘммаВатан–анадиелсәдә,аныңхакимнәре–сөеклеататүгел.Ватангаихластан
мәхәббәтһәманыңнахаккарәнҗеткәлиторгантүрәләренәтабынып,сукырсоклану–икесе
икенәрсә.Безнеңтатарларөченватантөшенчәсе,беренченәүбәттә,тугантелгәһәмдингә,
атабабарухынатугрылык,БөекРаббыңа,сөеклехалкыңа,милләтеңәкүңелбирепхезмәтитү
һәмшуннантәмтабудангыйбарәт.

*МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–398б.

**Шундаук.

***Шундаук–399б.

****МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–54б.

*****Шундаук–55б.
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Үзнәселемдәгеачыһәмгыйбрәтлеязмышлытуганнарымныңданлыүткәненөйрәнгәндә
миншуныачыкладым,тормышсынауларындаюгалыпкалмас,язмышдавылларынакаршыто
руөченҗилкәннәреңнебалачактанныгытырга,атабабаларрухынатаптөшермәскә,үзкыйб
лаңнысаклапкалырдайкөчтәрбияләргәкирәк.

(Хез мәт Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның Мил ли му зее ма те ри ал ла ры на, Та тар стан ның Дә
ү ләт ар хи вы һәм га и лә ар хи вы ма те ри ал ла ры на ни гез лә неп баш ка рыл ды).

Файдаланылганчыганаклар
1.МәрдановР.Без–Бәзәкәнәселе.–Казан,2018.–4бит,89битләр.
2.ФәхреддиневР.БолгарвәКазантөрекләре.–Казан:Татарстанкитапнәшрияты,1993.

–255бит.

НәкъГабдуллаТукайтасвирлаганча:
“Тау башына салынгандыр безнең авыл, 
Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. 
Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм
Шуңа күрә сөям җанымтәнем белән”.

Минтуганһәмүскән
Әгерҗерайоныныңгеографиккартасы

Минемтугангазизавылымныңчишмәсе
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Чаллыавылларытарихы
НасыйбуллинаГ.Л.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

БорынгыБиләрбеләнБолгарарасындаурнашкан,меңеллыкйөзләгәнкурганнары,бо
рынгыкаберташлары,шәһәрлекләребулганӘлкирайонынакерүчеЧаллыавылларыбар:Би
байЧаллысы,ИскеЧаллы,ЯңаЧаллыавылы.ТатарстанРеспубликасындамондыйисемдәге
авылларшактый:Чаллыбаш,МәмлиКазакЧаллысы,ТәбердеЧаллысы,УриЧаллысы–Балык
Бистәсерайоны;Чаллы–КамаТамагырайоны;Чаллы–Кукмарарайоны;ТатарЧаллысы–
Менделеевск;УртаЧаллы,ИскеЧаллы,ТүбәнЧаллы–Норлатрайоны;ТүбәнЧаллы,Урта
Чаллы,ЮгарыЧаллы–ТүбәнКамарайоны;Чаллыбашы–ЯңаЧишмәавылы.

Интернетмәгълүматларынакараганда,буисемТатарстандаешочрый.“Чаллы“(Чоллык)
–елга,чишмәбашланганурыншулайатала[2].

ХәзергеӘлкирайонынакерәторганЧаллыларөчесеөчтөрлебулсада,кешеләрегадәт
холыкларыбеләнаерылсада,аларныбарысынЧаллыбашавылыберләштерә:моннанкүпйөз
елларэлекяшәгәнбабайларшулисемдәгеелгабашындаматурурынтабып,төпләнгәнбулган
нар.АннарыЧаллыбаштанаерылыпчыгучыларЯңаЧаллыавылынанигезсалалар.Монысы,
үзчиратында,берничәгасырдан,тагынберавылныбашкачыгарып,үзеИскеЧаллыгаәйләнә.
Бибаедашулайбарлыккакилә.Димәк,бүгенгеөчЧаллыдаяшәүчеләрнеңтөпләребер,уртак
геннарыбызбардигәнсүз[1].

ИскеЧаллыныңякынча400еллыктарихыбар.АвылгаберенченигезсалучыМөрәсба
байбулган.Улбиредәгеелгабуенакилепутыра,аңа“Чаллы”диписемкуша.Алдаәйтелгәнчә,
“Чаллы”–елгабашыдигәннеаңлата.ЧаллыелгасыБазарлыМатакашаагучыАктайелгасына
кушыла.Актайисә–Камага.Мөрәсбабай,буҗирнеурыныяхшыдипсайлаган,чөнкиавыл
БолгарбеләнБиләрарасындаурнаша.ЭлекхалыкурманарасыннанБиләргәҗәяүйөриторган
була.ТорабараЧаллызурая.Урынҗитмибашлагач,кешеләрүзләренәяңауңайлыурынэзләп,
икечакрымераклыктагыяңамәйдангакүчепутырабашлыйлар.Анысынаинде“ЯңаЧаллы”
диписемкушыла.ӘМөрәсбабайнигезсалганавылИскеЧаллыбулыпкала.

ИскеЧаллының тарихыҗентекләп өйрәнелмәгән. ЭлекИскеЧаллыдан ерак түгел зур
шәһәрбулгандиптәсөйлиләр.Язгыташувакытындакешесөякләрекалдыкларыкилепчыга
[4].Буавылүзенеңимтомчылары,өшкерүчеләребеләнданлыклы.Татарстандагынатүгел,
РәсәйдәдәтанышбулганФәрдияапаХарисоваһәмСәлимкызыХамдия,ЗамиркызыАлсу.
Беравылдашуныңхәтлеимтомчыныңбарлыгынхалыкбуҗирләрнеңизгеҗирләрбулуын,
электәнүкбуҗирләрдәәүлияләр,изгеләряшәвебеләнаңлаталар.

ШулайуккүршеЯңаЧаллыавылындатеолог,тыйббелгече,шагыйрь,остазИдрисЗөлмө
хәммәд(1695елда)тууыһәмяшәгәнлегебилгеле.

Тарихтамәгълүмшәхес–ИдрисхафизЗөлмөхәммәдулы–күренеклединбелгече,ниге
зеншәехҺидиятуллаХуҗаӘхмәтЯсәвихәзрәтләресалгантарикатьтарафдары,фәлсәфәче,
табибкүрәзәче,әдипшагыйрьһәмбашкарухибайлыкларгаиякеше.

ИдрисхафизЗөлмөхәммәттурындагыберенчемәгълүматларХисаметдинбинеШәрәфет
динәлМөслимиәлБолгариның“ТәварихыБолгария”һәмТаҗетдинЯлчыголның“Рисалаи
Газизә”дигәнкитапларындаискәалына.

ГалимнәребезМарсельӘхмәтҗанов,ФаязХуҗин,РәшитГалләмов,әдипһәмжурналист
НуруллаГарифхезмәтләреашаИдрисхафизныңәтисеЗөлмөхәммәдхәзрәтнеңXVII гасыр
башларындаэлеккеЧаллыханлыгындаяшәгәнлегеачыклана.Ниндидерсәбәпләраркасында,
хәзрәтБолгартуфрагынабарыпсыена–БазарлыМатак(хәзергеӘлкирайонынакерә)карья
сындакинәткенәпәйдабула.Туганҗиренискәртепторсын,дип,яңаурындаЯңаЧаллыавы
лынанигезсала.БүгенгекөндәдәавылхалкызираттагыберкаберташынЗөлмөхәммәдкәку
елганкаберташыдиписәпли.Улхәттасәяхәтчемосафирларныңюлъязмаларында“Зөлкәата”,
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“Чөлкәата”,“Чүлкәата”рәвешендәискәалына.Идрисхафиз–шулатаныңбаласы.Зөлмө
хәммәдхәзрәтяшьтәнүкКоръәнхафиздәрәҗәсенәирешкәнукымышлыулынКазанханлыгы
җиренәозата.ИдрисборынгыЧаллыханлыгытарафынаюлала,хәзергеБалыкБистәсерайо
нынакерәторганТәбердеЧаллысыавылынакилептөпләнә.Улбиредәавылныңчибәркызына
өйләнеп,гаиләкорыпҗибәрә.ГыйлемгәомтылганИдрисхәлфәавылхалкыөченкөтелмәгән
юлнысайлый–Бохарагаукыргабарырганиятли.“Минебишелкөт,кайтмасам,тагыникеел
көт,аннансоңдакайтмасам,кияүгәчыгарсың”,–диҗәмәгатенә.Хатыныбишелкөтә,тагын
икеелныдакөтә–ирекүренми.Җидеелузгач,хатынкүршеавылмулласынакияүгәчыга.
ҖидеелгадипчыгыпкиткәнИдрисТәбердеЧаллысынаунбишелдансоңгынаәйләнепкайта.
Үзенеңвасыятебуенча,хәләлҗефетеиндеикенчеберәүдә–күршеавылмулласындакияүдә.
Бухәлнеулрухифаҗигабулараккабулитә–кайгыра,зарелый.

ХәлфәбабайшушыисәнкалганЧаллыҗирендәсоңгысулышыначаклыгомеркичерә.
Алгакитепәйтик,җәсәдеТәбердеЧаллысызиратынаиңдерелгән.Кабергәякынурыннанши
фалы“Хәлфәбабайчишмәсе”тибептора.Суыифратсихәтле,анытирәякхалкыгынатүгел,
Казанкаласыннандамахсускилепалалар[3].

БабамнарнәселеГалиуллиннарнәселчыгышларыимтомчылары,остазлар,укымышлы
ларыбеләнданлыклыбулганЧаллыавылларытуфрагынакараганИскеЧаллыавылыннан.

Әтиемнеңәтисе–ГалиуллинГомәр.Бикяшьлиятимкала,сеңлесенаяккабастырырөчен
бикяшьлиөйләнә.Тырышыпэшли,баепкитә.Кулакителмәсенөчен,бөтенмалынколхозга
яздыра.ГалиуллинГомәрнең12баласыбула.МинемәтиемЛокман–ГомәрГалиуллинның12
нчебаласы.

ГомәрбабайныңәнисеГайшәүлгәннәнсоң,ГалиуллаХәтимәисемлехатынала.Галиулла
–яшьтәнукымышлыбула,биккүпкитаплартуплыйһәммәдрәсәтәмамлый.Үзлегеннәнрус
теленөйрәнә.Мәдрәсәдәукыганда (КазаншәһәренеңМөхәммәдиямәдрәсәсен тәмамлаган,
дипәйтәдәүәтием)улкулданкитапларкүчерепязубеләншөгыльләнә.Гарәп,фарсытелләрен
өйрәнә,төректеленүзләштерә,үзлегеннәнрусчаязаргаһәмсөйләшергәөйрәнә.Кабаттуган
якларынакайткач,аныРамоданволостенәписарьитепбилгелиләр.Писарьулзамандадәүләт
документларынкүчерепязу,тәрҗемәитүбеләншөгыльләнә,укыйязабелмәүчеләргәхатяза,
документларкүчерә,тегеякибухатларнытәрҗемәитә.

Галиулланыңәнисе–Бәнат,әтисе–Сөнгатулла.
Сөнгатулланыкы–Бәзир.
Бәзирнеке–Рәхмәтулла.
Рәхмәтулланыкы–Әррахман.
ХәзергеИскеЧаллыавылында яшәүчехалыкныңкүбесе–Сөнгатулланәселеннән.Га

лиуллиннарнәселеннәндәүләтэшлеклеләре–ЗаһертдинЯгудин(фамилиясеналыштыра,ба
лаларйортындатәрбияләнә)Ф.Табеевянындаэшли.Бунәселдәнчитилләргәкитеп,табиблык
итүчеләр,тәрҗемәчеләр,фәнкандидатларычыккан.

Шулрәвешчә,ГалиуллинЛокман–писарьГалиуллиннәселенеңдәвамчысы.
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АктанышрайоныТүкеавылыннан
Нәбиуллабабай

(Мөсәпбихаәбекәйнеңбабасы)
нәселенеңшәҗәрәсе

НуруллинаН.Л.
АкмәчетЯрЧаллыТатарстан

Гомерузгансаенбуяктыдөньядаяшәүкадеренныгракаңлыйсың.Үзеңнеңкемнәселен
нәнбулуыңны,атабабаларыңныңкайда,кайчангомеритүләретурындадауйланасың.Әгәр
минборынгыбабаларымныонытсам,алартурындабалаларымаҗиткерәалмыйкалсам,бер
никадәрвакыттансоңбезнедәискәалучыбулмас,–дигәнуйларкүңелгәтынгыбирми.

Матуртормыштаяшәүүрнәгенәлләкайданчиттәнэзлисеюк.Улбезнеңаяклытарихыбыз
булганәбибабаларыбызда.

Миндәүземнеңнәселҗепләремнебарлап,акыллы,тәртипле,эшсөючән,максатчанитеп
яшәүчетуганнарымнытагынбермәртәбәкүзалдыннанкичерергәбулдым.Аларныңшәҗәрә
сенөйрәнергәниятләдем.

Тикмәгәгенә:“Әдәмбаласынаүзенеңҗидебуынбабасынбелүсөннәт”,–димәгәннәрбит
борынгылар.

Кызганычкакаршы,минҗидебуынәбибабамнарныңбарысындабелепбетермим.Әмма
барысындадогаларымдаискәалам,АллаһыТәгаләнеңсөеклебәндәләребулып,җәннәтәһел
ләребулуларынРаббыбыздансорыйм.

БушәҗәрәәниемнеңбабасыГабделхәбирбабай,әниемнеңәнисеМөсәпбихаәби(минем
әбекәй),әниемМөслимәягыннантөзелгән.ӘниемнеңэнесеФирдәвисабыйәбекәйдәнисен
дәкалганнарынсөйләтеп,барлыкбелгәнтуганнарыныңисемнәреняздырыпалыпкалганиде.
Шуннансоңшәҗәрәтөзеп,Фирдәвисабыйһәрберебезгәаныбүләкитте.Вакытындабуэшкә
алынгантуганымникадәрфайдалы,кирәклемәгълүматтуплады.Безнеңбуынәбекәйгәһәм
Фирдәвисабыйгабикрәхмәтле.

Шәҗәрә1800елданалыпбүгенгекөнгәкадәрберничәбуынтуганнарымныүзэченәала.
Минбишенчебуыннанбулам.

Бушәҗәрәдәберенчебуын–МөсәпбихаәбекәемнеңбабасыНәбиуллабабайһәмәбисе
Фатимаәби.АлархәзергеАктанышрайоныТүкеавылындаяшәгәннәр.Түкеавылы1796–1865
еллардаОренбурггубернасында,18651920еллардаМинзәләөязеУфагубернасында,1920ел
данТатарстанАССРсоставында,1930елданАктанышрайонындабула.

НәбиуллабабайһәмФатимаәбиүзхуҗалыкларыналыпбарганнар:терлекасраганнар,
игениккәннәр.Аларныңбишбалаларытуа,берсевафатбула.Калгандүртбалаларыннанутыз
баладөньягакилә.

Икенчебуын–әбекәемМөсәпбиханыңәтисеГабделхәбирбабайһәмМөгәдимәәби,шу
лайук,Түкеавылындагомериткәннәр.Малтуарасрап,игенүстерепкөнкүргәннәр.Туганир
балаларөченбирелгәнҗиркишәрлекләренсукабеләнсөреп,көрәкбеләнказып,игенчәчеп,ат
беләнтырмалап,уракбеләнурыпалганнар,әрәмәдәутынкисеп,печәнчабаторганбулганнар.

Габделхәбирбабайныңатларынколхозлашучорындакүмәкхуҗалыккаалалар.
Габделхәбирбабай80яшькәкадәр,Мөгәдимәәбиякынча70яшькәкадәряшәгән.Әби

авырубула,аякларыйөрми,20елбуеаныминемәниемһәмсеңелләрем(әбинеңоныклары)
тәрбияләгәннәр:ашаргапешерү,суташу,керюу,әбинемунчагаалыпбарыпюындыруһәм
башкаэшләраларөстендәбулган.

ГабделхәбирбабайһәмМөгәдимәәбинеңунбалаларыбулып,дүртесевафатбула.Калган
алтыбаладанегермебишоныкдөньягакилә.ШуларарасындакадерлеәниемМөслимәдәбула.
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ШәҗәрәнеңөченчебуынындаНәҗметдинбабакайһәмМөсәпбихәәбекәй.
Бабакай1898елның3нчефевралендәтуган.Ул4яшьтәчагындаәнисевафатбула,6яшь

кәҗиткәч,әтисездәкала.ЯтимбалаәтисенеңэнесеГабдуллабабайдатәрбияләнә.Унсигез
яшенәкадәркөтүкөтеп,җирсукалап,Габдуллабабайгаярдәмитепяши.Унсигезяшендәаны
патшагахәрбихезмәткәалалар.УлОктябрьреволюциясендәдәкатнаша.

Мөсәпбихәәбекәйисә1904елдатуган.УнҗидеяшендәаныНәҗметдинбабакайгакияүгә
бирәләр.Бу1921–22еллардагыкоточкычачлыкчорынатурыкилә,яшьгаиләгәбикавырбу
ла.ӘбекәйсөйләвебуенчаГабдуллакартбеләнМөсәпбихәәбекәйачтанүлмәсөченТүкедән
Бөгелмәгәкадәрбәләкәйарбатартып,хәерсорашыпбаралар.БувакыттаНәҗметдинбабай
армиядәхезмәттәбула.

Ул1941елдаБөекВатансугышынаалына,яраланусәбәпле,сугыштанкайта.Аннансоң
хезмәтармиясенәэшкәалына.Пермь,Воткинскякларындаунелхезмәтиткәннәнсоң,авылга
кайта.Кайдагынабулсада,гаиләсетурындакайгыртып,аларныазыктөлек,киемсалымбе
ләнтәэминитәргәтырыша.Авылдаколхозчыбулыпэшли.60яшеннән90яшькәкадәрТүке
һәмИлтимеравылларындамуллавазифасынбашкара,улүсмерчактамәдрәсәдәдинигыйлем
ала.Балагаисемкушу,никахуку,мәетозатуэшләренбашкара.АныңКоръәнукуыняратып
тыңлаганнар,чөнкитавышыматур,күңелләргәүтепкерешлебула.СоветчорындаИсламдине
тыелусәбәпле,улһәмаңаияргәнавылкартларыяшеренеп,җәйкөнезияратта,кышкөнеәле
берөйдә,әлеикенчесендәкачып,намазукыпйөриләр.Менәшулайэзәрлекләүләргә,тыюларга
карамастан,динебезнесаклапкалыргатырышканнар.

Нәҗметдинбабакай90яшендә(1988елда)бакыйлыккакүчә.
КолхозлароешубеләнМөсәпбихәәбекәйшундаэшлибашлый.Әниемнеңсөйләвебуенча,

аларкөнебуеколхоздаэшләсәләр,төннәренүзхуҗалыкларыналыпбарганнар(читәнкойма
тоту,йортэшләре,печәнәзерләүһәмбашкаэшләр).

Улчордахезмәткөненәэшләгәннәр,беркөнэшләүгәикетаякязганнар.
Әбиемелына(365көн)800хезмәткөнеҗыяторганбулган,шуныңөчен8кгашлыкалган.

Бу,уйлапкарасаң,коточкычхәл,күпмеҗәфачигү,хәерчелек.
Хатынкызларҗидегектарпечәнчаба,кулбеләнуракура.Шушыавыреллардабабакай

өйдәбулмасадаәбекәйҗидебаласынсаклапкалаалган.Улхезмәтветераны,“Анамедале”нә
лаекбула.Әбекәебез92яшендәбакыйлыккакүчте.

Аларныңтормышларыбезнеңбуынгабикгыйбрәтле,искитмәлесабакбулыптора.Илебез
тарихындакатлаулывакыйгалар:революция,колхозлашу,икесугышчорыныңшаһитыбулып
яшәгәннәр, бик күп авырлыклар, михнәтләр кичергәннәр, ләкин сынмагансыгылмаганнар.
Үҗәтхолыклы,эшсөючән,тырыш,намуслыбулганга,балаларынтәртипле,акыллы,укымыш
лыитептәрбияләгәннәр.

Бабакайбеләнәбекәйнеңсигезбаласыдөньягакилә.Өчяшендәберсевафатбула,җиде
баладанегермебероныкларытуа.

1925елның11мартындаминемәниемМөслимәтуган.
1927елдаХәнифәапатуган.Улкультураагартуөлкәсендәэшли,мәктәптәтәрбиячебула.

ХәзергекөндәИсламдинендә,Коръәнукый,гыйлемгыйбадәттә.
1929елдаГөлсәвияапатуган.Улсәүдәөлкәсендәхезмәткуя.Башкортстандаяши.Улда

Исламдинендә,гыйлемгыйбадәттә.
1933елдаФәүзетдинабыйтуган.УлСамараөлкәсендәСызраньшәһәрендәхәрбиучили

щетәмамлый.Гомеренхәрбихезмәткәбагышлый.Польша,Германиядәхезмәтитә.Хәзерге
вакыттаБелоруссиядәяши.

1937елдатуганЗәйнетдинөчяшендәвафатбула.
1939елдаСадретдинабыйтуган.Тәтешавылхуҗалыгытехникумыныңагрономиябүле

гендә4,5еллыкукупрограммасын3,5елэчендәгел“5”лебилгеләренәгенәтәмамлапчыга.
Казанавылхуҗалыгыинститутын,МәскәүдәТимирязевисемендәгеавылхуҗалыгыакадеми
ясентәмамлый.Минзәләавылхуҗалыгытехникумындаукыта,партоешмасекретаребулаһәм
башкаҗаваплыэшләрдәэшли.Лаеклыялгачыккач,“Акмәчет”тәбишелякшәмбемәктәбендә
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укый.Мәдрәсәдәдинигыйлемалуындәвамитеп,аны2008нчеелдатәмамлый.Аннансоң
Җәмигъмәчетендәшәкертләргәҗидеелдәвамындадинсабакларыөйрәтә.Мәчеттәкизүтору
(дежурство)вазифасындаүти.ҖәмәгатеҺидаяападаҖәмигъмәчетендәменәинде11ел,әл
хәмдүлилләәһ,башлангычдингыйлемеөйрәтә.

1942елда–Фирдәвисабый(шәҗәрәнеңавторы)дөньягакилә.Казанавылхуҗалыгыинс
титутынтәмамлый,озакелларбуеагрономбулыпэшли.Түкеавылындатөпйорттаяши.Ислам
нигезләрентулысынчаөйрәнә,динюлында.

1946елгыӘнисабыйКостромашәһәрендәХәрбихезмәтүткәндәвафатбула.УлдаКазан
авылхуҗалыгыинститутындаюгарыбелемалганиде.

МинемәтиемЛокманГабделгалимулычыгышыбуенчаМинзәләрайоныБикбауавылын
нан,ул1924елның5маендаавылхуҗалыгыбеләншөгыльләнүчекрестьянгаиләсендәтуган.

Әтием1942елда(18яшь)СоветАрмиясенәчакырыла.1943елныңоктябренәкадәрДзер
жинскшәһәрендәбронетанкгаскәремәктәбендәхәрбиәзерлекүтә.БөекВатансугышытә
мамланганчы,танкгаскәрләресоставындаУкраинаны,Белоруссияне,Балтыйкбуереспубли
каларыннемецфашистларданазатитүдәкатнаша.СугышныЛенинградфронтысоставында
тәмамлый.Сугышбеткәч, 2,5 елхәрбихезмәттә тоткарлана,Ленинградшәһәрен торгызуда
катнаша.Туганавылына1947елдакайта.

2020елның12июнендәКазаншәһәрендәКремльнеңТантаналарзалындаРоссияФеде
рациясеһәмТатарстанРеспубликасыдәүләтбүләкләретапшырутантанасыуздырылды.Әти
ебезЛокманГәрәевнеңүзенәвакытындатапшырылмыйкалганIIIдәрәҗә“Данорден”ының
таныклыгыбезгә–аныңварисларынатапшырылды.1944елдаКалининградөченбарганбәре
лешләрдәкаһарманлыккүрсәткәнөченбирелгәндәрәҗәлебүләкнеТатарстанРеспубликасы
ПрезидентыРөстәмМиңнехановтапшырды.

Әтиембеләнәнием1949елдаөйләнешәләр.ИкесебергәТәтештехникумыныңагрономлык
бүлегендәукыйлар.Техникумнытәмамлагач,МинзәләрайоныНараткичүавылындаяшиләр,
икеседәколхоздаагрономбулыпэшлиләр.АндакызларыМөнирәһәмГөлсинәдөньягакилә.

Әтием1959елдаМинзәләрайоны“Кама”колхозынабашагрономитепбилгеләнә.Кол
хозныңүзәгеЧебенлеавылындабула.

МинНурсинә1959елдаЧебенлеавылындагаиләдәөченчебалабулыптуганмын.
Һәркемгәдәкендекканытамган, туыпүскәнҗирекадерле,биктәякын.Минемтуган

авылымдамәгърурУралтауларыныңитәгебулганИгәт,ЧирмешһәмКырныштауларыянә
шәсендә,ямьлеЫкелгасыныңсулякярындагытугайлыккаурнашканиде.Авылныбүлеп,Че
бенлеинешеага.ӘЫкныңаръягындачынчынлапхөррият.Улҗиләклеболыннар,күпсанлы
балыклыкүлләр,әрәмәләр,чиялекләр,күгәнлекләр,бөрлегәнлекләрһ.б.,һ.б.

МинемәтиембеләнәниемЧебенлеавылындаторыпкалганнар.АндаминемэнемНаил
һәмсеңлемНаиләдөньягаавазсалганнар.

Узгангасырның60–70нчеелларындаТүбәнКамаГЭСытөзелеп,Татарстанның50мең
гектаргаякынҗире,тарихкабайавылларысуастындакала.Чебенлеавылыдашундыйлар
дан.Ул1977елның26декабрендаторакпунктларисемлегеннәнчыгарыла.БезкүршеБоерган
авылынакүчтек.

Әтиембеләнәниембишбалатәрбияләпүстерделәр,укыттылар,олытормышюлыначы
гардылар.

Авылхуҗалыгы тармагының төпбайлыгыбулганҗирнең кадерен һәм серләрен тирән
белүчеләрбуларакаларныавылдахөрмәтитәләриде.Әтием“Хезмәтветераны”медалеһәм
башкакүпләгәнмактаукәгазьләребеләнбүләкләнде.УлБоерганавылындамәчеттөзүдәбаш
лапйөрүчеләрдәнбулды,финансбухгалтерэшләреналыпбарды.Гомеренеңсоңгыкөннәренә
кадәрмәчеткәгыйбадәткылыргайөрде.Улбикгыйлемле,гаделкешеиде.

Әниемвафатынакадәрнамаздабулды,уразатотты.Авылхалкынадингыйлеменөйрәтте.
Бүгенгекөнгәаларныңбишбалалары,уноныклары,унҗидеоныкчыкларыбар.

Әтием80яшендә,әнием89яшендәвафатбулдылар.ҖәсәдләреБоерганавылызияратын
дагүргәиңдерелде.
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АпамМөнирәАлабугашәһәрендәинституттәмамлап,гомеребуеукытучыхезмәтенбаш
карды.ИреФирдәвис белән бер кыз, икемалай тәрбияләп үстерделәр, бишоныклары бар.
ҖизнәбезФирдәвисозакелларбуеколхозрәисебулыпэшләде,хәзерикеседәлаеклыялда,
ТукайрайоныКолышавылындаяшиләр.

ИкенчеапамГөлсинәЛаешшәһәрендәавылхуҗалыгытехникумынтәмамлаганнансоң,
БоерганавылСоветындабашбухгалтервазифасынбашкарды.ҖизнәбезРөстәмБоерганурта
мәктәбендәутызелдиректорбулыпэшләде.Аларикебалатәрбияләпүстерделәр.Хәзерла
еклыялда.Чаллыдаяшәүчебалаларынаалтыоныкларынтәрбияләргәярдәмитеп,бүгенгесе
көннеБоерганавылындаяшиләр.

ЭнемНаилМинзәләавылхуҗалыгытехникумынтәмамлады.Хәзергевакытта“РИАТ”
җәмгыятендәхезмәткуя.ҖәмәгатеНуриябеләнЯрЧаллышәһәрендәяшиләр,бермалай,бер
кызүстерделәр,икеоныкларыбар.

СеңлемНаиләКамаполитехникинститутынһәмМәскәүдәЧитилләрбеләнсәүдәакаде
миясентәмамлап,төрлеҗитәкчепостлардаэшләде.2011елданЕвропадаяшиһәмГермания
компанияләренеңберсендәфинансдиректорыбулыпэшли.Инглизһәмнемецтелләренкамил
белә.Беркызүстерде,улМәскәүдәяши.

МинКазанхимиятехнологияинститутынтәмамлап,Ижаушәһәренә“Сәнгатьтоварлары
фабрикасы”нахимиктехнологбулыпбилгеләнгәнидем.

Андаикеелэшләгәннәнсоң,ЯрЧаллышәһәренәкайттым,булачакиремшундаяшииде,
шунда без өйләнештек.ИптәшемӘнвәрКамаполитехникинститутын тәмамлап, кырык ел
”КамАЗ”җәмгыятендәТимеркоюзаводындаэшләде.Минүземдә“КамАЗ”җәмгыятендәтәэ
минатһәммаркетингбүлегендәутызөчелэшләдем.Минүзвазифамнытырышып,зурҗавап
лылыкбеләнбашкардым.Шушыхезмәтемөченкүпсанлырәхмәтхатларына,акчалатапреми
яләргә,грамоталарга,шулисәптән,ТатарстанРеспубликасысәнәгатьһәмсәүдәминистрлыгы
мактауграмотасыналаекбулдым.

БезиремӘнвәрбеләникеирбалатәрбияләпүстердек:АртурһәмАйдарны.
АртурһәманыңтормышиптәшеГөлназныңикекызлары–РалинәһәмАделина,Айдар

һәманыңтормышиптәшеАлмираныңкызыМәликәһәмулыАмирхантудылар–боларбезнең
оныкларыбызинде.

Безхәзерлаеклыялда.Боерганавылынакүчепкайтканыбызгадаиндеөчелүтепкиткән.
Мин“Акмәчет”мәдрәсәсендәбикяратыпбелемалам,әикеапамавылмәчетләрендәдин

гыйлеменүзләштерәләр.
БүгенгекөндәИсламдиненигезләренөйрәнеп,аныңкануннарыбуенчаяшәргәомтыла

быз,әлхәмдүлилләәһ.
БунәселшәҗәрәмдәИсламдинентотып,аныбашкаларгадаөйрәтепкалдыручыәнием

һәм туганнарымбулуга чынкүңелемнән сөенәм.Безнең дә, әлхәмдүлилләәһ,АллаһТәгалә
юлыннанбаруыбызбиккуанычлы,балаларыбызныдаИсламдинендәвамиттерүчеләритеп
тәрбияләргәомтылабыз.АллаһыТәгаләярдәменнәнташламасдипышанабыз.

Безнәселагачынкорытмыйк,аныкиләсебуыннаргатапшырыйк.Тиккәгенәбит:“Тарихы
барныңкиләчәгебар”,–димиләр.

Файдаланылганчыганаклар
1.ТуганнарымФирдәвисабыйшәҗәрәсеннәнһәмСадретдинабыйсөйләгәннәрдән.
2.ҮземнеңшәхсиистәлекләремһәмМөнирәапасөйләгәннәрдән.
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Кычытканлыавылытарихы
РәхимҗановаР.В.

АкмәчетЯрЧаллыТатарстан

1552елдаКазанханлыгытаркалмаганбулса,мөселманхалкынкөчләпчукындыруларбул
маса,бәлкигасырларалышынучорындаминемавылымКычытканлыдабарлыккакилмәсиде.
Беркемдәүзихтыярыбеләняшәгәнурыннарынташлап,һәрягыурманбулган,игенигәрөчен
җайлыҗире,урыныбулмаганурынгакүчеп,теләсәниндишартлардадаяшәргәризабулып,
төпләнепкалмасиде.

ХәзергеКычытканлыурынынсөйләнгәнриваятьләр,кайбергаиләләрдәсакланганшәҗә
рәләрбуенчааңлапбула–биккыю,үткенйөрәклекешеләр,гаиләләркилепурнашкан.Болгар
якларыннанһәмбигрәктәАксубайрайонынакергәнҮзиавылыннанкүчепутырганнар.

Унтугызынчыгасырныңикенчеяртысындаавылдагыкартлар,Чистайгабарып,Бикчу
ринфамилиялемулланыалыпкайтканнар.БикчуринАбдуллабабай,Кычытканлыдаяшәп
калып,үзенеңнәселҗепләренбарлау,укытуагартуэшләренәкүпөлешкерткән.Аныңулы
ВәлиабыйКычытканлыдаберенчемәктәпкәнигез салган.УлКоръәнхафизлыккаукыган
булган.Аңаимамбулыпкитәргәреволюциякомачауиткән.Шуннанукытучыбулыпкына
эшләгән.

Авылымдаисламкануннарыбеләняшәүчеләрбулгангаиман,гыйбадәт,әхлакныңнәрсә
икәненбелгәннәр.

Тирәяктабиккөчлеафәтләрбулыпторсада,авылымдамәчетләргәйөрүчеләркимемәгән.
Мәчетләргәбашкатөрлефаҗига–янгыннарбулусәбәплегенәзыянкилгән.Беренчеянгыннан
соң,1910елдатүбәночныңмәчетеяңадантөзелгәнһәмянынакүлдәясалган.Соңыннан1940
еллардабумәчетнемәктәпясаганнарһәмманарасынкискәннәр.Соңгыкөнгәчә,тузганчымәк
тәпбулыпторды.Дүртенчесыйныфкакадәрмәчетбинасындаукуымбеләнныкшатланамһәм
горурланам.Чөнкиаңбелемгенәтүгел,рухи,әхлакбелемнәредәкүпкергән.

Миллийолаларыбыз, горефгадәтләребез сакланыпяшәгән татар авылында туыпүскән
милләтебезнеңрухидөньясынүзенәсеңдергәнкеше–улчынкешедипәйтепбула.

Күмәкҗирлек булгач, һәркемүзенә утын әзерлиме, печәнен чабамы, тагынхуҗалыкта
ниндикирәклеәйбернеүзеөчен,гаиләсе,хуҗалыгынакайгыртукирәкикән,улүзенеңтам
гасынкуепкитәргәтиеш.Беркешенеңтамгасыикенчекешенекенәохшаргатиештүгел.Мә
сәлән,кемнекесәнәктамгабулса,башканыкыөчпочмакмы,дүртпочмакмы,яисәбашкатөрле
сурәттамгабулган.Бугамәлләрдәхалкымныдөреслеккә,татулыккаөндәгән.Һәркемүзеты
рышып,булдырганныхәләлюлбеләнгенәтормышкаашырган.

1930елгахәтлеНасыйбуллинХәбибуллабабаймуллабулган.Улреволюциядәнсоңреп
рессияләнгән.ӘЗарифбабайКоръәнхафизбулыпторган.Югарыочныңмәчетеберенчеян
гындаисәнкалганбулсада,1957елгыянгындаяныпбетә.Шуңадакарамастан,авылымкарт
ларытөшенкелеккәбирелмиләр,гыйбадәткылуларындәвамитәләр.Һаваторышларынинди
булугакарамастан,намазукыргайөриләр.СәлаховШәйхетдинбабай–Мәрбияәбиөйләрендә
намазукыргамөмкинлекбирәләр.

Һадиев Хәйдәр бабай авылымның иң өлкән, мәрхәмәтле муллаларының берсе булган.
Аңардансоңавылдаикемәхәллә:ЮгарыочһәмТүбәночмәхәлләләре.УлмәхәлләләрдәЯхин
МөхәммәтсафаһәмХәсәновХәммәтгәрәйбабайларавылныңимамнарыбулганнар.Хәзерге
вакыттаавылымныңимамыХәммәтгәрәйбабайныңулыСөләйманабый.Сөләйманабыйның
улыМансурдадинебезнеөйрәнә,мәчеткәйөри.

БашимамХәммәтсафабабайбулса,икенчеһәмөченчекешебулып,бикмоңлытавыш
ларыбеләнтәравихәйтүчеләрәтиемРәхимҗановМиневәлиһәмГалиуллинХәмидуллабабай
иде.ХәмәтвәлиевШәйхелисламбабайбеләнРаузетдиновХаҗибабайавылныңиңөлкәнна
мазкартлары,бикхөрмәтлекешеләрбулдылар.
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Авылымкартларыбердәмбулып,имамгаияреп,җеназагадабикихласкатнаштылар.Ал
лаһ Раббыбыз барча эшләребезне һәм ниятләребезне күреп, белеп торучы һәм гадел хөкем
итүче.Нигенәэшләсәләрдә,кешеләрсүзеннәнкуркыптүгел,Аллаһризалыгынөметитеп
эшләделәр.

Картларяңамәчеттөзелгәнчеҗомганамазын,гаетнамазларынМингалимовНургалиба
байбеләнЗөләйхаәбиләрөенәбарыпукыдылар.

Бүгенгекөндәмәхәлләнеҗыеп,җәмәгатьнамазынукыргакөтепторучыимамыбызХә
сәновСөләйманабый.ШаһивәлиевМинегаязабыймоңлытавышыбеләназанәйтә.Мәчетне
ачыпябучыдаулүзе.

АвылдашымИбраһимовРәшитЯрЧаллышәһәрендә27нчебистәмәчетендәазанәйтеп,
халыкнынамазгачакыра.Улизгегамәл–хаҗкылыпкайтты.ИбраһимовРәистәмәчеттә–дин
юлыннанкитте.

Коръәннеңкүпөлешеняттанбелүчеапаабыстайларыбыздабулдыминемавылымда.Шу
ларныңкайберләре:ВаһаповаНурҗиһан апа,Гәрәева Зәмзәмия апа,МортазинаСафия апа,
НургалиеваФәсихаапа.АларКоръәннекөйләпукуөченгенәтүгел,әмәгънәсентөшенеп,га
мәлкылуөченҗибәрелгәнкитапикәнентөшендерделәр.

Һәрберигелегебезүзебезөченбулачак!Аллаһныңсынавыһәркемгәдәкилә,барыбызгада
сабырбулукирәк.Динигыйлемнәребезартып,АллаһТәгаләтурыюлныкүрсәтеп,динебезне
куәтләүчеләрһәмдогакылучыларыбызкүбрәкбулсыниде.БарыбызгадаАллаһныңҗәннәт
ләрендәочрашуларнасыйпбулсын!

Ту ган авы лым күр ке бу лып,
Мә чет нең ае бал кый.
Шун да яшә гән хал кым ның 
И ма нын, ру хын сак лый!
Ише те лә азан та вы шы,
Ча кы ра ул на маз га.
Эш лә рем бик күп бул са да,
Кал дыр мам мин ка за га!
Өч га сыр лык та ри хың бар,
Ми нем га зиз Кы чыт кан лым!
Син дә ге нә ши фа та бам,
Мин си не оныт ма мын!

РәисәРәхимҗанова,
январь,2021ел

Файдаланылганчыганаклар
Безнеңавылныңтарихмәгълүматларыәлеархивларданэзләптабыпбетерелмәгән.Шу

ңакүрә,буязмаавылымныңөлкәннәресөйләгәннәрдәнһәмүземнеңисемдәкалганнардан
бирелде.

Шәҗәрә

БатыршаГабдерәхимКарибСаматРәхимҗанМиневәлиРәисәРишатСамат.ӘтиемМиневәли
ягыннан

ИдрисГабитСабитГәрәйҖамалияФакиһәРәисәЛәйсәнЭмир.ӘниемФакиһәягыннан.
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РәхимҗановаРәисәВәликызы
Нурлатрайоны,Кычытканлыавылы
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Беренчемәчет,1957елдаянган

Хәзергевакыттагымәчет

1997елдаачылганмәдрәсә.
Бүгенгекөндәэшләми

Икенчемәчет,
1940елдаманарасытөшерелепмәктәпбулган
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БорынгыТубылгыТаушәһәрлегетарихы
СабитоваН.Н.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан
 
МинүземнеңтуыпүскәнавылымТубылгыТаутурындасөйләпкитмәкчебулам.Улбо

рынгыБолгарҗирендә,ЯңаЧишмәдипаталгантөбәкнеңбикматурберавылы.Беркарасаң,
минемавылымдаискитәрлекбернидәюк,меңләгәнтатаравылларыннанбернибеләндәаеры
лыптормый.Тукайәйткәнчә,авылымныңтирәягыяшелурмандатүгел.Аннанолугшәхесләр
дәчыкмаган.Гапгадиберавыл.Тикбезнеңөчен,андатуыпүскәннәрөченулбиккадерле,
изгеҗир.

ТубылгыТауавылыныңтарихыбикборынгыдәверләргәбарыптоташа.Авылныңтирә
юнеБолгарханлыгычорындаурнаша.БорынгызаманнардаәлегенәоешканяшьБолгардә
үләтеүзенеңчикләренсаклаугамохтаҗбула.Шушмаелгасыбуйлапүтүчекөнчыгышчиктә
кальганыгытматөзүкарарителә.Ныгытмаөченурынбикуңышлысайлана.Биексулярдан
бөтентирәяккүренә.Ныгытмаөчрәтбиекҗирвалларыһәмтирәнчокырларбеләнәйләнде
репалына.Валлардаикерәтимәндивартөзиләр.Почмакларгабиеккүзәтүманараларыур
наштырыла.

Ныгытматөзелгәнкалкулыкларныңбитләрендәкуебулыпачыксарыякиалсутөстәхуш
ислечәчәкле,каурыйсымантеленмәлеяфраклы,каракызылтөстәгекалынсабаклы,күпьел
лыкүсемлек–тубылгыүскән.Ныгытманыңисемендәтубылгылытаудан“ТубылгыТау”дип
атаганнар.

Ныгытмахалкычикләрнесаклаган,әтынычвакыттааларигенчелек,терлекчелек,ауга
йөрү,балыктотуһәмурманумартачылыгыбеләншөгыльләнгәннәр.Ныгытманыәйләндереп
алганурманнардаҗәнлекләр,җиләкләр,бал,әелгадабалыккүпбулган.

Акрынлапныгытмашәһәргәәйләнәбара.“Калабашы”дипаталгантопонимнанда(нин ди 
дә бул са ил нең яи сә урын ның ге ог ра фик ата ма ла ры ның җы ел ма сы)шуныаңларгабула.Ны
гытмаурнашкантауәледә“Калабашы”дипатала.XIVгасырТубылгыТаушәһәренеңчәчәк
атучорыбула:улкиңәя,сәүдәалгакитә.

XIXгасырның80–90нчыһәмXXгасырның60нчыелларындаТубылгыТауборынгышә
һәрлегеархеологлартарафыннантикшерелә.Аларяндырылганбалчыктанясалгансавытса
балар,бизәнүәйберләре,укочларыһәмбашканәрсәләртабалар.Күрәсең,ТубылгыТауБолгар
иленеңиңбайавылхуҗалыгыүзәгебулгандыр–шәһәртирәлибиккүпавылларкалдыклары
табыла.Шәһәрдәашлыкһәмазыктөлекзапасларысаклана.Әкуркынычкилгәндә,якынти
рәдәгеавылларныңкешеләреандаяшеренерурынтабалар.

ШәһәрлекVI–VIIһәмXIII–XIVгасырлардаяши.Археологларфикеренчә,ныгытмаАл
тынУрданыңсоңгычорындагыдошманһөҗүмевакытындачыкканянгындаһәлакбула.Ны
гытманысаклаучыларныңкалдыкларынҗирлехалыккадерләпсаклый.Алар“Изгекаберлек”
турындагыборынгылегенданыбуыннанбуынгатапшырыпкиләләр.“Калабашы”ндаәледә
1350елгыкаберташларысаклана.Биредәборынгымөселманмавзолееныңнигезедәтабыла.

XV–XVIIгасырныңберенчеяртысындабуурыннарташландыкхәлгәкиләһәмтатархал
кыныңдинитабынуурынынаәверелә.

АвылүзебуурындаXVIIгасырныңикенчеяртысындабарлыккакилә.АныңхалкыСем
бер(хәзергеУльяновск)ягыннанкилгәнмишәртатарларыбула.АвылнырәсмирәвештәЮга
рыНикиткинодипатыйлар(революциягәкадәргечыганаклардаһәм1991елгакадәр),әҗир
летатарлараныТубылгыТаудиләр.XVIII–XIXгасырныңберенчеяртысындахалыкдәүләт
крестьяннарыбулыписәпләнә.Аларигенчелек,терлекүрчетү,сәүдәбеләншөгыльләнәләр.

Чукындырумәхшәрләреннәнисәнкалганхалыкиндеикеавылбулыпяшибашлый.Бу
авылларберберсенЮгарыавыл,Түбәнавылдипйөртә.Хәзердәшулай.

Югарыавыл–минемавылымТубылгыТау,әТүбәнавыл–хәзергеЛениноавылы.
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XXгасырбашындабиредә2мәчет(1906һәм1909еллардатөзеләләр),мәктәп,7вакки
бетэшли.1859елгымәгълүматларгакараганда,авылда84йортбула,250ират,283хатынкыз
яши.1908–1920еллардахалыксаны2000кешегәҗитә.1926елданхалыксаныкими,1979елда
204кешегәкала.1989елданулүсәбашлыйһәмбүгенгекөндәбиредә716кешеяши.

ТубылгыТаудаберенчемәктәп1929елдатөзелә.Улүздәверендәурта,җидееллык,тулы
булмагануртаһәмбашлангычмәктәпләрбула.2004елдамәктәпнең75еллыгыбилгеләпүтелә
һәмшулуккөннеяңамәктәпкәнигезсалына.

Мәктәпнеңбаймузеендабарысыдатәртиптә:борынгысөлгеләр,көнкүрешкирәкяракла
ры,балчыксавытсабакалдыклары.Шулайуксугыштакатнашучылар,төрлееллардаэшләгән
укытучылартурындастенд,җирлешагыйрьләрнеңҗыентыклары,авылтарихытурындагыки
тапһәмбашкакызыклыэкспонатларурнашкан.

Мәчетләрсалыргарөхсәтбирелгәч,районыбыздасалынганикемәчетнеңберсе–безнең
авылныкы.Аныңнигезенсалабашлаганда,ЧистайданГабделхакхәзрәтСаматовкилепукып,
хәерфатыйхасынбирде–АллаһыТәгаләнеңрәхмәтебулсын.

Моңа кадәрмулла өендә укылганҗомга намазларыхәзермәчеттә укыла.Авылыбызда
көнгәбиштапкырнамазгачакырып,азанәйтелә,әлхәмдүлилләһ,мәчетебезбуштормый.

4–5еллапэлекавылхалкыүзакчаларына,үзкөчләреһәмАллаһыТәгаләнеңрәхмәтебе
ләнмәдрәсәтөзепкуйды.Андамәктәпбалаларыда,яшьләрдә,олыапаларда,әбиләрдәга
рәпчәукыргайөриләр.Укытучылары–“АкМәчет”неңэлеккешәкертләре.Менәшулай,минем
туганавылымТубылгыТаудаматуртормышдәвамитә,Аллаһкашөкер.

Шундыйбайтарихларыбызныонытмасөчен,безбөтенмәгълүматларнысакларга,бөр
текләпҗыеп,киләчәкбуынгатапшырыргатиешбез.Шулайбулсагынателебезне,динебезне,
тарихыбызныюгалтмабыз,иншәәАллаһ!

Файдаланылганчыганаклар
1.ТубылгыТаумәктәбемузеендагыархивмәгълүматлары.
2.Авторныңшәхсиистәлекләре.
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Бөрбашавылытарихы
СафинаМ.А.

БалтачрайоныБөрбашавылыТатарстан

Туганҗир,туганяк–ниндиякынйөрәккә.Туганяк,туганавыл–безаннанаерылгысыз.
НиндиматурбезнеңавылБөрбаш,төрлеяклапчорнапалганурманнары,урмандагытөрлеҗи
ләкҗимешләре,кошкортлары,җәнлекләребелән.Безнеңякурманнарыюкәагачларыбелән
дантоткан.Үзвакытындахалыкныашаткан,киендергәнюкәләралар.Авылныикеяккааерып,
Бөрелгасыага,икеяклапкаенлыкларүсә,сусаклагычтөзелгән,андакүптөрлебалыкларйөзеп
йөри,күзявыналырлыкмәйданчыклары–барысыдаялитүөчен.

Бөрбашавылывакыйгаларгабай.БеренчеискәалынгандокументбуенчаXV–XVIгасыр
ларда,аннарыН.Г.Чернышеваның“СеленияКазанскогоханствапописцовымкнигам”(1971
ел)дипаталганязмасындаБөрбашбикборынгыавыликәнлегеискәалына.

АвылXXгасырдадүрткәбүленгән,2мәчетебула.1823елдаберенчемәчеттөзелә,1938
елдааныңманарасынкисәләрhәмул1982елгакадәрклубвазифасынүти.1988елдаанысү
теп,яңаданмәчетсалалар.1992елның5декабреннәняңамәчетэшлибашлый.Аныавылның
имамы–ФазлыевҖәлилВасыйлулыҗитәкли.

Авылдабалаларбакчасы,уртамәктәп,мәдәниятйорты,пансионат,медпункт,12чишмә,
банк,почтабүлеге,китапханә,спортзалбар.“Бөрбаш”совхозыБалтачрайонындаалдынгы
хуҗалыкбулыпсанала.АныминемклассташымСолтановРафисФарадисулыҗитәкли.

ФазлыевҖәлилВасыйлулы1956елның24сентябрендәТатарстанныңБөрбашавылында
туа.Гәҗәепбала,4класстаукгарәптеленөйрәнергәтырышаһәм7класстаулГабдрахманба
байдангарәптеленКоръәнукырдәрәҗәдәөйрәнә.

УлтормышиптәшеГөлфәниянетеатруйнапйөргәндәочрата,hәмаларбүгенгекөнгәчә
авылдаүрнәкгаиләбулыпяшиләр.Икеул,беркызүстерәләр,хәзерҗидеоныктәрбиялиләр.
Тирәнбелемле,киңкарашлы,баймәгълүматлыҖәлилхәзрәттәнүзеңтеләгәнсорауларгадө
ресҗавапаласың.Улбууңышларгатырышлыгы,үҗәтлеге,хезмәтсөючәнлеге,тормышкадө
рескарашы,кешеләргәбулганмәхәббәте,Аллаhыныңрәхмәтебеләниреште.

Улкүпмактаубилгеләренә,рәхмәтхатларына,медальләргә,рәхмәтсүзләренә(Р.Н.Миңне
хановтан)лаекбулды.Үзтырышлыгыбеләнчыгарылганкитаплары:“Җәлилхәзрәтвәгазьләре”
(өчкитап),“Җәлилхәзрәтдәресләре”,“Иманлыбала,”“Гомербаскычлары”,“Әлесоңтүгел”,
“Гомерләрзаягаузмасын”,“Йөздәбервәгазь”,“Тигезгомеритегез”,“Әтиәниләргәнәсыйхәт”,
“ЛокманХәкимнәсыйхәтләре”,“Һәфтиякшәриф”,“НаставленияЛукманаХакима”(рустелен
дә),“Наставлениеродителям”,“Основыисламскойкультуры”,“Ступенижизни”.

ТатарстанныңбашказыеҖәлилхәзрәтФазлыевның“Иман”нәшриятындачыккан“Имам
hәммәчет”(2010ел)дипаталгантирәнэчтәлеклекитабындаимамнарныңвазифаларытәф
силләпаңлатыла.Аларныңмәчеттәгеэшчәнлеге,авылхалкыhәмбалаларбеләнмөнәсәбәте,
оешмалар(юридикзатлар)беләнэшләү,үзеңнеңбелемеңнеарттыруүзенчәлекләретурында
бәянителә.Автормәхәлләдәгевазифаларынаңлатыпбирә.

2019елдаҖәлилхәзрәтФазлыевкаиңюгарыпрофессор*дәрәҗәсебирелде.Безаныңбе
ләнгорурланабыз.

ҖәлилхәзрәтФазлыев2012елдаБөрбашавылындамәктәпсалдырды,авылурамнарына
асфальтҗәйдерде,чишмәләрнетөзекләндерде,яңаларынбулдырды,балалармәйданчыклары
төзетте.2018елдаятимбалаларhәмкүпбалалыгаиләләрөченпансионатачтыругаиреште.
АллаhыТәгаләаңахәерлегомерhәмныксәламәтлекбирсен,йәРабби!Бездәаныңүрнәгендә
яшәргәтырышабыз.

*ДипломпочетногоПрофессораРешениемученогоСовета,ИнститутаКультурыМираЮНЕСКО25.02.2019г.протокол№1.Присвоенозва
ниепочетногоПрофессораИКМ025ректорИнститутаКультурыМираЮНЕСКОпосолМираФВМпрофессорИ.Ф.Тагиров
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ГабдрахманкызыСәгъдәтбанушәҗәрәсе
БезнеңәнкәйнеңнәселеТуктаргалибабайдан(1615елдавафат)башлана.Туктаргалинең

улыТуйбәхет,аныңулыБимәмәт(Бимәт),аныңулыҖамал,аныңулыӘптек(1725),аныңулы
Габдрәшит(1752)һәмБаязит(1754).

Баязитныңҗидебаласы,БаязитулыСабитның(1800)алтыбаласыбула–аларбарысыда
урманчылыкбеләншөгыльләнгәннәр.

Фазлыәхмәт улы Габдрахманның хатыны, минем әбием Галимәнең әтисе Гыйлметдин,
аныңәтисеФәтхулла(1817),аныңәтисеГобәйдулла(1770),аныңәтисеСәфәр(1717),аның
әтисеКотлы(1674),аныңәтисеБикәш,аныңәтисеИшмәмәт.Бунәселкешеләрекапчык,па
лас,чыптасукканнар,чабатаясаганнарһәмшуларнысатып,көнкүргәннәр.

ГалимәәбинеңиңборынгыбабасыИшмәмәтхәзергеКукмарарайоныМәчкәрәавылына
нигезсалган.

ИшмөхәммәтнеңулыЙосыф–Хәли–Габдрәшит–Гайсә–Габделвәли–Хәсән–Хәмзә.
ХәмзәнеңкызыНәгыймәАйватова(1904–1971)–бөекязучыЧыңгызАйтматовныңәни

се.АйтматовЧыңгызТүрәколулының(1928–2008)Нәгыймәбеләнничектанышуларыәлегә
документларбеләнрасланмаган.Туганнарсөйләвебуенча,НәгыймәнеңәтисеКыргызстанга
китә,өйләнә,кызыНәгыймәтуа.

1960елдаЧыңгызҗизнибеләнНәгыймәапаныңБөрбашкакайтканнарыәлеисебездә.Нә
гыймәапаБишкәктәҗирләнгән.

БөрбашавылынаберенченигезнебезнеңеракбабабызКөчексалган.Аныңөчулыбула:
Туктаргали,Ишмәмәт,Ишмөхәммәт(аларныңнәселшәҗәрәсеалдабирелде).

Әйтепүткәнемчә,безнеңяк–урман,юкәләргәбайяк.Иңборынгыбабаларданалып,су
гыштансоңгыеллардада,юкәкабыгынсалдырып,сугабатырганнарһәмюкәтелгәннәр,мун
чаласалдырганнар.

Елларүткәнсаенавыллардашөгыльләрдәүзгәрә–Фазлыәхмәтбабайданүзгәрешчоры
башлана,яңаһөнәр–йонтетеп,киезитекбасабашлыйлар.АныңбуһөнәренГабдрахманба
байдаүзләштерә.Умартачылыкбеләндәшөгыльләнәләр.

ГабдрахманбеләнГалимәәбинеңөчбалаларытуа:Шәйдулла–агроном,Васыйл–трак
торчы,Сәгъдәтбану(минемәнием)–укытучыһөнәрләренсайлыйларһәмяратыпэшлиләр.

СәгъдәтбанубеләнәтиемӘгъләмҗанның14баласытуа:Галимҗан–38яшькәхәтлеяши,
вафатбула,Салихҗан50яшендәвафат.Мәүлет,Рамазан,Рәхимҗан,Фатыйма,Нурия–туып,
беразяшәгәчтәвафат,әикесе–үлетуалар.Бүгенгекөндә5балаисәнсаубыз,Аллаһкашөкер!

Апам Тәнзилә – умартачы, лаборант, “Татарстанның атказанган көнкүреш хезмәткәре”
исеменәия.Аның3баласы(Лилиявафат),6оныгы,2оныкчыгыбар.

Җәмиләапа(складмөдире)–“Татарстанныңатказангансәүдәхезмәткәре”исемебирелде.
Аның3баласы,6оныгыбар.

Сәгъдияапа(Асбестфабрикасындаэшләде)күптөрлемактаукәгазьләреиясе.Аның2ба
ласы(кызыИльзиявафат),2оныгы,1оныкчыгыбар.

Нурия(социальхезмәткәрбулып25елэшли)күптөрлемактаукәгазьләреиясе,социаль
хезмәткәрләрбәйгесендәберенчеурынныалды.Аның2баласы,2оныгыбар.

МәрзияООО“СГ”АСКО”генеральдиректорыныңярдәмчесебулыпэшләде,хәзерлаеклы
ялда,күптөрлемактаукәгазьләреиясе,2баласы,1оныгыбар.

Хәзергевакыттабалалартөрлеһөнәрияләре: табиблар,бухгалтерлар,программистлар,
юристлар,тәртипсаклауюнәлешендәэшләүчеләрбар.

Безнең гаиләдә һәркайсыбыз динебезне өйрәнүюлында. Бүгенге көндә гаиләбездән өч
кеше“Мөхәммәдия”мәдрәсәсентәмамладык,өчебезкүпеллар“АкМәчет”неңякшәмбеуку
ларынайөрибез,әберебез“Җәмигъ”мәчетендәукый.
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ӘтиемМусаулыӘгъләмҗанның(1909–1980)
нәселшәҗәрәсе

Муса,аныңәтисеИльяс,аныңәтисеЙосыф.
ЙосыфһәмИльясныңтормышюлларыачыкланмаган,иншәәАллаһэзләнүләрнедәвам

итәрбез.Аларныңбалтаостасыһәмгармунчыларикәнлегемәгълүм.
ИльясМусаулының4баласыбулганлыгыбилгеле–Вазифа,Зарифа,Фатыйма,Әгъләм

җан.
Әти6яшендәятимкала.АныапаларыВазифа,Зарифа,Фатыймаүстерә.Ятимүссәдә,

улүзенеңбабаларыныңһөнәрләренүзләштерә:балтаостасыбула,итекбасаргаһәмгармунда
уйнаргаөйрәнә,остабиюче.

Әти32яшендәсугышкакитә,әсирлеккәэләгә.“Шулвакыттакүселәрөстәнйөреп,киме
рәбашлагач,АллаһыТәгаләдәнсорадым,белгәндогаларымныукыдым,Аллаһмиңабулыш
ты”,–дипсөйләгәнеәледәхәтеребездәсаклана.Сугыштанкайткандамедальләрекүпбула.
Сугышбеткәч,авылдабригадирбулыпэшли.

ӘниемСәгъдәтбануГабдрахманкызы1918елныңсентябрьаендадөньягакилә.Әтием
Әгъләмҗанбелән,индеәйтепүткәнемчә,14балаларытуа.Әниемә“ГеройАна”медалеби
рәләр.Улбашлангычмәктәпукытучысыбулыпэшли.Балачагакүбәепкиткәч,гаиләучагын
саклап,әтинеңолыярдәмчесе,киңәшчесебулып,исәнкалганбалаларынтәрбияләпяши.Алар
безгә олытормышюлыначыгарлык, тәүфыйклыбулыпяшәрлек тәрбиябирделәр,Аллаһка
шөкер.

ӘтиемүзенеңбелгәнһөнәрләренулларыГалимҗангаһәмСалихҗангатапшыра.Ләкин
аларныңгомерләреозынбулмый,урыннарыҗәннәттәбулсын.

Безнеңнәселнең14буынгахәтлешәҗәрәсебилгеле.
Әммаәле14буынтурындададокументларбеләнрасланганмәгълүматларюк.Шуңакүрә,

Аллаһярдәмбирсә,киләчәкеллардаәтиәниемнеңнәселҗепләренныклапөйрәнербездигән
өметтәкалам.

Файдаланылганчыганаклар
1.Бәхеттәме–Казан:“Хозур”–“Тынычлык”нәшриятйорты,2016–336б.
2.Ф.Бәйрәмова“Ана”әсәре.
3.Истәлекләр.

Борбашавылында
Җәлилхәзрәттөзеткәнпансионат

Борбашавылымәчете
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Җуашай–Зарипҗанбабайшәҗәрәсе
ФәрхетдиноваР.Ф.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

Керешөлеш
 Шә җә рә ул – үт кән нәр дән
 Ки лә чәк кә тә рә зә.
Һәр ха лык та, һәр за ман да
 Шә җә рә дә дә рә җә.

ДамирГарифуллин

Үзеңнең үткәнеңне белми торып, киләчәкне төзеп булмыйдыр ул. Гомумән, татар хал
кындаҗидебуынбабаңныбелүсөннәтгамәлләрнеңберсебулыпсанала.Кешеҗирдәүзенең
кыскагынагомереэчендәбарысынадаөлгерергә,барындатанырга,белергә,гыйбадәтһәм
изгелекләрэшләпкалырга,сөенергә,шатланырга,кайгыхәсрәтнеҗиңепчыгаргаһәм,иңмө
һиме,үзетурындакиләчәкбуынгаяктыистәлеккалдырыргатиеш.Менәшуныңөчендәмин
тарихыбызныбарлау,буыннарчылбырынялгауныүземнеңизгебурычымдипсанадымһәм
менәшушыизгеэшкәалындым.

Шәҗәрәтөзүнеминтарихиматериалларныөйрәнүдәнбашларгабулдым,әаларшактый.
Бәхетемә, авылыбызда үткәнебез һәм киләчәгебезгә битараф булмаган күренеклешәхесләр
яшәгән.ӘнкәйБиктимероваГалияозакеллардәвамындаавылтарихынчагылдырганкөндәлек
алыпбарган.Андаавылныңбарлыккакилүтарихы,шәҗәрәсе,дөньягаяңаавазсалгансабый
ларисемлеге–авылыбызгакараганһәряңалыкбилгелеберэзлеклелектәтеркәлгән.Шуларга
нигезләнеп,миндәгаиләбезшәҗәрәсентөзедем.

Төпөлеш
УфагубернасыМинзәләөязеЧаллыкантоныТатарКарамалыволосте–хәзергекөндәТа

тарстанРеспубликасыСарманрайоныТатарКарамалысыавылыдипатала.
1740–1750еллардахәзергеБашкортстанныңБалтачрайонытирәсеннәнкүчмә5кардәш

булмаганбабай:Әптекәй,Даут,Вәлит,Исламгол,Җуашайхәзергеавылурынына (икеелга:
берсе–сулы,икенчесе–корыелгаярбуена)килептөпләнгәннәр.Әптекәй–Шәрипов,Гари
повларга,Исламгол–хәзергеМортазиннарга,Даут–Гимаевларга,әҖуашайбабайныңнәсел
җебе–МордагалиевларһәмЗариповларгабарыптоташа.

Ултирәдәурманныңагачывакбулусәбәпле,бурабурыйалмыйлар,шуңакомнанкирпеч
сугалар.Кирпечләребарчасынадаҗитәрлекбулмаганлыктан,Суыртавынакуышясап,шун
даяшәргәмәҗбүрбулалар.Комкирпечйортларныңтүбәләре– саламнан, ә тәрәзәләремал
карындыгыннанбула.Торабараавылүсә,кешесаныарта.Төпшөгыльләретерлекчелекһәм
игенчелекбула.

1790–1810 еллар тирәсендә, суның икенче ягына Пальчиков бояр үзенең крепостной
крестьяннарыбеләнкилептөпләнә.Крепостнойларарасындатиптәртатарларыдабула.1861
елныазатлыкалгач, аларБалтамакавылынакүчепкиткәннәр.Авылэлекэлектәникегәбү
ленгән:башкорт–югарыоч,татар–түбәноч.Түбәночларны“Казанкешесе”дипатаганнар.
Аларныңҗире азбулганлыктан, ягулыкка тирестәнкирпечсукканнар.Урманнарбоярныкы
һәмбашкортныкыгынабулган,шуңакүрәхәзергекөндә“Боярурманы”,“Башкортурманы”
дигәнатамабеләнйөриләр.Башкортларурманнарынтөпләпягалар,биләмәләрекими.Зарип
җанбабайныңулыФазлымхәммәтурманныкисүнетуктатунысорап“прошение”беләнУфага
бара,үтенечеканәгатьләндерелә.
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Зарипҗан бабайның (1830 елда туган) беренче хатыны Газизәдән – Бибисәйдә, икенче
хатыныМөслиха әбинең 3 баласы булуы билгеле: Фазлымхәммәт, Зөләйхабикә, Димехәм
мәт.ФазлымхәммәтбабайныңШәймөхәммәт,Нурмөхәммәт,Ахунҗан,Дәүләтҗан,Сәхипҗан
(1896)исемлеулларыһәмШәмсебанат,Нурҗиһанисемлекызларыбулган.Бибисәйдәәбинең
кызыСалиха(1900елдатуган)–әбием.

Сәхипҗанбабайхәрәкәттәгеармиягәалынгач,гражданнарсугышыбашлана.Украинага
кадәрбарыпҗитә.Җирлехалыктифавыруыннанкырыла.Бабайбарлыгы16елхезмәтитеп
кайта.Анданәрсәэшләгәнен,ниләркүргәнен,ниләркичергәненберкемгәдәсөйләми.

1921елгыянгындаКарамалыавылыныңурамыбөтенләйяныпбетә.Зарипҗанбабайның
өекүмергәәйләнгәч,барчабалаларыярдәмендә,яңайорттөзепкерә.Болайдакөчхәлбелән
алыпбарылганавылтормышытагыдаавырлаша.Кемничекбулдыраала,шулайберберсенә
ярдәмитешеп,исәнсаукышкакерәләр.Улчордасаламтүбәледүртпочмаклыагачөйләргадә
тикүренешбула.

ТуганнантуганСалихабеләнСәхипҗан1924елдабергаиләкорып,Бөгелмәдәяшибаш
лыйлар.Сәхипҗанбабайэшмәкәрбулыпкөнитә,патент(рөхсәткәгазе)беләнэшли.Улонны
Абдулиноягыннан(Оренбург)алыпкайтып,үзипипешерүйортындакүмәч,крендельпешерә.
Шулайук,тирәякавылларданүгезитесатыпалып,тутырмапешерепсата.

Сәхипҗанбабайныңатлыюлчыларкерепкунаторганйортыдабула.Салихаәбишунда
ашсуәзерли,савытсабаюа,бүлмәләрнеҗыештыра.Җитештергәнтауарынсатуөченбабай
ныңБөгелмәбазарындаүзенеңбилгелеурыныбула(Бөгелмәулчакта–кантон).

Карамалыныңхәзер“Әмиртавы”дипйөртелүчетауитәгендәЗарипҗанбабайданкалган
тарыяргычлары,икмәккиптерүҗайланмалары(сушилкалары)булган(буурындахәзерХә
митовурамы,ӘхмәтҗановФидаисабыйлартора).АндаЗарипҗанбабайбалалары,оныклары
эшләгән.

Ачлыкелларыбашлангач,СәхипҗанбабайбеләнСалихаәби,булганбайлыкларынаткатө
яп,1927елда,яңатуганГөлүсисемлемалайларынкүтәреп,Карамалыавылынатуганнарыянына
кайталар.ХәзергеСоветурамы,82нчейорттирәсеннәнискеөйсатыпалып,төпләнепкалалар.
Улйортҗирастынаказыпэшләнгән:аскыөйдәяшиләр(аныңкечкенәтәрәзәләрегенәтышка
чыкканбула,идәне–балчык),әөскеөйдәкүмәчпешерәләр.Сәхипҗанбабайкөнентөнгәялгап
күмәчбаса,үзеясаганкалайсавытларгасалыппешерә,аннанКәшер,Шарлама(хәзергеМихай
ловка),Нөркәй,Шуранбазарларынаүзатыбеләналыпбарыпсата.ӘСалихаәбиисәсиртмәле
коеданкөянтәчиләкбеләнсуташый,онили,камыргакатканипикалайларынкырыпюа,май
лый,пешкәнкүмәчләрнешүрлекләргәтезә.ИсәпхисапһәмкәгазьэшендәСалихаәбиалып
бара.УлкечкенәчактанукМортамактанкилепукытканабыстайдансабакалганга,гарәп,латин
хәрефләребеләнукыйяза,саныйбелә,үззаманыөченгыйлемле,алдынгыкарашлыхатынбула.

1930елныкүмәкхуҗалыкҗилеКарамалыавылынадабарыпҗитә.Сәхипҗанбабайбелән
Салихаәби,беренчеләрдәнбулыпгаризаязып,колхозгакерәләр.Бабайколхоздасабансөрә
башлый.Игенчеләрнеашатумәсьәләсенхәлитәрөчен,колхозрәисебабайгаянәкүмәчпеше
рүэшенәкүчәргәтәкъдимитә.

Шулайитеп,бабайалтыбригадагаиртәязданкараңгыкөзгәкадәркөндезгеһәмкичкеаш
суәзерли,ипипешерә(Галияәнкәйсөйләвенчә,мичкә70калайиписыешлыбулган),басуга
үзатыбеләнашаргаилтә.Улчордакөнлекнорманытутырганкешебашынатәүлегенә1кгипи
бирелә.Яшькызларһәмегетләр,иратларбасудакунатөнәэшли,әхатынкызларбалалары
янынакайтыпйөри.Хезмәтләребикавырбула:кулбеләнуру,атбеләнсукалау,сөрү,игеннең
бербөртегендәчәчмитүкмиҗыепалу...

1941 елныБөекВатан сугышы башлангач,Сәхипҗан бабай 12 ноябрьдә үз ризалыгы
беләнтрудармиягәязыла.Андаөлкәняшьтәгеиратларбеләнилгәхезмәтитә.Сафкатезел
гәнкартларныбарлау,мәгълүматалуниятеннән,һөнәрләренсорыйлар,шундабабайүзенең
икмәкпешерүчебулуынәйтә.1942елнытрудармиякешеләренСвердловскөлкәсеЯңаЛәлә
шәһәренең “Изоплит” хәрби заводына эшкәҗибәрәләр.Шулар арасындаСәхипҗан бабай
дабула.Калайэшен,миччыгаруҗаенбелгәч,анытүбәябучыларбригадасынабилгелиләр.
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Бабайтрудармиядәнгаиләсе,тугантумачаларыянына1946елның2ноябрендәгенәәйләнеп
кайта.Барҗирдәюклык,ачлыкхөкемсөрә.Кешеләрсептикангинадан*кырыла.Балалар,
карткорыларвитаминҗитмәүдәнинтегә.Эшчекулларҗитми,сабыйбалаларөлкәннәрбе
ләнберрәттәннужайөген,көчләреннәнкилмәсәдә,тарталар.

Сәхипҗан бабай, пенсия яшенә чыкканчы, сельпода агент булып эшли: йомырка, тире
җыя; тиренеили, аннандилбегә, камытбавыясый.УлчактаАлександровкаһәмКарамалы
авылларындаагачмәктәпләрбула,шуларгабабай5миччыгара.Шулайуктатарһәмрусягы
клубларына,Александровканыңагачхастәханәсенә,сельпоипипешерүйортына,аерымхуҗа
лыкларгадамиччыгара.Кайберөйләрдәәледәбабамныңистәлеге–акшарланганмичләрбар.
Салихаәбиколхоздатөрлехезмәттәбула:басудачүпутый,ашлыксугумашинасындаэшли,
төннәренсабансөрүчеләрнеалмаштыра,урманкисә.СәхипҗанбабайбеләнСалихаәбибакча
эшенәхирысбулалар.Үзбәк,Таҗикякларыннан(туганнарышулҗирләрдәяши)почтабелән
яңаданяңа сорт яшелчә, агачкуаккайтарталар.Аларутырткан алмагачлар, слива, крыжов
ник,карлыган,чиякуаклары,кураҗиләкләреәледәуңышларыбеләнбезнесөендерә.Авыл
картларыбабайны:“Берэшендәберкемгәэшләтмәде,үзеерыпчыкты”,–диләр.Бабайясаган
соскычиләкләр,җәмки,агачипикалагы,түбәкалайларыәледәәнкәемдәсаклана.

Әбибеләнбабайныңберберартлытагын4баласытуа:Суфия(1928елгы),Галия(минем
әнкәй,1930елгы),Әминә(1933елгы),Фируза(1939елгы).Балаларүсәтора,үзтормышларын
коратора.ОлыулыГөлүс,нефтьчеһөнәренүзләштереп,Җәлилбистәсендәэшли;Суфиякы
зыСахалинөлкәсеХолмскшәһәрендәкок,пароходтабуфетчыбула;ГалиясеАлександровка
мәктәбеашханәсендәһәминтернаттаповарбула,Әминәсеколхоздатөрлеэшләрдәхезмәткуя,
кечкенәкызыФируза–Сарманрайпосындасатучыбулыпэшләп,лаеклыялгачыга.Индетор
мышкөйләндегенәдигәндә,1973елның10июнендәСәхипҗанбабаймәңгелеккәкүзләренйо
ма.Салихаәбиемәоныкларын,турунын**(Ләйсәнне)күрүнасыйпбула.Катыавырудансоң,
1999елның15мартында,100яшентутырыргаикекөнкала,улвафатбула.

СәхипҗанбабайбеләнСалихаәбиберкайчандатормыштанзарланмаганнар.Сигезба
ланыңбишесенисәниминүстереп,советмәктәбебелемебиргәннәр,олытормышюлынааяк
бастырганнар.Хәзераларныңдәвамчыларыунөчонык,егерметурунһәмаларның5баласы
бар.Туганнарбеләнаралашып,хәләхвәлбелешеп,дустанәмөнәсәбәттәяшибез.

Йомгаклау

 Үт кән нә рен бар лый без нең ха лык, 
Та мыр лар да җир ле сут та ша.
 Ә үт кән дә – тик ба тыр лар гы на,
Гел дан лык лы чор лар – үт кән дә!..

Буэзләнүләрдәнминнәселемтурындабиккүпнәрсәләрбелдем.Нәселемнеңниндизур,
горурланырлыкбайтарихыбарикәнбит.Ниндигенәавырчордаяшәсәләрдә,алартөшен
келеккәбирелмәгәннәр,һәрчакалгаатлаганнар,батыр,горурбулыпкалганнар.Әбибабала
рыбызмирасын,тәрбиясенбуыннанбуынгатапшыру,нәселебезшәҗәрәсенәтаптөшермичә
яшәү–безнеңбурычыбыз.Үткәннәрнебарлап,киләчәккәкүзтөбәпяшәргәкирәк.Намусы
бызнытапламыйча,вөҗданыбызгахыянәтитмичәһәминденәселшәҗәрәбезнеөзмичәгомер
итәргәтырышсакиде.

Файдаланылганчыганаклар
Буязмагакергәнһәртарихимәгълүматәбибабаларыбызданбуыннанбуынгаязып,тап

шырылып килгән кулъязмалардан алынды. Бу кулъязмалар РозаФаиз кызының архивында
саклана.

*Септикангина–кыштанкалганигеннеашапагулану.
**Турун–бишенчебуынонык.
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Тарихимирасбулганнәселтамырларыныңрухи-әхлакыйәһәмияте
ХәбибуллинаЛ.К.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

Мәкаләдәнәселтамырларытарихимирасыныңгуманистиктрадицияләрекарала.Зәйнет
динСираҗетдиновгаиләсемисалындаәлегепроблеманыңтарихиаспектыбәянителә.Яшь
буынга рухиәхлакый тәрбия бирүнең төп юнәлешләре анализлана. XX гасыр башы татар
мәгърифәтчеләренеңтормышынһәмэшчәнлегенчагылдыргантөбәкфактларыкүрсәтелә.

Төпсүзләр:мәгърифәтчеләр,имамхатыйб,миллигорефгадәтләр,шәҗәрәләр,нәселта
мырлары,нәсихәт,динбелгечләре.

“Үткәненонытканхалыкныңкиләчәгеюк”,–диләр.Бу–хаксүзләр.Татархалкының,
Ватаныбызныңтарихынөйрәнепкенә,безмиллигорефгадәтләрне,элекэлектәнкилгәнтра
дицияләрнедәвамиттерәалабыз.Ватанныңлаеклыгражданнарынтәрбияләүдәдәатабаба
ларыбызныңтарихыярдәмгәкилә.Аныөйрәнеп,яшьбуынөлкәннәрнеңкыйммәтлетәҗри
бәсенкабулитепкенәкалмый,әгаиләмөнәсәбәтләренеңнигезендәформалаштыра.Шунысы
мөhим:бүгеннәселтамырларыбелән,нәселтарихыбеләнкызыксынуарта.Теләсәкайсыэт
носныңяшәешеһәмкиләчәгехалыкныңэчкедөньясын,сафрухын,горефгадәтләренсаклап
калусәләтенәбәйле,дипраслыйтарихитәҗрибә.Кешеләрарасындагымөнәсәбәтләрдәбар
лыккакилгәнкүркәмгорефгадәтләр,кешелеклелек,намуслылыкматуртарихитрадицияләр
беләняңартылганконкретфактлардачагылыштаба[1,с.226].

Онытылганрухимираснытергезеп, гомумкешелеккыйммәтләренеңөстенлеген таный
башлыйбыз.Атабабаларыбызныңрухимәдәнитәҗрибәсемәсьәләләренәяшьбуынныҗәлеп
итеп,татархалкыныңтәрбиябирүысулларыкамилләшә,аларгатапшырылабара.«Атабаба
ларгакаратаихтирамсызлык,–гаделсезлек–әхлаксызлыкныңберенчебилгесеул»,–дипяза
А.С.Пушкинда.Үзтелеңнеһәммәдәниятеңнесаклапкалуөчен,үзнәселеңне,аныңүсеш
юлын,династиянеңтарихынбелүкирәк.Үзенеңнәселтамырларынбелүһәманыолылау–из
геэш,аныңмәгънәсезур.Үткәндәгехәлләр,тарихыбызхәзергенесакларгадаярдәмитә.Үз
тамырларыңны,үзшәҗәрәңнеөйрәнмичә,иҗтимагыйпроблемаларныдөресаңлапта, әти
әниләребезнеңвасыятьләренүтәптәбулмый.

Әниебез ягыннан нәселебезнең тарихы безнеТатарстан РеспубликасыныңАзнакай ра
йоныКарамалыавылынаалыпкилә.АвылАзнакайданунберчакрым,Сарсазелгасыннанике
чакрымераклыктаурнашкан.БуавылXIXгасырныңберенчечирегендәбарлыккакилгән.XX
гасырбашындаандаикемәчет,мәдрәсә,икесутегермәне,икекибетбулган.УлСамарагубер
насыныңБөгелмәөязенәкараган.Авылда1906елдан1930елгакадәрәниебезнеңәтисеСира
җетдиновЗәйнетдинимамхатыйббулыпторган.Ул1875елдаӘгеравылындатуган,Тымытык
авылымәдрәсәсендә белем алган. Бу чордамәдрәсәне талантлымәгърифәтче имамхатыйб
Габделлатыйфхәзрәтҗитәкләгән.УлярлыгаиләдәүскәнсәләтлешәкертеЗәйнетдингәкарата
игътибарлы булып, аңа хәерфатыйха биргән. Бу гамәле аңаАллаһТәгаләнең ризалыгына
бәрәкәтенәирешергәярдәмитсен.ИмамхатыйбшәкертенбаштаБөгелмәшәһәренәҗибәрә.
БабабызЗәйнетдинандарусгаиләсенәхезмәтчебулыпурнаша,рустелентирәнрәкөйрәнә.
Соңыннанукуындәвамитәргәкиңәшбирә.

Татарҗәмгыятендәяшәпкилгәнгорефгадәтләрбуенча,ЗәйнетдинСираҗетдиновБоха
рага,Каләнмәчетекаршындагы“МириАраб“мәдрәсәсенәбарыпбелемала.Бохараэлекэлек
тәнКөнчыгышшәһәрләреарасындабелемүзәге,динәһелләренеңгыйлемалуурыныбулып
торган.“МириАраб”мәдрәсәсендәбезнеңбабабызунберелукыган.Коръәннеуляттанбел
гән.УфашәһәренеңмөселманнарДинияНәзарәтендәимтихантоткач,аныКарамалыавылына
имамхатыйбитепбилгеләгәннәр.ЗәйнетдинСираҗетдиновһәманыңхатыны–әбиебезЗөһрә
Мөхәммәтхафизкызыныңпедагогикхезмәтләребезгәаларныңҗитдимәгърифәтчелекэшчән
легенеңкөзгесебулыптора.
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Билгеле булганча, нигезендә күркәм әхлакый сыйфатлар ятканИслам әхлакның тагын
даюгарыраксистемасынтөзи:бозыклыкны,фәхешлекнекатгыйтыя,кешедәмәрхәмәтлелек,
тыйнаклык һәм гаделлек хисләре тәрбияли [3, с. 179].Мәдрәсәләрдәмалайлар һәм кызлар
аерымукытылуда–шуныңберүзенчәлеге.ӘниебезМосалияЗәйнетдинкызыхатирәләрен
искә алып әйткәндә, бабабыз активҗәмәгать эшчәнлеге алып барган, күренекле язучылар,
шагыйрьләрбеләнешочрашкан.ТатарһәмбашкортәдәбиятыклассигыМәҗитГафуриның
мәҗлесләрендәдаимирәвештәкатнашкан.Ултатархалкыныңбөекшәхесенә,башкамәгъри
фәтчеләрбеләнберлектә,матдиярдәмкүрсәткән.Мәгълүмбулганча,МәҗитГафури–унөч
яшьтәнятимкалган.БабабызМәҗитГафуримәҗлесләренеңберсендәтатархалкыныңбөек
шагыйреГабдуллаТукайбеләночрашып,аныңбеләндәтанышкан,моныңбеләнбикгорур
ланган.ГабдуллаТукайүзенеңшигырьләре,үткенакылы,яхшыхолкы,тапкыргынашигырь
әйтеп,тизарадаҗавапбирүе,юморсатирагаһәвәслегебеләнонытылмастәэсирләркалдыра.
Моннантыш,табигыйки,Г.Тукайтатарзыялыларына,аларныңдиннеихласкүңелбеләнто
туларынахөрмәтбеләнкарый,үзедәнамазукый.

СираҗетдиновларгаиләсеКарамалыавылындаяшәүчеләрарасындазурихтирамказанган
булган.ЗәйнетдинСираҗетдиновказый(җәмәгатьсудьясы)роленбашкарганда,үзенеңавыл
дашларыняхшылыкһәмшәфкатьлелекхисләребеләнтәрбияләүөчен,кешеләрнедуслаштыра
һәмаларныңарасынякынайтаторганбулган.Указлымуллабуларак,үзенеңвазифаларынмә
четтәһәммәдрәсәдәбашкара,халыккахезмәткүрсәтә.

1930елныңдекабрендәбабабызрепрессияләнгән,бишелгахөкемителгән.Шулелларда
улурманкисүдәэшләгән,эшвакытындаумырткасызарарланган.Рустеленяхшыбелүеаның
язмышындабәхетелмаюгасәбәпбулган:улрусмилләтеннәнбулганмастердаитекчебулып
эшләгән.

Карамалыгакайткач,улгомеренеңазагынахәтлемуллалыквазифасынбашкаруындәвам
иткән.

1989елныңапрелендәСССРЮгарыСоветыПрезидиумының“30–40нчыеллардагыреп
рессия корбаннарына карата гаделлекне торгызу буенча өстәмә чаралар турында”гыУказы
нигезендәЗәйнетдинбабабызСираҗетдиновреабилитацияләнгән.

Нәселебезнеңтарихыннантагынбервакыйга:барыбызда1941–1945еллардагыБөек
Ватансугышыняхшыхәтерлибез.Зурюгалтуларкитергәндәhшәтлеелларфаҗигасекүңел
ләрдәмәңгесакланыр.ФашистГерманиясенҗиңүөчен,әниебезнеңтуганнары–хәрбихез
мәткәрполковникБарыйЗәйнетдинулыСталинградөченсугыштаhәмкызылармеецҺади
ЗәйнетдиновУкраинаныңКировөлкәсеназатиткәндә–һәлакбулалар. (Олыабыебызның
фамилиясебилгесез,ултормышиптәшефамилиясеналганбулган).Шунысымәгълүм:ул
туганнарыяшәгәнБашкортстанРеспубликасыБакалырайоныГабдрахманавылынафронт
танхатларязган.

ИкеулынюгалтканЗәйнетдинСираҗетдинов1945елныңфевралендәбакыйлыккакүчә.
Авылхалкыаныңкаберенбиккадерләпкараптора.Әхатыны–әбиебезЗөһрәабыстай–1965
елгакадәрКарамалыдаяши,шулавылкешеләренәхезмәтитә.

ЗөhрәМөхәммәтхафизкызы,авылдашхатыннарвафатбулганда,аларныңмәетләренго
рефгадәткушканчаюып,соңгыюлгаозаткан.

Карамалыәбиебезнең(безаныүзарабыздашулайдипйөртәидек)Коръәннең“Ясин”сү
рәсенягымлытавышыбеләнматуритепукуыминемхәтеремдә,балачагымныңкадерлеистә
легебулыпсаклана.

Дәүәниебезгомеребуехатыннарныңбалатудырганвакыттагыярдәмчесе,кендекәбисе
дәбулган.Улкендекәбисебулыпкатнашканвакыттаүлүочракларыбулмаган.Карындагыба
ланыңурнашурәвешеялгышбулса,уланыәйләндереп,урнаштырабелгән.Авылдафельдшер
ларэшлибашлаганнансоңда,балатудыруавырлыкбеләнбарганочраклардадәүәниебезне
ярдәмгәчакыраторганбулганнар.

ИртәләренЗөhрәабыстайавыруавылдашларынйөрепчыгаторганбулган,аларгаярдәм
күрсәткән.Аныңмәгърифәтчелек,медицинаөлкәләрендәәзерлегеяхшыбулган.
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Авыруларныдәвалаудаулсөлекләрнекулланган.КолхозрәисеХәкимХаликовныңискә
төшерепсөйләвенәкараганда,яңаашлыктанпешергәнберенчеикмәкнедә,яңабалныдаке
шеләрЗөhрәМөхәммәтхафизкызынаавызиттергәннәр.Авылхалкыаныизгекешедипсана
ган.Үзенеңкүңелҗылысынулберкемнәндәкызганмаган,кешеләргәкаратаигелеклебулган.
Авыреллардакайберкарчыкларныңкәфенлекләредәбулмаган.Андыйочракларда,әниебез
неңискәтөшерепсөйләвенәкараганда,дәүәниебезүзөендәгетәрәзәпәрдәләреналаргаби
рергәкызганмаган.

Бабабыз Зәйнетдин Сираҗетдиновны hәм аның хатыны Зөһрә Мөхәммәтхафиз кызын
Сарман,Мөслим,Бакалырайоннарындаяшәгәнкерәшенкарчыкларыдатуганнарчаякынкүр
гәннәр,үзиткәннәр, аларгаышанганнар.БукарчыкларРамазанаендабабабызhәмәбиебез
гаиләсенәкилеп,аларбеләнбергәуразатотыпяшиторганбулганнар.

Репрессияелларындагыавырлыкларбузыялыкешеләрнесындырмаган,күңелләренка
тыландырмаган.Аларбөтенбулганкөчләрен,белемнәренавылкешеләренеңаңнарынүсте
рүгә, сәламәтлекләренныгытуга биргәннәр.Авылхалкыныңрәхмәте алар өчениң кадерле
бүләкбулган.Карамалыдабабабызбеләнәбиебезүзләренеңҗидебаласынүстергәннәр.Зөhрә
әбиебез–морзаларнәселеннәнчыкканкеше–гомеренеңазагынакадәрзатлыкешеләргәхас
булгансыйфатларнысаклаган,үзенеңюгарыәхлакпринципларынаавыреллардадахилафлык
китермәгән.

Картаеп,көчебетәбашлагач,КарамалыкешеләреаныбаштаЮтазыгаөлкәнкызыянына
җибәрергәтеләмәгәннәр,үзләрекараганнар.ГатиятабыйбеләнЗәйнәпапаныңкызларыНа
җияапаныңәлебүгендәисендә:Зөһрәәбиебезгәчишмәдәнсуалыпкайтып,бергәчәйэчкән
нәре.Әбиебезгәшулайхөрмәтбеләнкараганнарыөченаларгабикзуррәхмәт.

Безхалкыбызтарихыннанбергенәмисалкитердек.Гыйбрәтлемисаллардаузгангасыр
мәчетләреһәммәдрәсәләрехезмәткәрләренеңрухибайлыгы,эчкеомтылышлары,әхлакыйпо
тенциалычагыла.Нәселтамырларытарихыөлкәннәрһәмяшьләрарасындагыөзелгәнбәйлә
нешнеторгызудаярдәмитәргәтиеш.Белемул–теорияләрнегенәятлау,төшенчәләргәбилге
ләмәләрбирүгенәтүгел.Аң,фикерләүкешенеңтормышындаэшчәнлеккүнекмәседәрәҗәсен
дәүзләштерелгән,әтәҗрибәсеҗәмгыятьнерухисавыктыругаюнәлтелгәнбулса,үсепкилүче
буынгаолырухибайлыкбулыпкүчә,үзенчәлеклеюлбеләнтарихфәненәтарта.

Бүгенгекөндәхалыкныңүзэтносына,нәселтамырларынауңаймөнәсәбәтформалашты.
Яшькешенеңшәхсипотенциалынүстерүдә,аныңрухиятенсафландырудабу–алыштыргысыз
гамәл.Әхлактәрбиясемеханизмындабезгаилә,мәктәп,югарыукуйорты,диниоешмаларһәм
җәмәгатьчелектарафыннаноештырылаторганбердәмтәрбияпроцессыкирәклегенкүрәбез.

Яшь буынның рухиәхлакый тотрыклылык нигезенең төп күрсәткечләре булып татар
мәгърифәтчеләренеңбөеклегенискәалу,миллимәдәният,шәҗәрә,тел,динбеләнкызыксыну
ныңкөчәюетора.
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АлексеевскийрайоныТүбән-Тигәнәлеавылытарихы
һәмбуыннарбәйләнеше

ХалитоваГ.Г.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан
 

Чыл тырчыл тыр ак кан чиш мә лә рем,
Са бый чак та кер гән моң на рым.
Шу шы из ге җир дән ат лап кит тем,
Ма тур лы гын то еп дөнь я ның.

ГалимҗанЛатыйп

ТүбәнТигәнәлеавылы–АлексеевскийрайоныныңШенталаелгасыбассейнындашәһәр
тибындагыАлексеевскийпоселогыннан20кмкөньяккөнчыгышкатабаурнашканавыл.

2002елда–259кешетатарларяшәгән.
Халкыкырчылык,сөтһәмиттерлекчелегебеләншөгыльләнгән.
Авылыбыздабашлангычмәктәп,мәдәниятйорты,китапхәнә,мәчетбар.
БуавылгаXVIIIгасырның1нчеяртысынданигезсалынган.XIXгасырдахалкыдәүләт

категориясенәкараган–дәүләткрестьяннары.
XXгасырбашындаТүбәнТигәнәлеавылында2мәчет,7җилтегермәне,2ярматегермәне,

9ваккибетэшләгән.Бучордаавылҗәмгыятенәҗиркишәрлеге2028дисәтинәтәшкилиткән.
1920елгакадәравылКазангубернасыСпассөязеПолянволостенакергән.
1920елданТатарстанАССРныңСпасскантонысоставында;
10.08.1930–Чистай;
10.02.1935–Алексеевский;
01.02.1963–Чистай;
04.03.1964–Алексеевскийрайонынакайткан.
БүгенгекөндәАлексеевскийрайонынакерә.
Буавылүзенеңуңдырышлыкаратуфраклыҗирләребеләнтирәяктадантоткан.
Минүзебезнеңторганурамдагычишмәтурындаәйтепузмыйчабулдыраалмыйм.Улбез

неңнәселгәбарыптоташа–“Фәттахбабай”чишмәсейөзелданартыккулланудабулган.Соң
ракбуаастындакалган,улурынгабалыккүлеясалган,андакызылканат,корбанбалык,табан
балыкүрчетелгән.Бүгенгесекөндәхалыккөнкүрештәкулланыпяши.

Чишмә–АллаһыТәгаләбиргәнзурнигъмәт,чистасу.Чишмәнеңсафсуысусауныгы
набасыпкалмый,тәнгәсихәтбирә,көчкертә.Аныңсуындабиткулыңныюсаң,учтутырып
суэчсәң,өстәнйөктөшкәндәйбула,җиңеләепкаласың.Күрәсеңшуңадыр,кешелекдөньясы
элекэлектәнчишмәләргәигътибарлыбулган.Аларнычистарту,төзекләндерүһәмтәрбияләп
торуизгеэш,әҗерсавапсаналган.Безнеңавылдагы“Фәттахбабай”чишмәсеәҗерсавапэш
ләргәчакырыпторучы,кешеләргәшатлыкбирүчечишмәиде...

Индекилеп,мәчеттурындадаәйтепузасымкилә:динбетерелгәнчордабездәдәмәчетне
бетерәләр,аныкитапханәитепкулланалар.1991елдамәчеткабатшушыурынгатөзелә.Дөнь
ягаямьөстәп,авылхалкыниманга,динебезгәчакырып,АллаһныңБарлыгынһәмБерлеген
искәртеп,моңлыазантавышыяңгырый.

Әк рен ге нә тор мыш үз гә рә шул,
Элек ке чә тү гел бер нәр сә.
Гөр ләп тор ган авыл урам на ры
 Ка рап тор саң, хә зер үз гә чә.
Ур ман буй ла рын нан кай ту чы юк
 Кө ян тә гә элеп се бер ке,
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Бик кү ңел ле бул ган икән, дус лар,
Са гын ды ра хә зер элек ке.
Тау ба шын да то рам уй га чу мып,
Уз ган юл ны үтеп кү ңел дән.
Малту ар юк ир кен кө тү лек тә
 Чүп үлә не бе лән кү мел гән.

ИлүзәХакимова,“Хатирә”

Буыннарбәйләнеше
Кешелекнеңтөрлекүзәтүгамәлләренәтиҗәсендәҗыйналганбелемтәҗрибәсентуплап

үстереп,киләсебуынгатапшыруыһәмшултәҗрибәнигезендәяшьбуыннытәрбияләве–бу
тариххәбәрчеләре–шәҗәрәләртөзү.Һәрмөселманүзенеңәтиһәмәнисеягыннанбабалары
исемнәрен,җидебуынгакадәрбелеп,аларрухынадогакылыргатиешбула.Галимкешеләргә
тугызарбуынбабаларынбелүталәпителгән.

Шәҗәрә–нәселыруныңкемнәнбашланып,ничектармакланыпкитүенкүрсәткәнсхема
–нәселагачыдипатала.

Буыннарбәйләнешебулуныңгаилә,милләтһәмилөченәһәмиятебикзур.Тарихыһәм
шәҗәрәсебулганхалыкныңавылытөзекбула,әхалкымилләтебезгәүзенеңкүпкенәтанылган
шәхесләренбирә.Шулайбулгач,татармилләтенеңкиләчәгебар.

Минүзебезнеңнәселнеңдүртбуынынбеләм.Шуларныкүрсәтепкитәсемкиләһәмүзем
неңбуыннарбәйләнешендә–әтиемГазизҗанГалисхарулыныңтормышынбәянитәм.

Соңгакалыпбулсада,“караярлык”алынып,бүгенгесекөндәәтиемнеңгаеплетүгеллеге
расланды:күпмеәрнүгазаплараркылыкилдебуҗиңү...Безнеңкебекбергаепсезгә“халык
дошманы”исеменкүтәрүчеләрдөньядаазтүгелдер.

ГазизҗанГалисхарулы1916елдауртахәллегаиләдәдөньягакилә.Улвакыттауртамәк
тәпбишеллыккынабула,авылыбыздабашлангычмәктәптәтатарчаөчелукып,русчаөйрәнү
өчен,күршеКраснояррусавылынайөрибашлый.Икеелрусчаукып,уртабелемала.Улчорда
укукүпкешегәнасыйпбулмый.

ТүбәнТигәнәлеавылындабишклассуртабелемлеикекешебула,аныңберсе–минем
әтием.Әтиембикәйбәтукый.Аларгаиләдәалтыбала,әтием–икенчесе.Тормышбертөрле
бармый,әбиемүлепкитә,соңыннанбабам.Апасы–беренчебалатормышкачыккач,әтием,
гаиләтормышынбергәалыпбарырөчен,19яшендәөйләнә.Иңкечесенә1яшьтә7айбула
(Салихҗан).Әниемнеңәтиәнисеберсеннәнберсекечкенәбишятимбаланыаяккабастыру
өчен,күпкөчкуяргакирәклегенаңлатсада,әниемкуркыпкалмый,тормышкачыга.Тормыш
сынауларыбиккүпбула,ачлык-ялангачлык,берседәкалмый.Әниемнеңәтисетырыш,уңган
кеше,улчордаүзенеңкибетебула–көмешбеләнсатуитә,чулпылар,йөзекләр,савытсаба,
сатуәйберләренМәскәүдәналыпкайта.Әниемнеңәтиәнисеәтиәниемәтормышалыпбаруда
ныкярдәмитәләр.

Авыл халкы әтиемГазизҗанның акыллы, уңган, белемле булуын искә алып,җыелыш
танәтиҗәясап,председательлеккәукыргаАлабугагаҗибәрәләр.Уләйбәтбилгеләренәукып
бетерепкайта,ләкин,озактаүтми,армиягәчакырукилә.Шулайитеп,эшләргәмөмкинчелек
булмый,өчелгаармиягәалына.Кадрияапагаөчяшьбула,әтиотпускагакайтыпкитә.Әни
абыемаавырлыбулыпкала.Бәхетелмаймый,Ватансугышыбашлана.СугыштаәтиемФин
ляндиядәбула–аларныфинкултыгынакитерәләр,бератнаунбишкешеашамыйча,брезентта
җыйганяңгырсуыбеләнторалар.Һәмберкичнесудакөймәкүренә–утбеләняктыртып,без
некеләрдип,каршыбаралар.Ләкинбәхетсезлеккә:“Бросатьоружие,подниматьруки!”–дип
кычкырып,аларныкулгаалалар.Унбишкешенеикенчеяргаалыпчыгалар.

Суныңтегеягында,ашаргаәзерләп,көтепторалар.Әтиемстаршийбулганлыктан,берат
наашамагач,күпярамаганлыкныаңлата.Әтиемплендадаюгалмый–белемһөнәргәөйрәнә,
берелдигәндә,финтелендәбикчистасөйләшә,иптәшләренәтәрҗемәчебула.Әтиемнеанда
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даяраталар,старшийитепкуялар,унбишиптәшеаныңкуластындаэшли.АларФинляндия
дәунелплендабулганда,хутордахуҗагаэшләпяшәгәннәр.Әниемкөтеп,балаларныүстерә,
кызларныкияүгәбирә,егетләрнеармиягәозата.Ачлыкбашлана,апаларыКазангакүчепкитә,
андаипигәталонбула,әниемә:“Көтмә,кайтмас”,–дисәләрдә,әниемкөтепяши,Казангакү
чепкитми.Улвакыттаәти“халыкдошманы”саналгач,әнигәбалаларөчентиешледүртсум
акчаныдабирмиләр.Әниемнеңкүзяшьләребеләнсөйләгәнебүгендәисемдә.Гомеруза,унел
үтә,әтиемВатангакайтыргаҗыена,унбишкешедәналтысыгынабуяккачыгаргаризабула,
тугызыилгәкайтмый.

Шушыавырлыкларныкүрептә,бәхетелмаймый,чикаркылычыккандааларнытикшерә
ләр.Улзамандачиттелләрнеөйрәнүярамаган.Иптәшләреннәнсорыйлар:“Кемкуластында
эшләдегез?”–дип.“Шакуров”,–диләр.“Кемтәрҗемәчебулды?”–“Шакуров”,–диләр.Шу
ныңөченәтиемнебишелгатөрмәгәутырталар.УлОренбургөлкәсеКемеровошәһәрендәге
төрмәдәутыра.Буюлларныязгандакалебемҗылады.МусаҖәлилнең“Вәхшәт”шигыреискә
төште.Беразүзгәртепязам:

Әйт че, илем, мил ли он ел лар яшәп, 
Син бак ча лы, гөл ле, чә чәк ле.
Күр дек бит без үз го ме ре без дә
 Мон дый хур лык, мон дый вәх шәт не,–диясекилә.

Әтием“Дөреслекюк,барыАллагаышанырга”–дигәнниятбеләнисламдиненөйрәнә,
бикматурукыйиде.Уләйткәназантавышыбүгендәколагымдаяңгыраптора.Унсигезелдан
соң“Мингаеплетүгел,дөреслектабармын”,дигәнуйбеләнВатангакайтсада,колачҗәеп
каршыалмыйлараны,“пленный,халыкдошманы”дигәнкләймәгомербуенаябышыпкала.

Безсугышкакадәрикебала,сугыштансоңикебалаүстек.Әтиемтөшенкелеккәбирелеп:
“Минемязмышначар,минберниэшлиалмыйм”,–дипйөрмәде.

Хакыйкатьтәначарязмыштаюк,Аллаһныңхәерсезэшедәюк.РаббыбызКоръәндә(“Ин
ширак”сүрәсе5–6аятьләр):“Дөреслектә,авырлыктансоңгынафайдалыҗиңеллектабыла”,
–ди.

Әтиембикдөрес,уңганкешеиде–Аллаһкаышанып,үзенкүрсәтеп,һаманавырлыккаби
решмияшәде.Районгабарып,прораббулыпурнашты,үзенеңбригадасынбулдырды,колхозда
даэшбулгандатөзүэшләрендәэшләде.

Тирәяктаәтиемкебекостакуллыкешеләрюкиде.Аныңбригадасыбеләнтөзелгәнөйләр,
үзеясаганөстәлшкафлар,урындыклар,диваннар–бүгендәавылымдабар.Әтиемйортыбыз
даүзенәостаханәтөзеде,кечкенәагачярукулланмасы,йорттаҗилтегермәнедәбариде.Мәк
тәптәнукучыларныңтегермәнкараргакилүләребүгендәисемдә.Әтиемнеңөйдәэшсезутыр
ганынхәтерләмим.Улэштәнкайткач,остаханәсендәэшләде.Белмәгәнэшеюк–киезитекләр
дәбасты.Бөтенэштәдәбезнешулайтәрбияләде:“Эшбәхеткитерә,бәхетэшнекитерә”,–ди
гәндевизастындаүстек.“Килерберкөн–минеаңларлар,әммаминбулмам”,–диде.Әтием
үлеп,утызберелдансоң,1992елда:“Дөрескаралмаган,хата”диеп,“халыкдошманы”дигән
кләймәнеалдылар.Әтиембелми,дөньяданмәңгелеккәкүчте.Бухәбәрнеишеткәч,әниемнең
әрнепелаганыбүгендәхәтеремдә.Кайгыхәсрәтагачбашыннанйөрмишул,кешебашыннан
йөри.Ватангакайтып,әтиемунсигезеляшәде.

Әниемтурындадаберничәюлязыпүтәсемкилә.Аныңэшләмәгәнэше,белмәгәнһөнәре
булмады.Авылдаберкемдәдәбулмаганда,почтаашаМәскәүдәнтегүмашинасыкайтартып,
тегүтекте.Авылдааныңтеккән“душагрелка”ларынкимәгәнкешеаздыр.Ултеккәнкүлмәкләр
беләнавылхалкынсөендерде.Төпэше–пешекчеиде,илледүртелколхоздаэшләде.Башкар
ганхезмәтеөчен“Задоблестныйтруд”дигәнмедальбеләнбүләкләнде.Әниемнеңбөтентеләге
шулбулды:“Дөньялартынычбулсын,сугышачлыккүрергәязмасыниде”,дигәнтеләктәяшәп,
сиксәникеяшендәвафатбулды.Минембуязмамаларрухынадогабулыпбарсаиде,йәРабби!

Белемсезлектәнбиккүпгөнаһлар,хаталарясалган.БуочрактадаАллаһыТәгаләрәхимле,
ярлыкаусораргакуша.Г.Тукайдабитүзенең“Тугантел”шигыренярлыкаусораптәмамлый:
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“И, ту ган тел! Син дә бул ган иң элек кыл ган до гам:
Яр лы ка гыл, дип, үзем һәм әт кәмән кәм не, Хо дам!”

Безнеңкүңелдәдәүкенү,АллаһыТәгаләдәнгафуүтенүхисләрекайный:
И, Аллаһым, ки чер без не,
Бик соң чык тык Си нең юл га.
Иман нар дан аер ма чы,
Коръ ән бул сын без нең кул да.
Ки чер без не, и, Аллаһым,
Ни чә ел лар әрәм кит кән.
Күп ме гө наһ, күп ме ха та
 Без нең йө рәк аша үт кән:
И, Аллаһым, ки чер без не, 
Гө наһ лан дык бик күп эш тә.
Яр лы ка чы, га фу со рыйк,
Бө тен га еп үзе без дә.

Язмамныкүңелемнәнчыкканшигъритәлгәшләрбеләнтәмамлыйм.
Язмышсынавы

Язмыштан узмышны табарлык
Чаралар кайдан соң табасы?
Тәкъдиргә язылган, беләмен,
Төзәлмәс йөрәгем ярасы!
                   Тормыш сынауларын күп уздым –
                   Дулкыннары какты төрлечә.
                   Диңгез эчләренә алып керде, 
                  Утрауларга кердем белмичә.
Күп кайгылар, хәсрәтләрнең дә
Чиге булсын иде, соңгысы.
Шатлыкбәхет белән бу дөньяда
Яшәсеннәр иде барысы!
                  Алга барам, олыгая барам,
                  Иркенәя кебек юлларым.
             Кинәт борылудан бик тә куркам,
                  Ярдәм бирде Раббым – сынмадым!
Сабырлыкны Раббым мулдан бирде,
Сагышлардан мине саклады.
Сабыр канатларым сынган чакта
Янәшәмдә балам атлады.
             Сөт аклыгы сеңгән җанкаемны 
             Каралтмасын язмыш җилләре.
             Бирсә иде Аллаһ гомеремдә
             Сәламәтлек тулы көннәрне!

ГөлфияХалитова

Файдаланылганчыганаклар
1.Татарстанмиллиархивыбелешмәләре(интернеташа).
2.Өлкәннәрдәнһәмәтиемягытуганнарыннантупланганмәгълүматлардан.
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ГазизҗанГалиасхарулыныңүзетөзепяшәгәнйорты

Түбән-ТигәнәлеавылыныңБалыккүле

Түбән-Тигәнәлеавылымәчете
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ЗәйрайоныһәмБура-Киртәавылыныңкыскачатарихы
ХәйретдиноваС.Г.

АкМәчетЯрЧаллышәһәреТатарстан

 Тук тал ды йө рә гем ти бе ше,
Си зел ми су лы шым өзе лә...
Тын гы на үтәм мин кап ка дан 
Иң га зиз ка дер ле ни гез гә.

Үлән нәр ямьяшел. Уем да –
Сапса ры йо мар лам бәб кә ләр.
Ян бак ча бу ен да те зе леп
 Сер сөй ли җил ләр гә юкә ләр.

Сак кы на ка гыл дым хә тер гә:
Ту зан лы ба ла чак, исән ме?
Йом шар ган, мүк лән гән өйни гез –
Оны тыл мас го мер ләр исә бе!

“Уфал ла” ар ба сы иң түр дә,
Кем бе лә ул үт кән юл лар ны?!
Җы лы сы йо гы лып кал ган дыр
 Та мы ры су зыл ган кул лар ның.

Йортку рам, илә һи ни ге зем,
Көн нә рем, ел ла рым, үт кә нем.
Бә хет не җи тәк ләп йө ге реп,
Тыл сым лы яз мыш лар көт кә нем.

Тук та ла йө рә гем ти бе ше,
Ка дер лим, ир кә лим, өзе ләм...
Са гы нып, сар га еп бер кай там 
Иң ис ке, иң из ге ни гез гә.

СанияХәйретдинова

БүгенгечыгышымТатарстандаЗәйрайоныһәмтугантөбәгемБураКиртәдигәнавылту
рындабулыр.

Бикозаксөйләмәсөчен,“Элекһәмхәзер”дигәнчагыштырурәвешендәалыпбарырга
булдым.

Татарэнциклопедиясендә(авторыХәсәнов)[7]“БураКиртәавылы1678елданбилгеле”
дигәнмәгълүматбар.

Мәскәүдән“БорынгыАктларҮзәкДәүләтархивын”наналынганмәгълүматта,БураКир
тәавылы1762елдаүткәрелгәнөченчеРевизиягәкертелгән”,–дипбирелә.[2]

ОзакеллармәктәпҗитәкчесебулыпэшләгәнавылныңхөрмәтлекешесеНәҗипагаХа
ликовүзенеңкулъязмасындабезнеңавылныңбарлыккакилүен1460–1500елларбеләндә
лилли[6].

Архивмәгълүматларынакараганда[2],1829еллардаБураКиртәнеңуңягындаБордыел
гасыага,“...вкоторой“водитсярыба:щуки,окуни,налимы,язи,голавли,плотва,пискари”...[2]
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Еллар Кешесаны
1795 97
1829 184
1858 498
1897 963
1909 1222
1913 1317
1926 878
1938 802
1949 714
1958 683
1970 741
1979 609
1989 415
2000 345
2019 310

Бү ген ге көн дә бу ел га да та бан ба лы гы, таш баш, елан ба лык һәм кы зыл ка нат лар бар.
Тарихта–“...Землягрунтимеетсеропещаной…испосеянногонанейхлебалучшеродит

царожь,овес,ячменьипротчиесемена,равноисенныепокосысредственны.Лесдровяной,
внемзвери:волки,лисицы,зайцы,белки,горностаи,птицы–тетерева,ряпчики,куропатки,
соловьи,дрозды,скворцы,дятлыипрочихмелкихродов,вполях–перепелки,жаворонкии
журавли,априводахдикиеутки,куликиибекасы”.

Бү ген ге көн дә дә ур ман җән лек лә ре һәм кошкорт лар ба ры сы да элек ке чә сак лан ган.
Нәтиҗә:кошкорт,җәнлекләргәэкологиянеңүзгәрүебикәзгенәтәэсириткәнтүгелме?
922елдаБолгарякларынакилгәнсәяхәтчеИбнФадланбикгаҗәпләнепкаенҗиләгентас

вирлаган[3].Аныңкүплегеһәмтәмеанысокландырган.БураКиртәхалкы1960елларгахәтле
БишавылһәмЧаллы“Хитрыйбазар”ларындашомырт,чикләвек,җиләксатып,киемсалымнар
алаторганбулганнар.

Бү ген җир җи лә ге, ка ен җи лә ге, шо мырт күп, чик лә век тә үсә.
ЗәйрайонынареволюциягәкадәрКазансабынзаводыннанкешеләркилеп,ислесабынга

кушарөчен,күпләпкүпләпкыргыйбөтнекҗыяторганбулганнар[3].
Бү ген дә Бу раКир тә дә кыр гый бөт нек ел га буй ла рын да, чиш мә буй ла рын да күп ләп үсә. 
МәскәүһәмКазанархивларыннан[2],[5]килгәнмәгълүматларгакараганда,БураКиртәдә

яшәүчехалыксанынменәбутаблицадакүрепбула:

Бутаблицаданкүренгәнчә,халыксаныныңартуыякикимүениндитарихиһәмикътисади
вакыйгаларгабәйләнгәнбулуынһәркемүзекүзаллыйала.

Архивлардан мәгълүматлар эзләү дәверендә безнең БураКиртә авылы кайсы елларда,
кемгә,каякараганлыгытүбәндәгетәртиптәачыкланды:

1708елдан–Әхмәтволосте,Минзәләөязе,Казангубернасы,
1744елдан–Әхмәтволосте,Минзәләөязе,Оренбурггубернасы,
1865елдан–Әхмәтволосте,Минзәләөязе,Уфагубернасы,
1920елдан–ТАССРныңМинзәләкантоны,
1922елдан–ТАССРныңЧаллыкантоны,
1930елның10августыннан–Чаллырайоны,
1935елның10февраленнән–Зәйрайоны,
1963елның1февраленнән–Чаллырайоны,
1972елның1ноябреннән–Зәйрайоны.
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Рәсәйүткәргәнҗанисәбеналуныңмәгълүматлары:
1858ел
119хуҗалык,236ират,262хатынкыз,
Авылда133ат,3тайбулган,
125сыер,4тана,
337сарык,16кәҗә,
20хуҗалык–атсызлар.
99хуҗалык–1–3атыбарлар.
1870ел
86хуҗалык,236ират,262хатынкыз,
Башкортстанархивы(с.320)
1884eл
1655дисәтинәҗиребар,414ират,399хатынкызяши.
1889-1900еллар
Җирнеңторышы,составы,уңдырышлылыгы
(МатериалыдляоценкиземельныхугодийМензелинскогоуезда1889г.)
179хуҗалык,495ират,450хатынкызяши.
239кеше(числонадельныхревизскихдушилиучастниковвтовариществах)
40,4дистәкаралтыкураларда
1695дисәтинә–уңдырышлыҗир(удобная).
40,1дисәтинә–yңдырышсызҗир(неудобная).
Бумәгълүматлар:“СборникстатистическихсведенийпоУфимскойгу
бернии,томVII(сводэкономическихданныхпогубернии,частьII.Список
земельныхвладений”дигәнкитаптаналынды).
1913ел
238хужалык,665ират,652хатынкыз.Барлыгы–1317кеше.
(ТатарстанРеспубликасымиллиархивы,Казаншәһәре.)

Архивмәгълүматларыннанкүренгәнчә,БураКиртәавылында1830елдабермәчет,бер
мәктәпбулган.1900елдаирбалаларһәмкызбалаларөченикемәчет,икемәктәпэшләпкил
гән.1907елдаюгарыочмәхәлләсенеңмәчетеяныпкитә,һәмВәлиуллахәзрәтМансуров,
губернаторданрөхсәталып,авылхалкыбеләняңамәчеттөзепкуялар,1910елның6сентяб
рендәХикмәтуллаГатиятуллаулыимамитепбилгеләнә.1914елдаикемәчетбулганлыгы
мәгълүм.

1928елдаикемәчетнедәябалар,картларавылкешеләренеңөйләрендәҗомгаукыйлар.
1992елдаяңамәчеттөзелә–имамыХәйруллинМөнәвирХәйруллаулы.

ЗәйрайоныБураКиртәавылыныңтарихтаүзенеңкабатланмасэзебар.Борынгыгасыр
ларданукдинлехалык,чукындыруданурмангакачыпкотылып,берАллаһкатабыныпяшиләр.
Аллаһкашөкер,бүгенбезнеңавылдабишкешеКоръәннегарәптелендәукый,авылимамыВә
лиуллинМәсгутКасыймулы–указлымуллаларнәселеннән–динитәртипнесаклап,дәгъвәт
кылып,халыккадинибелембирепяши,иншәәАллаһдәвамлыбулыр.
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PS.АллаһБар!АллаһБер!АллаһБөек!
Көтмәгәндә,уйламагандашаккатарлыкмәгълүматкилепиреште:Бура-Киртәавылында

1678елдаяшәгәнхалыкның,бөтенисемнәребелән,белешмәсетабылды.АныСабарайоны
ЮлбатавылыннантарихчыСафинИлдарФәтхуллаулыхәбәритте.

Менәул1678елдахалыксаныалутурындагы(перепись)белешмә:
«Переписная книга пригородов Арска, Малмыжа, сел, деревень(..) по Арской.....М.С. Супо

нева. –  Арские дороги Закамскиестороны, а в сотниках у них велено быть татарину деревни 
Боракерти Келдыбечку Башаеву – деревня БораКертя по обе стороны – стр. 995996

РГАДА 120916453, 1678 г.
(лист 995) Деревня БораКертя по обе стороны а в ней 
(д) Иштуганка Байбахтина, у него дети Юсупко пяти лет, Мукюмко {Муссюмко} дву 

лет, платит полясака
(д) Тохмаметка Тохтамышева, у него дети Тохбулатко да Кадырко десяти лет, Тляв

лейко семи лет, Кутлумаметко трех лет, платит полясака, да им же велено платить вновь 
четверть ясака

(д) Кутлучка Ахмаметева, у него брат Ямячко да сын Тойка пяти лет, платит полясака, 
да с вотчины за тюменской мед оброку четыре гривны, пошлин четыре деньги, а написан тот 
оброк был в деревне Темершеик на деде ево Тотманке Тотаеве, да ему ж Кутлучк<е> велено 
платить вновь четверть ясака

(лист 995 об)
(д) Ахманка Тойманова, сказался Тотманов, у него дети Утячко двунатцати лет, Бог

дашко десяти лет, платит четверть ясака, да с вотчины за тюменской мед оброку четыре 
гривны, пошлин четыре деньги, а написан тот оброк в деревне Темершеик на деде ево на То
тайке Казанчееве

(д) Акпулатка Ахпатырева, у него сын Бекмаметко десяти лет, платит четверть ясака
(д) Кулмаметка Тохтамышева, у него дети Токбердко шти лет, Рысмаметко дву лет, 

платит четверть ясака
(д) Алмячка Башаева, у него сын Арысланко пяти лет, платит четверть ясака
(д) Утячка Янгильдина, у него дети Чинайко трех лет, Шигайко году, платит полясака
(д) Кельдыбечка Башаева, у него дети Абдрезачко да Китко двунатцати лет, Сафорко 

шти лет, Мардайко четырех лет, платит полясака, а написана та полясака на нем была в 
Торайкове сотне в пустоши Янбулатов<а>

(лист 996)
Дворы безъясашных
(д) Тоймаметка Янгильдина, у него дети Саитко десяти лет, Асанко пяти лет, велено 

ему платить вновь полясака, да с вотчины за тюменской мед оброку дватцать шесть алтын 
полторы деньги, пошлин восмь денег, а написан тот оброк был в деревне Темершеик на деде 
ево на Тохтайке Казанчине

(д) Айтуганка Янтуганова
(д) Урсайка Тянгина {Тясгина}, у него брат Па[й]батырко осми лет, велено им платить 

вновь по четверти ясака
Всего в деревне БураКерте девять дворов, людей в них  двенатцать человек, недорослей 

семнатцать человек, платят три ясака с полуясаком, денег два рубли пятнатцать алтын, 
хлеба три четверти с осминою ржи, овса тож, четверть без четверика ячмени, да с вотчи
ны за тюменской мед рубль дватцать два алтына полторы деньги, да вновь велено платить 
полясака, денег одиннатцать алтын четыре деньги, хлеба осмина ржи, овса тож, четверик 
ячмени

(лист 996 об)
Да три двора безъясашных, людей в них три человека, недорослей тож, велено им пла

тить целой ясак, денег дватцать три алтына две деньги, хлеба четверть ржи, овса тож, 
полосмины ячмени».
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Бу белешмә әле ахырына кадәр тикшерелмәгән, әмма язмадан күренгәнчә, БураКиртә
авылына нәкъ шул елларда нигез салынган. Ә Саба районыЮлбат авылына, белешмәдән
күренгәнчә,йөзбашы(сотник)итепБураКиртәтатарыКилдебәкБашаевбилгеләнгән.

ӘхмәтнәҗипХаликовязыпкалдыргантарихиязмадаКилдебәкдигәнисембарһәмалар
кортэзләп(балҗыюөчен)килгәннәр,–дипязылган.Мәскәүархивыбелешмәсендәдәбал
өченясактүләүкүрсәтелгәнһәм«Закамскиестороны»дипбирелә.

Тарихимәгълүматул–аккансукебек,гасырларашадаүзюлынтаба!
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ЗәйтөбәгендәһәмБура-Киртәавылындаяктыэзкалдырганшәхесләр

КолГали
1172(1183)–1236(1242)еллар

ТарихтакүренеклешәхесебезКолГалинең(Җалмат)Зәйелгасыбуендатуыпүскәнлеге
мәгълүм.БубөекшәхесӘхмәтибнеФадланнарнәселеннәнчыкканМиргуҗамуллагаиләсен
дәтуган.

АныңәнисеҖалмателгасыбуендаяшәгәнкуәтлесабанхалкыныңбиштөпыруывәкиле
ЮмартТабынбәйкызыбула.Шагыйрьнеңәтиәнисенеңтанышуыболайбула:Миргуҗамул
лагомеребуеБолгарныңеракпочмакларындаисламдинентарата.Сабаннарянынакилгәч,
аныалардаяшәпкилгәнмәҗүсилектәртипләретаңкалдыра.СабантуевакытындаМиргуҗа,
хатынкызныңирләрбеләнкөрәшүенкүреп,бугайретабигыйхәлнетуктатырга,тыяргателәп
уртагакерәһәм...ачуычыккантөркеманычаккынаботарлапташламыйкала.Язмышаларны
шулайкавыштыра.1172елдаМиргуҗаныңулыМөхәммәдГалитуа.

ЗәйрайоныБураКиртәавылындабүгендәхатынкызларкөрәшә.Дөрес,иратбеләнтү
гел,хатынкызбеләнхатынкызкөрәшә.Бу“мәҗүсилек”якибашкаисембеләнаталмый,әмма
карапторуыбикавыр.

Өйләнгәч,МиргуҗаЗәйбуеңдатөпләнә.1179елдаулБиләргәСәетитепбилгеләнә.Юлда
туңып,МөхәммәдГалинеңәнисеүлепкитә.ҖидеяшьтәәнисезкалганМөхәммәдГалибаш
каланың“МөхәммәдБәкәрия”университетындатәрбияләнә.

Укуынбетереп,динәһелебулыпкитә,әтисеимамлыкиткәнХәсәнмәчетеимамхатыйбы
була.Илдәэчкекаршылыкларфонындатөрлефетнәләрбулыптора.ГаятьгаделрухлыМөхәм
мәдГалиүзхалкынборчыганкөнүзәкмәсьәләләрдәнчиттәкалаалмый.Болгарданторып,ул
хангакаршыфетнәәзерли,әммафетнәачыла,500фетнәчекулгаалынаһәмҗәзалапүтерелә.
МөхәммәдГалинеАлабугагакитереп,зиндангачылбырбеләнбәйләпкуялар.Тоткынлыктаул
үзенеңгасырларгабарачакпоэмасы“КыйссаиЙосыф”ныяза,һәманы“КолГали”дипимзалый.

1203елдаКашанһәмМәртәбәпровинцияләрендәарларбашкүтәрә.Фетнәчеләрдәнбер
төркем,Алабугазинданынабәрепкереп,кадерлекулъязманыботарлапташлый,шагыйрьне
зынҗырларданйолкыпалып,кыйныйбашлый.ЯшьлекдустыМиргазиәмиркешеләрегенә
аныкотыргантөркемкулыннанкоткарыпкалалар.Йосыфтурындагыкитапказурзыянкилә,
шагыйрьаныберничәелдәвамындаяңаданяза.

МиргазиәмирханнанМөхәммәдГалинеазатитеп,КашанСәетеитепкуюнысорый.Үте
нечканәгатьләндерелә.ӘммаМөхәммәдГалигомеренеңсоңгыминутынакадәрүзкыйбла
сынатугрылыклыбулыпкала,халыкарасындамәгърифәтчелеккенәтүгел,сәясиэштәалып
бара.Халыксоравыбуенча,улкрестьяннарныяклап,хангахатяза,хаткакушып“КыйссаиЙо
сыф”ныңбернөсхәсенбүләкитепҗибәрә.Ханшигырьләрнеңберсендәүзенәюнәлдерелгән
тәнкыйтьбардиптаба.Ярсулыханкитапныаякастынасалыптаптыйһәмшагыйрьнезиндан
гаябаргабоера.Миргазибуюлыаныкачаргакүндерә.СәетГалиБолгарга,аннансәүдәкәрва
ныбеләнХәрәзмгакача.АндааныҖәләлетдинӘмиркунакчылкаршыалаһәмархивмөдире
итепкуя.ХәрәзмдаМөхәммәдГали1212елдан1225елгакадәряши.1225елдаулХәрәзмәми
рекәрваныбеләнтуганиленәкайтыргачыга.Әммакәрванюлдатармарителә.МөхәммәдГа
лиюкителеп,берничәелкыпчакдалаларындайөртелә,шагыйрьбулараккыпчакларарасында
зурданказана.Болгаргакайткач,улБиләрСәетеитепкуела.Әмма1236елның5ноябрендә
Биләрнемонголларяулапала,аларисәнкалгансугышчыларнышәһәрхалкыкүзалдындаҗә
залапүтерәләр.БухәлгәнәфрәтләнгәншагыйрьянәАлабугагаүзетеләптоткынлыккакитә.

1240елдабашкүтәргәнболгархалкыҗыенындаМөхәммәдГалиилбашыитепсайлана.
Авырубулсада,улилнеҗитәкләргәризалыкбирә,иңберенчеэшитепбикгаделзаконнарка
булитә.Тикфетнәбастырыла.Шагыйрьнетирәнхөрмәтиткән,әммааныңсәясикарашларын
уртаклашмаганБолгарәмире,гаделлекөчен,бөеккөрәшченеҗәзагатартуурынына,аныүз
янынааңлашыргаалыпкилүөченкешеләрҗибәрә.ҮлемтүшәгендәятучышагыйрьнеНур
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Суварга,әмирсараенаалыпкиләләр,әммасарайгааныңҗансызтәнегенәкилепирешә.Бу
вакыйга1242елдабула.ӘмирМөхәммәднесарайянынакүмдерә.

ТаҗетдинЯлчыгол
1767(1770)–1838еллар

Зәйелгасыбуендатуыпүскәнтагынбергаҗәепшәхес–ТаҗетдинЯлчыгол.ӘтисеЯл
чыгол1775елазагындакечеяшьтәгеулыТаҗетдиннеалыпКаргалыашахаҗсәфәренәчыга.
ТаҗетдинЯлчыголиҗатынһәмтормышюлынозакелларбуеөйрәнгәнДамирГарифуллин,
әдипнәселекешеләреарасындаяшәпкилгәнберриваятьнеязыпала.АндаТаҗетдинатасы
ның“Пугачявында”катнашуыһәмәлегефетнәбастырылгач,1775елларда,җәзаданкачып,
Кавказягыначыгыпкитүебәянителә.ЮлыӘстерхан,Дагыстан,ТөркиянеңДиярбәкершә
һәрләреашаүтә.

Гомеренеңсоңгы13елын(1825–1838)улМәлемавылында(Зәйрайоны)уздыра.Биредә
улмуллаһәммөдәррисбула.БуякавыллардаТаҗетдингакагылышлыриваятьләркүпсөй
ләнә.Аныңүлемеавыллардатабиблыкитепйөргәнчаккатурыкилә.Мәлемнәнерактүгел,
Имәнлебашавылындатабылганкулъязмаҗыентыгыкырыенамондыйюллартеркәлгән:“1838
елдаСәратанйолдызының24нчекөнендә...мәзкүрМәлемкаръясендәтереклекитүчемелла
Таҗетдин(бине)меллаЯхшыколыйхәзрәтләреЗәйбуендамаризларә(авыруларга)дәваидеп
йөрдеклевакытындаЗәйсуыкарбендә(якынында)Имәнлебашкарьясендәвафатбулып,анда
дәфенулынмышдыр”.

ЗәйрайоныӘхмәтавылындаһәмЗәйшәһәрендәТаҗетдинЯлчыголисемебирелгәнурам
нарбар.

КолГалидәнсоң500елларүткәчдөньягакилгәнТаҗетдинЯлчыголны1505елдаязылган
“ТарихнамәиБолгар”һәм“РисаләиГазизә”хезмәтләрезуртарихтаэзлеитә.[8]

Кашшафмулла
18761930(1935)еллар

БураКиртәавылытарихындаматурэзкалдырганшәхес–1876елның3июнендәтуган
Кашшафмулла–газизбабамтурындаавылымкешеләреәлебүгендәискәалыпсөйлиләр.

КашшафТеләнчеТамакавылындаимамхатыйбМөдәррисГабделҗаббарЗөбәерхәзрәттә
укып,Указала.1902елның28сентябрендә(искечә3октябрь)БураКиртәавылыныңЮгары
очмәчетендәмөәзинбулыпэшлибашлый,күптәүтми–1903елдашулукмәчеттәимамха
тыйбвазифасынакүчерелә.

УлеллардаБураКиртәдәимамхатыйбвазифаларынбашкаручыКашшафмуллаһәмВә
лиулла мулла, Сәхәбетдинмулла, мәдрәсәләрдә укып кайтып, авыл халкынКоръән укырга
өйрәтәләр,мәчетләрдәиман,әхлакдәресләребирелә.ӘКашшафмулла,АллаһыТәгаләбир
гәнсәләтебелән,гадихалыкныдәвалыйторганбула–авыруныңкүзенә,теленәһәмучтөбенә
карап,ниндихасталыкирешкәненәйтәһәмүзедәвасынбилгели.Кашшафмуллагакилгәнһәр
кемдәвасынтапмыйкалмый.Авылныңзыялыкешеләре,имамнары–аларбарысыдаавылда
тәртипле,әхлаклытормыш,халыксәламәтбулсынөчентырышканнар.

Илгәреволюцияафәтекилгәч,1930–1933еллардаБураКиртәавылынкөчлерепрессия
чараларытетрәндерә.Авылныңкүп зыялышәхесләре–МансуровДәүләтХаннанулы,Вә
лиуллинГабдулла,ГарифуллинЗәйнуллабөтенгаиләсебелән,МозаффаровГаффарбөтенга
иләсебелән,ФәрхетдиновСәхәбетдин,Бәдертдиннекеләр,БиктимеровСәүдмөхәммәтГыйль
манулыһәмтагынберничәгаиләкулгаалынып,төрмәләргәозатыла.Аларга“ТройкаГПУ”
һәмРИКхөкемкарарычыгара.Бу–бөтенилнеңкайтарыпалаалмаслыкюгалтуыбула.Әмма
халыкхәтерендәбушәхесләрһәркайсысаклана.

Кашшафбабамныңаянычлытарихынминкечкенәдәнишетепүстем.БезнеңгаиләдәКаш
шафмулланыңисемеул–изгелекһәмигелек,тәкъвалыкһәмАллаһыТәгаләнеяратуныңолы
үрнәгеиде.Аныавылданалыпчыгыпкиткәндә,Зәрәтавыөстендәикерәкәгатьнамазукый,
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Аллаһкасәҗдәкыла...КашшафмулланыАлабугатөрмәсенәилтепябаларһәмулшундаүтере
лә.Башкамуллаларныңкүбесенеңязмышларыбилгесез.

РафисШәймәрданов
БүгенгекөнгалимеЗәйрайоныӘхмәтавылындатуыпүскәнпрофессорРафисШәймәр

данов[8]–үзтөбәгенөйрәнүчефидакарьгалимнәрнеңберсе.УлозакелларАлабугапедагогия
институтында,әбүгенгекөндәСургутдәүләтпедагогияинститутындаэшли,210нанартык
фәннихезмәтеһәм30данартыкгыйльмихезмәтебар,“Татарларныңмиллимәдәниавтономи
ясе”дигәнҗәмәгатьоешмасындакүренеклеурыналыптора.Буязмадааныңбөтенхезмәтләре
дәкүрсәтелмәде,әмма“Әхмәтавылыныңкилепчыгуһәмяшәүтарихы”дигәнкитабыбезнең
Зәйрайоныөченбикзурәһәмияткәия.

РабитБатулла
ЗәйрайоныШыкмайавылындатуыпүскәнРабитБатулланыңисемеТатарстандаәдәбият

әһелләренәһәмдинидаирәләргә–һәркемгәтаныш.Улязучыһәмпублицист,драматургбу
ларак,күпәсәрләравторы,аныңәдәбиәсәрләрекүптелләргәтәрҗемәителгән.Батулланың
соңгыеллардаязган“Коръәнтәфсире”[1]кайбергалимголәмәләрдәнтәнкыйтьләнсәдә,дини
даирәдәяхшыфикербеләнкабулителдедипбеләм.

Файдаланылганчыганаклар
1.БатуллинР.М.“КоръәнТәфсире”.
2.“БорынгыАктларҮзәкДәүләтархивы”.Ландратскиекниги.“Ревизскиесказки”.Ф.350

ОП.2Ед.хр.3794Лл202–211/Ф.1355ОП.1Ед.хр.1879Лл208Об211
3.ДубровскийА.Г.“НижнееПрикамье”.–17,20–21б.
4.КарюковаС.Г.“БураКиртәиңсерле,иңизгенигезем”.273б.
5.ТатарстанРеспубликасымиллиархивы.Ф.204.ОП177д1315п393об.
6.ХаликовН.Н.Кулъязма(төпнөсхә).
7.ХәсәновН.Х.“Татарэнциклопедиясе”.1том–494–495,608б.
8.ШәймәрдановР.Х.“Әхмәтавылыныңкилепчыгуһәмяшәүтарихы.–12–13б.
9.ШәймәрдановР.Х.Кулъязма(төпнөсхә).
10.Зәйшәһәреархивы.Ф.1,1930–1935еллар.
11, “БорынгыАктлар Үзәк Дәүләт архивы”.Место хранения РГАДА, фонд – 1209,

опись–1,дело–6453,категория–перепись1678,годы–1678,листы–1042.

Бура-Киртәавылының
яңа(сулда)

һәмиске(уңда)мәчетләре
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Кашшафмулланәселешәҗәрәсе
ТатарстанРеспубликасыЗәйрайоныБура-Киртәавылы

Безнеңнәселебездәшәҗәрәязучыбулмаган.
Бүгенгекөндәмин–бишенчебуын,әминемоныкларым–җиденчебуынбулыптора.
БеренчебуынитепбезмуллаГабдулланысаныйбыз–ул1790–1800еллардатуганбулуы

мөмкин.Әткәмәнкәмсөйләгәнчә,улУказлымуллабула.Габдуллагахәтлебулганбабалары
бызныэзләүдәвамитә.

Әаныңулы,1826елның3февралендәдөньягакилгәнГатиятулла,Шыгайавылында(Та
тарстан)МәүлетҖәләлетдинхәзрәттәукып,муллахатыйббула,Указала,1851елның4сен
тябрендәБураКиртәавылынаимамхатыйбитепбилгеләнә.

1868елның13январендаГатиятуллаулыХикмәтуллаhәм1876елның3июнендәГатия
туллаулыКашшафдөньягакиләләр.

ГатиятуллаһәманыңулыХикмәтуллатурындаавылымныңөлкәннәреһәмәткәйәнкәй
сөйләгәнхатирәләрдәнбилгелебулганча,аларимамхатыйббулыпторганда,авылдагаҗәеп
тәртип була.Ике күрше арасындагынизагны да, гаиләдә килеп туган талак хөкемнәрен дә
авылныңимамы тәртипкә сала торганбула.Ул вакытта раҗгый талак кылу очрагы авылда
булмаганһәмятимбалаларда–биксирәккүренешбулган.Аларныәбибабалары,туганнары
тәрбиягәалган.Авылныңфәкыйрьләренәдәярдәмитүнеавылимамыоештырган.Нигаҗәп,
авылныңялкаураккешесенәярдәмитмәгәннәр–эштабыпбирәторганбулганнар,эшбелән
тәрбияләгәннәр.

КашшафТләнчеТамакавылындаимамхатыйбМөдәррисГабделҗаббарЗөбәерхәзрәттә
укып,Указала.1902елның28сентябрендә(искечә3нчеоктябрь)БураКиртәавылыныңЮга
рыочмәчетендәмөәзинбулыпэшлибашлый,күптәүтми–1903елдашулукмәчеттәимам
хатыйбвазифасынакүчерелә.

(Казанмиллиархивы,ф204,оп.177,дело1032,л487об.Приказ№33/23).
Кашшафмуллаозынбуйлы,карачәчле,таза,ныкбәдәнлекешебула.1930еллардамул

лабулганыөченкулгаалынаhәмАлабугатөрмәсендәүтерелә.Әммабутурыдабердокумент
тасакланмаган,чөнкиАлабугашәhәренеңтуганякныөйрәнүчеләре(краеведы)икеакткатап
булалар:“АктобуничтожениидокументовлагерейНКВД”.Бу–1953–1956елларда,Сталин
үлгәннәнсоң,канлыэзләрнеюгалтудокументларыбула.ШуңакүрәАлабугатөрмәсендәүте
релгәнкешеләрнеңулеллардагыбердокументларыдасакланмаган.

Бабамныңхаксызрәнҗетелүенкүрсәтеп,аныаклауларынсорап,судкамөрәҗәгатьиттем.
4тапкырсудбулганнансоң,бабамныаклаутурында (“Справкаореабилитации”)документ
алугаирештем,Кашшафбабамныакладылар.

КашшафныңхәләлҗефетеХәдичәГабдрахманкызы1876елның3июлендәтуган.Улзәп
зәңгәркүзле,бодайсабагытөсендәкалынозынтолымлы,бикзыялы,укымышлыханымбула.
Муллахатыныбулганөчен1923елдаанысайлаухокукыннанмәхрүмитәләрhәмгомеренең
соңгыкөненәхәтлеулхокукаңабирелми.

Кашшафмуллакулгаалынгач,бөтенбулганмалмөлкәтенталапалып,Хәдичәабыстайны
урамгаташланганястыгыөстенәутыртыпкалдыралар.Әгәравылкешесеярдәмитәикән,“Сез
дәмуллаартыннанкитәсез!”–дипбиккатыкисәтәләр“күнтужуркалар”.Шулайда,өчкөн
үткәч,Хәернисаисемлехатын“Үлсәк,бергәүләрбез,абыстай”,–дип,Хәдичәәбиемнеарбага
утыртып,үзөенәалыпкитә.

Минемәнием–КашшафмуллакызыСаҗидәгәтимиләр,чөнкианыавылныңбайбулма
ганегетеХәйретдинулыГыйлмуллаяучылапала.

Кашшафүзчорыныңзыялыкешеләреннәнбула.Сәясәтнеңавырлыкларкитерәсенсизеп,
калганбишбаласынчиткәҗибәрә:олыкызыХөҗәстәТаҗикстангаДүшәнбешәhәренә,икен
чекызыМәрхәбәКазанга,өченчекызы–минемәниемСаҗидәшулавылдаәтиемөенәкитә,
дүртенчебаласыФәссах–Чаллышәhәренә,бишенчебаласыГабсамат–башкаавылга,әкече
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улыФаизтабиблыккаукыргакитә.ӘммаФинсугышыбашлангач,башташулсугыштакатна
ша,аннансоңБөекВатансугышынаалынаhәмхәбәрсезюгала.

Бөек Ватан сугышы башлангач, әтиемне сугышка алмыйлар, бронь (сугышка ни өчен
алынмавытурындадокумент)бирәләр,чөнкиәтием,үзебезнеңавылдагынатүгел,бөтентирә
яктаданлыклыбалтаостасыбула.

ӘткәйнеhәмШаhимәрдәнабыйны(Яббаров)күршеавылгаагачкыруцехынаэшкәҗи
бәрәләр.Сугышбашланып,җиңүтурындахәбәркилгәнче,4–5остасугышкырындагыпуш
каларгаагачтәгәрмәчләрясап,озатыпторалар.Тәүлегендә3–4сәгатьшулэшләгәнҗирдә
генәчиратлапйоклап,алныялныбелмиҗиңүөчентырышалар.Әткәйхәрбикомиссариатка
барып:“Миндәсугышкакитәридем,оятбит,икеметрлыбуембеләнтәгәрмәчэшләпятам”,
–дигәч,“Синәлегәзапаста,мондакирәгерәксең,әммасугышчыларҗитмәсә,чакырырбыз”,
–дипкайтарыпҗибәрәләр.Әткәй“Аллаhшулайязгандыр”,–дип,яңадантәгәрмәчләрэшли
башлый.

МинемгазизәниемСаҗидәзәпзәңгәркүзле,бодайбашагытөсендәгекалынтолымлы,
гомеребуеяшькызларкебексыгылмалыгәүдәлегүзәлханымиде.Әткәй“Коймаярыгыннан
гынакалынчәчтолымнарынкүрепкалып,көчлегыйшыктотканидем”,–дип,сөйлиторган
иде.Әниемсугышелларыныңбөтенавырлыкларынкичкән,гомербуе,бишбаласыбулсада,
колхозэшеннәнкалмаган,алдынгыларныңберсеиде.

Гаиләдәбезбишбала–бермалай,дүрткыз.АбыемНуруллахәрбихезмәтнесайлыйhәм
50 яшькә хәтле Германия, КалининградГусев, Казан, Ульяновскшәhәрләрендә хезмәт итә.
ҖиңгәбезСания апаКазанга кайткач, “Компрессор” заводында эшли, ә төпhөнәре– гаилә
учагынсаклаучы,балаларгаюлкүрсәтүчеәни.Аларныңикебалалары:улларыМаратхәрби
хезмәттә,соңыннан–шәхсиэшмәкәр.КызларыСветлана–юрист.

ИңолыапабызМәрзияТәлгатьҗизнибеләникеугылүстерделәр:Ринат–төрлетехника
нытөзәтүче(аеручаавтомобильмоторларыбуенчабелгеч)хәләлҗефетеРамиләбеләникеул
ларыбар:Марат,Айрат.МәрзияапаныңкечеулыРамилэшмәкәр,хәләлеЗиләбеләнберугыл,
беркызүстерделәр–Булат,Альбина.

ИкенчеапабызВәсиләГалиҗизнибеләндүртбалаүстерделәрhәмБураКиртәдәгеучак
нысүндермисаклаучылар.ОлыулларыИльяс–тимербетонэшләнмәләрезаводыхезмәткәре,
хәләлеНуриябеләникебалатәрбияләделәр:уллары–Илнар,кызлары–Гөлнар.

ИкенчеулларыӘбүзәр–КАМАЗзаводыхезмәткәре,хәләлеИзәлиябеләнберул,беркыз
үстерделәр:АйнурhәмАйгөл.

ОлыкызларыРезидә–шәфкатьтуташы,хәләлҗефетеРинат(милицияподполковнигы,
оставкада)беләникекызүстерделәр:Гөлназ,Алсу.

ИкенчекызларыГөлшат–шәфкатьтуташы,хәләлеФәнис(нефтьче)беләнберул,беркыз
–ШамилбеләнДиләрәнеүстерделәр.

АпамНәкияРинатҗизнибеләникебалаүстерделәр.ОлыулларыРөстәм–федеральмәх
кәмәдәбишенчеквалификациялебелгеч,хәләлеЧулпанбеләникебалаүстерделәр–Салават,
Әлфия.

КызларыГүзәлдәюристhөнәренсайлады,татар,рус,француз,инглиз,төректелләрендә
җиңеларалаша,алгатабадателләрөйрәнүнедәвамитә.

Мин,төпчекбалаСәния,хәләлемХәнәфибеләникебалаүстердек:олыулыбызИлдар
–адвокат,тормышиптәшеКатеринабеләнөчбалатәрбиялиләр:Әмир,Азат,Алинә.Икенче
улыбызНияз–эшмәкәр,хәләлеГөлчәчәкбеләникебалаүстерәләр–Камил,Ләйлә.

Минемәтиембеләнәниемиңавыреллардаданамазларынташламадылар.Әтием–авыл
ныңмулласы,әнием–абыстайиделәр.Аларныәлебүгендәавылхалкызурхөрмәтбеләнискә
ала,догакылалар.

Әйтепүткәнемчә,гаиләбездәбермалай,дүрткызүстек.Кызлардүртебездәнамазәһел
ләребулдык.Илләрарасындачикләрачылгач,Аллаһныңрәхмәтебелән2008елдамиңаХаҗ
кылунасыйпбулды,ә2011елдахәләлҗефетемХәнәфибеләникәүбергәХаҗкылдык,Аллаһ
кабулитсәиде...
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2012 елдаБураКиртә авылының тарихи эзләнүләр китабыдөнья күрдеБу китап авыл
турында беренчемәгълүмат.Дүрт ел буе архивлардан белешмәләрюллап, өлкәннәрнең ис
тәлекләренбарлап,шактыйкүләмлекитаптуды.Китапныңүзенчәлегешунда,һәргаиләнең
(йортның)букитаптаүзенеңбитләребар,андагаҗәепмәгълүматлартупланды.Һәргаиләгә
берәркитапкулларынатаратылды.Шулайитеп,һәркызыксынганкешегәнәселеншәҗәрәсен
эзләүгәэтәргечбирелде.

Китапныязарганиятләгәчтә:«Букитапкаисемнәрекертелгәнһәрмөэминмөселманның
рухынадогакылырлыкмәгълүматбирә алсамиде», –дигәнолытеләгембариде.Аллаһка
шөкер,авылдаяшәгәнһәргаиләнеңнәселнәсәпләрекитапкакерде.

2012елбүгениндетарих,күпнәрсәүзгәрде,күпавылдашларбакыйлыккакитте.Әбез,
исәннәр,шулкитапкаисемнәрекергәнһәрмөэминмөселманрухынадогабарыпирешсәиде
дип,кулларыбызныкүтәреп,ялварабыз–Раббымкабулкылса,иркебар!

МинемәткәйГыйлмуллаХәйретдинулыhәмәнкәйСаҗидәКашшафкызы–икеседәБу
раКиртәавылындатуыпүскәннәрhәмшуңакүрәавылтурындатупланганархивсправкала
рынкарапкитсәк,урынлыбулыр.
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Кашшаф	мулла	нәселе

Нияз

Гөльчәчәк

Камиль

Ләилә

Ринат

Рамиля

Рамиль

Зилә

Айрат
Марат

Альбина
Булат

Мәрзия

Тәлгать

Амир
Азат
Алина

Ильдар

Екатерина

Сәния

Хәнәфи

Айнур

Айгөль

Әбузәр

ИзәлияИльяс

Нурия

Гөльнар

Ильнар

Рустам

Чулпан

Әльфия
Салават

Нәкия

Ринат

Гөльназ

Алсу

Шамиль

Диляра

Резидә

Ринат

Гөльшат

Фәнис

Вәсиля

Мөхәммәтгали

Саҗидә												

Гыйльмулла

Габдулла

Мулла

Тәслимә

Әхсән

Гасимә

Локман

Гөльсинә

Гомәр

Рәфкать

Әлфия

Сәмигулла

Тәкыя

Тәлгәть

Римма

Фәргәть

Лузия

Әсхәдулла

Тәкъсинә
Фирая

Мөсәвир

Наилә

Зөлфия
Рөстәм
Рафаэль

Айсылу
Илшат
Ильяс

Равис
Рәсимә

Зөльфирә

Илнур
Илмир

Гөльнара
Айгөль

Ринат
Әлфия

Габсамат

Зөбәрҗәт

Фәссәх

Хурҗинан
Галиябану
Әминә

Хөҗәстә

Тархан

Мәрхәбә

Хафиз

Фәния

?

Вәсилә

?

Нурулла

Сәния

Светлана

Флюрә

?

?

Риф

?

Разин

?

Рузилә

?

Рамиль

?

Фаиз

Марат

Гузәль

Хикмәтулла
13.01.1868	е.т.

Гатиятулла
3.02.1826	е.т.

Кашшаф
3.06.1876	е.т.															

Хәдичә
3.07.1876	е.т.
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ИскеКотлемәтавылыегете,
әтиемФәттахГыйләҗулы–чынмөселманүрнәге

ЧеканинаТ.Ф.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан

Минемчыгышымтуганавылым–Оренбургөлкәсе,Матвеевкарайоны,ИскеКотлемәт
авылыhәмәтиемтурындабулачак.

Екатерина IIчорындаегермебишеллыксолдатхезмәтеннәнбертөркемтатарегетләре
качып,олыюлдаюлбасарбулыпкитәләр,аларнытотаалмыйлар.Юлдайөрүкуркынычхәлгә
әверелгәч,патшаханымкараригъланитә:юлдаталауларнытуктатсагыз,минсезгәрөхсәтби
рәм:утызкилометрсаентатаравылларытөзеп,икеавыларасындагыюлнытәртиптәтотып,
ямщикхезмәтенүтәргә,буавыллардахалыкартканчы,егетләрнесолдатхезмәтенәалмаска!

Качкын солдатларбу карарныүтәргә риза булалар.БашлыкларыАбдуллаисемебелән,
беренчетатаравылынАбдулинодипатыйлар.ТатарстаннанОренбургөлкәсенәчыкканюлда
әледәулАбдулиношәhәре,зуртимерюлстанциялерайонүзәгеутыра.Утызкилометрданюл
буендабезнеңавыл,ИскеКотлемәттора.ТагыдаутызкилометрданНаүрүзавылыурнашкан.

Соңгыбуикесолдатүзарабикдусбулганнарhәмсүзкуешканнар,кемалдандөньякуйса,
улиптәшенеңавылызиратынакүмеләдип.Безнеңавылмәктәбендәтуганяктарихымузеебар
иде,бумәгълүматларныминшуннанбеләм.АндаНаүрүзавылындакүмелгәнКотлемәтбабай
ныңкаберташыныңфоторәсемедәбариде.Туксанынчыеллардамузейябылган,экспонатлар
таратылган.

Шулрәвешчә,АбдулиноданалыпОренбургкакадәрутызкилометрсаентатаравыллары
юлбуенчаурнашкан.НаүрүздансоңДусмәтавылы,Дусмәттәнсоң,барыбызгадатанышМос
тафа–МусаҖәлилнеңтуганавылытора.Хәзергевакыттадаюлүзенеңвазифасыняхшыүти.

Матуртабигатьле,байтарихлыавылымhәрчакисламдинентоткан.Шуныңгади,ләкин
бикүрнәклемисалыбулып,шушыавылда1908елның25апрелендәтуганминемәтием–Раки
повФәттахГыйләҗулытора.Улсигезяшендәчакта,әтисевафатбула.Яхшыхәтерле,тырыш
улынәбиеммәдрәсәгәукыргабирә.ҖәйләренФәттахкөтүкөтә,бүреләрдәнкурыкмаскакыч
кырып,көйләпКоръәнукыйбашлыйhәманыятлапчыга.Ятлаганынгомербуеонытмый,бала
хәтеренәКоръәнныклысеңепкала.

Иңмөhиме–улгомербуеКоръәндәкушылганчаяшәргәтырышты.Безгә–балаларына
динне,әдәпне,әхлакныяшьтәнулаңлатты.

Әниемә,ятимәкызгаөйләнеп,бергәтатугаиләкорып,илледүртелгомеритәләр.Безне
–сигезбаланытәрбияләпүстерәләр.Әтиемнеңавызындаhәрчакдога,зикербула,аныАллаh
Тәгаләкүпавырлыклардансаклый.Бутурыдаәтиемнеңкүпгыйбрәтлевакыйгаларсөйләгәне
бар.Берничәсенсезгәдәсөйләпүтәм.БөекВатансугышывакытында,әтиемЛенинградфрон
тындаяраланганхәлдә,әсирлеккәэләгә.БухәлЭстонияжирендәбула.Әсирләрлагереhәм
хуторянәшәбулалар.Безнеңсамолетларшулурынгаүтепкереп,hавасугышыачалар.Әтием
хуторгатабакачаhәмандаягылыпкуелганмунчагабарыпкерә.Өчдүртайбуесукүрмәгән
тәненюа,әсиркиеменсалып,мунчадаяга,өстенәпанкиеменкия.Тикаяккакидерелгәнмах
сусагачбашмакларнысалаалмый.Тәненпакьләгәч,мунчаданчыгып,намазукыйһәмкире
керепйоклапкитә.Иртәнулнемецмотоциклытавышына,этләрөргәнтавышкауяныпчыкса,
хуторда,лагерьдаҗирбеләнтигезләнгәненкүрә.Әмунчатора,аннанисәнсауәтиемчыга.

Немецофицерысорый: “Синниндиизгегәтабынасың?Синничекисәнкалдың,тирә
юньнекүрәсеңме?”–диулаңааптыраштакалып.

“МинАллаhТәгаләгәгенәдогакылам,улминесаклады”,–диәтием.
ИкенчехәлПольшатерриториясендәгекечкенәберлагерьдабула.Лагерьтоткыннарның

нервсистемасыҗәзалауныкүпмекадәркүтәрәалуынтикшерәторганэкспериментурыныбу
ла.Бухәлегермебишенчедекабрьдә,католикларныңГайсәпәйгамбәрнеңтууынүткәрәторган
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бәйрәмкөндәбула.Фронттаняраланганатныалыпкайтып,әсирләргәбирәләр,бәйрәмдәаша
гыз,суяалсагыздип.Әтиематнысуя,тикканынҗыймый,анымәҗбүритсәләрдә.Кичбелән
аныофицерларбәйрәмгәашханәгәчакыраларда,коньякякиаракыэч,диләр.Улбаштарта,
эчкәнемюк,динемкушмыйдип.Аныгазапларга,ирексезләпэчерергәкараркылалар.УлАл
лаhТәгаләдәнкоткарунысорап,тапкырлыкбирүнеүтенеп,догакыла.КүңелендәКоръәнуку
теләгекилә.Улкычкырыпукыйбашлый.“Синнигәукыйсың?–дигәч,“Безбарыбыздасол
дат,АллаhТәгаләБер,бәйрәмегездәсезгәҗәзабирмәсендип,миңакыюлык,сабырлыкбирсен
дипукыйм”,–ди.ШулвакытЭстониядәаныңисәнкалганынкүргәнофицеркерәhәмәйтә:“Бу
әсиргәтимәгез,аныңдогасыкабулбулса,берегездәисәнкалмаячаксыз”,–ди.Җәзаныбашка
ручытабылмый,аңакулкүтәрүдәнбарысыдабаштарта.Кулынаберничәипитоттырып,аны
аеккилешбараккаозаталар.

Өченчевакыйгасугыштәмамланыралдыннанбула.Англия,Америкагаскәрләреикенче
фронтачылгач,АвстриянеңбашкаласыВенаныбомбагатоталар.Әтиемнеңтанышофицеры
Венаданбула.Офицерүтенепсорыйаныңбеләнкайтып,истәлеклехрамнардадогакылуын.
ИзгеСтефансоборындаулдогакыла.

2002елдамиңаВенашәhәрендәбуСобордабулыргатурыкилде.Буәтиемнеңтеләгеиде.
Минаныңйөргәнсугышюлларыннантынычвакыттауздым. “Соборгабербомбада тимә
гән”,–дипсөйләдеэкскурсовод.Юлдатезләремавыртсада,миниелеп,намазукыргабулдым.
Янымдаторгангадикешеминемтезастынаүзенеңбереткасынкуйды,башкаларныянымаки
термичәдогакылыргаярдәмитте.

АллаһТәгаләүзенәгыйбадәткылучыларныүзенеңярдәменнәнташламыйһәмбезгәһәр
вакытрәхимлевәшәфкатьле.

Файдаланылганчыганаклар
1.Авылһәммәктәпмузееязмалары.
2.Авторныңшәхсиистәлекләре.
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Мөхәммәтшәрипнеңнәселшәҗәрәсе
ШагалиеваЛ.Д.

АкМәчетЯрЧаллыТатарстан
 
Халкыбызныңгорефгадәтләрен,йолаларынсаклапяшиторгангаиләгәкиленбулыптөш

теммин.Минемкайнанам9балалыгаиләдәтәрбияләнепүскән.
Безнеңнәселшәҗәрәсе2нәселагачынберләштерә.Берагачта15,икенчесендә7буын

ачыкланган.Шәҗәрәнетөзүэшенкайнанамныңәнисебашлый,үзягынәтисеисәнвакытта,
аларсөйләгәннеязыпала.Әиреягыныңшәҗәрәсен,аларныңнәселеняхшыбелүчеМиргалим
исемлекешесаклаган.БумәгълүматларныңбарысыдаМиргалимбабайныңмусхафындабуш
урыннаргаязылганбула.Бабайүлгәч,кайнанамныңәнисеКоръәнкитабынсорапкерә.Карчы
гыкитапныбабайбеләнбергәкүмүләретурындаәйтә.Шулайитеп,булганыбеләнканәгать
ләнергәтурыкилә.

Алдагывакыйгаларныбабайларсөйләсә,калганнарынНәҗибәәбекәйүзедәвамитә,һәр
туганбаланыңисеменөстәпбара,улбакыйлыккакүчкәч,кайнанамдәвамитәһәмбезаныме
нәшушыдәрәҗәгәҗиткердек.

СүзнеУфагубернасыныңМинзәләөязенәкергәнИсәнсефавылытарихыбеләнбашлый
сымкилә.

1780елдагыҗанисәбевакытындаавылда226ихатасаналып,754кешеяшәвебилгелебу
ла.Мәдрәсә,мәчет,сутегермәнебарлыгытурындахәбәрителә.

Менәшушыавылда1874елдакайнанамныңбабасыМөхәммәтшәрипдөньягакилә.Аның
әтисеМөхәммәтгалимисемлебулып,улгаиләдәолыбалабулган.ЭнеләреМөхәммәдиярһәм
сеңлесеХөсниҗамалгаиләлебулмыйлар.

1875елдаМөхәммәдиярнысолдатхезмәтенәалалар.Солдатхезмәтеулвакытта7елбула.
Елсаенсолдаткаялбирелә.Көзгәавышканвакытта,5елхезмәтиткәнМөхәммәдиярсолдат
чираттагыялынакайта.Көзгеэшләрдәбулышканнансоң,улкитәргәҗыена.ПоездБөгелмә
дәнбулгангакүрә,абыйсыМөхәммәтгалиматҗигеп,озатабара.Поездгаутыртыпҗибәрәһәм
кайтыргачыга.Юлерак,аттаарый.Юлдаочраганпечәнчүмәләсеянынатуктый,шундааз
ракйоклапала.Туңып,уяныпкитә,азраккартөшкән,туңдырган.Юлерак,өенәкөчкәкайтып
егыла.2атналапавырып,үлепкитә.МөхәммәтшәрипбеләнСәхипҗамаләтисез,Сәрбиҗамал
ирсезкала.

“Попечительскийсовет”(солдатгаиләләретурындакайгыртып,ярдәмитепторучыоеш
ма)Мөхәммәдияргаабыйсыныңүлеметурындаәйтеп,хатязыпҗибәрә.Әгәрабыйсыныңга
иләсентәрбияләүнеүзөстенәалса,солдатхезмәтеннәназатитүмөмкинлегебарлыгынхәбәр
итә.Мөхәммәдиярризабулып,хатяза.“Попечительскийсовет”“прошение”яза.Улязгакай
тыпҗитә.Мөхәммәтшәрипабзыйсытәрбиясендәяши,сеңлесеСәхипҗамалүлепкитә.Буга
иләуртахәлле,динле,белемлебула.

Мөхәммәтшәрипне кечкенәдән дин белеменә өйрәтергә Сасыборын (хәзерге Елгабаш
авылыМөслимрайоны)мәдрәсәсенәбирәләр.Укыйда,язадабелгән,динигыйлемлебулган
Мөхәммәтшәрип1902елдаӘмәкәйавылыкызыГөлчирәбеләнгаиләкора.

5балаүсепкилгәндә, 1914елгыГермансугышыбашлана.МөхәммәтшәрипАвстриягә
әсирлеккәэләгә,1918елдаисәниминкайта.1924елда6нчыбалаларыНәҗибәтуа.Улминем
кайнанамныңәнисе.

Мөхәммәтшәрип үзе динле дә, белемле дә булганга, балаларын да белемле итәсе ки
лә.КызларынХәдичәбеләнКәшифәнемәдрәсәдәукыталар.Аларсоңгыкөннәренәкадәр
намазларынукып,уразаларынтотыпяшәгәннәр.КызларыНәҗибәпедагогияучилищесын
тәмамлаган,балаларукыткан,1944елдавоенрукбулыпэшләүчеМирзанурисемлекешегә
кияүгәчыккан.Икеседәпартиядә.Дингәкаршыкөрәшвакытындаачыктаначыкдинтотып
булмаган.
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МөхәммәтшәрипбабайбеләнГөлчирәәбиаларның1946елгыРинатисемлеулларынүз
ләренәалыпкитеп,сөннәткәутырталар.Күршекарчыгыпрокуратурагахәбәритә.Аллаһның
рәхмәтебеләнРинаттансоң2кызтуа,әалардансоңтуганмалайсөннәтлебулыпдөньягакилә.

АвылдашларыһәрчакМөхәммәтшәрипбабайныКоръәнукырга,исемкушарга,мәетоза
тыргачакырган.Авылхалкыаныңтавышын,вәгазьләренбикяраткан.

Кайнанамсөйли:“Мин6–8яшьләрдәешкынаГөлчирәәбекәйләрдәкунактабулаидем.
Әбекәйянынаһәркөннекарчыкларкилә.УлаларгаКоръәнукый,әтегеләреелапутыра.

Ачыктаначыкдиннетотып,саклапбулмасада,әбибабайның,туганнарныңнамазукула
ры,уразатотуларыэзсезкалмый.Башкатуганнары,якыннары,үзедәсизми,дингә,Аллаһка
якынаялар.Беркемдәкешенеңэчкедөньясынахуҗабулаалмый.

Нәҗибә43елмәктәптәэшли.Нәҗибәялгачыккач,шулкөнненамазгабаса.91яшендәба
кыйлыккакүчә,соңгывакыттатораалмагач,намазларынятканкилешукый.

Үләренәбератнакалгач,кайнанамбелгәнбөтендогаларын,иманшартын,“Кызым,тыңла
әле,ялгышмыйммикән”,–дип,сөйләпчыга,хәтереискиткечкамилбулуыачыклана.Нәҗи
бәәбинеңкызларыМәрзия,Зөлфияпенсиягәчыгуганамазгабасалар,Коръәнукыйлар,ураза
тоталар.

КайнанамЗөлфияулыбелән(минемирем)2017елдаХаҗкылыпкайттылар.Аллаһкабул
кылсын!

2018елдаәниМәрзияапасыныңулыһәмкиленебеләнәнисеНәҗибәөчентагынХаҗкы
лыпкайтты.АллаһыТәгаләанысындакабулитсен!

Безнеңнәселшәҗәрәсеннәнкүренгәнчә,Мөхәммәтшәрипбабайныңбабасыныңтуганы
Тавангирхаҗкылганбула,аннансоңбишенчебуындаМөхәммәтшәрипнеңикеоныгы,алтын
чыбуындаикеоныкчыгыхаҗкылалар.

Нәҗибәәбекәйнеңсоңгыкөннәрендәбикешәйткәнсүзләре:“Әлхәмдүлилләһ!Догачы
балаларымкала,догаларыннанкалдырмаслар,иншәәАллаһ!”

Аныңукытучыбулуынәйткәнидем.Бишбаласыдашулайукукытучыһөнәренсайла
дылар.Дәвамчылары–оныклар,оныкчыклар.Бүгенгекөндәаларныңгаиләсендә24укытучы
исәпләнә.Гомумимөгаллимлекстажлары–дүртйөзөч ел.

Аллаһныңмәрхәмәтебелән,аларныңһәркайсыдиярлек,исламдиненеңнигезләренөйрә
неп,гамәлгыйбадәттәяшиләр.

Файдаланылганчыганаклар
1.Миргалимбабайныңмусхафындагыязма.
2.НәҗибәәбекәйнеңистәлекләреһәмкайнанамЗөлфияМирзануркызысөйләгәннәрдән.
3.Авторныңшәхсиистәлекләре.
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ТуганавылымТашкичүтурындаистәлекләр
ЯруллинаӘ.Х.

АкмәчетЯрЧаллыТатарстан

МинТатарстанныңТукайрайоны(элеккегеЧаллырайоны)Ташкичүавылындакүпбала
лыгаиләдәтуганмынһәманыңтарихынбәянитәргәтелим:

Ташкичүавылы1880еллардасалынабашлаган.Авылганигезсалу,аңакүчепутыру
ташкисүдәндәавырбулусәбәпле,исеменТашкичүдипатаганнар.Авылныңисемебуенча
тагынберриваятьбар.Хәзергеавылурынындасазлыкларданбатмыйчаузуөченкайбер
урыннарга таш түшәгәннәр, бу урыннарны таш түшәгән кичү, – дип атаганнар.Шушы
сүзләрдән Ташкичү атамасы килеп чыккан дип тә фарыз кылына. Авыл халкының төп
нигезенСөлек, Теләнче Тамак,ИскеАбдул,Саклаубаш авылларыннан күчеп килүчеләр
тәшкилиткән.Хәзергеавылурыныкалынкараурманбулган.Элекяшәгәнбабаларыбыз
урманнарнытөпләп,чәчүлекҗирләреәзерләгәннәр.Авылыбызсубашындаурнашкан,ә
бубикзурәһәмияткәия,чөнкисубашындаурнашканавыллардатормышитүҗиңелрәк
булган.

Ташкичү авылының табигате искитмәле матур була. Аны калын урман, елгакүлләр,
әрәмәлек,болынлыкларчолгапалган:авылбакчаэчендәутыра,чишмәләрекүп,тәүлекбуе
кошлартынмый.1935елларгакадәртабигатьшушыматурлыгынсаклаган.

Һәрчишмәгә,күлгә,хәттасазлыккадахалыкматурматурисемнәрбиргән:Салкынчишмә
болыны, Сиракай сазлыгы, Саескан болыны, Ситдыйк чишмәсе, Каһһәр чишмәсе, Дәүләт
чишмәсе,Ибрайчишмәсе,Салкынчишмә.Нургали,Габделхалик,Нуримөхәммәткоеларыдип
аталганөчкоебулган.Хәзербукоеларюкинде,күмелгәннәр.Икебуабар–берсе“Бишбалта”,
икенчесе“Фәйзуллабуасы”дипйөртелә.

Шундыйматурҗирләргәтөпләнергәгубернаторданрөхсәталынганһәмҗирнеңкартасы
эшләнгән.ҖиркартасыМөхәммәтзарифМөхәммәтшинда,аннансоңаныңулыГайнетдиндә
сакланган.УлеллардаТашкичүавылыУфагубернасыМинзәләөязенәкараганбулган.

Беренче килеп урнашкан халык сукатырма ярдәмендә, кул белән чәчепурып, чабагач
беләнсугып,игенүстергәннәрһәмҗилдәҗилгәреп,чистартканнар.

Карындык тәрәзәле кечкенә генә өйләрдә яшәгәннәр, ихата әйләнәсен читән белән
әйләндерепалганнар.

Савытсабаагачякибалчыктанясалган.
Киемсалымөченкиндерсукканнар,юкәсалдырып,чабатаүргәннәр.Тиреиләп,җылы

киемэшләгәннәр.
Халыкәкренләпигенигүһөнәренүзләштерә.Чаллыбазарынакилепсәүдәитәләр,соңрак

ЧаллысәүдәгәрләреАстахиев,Батталовкаикмәкбиреп,аларкибетеннәнһәмбазарданкирәк
яраксатыпалабашлаганнар.

1912 елда Ташкичү авылында ике мең дисәтинә җир, 130 хуҗалык, ике мәчет булган.
Авылдаалтымулла,берничәбайяшәгәннәрһәмикекибетэшләгән.

1914елдаГерманияРәсәйгәкаршысугышбашлый.Ташкичүавылыннан30данартыкир
егетозатыла,шулайукатлардаалына.Сугышкаһаманирләрһәматларкитепторуаркасында,
иген игү, мал асрау кими. Тормыш авырая, ярлыларга аеруча авырга килә.Фронттан үлем
хәбәрләрекилептора.Авылхәтсезгенәкешеләренюгалта.

1918елдагражданнарсугышыбашлана.Ирегетләртагынсугышкаалына.Ташкичүавы
лыннаншулелда17–18яшеяңатулган22егетсугышкакитеп,аларныңикесегенәисәнсау
авылгакайта.

Октябрьреволюциясеннәнсоң,Советхөкүмәтекарарыбеләнүткәрелгәнхалыксаныналу
көненә,ягъни1920елның1гыйнварынаТашкичүавылындагы142хуҗалыктаяшәүче1024
кешеисәпкәалына.
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1921 елда, Идел буе районнарында көчле корылык булу аркасында, ачлык башлана.
Ташкичүавылындадабайтаккешетерлекләрен,сатарлыкәйберләренсатып,йортларынбикләп,
икмәклерайоннаргачыгыпкитәләр.Күбесеюлдабаргандатифтанүлә.Исәнкалганнарның
кайберләреавылгакиреәйләнепкайта.

Халык басудан алабута, агачтан бөре җыеп, җил тегермәнендә тарттырып, бар булган
терлекләренсуепашый.

Ачлыктанһәмтифтанбиккүпкешеүлгән,малтуардабеткән.Ташкичүдәбарытик30
башаткалган.Әммәавылсакланып,яшәвендәвамиткән.

АчлыктансоңСоветилендәгекүтәрелешТашкичүавылындадабашлана.Халыкныңтор
мышыалгакитә,малтуарсаныарта,йорткаралтыяңартыла.

1929елдаяңаукуелынавылбалаларыяңамәктәптәбашлыйлар.Авылхалкы,мәктәпкә
җыелып,радиотыңлый.Шулелдауккинокүрсәтүоештырыла.

1930елбашындаколхозлароештырубашлангач,Ташкичүавылында9хуҗалыктанторган
колхозтөзелә.Көзгәколхозгакерүчеләрсаны32гәҗитә.

1939елдаТашкичүколхозынаКрупскаяисемебирелә.
1940еллардатехникабеләнкоралланган,агротехниканыкиңкулланганКрупскаяколхозы

һәряктаналдабаручыбайһәмалдынгыхуҗалыкларрәтенәкерүгәирешә.
СоңгыеллардаколхозМусаҖәлилисемендәбула.
Халыкиҗадитырышхезмәтбеләншөгыльләнгәнвакытта,1941елның22июньиртәсендә

Германияхыянәтчелтөстәилебезгәһөҗүмбашлый.Авылларданшулуккөннейөзләрчәир
егетсугышкачыгыпкитә.Аларбеләнбергәатлардаалына.Улелдаүстерелгәнигенуңышын
җыепалухатынкыз,яшүсмерләрһәмкартагайларгакала.Уңышныңбайтакөлешекаряугач
җыепалына.Сугышелларындаколхоздахатынкызларга,яшүсмербалаларгабиккыеншарт
лардаэшләргәтурыкилә,күпэшләркулкөчебелән,үгезсыерларҗигепэшләнә.Язгыкөзге
пычракта,кышкысалкынбуранданачарөсбаштан,ачкарынгакөчҗитмәстәйавырхезмәт
башкаралар.Аларныңкүңелендә“Фронтөчен,дошманнытизрәкҗиңеп,җиңүкөненякынай
ту”дигәнизгемаксатбула.

Хатынкызларга оборона эшләрендә һәм урман кисү, агач ташуда да катнашырга туры
килә.

Сугышныңберенчекөннәреннәнсоңгыкөненәкадәрфронтлардан“Сезнеңкадерлеире
гезякиулыгызнемецилбасарларынакаршысугышып,батырларчаһәлакбулды”,–дипязыл
ганкайгылыхәбәрләркилептора.

Ташкичүавылыннан56кешеһәлакбула,28еавылгаисәнкайта.
АвылхалкыныңтормышынһәмкөнкүрешенСССРилендәбулгансәясиһәмикътисадива

кыйгаларданаерыпкарапбулмый.Шулеллардакешетабигатенәкаршыкиләторгансәясәтнең
бөтеначысынһәмхурлыгынавылхалкыүзҗилкәсендәтатый.Утызынчыеллардаавылның
эшлеклекешеләрен“кулак”дипсөргенгәҗибәрәләр.

Шулайда,татархалкынахасбулганэшсөючәнлек,тырышлыкөстенлекалган,авылхал
кыакныкараданаерабелгән.Моңабиккүпмисалларбар.Уйламыйчаяисәявызниятбелән
куелганкиртәләркаршылыкбулаалмаган.Халыкмилләтен,динен,телен,атабабаданкалган
горефгадәтләренсаклаган.Диннәнкөчләпчитләштерүһәмруслаштырусәясәтебарыпчык
маган.

Авылымхалкы“Карасөремэчендәизачигепятучыбермескенкешеләртөркемебулган”,
–дипәйтүһичтәдөресбулмас.Тормышдәвамиткән,халыкзамангаяраклашкан.Бөтенавыр
лыкларгатүзеп,авылдашларыбызкөнтөнэшләгәнһәмзуруңышларгаирешкән.

Авылдашларыбыз арасында фидакарь хезмәтләре өчен орден һәм медальләр, Мактау
кәгазьләре,кыйммәтлебүләкләрбеләнбүләкләнүчеләрбиккүп.Сугышһәмхезмәттәкүрсәткән
батырлыкларыөченбирелгәнорденмедальләрнехисапкаалып,авылдашларыбызныңисемле
гентөзергәкирәкиде.Улүлгәннәрөчентүгел,исәннәрөченкирәк.Бәлкияшьләрбезэшләп
өлгермәгәннәрнеэшләрләрдигәнөметбар.
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Бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, авылыбызда
мәчетбар.

Элек ике мәчет булган, әмма алар заман
фаҗигасендәисәнкалмаганнар:манараларкиселгән,
динтыелган–халыкнамазларны,гаетбәйрәмнәрен
яшеренеп,качыпбулсадасаклапкалган–Аллаһка
гыйбадәткылуданһичтуктамаган.

Халыкныңгорефгадәтләрендәавылымдаким
челексезсаклаганнар:уразатоту,ифтармәҗлесләре,
Коръән укыту, ислам йолалары буенча җирләү, 3
сен,7сен,40көнен,елынүткәрү,никахукыту,исем
кушуэлектә,хәзердәисламдинекушканчаүтәлгән.

Атаклы галимебез Ризаэтдин Фәхретдин мон
дый сүзләр язып калдырган: “Адәм баласына
үзенең кем икәнен, кайдан килеп, кая барачагын,
вәниөченяратылып,будөньядагомерсөргәнва
кытындайөрергәтиешлеюлын,үзеөченнәрсәза
рарлы, вә нинди эш файдалы икәнлеген белдерә
торган бердәнбер корал – Дин. Шуңа күрә адәм
баласы дингәюнәлергә һәм кодрәтеҗиткән кадәр
диннәнфайдаланырга,вәдиннеүзенәбердәнберюл

күрсәтүче,вәдәлилитепшуңасарылырга,вәаннанаерылмаскатиеш,әлбәттә,тиеш.Аннан
аерылудәрәҗәсендәзыянвәрисвайлыкбулумөмкинтүгел”.Әйтәсесүземкатлаулытүгел.Бу
дөньядаүзеңәһәмкешеләргәберазгынабулсадафайдалыкешебуласыңкилсә,исламдинен
тот,чөнкиулкешегәзарарлыюлданкитәргәирекбирми.Үзеңуйлапкара:будөньядаАллага
да,бәндәгәдәяраксызбулыпяшәүһәмүлү–ниндихурлык!

Өстәлендә бер валчык ипи, бер чеметем тоз да булмаган заманнан, бүгенге тук, матур
тормышныкүргәнһәмшуңаирешүөченүзөлешенкерткәнкеше–АллаһныңБарлыгынһәм
Берлегенинкяритәалмый.

КүренеклетарихчыгалимебезШиһабетдинМәрҗанитарихны“Хикмәтләрдиңгезенәчум
гантормышмәктәбе,үткәннәрнетаныпбелүчыганагы”,–дипязыпкалдырган.Борынгыбаба
ларыбыз“Гасырлардан–дәверләргә,дәверләрдәнмәңгелеккәбертуктаусызвакытдәрьясыага,
әүткәннәртарихбитләрендәкала”,–дигән.Безәбибабаларыбыз,әтиәниләребезэшендәвам
итүчеләр.Татар–хезмәтсөючән,әдәпле,диниһәммәгърифәтлехалык.Бездәнсоңгыбуынкем
балаларыбулуларынбелепяшәсен–тарихшуныңөченкирәк.

Индеәйтепүткәнчә,борынгывакытларданбирлебезнеңавылдахалыкдинлебулган.
Әнкәмнең әнкәсеМөкаддәрә әбиИске Абдул авылыннан килен булып төшкән, тегүче

һөнәренәөйрәнгән,авылныңзыялы,гыйлемлекешеләреннәнбулган.Намазуразасынкалдыр
маган,Ташкичүдәкүпелларабыстайхезмәтенүтәгән.1951елдаәбиүлгәннәнсоң,30еллап
абыстайбулыпаныңкиленеДөрлеҗинанапаторган.

БезәтиебезнеңәнкәсеНурыйфатыймаәбибеләнүстек.Улданамазукый,уразатотаиде.
ӘбиянынакичутырыргакүршеФатыймаапакерә,аларКоръәнукыйлар,безтыңлапутыра
идек.

БезнеңнәселебездәнХөснуллаулыӘзһәрабыйМотыгуллинүзедәдиннекамилбелеп,на
мазукып,уразатотыпяшәгән,балаларынадаөйрәтепкалдырган.Әбибабалары,әтиәниләре
дәгомербуеАллаһнызурлапяшәгәннәр.

ӘтиемнеңәнкәсеягыннанбезгәтугантиешлебулганХәнифәапабеләнМиргасимабый
үзләренеңтуганнигезләренәавылгакайтып,соңгыеллардаавылдадинебезнеторгызуэшендә
зурхезмәткуйдылар,Миргасимабыймуллавазифасынүтәде,Хәнифәапахатынкызларны,
балаларнынамаз укырга, гарәп әлифбасын үзләштерергә ярдәмитте.ҮзләреКазанда дини
белемалганнар.
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Хөснетдинбабайныңнәселшәҗәрәсе
Нәселебезнең шәҗәрәсе әле архивларда өйрәнелмәгән, хәлемнән килгәнчә, мин

нәселебезнебарлап,языпкалдырырганиятләдем.
Без бишенче буын, оныкларыбызҗиденче буын.Бабайлар турындамәгълүматны апам

Гөлсинәәзерләште.
БезнеңәтиебезнеңнәселеХөснетдинбабайданбашлана.Улмуллабулган,Шәрифәәби

абыстайбулган.Аныңулы–Мотыйгуллабабай,аныңулы–Заһидуллабабай,аныңулыбезнең
әтиебезХәкимулла.Кызганычкакаршыбабайлартурындамәгълүматюк,әлеархивларбелән
эшлигенәбашладык.

ӘтиебезяшьчагындаФЗО*дигәнҗирдәукыпкайткан.Авылдаозакелларбригадирбу
лыпэшләгән,аннансоңфермамөдиреитепкуйганнар.Ул70яшенәхәтлехезмәттә,хөрмәттә
булды.

Әтиебезбиктырыш,эшсөючәнгадел,дөрескеше,эшләгәнэшенҗиренәҗиткерепбаш
каручы–“Эшләгәнэшегезчиккәнефәккебекбулсын”,–дипәйтәидебезгә.

ӘниебезМөһәллиләГыймазетдинкызыбиктыйнак,сабырхолыклыханым–заманының
бөтенавырлыгынүзҗилкәсендәкүтәргән:уразакилешуракурган, ашлыкамбаргакергәч,
җилләтепкиптерүләрдәаларөстенәтөшкәнһ.б.һ.б.

Гаиләсендәунбала:бишбаланыңәтисесугыштанкайтмаганнансоң,әнкәйәтиебезбелән
яңагаиләкоргач,яңаданбишбаладөньягакилә.Икебалабикяшьлиүлепкитә.Без–исәнкал
гансигезбала,ятимлекнесизмичә,тату,матургаиләбулыпяшибез,Аллаһкашөкер.Буюллар
сабырлыкияләре–әткәйһәмәнкәйнеңрухларынадогабулыпбарсаиде,йәәРабби!

Без дә, исән булган балалар, барыбыз даИсламдинефарызларынкамил үтәргә тыры
шабыз.ТормышиптәшемГомәрдә,кызыбызӘлфиядә,улыбызРишат,киленебезРуфиядә
намазда.ОныгыбызАбдулкәримКоръәннең8парәсеняттанбелә(14яшь).9оныгыбызбар,
Аллаһкашөкер,исәнсаубулсыннар,динебездәнаерылмасыннар.

2012елдабез,Аллаһныңрәхмәтебелән,зурбәхеткәирештек:АллаһТәгаләнеңәмерен
үтәп,хаҗгамәлләренбашкарырга,изгеҗирләрдәгыйбадәткылырганасыйпбулды.

2014 елдаРамазан аендаИзгеМәккәшәһәрендәураза тотыпкайтыргаданасыйпитте
АллаһТәгалә.Кабулгамәлләрдәнбулсаиде,әәмиин.

2011елдамәдрәсәнетәмамладымһәмалганбелемемнебашкаларгаҗиткерергәтырышам
–соңгы15елэчендәбаштаүземукыдымһәмякшәмбедәресләрендәукытам.

АллаһТәгаләгәбарчабиргәннигъмәтләре,рәхмәтләре,биргәнсәламәтлекләреөченчик
сезшөкранакыламын.АлдагыкөннәрдәдәҮзенеңкушканнарынүтәп,тыйганнарыннантые
лыпяшәп,Үзенеңрәхмәтенәирешергә,Аныңкаршынаяктыйөзбеләнкилепбасарганасыйп
итсәиде,әәмиин.

*Фабричнозаводскоеобучение.
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ӘзһәрабыйМотыйгуллинүзенеңкитабында“ветераннарданяшьләргә”дигәнмөрәҗәгать
яза.Буязмададааныңберөлешентәкъдимитәм,чөнкиулуйланыргаэтәргечбирә:

“Яшьләргәветераннармөрәҗәгате.
Без сезгә әбибабаларыбыз, әтиәниләрегез исеменнән мөрәҗәгать итәбез!
Илебездә бүген тынычиҗади тормыш тантана итә, тормышыбыз бай, культуралы, 

тагы да гүзәлрәк була бара. Сезнең яхшы тормышта яшәп, яңа якты мәктәп классларында 
белем алып яшәвегезгә без нык шатланабыз.

Кешелекнең явыз дошманы аракытәмәкедән сак булыгыз. Гомер юлыгызда һәрвакыт 
әтиниләрегезнең якын ярдәмчесе булыгыз.

Кешеләр булдырган байлыктан тулы һәм гадел файдаланыгыз. Сезнең тырышып укуы
гыз, хезмәтне яратуыгыз, киләчәк тормышыгызны бәхетле итәчәк.

Тормыш тоткасы – икмәкне хөрмәт итегез, саклагыз, әрәм итүләргә юл куймагыз. Ту
ган авылыгызны, Ватанны яратыгыз, намуслы хезмәтегез белән бизәгез. Әтиәниләрегезнең 
йөзендә һәрвакыт елмаюлары балкып торсын.

Без, ветераннар, сезнең әбибабаларыгызның гадел, авыр, фидакарь хезмәтләренә, 
көрәш юлларына тап төшермәвегезне, аларны ихтирам белән искә алуыгызны сорыйбыз. 
Сезнең һәрвакыт намуслы, бәхетле, сәламәт булуыгызны телибез. Үткәннәрне үпкәләтмәгез, 
киләчәкне үртәмәгез!

Аллаһның Барлыгын, Берлеген онытмагыз!
Муса Җәлил исемендәге колхоз Ветераннар советы,

15март,1980ел”.
Бумөрәҗәгать–бүгендәактуаль!

Файдаланылганчыганаклар
1.Өлкәннәрдәнязыпалынганистәлекләр.
2.ӘзһәрМотыйгуллин“Ташкичүавылытарихы”китабыннан.

Авылкүренешләре.1972еллар
ФотосурәтләрГалияГимаева-Нургалиева

архивыннан



112



113

ЭЧТӘЛЕК

ТатарстанҗөмһүриятенеңЧулманбуетөбәгеказые,имамхатыйб,ЯрЧаллышәһәренең

«Акмәчет»мөселманмәдрәсәседиректорыШәйхевәлиевРөстәмШәйхразыйулыныңсәламләүсүзе .......,....3

Семинардачыгышясаучылар...........................................................................................................................................5

АликайбабайшәҗәрәсеАбдунагимоваМ.Н.Башкортстан,СтәрлебашрайоныУчуганӘсәнавылы.................7

ГаниевларныңнәселшәҗәрәсеАсыловаД.Г. 

Татарстан, Актаныш районы Яңа Богады авылы .......................................................................................... 9

КазанартындагыӘтнәтөбәгенеңКышлауавылыурамнарытарихыГалиеваӘ.Г................................................1 4

Сәгъдиевлар шәҗәрәсе Галиева Ә.Г. ..................................................................................................................... 18

Газизовлар нәселе шәҗәрәсе Ганиева И. Г. Башкортстан, Стәрлетамак районы Аллагуват авылы ............. 21

Биклән авылы тарихы Гәрәева Р.Ш.Татарстан, Биклән авылы ........................................................................ 26

Тирәндәулнәселтамырлары…ГыйльметдиноваФ.Г.Башкортстан,ИскеБикмәтавылыБорайрайоны....30

Чал тарихлы Якшембәт Губаева Р. З. Башкортстан, Яңа Бикмәт авылы Борай районы ............................... 33

Галимовларның гаилә тарихы Зиатдинова А. Г. Татарстан, Әлмәт районы Кызыл Көч авылы ................. 37

АчтымхәтеркапчыгынКорбановаМ.Р.  Башкортстан, Чакмагыш районы, Яңа Мортаза авылы ............... 39

Иске Иркәнәш авылы тарихы Марискина Л. Ф. Татарстан, Минзәлә районы ................................... 44

СәлимгәрәйләрнәселеһәмаларныңӘгерҗетөбәгендәдинүсешенә

керткәнөлешеМөхәмәтоваМ.РТатарстан,Әгерҗерайоны,Чишмәавылы....................................................51

ЧаллыавылларытарихыНасыйбуллинаГ.Л.Татарстан,Әлкирайоны,ИскеЧаллыавылы..............................57

АктанышрайоныТүкеавылыннанНәбиуллабабай(Мөсәпбихаәбекәйнеңбабасы)нәселенеңшәҗәрәсе

НуруллинаН.Л. Татарстан,Тукай районы, Боерган авылы ................................................................................. 59

Кычытканлы авылы тарихы Рәхимҗанова Р. В. Татарстан, Нурлат районы ............................................. 64

БорынгыТубылгыТаушәһәрлегетарихыСабитоваН.Н.Татарстан,ЯңаЧишмәрайоны,ТубылгыТау......68

Бөрбаш авылы тарихы СафинаМ.А.Татарстан, Балтач районыБөрбаш авылы ............................................ 70

Габдрахман кызы Сәгъдәтбану шәҗәрәсе ................................................................................................................ 71

ӘтиемМусаулыӘгъләмҗанның(1909–1980)нәселшәҗәрәсе..............................................................................72

Җуашай–ЗарипҗанбабайшәҗәрәсеФәрхетдиноваР.Ф.Татарстан,Сарманрайоны,ТатарКарамалысыавылы.75

ТарихимирасбулганнәселтамырларыныңрухиәхлакыйәһәмиятеХәбибуллинаЛ.К.

Татарстан,Азнакайрайоны,Карамалыавылымисалында.....................................................,................................79

АлексеевскийрайоныТүбәнТигәнәлеавылытарихыһәмбуыннарбәйләнешеХалитоваГ.Г.Татарстан........82

ЗәйрайоныһәмБураКиртәавылыныңкыскачатарихыХәйретдиноваС.Г..,,,,,,................................................88

Зәй төбәгендә һәм БураКиртә авылында якты эз калдырган шәхесләр ......................................................... 93

Кашшафмулланәселешәҗәрәсе ................................................................................................................................ 96

ИскеКотлемәтавылыегете,әтиемФәттахГыйләҗулы–чынмөселманүрнәгеЧеканинаТ.Ф.

Оренбург өлкәсе, Матвеевка районы, Иске Котлемәт авылы ........................................................................ 102

Мөхәммәтшәрипнең нәселшәҗәрәсе ШагалиеваЛ.Д. Татарстан,Мөслим районы,Исәнсеф авылы .........104

Туган авылым Ташкичү турында истәлекләрЯруллина Ә. Х.Татарстан, Тукай районы  ........................... 107

Хөснетдин бабайның нәсел шәҗәрәсе .................................................................................................................. 110

Эчтәлек ......................................................................................................................................................................... 113



114

Историкопопулярноеиздание

«РОДОВЫЕКОРНИИ
ИСТОРИЯКРАЯ

ВДУХОВНЫХТРАДИЦИЯХ
ТАТАРСКОГОНАРОДА»

Нататарскомязыке

Хәйретдинова-КарюковаСанияГыйльмуллакызы

Тарихипопулярбасма

«ТАТАРХАЛКЫНЫҢ
РУХИТРАДИЦИЯЛӘРЕНДӘ

НӘСЕЛТАМЫРЛАРЫ,ШӘҖӘРӘЛӘР
ҺӘМТӨБӘКТАРИХЫ»

ТөзүчесеС. Хәйретдинова
КомпьютердаҗыючыХ. Гатауллина
КомпьютердабиткәсалучыР. Таирова

КорректорыС. Хәйретдинова

Тиражы220данә

«Акмәчет»типографиясендәбасылды

ЯрЧаллышәһәре,ТатарстанРеспубликасы

2021ел


