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СОРАМАН ШӘЖӘРӘЛӘРЕ 

З.Г. Ҡәләмова 

 

Ғәбделбарый Ғәйфулла улының шәжәрә өйрәтергә тырышҡаны 

тураһында 

 Шәжәрә тураһында һөйләр алдынан, Сораман ауылына килен 

булып төшкәс тә, ата — олатайҙар тарихына бәйле хәл 

тураһында иҫкә алып үтмәксемен. 1973 йылдар тирәһе. 

Ҡабалан-ҡарһалан эшемә ашығып, мәктәпкә китеп барамын. 

Шул мәл күрше өйҙөң эскәмйәһендә ял итеп ултырған 

Ғәбделбарый ҡайны ҡулы менән иҙәп, мине үҙ янына саҡыра: 

«Килен, саҡ ҡына туҡта әле, мин һиңә ят кеше түгел... 

Иҫәнлек-һаулыҡ һорашҡас та, ниәтем тиҙ генә юлымды дауам 

итеү. Әммә, ил ҡартының һуңғы һүҙҙәре мине һиҫкәндермәй 

ҡалмай: «Килен, һинең ике балаң була: береһе Ғәйфулла, 

икенсеһе -Сәрбиямал, тигәс, нисек шып туҡтамайһың. Ә уға шул 

ғына кәрәк. Һынсы, минең торошто тойомлап, әйтәһе һүҙен 

йәнә оҙайтмаҡсы: -Малайыңдан беҙҙең зат-зәүер, ә ҡыҙ яғынан 

Алтынбай аҡайҙың быуыны таралған...  Минең башыма яңы 

барып етте баҡтиһәң, ул шул рәүешле, үткән-сүткән күҙ күргән 

кешеләренә уларҙың ете быуындары тураһында мәғлүмәт 

бирергә маташа ине. «Эх, тиеп уйлайым күңелдән генә, ваҡыт 

булып, уның һөйләгәндәрен тулыһынса яҙып алырға ине. Юғиһә, 
атайҙың боронғо ҡомартылар тураһында һөйләгәндәренә ҡолаҡ 

һалып, шәжәрәләрҙең аҙмы-күпме әһәмиәтен аңлап үҫкән 

балаларҙың береһе мен дә... Ваҡыт яғы тығыҙыраҡ шул...   

Ашыҡҡанымды шәйләгәс, йәштәрҙе үҙенең фекерен һанға 

һуҡмауҙа ғәйепләгән тонда, үкенес белдереп, уфтанып ултырып 

ҡалды... Ул саҡтарҙан бирле хәтһеҙ ваҡыт үтте. Инде үҙемдең 

дә балалар буй еткерҙе. Беҙҙең быуынға ла шәжәрәләрҙе өйрәнеү 
ихтыяжы килеп тыуҙы.  Бынан ҡырҡ йылдар самаһы элек 

ябай ауыл ҡартының биргән мәғлүмәттәре ысындан да, Өфө 

Үҙәк дәүләт архивында һаҡланған документтарҙа яҙылғандар 

менән тап килә. Уларҙы өйрәнеү, тикшереү байтаҡ ваҡытты 

алды. Һөҙөмтәлә, төрлө йыл йылдарҙағы сығанаҡтарҙан һайлап, 

быуындар бәйләнешен бер тәртипкә килтерергә насип булды. 

Бөгөн килеп мәрхүм Ғәбделбарый ҡайны кеүек, «килен, йә иһә 
улым, һинең ике балаң була... тип үткән-сүткәндәрҙе 
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албырғатмаһам да, һүҙҙәр береккәндә, барыбер шәжәрә 
тураһында һүҙ ҡуҙғатҡылайым.   Ҡыҙыҡһыныусылар иғтибарына 

хәҙер үҙем төҙөгән шәжәрәләрҙе тәҡдим итәмен.  

«Таҙҙар» аймағының ата-бабалары хаҡында 

 1834 йылдағы ревизия сығанаҡтарында «таҙҙар « аймағының 

ата-бабалары хаҡында бына ниндәй белешмәләр бирелә: 
Алиулла (моғайын, Ғәлиулла булғандыр,) уның улы Яхъя.(1746-

1818). Ишбулды, Ҡыҙрас, Әсәтулла, Ильяс- барлығы дүрт улан 

Яхъяның малайҙары, тип яҙылған Хәҙер уларҙың һәр береһенән 

таралған тоҡомдаштарҙы барлайыҡ. Яхъя улы Ишбулдин 

Аптыкайҙан Хужиндар сылбыры таралған. Ҡыҙрастың 

Фәтҡулла, Ниғәмәтулла атлы ике уланы һәм Фазила исемле 

ҡыҙының исеме күрһәтелгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Ҡыҙрастан 

ниндәй быуын таралғаны билдәһеҙ. Яхъя улының өсөнсөһө 

Әсәтулла. Унан Хәйруллиндар тармағы киткән. Яхъяның тәүге 

уланы Ильясҡа 1834 йылда 43 йәш, тиелгән. Уның Байрамбикә 
исемле ҡатынына ҡырҡ, ҡыҙҙары Алмабикәгә ете йәш, тип 

бирелгән. 

 Артабанғы эҙләнеүҙәргә яуапты 1859 йылдағы документтан 

табабыҙ. 53- сө һан аҫтында Илъяс Яхиндың уландарының 

береһе Сәйфулланың вафат булыуы тураһында әйтелә. Икенсе 

улы Һибәтуллаға 22, Камалетдинға 14 йәш, тип бирелә. 
Һибәтулла улы Ғәйфулла һәм уның йәмәғәте Хәбибзада 

Сәхәүетдин ҡыҙынан тыуған быуын вәкилдәре хәҙерге көндәрҙә 
Ғәйфуллиндар, Ибатуллиндар фамилияһын йөрөтә.  

Илъяс улы Камалетдиндан- бөгөнгө көндәрҙә Сораман 

ауылындағы Камаловтар шулай уҡ, Уральск ҡасабаһында, 

Килмәк ауылында йәшәүсе Марат Камаловтарҙың зат-зәүере 

таралған. Ғәйфулланың бер туған һеңлеһе 17 йәшлек 

Сәрбийыһанды үҙенән байтаҡ оло иргә, «Бүреләр «аймағы вәкиле 

-Ҡотлоғәлләмгә йәрәшәләр. Ошо хаҡтағы документ «О браке» 

тигән бүлектә күрһәтелә. Яҙма нисек яҙылған, шул килеш 

бирелә.  

 «1900 йылда Илъяс улы Һибәтулланың 17 йәшлек ҡыҙы 

Сәрбийыһанды шул уҡ Сораман ауылының Ғәбдерәшит улы, 42 

йәшлек Ҡотлоғәләмгә (уның йәше дөрөҫ күрһәтелмәгән. Сөнки 

1859 йылдағы ревизияла 9 йәш, тип бирелгәс, Ҡотлоғәләм 1850 

йылда тыуған булып сыға). Ҡотлоғәләмгә йәрәшеү тураһында. 

(уның ҡатыны Хәбирә вафат булып ҡалған була). Шаһиттар: 
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ҡыҙ атаһы, кейәү үҙе. Хәйрулла Әсәтулла улы, Юлмөхәмәт 

Әлмөхәмәт улы. Ҡотлоғәләм менән Сәрбийыһан никахынан 

Ҡәләмовтар быуыны тар маҡланған.  

Ибатуллиндар нәҫеле 

 Уларҙың шәжәрәһе: Алиулла-Яхъя-Илъяс-Һибәтулла-Ғәйфулла. 

Ғәйфулла олатай ауылда урта хәллеләр иҫәбендә йөрөгән. 

Айырыуса, йылҡы малын үрсетеүҙе хуп күргән. 90 баштан ашҡан 

малҡайҙарын ҡарау өсөн, ул хужалығына мах сус хеҙмәтселәр 

яллаған. Һибәтулла улы Ғәйфулланың балалары: Ҡунаҡбай, 

Мәрйәм, Өмөкамал, Мәрүә, Сөләймән Ғәбделбарый. 

 Ә хәҙер Һибәтулла улы Ғәйфулла олатайҙан таралған 

быуындарҙы барлайыҡ. Уның Сәнсәр ауылына төшкән Мәрйәм 

тигән ҡыҙынан донъяға килгән Әҡлимә Көсөк ауылы егете 

Мәүлитбай Һөнәрғолов менән ғаилә ҡора. Уларҙың балалары: 

Мәүлитйән Фәнил, Йәмил, Ирек. Ғадила апайҙың әйтеүенсә, 
Әҡлимә иренең тәүге никахынан тыуған Сәғиҙәне лә тәрбиләй. 

Өмөкамал да шул уҡ Көсөк ауылынан Мортазин Ғайса ға кейәүгә 
сыға. Уларҙың ике уланы була. Ынйыҡай Юлай ҡыҙының 

һөйләүенсә, олоһо Сибай 1924 йылда донъяға килгән. Ул 1942 

йылда фронтта башын һалған. Юлай Мортазин минең атайым 

була, -ти Ынйыҡай. Ул 1926 йылда тыуған. Фронтҡа китеү өсөн 

фамилияһын алыштыра-Ғайсин. Свердловскиҙа артиллеристар 

курсын тамамлағас та, 17 йәшендә Белоруссия фронтына эләгә.  

19 йәшендә яу ҡырынан әйләнеп ҡайта. 1950 йылда Кәкүк ауылы 

ҡыҙы Фәүзиәгә, беҙҙең әсәйгә өйләнә. Атайыбыҙҙың Кәкүк 

ауылында Салауат исемле улы (уның ҡыҙы Ғүмәрова Лилиә 
Салауатовна), Ҡоҙашта ла бер ҡыҙы барлығы тураһында һуңлап 

ҡына белдек. Үҙебеҙгә килгәндә инде, ғаилә хәлдәре ҡат 

марлашыу сәбәпле, беҙ унан айырым йәшәнек. Атайыбыҙ 
ғүмеренең һуңғы йылдарында алып һатарлыҡ эше менән 

шөғөлләнде. Велосипед, мотоцикл менән халыҡҡа көнкүреш 

әйберҙәре ташып һата. Ул 1982 йылда, 56 йәшендә вафат 

булған.  Ағай-эне сылбыры тураһында һүҙҙе Ғәбделбарый ҡыҙы 

Ғадила апай дауам итә: Ғәйфулла улы Сөләймән Ғәлиәхмәр 

ауылы һылыуы Васбиямалға өйләнә. Шофёр булып эшләй. 

Йәшәгән төйәктәре Миндәк ҡасабаһы. Уларҙың дүрт балалары 

донъяға килә. Гөлсара, Ирек, Сания.   

Ғәйфулла ҡыҙы Мәрүә тураһында уның килене, Ғайса ҡыҙы Әнүзә 
хәбәрҙар. Уның хәтерләүе буйынса, ҡәйнәһе Мәрүә Рәсүл ауылы 
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егете Фәйзулла Шәмиғолов менән яҙмышын бәйләй. Иренең әсәһе 

Әсмә Муса Мортазиндың ҡатыны менән туғандар. Муса 

Мортазин үҙенең күсере итеп йөрөткән өсөн генә, ҡайныһы ике 

мәртәбә репрессияға дусар ителә. 1956 йылда ғына аҡлана. 

Мәрүә, Фәйзулланың балалары: Фәтих, Фәрмүт, Фәрит, Үзбәк, 

Мәнфүсә.   

Ғәйфулла улы Ҡунаҡбай оло яу ҡырында башын һалған. Уның 

кәләше Әсмә йәш кенә көйөнсә тол ҡалған. Тап йырҙа 

әйтелгәнсә, ағай үлеп еңгә ҡалһа, ебәрмәйбеҙ яттарға, тигән 

кеүек, Ғәбделбарый олатайҙы еңгәһенә өйләндерәләр. Был 

никахтан ике бала Нәдип, Ҡайма тыуа.  Ҡайма апай иҫән 

саҡта, уның менән күрешеп, яҡынданыраҡ танышыу ниәтен дә, 
мин ул йәшәгән йорттоң ишеген ҡаҡтым. Үҙенең 

ҡыйырһытылған йәшлеге тураһында илай- илай бәйән иткәйне 

ул. Илебеҙ өсөн ауыр һуғыш йылдарында йәш кенә ҡыҙ балаларҙы 

ла йәлләп тормай, сплавҡа, күренгә ҡыуҙылар. Унда берәүгә лә 
еңел түгел. Өҫтәүенә, ҡайһы берәүҙәр вазифаларынан 

файҙаланып, ҡатын-ҡыҙға көн күрһәтмәй. Шул хәлдәрҙе ишетә-
белә йөрөгән атайым, ҡыҙы өсөн ҡулайлыраҡ юл һайлай: үҙемдән 

байтаҡ оло кешегә мине кейәүгә бирҙе. Шөкөр, былай насар 

йәшәмәнек Биш бала үҫтерҙек: Урал, Иршат, Айрат, Рәйсә, 
Марат. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөнгө көндәрҙә уларҙың иҫән 

ҡалған ике балалары: Рәйсәләре Өфө ҡалаһында, ә Мараттары 

Уральскиҙа йәшәйҙәр.   

Ибатуллин Нәдип Ишкен ауылындағы Әшрәф ҡыҙы Нәжибәгә 
өйләнә. Шуға иғтибар итеү мөһим: ирле-ҡатынлы оло йәштә 
булыуҙарына ҡарамаҫтан, бер-беренә булған хистәрен 

һүрелтмәй, уны ҡәҙерләй ҡәҙерләй белделәр. Мәҫәлән, Нәдип 

ҡайнаға йыш ҡына яҙ көндәрендә хәләленә хуш еҫле муйыл 

сәскәләре бүләк итә ине. Нәжибә килене менән ҡайны, ҡәйнә 
яҡындан аралаштылар. Туй -фәлән булыр алды нан да ҡәйнәм 

гелән улар менән кәңәшләшә торған булған.   

Нәжибә еңгә, Нәдип ҡайнаға ла йор һүҙле парҙар булараҡ, ул 

саҡтарҙа йыш үткәрелгән мәжлестәрҙең күрке һаналғандар.  

Еңгә таҡмаҡтар оҫтаһы булһа, 

Нәдип ҡайнаға «Порт Артур», 

«Элмәлек» кеүек йырҙарын һуҙа. 
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Уның, бөтә ҡунаҡтарҙы ауыҙына ҡаратып, шиғырҙар ҙа 

һөйләгәненә үҙем дә шаһит. 

...Ашайыҡ, эсәйек, уйнайыҡ-көләйек, 

Советтар Союзы булғанда... 

Уның йәнә бер шиғыры иҫтә ҡалған.    Әкиәттәге ике бала 

төҫлө,   йөрөгән инек гелән бергәләп.   Бер-беребеҙҙе ҡыуа-

ҡыуа, ағас баштарынан үрмәләп.  Был һоҡланғыс пар 

Мөхәмәт, Клара, Мирсат, Алмас, Ильяс атлы егеттәр 

үҫтерҙеләр. Оло улдары Мөхәмәткә улар ҙур өмөт бағланылар. 

Институт тамамлап, яңы ғына мәктәпкә эшкә урынлашҡан 

улы, килене Рәсилә янында ҡунаҡ булып ҡайтҡандарына 

ҡыуанып, уларҙың исемдәрен ҡабат-ҡабат телгә алырҙар ине.  

Ғүмер -аҡҡан һыу менән бер. Ҡасандыр телдәренән төшөрмәгән 

Мөхәмәт Нәдип улы хәҙер үҙе олатай ҡорона кергән: ҡатыны 

Рәсилә менән икәүләп Вадим атлы улан, Гөлнара, Гүзәл исемле 

ҡыҙҙар үҫтерҙеләр.  Тормош үкенестәрһеҙ ҙә булмай шул: 

район-ҡаланың мәғариф бүлегендә эшләгән Рәсилә Ғәли ҡыҙынәң 

да йәненең баҡыйлыҡҡа күскәненә байтаҡ ваҡыт үтте.   

Нәдип ҡайнаға, Нәжибә еңгәнең икенсе улдары Мирсаттың 

ғаиләһе Уральск ҡасабаһында төпләнгән. Ҡатыны Зөләйхә менән 

Гөлназ, Рифат тигән балаларҙы аяҡҡа баҫтырҙылар.   

Нәдип улы Алмастың ике ир , ике ҡыҙ балаһы бар: Илъяс кәләше 

Розалия ме нән Рәфил, Илһам атлы балалар тәрбиәләй. 

Учалыла йәшәгән Әлбинә лә өс бала әсәһе. Земфира ла 

тормошта. Әйткәндәй, Земфираны бәләкәй саҡтан Алмастың 

ике туған апаһының улы Марат, уның кәләше Фәрзәнә 
тәрбиәләп аяҡҡа баҫтырҙы. Алмас улы Илдус әлегә өйләнмәгән.  

Әҙәм балаһы күрәсәген күрмәйенсә гүргә инмәҫ, тигән халыҡ 

әйтеме Нәдип ағайҙың ҡыҙына, төпсөк улы Илъяс мәрхүмгә 
ҡарата төбәп әйтелгән кеүек. Клараның да, шулай уҡ армия 

сафынан иҫән-һау ҡайтып, тыуған тупрағына аяҡ баҫҡан 

Илъястың да ғүмергенәһе үҙ ауылында фажиғә ле осланыр, кем 

генә уйлаһын.    

Ғәйфуллиндар 

Ғәйфулла улы Ғәбделбарыйҙың икенсе йәмәғәте Камиланан 

барлығы туғыҙ бала донъя күрә. Бөгөнгө көндәрҙә уларҙың өс 
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балаһы ғына иҫән-һау.Уларҙың береһе Ғадила апай ата-әсәһе 

тураһында күңел төпкөлөндә һаҡлаған яҡты иҫтәлектәре менән 

ихлас уртаҡлашты:  Әсәйебеҙ донъяның әсе- сөсөһөн йәшләй 

татыған, ә атайыбыҙ, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны булараҡ 

та, балаларына тәүсиратта хеҙмәт тәр биәһе өлгөһөн биреүҙе 

ҡуйҙылар. Элегерәк, беҙ бәләкәй саҡтарҙа, ауылда яҙғы сәсеү 
тамамланыу менән оло эш атҡарыла килде. Барса халыҡ, оло-

кесеһе, бигерәк тә, ауыл ҡарттары, аттарын егеп, урман 

араһын, йылға буйҙарын, баҫыу ситтәрен таҙартыу эшенә 
йәлеп ителделәр. Үкенескә ҡаршы, хәҙерге көндә үткәрелгән 

өмәләр элеккеләрҙән күпкә ҡалыша. Ат арбаһына тейәп, 

урмандан алып ҡайтылған ҡоро-һары, дүңгәк беҙгә байтаҡҡа 

етә. Ә иң мөһиме- таҙарынғандан аҙаҡ, бар тәбиғәт, әҙәм ба 

балаһына рәхмәт белдерергә теләгәндәй, хушланып ҡала. Сөнки 

ул замандарҙа ҡышҡылыҡҡа йәйҙән әрҙәнә әҙерләү тигән нәмә юҡ 

ине. Унан һуң, йәй буйы йәшелсә үҫтереү ҙә бала-саға 

яуаплылығында.  

Йылғанан көйәнтәләп һыу ташып, баҡса тәрбиәләүҙең 

ыҙалыҡтарын татыһаҡ та, ата-әсәйҙең беҙҙе эш культында 

тәрбиәләгәненә рәхмәттәр генә уҡыйбыҙ. Шуға күрәмелер, 

бәшмәк, кәбеҫтә тоҙлау серҙәренә йәштән күнегеп үҫтек. Ошо 

йәше мә ҡарамай, минең үҙемдең йыл һайын йәшелсә, емеш-еләк 

үҫтереү ғәҙәте ана ҡайҙан килә. Эйе, хаҡ һүҙҙәргә ни әйтәһең. 

Атанан күргән уҡ юнған, әсәнән күргән-тун бескән тип, халыҡ 

юҡҡа әйткән тиһеңме. Атаһы йырға маһир, өҙҙөрә баҫып бейеүе 

менән дә алдырған. Уның килене Рәмилә Айытбай ҡыҙының 

хәтерләүенсә, ҡайныһы радио аша ағылған дәртле бейеү 
көйҙәрен ишеткәндә лә, бейемәйенсә түҙеп тора алмаған.  

Шулай бер иртәнсәк, дәртһеҙҙәрҙең дә йөрәктәрен лә 
дәртләндергес бейеү көйҙәре яңғырауға, ҡайныһы йоҡлап ятҡан 

еренән ҡапыл ырғып тора. Солидол менән майлап ҡуйылған 

кирза итеген йәһәт кенә кейә лә, аҡ күлдәк – ыштандан килеш, 

тыпырҙатып бейеп, йәш киленен аптырауға ҡалдыра. 

Килененең ғәжәпләнгән ҡарашын тойған ҡайныһы уға: «Көй әрәм 

була бит, нисек түҙеп тормаҡ кәрәк, тип яуаплаған.  Ғадила 

апай ҙа атаһы юлын ҡыуа. Моңло йырҙары менән халыҡ күңелен 

арбай. «Ләйсән» ансамбленең әүҙем бейеүсеһе булараҡ, сәхнәнән 

төш мәй. Хатта, сит илдә лә сығыш яһап ҡайтыу бәхетенә 
ирешә. Йыр-моң эйәһе яҙмышын да үҙе ише менән бәйләй.  

Ауылдың бына тигән гармунсы егете Вилдан менән менән 

ҡауыша. Биш балаға тейешле тәрбиә биреп, уларҙы аяҡҡа 
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баҫтырҙылар Рәйел ғаиләһе менән тыуған ауылында төпләнде. 

Уның улы Рәнис Өфөлә аграр университетта белем ала. Зат-

зәүеренә тартып, Рәнис тә сәнғәткә битараф түгел. Үҙе нең 

ансамбле Шәһиҙә, Фәһим Учалы ҡалаһында йәшәй ҙәр. Ата-әсәһен 

онотолғоһоҙ ҡайғыларға һалып, йәш кенә килеш Рәфистең, 

бынан биш йыл элек, Фәһимдең дә гүр эйәһе булып ҡалыуҙары, 

шулай ҙа, үкенесле.  Оя төбө- төпсөктәре Фәйез барыһынан да 

уҙҙырҙы: ул Өфө ҡалаһында, сәнғәт академияһында 

студенттарға белем бирә.   

Ҡасандыр уның Ғәбделбарый олатаһы ла ҡурайҙа һыҙҙырған. 

Ҡыҙыңҡырап ал ған мәлдәрендә мәжлестәрҙә боронғо йырҙарын 

да һуҙған:  

Ай-һай ғына егеттең, ай зирәге, 

уйлағаны донъя кәрәге. 

Донъя кәрәктәрен уйлай-уйлай, 

баҫыла бара дәртле йөрәге. 

Бар ине лә минең шәп саҡтарым, 

Бар ине лә саптар аттарым. 

Үтеп кенә китте егет саҡтар, 

Ҡайҙа булды минең аттарым. 

 Бәләкәй генә түбә, оҙон арҡа,   юртып ҡына менһәң ни була.  

Юртып ҡына ла менеп булмай,   атҡынайыңа шул көс була. 

Өҫтәүенә йырға маһирлығы, өҙҙөрә баҫып бейеүе менән дә 
алдырған. Бөгөн килеп олатаһының аҫыл сифаттары, 

Ғадиланың улында, йәғни, ейәне Фәйездә дауам итә.  

 Ғәбделбарый улы Зәкиҙе яҙмыш елдәре Белорет ҡалаһына әйҙәй. 

Уның беренсе никахынан Зөфәр тигән ир бала тыуып, армиянан 

атаһы ҡайтҡансы өс йәшлек була. Ниндәйҙер сәбәптәр буйынса, 

уларға бергә йәшәргә яҙмай. Зәки ағайҙың яңы йәмәғәте Хәтимә 
еңгәнән тыуған Азатының улы Динис, тағы Зөфәрҙең балалары 

уларҙың нәҫелен дауам итеүселәр. Ғәбделбарый ҡыҙы Гәүһәр 

Ҡаҙаҡҡол ауылының Вәкил Ғәбиҙуллин тигән ир уҙаманына 

кейәүгә сығып, шул ауылға ерегә. Иршат, Гөлзар, Гөлдәр, 

Рәшит, Әдилә исемле балалар үҫтерә. 
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 Нәсимә күрше Сәнсәр ауылына, Нажаров Юлай менән ғаилә ҡора. 

Уларҙың бала- сағалары: Салауат, Лидиә, Эльза, Гүзәл, Розалия, 
Ирек.  

Яҡын тирәлә генә түгел, сит яҡтарҙа ла Ғәбделбарый улы 

Закир Ғәйфуллиндың игелеген күрмәгән кеше һирәктер. Кешегә 
асыҡ йөҙлө, ярҙамсыл йән ине ул ағай. Элек еңел машина ауылда 

бик һирәктәрҙә генә. Шуға күрә үҙенә йомош менән килгәндәрҙең 

береһендә кире борманы. Өҫтәүенә ул гармунда өҙҙөрөп уйнауы 

менән күп ҡыҙҙарҙың йөрәгенә, моғайын, ут ҡабыҙмай 

ҡалмағандыр. Закир ағай йәш саҡтарында бер ни ҡәҙәр Белорет, 

Учалы яҡтарында «Сельхозтехника» ойошмаһында эшләп алды. 

Аҙаҡ, яңы ғаиләһе менән тыуған ауылында төпләнде. Икенсе 

ҡатынының тәүге никахынан тыуған Гүзәл Фәнил ҡыҙын да, 

шулай уҡ, Закир ағайҙың беренсе ҡатынынан ҡалған ике 

малайҙың береһе- Раятҡа ла тәрбиә ҡылдылар.   

 Закир ағай менән Рәмилә Айытбай ҡыҙының уртаҡ 

балаларының иң олоһо Рәмзис Иҫке Сибайҙа еректе. Ул хәҙер үҙе 

өс ир балаға: Рәфис, Вәкил, Закирға атай. Уртансы малай Закир 

Заһит улы ла Илназ, Гөлназ исемле игеҙәктәргә атай булыу 

бәхетенә иреште. Улар тағы кәләше Фәнүзәнең малайы Динисҡа 

ла тәрбиә ҡылалар. Хоҙай уларҙы тик яңылыш юлға төшөүҙән 

генә аралаһын инде. Закир ҡыҙы Гөлнара юғары белемле педагог. 

Мәғариф өлкәһендә эшләй. Белорет райо ны егете менән ғаилә 
ҡорҙо. Ике бала әсәһе. Закир улы Буранбай әсәһе янында йәшәй. 

Әлегә өйләнмәгән.  

Хужиндарҙың ата-бабалары 

 1834 йылдағы тарихи сығанаҡта уларҙың ата -бабалары 

хаҡында шундай мәғлүмәт бар:Ишбулдин Аптыҡай. 1816 йылда 

уға 55 йәш. Уның вафат булған йылы ла би релгән. 1822 йыл. 

Тимәк, Аптыҡай 61 йәшендә гүр эйәһе булып ҡалған.  

 Аптыҡайҙың өс уланы теркәлгән: Ишбулды. Уға 1834 йылда 31 

йәш. Икенсе улы Абдулгафар.1834 йылда 3 йәш. Ишмөхәмәттең 

йәше ни сәбәптәндер күрһә телмәй. Ләкин 1859 йылдағы 

сығанаҡта уның Ғәйнетдин, Зәйнетдин, Кәлимулла, Кинйәбай 

исемле уландарының исемдәре күрһәтелгән.  

 Шул уҡ документта иғтибарҙы йәнә бер яҙыу үҙенә йәлеп итә. 
«Племянник Аптыкая Ишбулдина Альмухамет Тляубирдин.41 

год» . Ишбулды менән Теләүбирҙенең туғанлыҡ ептәре, күрәһең, 
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әсәйҙәре яғынан, тигән фекер тыуа. Улар: Аптыҡай, Теләүбирҙе 

бер туғандар булһалар, фамилиялары бер төрлө булар ине. 

Әлмөхәмәт Теләүбирҙенең балаларының исемлеге: Йәрмөхәмәт. 

1834 йылда 5 йәш. Аманмөхәмәт. 3 йәш. Солтан. 1850йыл 

вафат. Юлмөхәмәт 1859 йылда 18 йәш.  Мөхәмәтвәли. 1908 

йылда тыуған. Таибә. 1912йылда тыуған. Мәғәсүм 1859йылда 15 

йәш. Хужиндар сылбыры ошо рәүешле күҙ алдына килә: 
Теләүбирҙе-Әлмөхәмәт-Мәғәсүм-Хөббихужа-Нурмөхәмәт-Фуат-

Ғамил-Илмир. Хөббихужаның тәүге өлөшөн алып ташлау 

нигеҙендә яңы Хужин фамилияһы барлыҡҡа килгән.   

 

Хужин Фуат нәҫеле 

 Хәҙер һүҙ уларҙың уландары, туған-тумасалары хаҡында булыр. 

Хөббихужа улы Нурмөхәмәт (1903-1943) колхоздың алдынғы 

комбайнсыһы булараҡ, бронь менән тәүҙә һуғыш ҡырына 

алынмай. Бары 1942 йылда ғына военкоматҡа саҡы рыла. 

Фронтҡа оҙатылыр алдынан, ҙур һөжүмгә инеү алдындабыҙ, 
тип, бәхилләшеү тонында яҙылған бер генә бөртөк хаты килә. 
Икенсеһе- яугирҙең хәбәрһеҙ юғалыуы хаҡындағы йән өшөткөс 

хәбәр йөрәктәргә ауыр йөк булып ята.  

Йылдар үтә. Аяуһыҙ һуғыш касафатынан ҡыйырһытылған бала 

саҡтарына биреш мәй,   балалар ҙа ир ҡорона етә. Фуат 

ағай ҙа хәрби хеҙмәткә оҙатыла. Бына фотонан үҙенә килешеп 

торған һалдат формаһы кейгән йәш егет ҡарап тора. Карточка 

артында шундай яҙыу:» Хужин Фуат Н. Баку ҡалаһы.» Хеҙмәт 

иткән ерҙәре мосолман дәүләте. Ғөрөф-ғәҙәттәре, йәшәү 
рәүештәре беҙҙең яҡта ғыларҙан ҡырҡа айырыла. Был бигерәк 

тә, байрам кеүек көтөп алынған увольнение ваҡытында күҙгә 
бәрелә. Ауыл өйҙәренең тәҙрәһеҙ булыуының сәбәбе — самаһыҙ 
эҫелектән икәнлегенә һуңыраҡ төшөндөк. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың 

йөҙҙәренә ҡаплап йөрөткән ҡара сетка һымаҡ нәмәнең пәрәнжә 
тип аталғаны тураһында ла аҙаҡ ҡына белдек. Иң ныҡ хәтергә 
уйылғаны- яҡташтарым:Илтабан, Миндәк, Рысай, Малай 

Муйнаҡ егеттәре менән ҡырҙа, йорт алдында ҡомалаҡ кеүек 

үҫкән виноград менән һыйланыу.Тик тәмле кәсте берәү ҙә беҙгә 
килтереп тоттормай. Сослоҡ, өлгөрлөк ҡайҙа ла кәрәк сифат. 

Сораман ауылында Хужиндарҙың береһе Фуат һәм Зөлҡәғиҙә еңгә 
уландары Илфаттың ғаиләһе меән бер ишек алдында йәшәйҙәр. 
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Ғаилә башлығы Фуат Нурмөхә мәт улы «Байрамғол» совхозында 

механик, бригадир ҙа булып эшләгән. Комбайнсы, тракторист 

һөнәре лә күңеленә яҡын. Ғөмүмән, ҡайҙа ғына тир түкмәһен, 

үҙенең эшсәнлеге, бөтмөрлөгө менән танылыу яулаған Оло 

йәштә булыуына ҡарамай, әле лә күпләп ишле мал аҫырайҙар, 

ҡош-ҡорт үрсетәләр. Дөрөҫ, был йәһәт тән өс ҡыҙыҡай 

тәрбиәләгән улы, килененең ярҙамы бик тә ҡулай.  

Фуат ағайҙың йәмәғәте Зөлҡәғиҙә Сәйфетдин ҡыҙы сығышы 

менән Көҙөй ауылынан. 

Сораманға килен сифатында, ҡәйнә тупһаһы аша уҙғанда, миңә 
ни бары ун һигеҙ йәш кенә ине, тип хәтерләй. Ҡәйнәм менән 33 

йыл бергә аңлашып, үҙ-ара килешеп йәшәнек. Юғиһә, һатыусы 

ла, хужалыҡ эштәре буйынса идарасы, аҙаҡ ашнаҡсы ролен дә 
йөрөһәм дә, балалар ҡараулы булмаһа, күңелгә барыбер бер 

төрлө көҙөк ҡалыр ине. Татыулыҡҡа тау ҙа ҡыҙыҡҡан, тиҙәр 

бит. Уның емешен бөгөн килеп бергәләп урабыҙ: дүрт ҡыҙыбыҙ: 
Зилә, Миңзәлә, Зимфира, Таңсулпан -барыһы ла үҙ һөнәрҙәренең 

оҫталары. Ғамил ғаиләһе менән беҙгә йәнәш йортта йәшәйҙәр. 

Илмир исемле ир бала үҫтерәләр. Фитрат, Илфат һөнәрҙәре 

буйынса водителдәр.  

 Зөлҡәғиҙә апай Көҙөйҙә йәшәгән саҡтағы ғаилә хәлдәрен дә иҫкә 
ала. Ике әсәй янында тәрбиәләнергә тура килде миңә, тип һүҙен 

оҙайта ул. Ағаһы һуғышта һәләк булып ҡалғас, Ғәни олатай 

кәләше барлығына ҡарамай, атайға тол ҡалған Ғәзизә еңгәһен 

алып бирә. Уның Зөлхизә исемле өс йәшлек ҡыҙы бар ине. Ә 

минең әсәй Таибә, ире менән ете йыл бергә йәшәүҙәренә 
ҡарамаҫтан, бала төҫө күрмәгән. Атай никах яңыртҡандан һуң, 

уға Аллаһ тәғәләнең рәхмәтенәндер, Таибә балаға уҙа.. Унан һуң 

оло ҡатыны бәпәй килтерә. Шулай алмаш-тилмәш өй эсе сабый 

ауазына күмелә.   

Зөлҡәғиҙә еңгә Әсмә тигән ике туған һеңлеһенең аяныслы 

яҙмышы тураһында ла хәтерләй. Ун биш йәшлек Әсмәне Ихсан 

атлы егеткә кейәүгә бирәләр. Уныһы әҙәм аҡтығы булған, 

күрәһең. Кәләшен ҡаҙаҡтарға һата. Бахырҡайҙың аяҡ табанын 

ярып, ҡыл һалғандар, ти.  Мин кескәйҙән төрлө ҡыҙыҡлы 

ваҡиғаларға битараф була алманым, тип, артабан һүҙ оҙайта 

еңгәбеҙ. Бигерәк тә, инәйемдең әзәйем Фәрхиямал тураһында 

бәйән иткәне зиһенемә уйылып ҡалған. -Әзәйеңдең ике баш 

бармағының һөйәге булмай торғайны, тип һөйләгәйне инәйем. 
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Боронғолар нарыҡлағанса, был Юғары көскә эйә булыуҙың бер 

билдәһе һаналған.  

Ул күрше ауылда йәшәгән ҡыҙының хәлен белергә бик ғәҙәти 

булмағанса- бары ҡояш байығас ҡына күктән осоп килгән. Яңғыҙ 
йөрөһә бер хәл әле. Ике яҡ ҡултығы аҫтына ике ейәнен 

ҡыҫтырған. Сәй-фәләнгә саҡырһалар ҙа, баш тарта торған 

булған- Юлда саҡта туҡтап йыуа ашаныҡ, һыу ҙа эстек. Инде 

ҡайтырға ла ваҡыт ти ҙә, ейәндәрен ҡултығы аҫтына 

ҡыҫтырып, тағы килгән юлынан осҡан, ти. 

 

Шәүкәт Хужин тураһында 

Шәүкәт Хужин Фуат ағайҙың бер туған ҡустыһы. Йәш сағында 

АлыҫКөнсығышта Һауа хәрби десантсылар батальонында 

хеҙмәт итеп, ил алдындағы бурысын атҡара. Армиянан 

ҡайтҡас, Ташҡыя ауылы ҡыҙы Йәмиләгә өйләнә. Икәүләп биш 

баланы аяҡҡа баҫтыралар: Зәлиә, Шамил, Жәүҙәт, Рима, Даян. 

Көткән донъяларынан, тормоштарынан ҡәнәғәт булһалар ҙа, 

йөрәктәрен һыҙлатҡан яралары әле булһа ла уңалмаған. 

Уларҙың уландары Афған яуы ветераны, анау хәтле мәхшәрҙән 

иҫән-аман әйләнеп ҡайта-ҡайтыуын.  

Тәҡдиренә яҙылғанса, әжәлен тыуған ауылы янындағы юлда тап 

итәсәген ҡайҙан ғына белһен. Атаһы төҫөн һаҡлап, буй еткереп 

килгән Тимурҙарына ҡарап һөйөнөргә генә ҡала әзәй менән 

олатайға.  Шәүкәт ағай Даяны тураһында бына ниҙәр хәтерләй: 

-Иҫән сағында нисек хеҙмәт иткәне тураһында бик асылып 

барманы. Шулай ҙа ара- -тирә ысҡындырғылап ебәргеләне:   

Афғанстан — тау-таш илендә, хәүеф-хәтер көслө. Рәсәй 

һалдаттары өсөн күнегел мәгән урындарҙа уғата ҡыйын. 

Аңғармаҫтан, арттан бысаҡ килтереп ҡаҙайҙар, йә алыҫтан 

хәнйәр ырғыталар.Ғөмүмән, ҡайҙа ғына йөрөһәң дә, үҙеңде 

дошман күҙәтеүе аҫтында тояһың. Шулай бер мәл, команда 

буйынса, 12 малай вертолётҡа йүнәлде. 6-һы инеп урынлашыуға 

ғына, дошман ҡайҙандыр ут асты...Ыласындай егетттәрҙең 

һәләк булыуы бик оҙаҡ күҙ алдынан китмәй торҙо...  

Хөббихужа улы Нурмөхәмәттең бер туған ҡустыһы 

Дәминдәрҙең ғаиләһенә лә еңел булмай. Әсәйҙәре Ғәбиҙә күрендә. 
Өйҙә ҡалған ағалы- ҡустылы серек бәрәңге, ҡырҙыҡ ашап көн 
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күрәләр. Алыҫ тип тормай, Юлай, Данияр ағайҙар тиҫтерҙәре 

менән, хатта Вятскй яланын айҡап сығалар- башаҡ йыйырға 

йөрөйҙәр. Шулай итеп, улар бер-беренә терәк, иптәш булып, 

һуғыш йылдарын да уҙғаралар. Тракторсы һөнәренә уҡыйҙар. 

Науырҙы, Вознесенскиҙа тағы ла белемдәрен камиллаш тыра 

1962 йылда Данияр ағаһының фажиғәле үлеменән һуң, ҡустыһы, 

хаҡлы ялға сыҡҡансы, ҡорос атынан төшмәй, ағаһы өсөн дә 
эшләүен дауам итә. Ул өлгөлө хеҙмәте өсөн туристик путевка 

менән бүләкләнә. Сәмәрҡәнд ҡалаһы буйлап гиҙә. Данлыҡлы 

Тимур мавзолейы янында төшкән фотоны иҫтәлек итеп 

һаҡлай.  Уның ҡатыны Гөлнур Фәйзирахман ҡыҙы мәктәптә 
йыйыштырыусы булып эшлә гәндән аҙаҡ, хаҡлы ялға сыҡты. 

Юлай ағай, Гөлнур еңгәнең балаларының олоһо Гөлсирә Баймаҡ 

ҡалаһында яҙмышын тапты. Миңғәли кәләше Рәүзәнә менән үҙе 

хәҙер ике бала тәрбиәләй. Рәзилә Юлай ҡыҙы Мәҫкәү ауылында 

төпләнде. Салауат, Самат ғаиләләре менән Учалы ла йәшәйҙәр. 

Төп йортта бөгөн уның ҡатыны Гөлнур еңгә яңғыҙы ғүмер 

кисерһә лә, ял көндәре бала-сағаның шат ауаздарынан өй тирәһе 

гөр килеп тора. 

Хужин Даниярҙың ғаиләһе 

Хужина Нәдибә Данияр ағайҙың ҡатыны була. Ул да бала 

сағында нужаны бик ныҡ татыған: аслы-туҡлы хәлдә, ялан аяҡ 

килеш, Верхнеуралға еләк-емеш тә һатырға йөрөгәндәр. Әттек, 

һарына ашап көн күрҙек,-тип иҫкә ала ул үҙенең балалыҡ 

йылдарын  Ире Даниярҙың вафатынан аҙаҡ яңғыҙы ғына ғәзиз 

балаҡайҙарын аяҡҡа баҫтырған, күҙ нурҙарын кеше иткән 

һоҡланғыс апай ул. Аш-һыу әҙерләүгә уғата оҫта апай байрам 

мәлдәрендә бик күптәргә, күрше-тирәләргә лә май аштары 

бешерә ине. Донъяһын ирле ҡатындар ҙан да яҡшыраҡ итеп 

көтә. Балаларын да эшһөйәр итеп тәрбиәләгән. Уның бер 

бөртөк улы Миндиярҙың тәүге никахынан Вилиә, Илмир, Илдус 

тигән ир балалар тыуа. Әле Миндияр ғаиләһе менән ошо уҡ 

ауылда йәшәй. Мәфрүзәнең ғаиләһе Межгорьела. Әсәһе кеүек 

донъя көтөүгә бөтмөр, тегенеүгә оҫта Рәүзимә әсәһе янында 

йәшәй. Рәүзимәнең Вадим тигән улы ла өйләнгән. Хәләл ефете 

менән ҡыҙ бала тәрбиәләйҙәр. Зрималары штукатур-маляр. 

Хәйбуллала Бүребай ҡасабаһында эшкә барған еренән шунда 

төпләнеп ҡалғайны. Ғүмергенәһе ҡыҫҡа булып ҡуйҙы. Дилара 

ғаиләһе менән Өфө ҡалаһында. Эшләгән урыны ағас эшкәртеү 
комбинаты. Төпсөк ҡыҙы Әдилә һөнәре буйынса тәрбиәсе. 

Рифҡәт Хисамов менән матур ғаилә ҡорғайны. Хәҙер үҙҙәре ике 

балаға олатай-өләсәй булыу бәхетенә ирештеләр.  
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 Хөббихужа Дәминдәр улының тағы бер никахынан донъяға 

килгән Абрек, Рафиҡ-ейәне Руслан Учалыла йәшәйҙәр.  

 

Кинйәбаевтарҙың ата-бабалары 

 1859 йылдағы сығанаҡта Ишбулдин Ишмөхәмәт Аптыҡаевҡа 

51йәш, тип бирелгән.  

 Ҡатыны Ноғайбикәгә 48 йәш, ҡыҙҙары Ғилемзадаға ун йәш, 

тиелгән. Шунда уҡ уларҙың дүрт малайҙарының исемдәре 

күрһәтелә:Кәлимулла,22йәш. Зәйнулла, 16 йәш,  

Ғәйнетдин. Уныһы вафат булып ҡалған. Кинйәбайға 3 йәш ярым, 

тип яҙылған. Тимәк,  

Кинйәбай 1856 йылда тыуған булып сыға. 

Төрлө сығанаҡтарҙан йыйылған мәғлүмәтттәрҙән шулар 

билдәле: Кинйәбайҙың Ғәтиә, Хөсникамал тигән ҡатындарының 

исемдәре бирелә. Уларҙан тыуған балалар:  

 Бәлхиә, Гөлъямал, Мәрхиә, Хәдифә, Һиҙиәтулла, Әдғибай, 

Аллабирҙе, Һағынбай. Уларҙың ҡыҙҙары, тағы ике малайы 

тураһында мәғлүмәттәр һаҡланмаған. Ә бына Сораман 

ауылында Аллабирҙе, Һағынбайҙан таралған Кинйәбаевтарҙың 

ғаиләләре йәшәй.  

 

Кинйәбаев Фәләх тураһында 

Аллабирҙенең ҡатындары: Рәҡиә, Рәхимә. Уларҙан донъяға 

килгәндәр: Әмин, Зәйтүнә, Әхмәҙи, Ғәлиә, Фәләх, Әхмәҙулла. 

 Уларҙың Ғәлиә тигән ҡыҙҙары Зәйнәкәйҙә, Зәйтүнә Килмәк 

ауылында, Әхмәҙулла Уральскиҙа төпләнгәндәр. Сораман 

ауылында йәшәгәндәре: Әмин, Фәләх, Әхмәҙулла. Киләһе һүҙем 

улар тураһында булыр.  

 Фәләх Аллабирҙе улы һөйләүенсә, уларҙың быуынына аслыҡты 

ла, яланғаслыҡта ла күрергә тура килгән. -Ашарға бер һыныҡ 

икмәк юҡ… Бары бер семтем тоҙ ялаған булып, үлән сәйен һөр 

пөлдәтәң,-тип иҫкә ала ул, үҙенең шыҡһыҙ бала саҡ йылдарын. 
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Унан һуң сәнәшкәңде һөйрәтеп, эләгә-йығыла, Соҡот һаҙына 

утынға йүгерәһең.Ҡайтҡас та, быҫҡыған сей утынды 

тоҡандыра алмай йәнең ҡарая. Шул рәүешле, ыҙалай-ыҙалай, 

дүрт синыфты тамамлай алдым. Колхозда ҡайҙа ҡушалар, 

шунда эшләнем: прицепщик, тракторист ярҙамсыһы. Бары 1957 

йылда Вознесенскиҙа уҡып, ҡулға танытма алғандан һуң, үҙаллы 

трактор йөрөтөргә хоҡуҡ алдым. Ғүмеренең 50 йылдан ашыуын 

икмәк үҫтереүгә арнаған игенсе ул Фәләх Аллабирҙе улы. 

Заманында соцярыштарҙа алдынғы урын яулаған өсөн, бихисап 

күсмә вымпелдар. Хөрмәт ҡағыҙҙары менән бүләкләнгән.  

 Уның йәмәғәте Мәсәғүт ҡыҙы Рауза апай ҙа үҙ башынан күпте 

күргән, күпте кисер гән. Ҡатын- ҡыҙҙарҙы көҙҙәрен урып-һуғыу 

эшенә йәлеп итәләр.Комбайн иген урғанда, бойҙай тулы ҙур-ҙур 

тоҡтарҙы машиналарға ташлап тороусы ла, бункерҙағы игенде 

үлсәп тороусы ла булырға яҙған уға. Хатта, ырҙында эшләгән 

мәлендә, бойҙай өйө мөнә күмелеп, саҡ үлмәй ҡала. Хаҡлы ялға 

сыҡҡансы ул, мәктәптә йыйыштырыусы булып эшләне. Үҙ 
эшенә бирелеп, уға намыҫ менән ҡараған Рауза апай, 

балаларҙың, уҡытыусылар коллективының оло ихтирамын 
яуланы. 

Фәләх ағай, Рауза апай ҙа тормоштарынан ҡәнәғәтттәр. 

Филзиә, Рауилә тигән ҡыҙҙа ры оҙаҡ йылдар Учалы 

комбинатында тир түгәләр. Рәмзиәләре лә ҡалала эшләй. 

Бербөртөк улдары Динар һөнәре буйынса водитель. 

 Хоҙай уны бары игелекте арттырыу ниәтендә яратҡандыр. 

Күрше булараҡ та, беҙ апайҙың ярҙамын күп күрәбеҙ. Ҡайҙа ғына 

китһәк тә, ул донъябыҙға күҙ-ҡолаҡ булып, беҙҙең өсөн 

ышаныслы терәк.  

 

Кинйәбаев Әхмәҙулла тураһында 

 Фәләх Кинйәбаевтың бер туған ҡустыһы Әхмәҙулла ағай ҙа 

ағаһы һөйләгәндәрҙе ҡеүәтләй:  

-Мин бәләкәй булһам да, ас күңеле- яҙыҡта, икәнән бик яҡшы 

беләм. Ул замандарҙа хәллерәктәрҙең мал саласағы тураһында 

ишетеп ҡалыу менән, ҡулыңа нимә тура килә, шуны эләктереп 

йүгерәң генә. Тас, йә биҙрәгә ҡойоп алынған мал ҡанын бешереп 
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ашайбыҙ. Бик булмаһа, һуйылған мәхлүктең тиреһе, өтөп ашау 

ҙа тамаҡты алдаштырыуға бик тә ярап ҡала. 

 Бер көндө балалар йортонан килделәр. Өй беренсә йөрөп, 

аслыҡтан интеккәндәрҙе йыйҙылар. Беҙ йәшенеп ҡалдыҡ. Бер 

туған һеңлемде алып кbтһәләр ҙә, ул мантыманы, барыбер 

ҡара гүргә керҙе... 

Ағаһы һалған эҙҙән Әхмәҙулла ағай ҙа үҙенә юл яра. Армия 

хеҙмәтен үтәп ҡайтҡас, Учалы ауылында СПТУ-ла уҡып һөнәр 

ала. 1965 йылдан алып, хаҡлы ялға киткәнсе, ҡорос атынан 

төшмәй.  

 Ул Фәнүзә еңгә менән ике балаға ғүмер бүләк иттеләр. Илүзә 
Инйәр ҡасабаһында. Балалар баҡсаһында тәрбиәсе. Улдары 

Марат , хәрби бурысын үтәгәндән аҙаҡ, контракт менән хеҙмәт 

итергә ҡалған ине. Һаулығы ҡаҡшаны. Йәш егет тора-бара 

бөтөнләй ауырыуға һабышты. Шул рәүешле, Маратҡа ла 

мәғәнәһеҙ ҡан ҡойоштоң ҡорбаны булырға яҙҙы. 

 Кинйәбай улы Һағынбай, уның йәмәғәте Таһира, Закиранан 

тыуған балалар:Әғләм, Нурия, Сәкинә, Мәрүә. Әғләм тураһында 

бер нимә лә билдәле түгел. Нурия Һағынбай ҡыҙының 

балалары:Нурдидә, Мәүлиә, Сәүиә, Ғаҡил, Филзиә. Сәкинә 
Һағынбай ҡыҙы ның балалары: Әйүп, Зариф. Һағынбай ҡыҙы 

Мәрүәнең бала-сағаһы: Әлфирә, Нурзилә, Гөлсирә.   

Кәлимуллиндарҙың ата- бабалары 

 1859 йылдағы документта Кәлимуллаға 22 йәш, тиелгән. 

Тимәк, ул 1837 йылда донъяға килгән.Уның ҡатынының исеме 

Бәлхизада.  

 Ирле- ҡатынлынан 1880 йылда Мөхәмәт тыуған. Уның 

йәмәғәте Фатима. Былар ике балаға ғүмер бирәләр. 1914 йылда 

Сәғиҙә, 1916 йылда Билал донъяға килә.  

Билал Кәлимуллиндың тоҡомдары 

 Мөхәмәт улы Билалдың (1916-1941) ҡатыны Мөкәримә. Уларҙың 

Сәрүәр, Илдус тигән ике балалары булған.  

Сәрүәр апай менән мин яҡындан аралаштым. Бынан ҡырҡ 

йылдар элек, Сораман мәк тәбендә эшләгәндә, мин уның 

күршеһе Ғәлиә апайҙа фатирҙа торҙом.  
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Ҡулынан төшөрмәгән бәйләмен тотоп, Сәрүәр апай кистәрен 

беҙгә ултырырға килә торғайны. Йәш сағында үҙенең Йәндек 

ауылына килен булып төшкәне, дүрт балалы булғас, ниндәйҙер 

сәбәптәр буйынса, иренен айырылып ҡайтырға мәжбүр булыуы 

шуға күрә балаларын үҙенең фамилияһына яҙҙырыуы тураһында 

бәйән иткәйне. Нисек кенә бауыр хәлдәр кисермәһен, яңғыҙы 

дүрт балаһын да тәрбәиәләп, уларҙы яңғыҙы аяҡҡа баҫтырҙы. 

Хәтерҙә ҡалғанса, уның ҡыҙы ла, малайҙары ла уҡыуға бик тә 
һәләтле инеләр.  

 Бөгөнгө көндә Сәрүәр апайҙың оло улы Тәлғәт ғаиләһе менән 

Миндәктә ереккән.  Зөһрә Ложкинда йәшәй. Сәғит оҙаҡ йылдар 

шахтала эшләне. Сабиттары фажиғәгә тарып, вафат булды.  

Илдус Билал улы Верхнеуралда ғүмер кисерҙе. Уның уландары 

Илгиз, Данияр Кәлимуллиндар фамилияһын йөрөтә.   

«Уфтар» аймағының ата-бабалары 

 Был аймаҡ вәкилдәре борон-борондан үҙҙәренең төрлө 

дәрәжәләргә эйә булыуҙары менән айырылып торғандар. 

Мәҫәлән, 1850 йылдағы  (Ц.Г.И.А. РБ.Ф-И138, опись 2, дело 695, 

лист 252) тарихи факттан күрене үенсә, Ғүмәр Сораманов 

(1788-1836) 14-се класлы чиновник. Уның ике ҡатыны күрһәтелә: 
Фатима Халиҡоваға 63, икенсе ҡатыны Шәһәр Зәбироваға 40 

йәш. Ғүмәр Сорамановтың уландары: Әбүшахман, Шаһ морат, 

Ишморат- -барыһы ла урядниктар. Ғүмәр Сорамановтың 

ҡыҙҙары Зәнифәгә 24, Хәтирәгә 14, Фәриҙәгә 11, Баҙыянға 9 йәш, 

тиелә.  

 1859 йылдағы (ЦГИА. РБ. д.762) сығанаҡта яҙылғанса, Ишморат 

Ғүмәровтың ( 1813-1894) ике ҡатынының исемдәре бирелә: 
Сәлихәгә 44, Зөләйхәгә 30 йәш. Ишмораттың йәмәғәттәре 

хаҡында оло быуын хәтерендә тағы бер мәғлүмәт һаҡлана. 

Ғалип ҡыҙы Фаягөл апайға Бибизада әзәһенең һөйләүе буйынса, 

ҡаҙаҡтар яғынан урлап килтерел гән ҡыҙҙың исеме Кәнис булған, 

ти. Әммә, ундай ят исем документ тарҙа осраманы. Бәлки, эҙ 
йәшереү маҡсатында, Ишморат йәш кәлә шенең исемен 

алыштырғандыр, тигән уй ҙа тыуа.  

Ошо уҡ документта Ишморат исеме тәңгәленә зауряд-сотник, 

һәм «кантонный помощник» тип яҙылған. Был хаҡта аңлатма 

биреү урынлы булыр, тип уйлайым.  Тарихтан билдәле 

булыуынса, идара итеү өсөн, 1798 йылда Башҡортостанда 
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кантонлыҡ системаһы индерелә. Верхнеуральск өйәҙенә ҡараған 

тиләүҙәр, ҡара табындар, көҙөйҙәр, һарттар, 1847 йылға 

тиклем ге иҫәп буйынса, 6-сы кантонға, ә 1847- 1854 йылдар 

араһында 7-се кантонға буйһонған. 1855-1865 йылдарҙа ул тағы 

6-сы тип үҙгәртелгән. 1812 йылға тиклем уның начальнигы 

Ҡаһым түрә булған.  Ә 1855-1863 йылдарҙа Әбйәлил районының 

Рәхмәт ауылында йәшәгән Шәйәхмәт Сибаев тигән ир азаматы 

кантон вазифаһын үтәгән. 1859 йылдағы ревизия материалында 

күрһәтелгәнсә, Сибай кантондың ярҙамсыһы булараҡ, Ишморат 

Ғүмәр улы ҙур вазифа биләгән. Уның тураһында, Алик Һибәт 

улының әсәһе, Мәрхиә Вәлит ҡыҙы, ҡасандыр йыр ҙа ижад иткән. 

Быуындан-быуынға күсә килеп, беҙҙең көндәргә тиклем килеп 

еткән йырҙы Ишморатова Нәсимә Мөҙәрис ҡыҙы бына шулай 
итеп йырлай:  

Өйөр-өйөр йылҡы малы йөрөй, 

Ялай тауҡайының үңерендә. 

18 йыл кантон булып торған, 

Ишморат та үҙенең ғүмерендә. 

Ялай тауҡайының көн битендә, 

Ишморат та ҡарттың малдары. 

 Әле булһа түрә булып килә,   Ишморат та ҡарттың 

балдары.  1859 йылдағы материалда Ғүмәр улы Ишмораттың 

балаларының исемдәре күрһәтелгән: Махиян, Сафиян, 

Шәйәхмәт, Мами ла, Мөхәмәтнәсим, Мөхәмәтғәлим. 

 Бөгөнгө көндәрҙә Сораман ауылындағы Махияновтар, 

Бакировтар, Мамилиндәр, Ишморатовтар туранан-тура уның 

нәҫеленән тармаҡланған.  

 Ошо яҙылған факттар нигеҙендә, «Уфтар» аймағының 

шәжәрәһе бына шул рәүешле күҙаллана: Абдулваһап---Сораман---

Ғүмәр---Ишморат---Махиян, Мамила, Сафъян, Әлтәфетдин. 
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Олатайҙар тураһында 

 Ишморат улы Махиян (1848-1908) тураһында тарихи документ 

тарҙа бына ниҙәр яҙылған: 1872 йылдағы яҙманан күренеүенсә, 
уның 1-се ҡатыны Зөләйхәнән тыуған Әбүбәкирҙең (1872-1917) 

араһында йәшәгәне билдәле.  

«О родившихся» тигән сығанаҡта донъяға тыуған сабыйҙарҙың 

исем-шәрифтәре, шуның менән бергә, уларҙың ата-әсәһе 

тураһында ла мәғлүмәт бирелә. Мәҫәлән, 1894 йылдың 15 ғинуар 

айында тыуған Тутыя тигән ҡыҙ баланың атаһы Почётный 

гражданин Махиян Ишморат улы, әсәһе Шәмсиә Мөхәмәғариф 

ҡыҙы, тип әйтелә. 

 1894 йылда Ғүмәр улы Ишмораттың 81 йәшендә вафат булған 

лығы тураһында әйтелгән. 1908 йылда Ишморат улы 

Махияндың вафат булыуы тураһында яҙма бар.  Махиян улы 

Вәлит Ишморатовтың ғаиләһе тураһында тарихи белешмәләр.  

Боронғо замандарҙа, Октябрь революцияһына тиклем, муллалар 

яҙып барған ҡомартҡы яҙыуҙарҙан бына шундай мәғлүмәттәр 

билдәле:  «О родившихся» тигән сығанаҡта 1908 йылда тыуған 

Мәрхиә, 1910 йылда донъяға килгән Хәлиттең, 1915 йылда 

күренгән Мәүжи дә тигән ҡыҙ баланың атаһы Вәлит Махиян улы, 

әсәһе Разия Лоҡман ҡыҙы, тиелә. Мәғүҙәләре, күрәһең, Бөйөк 

Октябрь революцияһынан һуң донъяға килгәндер. Уның ҡасан 

тыуғанлығы тураһында яҙыуҙар юҡ.   

Мәрхиә (1908-1978) Науырҙа ауылындағы Байгарин Һибәт тигән 

ир уҙаманы менән яҙмышын бәйләй. Мәғүҙә Килмәк егете Әхмәт 

Маннанов менән ғаилә ҡора. 

Был тәңгәлдә тағы шуны әйтеү урынлы: Вәлит Махиян улының 

икенсе йәмәғәте Әсмә сығышы менән Ишкен ауылынан. (Вәлит 

улы Вәкил ағайҙың (1929-2011) хәтерләүе буйынса, әсәйҙәре 

сирле булған) Вәлит менән Әсмә никахынан тыуған өс ир 

баланың береһе Әлхәм Вәлит улынан таралғандар ғына 

Махияновтар фамилияһын йөрөтә.  

Вәкил ағайҙың Хәмите вафат булды. Ә Ғаҡил улы менән килене 

Гөлсөмдән Нурия, Әлиә тигән ҡыҙҙар ҡалды. Әнүәр ағайҙың тәүге 

йәмәғәте Фатиманан Лүзә, Зилдә, Рима, Мәүжидә исемле 

беренән-бере ҡара һылыу ҡыҙҙар тыуып ҡала. Үкенескә ҡаршы, 
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күҙ нурҡайҙарын етем итеп, әсәләренең йәненең гүргә кергәненә 
байтаҡ. йылдар үтте. 

«О браке» тигән ҡомартҡы яҙыуҙа күрһәтелгәнсә, 1917 йылда, 

ошо уҡ ауылда йәшәгән, әммә, ире Әбүбәкирҙән 3 балаһы: 

Мәрхәбә, Рәши ҙә, Ғәбделсабуры менән яңғыҙы тороп ҡалған 31 

йәшлек тол ҡатын Бибизада Мөхәмәтйәр ҡыҙы, 30 йәшлек 

Махиян улы Вәлиткә йәрә шелгән. (ошо яҙма буйынса, Вәлиттең 

тыуған йылын самаларға мөмкин: иҫәпләп ҡарағанда, ул 1887 

йылда тыуған булып сыға).  

 Вәлит менән Бибизаданың яңыртылған никахынан яҡты 

донъяға Рәфидә апай (1925-2012) тыуған. Яҙылғандарҙан сығып, 

Рәфидә Вәлит ҡыҙының шәжәрәһен төҙөйбөҙ: Абдулваһап---

Сораман---Ғүмәр---Ишморат---Махиян---Вәлит---Мәрхиә, Мәғүдә, 
Әлхәм, Вәкил, Әнүәр, Рәфидә. 

«Зыуымдар» аймағы. Ғәйнетдин ҡыҙы Надираның нәҫел-

нәсептәре 

 Уның тамырҙары Сурагилде тигән кешенән юл алғанлығы 

мәғлүм. Сурагилде улы Ғәбделнасирҙан(1784-?) тыуғандарҙың 

береһе Сөләймән. (1831-1894 ) .  Сөләймән менән уның кәләше 

Мәхүбә ( 1833-?) Монасип ҡыҙы нан бер ир, бер ҡыҙ бала тыуған. 

Ҡыҙҙарының исеме Мирвафа булған. Ул Йәләлетдин улы 

Ғибәҙуллаға кейәүгә сыға. 1851 йылғы Мөхәмәтғарифтың 

йәмәғәте Сәлихә менән 6 ир һәм бер ге нә бөртөк ҡыҙ балаға 

ғүмер бүләк итәләр.  Уларҙың Йомабай (1888-?) атлы 

уландарының яҙмышы билдәһеҙ. Ҡәмәретдин тигәндәренә лә 
(1907-1914) оҙаҡ йәшәргә яҙмай.  

Ә бына Шәмсетдин тигән уландарының ғүмере бигерәк аяныслы 

тамамлана. Мортазинсылар отряды Әбйәлил районының бер 

ауылында туҡтай. Берәй оло низах сыҡҡанмылыр, шул отрядҡа 

алынған Шәмсетдин де үлем язаһына хөкөм итәләр. Тик ни 

ғиллә, уға тоҫҡалған мылтыҡ атмай ҙа ҡуя Бахырҙы һуңынан 

ҡылыс менән сапҡыслайҙар. Ошо фажиғәне үҙ күҙҙәре менән 

күргән шаһиттар Сораманға хәбәр ебә рәләр. Йәшертен генә 
алып ҡайтылған мәйетте төндә генә үҙебеҙҙең зыя ратҡа 

ерләйҙәр.     

Мөхәмәтғариф улы Мөхәмәтдин фин һуғышында башын һалған. 

Шул сәбәпле, тол ҡалған Ғәйникамал ауылына ҡайтырға теләй. 

Ат еккән ата һы ла Ҡолоштан килеп етә. Ләкин, ҡайны кеше 
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мәсьәләне ҡырҡа ҡуя: балалары: Ғәлиә лә, Хәлфетдин дә, килен 

дә ҡайтмаясаҡтар. Ҡарттар бик оҙаҡ дәғүәләшәләр, хатта, үҙ-
ара һуғышыр хәлгә етәләр. Ахырҙа, Ҡолош тан килгән ҡоҙаға 

шул килеш ҡайтып китергә тура килә. Ә ҡайныһы оҙаҡ уйлап 

тормай: килене Ғәйникамалға кесе улы Ғәйнетдинде өйлән дерә. 
Ошо никахтан Өммөгөлсөм, Надира, Нәсимә, Фәрит донъяға 

килгән. Тик Ғәйникамалға йәш ире менән дә оҙаҡ йәшәргә яҙмай. 

Аяу белмәгән яу мәлендә, Ғәйнетдин төҙөлөш отрядында йөрөп, 

күперҙәр йү нәтеү эшендә йөрөй. Ниндәйҙер асыҡ ялан көслө 

бомба аҫтына тотол ғанда, шунда ҡарт һалдат та һәләк була. 

Надира апай мәжлестәрҙә, атайым иҫтәлеге тип, ошо йырҙы 

һуҙар ине.    

Ситән үрәм, ситән үрәм, 

Кил, дуҫым, күрешергә. 

Аллам беҙгә ҡушырмы икән,   

бер килеп күрешергә. 

Кәшәфетдин (1923-1943)  

Бөйөк Ватан һуғышына оҙатылған. Уның Гуръев ҡалаһында 

булғанында, тәмәке ҡабына яҙған һуңғы хушлашыу хатында 

бәхилләшеү ауаздары ла тойола: 

Беҙ Гуръевҡа киткән саҡта, 

күтәрелде томандар. 

Йә ҡайтырмын, йә ҡайтмаҫмын, 

хуш булығыҙ туғандар. 

 Алты ир бала араһында яңғыҙы ғына үҫкән Мөхәмәтғариф ҡыҙы 

Ғәлимә 1906-1998 йылдар араһында йәшәй. Өс балаһын: Әнисә, 
Рәйсә, Әбдерәхмән улын яңғыҙы тиерлек аяҡҡа баҫтыра. Үҙенең 

мал тапҡысы- тегеү машинаһын, төндәр буйы келтер-келтер 

әйләндереп, халыҡҡа төрлө әйберҙәр тегә.     

Йәш сағында Яңы Байрамғол ауылында дини белем алыуға 

өлгәшкән абыстай олоғайған көндәрендә лә тулы зиһенле 

булды. Шуға күрә лә ҡәҙерле ҡунаҡтай, өйҙән-өйгә йөрөтөп, 

әрүәхтәр рухына унан аяттар уҡыттылар. Ул замандарҙа дини 
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йәшәйеш ҡаты тыйылғанлыҡтан, әсәле-ҡыҙлыны төрлө 

күңелһеҙлектәр ҙә һағалай. Бигерәк тә, ҡулдарына килеп эләккән 

Мөфти хаты тураһында араларында йөрөгән берәү властарға 

ошаҡлағас, быларға тынғылыҡ бөтә. Тәүҙә иғтибар итмәһәләр 

ҙә, эш тора-бара ҡурҡыныс төҫ алған: ауыл Советына 

саҡыртыуҙар, төрлө янауҙар көсәйгән. Хатта, бер милиционер 

килеп, Чита өлкәһендә хеҙмәт итеп йөрөгән Әбдерәхмәндең 

исемен дә телгә алғастары, улар тамам хафаға төшә. Һөҙөмтә 
шул була: Мәфти хаттарын, илай-илай, тағы берҙе уҡып 

сыҡҡас, уларҙы урманға алып барып, бер ағас ҡыуышлығына 

йәше рәләр...     

Әнисә апайҙың әсәһе тураһында һөйләгәндәренән мин тағы бер 

аяныслы хәлде лә аҡ ҡағыҙ биттәренә яҙмайынса булдыра 

алмайым. Артабанғы һөйләйәсәк ваҡиғалар мортазинсыларҙың 

ҡылығына бәйле. Бына Ғәлимәне Йомағужиндар нәҫеленән 

(Йомағужин Вилдең заттары) Муллағәли атлы егет үҙенә 
кәләшлеккә һоратырға килгән. Түр яҡтың бер мөйөшөнә 
ҡоролған биҙәкле шаршау ҙа әҙер. Барыһы ла йәштәргә никах 

уҡытырға әҙерлек менән мәж килгәндә генә, ауылға 

мортазинсылар килеп тулмаһынмы. Уларҙың талаптары 

ҡәтғи: үҙеңә ҡушып атыңды ла бирәһең... Бар көсө менән 

ҡаршылашҡан кейәү егеттең ай-вайына ҡарамай, үҙҙәре менән 

алғас, уны Көсөк ауылы аръяғында атып китәләр...  

Әнисә апай үҙе менән булған мәҙәк хәлдәрҙе лә яҙҙырғайны. 

Йәйге эҫе көндәрҙең береһендә, йәйләүҙән ат менән ҡайтып 

килгән. Һөттән бушаған феләктәрен йыуып бөткәс, үҙе лә һыу 

инмәксе булып, әйбер ҙәрен ат арбаһына һалып тора. Һыу 

ингәндән аҙаҡ, кейем-һалымын алыу уйы менән аты торған яҡҡа 

ыңғайлауға, яланғас һындан өрккән аты, арбаһы-ние менән, 

ҡапыл сабып сығып китә. Хайуанҡайы, үҙенә өндәш кән таныш 

тауышҡа туҡтай биреп, артына боролоп ҡарай ҙа, йәнә, алға 

сабыуын дауам итә.    Яланда бесән эшләп йөрөгәндәр, ат 

артынан сарбайлап йүгергән сер яланғас берәүгә тәүҙә аптырап 

ҡарайҙар. Араларынан кемдер танып ҡалғас ҡына, юлға сығып 

атты туҡталар.  

Әлхәм, Надира Махияновтарҙың ғаиләһе 

 Йылдар үтә. Күпме көтһәләр ҙә, һуғыш ҡырынан атайҙарын 

көтөп ала алмаған Ғәйнетдин ҡыҙҙары ла буй еткергәс, үҙҙәре 

оя ҡоралар: Өммөгөлсөм шул уҡ ауылдың фронтовик егете 
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Әмин Кинйәбаев, Нәсимә күрше Наурыҙ ауылы егете Ғадинан 

Гарипов, ҡустылары Фәрит Мәүә тигән ҡыҙ менән сәстәрен-

сәскә бәйләйҙәр.   

Киләһе һөйләйәсәк һүҙем Вәлит улы Әлхәм менән Ғәйнетдин 

ҡыҙы Надира ҡуйынында тәрбиә алған һигеҙ бала тураһында.  

Иң оло уландары Әнғәм 1949-2012 йылдар араһында, Белорет 

ҡалаһында ғүмер итте. Уның ҡатыны Сажида Өргөн ауылынан. 

Уларҙың малайҙары: Айҙар, Руслан, Алик-барыһы ла сауҙа 

өлкәһендә эшләйҙәр. 

Әсләм Әлхәм улы бар ғүмерен (1954-2008) тыуып үҫкән төбәге 

менән бәйләне. Әнғәм ағаһынан ҡала, хужалыҡтағы бар эштәр 

өсөн атаһының уң ҡулы һаналған малай, яуаплылыҡты ул бик 

иртә тойоп үҫә. Ғаиләлә туғандарына өлкән ағай булараҡ, 

биҙрәләр менән йылға нан баҡсаға һыу ташыу ҙа уға 

йөкмәтелгән.  Ат йәнле үҫмерҙең, йәйҙәрен, Волхов утарында 

йәшәгән Әнәс ағайға көтөү көтөшөргә лә ризалашыуы шул мал 

яратыуына бәйле булғандыр. Уның көтөү көткән эш хаҡына өр-

яңы велосипед һатып алыуы ла ишле ғаилә өсөн оло ҡыуаныс 

була.  Әсләм, тормош иптәше Лунида Ғәлиула ҡыҙы менән 

икеһе 4 ҡыҙ тәрбиәләп, уларҙың барыһын да үҙаллы тормош 

юлына оҙатты лар. Луниданың тәүге никахынан тыуған Динара 

уҡытыусы һөнәрен үҙ итте. Ғаиләһе менән Әбйәлил районының 

Таштуй ауылында йәшәй. Луниданың икенсе ҡыҙы башланғыс 

синыфтар уҡытыусһы. Алмас улы Илъяс менән ғаилә ҡороп, 

улар Учалы ауылында төпләнгәндәр. 

 Әсләм ҡыҙы Әлфиә, һөнәре буйынса юрист. Ул Ҡалҡан ауылына 

килен булып төштө. Ире менән ике бала үҫтерәләр. Әҙһәм 

Әлхәм улы һөнәре буйынса педагог, үҙенең байтаҡ ғүмерен уҡыу-

уҡытыу, тәрбиә кеүек, изге һөнәргә арнаны. Оҙаҡ йылдар район-

ҡала мәғариф бүлеген етәкләне. Лайыҡлы хеҙмәте өсөн БР-ҙың 

оло наградалары менән бүләкләнде. Ғаилә хәленә килгәндә иһә, 
уның тәүге никахынан тыуған ҡыҙы Юлиә, Илнур тигән малайы 

лә башлы- күҙле булғандар. Әҙһәм улы Ғәзинур Сибайҙа, ҡыҙы 

Айгөл Силәбелә юғары белем алалар.  

Әлхәм улы Илдар һөнәре буйынса водитель. Әлеге көндәрҙә ағас 

эшкәртеү буйынса эшҡыуар. Уның тәүге никахы нан донъяға 

килгән ҡыҙы Динара ла Мәскәүҙә эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә. 
Илдар менән Вәзиғә Ислам атлы улан үҫтерәләр. Ул 5 класта 

уҡып йөрөй   
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Әлхәм улы Әғләм дә водитель эшен һайлаған. Әлеге көндә ул 

вахта ысулы менән Себергә йөрөп эшләй. Әғләм Урал ауылы 

һылыуы Нажия менән ғаилә ҡороп, Айрат, Алмир атлы егеттәр 

үҫтерҙеләр.   

Әлхәм Вәлит улы һәм Надира Ғәйнетдин ҡыҙының ғаилә усағын 

да беренән-бере һылыу 3 ҡыҙ бала ла буй еткерҙе. Ояһында ни 

күрә, күрә, осҡанында шуны алыр. Ауыҙ эсенән көйләй-көйләй, 

теген машинаһын зырылдатып, кейем-һалым теккән оҫтаҡул 

әсәһенең һәләте Ғәнидә ҡыҙына күскән. Тегенсе һөнәрен үҙ иткән 

Ғәнидә хаҡлы ялда булһа ла, эшләүен дауам итә. Уның ғаиләһе 

Өфө ҡалаһында төпләнгән Радмир тигән уландары Себерҙә 
нефть эшкәртеү өлкәһендә тир түкһә Алина тигән ҡыҙҙары 

экономист.  Әлхәм ҡыҙы Мәүлиҙәнең аш-һыу бешерергә 
әүәҫлеге лә, уға әсә һенән бирелгәнлегенә шик юҡ. Сөнки, 

ҡыҙҙарының хәтерләүенсә, Надира апайҙың өҫтәленән күбек 

майы, ҡорот, ҡатыҡ, төрлө бөйөрөктәр бәлеш, бишбармаҡ бер 

ваҡытта ла өҙөлмәгән. Әлбиттә, әсәйҙәренең: «эшләгәнегеҙ 
минең өсөн, өйрәнгәнегеҙ үҙегеҙ өсөн» тип йыш ҡабатлағаны ла 

бойомға ашмаймы инде. Бөгөнгө көндәрҙә Себер киңлектәрен 

төйәк итеп, шунда ереккән Мәүлидә лә эшһөйәр ике бала 

үҫтерә. Регинаһы Пермдә ҡунаҡхана етәксеһе булһа, Сашаһы- 

компьютерҙар белгесе. 

Мәүлиҙә үҙе йәштән үк бер нисә һөнәргә тоғро: ашнаҡсы ла, 

кәрәк тапһа, прилавка артына баҫып, һатыусы урынын да 

биләй ала. Был эшкә барымы ла уға кесе йәштән таныш. 

Хеҙмәт һөйөүсән ғаиләлә ата-әсә тарафынан, йүнселлек культы 

ла алға ҡуйылған булған. Улар бала-сағалары менән берлектә, 
йәйҙәрен дарыу үләндәрен, селек ашҡаяҡ йыйыуҙы ойоштора 

торған булғандар. Айырыуса, 1984 йылда, Мәҫкәү ауылындағы 

әҙерләүҙәр контораһы етәксеһе Тайфур ағайға шифалы үләндәр 

тапшырғандан килгән аҡсаға теген машинаһы һа тып алыу 

кинәнесе бер ваҡытта ла хәтерҙән юйылмаясаҡ... Әйткәндәй, 

һары таңдан тороп, бер арба йөктө баҙарға сығарыу ҙа 

еңелдәрҙән түгел. Ләкин, эшеңдең һөҙөмтәһе — үҙеңә һатып 

алынған өр-яңы өҫ кейемдәрҙән башы күккә тейә яҙған 

балаҡайҙарҙың тағы ла дәртләнеберәк эшләргә ынтылыуы ла 

тәбиғи. Ояһында күргәнен — осҡанына алған кесе 

Махияновтарҙың йүнселлек тамырҙары ҡайҙан юл алғанлығын 

һиҙемләү ҡыйын түгел.  Ҡыҙҙарҙың иң өлкәне Мөршиҙә һөнәре 

буйынса бухгалтер, ғүме ренең 22 йылын иҫәп-хисап эшенә 
арнаған һәләтле белгес.   
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Тормош иптәше Сәхиәр Әхиәр улы менән улар тәүҙә Учалы ҡала 

һында йәшәйҙәр. Бер-бер артлы өс ҡыҙҙары: Лилиә, Вилиә, Әлиә 
яҡты донъяға ауаз һала. Бер уйлағанда, донъялары түңәрәк, 

күңелдәре лә бөтөн. Әммә йәштән ауыл тормошона ерегеп 

үҫкән ирле-ҡатынлы Учалы ҡалаһындағы фатирҙарын һатып, 

Сораманға күсеп ҡайталар. Тиҙ арала йорт төҙөнөләр, мал-

тыуар ишәйттеләр, гөлдәй итеп баҡса үҫтерҙеләр. Беренән-

бере уңған балалары ла һынатманы: өләсәй мәктә бендә 
өйрәнгәнсә, йәй буйы еләк-емеш йыйып һатып, ғаилә ҡаҙнаһын 

тулыландырҙылар. Уҡыу йылы дауамында, баш ккүтәрмәй, 

тырышып-тырмашып, белем эстәнеләр. Һөҙөмтәлә, Лилиә Өфө 

ҡалаһында БГПУ-ның география, Вилиә, Әлиә БДУ-ның Учалы 

ҡалаһындағы филиалының филология факультетын тамамлау 

бәхетенә ирештеләр. Шөкөр, һылыу ҙарҙың барыһы ла эйәле-

башлы булғандар. Лилиә 10-сы мәктәптә, Вилиә халыҡты 

социаль яҡлау бүлегендә, Әлиә Абҙаҡ мәктәбендә эшләп 

йөрөйҙәр.  

Ауылға ҡайтҡас та , Мөршиҙә, һатыусы эшенә күскән ине. Күңел 

һалып эшләгән эш һис ҡасан да ялҡытмай, тиҙәр . Һөнәренең бар 

нес кәлектәрен үҙләштергән тәжрибәле хеҙмәткәр, быйыл 

ауылыбыҙҙағы «Тиләү» магазинында 12 -се эш йылын дауам итә. 
Бер үк ваҡытта, оло һона- кесеһенә иғтибарлы була белеүе, 

ипле мөғәләмәһе менән, ҡулы нан да, теленән дә бал да май 

тамыҙған сауҙа хеҙмәткәре ул.  

Халыҡ телендә, балаңдың-балаһы балдан татлы тиҙәр. Сәхиәр 

кейәүе, Мөршиҙә ҡыҙының мөхәббәт бүләге, кинйә бала Әлиә, 
олатаһы — әзәһе йәшәгән өйҙә йыш ҡына ҡунырға ла ҡала. 

Бындағы бөтә нәмә: өй алды баҡсаһында елгә тирбәлгән 

сәскәләрҙең күңелдәрҙе иҫертерлек хуш еҫтәре, иртә-кисен 

өҙҙөрөп һайраған ҡоштар тауыштарының ила һи моңо — барыһы 

ла ғәҙәттәгенән матур тойола. Ә таң менән ҡыҙыйҙы тағы бер 

мөғжизә көтә: кемуҙарҙан һуҙып ҡысҡы рышҡан әтәстәр 

һөрәнләгәненә, бер туҡтауһыҙ ашарға һорап баҡылдаш ҡан 

өйрәктәр, ҡаҙҙарҙың тауыштары араһында, туҡтауһыҙ 
сепаратор геү-ләгәне ишетелеп ҡала. Үҙенә күрә ауылдың 

иртәнге симфонияһы кем дәрҙең генә йоҡоларын осормаған икән. 

Надира әзәһе һөттә генә бешерелгән манный бутҡаһын, әле генә 
бешереп алынған таба әпәкәйен манып ашарға ҡушып, 

ҡәҙерлеһенең-ҡәҙерлеһе алдына ҡаймаҡ та ҡуя.  

Әзәйҙәре бала-сағаһын да үҙе менән гелән еләк-емешкә лә алып 

йөрөткән. Бындай саҡта төрлө хәлдәрҙе лә бәләкәстәр үҙ 
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баштарынан кисерә. Әлиә был турала үҙе бына ниҙәр бәйән 

итә: бер көнө әзәй, ат егелгән арбаһына ыбыр-сыбырҙарын 

тейәп, тейәп, күмәкләп еләктән ҡайтып киләләр. Хәҙерге 

һабантуй үткәрелгән Оҙонса түбә яланынан үтеп барғанда, әзәй 

атын туҡтата ла, көтөп торорға ҡушып, үҙе ҡуйы төтөнгә 
уралып янған (торф яна тигәне хәтерҙә) һаҙ эсенә инеп юғала. 

Уны беҙ бик оҙаҡ көттөк. Һәр хәлдә, бәлки, балаларға ул шулай 

оҙаҡ тойолғандыр. Артабан көтөргә түҙемлек бөткәс, беҙ 
ҡайттыҡ та киттек. Әзәй һуң ғына ҡайтып инде. Йоҙроҡ 

күрһәткән әзәйҙән шөрләп, оҙаҡ ваҡыт уларға барырға ҡыймай 

йөрөһәм дә, бер көн йәнә тәүәккәлләнем. Үҙ-ара үткәндәрҙе 

иҫләп, көлөшә-көлөшә ауылдағы берҙән-бер магазинға икәүләп юл 

тоттоҡ. Ҡыҙҙар күҙе нимәгә төшкәне һәр кемгә мәғлүм. Аҡ 

ерлеккә ҡы ҙыл борсаҡтар һибелгән, ҡыҫҡа ең тирәләре өрөп 

тултырылғандай ҡабарып, һине әллә ҡайҙарға 

талпындырғандай тойолған бер итәкле һушты алырлыҡ 

дәрәжәлә матур күлдәккә күҙем төштө бит. Етмәһә, тиҙерәк 

һатып алырға һине ымһындырған төҫлө, күкрәк тәңгәлендәге 

һөттәй ап-аҡ юлаҡҡа, бына-бына осоп китергә әҙерләнгән 

һымаҡ, ҡып-ҡыҙыл күбәләк һүрәте төшөрөлгән... Әзәйҙең, аҡса 

юҡ, тип ың-һаң итеүенә ҡарамай, хаҡын киләсәктә түләү 
шарты менән, күлдәкте тәки алдырттым...     

Әзәйҙе бағындырып алғанбыҙмы, әллә ул, минекеләр үҙҙәре берәү 
тип, күңелдәребеҙҙе ҡыя алмай, үтә ныҡ яратҡанғамы, 

ейәнсәрҙәренең яңы күлдәктәр тектереүгә бәйле бер 

үтенестәрен дә кире ҡаҡманы. Сөм ҡыҙылдан өс ҡат итәкле 

итеп тегеп һөйөндөргәйне ул. Күкрәк тирәһенә көмөш тәңкәләр 

баҫылған, итәк остары күм-күк таҫма лар менән йылҡылдатҡан 

күлдәкте һис оноторлоҡ түгел, тип иҫкә ала ҡыҙы Лилиә. 

Беренсе уҡытыусым Рәмилә Айытбай ҡыҙы «Әлифба» байрамы 

на милли кейемдә «Бишбармаҡ» бейеүен әҙерләргә ҡушты, тип 

һүҙ оҙайта тағы Әлиә. Ҡыуанып ризалашһам да, миңә яраҡлы 

бейеү костюмы булмауына эсем бошоп, тағы әзәйгә мөрәжәғәт 

иттем. Был осорҙа тегенергә кәре етмәгәнлектән, ул Рәфидә 
тигән оҫтаҡулдан миңә иҫ киткес матур башҡорт костюмы 

тектергән ине. Түш тәңгәленә тағылған тәңкәләре зың-зың 

иткән, ерлеге көрән сатрашҡа аллы-гөллө сәскәләр биҙәге 

төшөрөлгән өс итәкле күлдәк өҫтөнән кейелгән камзулы ла 

ҡараһыу-күк бәрхәттән ине. Ул замандарҙан нисәмә йылдар 

үтте. Хәҙер беҙ, уның һөйөп туймаған ейәнсәрҙәе лә, ҡыҙ бала -

киҫелгән икмәк хәлендәбеҙ. Һәр кемебеҙҙең ғаиләһе, үҙ өйҙәренең 



BEHP «Suyun»; Vol.2, January 2014, №1 [1,2,3];  ISSN:2410-1788 

45 
 

— көйөнә йәшәйбеҙ. Шулай ҙа. ауылға ҡайтырға тура килеп, 

яҡын, ҡәҙерле кешеләребеҙҙең йортон күргәндә, олатайҙың 

беҙгә яғымлы ҡараш ташлағаны, Надира әзәйебеҙҙең 

хәстәрлекле тауыш менән, балам, икмәгеңде ҡаймаҡҡа манып 

аша, тип өндәшкән тауышы ишетелгән кеүек...  

Бакировтар тоҡомдары 

  1872 йылдағы белешмәлә Махиян олатайҙың беренсе ҡатыны 

Зөләйхәнән тыуған Әбүбәкир (1872- 1917) тигән ир баланың 

исеме теркәлгән. 1901 йылдағы сығанаҡта «О родившихся» 

тигән бүлектә Мәрхәбә тигән ҡыҙ баланың атаһы солдат ( 

шулай тип яҙылған) Әбүбәкир Махиян улы, әсәһе Бибизада 

Мөхәмәтйәр ҡыҙы, тип яҙылған. 

  Рәфидә Вәлит ҡыҙы Рәшиҙә апаһының тыуған йылы тураһында 

1917 йыл, тип әйтә торғайны. Әммә, документтарҙа уның 

ҡасан тыуғанлығы тураһын да яҙма булманы. Ни өсөн тигәндә, 
ул ваҡытта, донъяларҙың боларған мәленә тура килеп, ауыл 

муллаларын ҡулға алыу башланғас та, ревизия мәғлүмәттәрен 

теркәү ҡайғыһы китә.  

  1914 йылдағы «О родившихся» документында яҙылғанса, 

донъяға килгән Ғәбделсабурҙың атаһы Әбүбәкир Махиян улы, 

әсәһе Бибизада Мөхәмәтйәр ҡыҙы, тип күрһәтелгән.  

Юғарыла яҙылған факттар нигеҙендә, Бакировтарҙың төҙөлгән 

шәжәрәһе Абдулваһап-----Сораман---Ғүмәр---Ишморат----Махиян--

-Әбүбәкир---Мәрхәбә, Рәшиҙә, Ғәбделсабур--- Салауат, Азат, 

Самат, Сәғит, Рәүеф.   

Әбүбәкир олатайҙың ҡыҙҙары тураһында 

 1917 йылда, 17 йәшлек Әбүбәкир ҡыҙы Мәрхәбәне Иҫтамғол 

ауылынан 23 йәшлек Әхмәт Әхмәҙи улына йәрәшелеү тураһында 

яҙма һаҡла нып ҡалған. Шунда уҡ никах туйында 

ҡатнашҡандарҙың исем-шәрифтәре күрһәтелгән: ҡыҙҙың 

атаһының атаһы Мөхәмәтйәр Динмөхәмәт улы. Егеттең 

атаһы Әхмәҙи Аҫылхужа улы. Шаһиттар: Әлтәфетдин 

Ишморат улы, Ниғәмәтйән Мамила улы.  

Мәрхәбә менән Әхмәт никахынан өс Хәдижә, Хафиза тигән ҡыҙ 
балалар һәм Хәлит тигән ир баланан Иҫтамғол ауылындағы 

Әхмәҙиевтар быуы ны таралған.  
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 Бибизада менән Әбүбәкирҙең икенсе ҡыҙҙары Рәшиҙә үҙ 
ауылдашы «зыуымдар» аймағы егете, Минһажетдин улы 

Кираметдин менән яҙмышын бәйләй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, оло яу 

башланып, уларға оҙон-оҙаҡ бергә йәшәргә яҙмай. 25 йәшендә 
тол һалдат ҡатынын һоратыусылыр ҙа булған. Хәнифә менән 

Хәләфен яттар күҙенә ҡаратып тилмертергә 
теләмәгәнлектән, һөйөлөп-һөйөп кенә йәшәр сағында, ирен 

юҡһыныу тойғоһон эш менән баҫа: тулы кәүҙәле эре һөйәкле 

ҡатын, ирҙәр менән бер ҡатар ҙан тороп, кирелеп бесән саба, 

йәйҙең ҡыҙыу мәлдәрендә баш ҡалҡыт май, иген баҫыуын утай, 

фермала һыйыр, бейә һауа. Донъяһын да ирһеҙ ҡатындарға хас 

сәмләнеү менән көтә: эре мөгөҙлө, ваҡ малын да ишәйтә. Ҡулға 

килеп эләккән ҡиммәтле кәнфит кеүек, ара-тирә тәтегән ял 

көндәрендә лә, төндө таңға ялғай: станогында аллы-гөллө 

биҙәктәр төшөрөлгән балаҫтар һуға, көйләп-сөйләп, төҫлө 

ептәрҙән сигеү ҙәр сигә.  

 Өләсәһенең балалары тураһында ейәнсәре Шәүрә Вәзир ҡыҙы 

уны юҡһыныу ҡатыш ихтирам менән иҫкә ала: Рәшиҙә Әбүбәкир 

ҡыҙының ике балаһы булып, уның яңғыҙ улы Хәләф ағай ғүмерен 

Норильск, Магадан тарафтарында эшләп үткәрҙе. Ғаиләһенән 

айырылып, үҙе генә тыуған төбәгенә әйләнеп ҡайтҡан ағай 

Елена Павел ҡыҙына йортҡа керҙе. Уның менән 22 йыл 

йәшәгәндән аҙаҡ, ул кинәт кенә аяҡтан йығылды. Вафаты 

алдынан, фронтта һәләк булып ҡалған атаһы, хәрби фуражка 

кейгән килеш, улының төшөнә күренгән. Кирам улы Хәләфтең 

Руслан тигән малай, Гөлнара тигән ҡыҙ ҡалды. Әзәйебеҙҙең 

икенсе балаһы Хәнифә, йәғни, беҙҙең әсәй. Буй еткергәс, ул 

Сиражетдин улы Вәзир менән сәстәрен-сәскә бәйләй. й Беҙҙең 

йортҡа йәнәш кенә урынлашҡан булғанлыҡтан, беҙ, ейәнсәрҙәре: 

мин, Әлфиә, Гөлфиә, ейәне Рим ағай, алмаш-тилмәш, уның 

янына ҡунырға йөрөнөк. Бигерәк тә. йәйге көндәрҙә, барыбыҙҙы 

ла эйәртеп, еләк-емеш йыйыр ға алып йөрөүсе Алла бәндәһенә 
беҙҙең дә рәхмәттәр яуғандыр.  Дини ҡатын-ҡыҙҙарҙың береһе 

булараҡ, ул ураҙа ла тотто. Изге Рамазан айында тиң-

тоштарын саҡырып, ауыҙ асҡанда, йәки, таңдан тороп, сәхәр 

эскән мәлдәрҙә, киптерелгән еләктән бешерелгән бөккән, ауыҙҙа 

ирегән ҡаҡтарҙың төрлөһөн ауыҙ иткәндә, әзәйҙең үҙ ҡулдары 

менән яһалған самауыр сәйҙәрен эскәндә лә, уның өй эсенән, 

хатта, ҡышҡы көндәрҙә лә, һулап туймаҫлыҡ ҡыр һауаһы 

бөркөлә ине. 
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Һуғым һуйыу мәлдәрендә, Таибә әбей менән икеһе һәр өйҙә көтөп 

алына. Күстәнәскә алып ҡайтҡан ҡаҙ, өйрәк итенең тәмлелеге 

әле лә тел осонда. Алла ҡолона, үҙе һорағанын бирермен, тигән. 

Вафаты алдынан, әҙ ауы рыу, анһат үлем ебәрҙе уға Аллаһу 

тәғәлә. Түшәккә ятҡас та, ул бары 6 көн генә ауырыны... 

Әбүбәкир улы Ғәбделсабур уландары 

 «Уфтар» аймағының тағы бер вәкилдәре, ысынында иһә, 
олатай ҙарының исеменең тәүге ижеген алып ташлап, Бакиров 

фамилияһын барлыҡҡа килтергәндәр.  

 Уларҙың нәҫеленән Әбүбәкир улы Ғабдулсабур ( 1914- ) 

утлы 1941- 1945 йылдарҙа Калинин фронтында дошман менән 

яғалаша. Әбейе Ғәтиә Ғабдулла ҡыҙы менән, 3 ҡыҙ һәм 5 улан 

тәрбиәләнеләр. Иң оло уландары Салауат ғүмеренең утыҙ 
йылдан ашыуын икмәк үҫтереүгә арнаған маҡтаулы игенсе 

булараҡ, күптәрҙең хәтерендә ҡалды. Салауат Бакировтың 

йәмәғәте Бакирова Мәҙинә им-том менән дауалауға һәләтле 

ине. Тайған йөрәкте һыланы. Ул, хатта, тел осо ярҙамында, 

күҙгә эләккән тимер ярсыҡтарҙы, сүптәрҙе лә ала алды. 

 Салауат, Мәҙинәнең балалары: Гөлсөм, Руслан, Гөлсинә. 
Рөстәмдәренең үҙ ихтыяры менән был фани донъяны ташлап 

китеп барыуы үкенесле, әлбиттә. 

 Ғәбделсабур Әбүбәкир улының Салауат мәрхүмдән башҡа, тағы 

ла Самат тигән улы Учалыла, Рәүефтәре Белоретта, 

Азаттары Өфөлә, Сәғиттәре Себер киңлектәрендә, Рабиға 

Ташҡыяла, Хәкимә Белоретта, Сәғиҙә Свердловскиҙа ғүмер 

кисерәләр.  

Рәфидә Вәлит ҡыҙы тураһында 

 1917 йылдағы «О браке» тигән тарихи сығанаҡта, 30 йәшлек 

Вәлит Махиян улына, шул уҡ ауылдың 31 йәшлек Мөхәмәтйәр 

ҡыҙы Бибизаданы йәрәшеү тураһында яҙма һаҡланған. 

 Шаһиттар: Мөхәмәтйәр улы Иркәбай, Шәрәфетдин Мотаһар 

улы. Вәлит менән Бибизада никахынан 1925 йылда Рәфидә тигән 

ҡыҙ бала тыуған. Үҙенең яҡты донъяға нисек килгәнлеге 

хаҡында, Рәфидә апай әсәһе һөйләгәндәрҙе, миңә лә бәйән 

иткәйне. Әсә кеше 12 көн ауырып та, бала һаман тыуымға 

килмәгәс, Ғәбделсабур аҡайым, ат егә лә, илай-илай, күрше 



 БЭИП «Суюн»; Том.2, Январь 2014, №1 [1,2,3];  ISSN:2410-1788 

 

48 
 

Көсөк ауылында йәшәгән Ғәфиә исемле әбейҙе алып килгән. 

Бөркәнсектә тыуған сабыйҙы ҡулға алғас та, һынсы Кендек 

инәһен, был бала имсе булыр, рәнйеһә- рәнйеше, ҡарғаһа- 

ҡарғышы төшөр, ни теләһә, шул ҡабул булыр, тип юраған. Әллә 
ни белгертмәһә лә, Рәфидә Вәлит ҡыҙы, үҙенең Хоҙай биргән 

һәләте хаҡында, ара-тирә, ысҡындырғыланы: 

-Ялдарында ғына ҡайта алған уландарҙың бесән йыйып, уны 

күбәләп йөрөүҙәре. Эштәренең уң булыуын теләп, яңғыҙыма 

Хоҙайға һығынып ҡына өйҙә ултырырға тура килә. Бына бер мәл 

ямғыр ҡоя башлама һынмы. Балалар һуңынан ҡыуаныстары 

менән ихлас уртаҡлашалар: әсәйҙең ҡылған доға ялбарыуҙары 

үҙенең һөҙөмтәһен бирҙе: беҙҙең бесәнлектә ҡоп-ҡоро, ә тирә-
яҡта ямғыр ҡойҙо ғына... Ҡыҙыҡһынып китеп, мин дә Рәфидә 
апайҙы төрлө һорауҙар менән күмеп ташлайым. 

Әсәй Бибизаданан күскән һәләт миндә лә әҙме-күпме бар, тип 

әйтер ине ул. — Сүрәләр уҡып, ябырылып килгән ялбыр 

болоттарҙы таратыр ине. Уның бер нисә көн рәттән 

туҡтауһыҙ ҡойған йонсотҡос ямғыр ҙы ни рәүешле 

туҡтатҡанына үҙем шаһитмын. Иҫтамғол ауылына килен 

булып төшкән Мәрхәбә апай сирләп китеп, түшәккә ятҡас, әсәй 

уның янына китте. Бер ваҡыт әсәй миңә сәләм күндерә. Уның 

өйрәткәне буйынса, беҙ икәүәләп, бата-сума, «Ҡара ла айғыр» 

егенә юлландыҡ. Шунда ятҡан сөгөндө эҙләп тапҡас, уны шишмә 
эсенә түңкәрҙек. Яйлап тыма барған ямғыр тора-бара шып 

туҡтаны... Әсәй, ҡоролоҡ йонсотһа ла, яуым-төшөм һорап, 

тағы шул изге шиш мә башына юл ала торғайны. Ике рәҡәғәт 

намаҙ уҡып бөтөүгә, бер-ике тамсы ямғыр күҙе төшә. Аллаһ 
тәғәлә үҙенең хикмәте менән ана шул рәүешле тиҙҙән ямғыр 

яуасағы тураһында аңғарта ине.  

 Нәҫел-нәсептәре тураһында һүҙ сыҡҡанда, Рәфидә апай, Вәкил 

менән беҙҙең ата бер, инәйҙәр башҡа, ти торғайны. Уның менән 

беҙ һуғыш осоронда ниҙәр генә күрмәнек тә, ниҙәр гәнә 
кисермәнек. 

Йәштәре лә етмәгән үҫмерҙәрҙе ФЗУ-ға йыйҙылыр. Аҡ кофта, 

ҡара юбка бирәләр, тигәнде ишеткәс беҙ, тиңдәштәребеҙ, 
шунда уҡырға бармаҡсы булып йөрөйбеҙ. Вәкил ҡустым менән 

икебеҙҙе берсә күренгә ебәрҙеләр ҙә ҡуйҙылар. Унда күргән ыҙаны 

һөйләп тә бөтөрөрлөк түгел. Беҙҙән башҡа унда тағы ниндәйҙер 

әсирҙәр ҙә эшләне. Бахырҙар, Рәсәйгә корабль менән йөҙөп 

килгәндәрендә, өс ай дауамында диңгеҙ аша килдек, тип 
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һөйләрҙәр ине. Шулай булһалар ҙа, уларҙың араларында ғы 

ҡайһылары, «нан-нан-икмәк» бирәм ип әүрәтеп, башҡорт 

ҡатындары, ҡыҙҙары өсөн йән аттылар. Уларҙан ҡасып ҡотолоу 

өсөн, ҡатын-ҡыҙҙар, хатта, ағас башына тиклем үрмәләп 

менеп китерҙәр ине. Беҙ икебеҙ, Надира, тигән иптәш ҡыҙым 

менән ҡасырға тәүәккәлләнек 

Яңылыш Ирәмәл тауы йүнәлеше менән сыҡҡанбыҙ ҙа киткәнбеҙ. 
Мәхмүт ауылына барып етеп, бер әбейҙең өйөнә инеүгә, уның 

улы килеп сыҡты: военный трибунал менән кәмендә һеҙгә 10 

йыл, тип янай. Ул күҙәтеүсегә талондарыбыҙҙы биреп, нәселә 
ҡотолдоҡ. 

 Икенсе мәртәбәһендә Тирләндән поезға ултырып ҡастыҡ. Юлда 

туҡ таған арала, ҡыҙҙарҙы күреп ҡалған бер хәрби бармаҡ 

янағас, ҡот осто. Ахыры, китеп барған поездан һикерергә ҡарар 

иттек. Әхирәтем мине та мам бағындырып алды бит: һин 

тәүҙә поездан һикер, үлмәһәң, аяғыңды йәки ҡулыңды 

күтәрерһең, ти. Йөҙөм менән һөрлөгөп барып төштөм. Үҙем 

нисек ҡулымды күтәргәнде лә белмәйем. Ҡарауыл аҫтында 

беҙҙе Науырҙа ауылына килтерҙеләр. Унда берәүгә хөкөм 

ойошторғандарын ҡарап торорға ҡуштылар... 

 Өсөнсө тапҡыр йәнә беҙҙе күренгә оҙаттылар. Яңы ғына 

фронттан яраланып ҡайтҡан егет ҡарамағына тапшырғас, 

һинең буласаҡ ҡайның Шоғайып Алтынбай улы мылтыҡ тотоп, 

үҙе арттан һыбай килде. Уға ҡушылған приказды үтәмәйсә сара 

юҡ. Беҙҙе тапшырыу тураһында кәнсәнән ҡағыҙ алып ҡайтыу 

йөкмәтелгән. — Эй, ҡыҙҙар, йәлләйем дә һуң һеҙҙе, тик 

нишләмәк кәрәк, тип әсенгәне әле лә күҙ алдында. 

 Двойнуш тип аталған яңы эш урыныбыҙ тәүгеләренән дә хәтәр 

ине. Беҙҙе бет баҫты. Кесерткән ашынан тамам екһенек. 

Шундай түҙеп тор ғоһоҙ шарттарҙа кемдең генә эшләгеһе 

килһен. Тағы күрендән ҡастыҡ. 

 Бына оҙаҡ көтөп алынған Еңеү таңы ла а тты. Яу ҡырынан бер- 

бер артлы фронтовиктар ҙа ҡайта башланы. Тыл хеҙмәте 

менән ыҙаланған ҡатын-ҡыҙҙарға ла иштәрен табып, ғаилә 
ҡорорға бер аҙ форсат тыуҙы. Тәүге ирем Миндәк яғынан ине. 

Килен сифатында оҙатылып килгәндә, мал эйәртеп килмәгәнде 

сәбәп итеп, ҡабат-ҡабат юҡ-барға ғауға сығарғас түҙер әмәлем 

ҡалманы. Улымды алып ҡайтып киттем.  
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 Вәйес Нәҙершин минең икенсе тормош иптәшем. Ул ғүмере 

буйына шофёр булып эшләне. Өс балаға ғүмер бүләк иттек. Үҙең 

күреп тораһың, атай нигеҙендә Васиф улым йәшәй. Рәйләм дең 

ғаиләһ менән Учалыла төпләнде. Ул Балалар баҡсаһында 

тәрбиәсе. РБ-ның Мәғариф алдынғыһы.  

 Ире Зиннуров Марат менән бер ҡыҙ һәм бер малай тәрбиәләп үҫ 
терҙеләр. Илгиз улым музыка һөнәрен үҙ итте. Тәүге никахтан 

тыуған Мөхәмәт улымдың ғына ғүмере ҡыҫҡа булып сыҡты. 

Уның ҡатыны Флюра Нурғәли ҡыҙы, ейән-ейәнсәрҙәре менән 

Зәйнәкәй ауылында йә шәй. 

Ишморатов Ғалип Әлтәфетдин улы тураһында 

«Уфтар» нәҫеленең сылбыры: Сораман- Ғүмәр- Ишморат-

Әлтәфетдин- Әбүталип, Хәбибулла, Ғалип, Мөхәмәтшәриф.  

Әлтәфетдин улы Ғалиптан, Мөхәмәтшәрифтән Ишморатовтар 

быуыны таралған.    Фаягөл Ғалип ҡыҙы һөнәре буйынса 

медицина хеҙмәткәре. Учалы ҡалаһында йәшәй. Әммә ул әүҙем 

тормош позицияһын һаман дауам итә: нәҫел-нәсептәре 

тарихына айырыуса, атаһы Ишморатов Ғалип Әлтәфетдин 

улының тормош юлына байҡау яһай. Бер мәл, Сораман ауылына 

ҡайтҡанында, үҙенең ҡәҙерле кешеһе тураһындағы йылы 

хәтирәләре менән уртаҡлашты. -1923 йылда әсәйҙәрен дә 
мәңгелеккә юғалтҡандан һуң, беҙҙең атай бер бөртөк ағаһы 

Мөхәмәтшәриф менән генә тороп ҡала. Аслыҡтан аяҡ һуҙмаҫ 
өсөн, ағалы-ҡустылы тамаҡ хаҡына етешерәк көн күргәндәргә 
ялланалар.   

Башланғыс мәктәпкә уҡырға төшкәс, отҡорлоғо, зиһенлеге 

менән уҡытыусыһының иғтибарын йәлеп итә. Ул һәләтле 

малайҙы Ҡаҙаҡҡол мәктәбенә урынлаштырыу сараһын күрә. 
1932-1933 йылдарҙа Верхнуралда, аҙаҡ Ҡазан ҡалаһында юридик 

институтта белем ала башлай. Ләкин уға уҡыуын тамамларға 

яҙмай. Ауылына ҡайтып, ул-был итеүгә яңы уҡыу йылы ла 

башлана. Рәсүл ауылынан йәш уҡытыусы Нәсимә Шәмиғол ҡыҙы 

мәктәптә балалар уҡыта башлай. Йәштәр бер-берен 

оҡшаталар. Оҙаҡламай улар өйләнешеп тә ҡуялар.  Комсомол 

ячейкаһының ҡарары буйынса, йәш ғаиләгә бер етем баланы ла 

ҡарауға тапшыралар.   

Илебеҙ күген ҡара һөрөм ҡаплағас, Ғалип Ишморатов 1261 уҡсы 

лар дивизияһында ротаның политругы, шулай уҡ, Украинала 
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контр разведкала политик бүлектең зам. комроты 

вазифаһында әүҙем эш алып бара.    

Батыр яраһыҙ булмай. 1943 йылда ауыр яраланған хәлдә уны 

иленә ҡайтаралар. 1945 йылда йәнә фронтҡа оҙаталар. Уға 

бары 1946 йылда ғына тыуған төбәгенә әйләнеп ҡайтырға яҙа.  

Беҙ, уның балалары, күңелебеҙ менән бала саҡ иленә байҡау яһа 

ғанда, гелән бер ауылдан икенсе урынға күсенеп йөрөүебеҙҙе иҫкә 
алабыҙ. Мал-мөлкәтен, бала-сағаһын арбаға тейәр ҙә, партия 

ҡушыуы буйынса, йә артта ҡалған берәй колхозды, йә 
райпотребсоюз эшен юлға һалыу маҡсатында, атайҙы төрлө 

ауылдарға ебәрәләр ине.  Ҡайҙа ғына эшләмәһен, ул халыҡ 

ихтирамын ҡаҙанды. Бөтә Союз Халыҡ ҡаҙаныштары 

күргәҙмәһендә ҡатнашыу, унан һуң, Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ 

ордене менән бүләкләнеү ҙә уның һымаҡ эшһөйәрҙәргә генә эләгә 
торғандыр.  

Ғаиләһенә лә талапсан булды, тип, хәтерләй Фаягөл апай. 

Әсәйемә лә йыш ҡына, кеше балалары нимә ашай, шуны 

ашаһындар, ниндәй кейем кейәләр, шуны кейһендәр, тиер ине. 

Яҡындары, таныштары дефицит әйбер һораһалар, «Живая 

очередь» тип кенә уларҙың ауыҙын ябыр ине... Шулай тура 

һүҙле булыуы, ярамһаҡлана белмәүе арҡаһында ауырға ла тура 

килгәндер. Бер мәл уны эшенән алдылар.  Беҙҙең ғаилә 
Уральскиға күсенеп килде. Атайҙы райпотребсоюзға 

тәғәйенләнеләр. Әммә был ваҡытта уның һаулығы ныҡ 

ҡаҡшағайны. 1967 йылда ҡәҙерле кешебеҙҙең йөрәге тибеүҙән 

туҡтаны. Утты-һыуҙы кискән һуғыш һәм хеҙмәт ветеранын 

ололап, мылтыҡтарҙан залп биреп, үҙенең тыуған ере Сораман 

зыяратында ерләнеләр...  Фаягөл апай туғандарының 

уңыштары менән дә сикһеҙ ғорурлана. -Атай менән әсәйҙән күсә 
килгән белем алыуға ынтылыш, ныҡышма лылыҡ уларҙың бар 

балаларында ла дауам итте. Уландарының береһе Ғамир Учалы 

тау-байыҡтырыу комбинатында эшләгәндән аҙаҡ хаҡлы ялға 

сыҡты. Дамир улы юрист һөнәрен үҙ итте. Луиза урыҫ теле 

уҡытыусыһы. Гөлсирә филология фәндәре белгесе. Нурсилә лә 
юғары белемгә эйә.  

Ишморатов Жәүәт Мөхәмәтшәриф улының тормош мәктәбе 

 Ул 1929 йылда Учалы районының Сораман ауылында, крәҫтиән 

ғаиләһендә донъяға килгән. Атаһы Мөхәмәтшәриф, әсәһенең 

исеме Хәснә. 
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Ғаиләлә тағы Фирҙәүес исемле һеңлеһе лә булған. Уныһы сабый 

сағында вафат була. Ә ҡустыһы, Туҡай, юғары белем алғас та, 

аспирантура тамамлау мөмкинлегенә эйә була. Хөкүмәт 

кимәлендә ҙур дәрәжәләр биләй. Әммә уға олоғайғас та, 

тормошоноң һөйөнөс- көйөнөстәрен яҡындары менән 

уртаҡлашып, бер-бер артлы буй еткергән балаҡайҙарының 

уңыштарын һөйөнөп кенә йәшәргә яҙмай. Ҡышҡы сасҡау һыуыҡ 

көн дәрҙең береһендә фажиғәгә тарый. Әйткәндәй, уның Юлай 

тигән бер улы атаһының ауылына мәсет төҙөп, оло эш 

атҡарҙы. Бер катыны Танзиля, — Юлай, Салауат уллары. 
Икенсе катыны Лилия, Зульфия (1973), Амина (1974-2012), 
Булат (1975), Урал (1977) балалары.  

 Жәүәт Мөхәмәтшәриф улының яҙмышы ла еңелдәрҙән булмай. 

Үҙенең хәтерләүенсә, ағаһы яу ҡырына оҙатылғас, тома етем 

ҡалған 9 йәшлек малай тәүҙә Нажида тигән апай ҡарамағына 

тапшырыла. Улар икәүләп тамаҡ хаҡына ауылда көтөү 
көтәләр. Шулай ҙа, 4 класты тамамлау бәхетенә ирешкән 

баланың 5 класҡа уҡырға барыу теләге лә юҡ түгел. Ләкин уны 

үҙе һымаҡ тиҫтерҙәре менән бергә сплавҡа оҙата лар. Сит-ят 

ерҙәргә бөтөнләй үҙһенмәгән малай Белорет ҡалаһына барып 

еткәс тә, тау-урмандар аша тыуған төйәгенә кире һыпырта. 

Шунан колхоз председателе Ялалов Хәйретдин уны Верхнеурал 

аръяғындағы «Алексеевка» колхозы етәкселәре ҡарамағы на 

алып барып тапшыра. Шул рәүешле, Жәүәт Мөхәмәтшәриф улы 

1949йылға тиклем, ҡаҙаҡтар араһында ҡуй көтә. Шул мәлдә 
егеткә әрме сафына саҡырыу ҡағыҙы килеп төшә. Ҡаҙаҡтарға 

эйәләшеп, тамам телен, илен онота яҙған 20 йәшлек егетте 

уның һуғыштан ҡайтҡан ике туған ағаһы Әлтәфетдин улы 

Ғалип 1949 йылда эҙләп, уны алып ҡайтмаһа, башҡорт егетенең 

яҙмышы бөтөнләй икенсе төрлө буласағы билдәле.  

 1950-55 йылдарҙа армияла хеҙмәт итеп ҡайтҡас, ул комбайнсы 

һөнәренә уҡый. Тап шул йылдарҙа бөтә ил буйынса сиҙәм ерҙәрҙе 

эшкәртеү политикаһы башлана. Комсомол путевкаһы буйынса, 

айырыуса, йәштәрҙе төрлө ерҙәргә эшкә ебәрәләр. эшләгәнендә 
ул отпускыға ҡайта һәм бүтәнсә унда эшкә бармай. 1956 йылда 

Яйыҡ йылғаһы ашаһында ғына ятҡан Науырҙа ауылының 

«тоҡтар» аймағы һылыуы Нәсимәгә өйләнә. Бәхетенә күрә, 
егеттең буласаҡ кәләше кескәй сағынан ата-әсәй тәрбиәһе, 

ағай-апайҙары наҙына ҡойоноп буй еткергән ҡыҙ бала була. Әрәм 

иткән дә, әҙәм иткән дә ҡатын-ҡыҙ, тигән халыҡ мәҡәленә 
ярашлы, йәш ҡатын бар һәләтен, ваҡытын ғаиләһенә арнай: 

иренә, бер-бер артлы тупырҙашып үҫә килгән балаларына йөрәк 
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йылыһын өләшә. Уларҙың бәхет-сәғәҙәттәрен ишәйтеү сараһын 

күрә. Бер-беренә терәк һәм терәк булып, һөйкөмлө пар булып 

йәшәү дәүерендә, Жәүәт, Нәсимә Ишморатовтар биш балаға 

ғүмер бүләк итәләр. Яҡшынан-яҡшы тыуыуы ғәҙәт, ти 

боронғолар. Өлкән улдары Талип, Стәрлетамаҡ совхоз 

техникумын тамамлағандан һуң, инде ҡырҡ йылға яҡын 

ветврач һөнәренә тоғро.  Ауылдаштарының ихтирамын, 

ышанысын яулаған ир уҙаманы, хәләл ефете Лариса Ғирфан 

ҡыҙы менән өс баланы аяҡҡа баҫтырып, уларға һөнәр, тәрбиә 
бирҙеләр. Оло ҡыҙҙары Ләйсән, Әдилә, Арыҫланға, уртансы ҡыҙы 

Сулпан Илмира, Радмирға тәрбиә ҡылалар. Төпсөк улдары Таһир 

Учалы ҡалаһында эшләй.  

Жәүәт ҡыҙы Әлфиә медицина өлкәһен үҙ итте. Ул үҙебеҙҙең 

ауыл медпунктында эшләй.  

 Әлфиә яңғыҙ әсә булыуына ҡарамай, Әлиә, Әлмирә, Радик тигән 

бала ларҙы үҙе генә тәрбиәләне. Хәҙер ул өләсәй ҡорона ингән.  

Жәүәт ҡыҙы Сәриә Учалылағы шифаханала эшләй. Тормош 

иптәше Илсур менән ике малай: Айнур, Амурҙы аяҡҡа 

баҫтырҙылар.  Тағы бер улы Тәлғәт Йылайыр совхоз 

техникумында зоотехник һөнәренә уҡыны.  Әлеге көндә Тәлғәт 

ғаиләһе менән Әбйәлил районының Ҡаҙмаш ауылында йәшәй. 

Ҡатыны менән ике улан Данис, Айгизде үҫтерҙеләр.  

 Жәүәт улының кинйә улдары Айҙар. Ул һөнәре буйынса 

электрик. Кәләше Сәриә менән Алина исемле ҡыҙ баланы 

бағалар. 

Риүәйәттәрҙә – халыҡ тарихы 

 «Уф» аймағының риүәйәте тураһында миңә Ебәкәй Әүхәҙи ҡыҙы 

һөйләп ишеттергәйне.   Бер төркөм һыбайлы Ҡаҙағстан 

менән Рәсәй араһындағы сик буйы хеҙмәтенән ҡайтып килгәндә, 
аттарын һуғарыу ниәте менән бер йылға буйына туҡтайҙар. 

Шул тирәлә еләк йыйып йөрөгән ҡыҙ- ҡырҡын, һыбайлыларҙы 

күргәс тә, сыр сыу килеп, тирә- яҡҡа һибеләләр. Бары 

араларынан бер ҡыйыуырағы ғына Ишмораттың үтенесенә 
ҡолаҡ һала: сүмесе менән уға һыу килтереп эсерә. Урлап алып 

ҡасалар әлеге ҡыҙ баланы. Баштарының эшләүен әйт әле һин 

уларҙың. Аттарын килгән юлдарынан кирегә боралар һәм бер 

ғауым боҫоп яталар. Шулай итеп эҙ йәшермәһәң, арттарынан 

төшәсәк ҡыуғындан ҡотолоп булмаясағын яҡшы аңлағандар. Күп 
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тә үтмәй, аттарын аҡ күбек кә төшөрөп, һай-һайтлап, былар 

тураһынан һыбайлы саптырып үтә. Өмөтһөҙлөктән баштарын 

эйеп, ҡайғылы ҡиәфәттә ҡайтып барған ҡаҙаҡтарҙы башҡорт 

егеттәре йәшенеп ятҡан ерҙән ҡараштары менән генә оҙатып 

ҡалалар.   Урлап алып ҡайтҡан ҡыҙ бәлиғ булғас ҡына, 

Ишморат уға өйләнә. Ошо никахтан Мамила тигән улы тыуғас, 

йәш ҡатынды тыуған яғына алып барып, уйнап үҫкән ерҙәрен 

күрһәтеп килтерәләр. Шул рәүешле, сит-ят ерҙәрҙә уфтанып 

ғүмере үтә ҡаҙаҡ ҡатынының. Шуға күрә, аймаҡ исеменең 

аталышы ла «уф» булып ҡалған, тине, Ебәкәй еңгә.    

Шәжәрәләрҙә-ил-йорт тарихы 

 Был аймаҡ вәкилдәре борон-борондан үҙенең хәрби дәрәжәле 

кешеләре менән дан лыҡлы. Тарихи сығанаҡтар ҙа ошо фекерҙе 

раҫлай.  Мәҫәлән, 1834 й. йылдағы (ЦГИА РБ.Фонд-и-138 .Опись 

2, дело 566) ревизия сығанағында 14-се класлы чиновник Ғүмәр 

Сорамановтың ( 1788-1836) исеменә күҙ һалайыҡ. Уның йәмәғәте 

Фатима Хәлилованан донъяға килгән уландарының иң олоһо 

урядник Әбүшахман. Уның Сәйетбаттал, Сәйфелмөлөк исемле 

малайҙары теркәлгән. Шунда уҡ Ғүмәр Сорамановтың 24 йәшлек 

Зәнифә, 14 йәшлек Хәтирә, 11 йәшлек Фариҙа, 9 йәшлек Баҙыян 

исемле ҡыҙҙарының исемдәре лә бирелгән.   Ғүмәр 

Сорамановтың уртансыһы- урядник Шаһморат. Уның зауряд-

хорунжий, йорт старшинаһы булыуы хаҡында мәғлүмәт 

бар.Ҡыҙҙары Мәрзиә, Хәҙисә.   

Өсөнсө улы урядник Ишморатҡа 1834 йылда 21 йәш, тиелә. 
Тимәк, ул 1813 йылда тыуған булған.  1859 йылдағы белешмәлә 
(ЦГИА, д.762.) Ишмораттың әсәһе Фатима Халилова, тип 

бирелгән. Шул уҡ графала Ишмораттың ике ҡатыны Сәлихә (44 

йәш) Зөләйхә (37 йәш) исемдәре менән бергә, 13 йәшлек 

Хөббиямал, ике йәш ярымлыҡ Мәрйәм, бер айлыҡ Әсҡәпъямал 

тигән ҡыҙҙарҙың исемдәре күрһәтелә.   

Оло быуын хәтерендә Ишмораттың бер кәләше ҡаҙаҡ 

милләтенән, тиелә. Ошо турала ҡасандыр Фаягөл Ғалип ҡыҙына 

Бибизада әзәһе һөйләп ҡалдырғанса, сит-ят яҡтарҙан урлап 

килтерелгән ҡаҙаҡ ҡыҙының исеме исеме Кәнис булған. Унан 

тыуған ир балаға Мамила тип, ҡаҙаҡ исемен аҙанлатҡандар. 

Әлеге документтың «ир-ат исемдәре» бүлегендә Ишморат 

улының балалары: Махъянға (нисек яҙылған, шулай бирелә) 32, 

Сафиянға 19, Шәйәхмәткә 16, Мамилаға 11, Мөхәмәтнәсим 3, 

Мөхәмәтғәлимгә бер ай, тип бирелә.  Ишмораттың йәнә 
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Шаһийыһан, Әлтәфетдин атлы уландары, Ҡәләмфер, Әсмә 
исемле ҡыҙҙары ла булыуы билдәле.  Әлеге көндә Сораман 

ауылында Махиян улдарының береһе Вәлиттән-Махияновтар, 

икенсе улы Әбүбәкирҙән таралған Бакировтар нәҫеле таралған.  

Әлтәфетдин ҡыҙҙары: Фазила, Мәрйәм, Хәҙисә һәм уландары 

Әбүталип, Хәйбулла, Ғалип, Мөхәмәтшәриф. Ғалиптан тыуған 

Ғамир, Дамир, Фаягөл, Луиза, Гөлсирә. Мөхәмәтшәриф уландары 

Туҡайҙан (Азамат) таралғандар: Юлай, Салауат, Булат, Урал. 

Мөхәмәтшәриф улы Жәүәттән таралғандар Талип, Әлфиә, 
Тәлғәт, Сәриә, Айҙар. Ишморат улы Мамиланан таралғандар: 

Йосоп, Ниғәмәтйән, Мөхәмәтғәлим, Әхмәҙи, Әүхәҙи, Әхмәтйән.  

Йосоп ҡыҙҙары: Зәкиә, Сәкинә, Ғәбиҙә,... Ниғәмәтйән улы 

Фәсихтән Ирек тыуып ҡалған. Әхмәҙи улы Таймас, ҡыҙҙары 

Мөхлисә, Лидиә, Зилдә. Әүхәҙиҙең ҡыҙҙары: Ебәкәй, Зөлҡәғиҙә. 
Әхмәтйәндең улан- ҡыҙҙары: Ишморат, Ишмөхәмәт, Хәтифә, 
Роза, Мәймүнә, Ҡәләмова Маһикарам Ғибәҙәт ҡыҙының бөгөнгө 

йәшәйеше. 

 Ул үҙенең артабанғы бәхетле яҙмышы тураһында бына ниҙәр 

бәйән итә: — Ҡаҙағстанға комсомол путевкаһы менән барып, 

унда бер аҙ эшләп ҡайтҡандан һуң, минең йәнә «Заря» 

колхозындағы фермала ал-ял белмәй, тир түккән мәл.  

 Ә был ваҡытта, туғандарым исеменән мине эҙләтәләр икән. 

Был ваҡытта алдынғы һауынсы сифатында, минең фотоларҙың 

Республика матбуғаты биттәренән төшмәгән сағы. Шул 

фотолар буйынса таныған зат-зәүерҙәрҙең береһе, Тәғзимә 
Насырова Тайып ҡыҙы мине эҙләп фермаға килде. Председател, 

партком секретары нан рөхсәт һорап, ул мине өс көнгә 
Тирләнгә, әсәһе янына алып килде.  

 Үҙҙәренең яҡын туғанын эҙләп табыуы тураһындағы яңылыҡты 

ла Тәғзимә әсәһенә ипләп кенә аңғартты. -Йә Хоҙай, Файзаның 

ҡыҙын да күрәһе көндәрем булған икән, тип күҙ йәштәрен 

түккән оло кешегә тыныс ҡына ҡарап тороу мөмкин дә түгел 
ине...  

 Ағай-энеләр менән таныштырыу маҡсатында, мине Мунса 

ауылында йәшәгән Фәррәх ағайым Уральскиға, Уйылдан 

Исламовтарға алып килде. Мин ишетеп кенә белгән, ә хәҙер 

килеп, бер табын артына йыйылған ағай-энеләр янында башта 

үҙемде нисектер уңайһыҙыраҡ тойһам да, тора-бара уларға 

тамам эҫендем. Ағайҙарым ниәттәрен дә аңғарттылар: мине 
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нисек тә булһа, үҙҙәре йәшәгән ергә яҡы ныраҡ урынға эшкә 
урынлаштырыу. Октябрский, 2-се ферманан эш тә тәҡдим 

итеп ҡаранылар. Әммә, ул саҡтарҙа Яңы Байрамғолда 

управляющий вазифаһын тартҡан Риф ағайҙың тәҡдимен 

бөтәһе лә хуп күрҙеләр: мин Яңы Байрамғол фермаһында эш 

башлап ебәрҙем. Хатта, элекке эш урынынан мине эҙләп килеп 

ет кән етәкселәрҙең ай-вайына ҡарау ҙа юҡ. 

 Билдәле инде, яңы коллективҡа килеүсене төрлөсә һынап, 

һағайып ҡаршы алалар. Быға тиклем, ике урында тир түккән, 

хеҙмәт һөйгән ҡыҙ мах бирә буламы һуң инде. Сәмләнеп, бар 

көсөмдө биреп эшләнем. Бәхетемдән, миңә ауыр саҡтарҙа 

кәңәш-төңәш биргән, ярҙам ҡулы һуҙған апай-ағайҙарҙы бөгөн 

оло рәхмәт менән иҫкә алам. Мин үҙем дә «алма беш, ауыҙыма 

төш, тип, әҙерҙе генә көтөп ятҡандарҙан түгел. 

Киске мәктәптә 11 класты тамамлауға ирештем. Ул 

ваҡыттарҙа абруйы юғары һаналған Коммунистар партияһы 

сафына ҡабул ителдем. Ҡыҫҡаһы, ҡайҙа ла әүҙем булдым. 

Эшләгән-тешләгән, ти халыҡ мәҡәле. Зарплатам да ярайһы 

ғына. Хатта, өй ҙә һатып ала. Буласаҡ тормош иптәше Хатип 

Ҡәләмов Ғәбит улы менән бығаса йыйылыштарҙа, эш араһында 

ғына аралашырға тура килһә лә, улар яҡындан таныш 

булмайҙар. Маһикарам уның йәйләүгә ҡалдырып йөрөгән 

мотоциклына атланып, кистәрен Сәнсәр, Рафиҡ ауылдарына 

танцаға ла сапҡан булған. Әммә, яҙмыштан уҙмыш юҡ. 

Сораман мәктәбендә уҡытыусы булып эшләгән туғаны Рәшиҙә 
Сабур ҡыҙы ике буй ҙаҡты яҡындан таныштырып, 

ҡауыштырып, изге эш башҡара. Маһикарам еңгә үҙе был турала 

бына ниҙәр хәтерләй: 21 февралдә үтәсәк һайлауға 

депутатлыҡҡа кандидат итеп күрһәткәндәр ине. Шул сәбәпле, 

ҡайнағаң мине һайлау үткәс кенә алып ҡайтырға булды. Мәрхүм 

Нәсим Нәҙершин «Белорусы» менән килгән ине. Минең өсөн ҙур 

толоп алып барған булған. Тик уны кемдер хәйерһеҙе урлап 

ҡуйған.  

 Сораманға таңға ғына ҡайтып керҙек. Был 1980 йылдың 23 

феврале ине. Бер нисә көн үткәс, күршеләре Ғәбит бабайҙан: 

«Килен нисек, баймы, тип һорайҙар икән. — Төкөрәйем мин уның 

байлығына. Зато, килендең «Белорусь» тракторы менән ике 

арба утын алып килеүенә ихлас ҡыуанам, тип, яуап биргән 

ҡайныһы.  Ғүмер ағын һыу. Шул рәүешле өс тиҫтәнән ашыу 

ғүмер итәбеҙ. Аллаға шөкөр, ике бала үҫтерҙек. Айгөл ҡыҙыбыҙ 
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һөнәре буйынса юғары белемле медик. Ринат кейәү менән ике 

ҡыҙ: Алина, Сафияны тәрбиәләй. Азат улыбыҙ ҙа күптән түгел 

ғаилә ҡорҙо. Нурия килен менән Азалия исемле ҡыҙ 
тәрбиәләйҙәр. 

 Маһикарам еңгәбеҙ әле лә әүҙем тормош менән йәшәй. Ире 

Хатип ағай ҙа, үҙе лә сәхнәнән төшмәнеләр-икеһе лә бейергә 
яраталар . Уларҙың ғаиләһе күпләп гәзит-журнал алдыра. Ауыл 

китапханаһы менән дә бәйләнеш тоталар. Ҡәләмова Маһикарам 

Ғибәҙәт ҡыҙының тормошо буйынса хронологик белешмә һәм 

хеҙмәт ҡаҙаныштары. 

 1. 1946 йыл 5 июнь. Учалы районының Ғәлиәхмәр ауылында 

тыуған. 

 2 . 1963 йыл. ВЛКСМ-ға ағза булып ҡабул ителеү Сермән ауылы 

мәктәбенең директоры Мулдашевдиректоры Мулдашев Рифҡәт 

ине. Уның игеҙәк уландары Эдик, Эрнест. Игеҙәктәрҙең һыңары 

Эрнест Мулдашев бөгөнгө көндәрҙә донъяға танылған ғалим). 

Директорҙың ҡустыһы Искәндәр Мулдашев беҙҙе   физиканан 

уҡытты.      

3. 1965 йыл. Балалар йортонда тәрбиәләнгәндә, (директоры 

Хәлилов   Рәүеф Айытбай улы, завуч Камил Низам улы) Сермән 

мәктәбендә 8 класты тамамлай.  Шул йылда Белорет 

районының Сосновка ауылы   «Заря» колхозы фермаһына 

эшкә урынлаша. 

4. 1969 йыл. 15.08. Рәсәй Федерацияһының «Отличник 
Соцсоревнования».  5. 1969 йыл. Белорет районы буйынса 

малсылыҡ буйынса Халыҡ   контроле ағзаһы. 

6. 1969 йыл. Белорет районы. ВЛКСМ-дың 26 конференцияһы 
делегаты. Мандат 28. 

 7. 1970 йыл. «Фиҙакәр хеҙмәте өсөн» миҙалы менән бүләкләнә. 

 8 . 1971 йыл. « За трудовое отличие» миҙалы. 

 9 . 1972.йыл. Учалы районы Яңы Байрамғол ауылы фермаһына 
эш башлай. 

10. 1974 йыл. Башҡортостан ОБКОМ ВЛКСМ-дан бүләкләнеү.  
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11. 1975 йыл КПСС сафына ҡабул ителеү. Шул уҡ йылда 

партияның. Учалы ҡалаһында уҙғарылған конференцияла 

ҡатнашыу. 

12. 1977 йыл. Яңы Байрамғол мәктәбенең киске бүлегендә 11 

класс     тамамлап, урта белем тураһында аттестат 
алыу. 

13. 1977. июнь. Яңы Байрамғолдың 11-се округынан район 

депутаты булып   һайланыу. 

14. 1978. йыл. Махсус саҡырыу буйынса, Учалы ҡалаһында 

уҙғарылған   партияның 9 конференцияһында ҡатнашыу.   

15. 1979. йыл. 19.0.6. Яңы Байрамғолдың 11-се округынан ауыл 

Советы депутаты   булып һайланыу. 

16. 1980. йыл.24.02. Шул уҡ округтан яңынан депутат булып 

һайланыу. Ошо йылда Маһикарам Ғибәҙәт ҡыҙы яҙмышын 

Сораман   ауылының ир уҙаманы Хатип Ҡәләмов менән ғаилә 
ҡора.  

17. 1980 йыл. 25.11. Ҡыҙҙары Айгөл донъяға килгән.  

18. 1983.йыл.11.01. Улдары Азат донъяға килгән. 

19. 1985 йыл. Күҙ ауырыуы буйынса, 2 группа инвалидлыҡ ала. 

Инвалидтар ойошмаһының группоргы. 

20. 2000. йыл. Хөрмәт ҡағыҙы менән бүләкләнеү. 

21. 2004 йыл. Инвалидтар ойошмаһының группоргы ролендә, 
йәнә 5 йыл   дауамында эшләү.  

22. 2005 йыл. Башҡортостан Республикаһынан Почётная 

грамота менән бүләклән. 

«Бүреләр» аймағының ата-бабалары тураһында 

 1834 йылда Сораман ауылы Ырымбур губернаһы, Верхнеурал 

өйәҙе, 6-сы башҡорт кантонлығының 24- се йортона ҡараған. 

Шул уҡ йылдың апрель айында Егор Воротов тигән урыҫ писары 

халыҡ иҫәбен алыу эшенә йәлеп ителә. Ир-ат, ҡатын-ҡыҙҙар, 

яңы донъяға килгән йәш балаларҙың, шулай уҡ вафат 

булғандарҙың да исемдәренең һәр береһе айырым графала 
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бирелгән.    Документ аҙағында шундай һығымта ла 

теркәлгән. Ирҙәр һаны- 139, ҡатын-ҡыҙҙар-137.  Писарҙың 

яҙғандарын дөрөҫләп, Йорт старшинаһы зауряд-есаул 

Әбдерәхмән Абдулваһапов ҡул ҡуйған.   Нәҡ шул 1834 йылдағы, 

йәғни, 19-сы быуаттағы ревизия материалдарында, «Бүреләр» 

аймағы вәкиле олатайыбыҙ Мулдаш улы Мөрсәлимдең (1756-

1837) исеме телгә алына. 1834 йылда уға 78 йәш, тип 

күрһәтелгән. 

 Мөрсәлим олатайҙың ике ҡатыны булған. Ни сәбәптәндер, 

тәүге йәмәғәтенең исеме бирелмәй. Ә икенсе ҡатыны Күсәбикәгә 
38 йәш, ҡыҙ балалары Динәгә -10, Сафияға-7, улдары Мөсәлифкә 
31, уның кәләше Заһиҙаға 19 йәш, тиелә. 

 Шунда уҡ Мөсәлиф, Заһиҙаның балалары ла Фазулға 13, Хәсәнгә-
3, Кинйәморатҡа- 1 йәш, тиелә. 

 1834 йылдағы төп нөсхәлә тағы шулар мәғлүм: Мөрсәлимдең 

ике уланы теркәлгән. Береһе 65 йәшлек Юлдаш.Унан тыуған 

Юртынбай , Утарбай.  Икенсе улы 28 йәшлек Ҡотлоғәлиҙең 

(1806) кәләше Хәбибәгә 35 йәш, ҡыҙы Закираға — 15, Бәҙисафаға-

3, Рәсүлгә- 5, Фәхретдингә- 1 йәш, тиелгән. Метрика кенәгә 
һендә Фәхретдин улы Йомағужаның 1861 йылдың 18 октябрендә 
тыуғанлығы хаҡында ла белешмә һаҡланған. Фәхретдин улы 

Йомағужанан тыуған Ноғман ҡыҙҙары Әнисә, Гөлшат, Фәғиләнең 

быуындар бәйләнеше тармаҡлана.   

 Шул уҡ йылдағы документта, йәғни,1834 йылда, Мөрсәлим улы 

Әбдерәшкә 50 йәш тип күрһәтелгәнен иҫәпкә алғанда, ул 1784 

йылда донъяға килгән була. Уның уландары: Абдрафиҡҡа- 20, 

Ғаббас- 18, Әхтәм- 2 йәш, олатайҙың Байбикә исемле кәләшенә 
31 , Бакмал исемле ҡыҙ балаға 7 йәш, тип күрһәтелгән. 

 Абдрафик улы Абдулбасирҙан тыуған Сәйфетдиндән 

Басыровтар тоҡомо тарала.  

 1850 йылда уҙғарылған ревизияла Әбдерәш олатайға 66 йәш, 

тиелә. 1859 йылдағы документта Мөрсәлим улы урядник 

Әбдерәштең 1852 йылда ва фат булып ҡалғанлығы тураһында 

әйтелә.  

Шул уҡ 1859 йылғы сығанаҡта Әбдерәш улы Әхтәм, уның кәләше 

Заһиҙаға 22 йәш, тип күрһәтелгән. Әбдерәштең тағы бер 

уландары Шәйәхмәткә -22 йәш, Ҡотлоәхмәткә — 12, 
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Ҡотлоғәләмгә 9 йәш, тиелә.  Иҫәпләп ҡарағанда, Шәйәхмәт 

1837, Ҡотлоәхмәт 1848, Ҡотлоғәләм 1850 йылда донъяға килгән. 

Әбдерәш улы Шәйәхмәттән тыуған Хөснулланан 

Шәйәхмәтовтар быуындары тарала.     

 Әбдерәш улы Ҡотлоәхмәттән тыуған Шәйхисламдан 

Ҡотоевтарҙың тоҡомо тармаҡланған. Әбдерәш улы 

Ҡотлоғәләмдән тыуған Ғәбит, Алтынбайҙан Ҡәләмовтарҙың 

тамырары таралған.  Тик шуныһы сәйер тойола: 

Ҡотлоәхмәт-Ҡотой, Ҡотлоғәләм- Ҡәләмгә үҙгәртеүҙе зат-зәүер 

шулай уҡ уңайлы һананымы икән.  

Ҡәләмовтар нәҫелдәре 

 Оло быуындарҙан таралған зат-зәүер тураһында төп мәғлүмәт 

биреүсе «Бүреләр» аймағы вәкиле Ҡәләмов Хатип Ғәбит улы. Ул 

1934 йылда Сораман ауылында Ғәбит менән Мөслихә ғаиләһендә 
донъяға килгән. Йәмәғәте Маһикарам еңгә менән ике балаға 

тәрбиә, белем биреп, уларҙы оло тормош юлына оҙаттылар.  

Ҡыҙҙары Айгөл юғары белемле медицина хеҙмәткәре. Учалы 

ҡалаһында ком комбинатта эшләй. Тормош иптәше Ринат 

менән Алина, Сафия исемле ҡыҙ балалар тәрбиәләйҙәр.   

Хатип улы Азат Белорет педколледж тамамлағас, үҙенең 

хеҙмәт юлын 2005 йылда, (Стеатит) «БашТалькта» менеджер 

ролендә башлай. 2006 йылда бүлек етәксеһе, 2007 йылда 

предприятиеның директоры. 2007 -2012 йылдарҙа ситтән 

тороп Силәбе ҡалаһында (ЧГАКИ) «Экономист-менеджер» һөнәре 

буйынса, юғары белем алған егет, 2011 йылдан бирле шул уҡ 

предприятиела Коммерция эштәренең директоры вазифаһын 

башҡара. Шөкөр, Хатип, Маһикарам Ҡәләмовтарҙың улы лы, 

ҡыҙы ла ғаиләле. Күптән түгел Азаттың да ҡыҙы тыуҙы. Уға 

Азалия тигән исем аҙанлаттылар.   

Ә хәҙер Ғәбит улы Хатип Ҡәләмовтың нисек итеп халыҡ 

араһында әүҙем тор мош позицияһы алып барғаны тураһында 

һөйләүгә күсәйем. Үҙе яҙған иҫтәлектәре буйынса, уны, Наурыҙ 
мәктәбенең 7 класын тамамлаған үҫмерҙе ауыл клубына мөдир 

итеп тәғәйенләйҙәр. — Эште тәүҙә йәштәр менән түләүле 

концерт ҡуйыуҙан башлап ебәрҙек, тип артабан дауам итә ул  

Бөгөнгө хаҡтар менән сағыштырғанда, ул ваҡытта тауар ҙа 

осһоҙ ғына: бер метры 1 һум 50, йә, 1 һум 20 тин. Иң 
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ҡиммәтлеһе 6 һум була ине. Байтаҡ ҡына йыйылған суммаға 

сәхнә өсөн шаршауҙар тектерҙем. Ваҡытында асылған, билдәле 

мәлдә генә ябылған клубҡа, хатта, оло ир заттары ла э 

ркелешеп йөрөй башланы. Сөнки унда билъярд өҫтәлем дә 
булды. Эштән ҡайтҡан ирҙәрен ҡатын дары клубтан ҡайтара 

алмай ҡаңғыра инеләр. Шул рәүешле, 1961-1966 йылға тиклем 

халыҡ араһында культура- ағартыу эштәре гөрләп барҙы.   

Тик һәр нәмәнең үҙ мәле була икән шул. Мине «Ҡаран» 

фермаһына эшкә саҡыр ҙылыр. Ул замандарҙа партия ҡайҙа 

ҡуша, һинең баш тартырға ла хаҡың юҡ. Яңы вазифа тәҡдим 

иттеләр. Әлбиттә, үҙ башынан кисергәндәр генә коллектив 

менән етәкселек итеүҙең ауырлығын, уның күҙгә күренмәгән 

ҡараңғы яҡтарын беләләр. Шулай ҙа эшемә намыҫ менән 

ҡараным. Беҙҙең күмәк көстөң эш һөҙөмтәһе лә шул булды: 1967-

1976 йылдар араһында гелән алдынғы урын биләп килде. Әммә, 
шуныһы күңелде ҡыра: заман елдәре кирегә иҫә башлағас, унда 

яңы тармаҡ- һарыҡсылыҡты үрсетеү идеяһы алға ҡуйылды. 

Тора-бара ҡасандыр гөрләп торған мал сылыҡ тармағы ла юҡҡа 

сыҡты тиерлек.    

Миңә йәнә яңы эш- ырҙын табағы мөдире вазифаһын тәҡдим 

иттеләр. 1976-1994 йылдарҙа токта эшләгәндән аҙаҡ, хаҡлы 

ялға сыҡтым. Дөрөҫөн әйтеү мөһим: Хөкүмәт минең хеҙмәтемде 

лайыҡлы баһаланы: «Фиҙакәр хеҙмәт өсөн» миҙалы менән бү 
ләкләнеләр. Бынан тыш, бихисап Хөрмәт ҡағыҙҙары, иҫтәлекле 

бүләктәрҙән дә ҡалдырманылар.   

 Һанай китһәң, эш һөйгән кешегә эш бер ваҡытта ла ҡарышмай. 

Минең иници атива ярҙамында, мәрхүмдәр ерләнгән ауыл 

зыяратын кәртәләтеү ҙә үҙе ни тора. Был ауылда йәшәгән һәр 

кемдең өҫтөндә бурыс булып тора. Ләкин, ҡайҙа ла алға әйҙәүсе, 

ойоштороусы кәрәклеге мәғлүм.  

Ойоштороусы булараҡ, кемдең нисек эшләгәне һаман күҙ 
алдымда. Өмәгә дәррәү сыҡҡан халыҡтың, бигерәк тә, Шарипов 

Камилдың «Алтай» тракторы менән электр линияһынан ҡалған 

бағаналарҙың цемент таяуҙарын һүтеп, уларҙы зыярат янына 

ташығаны ғүмерҙә лә онотолмаҫ.   

Һәр нәмәгә үҙ фекере булған отҡор, зирәк зиһенле Хатип 

Ҡәләмов кесе йәштән Сәрбиямал (документта Сәрбийыһан тип 

бирелә) өләсәһенең хикәйәттәрен тыңлап үҫә. Тарихи 
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ваҡиғаларға битараф булмаған күңел күҙе ауылында барған 

үҙгәрештәрҙе лә хәтерендә ҡалдырған.     

1937-39 йылдар ине. Бер төркөм йәштәрҙең арҡан менән ауыл 

мәсетенең манараһын ауҙарып төшөргәндәрен дә бөгөнгөләй 

яҡшы хәтерләйем, тип яҙа ул үҙенең иҫтәлектәрендә. Шулай 

уҡ, Хатип ағай Сәрбийыһан өләсәһенең ата-олатайҙары хаҡында 

бәйән иткәндәрен дә онотмаған. Үҙе ишеткән, күргән-

белгәндәрен йылдар дауамында үҙенең хәтер һандығына 

бөртөкләп йыя бара. Бөгөн гө көндәрҙә иһә, нисәмә йылдар 

йөрәге түрендә йөрөткән ҡәҙерле мираҫы менән бүлешә.   

«Тиләү» музейында эш башлағас, мин ауылда элекке өйҙәрҙең 

ҡайҙа нисек урынлашыуы менән ҡыҙыҡһынып, Хатип Ҡәләмов 

ағайға мөрәжәғәт иттем. Шулай уҡ уның хәтернамәһе буйынса, 

тылда ҡатнашыусылырҙың исемлеген дә төҙөп ҡуйҙыҡ. Ил 

ағаһы ата-бабаларыбыҙҙың боронғо ғүмер кисергән нигеҙ урыны, 

тураһында ла хәбәрҙар: — Беҙҙең боронғо нигеҙ Ҡотоев Шәриф 

йәшәгән йорттоң аръяғында, йылға яры буйындараҡ 

урынлашҡан булған. Шундағы бәләкәй генә өйҙә Әбдерәш (1784-

1852) олатайҙың балалары донъяға ауаз һала. Хужа үҙе урядник 

булараҡ, күп ваҡытын Верхнеуралда, йә хәрби күнекмәлә 
уҙғарғанлыҡтан, ғаиләһе янына йыш ҡайта алмаған. Шуға күрә, 
хужалыҡ эшен малайҙары: Әхтәм (1832), Шәйәхмәт (1837), 

Ҡотлоәхмәт (1848), Ҡотлоғәләм(1850) атҡарған Әзәһе 

һөйләгәндәр буйынса, Хатип Ҡәләмов Ҡотлоғәләм олатаһының 

ҡабаттан никах яңыртыуға бәйле хәлде лә зиһенендә йөрөтә: 
йәмәғәте вафатынан һуң, тол ир байтаҡ ваҡыт өйләнмәй 

йөрөгән. 

 Бер мәл уға «Таҙҙар» аймағынан етеш, бай тормошта йәшәгән 

Һибәтулла ипле, эшсән Ҡотлоғәләмгә иғтибар итә. Һәм үҙенең 

сәсәк ауырыуынан һуҡырайған ҡыҙын, (нишләптер, уның исеме 

тарихи документта Сәрбийыһан, тип бирелгән) тол иргә 
кәләшлеккә бирә. Уның был турала һөйләгәндәре Өфө Үҙәк 

дәүләт ревизия мәғлүмәттәренең «О браке» тигән бүлегендәге 

яҙыу менән раҫлана: -Һибәтулла ҡыҙы 17 йәшлек Сәрбийыһан 

Әбдерәш улы Ҡотлоғәләмгә йәрәшелә. Шаһиттар: Хәйрулла 

Әсәтулла улы. Юлмөхәмәт Әлмөхәмәт улы, Ғүмәр Баймөхәмәт 

улы.   Ошо урында шундай һорау тыуа. Ни сәбәпле, 50 йәшлек 

олпат ир үҙенән 30 йәшкә кесе йәш ҡыҙға өйләнгән? Дәүләт 

архивында һаҡланған сығанаҡтарҙан шулар билдәле: «Вафат 

булыусылар» (Об умерших) исемлеге. 1885 йылда Хәбирә 
Ҡотлоғәләм ҡатыны вафат булған.  
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Кейәү булғас, Ҡотлоғәләм ситкә йөрөп эшләүен ташлай һәм бар 

ваҡытын ҡайныһының хужалығына арнай 

Сәрбийыһан менән Ҡотлоғәләм никахынан бер-бер артлы 

балалар тыуған.  Улар тураһында Алтынбай бабай (1902-

1989) һаҡалын һыйпай -һыйпай, беҙгә ихлас бәйән итә торғайны:  

 — Ҡотлоғәләмдән биш бала тыуып ҡалған: олоһо Ҡәләмбай аҡай 

менән беҙҙең әсә генә башҡа, ә ата бер. ( Архив 

материалдарына ҡарағанда, уларҙың оло улдары Ҡәләмбай 1887 

йылда Ҡотлоғәләмдең тәүге йәмәғәте Хәбирәнән донъяға 

килгән). Атай ҡарт Сәрбиямалға өйләнгәндең икенсе йылында 

инәйҙең тәүге уланы мин, йәғни, Алтынбай күренгәнмен. Минән 

һуң Фәтҡулла, Ғәбит, Ғәбиҙә донъяға килгән.    

Уларҙың төрлөһөнөң төрлө яҙмыш һағалай. Өлкән ағайым 

Ҡәләмбайҙы (1887-1918) Муса Мортазин отрядына аты-ние 

менән алып киттеләр. Ул һәләк булып ҡуйғас, мине 16 йәшлек 

малайҙы, Һәҙиә еңгәмә өйләнергә мәжбүр иттеләр. Беҙҙең ни 

кахтан оло улым Ғабдулла тыуғанда, миңә тулыр-тулмаҫ 18 

йәш ине.  

 Ҡотлоғәләм улы Ғәбит Науырҙа ҡыҙы Мөслихәгә өйләнде. Улар 

икәүләп тигеҙ ғүмер кисерҙеләр. Алты ҡыҙ: Фәғилә, Тәнзилә, 
Заһира, Нажида, Рәшиҙә, Лидиә тигән ҡыҙҙар һәм Хатип, Кәтип 

атлы уландар тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Фәтҡулла ҡусты (1910-

1943) оло яуҙа хәбәрһеҙ юғалды. Ғәбиҙә туғаныбыҙҙы яҙмыш 

һуҡмаҡтары Әбйәлил тарафтарына алып китте. Уның ғаиләһе 

менән тәүҙә ара лашһаҡ та, тора-бара, ике арала бәйләнеш 

өҙөлдө. Тағы шул турала әйтмәксемен: беҙҙең өй эсенән 5 ир-

ат, ҡулына ҡорал алып, илебеҙ азатлығы өсөн яуға 

атлыҡҡайны. Оло улым Ғабдуллаға (1920-1942) һуғыш яланынан 

әйләнеп ҡайтырға яҙмаһа ла, Фәтҡулла ҡусты ла хәбәрһеҙ 
юғалыуға ҡарамаҫтан, Шоға йып улым, Ғәбит (1904-1979) ҡусты, 

үҙемә тыуған төбәгемә әйләнеп ҡайтырға насип итте.   

 Ҡотлоғәләм улы Ғәбит тураһында хәтирәләр.  Атай йәш 

саҡта Һибәтулланың хужалығында ялсы булып йөрөгән. Шуға 

күрәмелер, ул мал-тыуар ҡарауҙың рәтен-сиратын яҡшы белә 
ине. Уның балаларын хеҙ мәткә өйрәтеү ғилләһен дә асайым. -

Тыштағы эште бөтөрөп инеүгә, атай малайҙарына хәбәр һала: 

«Ә хәҙер һыйыр ятаһы урында үҙегеҙ тәгәрәп ҡарағыҙ» -тип 

малайҙарын аптырауға ҡалдыра. Атай һүҙен үтәү мотлаҡ. 

Унда-бында «йәшенеп ҡалған» туң тиҙәктәр беҙҙең ҡабырғаға 
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килеп бәрелгәс тә атайҙың кинәйәһен аңлап, ғүмерлеккә һабаҡ 

алдыҡ...  Ғөмүмән алғанда, ололар ҡушҡанды тыңлау, уларҙың 

һүҙенән сыҡмау беҙҙең өсөн фарыз. Шулай бер көндө атай 

ҡустылырының береһен урманға ағас ҡырҡырға ебәрә. Тегеһе 

тәбиғәт йәнле әҙәм булғанлыҡтан, йәм-йәшел ағастарҙы юҡ 

итергә ҡулы күтәрелмәй- буш ҡайта. Үҙе аңлатыуынса, йәмле 

яҙ хозурында шаулап япраҡ ярып ултырған ҡайындарҙы 

тәләфләгеһе килмәгән. Ағаһынан ярайһы ғына эләкһә лә, үҙ һүҙен 

бирмәгән тиҙәр.  Минең хәтерләүемсә, тип дауам итә 
Хатип ағай, атай ҡорондағылар, үҙҙәре лә бала саҡтарын 

һағынып, йыш ҡына төрлө уйындар уйнарҙар ине. Айырыуса, 

яҙҙарын, аттары менән ер һөрөп ҡайтҡас, гөрләшеп бура 

һуғырҙар ине. Тағы бер йүгереү буйынса ойошторолған 

ярыштарын хәтерләйем. Ҡаҙаҡҡолда уҙғарылған 200 йүгерек 

араһынан атай 5-се, Алтынбай бабай 41-се килгән.   

Бөйөк Ватан һуғышы осоронда атай Юго- Западный фронтта, 

Рокосовский дивизияһының пехотаһында дошман менән 

алышҡан. Ефрейтор званиеһын алған. Яраланыу сәбәпле, алты 

айҙан һуң, комиссия уны артабан һуғышыу өсөн яраҡһыҙ тип 

таба. Иленә ҡайтҡас та ул, яралымын тип торманы, ҡайҙа 

ҡушалар, шунда эшләне. Бригадир, аҙағыраҡ фермала 

ҡарауылсы булып эшләне. Шунда төрлө мәҙәктәргә тарыны. 

Мейесте тоҡандырғас, махоркаһын төтәткән килеш, ул иҙрәп 

китә. Бер заман уянып китһә, салбарының ал яғы янып бөтә 
яҙған. Ошо мәлдә генә иртәнге һауынды бөтөп, һауынсылар ҙа 

ҡайта. Уңайһыҙланған бабай тегеләргә гел арты менән тора. 

Эске ҡат кейеменең арт яғын алға әйләндереп кейеп, ауылға 

ҡайтыуҙан бүтән сара ҡалмай уға. Икенсе мажара ла мейескә 
бәйле.Ҡыҙып янып кткән мейес эсенән ут йомғағы тәгәрәп килеп 

сыға. Ҡурҡышынан шөр ебәргән ҡарт һауынсыларға йүгерә. 
Тегеләр ахылдашып килһәләр, иҙәндә төтәп бесәй ята. Йылы 

эҙләгән мәхлүк кистән мейескә инеп ятҡан булған. Йәнә бер 

ҡыҙыҡ хәлде ауылда мәҙәк итеп һөйләйҙәр. Йәш балалы ғаилә 
менән  

Ғәбит бабай, Мөслихә әбей менән бер ерҙә бесән әҙерләйҙәр. 

Әбей сабыйҙы үҙҙәре нең арбаһына һалып торорға кәңәш итә. 
Уны-быны аңғармаған Ғәбит бабай ат арбаһына ултырып, бер 

аҙ ял итеп алмаҡсы. Кинәт ҡысҡырып илап ебәргән бала 

тауышынан ҡото алынған ҡарт: «Ен, ен!» тип, тирә-яғына 

төкөрөнә-төкөрәнә, ары тәнтерәкләй. Уның ҡото алынған 

тауышына Кәтип улы килеп сыға һәм эштең ниҙәлеген 
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аңлатырға маташа. Әсә сабыйҙы сисендереп күрһәткәс кенә, 
бабай тыныс лана төшә.  Килене Маһикарам ҡайныһының тағы 

бер мәҙәген көлөп иҫкә ала. Килен, тине ул бер ваҡыт, нишләп 

һинең күҙеңдең береһе ситкә ҡарап тора? - тигән һорау ҡуя. -

Сөнки, бер генә күҙ һәйбәт күрә, тип яуап ҡайтарам уға. Ә ул 

йәнә мине ап тырата: һыңар ғына күҙең менән ҡарағас, ике серия 

киноларға барғаныңда, ярты хаҡын ғына түлә, ти. Әмәлгә 
ҡалғандай, шул ваҡытттарҙа, ике сериялы һинд кинола рының 

береһе «Господин 420» фильмына бар халыҡтың эркелешеп 

йөрөгән сағы. Халыҡ менән шығырым тулы бәләкәй генә клубҡа 

һәр кем тиерлек үҙе менән бергә ултырғыстарын да алып килә.  

Ирем менән парлашып киноға йөрөргә бик теләһәм дә, ул эштән 

һис кенә лә бушамай. Шуға күрә, киноға үҙем генә барам. Әммә, 
оло йәштә булһа ла, ҡайны ла кинонан ҡалырға теләмәй. Һыңар 

ғына күҙе менән киноны ҡарағанлығын сәбәп итеп, ике сериялы 

киноларға ун тин түләйһе урынға, ул киномеханикка биш тин 

генә түләп йөрөй. Оло кешегә ҡаршы төшөргә Фәнил 

баҙнатсылыҡ итә алмай. Мин дә бер күҙем күрмәгәнде 

һылтаулап, үрмәксенән — күрмәксе рәүешендә, Фәнилде 

мәрәкәләп, уға биш тин һуҙған булам.  Фәнил аптырап: «Нимә, 
еңгә, мине һуҡыр тип, уйлайһыңмы әллә, тип әйткәс кенә, уға 

ун тин түләнем.    

Ғәбит улы Кәтиптең ғаиләһе тураһында 

 Ул Хатип ағайҙың бер бөртөк ҡустыһы ине. Ағаһының ғаиләһе 

менән күрше генә йәшәнеләр. Ғүмеренең 33 йылын ауыл 

хужалығына арнаған алдынғы меха низаторҙарҙың береһе 

һаналды.  Кәтип ағайҙың өйләнеүе үҙе бер тарих. Көндәрҙең бер 

көндө Сораманға Көҙөй ауылынан йәш кенә сибәр ҡыҙ апаларына 

ҡунаҡҡа килеү өсөн йәйәүләп юлға сыға. «Таҡтаярған» түбәһенә 
артылғанда, ҡыҙға ат менән эштән ҡайтып барыусы Хәйриуара 

ағайҙың санаһына ултырған егет ҡыуып етә. Бер күреүҙә күңел 

һалған ҡунаҡ ҡыҙҙың кемгә төбәп барғанын белеү егетмен тигән 

кешегә ҡыйынмы ни. Һәм кисенә үк, яҡынданыраҡ танышыу 

ниәтендә, ҡыҙҙың Хазина апаһы йәшәгән йорттоң ишеген ҡаға. 

Билдәле, йәштәр бер-берен оҡшаталар.  

Йөрәгендә ғишыҡ уты дөрләп янған Кәтип ағай эште оҙаҡҡа 

һуҙғыһы килмәй. Зифа еңгәһе менән бер төптән килешеп, ҡыҙҙы 

урлап алып ҡайтыу өсөн, Көҙөйгә ат ҡыуалар. Зифа еңгә 
ярҙамында клубта концерт ҡарап ултырған ҡыҙҙы саҡырып 

сығарыу ҡыйын булмай. Хатта, юлаусыларҙы йортона алып 
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ҡайтып сәй ҙә эсерә. Рәхмәт әйтеп, хужабикә менән хушлашҡас, 

бер ни һиҙмәгән ҡыҙ саҡырылмаған ҡунаҡтарын оҙатырға 

сыҡҡан. Бына ошо форсатты егет урынлы файҙалана: ай-

вайына ҡарамай, буласаҡ кәләшен үҙе менән алып кил гән 

толопҡа төрә һәм санаға күтәреп ултырта... Был 1964 йылдың 
24 феврале була.  

Уңайы тура килгәндә тип, мин Суфия еңгәнең зат-зәүере менән 

дә ҡыҙыҡһындым. Үҙе һөйләгәнсә, ул Көҙөй ауылындағы 

Мәхмүтдин, Тайфа ғаиләһендә 6 бала донъя күрә. Бер бөртөк 

ағаһы Әнүәрҙең (1928-2001), ҡатыны Ғадила еңгәһе генә әле иҫән. 

Уларҙың балалары: Сайма, Үзбәк, Фәһим, Сәхиәр, Юнир, Венер.  

Бүләкәй апайы Миндәктә йәшәне. Шунда уҡ гүр эйәһе булды. 

Сажида апай Кәкүк ауылының Байрамғәлигә кейәүгә сыҡҡайны. 

Тормошонан һис уңманы. Иренән ҡаты туҡмалып имгәнгәндән 

һуң, барыбер мантый алмай вафат булып ҡуйҙы.   

Миңсара апай Шишмәгә эшкә киткән еренән шунда төпләнде. 

Райма апай Иҫтам ғол ауылы егете менән ғаилә ҡорҙо. Ғаиләләге 

төпсөк ҡыҙыҡай Суфия ете класты Яңы Байрамғол мәктәбендә 
тамам лағас та, ауылдарындағы фермала бер йыл һыйыр һауа. 

Сираттағы отпускыһын алғас, әсәһе яғынан зат-зәүерен күреү 
теләге менән юлға сыға. Һәм шунда Сораман ауылы егете Кәтип 

Ҡәләмов менән таныша.   

Йәш килен Сорамандағы Ҡаран фермаһында, яңы коллективта 

ла үҙен һынат май: ҡыштарын фермала бәрәс, быҙау ҡарай. 

1969 йылда йәш ғаилә Уральскиға күсенә. Ире механизатор 

сифатында, көнө-төнө ҡырҙа тир түкһә, еңгә дауаханала 

санитарка, икмәк бешереү цехында, хатта, мәктәп тә лә 
эшләп ала. Инде шаҡтай олоғайған ҡайны-ҡәйнәһенең, ауылға 

ҡайтығыҙ, ти ән өгөтләүҙәрен ҡыя алмай, уларҙың ғаиләһе 

Сораманға кире күсенә. 1984 йылда йорт төҙөйҙәр. Ике ҡыҙға 

тәрбиә белем биреп, уларҙы оло тормош юлына оҙаталар. 

Резеда инде нисә йыл Өфө ҡалаһында трамвай водителе 

һөнәренә тоғро. Ҡариҙел районы егете Хәмәтнуров Фәрит менән 

Лилиә, Розалия, Илдус атлы егеткә һөйөклө ата-әсә булып 

ғүмер итәләр. Килгән -киткән туғандарына асыҡ йөҙлө хужа, 

хужабикә лә улар. Өфөлә уҡыған бик күптәрҙе, шул иҫәптән, 

беҙҙең Замир улыбыҙҙы ла үҙҙәренә һыйындырып оло сауап 

алдылар.  Венера һөнәре буйынса бөҙрәханала эшләй. Ул 

Көйөргәҙе районы егете Инвирға кейәүгә сыҡҡайны. Уларҙың 
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ғаиләһе Күмертау ҡалаһында төпләнде. Ире менән бына тигән 

һылыу ҡыҙҙар Эльвира, Лиананы үҫтерҙеләр.   

Суфия еңгә килен булып төшкән йылдарҙа, ауылдың башҡа 

килендәре менән бер рәттән, яҙғы-көҙгө бысраҡтарҙа һаҙ 
эсендәге Шәкәр ҡойоғонан бата-сума һыу ташып ыҙалай.Үҙе һәр 

ваҡыт күңеленән генә:» Ҡыҙҙарым бындай михнәтте күрмәһен, 

тип Хоҙайға ялбара. Ул ихлас күңелдән теләгәне 

фәрештәләрҙең, амин, тигән мәленә ту ра килгән. Резеда ла, 

Венера ла ҡала шарттарында йәшәйҙәр.   

Кәтип ағай ғүмеренең аҙағына тиклем ҡулына ир бала тотоп 

һөйөү уйы менән хыялланып йәшәне. Гел генә беҙгә килер. 

Балалар йоҡлай тип тормай, төн урта һында булһа ла, 

малайҙарҙы, Ҡотлоғәләм тоҡомдары, тип арҡаларынан 

тыпылдатып һө йөп уятыр ине. Шунан мейес алдына ултырып, 

тәмәкеһен көйрәтер. Аҙаҡ үҙ уйҙарына күмелеп, шым ғына сығып 
китер.  

Йәне әхирәт донъяһына күскәс тә, ошо ғәҙәтен ташламай, бер 

нисә мәртәбә беҙгә килгеләне. Ҡөръән аяттары уҡығас ҡына, 

малайҙарҙы ул башҡаса борсоманы. Кәтип ағайҙың вафатынан 

һуң, күп тә үтмәй, Резеданың малайы тыуҙы. Тик шуныһы 

үкенесле: олатаһы тере сағында, түҙемһеҙлек менән көтөп 

алған ейәнен ҡулына алып һөйөргә насип булманы.  

 ЗӨБӘЙҘӘ ҠӘЛӘМОВА. 2013 ЙЫЛ. 

 

Вәли нәҫелдәре тураһында 

Рәсимә Вәлиулла ҡыҙы Учалы ауылында йәшәһә лә, беҙҙең ауыл 

өсөн күптән инде үҙ кешегә әйләнгән. Сораманда яҙмыш бүләген 

табып, ошо ауылда тамыр йәйгән ҡыҙы Раушания менән Ирек 

кейәүенең, ейәнсәрҙәренең хәлдәрен белергә, килеп йөрөнө. 

Йәштәр икеһе лә бик бушамаған саҡтарҙа, уларҙың көткән 

донъялары өсөн оло кешеләрҙең, шулай уҡ Иректең әсәһенең дә 
ҡул-ҡамыт итешеүҙәре бик тә ярап ҡала ине.  

Донъя – ҡуласа. Ҡасандыр, ҡыҙына күрһәткән игелектәре, бөгөн 

килеп, Рәсимә әбейенең үҙенә, ҡәҙер-хөрмәт рәүешендә әйләнеп 

ҡайта: улы менән ҡыҙы хәлдәренсә уға ярҙам итәләр, аш-һыу 

мәжлесенән, аят аштарынан, дөрөҫөн әйткәндә, иғтибарҙан 

ситтә ҡалдырмайҙар.     
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Тәү ҡарауға әле лә төҫ ташламаған һылыу йөҙлө, үҙе ярҙамсыл 

апайҙың тормошо менән элек- электән ҡыҙыҡһына килдем. 

инем. Һәм бына эҙләгәнен тап ҡан ишегә яйы ла сыҡты. Беҙҙең 

дә һөйләшәһе һүҙҙәр берегә. Әңгәмәнең тәүге өлөшөндә ул үҙенең 

хеҙмәт юлы менән таныштырыуҙан башлап ебәрҙе.  

Үҙе һөйләүенсә, Вәлиулла ҡыҙы Рәсимә сығышы менән Әбелҡаһим 

ауылынан. 44 йылдан ашыу оҙайлы эш стажы булған апайҙың 

Хеҙмәт ветера ны исеменә лайыҡ булыуы ла һоҡланыу уята.  

Рәсимә Вәли ҡыҙы ғүмер миҙгелдәренең уттай янып торған 

мәлдәрен әле лә һағынып иҫкә алыусан. Заманында бик күп 

егеттәрҙең йөрәген яндырған сибәр кәй йәш саҡ- дәртле 

саҡтарҙың йәшнәп торған осоронда, бер юлы малсылыҡ өлкә 
һендә, ауыл клубында, йәнә почтала ла тир түгеп өлгөрә. 
Ҡулдарында ут уйнатҡан уңған ҡатын Учалы тимер юлында 

эшләгәндән аҙаҡ, льгота менән хаҡлы ялға китә.     

Бөгөнгө көндәрҙә лә ул йәштәрсә теремек. Йәйҙәрен баҡсаһында 

төрлө йәшелсә, төрлө еләк-емеш үҫтереү менән мәшғүл. Ә ҡыш 

көндәре иһә әҙәби китаптар уҡып, үҙенең тынғыһыҙ йәненә дауа 
таба.    

 Ата-олатайҙар төйәге хаҡында.  Йәштән үҙенең тыуған 

төбәгенең яҙмышына битараф ҡала алмаған нәнәй-әзәйҙәренең 

ейән-ейәнсәрҙәренә ҡасандыр ғүмер кисергән яҡындарының 

тамырҙа ры хаҡында бәйән итәсәк һүҙҙәре бихисап. —  Беҙҙең 

олатайҙар борон Әбелҡаһим ауылында төпләнгән булған, тип 

әңгәмәһен башлап ебәрҙе ул. Халҡы һыулаған Иман йылғаһы 

күгелйем төҫлө йомшаҡ булғанға, шундай атама биргәндәрме, 

уныһы билдәһеҙ. Киләсәктә ул ауылдың бөтәсәге хаҡын да ла 

риүәйәт бар. Ялан аяҡ килеш яҙғы бысраҡ кисеп, сарығын 

иңбашы аша һалған ап-аҡ һаҡаллы бер бабай Ирәмәл тауына 

юлланған. Кискә табан ул ошо ауылға килеп етә. Элекке ғәҙәте 

буйынса, төндө ошо ауыл өйҙәренең береһендә уҙғарыу ниәте 

була уның. Ҡунып сығырға рөхсәт һорап, әллә нисәмә өйҙөң 

ишеген шаҡый. Тәҙрәгә ҡапланған өй хужалары, Тәңре ҡунағы — 

баш-күҙенән бысраҡҡа батҡан бабайҙың тышҡы ҡиәфәтен 

күргәс тә, сикәнепмелер, уны өйҙәренә индермәгән. Шулай ҙа, 

донъяла изгеләр ҙә юҡ түгел. Ғаян Сәхиәр улының әсәһе генә 
ишек асып, Әүлиә затының оло фәтихәһен ала.   

Икенсе бер ваҡыт әлеге мосафирға эсергә бер йотом һыу ҙа 

бирмәгәстәре, ул ҡулдарының һырты менән, был ауыл нигеҙе 
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менән ҡороһон, тип, бәддоға ҡылған, ти  Әле генә ишеткән 

риүәйәттең тәъҫиренән айнып та өлгөрмәгәнмен. Ә ул 

Әбелҡаһим ауылы хаҡында ишеткәнең бармы, — тип, мине 

аптырауға ҡалдыра. Ың ғай яуап алғас та, йәнә дауам итә.-  

Бына шул ауылда, өс уланын: Әйүп, Вәли, етем итеп, вафат 

булып ҡалған тәүге йәмәғәтенән аҙаҡ, икенсе мәртәбәгә 16 

йәшлек кенә ҡыҙға өйләнгән Мөхәмәҙиә олатай менән Мәүлихә 
әзәйем йәшәгән. Күрәһең, олатай беҙҙең буласаҡ әзәйгә 
өйләнгәндә үк бик оло йәштә булғандыр. Яңы никахтан донъяға 

килгән яңғыҙ ҡыҙы Ғәйшәнең хәтерләүе буйынса, алдына 

ултырып, ул атаһының ап-аҡ һаҡалы менән уйнай торған 

булған.       

Мөхәмәҙиә олатайҙың бер ҡустыһы Мағау бабай ине. Ул 

Иҫтамғол ауылынан Сәфиулла ҡыҙы Ҡәләмферҙе кәләш итеп 

алып, ғүмерлеккә шунда төйәкләнде. Улар үҙҙәренең аймағын 

«Яҡшыураҙҙар» тип йөрөттөләр. Уларҙың да бер-бер артлы 

бала лары тыуҙы: Менәүәрә, Мөхәмәт, Ғәбиҙә, Мәхмүт, Зөһрә. 
Бик йүнсел кеше булдылар. Умартасылыҡ менән дә шөғөлләнгәс, 

бай, етеш тормош та йәшәнеләр.   Бала саҡ хәтирәләренә 
килгәндә инде, тағы шулар иҫтә. Йәйҙәрен атайҙың үҙе 

әҙерләгән күмерен, аҙмы-күпме тиргән көртмәлене, кишерҙе 

тейәп, икебеҙ генә Иҫтамғол аша Верхнеуралға юл тотабыҙ. 
Йыр ҡыҫҡарта оҙон юлдарҙы тигәндәй, юл буйы атай миңә 
йырлар ға ҡуша. Иҫтамғолда, Мағау ҡайнағаһында туҡтап, 

шунда төн үткәргәс, иртәгеһенә юлды тағы дауам итәбеҙ.  

  Ата-әсәйем, туғандар тураһында.  Мөхәмәҙиә олатай, 

Мәүлихә әзәй буй еткергән яңғыҙ ғына ҡыҙҙары Ғәйшәне Ишкен 

ауылындағы бер уҡытыусы егеткә кейәүгә биргәндәр-биреүен. 

Ләкин уның тормошо һис тә алға бармағас, ҡыҙҙарын айыртып, 

Вәлит исемле имсәк улы менән Бәйнәскә алып ҡайта лар. 

(элегерәк ул ауыл Төҫтө Көҙөй менән Мәхмүт ауылы араһында 

урынлашҡан булған).  

Унға бар, уңғанына бар, тигән әйтем буйынса, әсәй Вәли тигән 

кешегә кейәүгә сыҡҡас, яңы ғаиләһендә уға ла бәхет йылмая. 

Кирәбелә эшләп йөрөгән атай оло яу ҡупҡас, йәғни, 1941 йылдағы 

яуҙа атай санитар ролен үтәгән. Яраланғас, уны Белорет 

заводында эшкә ҡалдыралар. Әсәйебеҙ бал, май, ҡаҙ алып 

барып, нисек тер түрәләр менән килешә алған. Һөҙөмтәлә, 
атайыбыҙ ғаиләһе янына ҡайта алды.   
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Атай әсәйҙең тәүге иренән донъяға килгән Вәлит ағайҙы (1924-

1945) үҙ исем-фамилияһына яҙҙырғайны. Шунан бирле, 

Нәбиуллин Вәлит Вәли улы булып ҡалды. Һуғыш башланыр 

алдынан Рәсүл ауылындағы Фәрзәнә тигән ҡыҙға өйләнгәйне 

Ағайыбыҙ оло яу ҡырында Ҡыҙыл Армияның хәрби һуғышсылар 

ойошмаһының йәшерен бүлегендә хеҙмәт иткән. Уны 

Латвияның «Туғандар ҡәберлегендә» ерләгәндәр Ҡара ҡағыҙ 
килгәс тә, Фәрзәнә еңгәбеҙ ауылына ҡайтып китте.  

Беҙҙең йәшәгән нигеҙебеҙ хаҡында ла әйтеп үтмәйенсә ярамаҫ. 
Заманына күрә аҫыл заттар- Нуретдинов Нуретдин тигән дин 

әһеленең (ул үҙенең исемен алыштырған булыуы ла мөмкин. 

Уларҙың ғаиләһе халыҡ дошманы сифатында ситкә һөрөлөр 

алдынан, атайыбыҙ бер быҙаулы һыйырына шул өйҙө алды. 

Мулланың ғаиләһендә алты бала: Фәхретдин, Ғәли, Ғүмәр, 

Әбүбәкир, Мәрйәм (элекке Һәйтәк мәктәбе директоры Винат 

Бәхти улы Ғиззәттуллиндың, Наристың әсәһе), Кәлимулла 

Кемеровоға һөрөлә. Тотҡонлоҡта 6 ай йөрөгәндән аҙаҡ, мулла 

улы менән ҡабат иленә ҡайтарыла. Йылға буйында урынлашҡан 

мәсеттә уның моңло итеп аҙан ҡысҡырғанын әле лә һөйләйҙәр. 

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, 1932 йылда уның манараһын ауҙаралар. 

Тәүҙә ул мәктәп, һуңынан, клуб ролен үтәгән. 

Ата-әсәйҙән бер-бер артлы биш бала яҡты донъяға килде. 

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уларҙың оло уландары Нәзинур, йәнә 
кинйәләре Нурислам вафат булып ҡалды. Ғәлинур ғүмере буйы 

автобус водителе булып эшләне. Сара туғаным оҙаҡ йылдар 

Ҡаҙағстанда йәшәгәндән   һуң, әлеге көндә Сәфәрҙә төпләнде. 

Мөслимә һеңлем дә байтаҡ йылдар Ҡаҙағстанда улы Морат, 

ҡыҙы Гөлдәр, ейәнсәре Айһылыу янында ғүмер итә.  

Илсе ҡыҙы Раушания.  Уның менән яҡындан танышыу бынан 

утыҙ йыл самаһы элек, Өфө-Күмертау поезында булғайны. 

Ҡаршымда ултырған йәш кенә, хатта, йөҙөнән балалыҡ сы 

райы ла китеп бөтмәгән ҡыҙыҡай, йәнәшәһендә ултырып килгән 

танышы менән үҙенең яңы ғына кейәүгә сығыуы, ҡәйнәһе, 

ҡайныһы менән бергә йәшәүе тураһында ихлас әңгәмә ҡора. 

Ирекһеҙҙән, уларҙың хәбәренә ҡолаҡ һалырға мәжбүр иткәне лә- 
үҙем өсөн яҡын исемдәрҙе ишетеү. Һүҙ тап минең тормош 

иптәшемдең ата-әсәһе хаҡында бара ине.   Үҙем өсөн бөтөнләй 

ят ҡыҙҙың бәйән итеүе буйынса, тәүге йәмәғәте вафатынан 

вафатынан аҙаҡ, ҡайны яңынан никах яңырта. Киленкәйҙең 

буласаҡ ҡәйнәһенә өйлән гән. Ҡарттың 8 балаһының да башлы-

күҙле булғандары, уҡытыусы улы менән ки лене тураһында 



BEHP «Suyun»; Vol.2, January 2014, №1 [1,2,3];  ISSN:2410-1788 

71 
 

һөйләүгә сират еткәс, артабан түҙер әмәлем ҡалманы. -Оло 

килендәре мин булам, тип ысҡындырҙым. Ғәжәпләнеүҙән, 

быларҙың күҙҙәре шарҙай булғанын күрһәгеҙ...   

Телдәрендә һандуғас һайратҡан был икәүҙең береһе Иректең 

кәләше Раушания, Ғәзизйән ҡыҙы, Сораман мәктәбенең 

физкультура уҡытыусыһы, Ҡаҙағстанға әсәһе яны на юлланыуы. 

Янындағыһы шулай уҡ, Сораман ауылы Бакировтарҙың килене 

булып сыҡты.  Раушания миңә аралашыуҙың тәүге 

минуттарынан уҡ оҡшаны. Үҙенә бөтөнләй ят тиерлек кешене 

күптәнге таныштар кеүек үҙ итеүе, аралаша белеү манераһы, 

яғымлылығы менән күңелемде арбаны. Һәр хәлдә, кәләш 

һайлағанда, Ирек тәнәй яңылышмаған, тигән һығымтаға килдем 

Иртәгеһенә ауыр әйберҙәремде күтәрешеп, трамвай 

туҡталышына тиклем үк оҙатып ҡуйғас, беҙ күптәнге 

дуҫтарҙай йылы ғына хушлашып айырылыштыҡ.   

Шуны ла танмау мөмкин түгел: үҙенә төбәп әйтмәһәм дә, 
физкультура дәрестә рен гелән ир-ат алып барыуға 

күнеккәнлектән, ҡатын-ҡыҙ затына был һөнәр ситен түгелме 

икән, тип уйлай торғайным. Ләкин, Раушания Ғәзизйән ҡыҙы 

менән бер мәктәптә эшләй башлағас та, үҙемдең 

яңылышҡанымды тиҙ арала аңланым. Ни өсөн тигәндә, ул гелән 

бөтә мәктәп уҡыусылырының күҙ уңында. Төшкә тиклем 

дәрестәр үткәрһә, көндөң икенсе яртыһы түңәрәк эше менән 

мәш килде. Кластан тыш эштәрҙе ойоштороусы вазифаһын да 

уға алып барырға тура килде. Һәр сараға етди ҡарап, уға 

ентекле әҙерләнде. Ата-әсәләр, ауыл йәштәрҙе төрлө 

ярыштарға йәлеп итеп, улар менән берлектә мауыҡтырғыс 

саралар үткәргәне иҫтә ҡалған. Хеҙ мәттәштәре алдында асыҡ 

дәрестәр күрһәтеп, үҙенең эш тәжрибәһе менән ихлас 

уртаҡлашты.  Бынан тыш, район-ҡала күләмендәге спорт 

ярыштарында ла ҡатнашыу мөһим. Көндәлек әҙерләнеүҙән 

тыш, уның башҡа мәшәҡәттәре лә етерлек. Бигерәк тә, 
элегерәк, спорт формалары дефицит саҡта, өҙөклөк булмаһын 

өсөн, уҡыусылары өсөн триколарҙы алдан йүнләргә тура килә 
ине. Шуныһы ҡыуаныслы: һәр ярыштан тиерлек призлы 

урындар алмайынса ҡайманылар. Шулай уның сираттағы еңеүгә 
өлгәшкәнен ишеткән бер директорҙың эсе бошоуына түҙә 
алмай, үҙенең физкуль тура уҡытыусыһына, шул ҡатын-ҡыҙ 
уҡытыусылай ҙа була алмайһың, тип хәбәр һалғаны булыр.   

Раушания Ғәзизйән ҡыҙы үҙенең һөнәренә ҡыҙыҡһыныу уятҡан 

Сораман ауылы егете Нәҙершин Хәкимйән Сиражетдин улын 
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иҫләмәй буламы һуң. Үҙе шул турала бына нимәләр һөйләй: -

Илсе урта мәктәбенә физкультура дәрестәрен уҡытырға 

килгән йәш, үҙе сибәр егет башкөллө эшкә сумды. Волейбол, 

баскетбол һәм башҡа әллә нисәмә төрлө ярыштар ҙың 

береһенән дә ҡалмаған ҡыҙҙар, малайҙар өсөн уҡытыусының һәр 

һүҙе әйҙәү көсөнә эйә. Юғиһә, бер кластан өс уҡыусы 

физкультура йүнәлешен һайлар инек ме. Әхирәтем Рәмилә, мин 

Стәрлетамаҡ училищеһына, ә Йәмил тигән егет Күмер тауҙағы 

уҡыу йортона уҡырға индек.  Тормошҡа беренсе мәртәбә 
үҙаллы аҙымдар яһағанда, яҡын туғандарыңдың да мөнәсәбәте 

лә, әйтәйек, матди яҡтан ярҙамы ла бик ярап ҡала. Армия 

сафына оҙатылғанға тиклем, Дамир ағайы колхозда эшләп алған 

аҡсаһын кассаға һала бара Һеңлеһе уҡырға ниәтләнеүен 

аңғартҡас, ошо аҡсаны файҙаланырға рөхсәт биреп, уға хат яҙа. 

200 йөҙ һум аҡса ул ваҡытта ярайһы ғына сумма 

һаналғанлыҡтан, Раушанияға баштан-аяҡ кейенергә лә, юл 

сығымдары өсөн, хатта стипендия алғанға тиклем дә йәшәргә 
лә етә.  Аллаһ тәғәләнең яратҡан бәндәһен тормош 

ҡаршылыҡтары менән дә һынауы хаҡтыр. Шулай ҙа, 

яҡындарыңды юғалтыу айырыуы үкенесле. Атаһының ҡапыл 

фажиғәле вафат булыуы уны тетрәндермәйенсә ҡалмай. 

Көтөлмәгән «ят ҡунаҡ» тура һында Раушанияға һөйләгәндәрҙән 

ул үҙе бына ниҙәр хәтерләй: эштән ҡайтып барыусы бер 

төркөм трактористар алдына бер ахмағы, йылғаны кем 

беренсе булып йөҙөп сыға алыр, тигән мәғәнәһеҙ һорау ҡуя. 

Барыһының да беренсе бул ғыһы килә-килеүен. Эштән арып 

талған, етмәһә, ныҡ тирләгән булыуына ҡарамай, Ғәзизйән ағай 

ҙа йылғаға һикергән. Әммә ул йылғаға сумған еренән сыҡмай ҙа 

ҡуя... Ярым үлек хәлдәге кәүҙәне һыуҙан алып сыҡҡанда, әле ул 

тере булған, тиҙәр. Дөрөҫ ярҙам күрһәтелмәү сәбәпле, 

атайыбыҙҙың ғүмергәнәһе шулай фажиғәле ослана.  Ҡара 

ҡайғыларҙан берәүҙәр бөгөлөп төшһә, икенселәрҙе, киреһенсә, ул 

сыныҡ тыра төшә. Белем тауына үрләгәндән- үрләй барғанда, 

әйләнә-тирәләләге мөхиттән: бергә уҡыған курсташтары, яҡын 

бүлмәләш әхирәттәренән дә уңған ҡыҙ үҙен уңышлы кешеләрҙән 

һанай. Ҡайҙа ғына булһа ла, ышаныслы, ҡыйыу тота белгән 

яҡташы, Ахун ауылы ҡыҙы Ҡәҙриәнең, йән дуҫы Рәмиләнең, 

Борай районы ҡыҙы Фидалия, һәр йәһәттән ярҙам итергә 
атлығып торған курсташтары уға терәк-таяныс була. Ләкин, 

барыһынан да бигерәк, үҙ көсөңә таянырға кәрәклеген студент 

ҡыҙ асыҡ аңлай.     
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Шаулы студент йылдарында үҙе өсөн онотолғоһоҙ ваҡиғаларҙың 

береһе — 18 йәшендә беренсе мәртәбә һайлауҙа ҡатнашыу 

булһа, икенсеһе , йәйге каникул осоронда йәштәштәре менән 

берлектә, Волгоград ҡалаһында стройотрядта эшләгән 

ваҡыттар әле лә уның хәтерендә. Эш бөткәс, уйнарға ярай 

тигәндәй, гитара моңо оҙатыуында, йәйге йылы кистәрҙә 
бергәләшеп йырлашып ултырыуҙар, алыҫта ҡалған тынғыһыҙ 
йәшлек йылдарының бер шаңдауы булып, күңелдәрҙә һаман 

яңғырай.  Атаһы-әсәһе ҡуйынында үҫкәндә, өлкән ҡыҙ булараҡ, 

оло мейестә икмәк беше реү, һыйыр һауыу кеүек эштәрҙе 

башҡарыуҙың нескәлектәренә ярайһы уҡ төшөнгән ҡыҙ, йәйге 

каникул осоронда ла тик кенә ятып, ваҡытын бушҡа сарыф 

итергә уйламай ҙа. Изге күңелле Рәсимә әбейе ярҙамында, 

йәйҙәрен Учалы тимер юлына ваҡытлыса эшкә егелә. 
Стәрлетамаҡта уҡыуын тамамлап, ҡулына диплом алғас та, 

әле ҡасан мәктәпкә урынлашҡансы, ҡыҙый шунда тир түгеүен 

дауам итә.   

Рәсимә әбейенең бар ниәте ҡыҙын алыҫҡа ебәрмәйенсә, 
яҡындағы мәктәпкә урынлаштырыу. Тик ҡайһы ваҡыттарҙа, 

иртәнге уй кискегә, кискеһе -иртәнгегә яра май тигән кеүек, гел 

генә һин уйлағанса ла килеп сыҡмай. Роноға барғас та, Ханова 

Раушанияның ҡулына Сораман мәктәбенә эшкә тәғәйенләнеү 
хаҡында приказ тотто ралар. Әлегә ул үҙенең хеҙмәт 

кенәгәһендә ошо мәктәпкә эшкә тәғәйенләнеү тураһында бер 

генә яҙыу булырын күҙ алдына ла килтермәй.  

Әлбиттә, йәш-елкенсәк араһында ауылға килгән мөләйем йәш 

уҡытыусылар хаҡындағы яңылыҡ һә тигәнсе тарала. Буласаҡ 

тормош иптәше, агроном булып эшләп йөрөүсе Ирек 

Ишморатов та һылыуға күҙ ата. Көндәрҙән-бер көндө ул-был 

йомош тапҡан булып, уҡытыусылар йәшәгән йортҡа һуғыла һәм 

үҙе йырлағанса, Раушаниям-бәғрем менән таныша.    

Ҡыҙы өсөн яуаплылыҡты үҙ иңенә алған Рәсимә әбейе йәштәрҙең 

дуҫлығын хуплай ғына. Уның һиҙгерлеге, алдан күрә белеүсәнлеге 

лә ярҙамға килә: ҡыҙы алған зарплатаның бер өлөшөнән мая 

туплай бара.  Һәм бына нисә тиҫтә йылдар икеһе, ирле-

ҡатынлы Ишморатовтар гөлдәй итеп ҡорған донъяларын 

бергәләшеп тарталар. Әйткәндәй, донъя булғас, уның болғанып 

торған сағы ла булғандыр. Әммә, ҡатын-ҡыҙҙың, ирҙе әрәм, йәки 

әҙәм иткәнен дә иҫкә алғанда, уның күрһәткән түҙемлеге, 

сабырлығының юҡтыр сиктәре.    
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 Ишморатовтар бергә-бергә йәшәү дәүерендә, өс балаға ғүмер 

бүләк иттеләр. Уларҙың ике ҡыҙы ла юғары белем алыуға 

өлгәштеләр 

. Оло ҡыҙы Лира хәҙер үҙе әсәй. Ире Руслан менән Һылыу исемле 

ҡыҙ үҫтерәләр. Зилә лә ғаилә ҡорған Ире Вадим менән бер малай 

тәрбиәләйҙәр. Төпсөктәре Илгиз әлегә мәктәптә белем ала. 

Олатайҙарым хаҡында 

 Улар хаҡында «Эй Яйыҡ йорт, Яйыҡ йорт» (Өфө, 1998 йыл, 

Әлим Зарипов) китабында яҙылғанса, Мамила улы 

Ниғәмәтйәндең (1884- ) Кантон Советтарының Ҡоролтай 

эшендә ҡатнашҡаны мәғлүм. Белорет ҡалаһында уҙғарылған был 

форумға тирә-яҡ ауылдарҙан 48 вәкил һайланған булған.  

 Ошо ҡыҫҡа ғына мәғлүмәттән Мамила улы Ниғәмәтйәндең 

уҡымыш лы зыялы булғанлығын аңғарырға мөмкин.  

Ниғәмәтйәндең бер бөртөк яңғыҙ улы Фәсих, заманында 

скрипкала өҫта һыҙҙырыусы булараҡ, тирә-яҡҡа уның даны 

таралған. Әлеге көн дәргә тиклем хәтерләүҙәренсә, ул 

ваҡыттарҙа йыш ҡына үткәрелгән бал мәжлестәре Фәсих 

Ишморатов ҡатнашлығынан тыш үтмәгән дә. Хатта, уның 

өйләнеү тарихы ла ошо уйын ҡоралына бәйле. Был турала уның 

йәмәғәте, хәҙер инде мәрхүм Тәнзилә Ғофран ҡыҙы үҙе һөйләгәй 
не.     

Мәҫкәү ауылынан Сораманға ҡунаҡҡа килгән ҡыҙ буласаҡ ире лә 
ҡатнашҡан мәжлескә тура килә. Моңло итеп скрипкала 

ҡылдарын тартҡан егетте ҡыҙ бик тә оҡшата. Маңлай күҙҙәре 

күрмәһә лә, егеттең дә күңел күҙҙәре тоя. Күп тә үтмәй, ҡыҙ 
артынса, Мәҫкәүгә Сорамандан ҡоҙалар килеп тә төшә.   

«Уртаға төштө ниһә, уның бейегәненән кәләшен таный торғай 

ны, тип хәтерләүселәр әле лә ауылда бар. Уҙған йылдарҙың 

моңһоу шаһиты сифатында, скрипкала уйнаған ки леш 

балалары менән бергә төшкән фотоһы ла ғаилә альбомында 

һаҡлана.   

Фәсих, Тәнзилә Ишморатовтарҙың ғаиләһе 

 Сибайҙа педучилище тамамлағас, 1972 йылдың август айында 

мине Сораман мәктәбенә эшкә тәғәйенләнеләр. Билдәле инде, 

йәшәп китеү, дәрескә әҙерләнеү өсөн, йәш уҡытыусыға тейешле 
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шарттар кәрәк. Фатир тапҡансы, мәктәптә йыйыштырыусы 

булып эшләүсе Тәнзилә Ғоф ран ҡыҙы мине ваҡытлыса үҙенең 

йортона алып ҡайтты. Уларға барып инһәм, өй тулы бала: 5 

ҡыҙ, 1 малай.   

Барыһы ла, әсәйҙәре үҙ ҙәренә ҡушҡан эш менән булалар. 

Һуңынан белеүемсә, улар мәктәптә лә тик «яҡшы» билдәләренә 
өлгәшәләр икән.  Сәй янында хужабикә менән яҡынданыраҡ 

танышабыҙ. Сығышы менән ул бынан тау ашаһында ғына 

урынлашҡан Мәҫкәү ауылынан. Әсәһе Мәймүнә исемле. Ғаиләлә 
барлығы өс бала: Зиннәт, ҡустыһы Вассаф һәм үҙе. Атаһы 

Ғофран, колхоз етәксеһе, кладовщик булып эшлә гән. Уның 

Ҡаҙаҡҡолдан һоло ташығанын хәтерләй биреп ҡалам, ти ул.- 

Әммә, беҙгә билдәһеҙ сәбәптәр арҡаһында, төрмәгә оҙатыл ған 

еренән атайыбыҙ әйләнеп ҡайта алмай, тотҡонлоҡта вафат 

булған.   

Тәъҫораттарға бирелеп ултыра биргәс, ул йәнә үҙенең ғаиләһенә 
ҡағылышлы хәлде лә асыҡлап ҡуйҙы: ире вафатынан аҙаҡ, 

ҡатын бер балаһын да детдомға бирмәй, барыһын да үҙе 

тәрбиәләп, күҙ нурҙарына яңғыҙы әсәй-атай ролен үтәй.  Ул 

йылы Иректең Науырҙа мәктәбенә 6 класҡа бара торған йылы.  

Эш эшләгән ыңғайға гелән: Бер һылыуын һағынам Шишмәнең, 

оноталмаһам уны нишләрмен, тип, йырлап йөрөгәне иҫемдә 
ҡалған. Баҡтиһәң, йыр-моңға булған һәләт уларға мәрхүм атаһы 

ҡанынан күскән. Кем белә, тейешле шарттар булғанда, уның иҫ 
киткес моң эйәһе- Әнүзә апаһынан да бына тигән йырсы сығыр 
ине.  

 Өҫтәүенә, уларҙың ғаиләһендәге балаларҙың барыһының да иҫәп-

хисап, яҙыу-һыҙыу эшенә лә барымдары көслө. Шуға күрә, 
уларҙың, бер ниндәй ҡаршылыҡтарға ҡарамайынса, аң-белем 

алырға ынтылыуҙары ла тәбиғи.   

Фәсих, Тәнзилә Ишморатовтарҙың Файза исемле оло ҡыҙ 
тегенсе һөнәрен үҙ итте. Ул ире менән Петр Квятковский 

менән Учалы ҡалаһында төплән гән. Ҡыҙҙары Лилиә банк 

системаһында эшләй. Ул күптән түгел Илъяс атлы егет менән 

яҙмышын бәйләне.   

Ишморатовтарҙың икенсе ҡыҙҙары Әнүзә Белорет ҡалаһының 

мәк тәп- интернатында белем алды. Хәҙер ул өс балалы әсә: 
оло ҡыҙы Гөлнара Һәйтәк ауылында фельдшер. Азамат тигән 
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улының ғаиләһе Кари на, Диана тигән ҡыҙҙары менән Уральск 

ҡасабаһында. Тағы Рамира тигән ҡыҙҙы тәрбиәләгән Динара 

ҡыҙының ғаиләһе Учалыны төйәк иткән.  

Фәсих, Тәнзилә Ишморатовтарҙың Мөкәрәмә тигән ҡыҙҙары 

һатыу сы һөнәренә эйә булды. Әсәһе әйтеүенсә, ейәһе ризығы, 

эсәр һыуы сит мөхиттә булған, күрәһең. Ул алыҫ Ҡаҙағстанда 

ишен табып, шунда төплән. Уның ғаиләһендә Аҫылбек, Венера 

тигән балалар буй еткерҙе.   

Ирек, ғаиләләге бер генә бөртөк улан, 1977-1978 йылдарҙа үҙе 

нең хеҙмәт юлын мәктәптә физкультура дәрестәрен 

уҡытыуҙан баш лай. 1978-80 йылдарҙа Совет Армияһы сафында 

ил алдындағы хәрби бурысын үтәгәндән аҙаҡ, 1985 йылдарға 

тиклем, бүлексәлә тракторист булып эшләй. Бер үк ваҡытта, 

Баймаҡ ауыл хужалығы техникумында ситтән тороп белем 

алған йәш егет агроном, иҫәпсе эшен дә атҡара.  

Илсе ауылынан килен булып төшкән уҡытыусы ҡыҙ Раушания 

Ғәзизйән ҡыҙы менән өс балаға тәрбиә, белем бирҙеләр. Уларҙың 

ике ҡыҙҙары ла юғары белемле. Лира ире Руслан менән Һылыу 

исем ле ҡыҙ баланы тәрбиәләйҙәр. Зилә ире Вадим менән Тимур 

атлы улан үҫтерәләр. Ирек улы Илгиз әлегә мәктәп уҡыусыһы. 
  

Мин белгәндән бирле яндырай егет гелән эш өҫтөндә: бригадир 

ҙа, агроном да, тап йырҙа йырланғанса, үҙе комбайнер һәм 

тракторист, ял иткәндә гармунсы уҡ булмаһа ла, шунда уҡ йыр 

һуҙырға ла маһир. Ҡулында 70 төрлө һөнәрҙе туплаған ( уның 

менән сикләнһә әле) уңған ир уҙаманының атлап йөрөгәнен дә 
күрмәҫһең. Ауыл хакимиәтенең алыштырғыһыҙ депутататы 

сифатында, йыш ҡына уға төндә лә, хатта, ял көндәрендә лә 
тынғы юҡ. Ләкин ул һис тә зарланырға яратмай. Киреһенсә, 
иңенә төшкән миссияһын ең һыҙғанып атҡарыуын дауам итә. 
Оҫта ҡул хөкүмәт эшенән тыш йортонда ла өлгөрә: уның эсен-

тышын йыһазландыра, күптән түгел иҫке ҡапҡаһын замансаға 

алыштыр ҙы.  

 Фәсих ҡыҙы Рауилә медицина хеҙмәткәре тормош иптәше, 

Салауат районы егете Илдар менән Межгоръе ҡалаһын төйәк 

иткәндәр. Улар  

Юлиә исемле ҡыҙға һөнәр, тәрбиә биреп, күптән түгел уны оло 

юлға оҙаттылар. Юлиә ире Артур менән Алина исемле ҡыҙ бала 
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тәрбиәләйҙәр.  Рәйхәнә, ҡасандыр, ғаиләләге төпсөк иркә ҡыҙ ҙа 

шәфҡәт туташы кеүек изге һөнәрҙе һайланы. Уның Элмира 

тигән ҡыҙы буй еткереп, хәҙер Өфө ҡалаһында белем ала. 

Рәйхәнә һылыу тормош иптәше Ансар менән Учалыла йәшәйҙәр.  

Яҙмыш ҡушыуы буйынса, Рауза ҡәйнәм ауырып вафат булғас, 

ҡайны 1978 йылда Тәнзилә Ғофран ҡыҙына өйләнгәйне. Улар 22 

йыл ғүмерҙәрен бергә үткәрҙеләр. Тәнзилә апай үҙе лә әүҙем 

тормош менән йәшәгәс, һис ҡартайыу белмәне. Даими рәүештә, 
фольклор түңәрәгенә йөрөнө. Һабантуйҙарға буҙа ҡойҙо, мейес 

тултырып икмәген дә бешерҙе. Дингә битараф булмаған ауыл 

әбейҙәренең береһе булараҡ, ғүмеренең аҙаҡҡы йылдарында, 

үҙебеҙҙең ауылда асылған мәсеттә уҙғарылған йома намаҙын да 

ҡалдырманы. Үрге Урал (Верхнеурал) башҡорттары. 

Нәҙершиндәрҙең олатайҙары хаҡында 

  Башҡортостан үҙәк дәүләт тарихи архивының ревизия 

документта рын аҡтарып, ата-бабалар тураһында эҙләнеү 
эштәре алып барғанда, төрлө йөкмәткеле сығанаҡтарҙы ҡарап 

сығырға тура килә. Сөнки, кә рәкле мәғлүмәттәрҙең, мәҫәлән, 

яңы өйләнешкәндәр тураһында «О браке», йәки, вафат 

булғандар хаҡында «Об умерших» бүлектәрендә булыуы мөмкин. 

Ә Нәҙершиндәрҙең олатайҙары тураһында ҡыҫҡа ғына 

белешмәләр «О родившихся» исемлегендә күрһәтелгән. Тап 

шулар ярҙамында, уларҙың Ғиләжетдин олатайҙарының элек 

ҡайҙа йәшәгәне тураһында күҙалларға мөмкин.  

  1909 йылдың «О родившихся» тигән бүлегендә донъяға яңы 

ғына килгән сабыйҙарҙың исем-шәрифтәре күрһәтелгән.  

  8-се һан аҫтында ошо йылдың 30 майында тыуған Сәлихә 
тигән ҡыҙ баланың атаһы Верхнеурал мещаны Ғиләжетдин 

Нәҙерша улы Усманов әсәһе- Зөләйхә Хәбибулла ҡыҙы, тиелә. 
1912 йылдағы тарихи сығанаҡта яҡты донъяға килгән Миңғәли 

тигән ир баланың исем-шәрифтәре бирелә. Ул ир баланың да 

атаһы Ғиләжет дин Нәҙерша улы Усманов, әсәһе Зөләйхә 
Хәбибулла ҡыҙы, тип яҙылған. 

 Ләкин шуға ла иғтибар итеү ҙә мөһим: балалары атайҙары 

Ғиләжетдин улдарының береһе Сиражетдин Нәҙершиндең 

тыуған йылы 1907 йыл тип әйтһәләр ҙә, әлеге сығанаҡтарҙа 

уның исем-шәрифтәре булмай сыҡты. Быларҙан сығып, шуны 

әйтеү кәрәк: күрәһең, Нәҙерша улы Сиражетдин тыуғанда, 
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уларҙың ғаиләһе әле Сораманға килмәгән бул ған.  Әлеге 

яҙылғандар буйынса, Нәҙершиндәрҙең быуындары бына ни 

рәүешле күҙ алдына килеп баҫа: Усман---Нәҙерша--- Ғиләжетдин-

--Сәлихә, Сәкинә, Миңғәли, Миңғәйен, Миңлейән, Ғәйникамал, 
Сиражетдин.    

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, архив белешмәләрендә Нәҙершиндәрҙең баш 

ҡа тоҡомдары тураһында яҙмалар осраманы.  1909 йылдағы 

рәсми яҙмала Нәҙерша улы Ғиләжетдиндең Верхнеурал мещаны, 

тип күрһәтелгәс, уларҙың нәҫел тамырҙарын шул юҫыҡтан, 

йәғни, Троицк, Ырымбур архивтарынан өйрәнеү кәрәк. 

Нәҙершә улы Ғиләжетдин олатайҙың ғаиләһе тураһында 

 Беҙҙең Сораман ауылында йәшәмеш ҡарттарҙың һөйләүе 

буйынса, Ғиләжетдин Нәҙерша улы ҡырҡтартмасы, йәғни, 

хәҙерге тел менән әйткәндә, алыпһатар булып, ауылдан-ауылға 

төрлө әйберҙәр һатып йөрөгән. Тик уның Сораман ауылына 

ҡайһы йылдарҙа килеп төпләнгәне тураһында аныҡ ҡына 

мәғлүмәтте белгәндәр юҡ. 

 Шулай ҙа, Нәҙершә улы Ғиләжетдиндең, Сораман ауылында, 

1909 йылда Сәлихә тигән ҡыҙының донъяға тыуғанлығына 

ҡарағанда, улар ҙың ғаиләһе сама менән үткән быуат 

баштарында Верхнеуралдан килеп был ауылда төпләнгәндәр, 

тигән һығымта яһарға дәлил бар.   

 Рәйес Сиражетдин улының һөйләп ҡалдырыуынса, Зөләйхә 
әзәйҙәре боронғоса уҡый белгән ҡатын-ҡыҙ затынан булған. 

Ҡөръән сүрәләрен ятҡа көйләп йөрөгәне, намаҙ уҡығаны уның 

дини белемгә эйә бул ғанлығын раҫлай. Зөләйхә әзәй менән 

Ғиләжетдин олатайҙың барлығы 7 балаһының исеме телгә 
алына. Сәлихә (1909-) Муса ауылы егете Ғилемйәнгә кейәүгә 
бирҙеләр. Уның ире хәрби кеше булдымы икән, сөнки улар икеһе 

лә, ил гиҙеп күп йөрөнөләр. Бахыр, Сәлихәнең дә иренең ҡәбере 

Кавказда ятып ҡалды. Ғүмеренең һуңғы көндәренәсә, ейәнен 

тәрбиәләү менән мәш ғүл булды.    Сәкинә исемле 

ҡыҙҙары күрәһең, революциянан һуң донъяға килгәндер. Елле- 

дауыллы йылдарҙа, сабыйҙар исемдәрен теркәп барыусы 

муллалар репрссияланыу сәбәпле, метрика кенәгәләренә яңы 

тыуғандарҙы теркәү икенсе органдарға бирелә. 

Сәкинә Ғиләжетдин ҡыҙы, Ҡаҙаҡҡол мәктәбендә белем алған. 

Буй еткергән ҡыҙҙы үҙенең уҡытыусыһы, Әбйәлил районының 
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Ҡаҙмаш ауылынан Сафа Фәйзуллин тигән ир уҙаманы кәләш 

итеп алған. Ирле-ҡатынлы был икәү, Әбйәлил районының 

Таштимер ауылы мәктәбендә балаларға белем тәрбиә 
биргәндәр. Бөгөнгө көндәрҙә уларҙан таралған быуындарӘбйәлил 

тарафтарында йәшәй. Әзәй менән олатайҙың тағы Миңғәйен, 

Ғәйникамал тигән балалары бар ине. Улар Ҡаҙағстан 

тарафтарында вафат булып ҡалдылар.  Миңғәли (1912- ), 

унан башҡа тағы Миңлейән тигән улы менән имсәктәш булһаҡ 

та, уларҙың артабанғы яҙмыштары тураһында бөтөн ләй 

хәбәрҙар түгелмен, тине Рәйес ағай. Гелән юлда йөрөгәнгәме, 

әбей менән бабайҙы, үлемдәре лә юлда һағалай. Сама менән 

1950-1952 йылдар тирәһендә, ҡыҙына ҡунаҡҡа килгән Зөләйхә 
әбей шул ауылда вафат була. Әмәлгә ҡалғандай, ҡарт та, 

тауар алып ҡайтыу ниәтендә, Магнитҡа сәфәр сыҡҡанда, 

әжәлен юлда таба... Пар ат егеп, кейәүе ҡайныһының мәйетен 

Магнит ҡалаһынан үҙе барып алып ҡайта. Борон бит, кем ҡайҙа 

вафат, мәрхүмдәрҙе лә шунда ерләү йолаһына тоғролоҡ 

һаҡлағандар. Шуныһы ғына үкенесле: күпме генә эҙләп 

ҡарамаһындар, олатайҙары, әзәйҙәре ятҡан ҡәберҙәрҙе аҙаҡ 

берәү ҙә та ба алмайҙар. Ғиләжетдин олатайҙың бер туған 

ҡустыһын да хәтерләйем, тип һүҙ оҙайта Рәйес ағай.    

 -Камалетдин ине ул ағайҙың исеме. Ҡатыны Камилә менән 

икеһе генә Мейәс ҡалаһында йәшәнеләр. Үкенескә ҡаршы, 

ағайыбыҙ, «Айҙарлы» шахтаһы емерелгәндә, шунда баҫылып 

ҡалды. 1954 йылда, юл ыңғайы Рәйес ағай тол ҡалған еңгәһе 

янына кереп, хәл-әхүәл белешеп сыға. Ағаһы һәләк булған урында 

яңы төҙөлөш башланғаны, ҡәбер эйәләренең дә шунда ятып 

ҡалғанлығы тураһында тәнәйенә еңгәһе уфтанып бәйән итә.  

Сиражетдин Ғиләжетдин улы тураһында 

  Ғиләжетдин улы Сиражетдин Нәҙершин (1905-1987) йылдар 

араһын да Сораман ауылында ғүмер кисерҙе. Тормош иптәше, 

«Герой Әсә» Мөхәррәм ҡыҙы Фәтхиә менән Сораман ауылының 

һоҡланғыс пары сифатында, итәк тулы ун балаға ғүмер бүләк 

иттеләр.  Яҡындарының йәшәйешенә битараф булмаған 

ейәнсәре Шәүрә Вәзир ҡыҙы, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны- 

олатаһының бәйән иткәнен ҡуйын дәфтәренә теркәп ҡуя. 

...Кенигсберг өсөн барған алыш үтә лә ҡаты булды. Беҙгә, 
разведчиктарға, немецтарҙың тимер сым менән уратылған 

ҡоролмаһына күкрәк менән шыуышып килдек. Беҙҙең төркөмгә 
тимер сымды өҙөп, ун метр киң легендә юл асыу бурысы 

йөкмәтелгәйне. Немецтар беҙҙе абайламай типтерәләр генә. 
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Мөһим заданиены үтәгәс, кире ҡайтырға сыҡҡанда, йылға аша 

сығырға теләгәйнем, шунда ботҡа дошман пуляһы эләкте... 

Иптәштәрем носилкаға һалып алып киттеләр. Сапер-

подрывник, санитар ролендә лә йөрөргә тура килә һалдат ҡа. 

Күпме яралыны үлем тоҙағынан алып ҡалғаны бер Хоҙайға ғына 

билдәле. Тәүге ярҙамды күрһәткәс тә, уны тынысыраҡ урынға 

һөйрәтә8ең. Ләкин гел генә һин теләгәнсә лә килеп сыҡмай. Бер 

үзбәк егетенең яраларын бәйләй башлауға, уныһы, бөттөм, 

бәйләмә, ти ҙә, шунда уҡ йән бирә.   

1944 йылда партияға ингән батыр һуғышсы, «Ҡаһарманлыҡ 

өсөн», «Ҡыҙыл йондоҙ» ордены менән бүләкләнә. Ул Бөйөк Еңеү 
та ңын Кенигсбергта ҡаршылай. Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәйебеҙ 
Фәтҡиә Мөхәррәм ҡыҙы тураһында хәтирәләр Рәйес 

Сиражетдин улының һөйләгәне буйынса, ишле ғаиләлә әсә һенә 
ныҡлы терәк, яу ҡырына оҙатылған атаһы урынына йортта 

баш, ҡусты-туғандарына күҙ-ҡолаҡ булараҡ, өлкән ағайға 

донъяның әсе-сөсөһөн бик ныҡ татырға тура килә. Бер 

әңгәмәләшергә тура кил гәндә, ул миңә әсәһе менән бергә күргән- 

кисергән михнәт- яфалары хаҡында илай-илай һөйләгәйне:  

- Әсәйебеҙ йорттағы хужалыҡ эштәренән һис кенә лә бушай 

алманы. Үҙе нең төп ярҙамсылары — малайҙарын да 

бушатманы. Иҫ белә-белгәндән уның биленән алъяпҡыс 

төшмәне: иртән уяныуға, әсәйебеҙ аяҡ өҫтөндә: бешеренә, 
төшөрөнә, йыуа, нимәлер таҙарта. Йылға буйына төшөп, 

хатта, икмәк һала торған көрәгенә ҡәҙәр йыуыусы ҡатын-

ҡыҙҙар бөгөн бармы икән. Ә иң үҙәктәргә үткәне- оло яу 

башланғас булды. Өй эсендәге бала ларҙың иң олоһо булараҡ, 

мин уның уң ҡулы һаналдым. Төндәрен, түрә-ҡаранан ҡасып-

боҫоп ҡына, әсәй менән урманға утынға йөрөйбөҙ. Көндөҙҙәрен, 

тауыҡ кеүек, баҫыуҙағы һалам ара һында ҡалған бойҙай 

бөртөктәрен сүпләүҙән бушамайбыҙ. Алтын бәрәбәренә 
торошло бөртөктәрҙе ҡул тирмәнендә үткәргәс, әсәй шул ғына 

ондан икмәк бешергән була. Бәғеремде һыҙлатҡан тағы бер 

ваҡиғаны иҫкә алмайынса мөмкин дә түгел. ФЗУ-ға минең 

тиңдәштәрҙе ебәреү башланғас та, унан нисек тә булһа 

ҡотолоу сараһын эҙләү мәсьәләһе килеп тыуҙы. Бер мәл ни 

ишетәбеҙ: өйләнгән малайҙар ФЗУ-ға барыуҙан азат ителәләр. 

Әсәй, бахыр, хәҙер нисек булһа ла, миңә кәләш алып биреп, 

улыҡа йын башлы-күҙле итергә тырышып- тырмаша. «Һырға 

туйы «йолаһы буйынса, Ғәбит ҡарттың ҡыҙы Тәнзиләгә 
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өйләнергә тейешлекте күҙ уңында тотҡан әсәй, уларҙың өйөнә 
юл тотто. Ә ҡарт уның ниәтен ҡырҡа кире һуҡҡан. 

 Сираттағы яусылау ҙа уңышһыҙ тамамланды — Ағзам ҡарт та 

Мәстү рәһен бирергә ризалашманы.  Нишләмәк кәрәк, яҙмыштан 

уҙмыш юҡ тигәндәй, миңә лә ФЗУ-ға уҡырға инеп, уны 

тамамлағас, Тирләндә эшләргә тура килде. Эшләгән урын 

Сораман ауылынан бик йыраҡ булыуға ҡарамаҫтан, имсәк 

балаһын өйҙә ҡалдырып, үҙе йән тиргә төшкән әсәй, меҫкен, 

йәйәүләп, мин йәшәгән ятаҡҡа ла килеп етә. Зарплатамды, 

хатта, өҫтөмдәге кейемемде сисеп, уның ҡулына тотторам. 

Меҫкенкәйем, түшенә һөт төшөп, һыҙланыуына түҙеп тора 

алмай ыҙалана.  

Ахырҙа, үҙем имсәген имергә, шул рәүешле, әсәкәйемдең хәлен 

бер аҙға ғына булһа ла еңеләйтә алғаныма бөгөн дә ҡыуанамын. 

8 ир бала араһында «һөт өҫтөндәге ҡаймаҡ кеүек, иркәләнеп 

кенә тәрбиәләнгән Мөнирә әсәһен юҡһыныу ҡатыш һағыш менән 

иҫкә ала: — Күрше Наурыҙ ауылына йәйәү йөрөп белем алған саҡ. 

Беҙҙән һәр ваҡыт аҙаҡ йоҡларға ятҡан әсәй, әллә ҡайһы 

аралалыр балаларынан алда тороп, аш-һыуын өлгөрткән. 

Иртәнге йоҡоноң иң тәмле сағында барыбыҙҙы ла иркәләп-һөйөп 

уятҡас, ул-ҡыҙҙарын йәлләй-йәлләй, барыбыҙ ҙы ла Наурыҙ 
мәктәбенә оҙата.   

9-класты тамамлау менән, әсә ҡуйынынан айырылып, 

класташым Рәсимә менән Сибай ҡалаһына юлландыҡ. Әсәйҙең 

мине һис кенә лә үҙ янынан ебәргеһе килмәй. Уның беҙҙе 

Таҡтаярған тауына ҡәҙәр оҙатып та барғаны хәтерҙә. Ләкин 

беҙ ҡалаға барыуға, уҡырға ҡабул итеү өсөн экзамендар 

башланған ине. Йәштән әсәһе башҡарған «Илсе Ғайса» һәм бүтән 

халыҡ йырҙарын күңеленә һеңдергән, бейеүгә маһир ҡыҙға, Хоҙай 

үҙе юл күрһәткәндер.  

Ул документтарын Стәрлетамаҡ мәҙәниәт ағартыу 

училищеһына тапшыра. Йәштән шиғыр яҙыу менән булашҡан, 

район гәзитенә төрлө тематикалы мәҡәләләр яҙған ҡыҙыйҙың 

үткер ҡәләменең көсө лә күренә: тиҙҙән үҙе етәкләгән ауыл 

клубына гармун һатып алына, ҡоҙоҡто рәткә килтереү буйынса 

йәштәр менән берлектә ҙур ғына өмә үткәрелә.  Мөнирә 
Сиражетдин ҡыҙы, Венера апаһынан ҡала, ҙур ғаиләлә әсәһенең 

иркә генә үҫкән аҫыл һөйәк ҡыҙы булараҡ, шуны ла ихти рам 

менән телгә ала: ҡыҙ баланы ҡырҡ ерҙән тый тиһәләр ҙә, әсәй, 

минең әҙәпле, тыйнаҡ була алырыма ныҡ ышана ине. Өгөт-
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нәсихәтен ҡабат-ҡабат әйтеп, бер ҡасан да мине игәмәне. 

Хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләүҙә лә үҙ ара аңлашыу, береңде икенсең 

аңлауға ҡоролдо. Үҙе менән эйәртеп, еләк-емешкә, ҡомалаҡ 

йыйырға алып барғанда, һәр балаһының тын алышын, уның 

нимә менән ҡыҙыҡ һыныуын белергә тырышыр ине.  

Һөҙөмтәлә, ҡул, тегеү эштәренә өйрә теү ниәте менән, әсәй, 

хатта кейеҙен һатып, миңә, 4 класта уҡыған ҡыҙыйына, теген 

машинаһы алып биргәйне. Ағайҙар яланда бесән әҙерләү эше 

менән мәшғүл булғанда, мин өй эсендәге ваҡ-төйәк эштәр, шул 

иҫәптән, машинкала тегенеү һөнәрен үҙләштерҙем. Тик шуныһы 

ғына үкенесле: ауыр һуғыш йылдарында, япа-яңғыҙы Тир ләнгә, 
һуңынан, Рәфидә еңгә менән Магнитҡа барып йөрөгән әсәйе беҙгә 
йорт-ерен ҡалдырып, бер ҡайҙа ла сығырға тура килмәне. Үҙе лә 
сит яҡтарға йөрөүҙе бигүк өнәмәне. Юғиһә, машина менән ҡапҡа 

алдына барып туҡтағас, үҙебеҙ менән бер елкенеп йөрөп килергә 
уны беҙ аҙ өгөтләмәнек.  

Шөкөр, ауыр һуғыш еле осоронда, унан һуңғы йылдарҙа ла еңел гә 
тура килмәгән шарттарҙа быуын нығытҡан ағайҙарым атай-

әсәй йөҙөнә ҡыҙыллыҡ килтермәне. Ғаиләләге 10 баланың 

барыһы ла тормошта үҙ тәғәйенләнештәрен таптылар. 

Күңелдәренә ятҡан һөнәрҙәрҙе үҙ иттеләр, ғаилә ҡорҙолар, 

балалар тәрбиәләнеләр. Вәйес ҡусты, йәмәғәте, Вәлит ҡыҙы 

Рәфидә менән өс балаға ғүмер бирҙеләр. Ҡыҙҙары Рәйлә балалар 

баҡсаһында тәрбисе. Васиф атай нигеҙендә ғүмер итә. 
Илгиздәре, бына нисә йылдар инде, музыка һөнәре нә тоғро.  

Шулай ҙа, Вәйес ҡустының был фани донъянан иртәрәк китеүе 

үкенесле. Вәзир ҡусты ла һынатманы. Йәмәғәте Кирам ҡыҙы 

Хәнифә менән менән өс ҡыҙ, бер улан тәрбиәләнеләр. Рим 

улдары водитель, Гөлфиә, Әлфиә шәфҡәт туташтары, Шәүрә 
уҡытыусы һөнәрен һайланылар.  Межгорье ҡалаһын төйәк иткән 

Нәзир ағай менән Вилүрә еңгә Земфира исемле ҡыҙ үҫтерҙеләр. 

Венера апайыбыҙ Әшә ҡалаһында ғүмер кисерә. Уның биш 

балаһы: Әлмирә, Рәшит, Айрат, Тәскирә, Вилә тигән улан-

ҡыҙҙары олатай-өләсәй ҡорона ингәнәдәр.  

Нәсим ҡусты йәмәғәте Әлмирә мәрхүм менән бына тигән ул-ҡыҙ 
үҫтерҙеләр. Әлиә, Рифат, Илшат Себер киңлеген үҙ итте. 

Межозерныйҙы төйәк иткән Фәнистәренең генә ғүмеркәйе ҡыҫҡа 
булды.   
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Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, даны алыҫ-алыҫтарға 

та ралған «Каруанһарай» төркөмө етәксеһе Нәсим улы Мәхмүт 

Нәҙершин ауылы, туғандарының оло ғорурлығы. Сургут 

ҡалаһында йәшәүсе Нәғим ағай, Гөлсирә еңгәнең ғаилә һендә Гүзәл 

исемле һылыу ҡыҙ тәрбиәләйҙәр. Мөнирә тормош иптәше Сәйәф 

менән Учалы ҡалаһында төплән де. Уларҙың ғаиләһендә өс бала: 

Эльвира, Гөлнара исемле ҡыҙҙар һәм Илнур атлы егет буй 

еткерҙе.  Әйткәндәй, йәш сағында мәҙәниәт ағартыу 

училищеһын тамамлағас Сораман ауылының һөйкөмлө һөйәге 

хаҡлы ялға сыҡҡансы, китапхана хеҙмәткәре булып эшләне. 

Бөгөнгө көндәрҙә Мөнирә Исрафилова райо ныбыҙҙың данлыҡлы 

«Хазина» фольклор төркөмөнөң сағыу бер биҙәге.  

Сиражетдин улы Хәкимйән, Стәрлетамаҡ физкультура 

техникумын тамамлағас, бер аҙ үҙенең тыуған ауылы, аҙаҡ 

Илсе мәктәбендә уҡытты Әлеге көндәрҙә ул ҡатыны Рәүзимә 
менән Мансур ҡасабаһында йәшәйҙәр. Юлиә, Вадим, Лиана тигән 

балалар тәрбиәләп, уларҙы аяҡҡа баҫтырҙылар.Кинйә малай 

Сөләймәнде әсәй 43 йәшендә тапҡан ине, тип хәтерләй Мөнирә 
Сиражетдин ҡыҙы. Ул ғаиләһе менән Учалы ҡала һында еректе. 

Ҡатыны Нәзирә менән ике бала үҫтерҙеләр. Үкенескә ҡаршы, 

уларҙың Айнурҙары гүр эйәһе. Ринат улдарына ғүмер насип 

итһен инде. Сөләймән Ғиләжетдин олатаһы юлынан китте. Ул 

шәхси магазин тота.  

Иҫкәрмә: Автор рөхсәтенән тыш, башҡа маҡсаттарҙа 

файҙаланыу тыйыла. 

 

 

 

 

 


