
Бисмилләһи - ррәхмәни - ррахим. 

Рәхимле, рәхмәтле Аллаһ исеме белән башлыйм. Бу дөньяда бөтен кешеләргә 

бәхет һәм сәгадәт теләп, соңгы сулышына кадәр дога кылып яшәгән 

Мөхәммәд галәйһиссәламнең рухына салаватларыбыз ирешсен. 

Гайнетдинов Габденур Мулланур улы 1936 нчы елның 5 сентябрендә Бәзәкә 

авылында колхозчы гаиләсендә дөньяга килә.  Бөек Ватан сугышы 

башланганда аңа 5 яшь тә тулмаган була әле. Әтисе һәм 3 абыйсы бер-бер 

артлы сугышка китәләр, ләкин әйләнеп кайтмыйлар. Әнисе Нуриәсма, II-

группа инвалид, өч бала белән ятим кала. Өченче улы Муллаян авырып үлә. 

Габденур авыр тормыш шартларында үсеп беренче класска укырга керә, 

тырышып укый. 1-7 классларны гел “биш”ле билгеләренә генә тәмамлый. 

Ләкин, укуын дәвам итә алмый, “Сталин”исемле колхозда счетовод булып 

эшли башлый. Яше җиткәч армия сафларына алына. Аннан кайткач тагын 

шул ук колхозда бригадир булып эшләвен дәвам итә. 1957 елда 

“Промартель” дигән оешмада шофер булып эшли башлый. Ә 1968 елдан 

“Прикамнефть” тә оператор булып эшкә күчә. Тырыш хезмәте өчен күп 

мактауларга лаек була, шуннан ул лаеклы ялга чыга. Ялга чыккач та 

авылыбызны газ белән тәэмин итүдә унике ел хезмәт куя. 2004 елда инсульт 

булып 2008 елда вафат була. 

 Без Габденур белән 1958 елда өйләнештек. Ун ел торгач, 2 бала булгач, мин 

Казанда укырга кердем һәм КЗПУ бетердем, ләкин уку буенча эшли 

алмадым, “Прикамнефть” тә эшләп лаеклы ялгы чыктым. Улыбыз Наиль 

Казанда укып югары белем алса да “Прикамнефть” тә эшләп лаеклы ялга 

чыкты. Кызыбыз Наилә Чаллыда почта хезмәткәре.  

Кайнанам Нуриәсма Шәйхелислам кызының гыйбрәтле язмышы турында да 

язып китәсем килә. Ул тумышы белән Минзәлә районы Калмия авылыннан. 

Аның әтисе Шәйхелислам бабай Минзәлә өязенең баш мулласы була. 

Колхозлашу елларында аларның бөтен малларын, йорт җиһазларын һәм 

йортларын колхозчылар талап алып базарда саталар. Бу хәл 1933 елда була. 

Менә шул чакта Нуриәсма әни Бәзәкәгә кунакка дип килеп  Мулланур әтигә 

димләп кияүгә бирәләр. Әтисе белән әнисе күршеләрнең мунчысында яшәп 

вафат булалар. 1964 елда без өй салып яткан вакытта шул күрше апа 

Нуриәсма әнине эзләп килде. Без хәйран булдык, алар бик елаштылар. 

Мулланур кайнатамның әтисе Гайнетдин бабай колхозга кергәнче күп атлар 

тоткан , шул атлар белән авылларга, шәһәрләргә кеше йөрткән. 

Бәзәкәгә килен булып төшкәч Нуриәсма әни колхозда эшли. Бервакыт 

ындырда егылып аягын сындыра, ул озак төзәлми. Күрше Әтәс авылында 

кешеләрне дәвалаучы әбигә (Шәмсебәнәт әбинең әнисе) алып баралар. Ул, 

сөяк инде чери башлаган, докторга алып барагыз, ди.  Шуннан аны Бондюгта  



Чоловский дигән врачка алып баралар. Кызганычка каршы, аякны саклап 

калып булмый, бер аягын кисеп алалар. Ул вакытта әнигә бары тик 26  , улы 

Габденурга бер яшь була. Ул шул бер аяк белән көненә өчәр күәс ипи 

пешереп 20 ел хезмәт куя. Ул вакытта ипине бөтен колхозга 3 кеше 

пешергәннәр. Шул ук вакытта ярты авылның сепараты да анда була. Бөтен 

кешенең сөт өсте, чүлмәкләре келәттә торган.  

Шундый авыр тормышларда гомер уздырды әни , Габденурны өйләндерде. 

Кызы Нурзия Чиләбегә барып бухгалтерлыкка укып кайтты да, колхозда 

бухгалтер ярдәмчесе булып эшләде. Бик тыныч, тату һәм күркәм яшәдек. 

Аның өч баласы да, безнең балалар да бергә- бергә уйнап үстеләр.  

Шулай итеп Нуриәсма әни белән без 40 ел бик тату гомер иттек. Мин 

килгәндә аңа 45 яшь , миңа 19 яшь иде. Ул  1999 елда 86 нчы яшендә вафат 

булды. Аллаһының рәхмәтендә һәм урыны оҗмахта булсын.  

Мин үзлегемнән гарәп хәрефләрен һәм тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнеп Коръән 

укыйм һәм алты кешене ислам юлына алып кердем. Аллаһының ярдәме 

белән Коръән укырга өйрәттем. Татарстан мөселманнары диния назәрәтенең 

дини оешмасы Менделеев районы мөхтәсибе “Сертификат” бирде.  

Бөтен уңыш, сөенеч, бәрәкәт һәм нигъмәтләр кулында булган Аллаһы 

Тәгаләгә иксез-чиксез рәхмәтләребез булсын. 

 

       Мәүгыйдә җиңгинең сөйләгәннәре буенча язам. 

Гайнетдин бабай белән Газизә әбинең беренче уллары Мулламехәмәт абый 

Сираҗетдин кызы Мәүгыйдәгә өйләнгәч Ленинградка күченеп китәләр. 

Нинди эшкә урнашканнардыр, анысын төгәл белмим. 1930 елда беренче кыз 

балалары Мәрьям дөньяга килә, 1933 елда М-Галия, 1936 елда Камиль , 1939 

елда Сания дөньяга килгәннәр. Сугышның беренче көннәрендә үк әтиләре 

сугышка китә. Күп тә үтми шәһәрдән халыкны эвакуацияли башлыйлар. Ике 

бүлмәле квартирасын бикләп 4 баласы белән Мәүгыйдә җиңги дә туган якка 

дип юлга кузгала,  поездга утыра. Юлда поезды бомбага тоталар. Андагы 

мәхшәрне сөйләп тә, язып та бетәрлек булмады дип сөйли иде. Шулай да 

Мәскәү – Казан юлларын узып ничек кирәк алай авылга кайтып өлгәшәләр. 

Сугыш беткәнче ул авылда балалар бакчасында няня булып эшли. Сугыш 

беткәннән соң Ленинградка үз квартирасына кайтып китә,  ә Мулламехәмәт 

абый кайта алмый,  сугыш кырында үлеп кала.  

Гайнетдин бабайның икенче улы Минһаҗетдин дә сугышка хәтле үк Бондюг 

химзаводында эшләгән. Ул шуннан китә сугышка һәм әйләнеп кайтмый. 

Аның да 6 баласы ятим кала. Разия, Зиннур, Мехәмәтнур Чиләбедә яшиләр; 

Сәетнур, Әдия, Сания авылда гомер итәләр.  



Ә Фәрхетдин абыйга сугыш башланганда бары тик 18 яшь тула. Ул да 

сугышка алына һәм әйләнеп кайтмый -  1944 елда Латвия җирендә вафат 

була.  

                                                     Фәния Гайнетдинова 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 


