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Әнием Газизәбану һәм әтием Фәрдетдин
истәлегенә багышлыйм
Туган авылыбыз Бҽзҽкҽ
С. Таҗиев сузлере, В. Ҽхмҿтшин кҿе Киң
болыннар, ҽрҽмҽлек Туган ягымда.
Башын игҽн бҿдрҽ таллар
Инеш ярында.
Кушымта:
Туган авылыбыз Бҽзҽкҽ,
Кайда да безнең йҿрҽктҽ.
Матурлана, ҥсҽ һаман Безнең
Бҽзҽкҽ!
Туган якның саф жиллҽре Хуш
ис тарата.
Пинҽрҽнең йомшак суын
Һҽркем ярата.
Кушымта.
Бакчаларда гҿрлҽп ҥсҽ Зур
алмагачлар.
Егетлҽребез бик эшчҽн Һҽм
уңган кызлар.
Кушымта.
Туган авылым - Бҽзҽкҽм
М. Гыймазетдинов сҥзлҽре, В. Мироваев кҿе
Басуларда - башак җыры,
Тургай моңы кырыңда.
Зифа буйлы сылуларың
Уйный йҿрҽк кылында.
Кушымта:
Ҽй Бҽзҽкҽм, Бҽзҽкҽм,
Языңны кҿтеп алам.
Тирҽк, камыш, каен моңын
Йҿрҽк җылыма салам.
Комбайннар, тракторлар,
Егетлҽр җырлый кырда.
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Бер симфония язарсың Иркенлҽп
тыңлап тор да. Кушымта.
Иген игҽ егет-кызың,
«Кара алтын» таба илгҽ.
Шатланам, Бҽзҽкҽм, мин бит
Синдҽ дҿньяга килгҽн.
Кушымта.
Сагындырды мине
Фҽйзелхак Хҿснетдинов сҥзлҽре
Давыл тынды. Алман кҥге зҽңгҽр.
Без торабыз Ватан сагында.
Сагыну хисе ҽмма тынгы бирми
Җанга кҿндез, кичен, таңын да.
Сагындырды мине туган авылым,
Тҿшкҽ керҽ бала чакларым.
Чулман буе, кҥллҽр, тҿнбоеклар,
Бҿдрҽ таллар, туган якларым.
Сагындырды мине зҽңгҽр урман,
Авылымның алсу таңнары.
Сагындырды мине таныш моңнар,
Ҥз халкымның талгын моңнары.
Сагындырды мине хҽтфҽ болын,
Колхозымның иген кырлары.
Сагындырды авылым егетлҽре,
Яулык болгап калган кызлары.
Сагындырды мине туганнарым,
Авылдашлар, ялгыз аналар.
Сагындырды мине изге мҽктҽп,
Җиз кыңгырау, нҽни балалар.
Җиде елдан бирле сагынам сине,
Һҽй, Бҽзҽкҽм, кайтып кҥрергҽ! Бик
кҥплҽрне гашыйк иткҽн Пинҽрҿңдҽ
йҿзеп йҿрергҽ!
Туган җирем
Фҽния Шакирова сҥзлҽре
Гҿл чҽчҽклҽр хуш ислҽрен
Тирҽ-юньгҽ сибҽлҽр.
Кҥпме йҿрҽк сагынудан

Туган җир дип тибҽлҽр.
Йолдызлар да якты балкый
Туган җирем кугендҽ.
Туган җирдҽн сҽлам килсҽ
Шатлык иңҽ йҿземҽ. 5
Кошлар да матур җиремдҽ
Матур кҿйлҽр кҿйлилҽр.
Туган җирлҽрен сагынып
Кҥплҽр кайтып килҽлҽр.
Яшел урман, иркен кырлар
Назлый кеше кҥңелен.
Һҽркем туган тҿбҽгендҽ Ҥтсен
калган гомерен.
Баллы чишмҽ
Зҿфҽр Гыймадиев сҥзлҽре, Владимир Мироваев кҿе
Очраштырды безне язмыш
Баллы чишмҽ буенда.
Су эчҽргҽ килгҽн идек Җҽйге
Сабан туенда.
Кушымта:
Ҽй дускаем, кил ҽле Баллы чишмҽ буена.
Таллар да сине сагына,
Син генҽ гел уемда.
Урамнардан җырлап ҥттем
Авылым йоклап ятканда.
Саубуллаштык синең белҽн
Сызылып таңнар атканда.
Кушымта.
Сагынып кайттым авылымны,
Тҿштем чишмҽ буена.
Таллар белҽн сҿйлҽшҽмен,
Ҽ син һаман уемда.
Кушымта:
Ага чишмҽ сулары Тал
тамырлары аша.
Сагынуларымны ж.иткерҽм
Шушы җырларым аша,
Сиңа шул җырым аша.
КАЙДА ДА ЙҾРҼКТҼ

Туган авылым Бҽзҽкҽгҽ кайткач, тҥбҽн очта йнеш
ҿстеннҽн салынган яңа кҥпер буенда ҥскҽн баһадир һҽм
мҽһабҽт таллар буена тҿшҽм дҽ, аларга карап хҽйран
калам. Бу талларны минем Сҽлимулла бабаем утырткан
булган. Бу талларга карыйм 6
да тирҽн уйга калам: туган
авылым
дашушы таллар
шикелле карт авыл, авылымда искиткеч батыр һҽм матур
кешелҽр яшҽгҽн һҽм яши, шушы таллар тирҽсеннҽн
кемнҽр генҽ ҥтмҽгҽн дҽ, бу таллар нинди генҽ
язмышларны, вакыйгаларны курмҿгҽн! Ҽ бу таллар туган
авылым турында, аның кешелҽре турында ҽллҽ нинди
серлҽр, хикҽялҽр, риваятьлҽр белҽдер. Тик алар сҿйли
алмый шул. Ҽ туган җиренең тарихы, аның ҥткҽне,
бҥгенгесе, килҽчҽге белҽн кем генҽ кызыксынмый микҽн
соң?
Элек сихри кҥллҽре, хҽтфҽдҽй болыннары, яшел
тугайлары булган Бҽзҽкҽ Татарстанда карт авылларның
берсе буларак та, даһи кешелҽре белҽн дҽ кҥрше тирҽюньдҽ, гомумҽн, республикада, хҽтта Рҿсҽйдҽ кҥплҽргҽ
таныш авыл.
Бҽзҽкҽ авылы бҥгенге кҿндҽ Чулман елгасының уң
ягында урнашкан. Элек авыл елгага 7 километр чарасы
ераклыкта, ҽ Чулман белҽн Бҽзҽкҽ арасында киң
болыннар, ҽрҽмҽлек, матур куллҽр ята иде, тик алар
барысы да Тҥбҽн Чулман сҥ саклагычы астында
калдылар. Кҿнбатышта авылдан 2-3 километр читтҽ нефть
чыгаручылар промыселлары, 4 километр читтҽ Сҽйтҽк
авылы, 10 километр ераклыкта Менделеевск шҽһҽре
урнашкан. Тҿньякта авылның басу кырлары, Тукмаклы
ята. 5 километр тирҽсе ераклыкта Псҽй авылы,
кҿнчыгышка таба 7 километр читтҽ Турай авылы
урнашкан. Кҿнчыгышта колхоз кырлары, Умарталык,
ҽрҽмҽлек кҥренеп торалар. Авылны икегҽ бҥлеп таллар,
бҿрлегҽннҽр белҽн уратып алынган инеш ага.
Менделеевск ягыннан килеп кергҽндҽ, сул якта зур
зират каршы ала, уң якта Бҽзҽкҽ урта мҽктҽбе һҽм аның
каршында ук балалар бакчасы, мҽктҽп артында Мҽдҽният
йорты урнашкан. Олы урамга кергҽч, сул якта «Кама»
колхозы идарҽсе кала, аның кырында Бҿек Ватан
сугышында һҽлак булган авылдашлар истҽлегенҽ мҽшһҥр
һҽйкҽл куелган, уңга борылгач, тҥбҽн очка таба
магазиннар һҽм авылның яңа мҽчете каршылый. Гомумҽн,
бу урамда элемтҽ бҥлеге, саклау кассасы, китапханҽ,

шифаханҽ, кабул итҥ пункты, авыл советы ише объектлар
урнашкан.
Инешнең уң ягында урнашкан авыл ҿлешендҽ дҥрт зур
урам, «Тау башы» дип йҿртелҽ торган ҿлешендҽ ҿч урам
бар. Ике урамга асфальт7 салынган, урамнарны
асфальтлҽштерҥ дҽвам итҽ. Авылда 400лҽп хуҗалык бар,
барлыгы
750
кеше
яши.
Йортларның
кҥбесе
агачтан'җиткерелгҽн, тик соңгы вакытларда авылда
кирпичтҽн тҿзелгҽн коттеджлар кҥбҽя башлаган. Бҽзҽкҽне
тҿз урамнар, бизҽкле капкалар, бизҽкле тҽрҽзҽ
йҿзлеклҽре, ялтырап ята торган калай тҥбҽлҽр бизи.
Соңгы вакытта йортларга газ кертелгҽн. Һҽр урамга су
колонкалары куелган.
Авылда эш сҿючҽн, тыныч һҽм ҥзара дус яшҽҥче
кешелҽр яши. Алар арасында колхозчылар, нефтьчелҽр,
завод һҽм тҿзелеш эшчелҽре, авыл интеллигенциясе бар.
Ял кҿннҽрендҽ, бҽйрҽмнҽрдҽ, бигрҽк тҽ Сабан туй
кҿннҽрендҽ туган йортларына

Яр Чаллыда, Алабугада, Тҥбҽн Камада, Менделеевскида
кҥплҽп яшҽҥче, шулай ук Казан, Мҽскҽҥ, Санкт-Петербург,
Чилҽбе, Пермь, Екатеринбург һҽм башка Калининградтан
алып Владивостокка кадҽр урнашкан шҽһҽрлҽрдҽ яшҽҥче
8 сагынып кунакка кайталар.
бҽзҽкҿлелҽр туган авылларын
Авылдашыбыз Марсель Гыймазетдинов ҽйтмешли:
Туган ягын кем сагынмый, кем юксынмый,
Шул якларга ҿзелеп карап, кем ҥксеми.
Кҿн дҽ кайтам уйларымда туган якка,
Моңнарымны кҿйгҽ салам синең хакта.
Таралганбыз дҿнья буйлап бҽхет эзлҽп,
Җыйналышыйк, кҿтҽ безне туган тҿбҽк.
Тик бҽхетле була кеше туган якта - Аңладым
мин чит җирлҽрдҽ шушы хакта.
Бу авылда туып, ҥскҽн, укып чыккан, кҥп кешелҽрне явыз
чирдҽн коткарып калган Казан ГИДУВының кафедра
мҿдире, медицина фҽннҽре докторы, Санкт-Петербург
фҽн һҽм сҽнгать академиясенең член-корреспонденты,
профессор Рифкҽт Минһаҗ улы Таҗиев, Иркутск
шҽһҽрендҽ яшҽҥче физика-математика фҽннҽре докторы,
профессор, академик Мансур Кҽрим улы Нҽбиуллин,
филология фҽннҽре кандидаты, Мҽскҽҥ милли мҽктҽплҽр
фҽнни-тикшеренҥ
институтының
ҿлкҽн
гыйльми
хезмҽткҽре булып эшлҽгҽн Мансура Габдулла кызы
Ҽхмҽтова, энесе - техник фҽннҽр кандидаты Мансур
Габдулла улы Ҽхмҿтов, аның улы - Мҽскҽҥдҿге классик
балет театрының атаклы солисты Айдар Мансур улы
Ҽхмҽтов, тарих фҽннҽре кандидаты, Казан дҽҥлҽт
университеты доценты Апьта Хаҗиҽхмҽт кызы Мҽхмҥтова,
философия фҽннҽре кандидаты, АДПИ доценты Зирҽк
Мҽхмҥт
кызы
Сайфуллина,
педагогия
фҽннҽре
кандидатлары, ЛЦПИ доцентлары Мҿнирҽ Ҽхмҽтзҽки кызы
Нҽҗметдинова (Бҽхтигҽрҽева) һҽм Сҽлҿхетдин
Фҽрдетдин улы Таҗиев, тарих фҽннҽре кандидаты,
Алабуга дҽҥлҽт педагогия институты доценты Айдар
Мансур
улы
Кҽлимуллин,
НГДУ
«Прикамнефть»
идарҽсенең ППН начальнигы, Россия Федерациясенең
атказанган нефть промышленносте хезмҽткҽре Вҽлиҽхмҽт
Мҿхҽммҽтдин
улы
Сираҗетдинов,
Татарстан
Республикасының
атказанган табибе, кҥрше
тирҽ-юньдҽ белем
дҽрҽҗҽсе һҽм тҽҗрибҽсе белҽн дан тоткан Алабуга
территориаль медицина берлҽшмҽсе баш врачының

дҽвалау буенча урынбасары Сҽетнур Сҽлҽхетдин улы
Нҽҗметдинов, Яр Чаллы прокураторасының баш прокурор
урынбасары Гҿлшат Фҽрҽхетдин кызы Хуҗиҽхмҽтова,
Татарстан
Республикасының
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атказанган укытучылары Рҽшит Госман улы Бҽшаров,
Наҗия Хаҗиҽхмҽт кызы Мҽхмҥтова, Габделхҽй Гыйльфан
улы Гыйльфанов, СССРның мҽгариф отличнигы Шҽмсия
Гҽли кызы Гимазова (Ибҽтуллина), РСФСРның мҽгариф
отличниклары Мҽҥлидҽ апа Галимуллина, Ҽминҽ
апа
Бҽдретдинова, Фирая Хаҗи кызы Салихова, Зҿйнак Ҽһли
улы Ҽһлиев, Фоат Гатаулла улы Кҿлҽчев, Татарстанда
бердҽнбер гомер буе пионер вожатые булып эшлҽгҽн
мҽгариф отличнигы Ҽдия Сҽлим кызы Ибраева, аның
эшен дҽвам итҥче Рҽмзия Гҽрҽй кызы Мҿхетдинова
(Гыймазетдинова), тҽҗрибҽле шҽфкать туташы Рҽфисҽ
Баһаутдин кызы Шҽрҽфетдинова-Забражных, моңлы
җырлары һҽм шигырьлҽре белҽн кҥңелебезгҽ кереп
калган
шагыйребез
Марсель
Гыйльфан
улы
Гыймазетдинов, Мҽскҽҥдҽ хезмҽт итҥче полковник Рҽвил
Хҽмҽт улы Гыймадиев, Санкт-Петербургта хезмҽт итҥче
подполковник Саетшҽриф Хаҗиҽхмҽт улы Мҽхмҥтов,
подполковник
Сҽетнур
Гҽли
улы
Габдрахманов,
подполковник Рҽфис Галимҗан улы Шакиров, Татарстан
Республикасы эчке эшлҽр министрлыгы идарҽсенең
начальник урынбасары Вҽгыйз Гҽли улы Сираҗетдинов,
Яр Чаллы эчке эшлҽр идарҽсе АТХ начальнигы Рҽшит
Фҽйзи улы Исмҿгыйлов, Ҽгерҗе һҽм Менделеевск
районнарында алдынгы колхозлар рҽисе булып эшлҽгҽн
Мҿхҽмҽтнур Нуриҽхмҽт улы Гыйльфанов, кҥп еллар
хакимият һҽм җҽмҽгать оешмаларында эшлҽгҽн Зиннур
Нуриҽхмҽт улы Гыйльфанов һҿм Фҽрит Рҽшит улы
Бҿшаров, Алабуга районының «Бехтерево» колхозы рҽисе
Мансура Хҽмҽт кызы Сҽлимуллина, колхоз ветераннары
Гҽбделхак Гыйльфан улы Хҿснетдинов, Нуриҽхмҽт Хажи
улы Азин, Наҗия Ҽхмҽтриза кызы Җамалетдинова,
Менделеевск шҽһҽренең АТП директоры Минезҿфҽр һҽм
Яр Чаллы «Трестподряд» генераль директоры Мҿнҽвир
Хҽмҽт уллары Гыймадиевлар, Менделеевск элемтҽ
бҥлеге баш инженеры Мансур Минегҽли улы Ҽхмҿтҗанов,
клуб мҿдире булып эшлҽгҽн Вҽгыйдҽ Минегҽли кызы
Ҽхмҽтжанова, сугыш һҽм хезмҽт ветераны Фҽйзелхак
Гыйльфан улы Хҿснетдинов, балалар бакчасында
гомерлҽре буе эшлҽгҽн Гайшҽ апа Хҿснуллина һҽм

Минеҗамал Зинҽтуллина, Алабуга татар гимназиясе
директоры урынбасары Рҽмзия Нурмҿхҽмҽт кызы
Нигьмҽтулова (Шҽймҿхҽмҽтова), 17 ел инде колхозны һҽм
авылны тҿзеклҽндерҥгҽ кҥп кҿч куйган колхоз рҽисе
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Ибраһим Миндар улы Галимов
һ.б. Бҽзҽкҽнең данын
еракларга җиткерделҽр һҽм җиткерҽлҽр.
Ҽйе, укымышлы һҿм белемгҽ тартылучы да, кеше һем
хезмҽт сҿюче дҽ, моң-җыр яратучы һҿм сҽнгатькҽ
омтылучы да, җитез һҿм тапкыр да, горур һҽм намуслы да,
киң һҽм ачык кҥңелле дҽ, тиз аралашучан һҽм чибҽр дҽ ул
Бҽзҽкҽ халкы.
БҼЗҼКҼ ШҼҖҼРҼСЕ
Авылның ничҽнче елда, ничҽнче гасырда барлыкка килҥе
һҽм кемнең аңа нигез салуы турында тҿгҽл, документлар
белҽн беркетелгҽн белешмҽлҽр, кызганычка каршы, юк.
Шунысы билгеле, Бҽзҽкҽ

авылы - кҥптҽн яшҽп килҽ торган, Татарстан
территориясендҽге иң карт авылларның берсе. Моның
турында Бҽзҽкҽ муллалары берничҽ гасыр алып барган
авыл кешелҽренең шҽҗҽрҽсе сҿйли. Дҿрес, беренче
дҽфтҽр 1934 елгы янгын вакытынта
янган. Исҽн калган
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кҽгазьлҽр буенча авыл шҽҗҽрҽсен мулла Шакиров
Таҗетдин
-яңадан
торгызган.
Шҽҗҽрҽгҽ башта
37 нҽсел башында
торучылар язылган булган. Лҽкин Бҽзҽкҽгҿ читтҽн килгҽн
кешелҽр даими ҿстҽлеп торганнар. Шулай итеп 1929 елга
кадҽр шҽҗҽрҽдҽ 102 нҽсел башлыгы теркҽлгҽн. Шҽҗҽрҽ
бары тик туган ир балалар буенча гына алып барылган.
Шҽҗҽрҽне кем һҽм ничҽнче елны яза башлаулары
турында бер мҽгьлуматта
сакланмаган.
Шулай
да
шҽҗҽрҽне
башлап җибҽргҽндҽ 37 кеше арасында берсе Таһир
исемле кеше булганы билгеле. Аның турында шҽҗҽрҽдҽ
«Таһир бабай 1545 елда вафат»,- дип язылган. Моннан
чыгып
Бҽзҽкҽнең
(хҽзерге
авылның) якынча яшен чамалый алабыз (2000- 1545 =
455). Моңа Таһир бабайның яшҽгҽн елларын да кушсак
авылга 500лҽп яшь килеп чыга.
Бҽзҽкҽ шҽҗҽрҽсен авыл барлыкка килгҽч тҽ тҥгел, ҽ
соңрак алып бара башлаганнар. Моны нҽрсҽдҽн чыгып
ҽйтҽбез: Таһир - белҽн рҽттҽн Исхак бабай нҽсел агачы
язылган. 1930.елга кадҽр Исхак бабай нҽселендҽ 170 тҽн
артык кеше исҽплҽнгҽн. Бҥгенге кҿндҽ Бҽзҽкҽдҽ
Мҿхҽррҽмнекелҽр нҽселеннҽн гаилҽ яши. Тик шҽҗҽрҽдҽ
Мҿхҽррҽм язылмаган. Димҽк ул шҽҗҽрҽне башлап
җибҽргҽнче ҥк яшҽгҽн, халык арасында яшҽҥче юрамалар
буенча ул авылга нигез салучыларның да берсе.
Бҽзҽкҽ шҽҗҽрҽсе бҥгенге кҿндҽ хезмҽт һҽм сугыш
ветераны, укытучы Фҽйзелхак Хҿснетдиновта саклана.
Ҥзлҽренең ерак бабаларының исемнҽрен белергҽ
телҽҥчелҽр булса, аңа мҿрҽжҽгать итҽргҽ мҿмкин.
БҼЗҼКҼ ИСЕМЕ КИЛЕП ЧЫГЫШЫНА КАРАШЛАР
Бҽзҽкҽ авылы исеменең килеп чыгышы турында халык
арасында берничҽ караш яшҽп килҽ: «Бҽзҽкҽгҽ Белоус
авылыннан им-том итеп йҿрҥче Бизҽкҽй дигҽн ҽби килеп
яши башлаган. Авылда аны бик хҿрмҽт иткҽннҽр. Авылга
шуның исемен биргҽннҽр, имеш». - Тик Белоус Кама
елгасы ҿстеннҽн пароходлар йҿри башлагач кына

барлыкка килгҽн авыл. Елга ҿстендҽ маяк лампалары
яндырып торучы Белоусов анда яши башлагач кына
бу’авыл барлыкка килгҽн. Бҽзҽкҽ инде аңа кадҽр берничҽ
гасыр элек яшҽгҽн авыл. Моны Бҽзҽкҽнең шҽҗҽрҽсе ҽйтеп
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тора. Бу риваятьне икенче тҿрлерҽк
та сҿйлҽҥчелҽр бар:
«Иң беренче булып авыл урынына Бҿдрикҽ исемле бер
карчык килеп утырган. Бу карчык кешелҽрне, хайваннарны
дҽвалаган. Хҿрмҽт йҿзеннҽн халык авылга аның исемен
биргҽн. Авыл исеме Бҽдрикҽдҽн ҽкренлҽп Бҽзҽкҽгҽ
ҽверелгҽн имеш».
Элегрҽк
«Социалистик
Татарстан»
газетасы
редакциясенҽ
безнең
авылның
исеме
турында
кызыксынып сорау биргҽн идек. Озак кҿттерми шул газета
исеменнҽн безнең сорауга профессор Г.Ф.Саттаров җавап
бирде: «Сезнең авылның исеме Бҽзҽ дигҽн кешенең
исеменнҽн алынган булырга тиеш. Аны хҿрмҽт итҥ
йҿзеннҽн иркҽлҽп Бҽзҽкҽй дип йҿрткҽннҽр булса кирҽк, ҽ
тора-бара кыскартып авылны Бҽзҽкҽ дип йҿртҽ
башлаганнар...»
Гарҽп теленнҽн кайтарганда «Бҽзҽ» - «байлык, хҽзинҽ»
дигҽн мҽгънҽне, «кҽй» - иркҽлҽп мҿрҽҗҽгать итҥне
аңлата..Чынлап та, Чулман сулары басканчы, авылның
тирҽ-юне чын хҽзинҽгҽ бай иде: ҽрҽмҽдҽ ҥскҽн җилҽкҗимеш, чиклҽвек дисеңме,

балыклы кҥллҽр, хуш исле печҽнле болыннар дисеңме...
Тал чыбыгыннан кҽрҗин ҥреп, балан һҽм гҿлҗимеш җыеп,
аларны сатып, болыннарда һҽм ҽрҽмҽдҽ ҥскҽн җир
җилҽгеннҽн, карлыганнан, бҿрлегҽннҽн, кура җилҽгеннҽн
һҽм чиядҽн варенье ясап, как13коеп, байтак кына кеше
табыш ясый иде.
Авылның исеме килеп чыгышына болай килгҽндҽ аны
«бизҽкле» сҥзеннҽн чыгып та аңлатыргд була: «Хҽзерге
авыл урынында элек урман булган. Монда кҥчеп утырган
халык урманны кисеп узлҽренҽ йортлар җиткергҽн. Тирҽюнь бик матур, бизҽкле булган. Шуңа курҽ авылны
Бизҽкле дип атаганнар». Бизҽкледҽн Бҽзҽкҽ сҥзе килеп
чыккан булырга мҿмкин.
Бер юрама Бҽзҽкҽ белҽн Сҽйтҽк авылларын
«туганлаштыра»: «Сҽет исемле кеше җитҽкчелегендҽ
билгесез яктан кешелҽр килеп чыкканнар. Чҽчҥлек кыры
итҽрдҽй җирлҽрне кургҽч, Сҽет бу кешелҽрне ике
тҿркемгҽ бҥлгҽн. Бер тҿркемне хҽзерге Сҽйтҽк урынына,
икенчесен хҽзерге Бҽзҽкҽ белҽн Псҽй авыллары
арасындагы ' «Кҿчҽнде» кыры тирҽсенҽ урнаштырган.
Сҽет ҥзе беренче тҿркем белҽн калган. Бу авылга Сҽет
исеме бирелгҽн. Икенче авыл кешелҽре чҽчҥлек җирлҽрен
«Сҽетнеке» һҽм «Безнеке» дип йҿрткҽннҽр. Шул
«Безнеке» дигҽн сҥздҽн тора бара «Бҽзҽкҽ» исеме килеп
чыгарга мҿмкин». - Уйлап карасаң, ,бу юрамада бер
тарихи- географик ҥзенчҽлек бар: Псҽй авылы белҽн
Бҽзҽкҽ арасындагы бер басу хҽзер дҽ Сҽет тарлавы дип
йҿртелҽ. Димҽк, кайчандыр Сҽет исемле кеше яшҽгҽн һҽм
аның кешелҽре бу басуны урманнан ҽрчеп чҽчҥлек җире
ясаганнар. «Сҽет» гарҽпчҽдҽн «изге» дип кайтарыла.
Хҽзерге Сҽйтҽк авылы кырында изге чишмҽ ага, якын-тирҽ
кешелҽре дҽва ҿчен шул чишмҽ суын алырга килеп
йҿрилҽр. Ул чишмҽ Сҽет исемен йҿртҽ. Кҥрше Сҽйтҽк
авылының исеме «Сҽет+ҽкҽй» сҥзлҽреннҽн килеп чыгуы
ихтимал...
Тагын бер караш - укытучы-пенсионер Фҽйзелхак
Хҿснетдинов искҽ ала: «Мин, Алабуга педагогия
техникумының тарих факультетында укыганда, борынгы
болгар
халыкларының
тормыш-кҿнкҥреше
белҽн
таныштым. Борынгы болгарлар игенчелек, терлекчелек,
аучылык һҽм башка эшлҽр белҽн шҿгыльлҽнгҽннҽр.
Җҽйгҽ чыккач, алар терлеклҽрен ерак болыннарга куып
алып килгҽннҽр. Шунда җҿйлҽҥлҽр ясап, җҽйлҽрен шунда

уздырганар, ҽ кҿз җиткҽч, терлеклҽрен куып авылларына
кайта торган булганнар. Техникумда укыганда безгҽ
«Волжско- Камские болгары» исемле бер тарихи картаны
кҥрсҽттелҽр. Ул картада Болгар шҽһҽрчеге тирҽсендҽ
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Бҽзҽкҽ дигҽн ике авыл барлыгын
кҥрдек, лҽкин бу
авыллар хҽзерге Бҽзҽкҽдҽн еракта урнашкан». - Тарихи
фҽнни тикшеренҥлҽр кҥрсҽткҽнчҽ, чыннан да Болгар
дҽҥлҽте җимерелгҽч, исҽн калган халык Кама буена
тҿньяк-кҿнчыгышка килеп утырган. Ҽйтеп кителгҽн Бҽзҽкҽ
авылларыннан кешелҽр безнең якларга кҥчкҽн булулары
мҿмкин. КамГЭС сулары Бҽзҽкҽ тирҽсен басканчы,
Чулман юнҽлешендҽ ҿч километр ераклыкта «Иске Бҽзҽкҽ
тамагы» дигҽн бер җир бар иде. Авыл халкы Бҽзҽкҽ элек
шунда урнашкан булган дип уйлый. Бу хакта
«Менделеевск яңалыклары» газетасында (1987 ел, 10
октябрь) Р.Мирзаянова да болай дип язган иде: «Кама
буендагы авыл «Иске Бҽзҽкҽ» дип аталган...».
Кайбер туган якны ҿйрҽнҥче галимнҽр фикеренчҽ, урта
һҽм ХУ1-ХУШ гасырларның топонимик материаллары
Кҿнчыгыш
Европа
халыкларының
этногенетик
процессында угорларның катнашуы турында сҿйлилҽр.
Безне бигрҽк тҽ Кҿнчыгыш Кама буе топонимиясенең финугор пластының угор- самодий элементлары турындагы
топонимик белешмҽлҽр кызыксындыра. Менделевск,
Алабуга һҽм Ҽгерҗе районнары Кҿнчыгыш Кама буе
регионына керҽлҽр һҽм, фҽнни эзлҽнҥлҽр
кҥрсҽткҽнчҽ, бу районнарда Кама буе авыллары, елгакҥллҽре,
ҽрҽмҽлеклҽре,
урманнары
исемнҽрендҽ
топонимиянең угор-самодий
элементлары киң урын алалар. Алабуга педагогия
институты профессоры, филология фҽннҽре докторы
Л.Ш.Арсланов - Алабуга шҽһҽре тирҽсендҽ урнашкан
авылларның килеп чыгышын ҿйрҽнгҽн галим. Аның фҽнни
эзлҽнулҽре нҽтиҗҽсендҽ/ якын- тирҽ исемнҽренең килеп
чыгышын тҥбҽндҽгечҽ аңлатырга була: «Бҽзҽкҽ»,
«Пинҽрҽ», «Кҽдҽнгеш», «Пҽдҽнгеш» ише исемнҽр финугор теленнҽн килеп чыкканнар.«Бҽз» - «су» дигҽнне
аңлата. Икенче
галим А.К.Матвеев фикеренчҽ, шул ук мҽгънҽне анлатучы
«Биз», «Бизҽр», «Бизҽркҽ» исемле елгалар да бар.
«Пинҽрҽ»(су басканчы шундый кҥл бар иде) сҥзе угор
теленнҽн кайтарганда «таллар белҽн
уратып алынган су» мҽгънҽсен аңлата. «Ар юлы» дигҽн

урын да бу тирҽдҽ элек удмуртлар (фин-угор этник
группасыннан) яшҽгҽнен кҥрсҽтҽ. Ар - удмурт халкына
татарлар биргҽн исем. Картлар сҿйлҽвенчҽ, чынлап та
элек бу җирлҽрдҽ «арлар», марилар яшҽгҽннҽр,
15
Бҽзҽкҽлелҽр
аларны
тҿньякка куып
җибҽргҽннҽр. Бҽлки элек Бҽзҽкҽ удмурт яисҽ мари авылы
булгандыр, аңа тҿрки халык кҥчеп утырырга мҿмкин...
Топонимик
параллельлҽр
Удмуртиянең
Алнаш
районында, Татарстанның , Ҽгерҗе һҽм Сарман
районнарында бар.
Шулай итеп хҽзерге вакытка авыл исеменең фин- угор
теленнҽн килеп чыгу мҿмкийлеген фҽнни яктан дҿресрҽк
дип исҽплҽргҽ була. Тарихи эзлҽнҥлҽр кҥрсҽткҽнчҽ,
Болгар дҽҥлҽте булган җирлҽрдҽ дҽ элек фин-угор
кабилҽлҽре яшҽгҽн. Лҽкин шулай булуга да карамастан,
Бҽзҽкҽ исеменең килеп чыгышын фҽнни яктан чыгып
аңлату кирҽк. Шуңа кҥрҽ алдагы елларда Киров, Казан,
Пермь, Уфа, Санкт-Петербург, Мҽскҽҥ архивларында һҽм
музейларында махсус эшлҿу һҿм галимнҽр белҽн
аралашу зарури.
АВЫЛНЫҢ КИЛЕП ЧЫГЫШЫ ҺҼМ ҤСЕШЕ
ТАРИХЫ
Тҽгаен, авылның, тҿбҽкнең тарихын бҽян итҥ ҿчен
башта регионның гомуми тарихы белҽн танышу кирҽктер.
Тик Татарстанның тҿньяк-кҿнбатыш тарихы турында
материаллар
арасында
безнең
тҿбҽк
турында
мҽгълҥматлар, низамнамҽлҽр юк дҽрҽҗҽсендҽ. Кҥп кенҽ
тарихчыларыбыз ҿчен дҽ бу хҽл һаман да табышмак
булып кала бирҽ.
Инде булган материалларга кҥз салыйк.
Татар халкынын этник нигезлҽре Урта Идел һҽм Урал
буе территориясендҽ барлыкка килгҽн. Шуңа кҥрҽ татар
халкының
формалашуына
ярдҽм
иткҽн
борынгы
тамырларны
археологлар,
этнографлар
һҽм
антропологлар шушы территориядҽ эзлилҽр дҽ.
Тел, мҽдҽният һҽм беркадҽр дҽрҽҗҽдҽ антропологик
кыяфҽт буенча Идел буе татарлары барыннан да элек
башкортларга, казакъларга, ҥзбҽклҽргҽ һҽм башкаларга
якын
торалар.
Шулай
булгач,
татар
халкының
этногенезында тҿрки халыкларга бҽйле этник катлам
хҽлиткеч роль уйнаган диясе килҽ. Лҽкин шул ук вакытта

галимнҽр
татар
халкы
мҽдҽниятендҽге
кайбер
элементларның
һҽм
антропологик
яктан
кайбер
билгелҽрнең фин- угор халыклары - марилар, удмуртлар
һҿм
башкаларның
мҽдҽни
һҽм
антропологик
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ҥзенчҽлеклҽре белҽн охшаш булуын кҥрсҽтҽлҽр. Шуңа
кҥрҽ фин-угор кабилҽлҽренең дҽ татар халкының
этногенезында кҥпмедер дҽрҽҗҽдҽ катнашканлыгын
исҽпкҽ алмыйча мҿмкин тугел.
Ҽле кҥптҽн тҥгел генҽ кайбер галимнҽр, Урта Идел һҽм
Урал буйларына тҿрки кабилҽлҽр кайчан ҥтеп кергҽн
дигҽн сорауга:
безнең эраның УП-УШ
гасырларында бу якларга болгарлар кҥченеп килгҽн һҽм
алар беренче тҿркилҽр булганнар, дип җавап бирҽлҽр
иде. Табылган яңа материаллар тҿркилҽрнең бу якка
килеп чыгуларын Ш-1У гасырларга чигерергҽ мҽҗбҥр итҽ.
Дҿрес, элегрҽк тҿрки кабилҽлҽрнең Урта Идел, Урал
буйларына Ш-У гасырлардан да иртҽрҽк ҥтеп керҥлҽре,
хҽтта тҿрки халыкның беркаян да кҥчеп килмичҽ, гомер
буе шушында яшҽгҽн халык булуы турында фикерлҽр
ҽйтелде. Лҽкин бу фикерлҽр ҽлегҽ кадҽр бернинди дҽлил
белҽн дҽ исбатланмый. Археологик материаллар
кҥрсҽткҽнчҽ, Урта Идел һҽм Урал буе территориясендҽ
яшҽҥче җирле халыкның этник- мҽдҽни усешендҽ Ш-1У
гасырларга чаклы җитди ҥзгҽрешлҽр булмый һҽм бу
гасырларга кадҽр фин- угор халыклары чагыштырмача
тыныч этник тормыш белҽн яшҽгҽннҽр.
Урта Идел һҽм Урал буйлары фин-угор халыкларының
борынгы җирлҽре булып тора. Идел һҽм Чулман
буйларына кеше таш гасырының иң ҽҥвҽле чорында,
ягъни моннан йҿз мең еллар элегрҽк килеп чыга. Монда ул
мезолит, неолит, бронза чорларын һҽм тимер гасырын
кичерҽ. Нҽкъ менҽ шушы чорда - ҽҥвҽлге тимер
гасырында хҽзерге заман фин-угор халыкларының этник
нигезлҽре формалаша. Менҽ шушы вакытларда Кҿнчыгыш
Европаның урманлы җирлҽрендҽ яшҽҥче халыклар
арасына монголоид типлар ҥтеп керҥе мҽгълҥм. Европеид
һҽм монголоид компонентларның кушылуы нҽтиҗҽсендҽ,
неолит чорында, ягъни безнең эрагача 4-3 мең елларда
Урал тибы, яисҽ субпланоид тибы дип аталган
ҥзенчҽлекле катнаш антропологик тип барлыкка килҽ. Бу
тип соңыннан кҥп кенҽ фин-угор халыклары (биграк тҽ
мари һҽм удмуртлар) ҿчен хас типка ҽйлҽнҽ. Марилар,
удмуртлар һҽм аларга якын булган кабилҽлҽр аша бу тип

шулай ук татар халкының антропологик составына да ҥтеп
керҽ. Ҽкренлҽп фин-угор халыкларының антропологик
тибында монголоидлык арта тҿшҽ, һҽм менҽ бу хҽл соңга
таба кҿнчыгыш кабилҽлҽрнең Урал аша чыгып, Чулман,
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Идел буйларында утракланып калуына
уңай җирлек була.
Тарихта билгеле булган тҿрки халыкны «гун» яисҽ
«хунну» дип атаганнар. Безнең эрагача 111 гасыр
азакларында гуннар, кҥчмҽ халыклар арасында беренче
буларак, Ҥзҽк Азиядҽ ҥзҽклҽштерелгҽн дҽҥлҽт тҿзилҽр. 11У гасырларда гуннар Кҿньяк Урал һҽм Тҥбҽн Идел аша
Кҿнчыгыш
Европага
ҥтеп
керҽлҽр.
Идел-Чулман
буйларында, гуннарның ҥзлҽреннҽн дҽ бигрҽк, гуннар
хҽрҽкҽте аркасында ҥз җирлҽреннҽн кузгалган башка
кабилҽлҽр кҥбрҽк була. Бҽзҽкҽдҽн берничҽ километрда
урнашкан Турай авылы янында курганнарда табылган 1УУ гасырлардагы сугышчы кҥчмҽ халыклар баш киеме һҽм
коралы безнең якларда бу халыкларның килеп урнашуы
турында сҿйлилҽр.
Идел-Чулман буена багышланган фҽнни хезмҽтлҽр
белен танышканнан соң, бер гаҗҽеп материалга тап
булдым.
Идел-Чулман
мҽдҽниятенең
неолитик
истҽлеклҽре картасында Идел буенда Чулман тамагы
тирҽсендҽ (хҽзерге Казан һҽм Ульяновск арасында) 12
Бҽзҽкҽ стоянкасы ( кешелҽр торган урын) тҿшерелгҽн.
Академик А.Х.Халиков фикеренчҽ, 1 Бҽзҽкҽ стоянкасы
(Базяковский взвоз) неолитик мҽдҽниятенең башлангыч
вакытына кертелҽ. Академикның «Древняя история
Среднего
Поволжья» (М.,1969) дигҽн китабының 46, 57, 290
битлҽрендҽ хҽтта Бҽзҽкҽ стоянкасында табылган
кораллар рҽсеме дҽ бирелгҽн. «Безнең эрага кадҽр 1 мең
еллар һҽм безнең эраның 1 мең еллар археологик
картасында» Бҽзҽкҽ 500 еллар тирҽсендҽ яшҽгҽн авыл
итеп бирелгҽн. Картада авыл Иделдҽн ерак, Зҿя елгасы
буенда урнашкан итеп кҥрсҽтелгҽн. Шундый ук карта
«Татарстан АССР тарихы» (Казан, 1959) китабында да бар
(33 бит).
УШ гасыр урталарында Урта Идел һҽм Тҥбҽн Чулман
буйларына болгарлар кҥчеп утыра башлый.
Бу урыннарда яшҽҥче имҽн-кискҽ кабилҽлҽре һҽм урман
араларындагы фин-угор кабилҽлҽре болгарларны башта
Идел ярлары буеннан ары китҽргҽ ирек бирмилҽр. Тик
шулай да алар бер- берсе белҽн якыннан аралаша

башлыйлар.
Болгар дҽҥлҽт булып 1Х-Х гасырларда формалаша
башлый һҽм ХП гасырда Болгар дҽҥлҽтенең бердҽм
территориясе формалаша. Болгар халкы ҽкренлҽп Чулман
буеның тҿньягын ҥзлҽштерҽ18башлый һҽм безнең якларга
да килеп җитҽ.
Шунысы кызыклы, археологик эзлҽнҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ
Болгар дҽҥлҽте территориясендҽ 250 гҽ якын болгар
авылы һҽм шҽһҽренең калдыклары табылды. Бу
истҽлеклҽрнең кҥбесе Зҿя бассейнында урнашкан. 1955
елда чыккан «История Татарской АССР» (т.1) китабында
«Булгарские археологические памятники Х-Х1У вв. в
пределах современной Татарии» дигҽн картада һҽм
авыллар исемлегендҽ Бҽзҽкҽ авылы кҥрсҽтелгҽн. Шул ук
китапта бирелгҽн «Казан ханлыгы картасында» Бҽзҽкҽ
исеме инде бирелмҽгҽн (Бҽзҽкҽ авылы «Татарстан АССР
тарихы» китабында урнаштырылган картада да бар).
Шулай итеп алда ҽйтеп ҥтелгҽн Фҽйзелхак абый
Хҿснетдинов карашы дҿрес булырга, Бҽзҽкҽ болгар
авылыннан кешелҽр Болгар тар-мар ителгҽч безнең
якларга кҥчеп утырырга мҿмкин. Иске Бҽзҽкҽ урыны
бабаларыбызның беренче килеп урнашкан җиредер бҽлки.
Халык арасында яшҽп килҥче риваятьлҽргҽ караганда,
Бҽзҽкҽ авылына нигез 1390 елда салынган. Авылга нигез
салучыларның исемнҽре - Мораттай, Сҽмҽкҽй һҽм
Мҿхҽррҽм. Алар Болгар җирлҽреннҽн килгҽннҽр. Соңырак
аларга тагын берничҽ болгар гаилҽсе килеп кушылган.
Тарих битлҽрен актарып карасак, чынлап та болгарлар
саны безнең якта Федор Пестрый җитҽкчелегендҽге урыс
дружиналары Болгар шҽһҽрен җимергҽч 1431 елдан соң
арта башлаган. Исҽн калган кешелҽр тҿньяк-кҿнчыгышка,
Каманың уң ягына кҥчкҽннҽр. Бу якларда удмуртлар һҽм
марилар яшҽгҽн булган. Шуңа кҥрҽ алар кҥчеп килгҽн
безнең бабаларыбыз белҽн сугышып торганнар. ХУ
гасырның икенче яртысында Казан ханлыгы тҿзелгҽч, бу
җирлҽр юридик яктан татарларга бирелгҽн.
Болгарларның бу якка килеп утыруы турында хҽзерге
авылдан 1 км ераклыкта куелган болгар кабер ташы
таныклый. Бҽзҽкҽ шҽҗҽрҽсендҽ дҽ болгар исемнҽре
очрый: Лачын, Аманай һ.б. Тик чынлап та авыл 1390 елда
барлыкка килгҽнме, юкмы, ышанычлы мҽгълҥматлар
булмагач, ҽйтҥе кыен. «Татар энциклопедия сҥзлеге»
битлҽрендҽ исҽ Бҽзҽкҽ авылына ХУП-нче гасырның

беренче яртысында нигез салынган дип язылган
(Татарский энциклопедический словарь. - Казань, 1998,
с.76). Тик бу саннар дҿреслеккҽ туры килми, сҥзлеккҽ
патша Екатерина П заманында официаль рҽвештҽ
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авылларны теркҽҥ даталары кертелгҽн,
ҽ авыллар инде
кҥптҽн яшҽгҽн булган.
Ҽйтергҽ кирҽк, авылның килеп чыгышы турында халык
арасында шулай ук тҿрле юрамалар яши:
«Авыл башта Иске Бҽзҽкҽ урынында, Кама елгасы
буенда урнашкан. Кама елгасы агу юнҽлешен ҥзгҽртҥе
яисҽ билгеле булмаган сҽбҽплҽр аркасында ҽбибабаларыбыз тау битлҽренҽ (хҽзерге «Умарталык» дип
аталучы урынга) килеп урнашканнар. Аннан соң авыл
хҽзерге урыннан бер 3 километр тҿньяккарак кҥчкҽн. Моны
дҽлиллҽҥ ҿчен аның иске зират ташлары ҽле хҽзердҽ
исҽннҽр. Ул вакытта авыл кара урман эчендҽ урнашкан
булган. Соңрак авыл хҽзерге урынга кҥчкҽн. Бу кҥченҥнең
ничҽнче елларда булуын ҽйтҥе кыен, лҽкин шулай да
муллаларның шҽҗҽрҽсенҽ караганда ул 1550 еллар
тирҽсендҽ булган».
Авылның чынлап та берничҽ урын алыштыруы мҿмкин.
Моның турында авыл тирҽсендҽге атамалар уйланырга
мҽҗбҥр итҽлҽр. «Иске Бҽзҽкѐ» урыны, Умарталыкта
чиялҽр усҿ торган тау буе, «Йорт урыны», «Тиҗек» басуы
халык телендҽ авыл урыннары булып исҽплҽнҽлҽр.
1932 елдаКҽлимуллин Сҽлимулла һҽм Ҽхмҿдиев
Мҿхҽмҽтҗан
исемле ике карт Хҿснетдинов
Габделхакка васыять итеп калдырган хикҽялҽргҽ
караганда, бу тирҽдҽ тагын берничҽ авыл 'яшҽгҽн:
«Хҽзерге Тукмаклы тирҽсендҽ Татар Кҿчҽнде һҽм Мари
Кҿчҽнде, шулай ук Тиҗек авыллары урнашкан булган.
Тиҗек Тукмаклыдагы авылдан аерылып чыккан хутор дип
тҽ исҽплҽнҽ. Авыл зур булган, лҽкин ул тиздҽн билгесез
сҽбҽплҽр нҽтиҗҽсендҽ таркалган».
Ҽйтергҽ
кирҽк,
колхозчылар бу
тирҽлҽрне сукалаганда еш кына кабер ташлары килеп
чыккалаган.
1951-1952
елларда
бу
якларда
археологик
экспедиция эшлҽгҽн. Профессор Воробьев мондый
нҽтиҗҽгҽ килгҽн: «Мин Бҽзҽкҽ тауларында ҥсҥче кыргый
чия агачлары курдем. Татарстан территориясендҽ кыргый
чиялҽр биш җирдҽ генҽ очрыйлар һҽм безнең климат ҿчен

алар хас тҥгел. Кыргый чия, алма, кура җилҽге Булгар
городищелары
булган
җирлҽрдҽ
табылдылар»
(Материалы по истории Татарии.- Казань, 1965, с. 117).
Курҽсең, бу агачларны булгарлар яңа җирлҽргҽ алып
килеп утыртканнар ,һҽм 20
ҥстергҽннҽр. Бҽлки Бҽзҽкҽ
ҽрҽмҽлегендҽ ҥсҥче чия, карлыган, кҥгҽн агачлары безнең
борынгы болгар бабаларыбыз утырткан агачлардыр.
Дҿрес, ул тирҽ «Умарталык» дип атала, анда колхоз
умарталыгы булган. Бу агачлар махсус утыртылырга да
мҿмкин.
Хҽзерге урынга урнашкан Бҽзҽкҽ авылында 37 хуҗалык
исҽплҽнгҽн. Авыл хҽзерге сыман зур булмаган.
Гыйззҽтуллин Гыйлҿҗетдин йортыннан алып «тҥбҽн очк&»
кадҽр бер урам булган. Йортлар инешкҽ каратып
салынганнар.

Бҽзҽкҽгҽ Казан ягыннан килгҽн кешелҽр даими ҿстҽлеп
торганнар. Шуңа кҥрҽ Бҽзҽкҽ кешелҽре ике тҿрле атама
белҽн
йҿртелгҽннҽр:
«башкортлар»,
«типтҽрлҽр».
«Башкортлар» дип элек-электҽн Бҽзҽкҽдҽ яшҽп, җир
21 «типтҽрлҽр» дип Казан
билҽмҽлҽре булган кешелҽрне,
ягыннан кҥчеп килгҽн кешелҽрне атаганнар. Типтҽрлҽргҽ
җир бирелмҽгҽн. Алар һҿнҽрчелек,
батраклык
белҽн
шҿгыльлҽнгҽннҽр. Чагыштыру ҿчен: кҥрше Псҽй авылы да
ике общинадан торган (йомышлы татарлар һҽм башкорттиптҽрлҽр). Бу турыда «Татар халкының тарихи һҽм
мҽдҽни һҽйкҽллҽре» (Казан, 1995, 180- нче бит)
китабында язылган.
Бҽзҽкҽ халкының бҥгенге сҿйлҽм диалектын карасак, ул
башкортлар сҿйлҽменҽ тартым. Ҽдҽби татар телендҽге
«ый», «и» кушымчаларын Бҽзҽкҽ халкы буген дҽ ҽле «ай»,
»ҽй», белҽн сҿйлҽшҽ ( бармый -бармай, килми - килмҽй,
абый - абай Һ.6.). Бҽзҽкҽ кешелҽре сҿйлҽмендҽ «иде»
дигҽн сҥз «и» белҽн алмаштырыла («барган иде» -«барган
и», «килгҽн иде» - «килгҽн и» Һ.6.), сҥзлҽрдҽ »з» авазы
«д» авазы белҽн ҽйтелҽ (Бҽзҽкҽ кызлары - Бҽдҽкҽ
кыдлары).
Борынгы заманнарда бу җирлҽр урманнар белҽн
капланган булган. Крестьяннар зур балталар белҽн урман
кисеп, аны яндырып иген ҥстерер ҿчен кырлар
хҽзерлҽгҽннҽр. Кҿлне дҽҥлҽткҽ тапшырганнар. Ул
элеккеге урманнардан хҽзерге кҿндҽ Тукмаклыда һҽм
Умарталыкта ҥсҥче чиклҽвек агачлары гына калган.
1552 елда явыз патша Иван Грозный Казан ханлыгын
басып алгач, татар җирлҽренҽ кҥплҽп урыслар кҥчеп
утыра башлаганнар. Бҽзҽкҽ тирҽсендҽ Икское Устье (Ык
тамагы), Ижовка рус авыллары барлыкка килгҽн. Руслар
Бҽзҽкҽ кешелҽрен Ык Тамагына кҥчермҽкче булганнар,
чҿнки Бҽзҽкҽ җирлҽре инде агачтан чистартылган,
эшкҽртелгҽн һҽм уңдырышлы булган. Лҽкин авыл халкы
моңа каршылык кҥрсҽткҽн.
Патша христиан динендҽ булмаган Урта Идел буе
халыкларын чукындырырга боерык чыгарган. Иван
Грозный ялчылары татарларны да кҿчлҽп чукындырган.
Сҽйтҽк авылы кешелҽре христиан диненҽ кҥчерелгҽннҽр.
Бҽзҽкҽ халкы, бабайлар сҿйлҽвенҽ караганда, татарларны
чукындыру ҿчен җибҽрелгҽн хҽрби экспедиция килгҽнен
белеп, авылны ташлап кара урман эчендҽге чокырларга

качып яшҽгҽн. Тукмаклы янында хҽзер дҽ «Кызлар
чокыры» дигҽн урын бар. Хатын-кызлар монда киндер
сукканнар. Анда кызларны качырып тотканнар. Ирлҽр
атларга атланып авылга кайтып килҽ торган булганнар.
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Иван патша отрядлары авыл
халкын тапмыйча, буш
урамнарга, кешесез йортларга юлыгып, Кама буйлап
югары менеп киткҽннҽр.
Тҿрле динле булу аркасында Бҽзҽкҽ һҽм Сҽйтҽк халкы
арасында дуслык беткҽн. Бҽзҽкҽлелҽр Озын Тау базарына
барганда-кайтканда сҽйтҽклелҽр еш кына юлга чыгып
аларны талый торган булганнар.
1798 елда авыл халкы башкорт-мещеряк гаскҽре
составына кертелгҽн. 1780 елдан 1921 елга кадҽр Бҽзҽкҽ
авылы Вятка губерниясенең Алабуга уезды Салагыш
волосте составында булган. «Башкорт» авыллары, шул
исҽптҽн Бҽзҽкҽ дҽ Уфа шҽһҽрендҽ һҽм Салагыш
авылында (хҽзерге Ҽгерҗе районындагы авыл) урнашкан
башкорт-мещеряк
гаскҽренең
югары
органнары
тарафыннан идарҽ ителгҽннҽр. 1860 елда башкорт
гаскҽре бердҽйлҽштерелгэн, ҽ 1863 елда таратылган.
Бҽзҽкҽ крестьяннары дҽҥлҽт карамагына кҥчерелгҽн.
Ул заманнарда яшҽгҽн бабаларыбыз турында А.
Анастасиевның «Вятские инородцы и ихъ школы» дигҽн
китабында
татар
халкына
бирелгҽн
кызыклы
характеристика бар: «Вятка татарлары кҥбесенчҽ
губерниянең кҿньяк уездларында торалар ( Малмыж
уездында 60353 җан яисҽ 20,44 процент, Алабуга
уездында 35895 җан, 15,24 процент...). Вятка татарлары чагыштырмача пҿхтҽ, чиста һҽм шактый матур халык:
аларның йҿзе кара кучкыллы,
борыннары туры, кҥзлҽре кысынкырак, колаклары зур һҿм
тырпаеп тора. Тигез итеп кырылган башларына татарлар
тҥбҽтҽй киеп йҿрилҽр. Кием булып аларга озын ситсыдан
тегелгҽн һҽм киң җиңле кҥлмҽк, бишмҽт, киң штаннар, ҽ
башка кыш кҿннҽрен тҥбҽтҽй ҿстеннҽн бҽрҽн йоныннан
ясалган бҥрек яисҽ киез эшлҽпҽ хезмҽт итҽлҽр. Муллалар
чалма киеп йҿрилҽр. Хатын-кызлар кҥлмҽк ҿстеннҽн
алъяпкыч, тҽңкҽлҽрдҽн торган кҥкрҽкчҽ йҿртҽлҽр. Ҽ
башларында - шҽл, ҥвҽл, ир-ат алдында шуның белҽн
кҥзлҽрен
генҽ
калдырып
йҿзлҽрен
каплыйлар.
Татарларның ҿйлҽре ике тигез булмаган ҿлешкҽ бҥленҽ:
зур ҿлеше - ирлҽрнеке, кечерҽге - хатын- кызларныкы.
Ҿстҽл, урындык, эскҽмия ише ҽйберлҽр юк, татарлар

сҽкелҽрдҽ яисҽ кеше озынлыгы хҽтле лҽҥкҽлҽрдҽ
ашыйлар, эчҽлҽр һҿм йоклыйлар. Бу сҽкелҽр бҿтен алгы
стена буйлап сузылган һҽм тушек, ястык, мендҽрлҽр
белҽн тулган. Йоклар ҿчен мич кырында сҽндерҽлҽре дҽ
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бар.
Татарлар эшкҽ чыдам, сабыр һҽм тҥзем, шулай булуга
карамастан ярлы яшилҽр. Тҿп сҽбҽбе - җир эшлҽрен бик
яратып бетермилҽр, җиңел эш эзлҽргҽ яраталар. Алар
ислам динендҽ. Кешелҽр арасында килеп чыга торган
низахларны муллалар чишҽлҽр. Мҿселманнар ҥз
диннҽрен бирелеп тоталар, аңа фанатик табыналар.
Характер ягыннан Вятка татарлары - җитез һҽм
аралашучан, зирҽк зиһенле, тапкыр, ҿлгер халык»,- дип
язган А.Анастасиев. (Вятские инородцы и ихъ школы,
Москва, 1902, с. 82- 86 - тҽрҗемҽ кыскартып алынды автордан).
Бҽзҽкҽ халкы башка татар авылларындагы кебек ҥк
авыр тормышта, фҽкыйрьлектҽ яшҽгҽн. Авылның җире бик
аз, ҿйлҽр салам тҥбҽле, читҽн белҽн уратып алынган,
ҿйлҽрдҽ җиһазлар аз һҽм начар булган. Халык игенчелек,
терлекчелек, бакчачылык белҽн шҿгыльлҽнгҽн. Бҽзҽкҽ
кешелҽре
турыдан
туры
дҽҥлҽт
карамагындагы
крепостной
крестьяннар
булганлыктан,
авылда
алпавытлар булмаган. Дҽҥлҽт салган налогларны авыл
халкы ҥзлҽре ҥстереп җыйган уңыш һҽм акча белҽн
тҥлҽгҽн, барщина ҥтҽмҽгҽн. Зурларның сҿйлҽвенҽ
караганда, ясак тҥлҽмҽгҽн ҿчен кешелҽрнең тҥшҽклҽрен,
самовар, хҽтта казаннарын кубарып алып чыга торган
булганнар.
Бҽзҽкҽдҽ шулай да халык саны арта барган.
Типтҽрлҽргҽ җир бирелмҽгҽч, кҥбесе яңа җирлҽргҽ кҥчеп
киткҽн. Беренче тапкыр хҽзерге Актаныш районына
кҥчкҽннҽр. Анда «Иске Курмаш» дигҽн авыл бар. Ул авыл
кешелҽре ҥзлҽрен Бҽзҿкҽдҿн кҥчкҽн дип исҽплилҽр.
Икенче тапкыр Бҽзҿкҽдҽн хҽзерге Ҽгерҗе районына кҥчеп
киткҽннҽр. Анда барлыкка килгҽн авыл хҽзер дҽ «Яңа
Бҽзҽкҽ» дип атала. Ҿченче мҽртҽбҽ кҥченҥ хҽзерге
Сарман районына булган. Анда «Бҽзҽкҽ» дигҽн авыл бар,
икенче тҿрле «Шикҽрле Каен» дип йҿртелҽ. Бу авылга
кҥченҥ ҥзенчҽлекле: картлар сҿйлҽвенчҽ, теге ике авылга
типтҽрлҽр ҥз телҽклҽре белҽн кучкҽннҽр, ҽ Шикҿрлѐ
Каенга авылдан усалрак булган типтҽрлҽрне куып^
җибҽргҽннҽр. Кайчан кҥчкҽннҽре билгесез. Ҽ шулай да

фикер йҿртергҽ була: 1930 елда шул авылдан Бҽзҽкҽгҽ
бер 80 яшьлек карт килгҽн. Ул болай дип сҿйлҽгҽн:
«Минем бабайның атасы шушы сезнең авылдан егет
чагында киткҽн булган. Аның сҿйгҽн кызы Зҿлҽйха
24 белҽн бабай Кама кичеп,
Бҽзҽкҽдҽ калган. Ике иптҽше
Бҽзҽкҽгҽ килеп Зҿлҽйханы урлап киткҽн...»
Бҽзҽкҽ авылы аркылы Емельян Пугачев гаскҽрлҽре
узуы да халык телендҽ сакланган. Аны ҽбилҽр: «Безнең
бабайлар авылдан Пугач явы узуын сҿйлилҽр иде»,- дип
иска алалар. Авыл халкы Пугачев хҽрҽкҽтендҽ
катнашмаган,
тик
шулай
да
башка
авылларда
алпавытларның
утарларын
талаганда,
яндырганда
Бҽзҽкҽдҽн китеп аларга булышучылар булган.
Авыл зурайган, еллар уткҽн саен яңа ҿйлҽр, урамнар
хасил булганнар. Х1Х гасыр азагына авыл территориясе
бҥгенгедҽн зурырак булган. Куп ҿйлҽр салам тҥбҽле,
коймалар җиткерелмҽгҽн. Хуҗалыклар читҽн белҽн
уратып алынган. Авылда байлар лҽфкҽлҽр ачканнар һҽм
сирҽк очрый торган товарлар алып кайтып сҽҥдҽ иткҽннҽр.
Бҽзҽкҽлелҽр Озын Тау ( Тихие Горы) һҽм Алабуга
базарларына барып шикҽр, тоз, шырпы, кием-салым,
бизҽнҥ ҽйберлҽре алып кайтканнар, ҥзлҽре икмҽк һҽм
башка авыл хуҗалыгы продуктлары сату белҽн шҿгыль
иткҽннҽр. Авылның ике очында биек манаралы ике мҽчет
салынган. Иртҽн азан ҽйткҽн тавышлар ишетелҽ
башлаган. Бҽзҽкҽдҽ беренче мҽчет 1847 елда Казан
сҽҥдҽгҽре Исхак Мустафин тарафыннан җиткерелгҽн.
Бҽзҽкҽ халкы борынгыдан белемгҽ тартылган. 1865 елда
авылда земство карамагындагы мҽктҽп ачылган. Авылда
дини корбан, ураза, гашҥрҽ, алан җыены бҽйрҽмнҽре
уткҽрелгҽн. Уразага кергҽч авыз ачар алдыннан кич
кешелҽр мҽчет янына җыела торган булганнар. Картлар
ҥзлҽре белҽн оныкларын да алып килгҽннҽр. Халык
җыелып беткҽч, мулла мҽчет манарасына менеп азан
ҽйткҽн, шуннан соң кешелҽр «Мулла азан ҽйтте»,- дип
таралышканнар...
Ҽкренлҽп ярлылар азайган, авылда кҥбесенчҽ бай һҽм
урта хҽлле кешелҽр яшҽгҽннҽр. Гаилҽлҽрнең берничҽ
аты, сыеры, кҥп кенҽ сарыклары, каз- ҥрдҽклҽре булган. Ҽ
кичлҽрен чыра яндырып яшҽсҽлҽр дҽ, авыл халкы ҥз
ҿйлҽрендҽ уңайлык, ямьлелек, җыйнаклык ясарга
тырышкан.
Киров дҽҥлҽт архивы материаллары кҥрсҽткҽнчҽ, 1842

елда Бҽзҽкҽдҽ 855 башкорт һҽм типтҽр яшҽгҽн.
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1892 елга халык саны 1877-гҽ җиткҽн, авылда 312 хуҗалык
исҽплҽнгҽн. Чагыштыру ҿчен: икмҽк сату һҽм аны ташу
ҥзҽге булган Ык Тамагы авылында 1887 елда 848, 1892
елда 975 кеше, кҥрше Мари Тҽкҽш авылында 1887 елда 47
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кеше, 1911 елда 77 кеше, Сҽйтҽктҿ
1864 елда 400, 1887
елда 731 кеше яшҽгҽн. Турай һҽм Псҽй авылларында XX
гасыр башына меңгҽ якын кеше булган. Шуна кҥрҽ гасыр
башында Бҽзҽкҽне кҥрше-тирҽ авылларда «мең душлы»
авыл дип йҿрткҽннҽр. Бер «душ» дип 2 ир аталган. Хатынкызлар исҽпкҽ кертелмҽгҽнен дҽ исҽпкҽ алсак, авылда
берничҽ мең кеше яшҽгҽн.
Х1Х гасыр азагы - XX гасыр башы авыл кешелҽре ҿчен
авыр вакыт булган. Бу кҥрше-тирҽдҽ капиталистик
хуҗалык итҥ формалары туу белҽн бҽйле. Авылда да
капиталистик мҿнҽсҽбҽтлҽр урнаша башлаган. Моның
турында тҥбҽндҽге саннар сҿйли:
XX гасыр башында
Бҽзҽкҽдҽ атсыз
хуҗалыклар - 40 процент, бер ат белҽн - 30 процент, 2 ат
белҽн -20 процент, 3 һҽм аннан артык - 10 процент
булганнар. Хезмҽт кораллары примитив хҽлдҽ, шуңа кҥрҽ
җир эшкҽртҥ тҥбҽн булган. 1867, 1877, 1883, 1891 елларда
ашлык уңмаган. 1892 елда авылда 50 кеше холера белҽн
чирлҽгҽн, шуларның 22-се вафат булган. Бигрҽк тҽ
ярлыларның хҽле авырайган. Гаилҽлҽрен туйдыру ҿчен,
ир-атлар иртҽдҽн алып кичкҽ кадҽр байларга ындыр сугып
кҿненҽ 15 тиен акча эшлҽгҽннҽр, кҥрше авылларга барып
эшка ялланганнар. Кайберлҽре балаларына ашатыр ҽйбер
тапмагач, яз чҽчкҽн уҗымнарын да сатарга мҽҗбҥр
булганнар. Ҽ җир ул чагында һҽркемнең узенеке, ҥзе
чҽчеп ҥзе ашлык ҥстергҽн. Авылда байлар хҿкем сҿргҽн.
Мҿсир Шҿйгҽлламов, Тҿхвҽтовлар (исемнҽре билгесез)
чҽй-шикҽр белҽн сату иткҽннҽр, ҽ Гыйлаҗ исемле кеше
кулында галош-ситцылар булган. Авылда калач пешереп
сатканнар. Бҽзҽкҽдҽ берничҽ кибет булган. Шуларның иң
зурысы «Кҽшби лавкасы» дип
йҿртелгҽн. Ул хҽзерге кабул итҥ пункты кырындагы
тыкырыкта урнашкан булган.
Байларның ярлыларга карата булган мҿнҽсҽбҽте
турында Фҽйзелхак Хҿснетдиновның «Байлык
корбаны» дигҽн хикҽясе бик ачык итеп сҿйли. Ул
хикҽяне авторның рҿхсҽте белҽн тулысынча бирҽбез:
—Кҽшби абзый, мҽрхҽмҽтеңнҽн ташлый кҥрмҽ,
балаларым ач утыра, яңа уңыш җиткҽч ике ҿлеш итеп
тҥлҽрмен.

Алдында билдҽн бҿгелеп торган сҽлҽмҽ киемле
крестьянга Кҽшби бай эре гена карап ала, шактый
ялындыра, аннан соң гына зур амбарының четерекле
йозагын ачып, бер подаука он кутҽреп чыга.
Һҽр кҿнне шулай кабатлана.
Бҿлгенлеккҽ тҿшкҽн
27
ярлы крестьяннар бурычка он сорап кына тҥгел,
актыккы җирлҽрен, болыннарын сатарга да, батрак
булып ялланырга да килҽлҽр. Кҽшби карт аларның ачы
тирлҽре исҽбенҽ баеганнан-байый бара. Ике катлы
йорт салып җибҽрҽ, кибет ача, ишек аллары, зур
каралтылары терлек-туар, кош-корт белҽн тула.
Ҿч улы арасында бик иркҽ булып усуче бердҽнбер
кызы Ситдыйканың зифа буйлы, сҿрмҽлҽнеп торган зҽңгҽр
кузле, алсу йҿзле бер чибҽр булып җитеп килҥен кҥреп
Кҽшби байның куанычы эченҽ сыймый. Бай кияҥ табып,
ҽллҽ никадҽр калым алырга, май эчендҽ йҿзҽргҽ мҿмкин
бит кызың ! чибҽр булса.
Тик Ситдыйканың саф кҥңеле байлыкка тҥгел,
мҽхҽббҽткҽ сусый. Ҽгҽр кулыннан килсҽ, ҥзлҽренең
батрагы яшь, сылу егет Муллахмҽт белҽн бергҽ булу
ҿчен ҽтисенең бҿтен мҿлкҽтен бирер иде ул.
Муллахмҽт тҽ Ситдыйканы ҿзелеп сҿя. Тик Кҽшби карт
ҥз батрагына кызын бирҽме соң инде. Ул моны яхшы
аңлый һҽм бҽхет эзлҽргҽ Донбасс якларына чыгып
китҽ. Шахтада эшлҽрмен, акча җыярмын, ул вакытта
Ситдыйка минеке булыр, дип уйлый егет.
Шахтада кесҽ калынаймаячагын тиз тҿшенгҽн егет
Бҽзҽкҽгҽ кайтып, Ситдыйканы урлап китҽргҽ карар
бирҽ. Кыю фикер кызга да бик ошый. Егет белҽн кыз

тҿнлҽ, ындыр артында очрашып, мҽңгегҽ бергҽ булу
турында матур планнар коралар.
Без капчыкта ятмый. Кызының Муллахмҽт белҽн
дуслыгы Кҽшби байга да беленҽ.
—Зимагур ҿчен устерген 28
кызым юк,—дип кычкыра бай
йодырыкларын тҿйнҽп. Шул кҿннҽн башлап Ситдыйканы
читлектҽге кош кебек биклҽп тота башлыйлар.
Мҽхҽббҽт алдында иң зур йозаклар да кҿчсез. Кыю егет
бер тҿнне сҿйгҽне йоклый торган булмҽнең тҽрҽзҽсен
алып, Ситдыйканы урлап китҽ. Тик байның шымчылары
аларның эзенҽ тиз тҿшҽлҽр, авылдан бераз китҥ белҽн
тотып кыйный-кыйный Кҽшби байга китереп тапшыралар.
Ачуыннан шартларга җиткҽн Кҽшби карт кызыннан тизрҽк
котылу ягын карый, аны Псҽй авылының Ҽхмҽтгҽрҽй бай
малаена ярҽшҽ.
... Кышкы караңгы тҿн. Зур шҽлгҽ тҿренгҽн бер кыз ак
кар ҿстеннҽн сузылган тар гына чана юлы буйлап йҿгерҽ.
Ашыга, кабалана, ҽледҽн-ҽле артына карап ала.
Кимсетелҥлҽргҽ, хурлауларга тҥзҽ алмыйча, яратмаган
иреннҽн качып кайтып килҥче Ситдыйка була ул. Менҽ кыз
тиздҽн Муллахмҽте белҽн кҥрешер,онытмаган ул аны,юк,
онытса, тальян
гармонь
моңнарын
тҥктереп,
алар
турыннан шул
кадҽр сагыш белан җырлап утҽр иде мени. Кызурак
кайтырга кирҽк, тагын бер сҽгатьтҽн ул сҿйгҽнен курер,
бергҽлҽп Донбасскакитҽрлҽр, кҥргҽн
газаплар онытылыр...
Тик мескен кызның планнары барып чыкмый. Аны тотып
алалар. Ире, кҿнчелектҽн кан баскан кҥзлҽрен акайтып,
Ситдыйканы ялгыз ҿйгҽ сҿйрҽп кертҽ. Сулгып-сулгып
җылау, ҿзгҽлҽнеп кычкыру тавышлары кҥршелҽренҽ кадҽр
ишетелҽ. Тҽмам котырынган Мҿхҽмҽтҗан итеге белҽн
хатынының кукрҽген таптый бҽшлый.
Кинҽт
тавыш тына.Ситдыйканың
хҽрҽкҽтсез калган кҥзлҽрен озын керфеклҽре каплый,
куллары ҿзелгҽн гҿл сабагыдай идҽнгҽ бҿгелеп тҿшҽ.
Авыз-борыныннан киткҽн кан нҽфис ак муены буйлап
кызыл тасма ясап сызыла.
Мҿхҽмҽтҗан пычрак җинаятен яшерҥ очен ҥз
корбанының ҽле суынырга да ҿлгермҽгҽн гҽҥдҽсен
абзарга алып чыгып, муенына элмҽк сала. Ҥз-ҥзен ҥтергҽн,
янҽсе.
Тҿн буе буран котыра, ямьсез тавышлар чыгарып җил
сызгыра, тирҽ-юньне кҿрт басып китҽ.
Ирта ҥк торып сыерлар карарга чыккан хатын
Ситдыйканың цемент кебек каткан гҽҥдҽсен таба.

Ситдыйканың язмышы бҿтен авылны тетрҽтҽ. Бичара
кыз турында бҽетлҽр чыгаралар. Менҽ аннан ҿзеклҽр:
Ситдыйканың кҥлмҽклҽре
Уймак, уймак уелган.
Ситдыйканың гҽҥдҽсенҽ
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Дҥрт каравыл куелган.
Кыз телҽмҽгҽн егеткҽ
Ирексезлҽп бирделҽр.
Кара янган белҽклҽрен
Ҥрҽдниклҽр кҥрделҽр.
Ай, уф дигҽн тавышка
Былбыл кача камышка.
Һич бер кеше дҽ кермҽгҽн
«Ҥлҽм!» дигҽн тавышка.
Бакыр комган эче тар,
Эченда җылы су бар.
Ҥтерҥче Мҿхҽмҽтҗан
Ходайдан җҽза табар.
Халык ҥтерҥчегҽ нҽфрҽт белҽн карап, ходайдан аңҽ
җҽза сорап ялвара. Лҽкин Мҿхҽмҽтҗан байны закон да,
«ходай» да җҽзага тартмый. Акча аны коткарып кала...»
(Октябрь байрагы, 1960, 8 июнь).
Бҽзҽкҽдҽ зур җир билҽҥче байлар булмаган. Шулай да
Х1Х гасыр азагында кайбер бай кешелҽр килеп чыкканнар.
Бҽзҽкҽдҽн 20 километр тирҽсе ераклыкта урнашкан
Кокшан авылында 1850 елда хромпик заводы беренче
продукциясен биргҽн. Хромпик эшлҽп чыгарудан башка бу
заводта беррҽттҽн кҥкерт кислотасы, тимер һҿм бакыр
купоросы, пыяла савытлар, химик һҽм хуҗалык ҿчен
яраклы савыт- сабалар, пыяла җитештерелгҽн. Завод
елына кҿмеш белҽн хисаплаганда 70 мең сум табышка
ирешкҽн. Тагын да зур табыш артыннан куу заводны
оештыручы Капитон Ушковтан химик продукцияне
арттырып чыгаруны талҽп иткҽн. Ул вакытта бердҽнбер
пристань Кокшаннан 25-28 чакрым ералыкта урнашкан Ык
Тамагында булу сҽбҽпле, предприятиене киңҽйтеп
булмаган. Шуңа кҥрр Ушков Тойма елгасы буенда яна
завод тҿзергҽ карар кабул иткҽн һҽм Иске Бондюг, Камаш,
Озын Тау авыллары арасындагы җирне сатып алып Х1Х
гасырның 60 еллары уртасында завод тҿзи башлаган.
1868 елда яңа завод беренче хҽзер продукция бирҽ
башлаган. Монда Кокшаннан производствоның байтак
ҿлеше кҥчерелгҽн. Аның ҿстенҽ тоз кислотасы, сульфат,
хлор, хлор известе җиткерелҽ башлаган. Завод тҿзелҥ
нҽтиҗҽсендҽ Бҽзҽкҽ крестьяннары анда барып эшкҽ

ялланганнар. Алар авыл хуҗалыгы эшлҽрен бетергҽч
Ушков заводы ҿчен килгҽн тоз, кҥмер, колчедан ташларын
баржадан аркаларына тҿяп ярга ташыганнар. Ҽ кыш кҿне
шул ук ҽйберлҽрне ат белҽн Озын Тауның икенче ягында
30 Йҿк ташучыларның эше
урнашкан заводка илткҽннҽр.
авыр булган. Бер эшче хҽттҽ купорос маена тҿшеп эрегҽн.
Эш хакы кҿненҽ 60 тиеннҽн 1 сумга кадҽр тҥлҽнгҽн. Эш
авыр булу сҽбҽпле кҥплҽре картлык кҿнен кҥрҽ дҽ
алмаганнар. Ҽйтергҽ кирҽк, заводта балалар һҽм хатынкызлар кҿченнҽн да киң файдаланганнар. Таш юл салу
ҿчен кирҽкле таш ватып бала-чага кҿненҽ 15-20 тиен акча
эшли торган булган.
Бу заводта эшлҽнгҽн кислоталарны шешҽлҽргҽ
тутырганнар. Шешҽлҽр ватылмасын ҿчен аларны
кҽрҗиннҽргҽ салганнар. Менҽ шул кҽрҗиннҿрне Бҽзҽкҽ
халкы ҥргҽн. Аларны җыеп заводка китеру эшен Ушков
Бҽзҽкҽнең Гыйльмибҽшҽр исемле кешегҽ йҿклҽгҽн. Бу
кҽрҗиннҽр 20 литрлы бутылкалар ҿчен ҥрелгҽннҽр. Авыл
халкы заводның эшлҽгҽн тозларын тутыру ҿчен мичкҽлҽр
эшлҽгҽн һҽм аларны агач коршау белҽн коршаулаган.
Менҽ бу коршауларны да, тҽртҽ, себерке, ҿстҽл, урындык
ише ҽйберлҽрне Бҽзҽкҽ кешелҽре Гыйльмибҽшҽр аркылы
заводка тапшырып торганнар. Ушков алар ҿчен акчалата
тҥлҽгҽн. Соңыннан бу Гыйльмибҽшҽр бик зур байга
ҽйлҽнеп киткҽн. Ул ҥлгҽч бу эштҽ Гаффаров Муллахмҿт тҽ
нык баеган.
1905-1907 елгы рус революциясенең авылга тҽэсире зур
булмаган. 1914 елда империалистик сугыш башлангач,
авыл халкын амбар алдына җыеп, ирлҽрне сугышка
барырга ҿндҽгҽннҽр. Халык сугышка барырга телҽмҽгҽн.
Шулай да авылдан сугышка китҥчелҽр булган. Мҽсҽлҽн,
Мҿхҽмҽтҗанов Бҽхтигҽрҽй сугышта катнашып 1917 елгы
революцияне дҽ сугышта каршы алган. Авылдашыбыз
Фҽйрушин Ҽхмҽдиша сугышта булып яраланып кайткан.
Шиабиев Мулланур да шулай ук илнең тҿрле
почмакларында
барган
сугышларда
катнашкан.
Кҽлимуллин Кирами революцияне шулай ук сугыш
кырында каршылаган. Байтак авылдашлар сугыш кырында
ятып калган...
Бҿек Октябрь революциясе авылга тиз килеп җиткҽн.
1917-нче елның 18-нче ноябрендҽ авылда совет власте
урнашкан. Революцияне ярлылар бик телҽп кабул
иткҽннҽр. «Байлар бетҽ, безгҽ рҽхҽт тормыш була, Ленин

дигҽн кеше ярлылар очен тырыша икҽн»,- дип сҿйлҽп
йҿргҽннҽр. Бҽшаров Зиннур, Сэйфуллин Мҽхмҥт,
Сҽйфуллин Вафа, Хҿснетдинов Муллҽхмҽт - ничектер
белем алган авылдашларыбыз - революциянең мҽгънҽсен
31 аңлату эшлҽре алып
дҿрес аңлап, халык арасында
барганнар, җыелышлар җыеп җир һҽм урман турында,
аларның халыкныкы икҽнен аңлатканнар. Крестьяннарның
тормышка карашын ҥзгҽртҥдҽ авылда тҿп рольне Бҽшаров
Зиннур уйнаган. Ул яңа строй, халык бҽхете ҿчен ялкынлы
кҿрҽшче, оста оештыручы һҽм пропагандист булган.
Бҽзҽкҽдҽ

революциягҽ багышланган демонстрация булган, анда
балалар кызыл флаглар кҥтҽреп йҿргҽннҽр. Авыл советы
ачылган. Авылда русча яза белҥче булмагач, Степан
исемле кешене китереп писарь итеп куйганнар. Авыл
советы урнашкан бина «казенный
фатир» дип йҿртелгҽн.
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Авылның беренче авыл советы рҽисе Бҽшаров Госман
булган.
Җир турында сорау озак һҽм авыр чишелгҽн. Һҽркҿн
ҥткҽрелгҽн җыелышларда бҽхҽслҽр' ызгыш- талаш
ҿймҽклҽшеп сугышуга ҿйлҽнҽ торган булган. Тик шулай да
җир, урман турында сораулар крестьяннар файдасына
чишелгҽн. Байларның һҽм кулакларның беркадҽр җирен
һҽм авыл хуҗалыгы инвентарен тартып алып ярлыларга
бҥлеп биргҽннҽр.
Гражданнар сугышы Бҽзҽкҽне читлҽп утмҽгҽн, авыл
берничҽ мҽртҽбҽ кулдан кулга кҥчкҽн. Бу турыда картлар
һҽм ҽле дҽ җирдҽн килеп чыгучы сугыш трофейлары
сҿйли.
1919 елның язында яшь Совет хҿкҥмҽтен ҥз юлында
җимерҽ-җимерҽ кҿнчыгыштан Мҽскҿҥгҽ юл тотучы Колчак
гаскҽрлҽре Нокрҿт елгасы буендагы сугышларда Азин
дивизиясе тарафыннан җиңелеп яңадан кҿнчыгышка
чигенҽ башлаганнар. Аларның бер тҿркеме Бҽзҽкҽгҽ
кайтып җиткҽн. Ҥзлҽрен куып килҥче Азин дивизиясен
туктату максаты белҽн Бҽзҽкҽ, Ык Тамагы белҽң Турай
арасында оборона тҿзегҽннҽр. Бер ҥк вакытта Колчакның
Чулман буйлап Иделгҽ юл тотучы флотилиясен
кызылларның Маркин җитҽкчелегендҽ хҽрҽкҽт итҥче Идел
флотилиясе куып Озын Тау пристанена килеп җиткҽн.
Алар шуннан торып Колчак гаскҽрлҽре тҿзегҽн оборонаны
артиллерия утына тотканнар. Бҽзҽкҽ инешенең сул як яры
буйлап казылган окоплар ҿстендҽ снарядлар шартлаган.
Тиздҽн бу оборонаны калдырып кҿнчыгышка качканнар.
Аклар авылга гомумҽн 3 тапкыр килгҽннҽр. Арган
атларын ташлап, кешелҽрнең җигҽ торган атларын алып
чыгып киткҽннҽр. Кҥп кенҽ кешелҽрнең сыерларын алып
чыгып ҽрҽмҽлек буенда суеп ашаганнар. Йомырка, икмҽк,
бҽрҽңге талап алганнар. Картлар сҿйлҽвенчҽ, аларның
ҿслҽрендҽ җебеп беткҽн, асылынып тҿшкҽн ак туннар,
аякларында олы киез итеклҽр булган. Шул итеклҽрдҽ язгы
пычракта йҿргҽннҽр. Итеклҽрен чабатага алыштырганнар.
1918 елның мартында Бондюгта 500 кешедҽн торган
Кама буе партизан отряды тҿзелгҽн. Тиздҽн ул В.М.Азин

җитҽкчелегендҽге армия составына кергҽн. Шул армиянең
бер группасында авылдан 250-лҽп кеше катнашкан.
Таҗиев Минһаҗ 1920 елда ак полякларга каршы сугышып
Ижевск шҽһҽреннҽн алып Варшавага кадҽр барган һҽм
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каты яраланып ҿенҽ кайткан. Шиабиев
Мулланур белҽн
Ҽхмҽров Шҽрҽфи 1919 елда Вятские Поляныдан алып
Себергҽ кадҽр Колчак армиясенҽ каршы сугышларда,
Хҽсҽнов Ситдыйк немец оккупантларына, Деникинга,
Колчакка һҽм Врангельгҽ каршы булган каты сугышларда
катнашканнар. Гайнуллин Камали Колчакка каршы
сугышларда катнашып ике тапкыр авыр яраланган.
Гафиятуллин Шаех Азин дивизиясе составында Колчакка
каршы пулеметчы булып Вятские Поляныдан алып
Курганга кадҽр араны ҥткҽн. Сугыштан кайткач алар
авылдашлары белҽн, барлык ил халкы белҽн социализм
тҿзергҽ керешкҽннҽр.
Социализм тҿзҥ җиңел булмаган. Ярлы крестьян, инде
җире булса да, һаман байлардан бҽйле яшҽгҽн. Хҽрби
коммунизм сҽясҽте кризисы нҽтиҗҽсендҽ ил буенча
крестьяннарның совет властенҽ каршы чыгышлары
булган. 1920 елда «Кара бҿркет» («Сҽнҽкле баш кҥтҽру»)
исемен алган стихияле татар-башкорт халыкларының
восстаниесе булган. Шул елда Бҽзҽкҽ, Псҽй, Турай
авылларында да совет дҽулҽтенҽ каршы чыгышлар булып
алганнар. Мҿгълуматлар булмау сҽбҽпле, ни ҿчен бу
чыгышлар булган, кемнҽр аны оештырган, бу сорауларга
җавап бирҥе кыен.
1928-1929 елларда армиядҽн махсус хҽзерлҽнеп
кайткан Тҿхвҽтуллин Габдулла крестьян комитеты тҿзегҽн
һҽм аның рҽисе булган. Тик 1930 елда совет властена
каршы эшлҽрдҽ ялган гаеплҽнеп аттырылган. Авылда
коллективлаштыру 1929 елда башланган. Бҽзҽкҽгҽ колхоз
оештыру ҿчен эшче, «егерме бишь меңче» Кандаков
Ҽхмҽтжам килгҽн. Коллектив хуҗалык тҿзелҥ турында
протокол 1931 елның 10 мартында тҿзелгҽн. Аны язучы ул
чакта унҗиде яшьтҽге Габделхак Хҿснетдинов булган.
Сталин исемендҽге колхозга 150 кеше язылган. Алар
арасында Камалиев Сирай, Мҽҥлиева Минниса, Гатауллин
Габдрахман, Кҿлимуллин Фҽлҽхетдин, Хҿрмҽтуллина
Минниса, Газизова Тадҗибҽ, Хҽсҽнов Исмҽгыйль,
Гыйззҽтуллин Нҽбиулла, Фҽйрушиннар гаилҽсе булганнар.
Колхоз рҽисе итеп беренче елны Гыйззҽтуллин Нҽбиулла
сайланган. Язгы чҽчҥ алдыннан атлар, хезмҽт кораллары,

чҽчҥлек орлыклары берлҽштерелгҽн. Бергҽлҽп
авыл
хуҗалыгын алып баруның ҿстенлеге беренче елны ук
сизелгҽн. Урып-җыюдан соң крестьяннар колхозның
кҿченҽ ышанганнар. Кҿзгҽ колхозчылар саны 300-гҽ
34яшҽҥчелҽр саны 2179 кеше
җиткҽн (ҽ авылда 1930 елда
булган). Башта сҿрҥ, чҽчҥ эшлҽре атлар белҽн
башкарылган,
беренче бишьеллык елларында
колхозга трактор кайтарылган.
Тик дошманнар сҥзенҽ ышанып кҥп крестьяннар
колхоздан чыкканнар. Колхозда нибары 15 хуҗалык
калган. Кандаковның авторитеты тҿшкҽн. Кулаклар
тарафыннан котыртылган хатын-кызлар:
«Син
имансыз аркасында авыл дырый-бырый
килеп
бетте»,- дипҼхмҽтжанны, кыйнарга телҽп, авыл
буйлап куып йҿргҽннҽр.
1931 елда
«Сталин» колхозында тормышның
газаплы кҿннҽрен ҥз
җилкҽсендҽ
кичергҽн,
империалистик сугыш авырлыгын ҥз кҥзлҽре белҽн кҥргҽн,
1921 елгы ачлыктан кҿч хҽл белҽн исҽн калган Госман
Башаров терлекчелек фермасы оештырган. Билгеле,
башта эш кыен барган, ферма оештыру телҽге белҽн
йҿргҽч, кулак калдыклары аңардан кҿлгҽннҽр. «Ҥзең
башладың, ҥзең дҽвам ит»,- дигҽннҽр аңа колхоз
идарҽсендҽ дҽ. Госман кҥңел тҿшенкелегенҽ бирелмҽгҽн,
авылдан авылга йҿреп ферма җиткерҥ очен материаллар
җыйган, һҽр кеше белҽн аерым сҿйлҽшеп, терлекчелҽр
һҽм сыер савучылар тапкан, хҽтта җитҽрлек кадакны
мҽктҽп балалары аша туплаган. Тырышлык бушка
китмҽгҽн, сыерлар ҿчен абзар тҿзелгҽн. Беренче
кҥрсҽткечлҽр тҥбҽндҽгелҽр: 1932 елда ферма 38721 литр
сҿт биргҽн, 1933 елга бу кҥрсҽткеч -42754 литрга җиткҽн.
Ферма хезмҽткҽрлҽре сҿтнең майлылыгын кҥтҽрҥ ҿстендҽ
тырышып эшлҽгҽннҽр.
Колхозда чҽчҥ, сҿрҥ, урып-җыю, печҽн чабу кебек эшлҽр
атка тагылган машиналар ярдҽмендҽ башкарылган.
Тиздҽн авылга кайтарылган ЧТ-Д тҽгҽрмҽчле тракторлар,
ТЗ
тракторы
авыл
хуҗалыгы
эшлҽрен
кҥпкҽ
җиңелҽйткҽннҽр.
Бу елларда колхозның ашлык саклау амбарлары да
җитҽрлек булмаган. Ашлык хҽтта колхозчыларның
келҽтлҽрендҽ сакланган. Бандитлар хҽрҽкҽте кҿчле
булган, шуңа кҥрҽ колхоз идарҽсе ҽгъзаларына һҽр тҿн
кулга корал тотып колхоз милкен, басудагы игеннҽрне

сакларга туры килгҽн. Ул елларда бухгалтер булып эшли
башлаган Габделхак Хҿснетдинов:
«1936 елга кадҽр
гел конторада
кундым», - дип искҽ ала. Шулай да 1933 елның 13
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октябрендҽ конторага ут тҿрткҽннҽр.
1936 елда колхоз
малын агулау факты булган. 18 баш мал ҥлгҽн.
Колхоз рҽислҽре ел саен алмашынып торганнар: 19301931 елларда Гыйззҽтуллин Нҽбиулла, 1931- 1932
елларда Кандаков, 1933 елда Хҽйретдинов Хуҗа, 1934
елда Гыймазетдинов Сҽлҽх, 1935-1936

елларда Ганиев Габденур колхоз рҽислҽре булганнар.
1932 елда авылда комсомол оешмасы тҿзелгҽн. Шул
елдан алып 1944 елга кадҽр аның секретаре булып
Габделхак Хҿснетдинов эшлҽгҽн. Комсомол оешмасы
колхоз тҿзелешендҽ зур кҿч булып
торган.
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Сталин репрессиясе Бҽзҽкҽ авылын да читлҽтеп
ҥтмҽгҽн,
кайбер
авылдашларыбызның
(Типтҽрлҽр
нҽселеннҽн) артык «коммунистик» карашта булып,
бҽзҽкҽлелҽрне «сатуы» аркасында, берничҽ кеше
лагерьларга җибҽрелгҽн, 5 кеше атып ҥтерелгҽн. Башта
байларны НКВД кулына биргҽннҽр, аннан соң инде кайбер
җитҽкчелҽргҽ «яшҽргҽ комачаулаучы» коммунистлар,
совет хезмҽткҽрлҽре эзҽрлеклҽнгҽн. Алар арасында
Гҿбҽйдуллин Нҽбиулла Гобҽйдулла улы да булган. 19 ел
совет аппаратында эшлҽгҽн Нҽбиулла, советларга каршы
агитация алып баруда гаеплҽнеп, 1937 елның 13
ноябрендҽ кулга алынган һҽм 10 елга ирегеннҽн мҽхрҥм
ителгҽн. Алга таба аның язмышы турында бер тҿрле хҽбҽр
дҽ булмаган. Кызы Миңзифа хҽзер дҽ ҽтисе турында
мҽгълҥматларны бҿртеклҽп җыя. Шунысы билгеле:
Гҿбҽйдуллин Н.Г. 1989 елда реабилитациялҽнгҿн.
Бҿек Ватан сугышы елларында колхозчылар аеруча
тырышып эшлҽгҽннҽр. «Барысы да фронт ҿчен, барысы
да җиңу ҿчен!» лозунг безнең авылдашлар лозунгысына
да ҽйлҽнгҽн. Хатын-кызлар фронтка киткҽн ирлҽрен,
абыйларын, энелҽрен, улларын алыштырып колхоз
кырларында эшлҽгҽннҽр. Атларны сугышка алу сҽбҽпле,
чҽчҥ һҽм урып-җыю эшлҽре кул белҽн башкарылган.
Трактор руле артына хатын-кызлар утырганнар. Алар
арасында
Сҽлимуллина
Фатыйма,
Зиннҽтуллина
Мҿгҽллимҽ, Ганиева Мҽугидҽ булганнар. Авылдашлар
фронтка ярдҽм итҥ ҿчен кулларыннан килгҽн барлык эшне
эшлҽгҽннҽр. Алар сугышчыларга җылы киемнҽр һҽм азыктҿлек ҽйберлҽре җыеп җибҽргҽннҽр. Укучылар да
сугышчылар ҿчен җылы ҽйберлҽр җыюда катнашканнар,
аларга бҥлҽклҽр һҽм хатлар җибҽреп торганнар. Яшь
тимурчылар авыру кешелҽргҽ һҽм картларга тҿрле ярдҽм
кҥрсҽткҽннҽр. Сугыш елларында авылда эвакуациялҽнгҽн
балалар да яшҽгҽне билгеле.
Сугыш елларында авылда ике колхоз булган. Тҥбҽн оч «Сталин» колхозы, ҽ югары оч - «Ворошилов» колхозы дип
аталганнар. Тау башы «Сталин» колхозына кергҽн.
«Сталин» колхозының рҽисе булып фронтовиклар

Гыйльфанов Нуриҽхмҽт, ҽ «Ворошилов» колхозында
Таҗиев Фҽрдетдин эшлҽгҽннҽр. Алар сугыш кырларыннан
яраланып кайткан булганнар.
Башка эшлҽрдҽй ирлҽр авылда булмагач, игенне хатын37
кызлар урак белҽн сотыйлап урганнар.
Ашау ягы тыгын
булганлыктан, кашыклап он, санап кына бҽрҽңге
биргҽннҽр. Маллар ҿчен азык хезмҽт кҿне буенча
бирелгҽн. Шифаханҽдҽ юыныр ҿчен граммлап кара сабын
таратканнар. Кешелҽр бозауларын ипигҽ, терлек азыгына
алмаштырырга мҽҗбҥр булганнар. Кырларда эш аеруча
кызу булган. Шуңа кҥрҽ тҿнлҽ сҽнҽклҽр белҽн балалар
кҿлтҽ ташыганнар, картлар кибҽн ҿйгҽннҽр. Кҿндез
барысы да ындыр сукканнар.
Бҿек Ватан сугышы башлангач, авылга кҿн саен унар
повестка килгҽн. Повестка алу белҽн атларга тҿялеп ирлҽр
фронтка китеп торганнар. Бҿек Ватан сугышына авылдан
635 кеше киткҽн. Халык бҽхете ҿчен 241 авылдашыбыз
сугыш кырында ятып калганнар, колхоз буенча сугышта
вафат булганнар саны - 456. Хҽбҽрсез югалганнар саны
шулай ук кҥп булган. 1930 елда Бҽзҽкҽдҽ 2179 кеше
яшҽгҽн булса, сугыш азагына кеше саны бер мең тирҽсе
генҽ калган.
Бҿек
Ватан
сугышы
еллары
баласы
Фҽния
Шакированың»Сынап сындырган язмыш» шигыре нҽкъ
шул кҿннҽр турында сҿйли:

Кҿтмҽгҽндҽ илгҽ афҽт килде Илне кара тҿтен
каплады.
Җиңҥ ҿчен ҿметлҽрен баглап Ирлҽр ил сакларга
атлады.
38 Бҽгырьлҽре
Балаларын, ирлҽрен озатып
калды ҿзелеп.
Бала-чага, колхоздагы эшлҽр Хатын-кызга
калды ҿелеп.
Җиңҥ диеп, кҿнне тҿнгҽ ялгап Эшли алар, эшли
- тырыша.
Бҿтен булган ипекҽйне җыйнап Җибҽрҽлҽр алар
фронтка.
Кайтып тора кара кҽгазьлҽре Эш ҿстенҽ кайгы
ҿелҽ.
Ҿчпочмаклы сҽлам хаты кҿтеп Кҥпме газиз
җаннар тилмерҽ. Берҽрсенҽ сҽлам хаты килсҽ
Шатлык иңҽ алар иңенҽ.
Кат-кат җыелып аны укый алар Ничҽ кабат
микҽн кҿненҽ.
Атлар арып, ашатырга беткҽн Сукаларда
атлар егыла.
Мондый ачы, авыр газаплардан Бугазларга тҿер
тыгыла.
Исҽн калганнарын фронтка алдылар, Атлардан да
халык аерылды.
Кибҽн тҿбе ашлыкларын ашап,
Кҥпме газиз жаннар кырылды. Кҿтҥмкҽлҽп, бҽлҽкҽй арба
сҿйрҽп, Алабугадан орлык ташыды. Чабаталар тузып,
табаннар кабарды, Тешен кысып халык чыдады.
Кҿне кызу, авыз чайкый-чайкый Кҿне буе урак урдылар.
Ҥз диннҽрен алар хҿрмҽт итте,
Эссе дими ураза тоттылар.
Носилкалар белҽн кҿлтҽ ташып, Тиргҽ батып кибҽн
куйдылар. Тешкҽйлҽрен кысып, тҥзҽ-тҥзҽ Кҥпме
саулыкларын җуйдылар. Басу капкасында - каравыллар,
Кесҽлҽрне алар капшадылар. Безнең ҽнилҽрнең кҥтҽреп
кайткан Печҽненҽ кадҽр алдылар. Авырлыклар белҽн
кимсетҥлҽр, Сугышы да китте озакка.
Таш булып таш та чыдамас иде Ҽнилҽр кичергҽн
газапка.
Кан тамгандыр алар йҿрҽгеннҽн, Һаман онытылмый
яралар.
Ҿйгҽ кайткач тагын йҿрҽк ҿзеп Ипи сорап елый

балалар.
Кояш чыгу белҽн ҽни эшкҽ китҽ, Кайта иде фҽкать кич
кенҽ. Ҿйдҽге эш, ике нҽни бала Җиде яшьлек кызчык
ҿстендҽ. Олы чилҽклҽрен сҿйри-сҿйри,
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Ҽй чистарта, суын китерҽ.
Ҽни кичен эштҽн кайтуына Ярып бҽрҽңгелҽр пешерҽ.
Аш пешерҥ ҿчен басулардан Берҽмтеклҽп борчак
чҥплҽдек. Тҿрле ҥлҽн яфракларын ашап Ярый инде
җҽен ҥткҽрдек.
Ярап куйды безгҽ шул чагында Кычыткан, балтырган,
кукысы.
Ҽле дҽ тора кебек тамагымда Алабута ипи ачысы.
Сукыр лампа, керосины беткҽн, Табага салып чыра
ягабыз. Кабыклы бҽрҽңге ҿлҽшенҽ, Шулай гына
булгач чамабыз.
Ул чагында сабын бҿтенлҽй юк,
Селте белҽн керне уалар.
Су буена тҿшеп, тукмый-тукмый
Киндер кҥлмҽклҽрен юалар.
Бу ачлыкка тагын афҽт булып
Бизгҽк чире килеп сырылды.
Мҽрхҽмҽтсез шушы явыз чирдҽн
Кҥпме кеше җаны кырылды.
Ой эченҽ кергҽч тигезлҽде,
Чирлҽделҽр ҿйдҽ барчасы.
Ашап булмый - ҽле дҽ кҥз алдымда
Тҽлинкҽдҽ юа боткасы.
Авырлыкка авырлыклар ҿстҽп,
Налог-заемнарын салганнар.
Акча сорап ҽнилҽрне беркҿн Авыл
советына япканнар.
Тҿне буе елап чыккан алар,
Йҿзлҽр шешкҽн, кҥзлҽр кызарган.
Иртҽн генҽ балалар янына Ҽнкҽй
бҽгърем кайтып егылган.
Язмыш безне сындырып сынады,
Кҥрдек бу сугышның газабын.
Алда тагын нилҽр кҿтеп тора?
Белмибез шул гомер азагын.
Ҿслҽрегез бҿтен, ис китҽрлек,
Туенасыз тҽмлҽп тамакны.
Ҽй, Ходаем, балаларга бирмҽ Без
кичергҽн авыр газапны...

Сугыштан соңгы еллар авыл 40
һҽм колхоз ҿчен авыр
булган. Берсе артыннан берсе колхоз рҽислҽре
алышынып торган. 1952 елда Сталин һҽм Ворошилов
исемендҽге колхозлар Сталин исемендҽге колхозга,
1959 елда «Беренче Май» (Татар Тҽкҽш авылы),
«Игенче» (Сҽйтҽк авылы), «Кызыл Октябрь» (Мари
Тҽкҽш авылы), «Труженик» (Ык Тамагы авылы) һҽм
Сталин исемендҽге колхозлар Сталин исемендҽге
колхозга берлҽштерелгҽннҽр.
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1958 елның февралендҽ Сталин колхозы рҽисе итеп
колхозчылар бердҽм тавыш белҽн укытучы Баян Вҽли
улы Ҽхмҽровны сайлап куйганнар. Ул ҥзен оста
оештыручы, тҽжрибҽле тҽрбияче итеп кҥрсҽткҽн. Колхоз
идарҽсе ҽгъзалары белҽн бергҽлҽп ул колхоз
тҿзелешенең мҿһим урыннарын табып аларга тҿп кҿчне
юнҽлткҽн, механизаторлар, терлекчелҽр, җитҽкчелҽр
кадрларын ҥстерҥгҽ аеруча зур игътибар биргҽн.
Бҿек Октябрнең 60 еллыгы алдыннан (1977 ел) «Яңа
Кама» газетасы тҥбҽндҽге материалны бастырган:
«Бҿек Октябрнең 40 еллыгына Сталин колхозы
кырларында 3 трактор, 3 комбайн, 3 автомашина
эшлҽгҽн, фермаларда 325 баш эре мҿгезле терлек, 574
баш сарык, 315 баш дуңгыз булса, хҽзер 20 елдан соң
колхозның 4800 гектар чҽчҥ җирлеге, 1800 гектар
болыны, 20 гусеницалы тракторы, 20 тҽгҽрмҽчле
тракторы, 17 «Колос» һҽм «Сибиряк» комбайннары, 13
автомашинасы бар. Фермаларда - 1850 баш эре
мҿгезле терлек, 700 баш дуңгыз, 1100 баш сарык, 3500
баш кролик. Колхоз 1976 елда 171400 сумлык продукция
җиткерде, 451000 сум капитал кертелде, акча кереме
1014000 сум булды» («Яңа Кама», 1977,
7
ноябрь).
Юлбашчы культы тҽнкыйтьлҽнгҽннҽн соң Сталин
исемендҽге колхозга «Кама» исеме бирелде. 1983 елга
кадҽр колхоз рҽисе булып Б.В.Ҽхмҽров эшлҽде. 1983
елның 6 июненнҽң башлап колхоз белҽн инде менҽ
унҗиде ел Ибраһим Миндар улы Галимов җитҽкчелек
итҽ.
1992 елда колхозны тагын берничҽгҽ бҥлделҽр.
«Кама» колхозы составында Бҽзҽкҽ һҽм Ык Тамагы
бригадалары гына калдылар.
Хҽзерге вакытта «Кама» колхозы - районда иң эре
хуҗалыкларның берсе. Аның карамагында 19 трактор, 5
комбайн, 8 автомашина бар. 2000 елның 1 маена терлек
саны: 1314 эре мҿгезле терлек, шулардай 360 савым
сыер, 27 ат. Колхозның җир мҽйданы - 1910 га. Колхозда
141 колхозчы эшли.
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Рҿис И.М.Галимов җитҽкчелек итҽ башлагач,
колхозда зур гына ҥзгҽрешлҽр булды. Яңа фермалар,
ашлык складлары, колхозчылар туклану урыны - яңа
ашханҽ тҿзелде, цемент белҽн уратып алынган яңа
силос саклау чокырлары барлыкка килде. Бҽзҽкҽ белҽн
Ык Тамагы авылын асфарьт юл тоташтырды. Колхозның
һҽм авылның электр линиялҽре яңартылды. Урамнарга
асфальт җҽелде, 12 су колонкасы куелды. Бапалар
бакчасы,
яңа
китапханҽ,
колхоз
идарҽсе,
промышленность һҽм продукт магазиннары, почта
бҥлеге, сберкасса ҿчен яңа биналар җиткерелде. Ватан
сугышында һҽлак булганнарга Җиңҥнең 50 еллыгына
һҽйкҽл куелды. 1988 елда Татарстан авыллары
арасында беренчелҽрдҽн булып Бҽзҽкҽдҽ яңа мҽчет
ачылды. Авылның тҿп ҿлеше белҽн тау башын
тоташтыра торган 100 метрлы тимердҽн кҥпер салынды.
Авыл урамнарына йҿк машиналарын кермҽҥ ниятеннҽн
авыл кырыннан асфальт юл җиткерелде. Авыл
ҿйлҽренҽ газ кертелҽ башлады. Нефть алу нҽтиҗҽсендҽ
бозык су килҽ башлау аркасында, колхоз идарҽсе авыл
советы белҽн берлектҽ яңа су системасы тҿзҥ эшлҽре
башлады. Җҽй айларында балаларның ял итҥ һҽм
сҽламҽтлҽндерҥ лагеры эшли. *
Бҽзҽкҽ авылы кҿннҽн кҿн яңара, ҥсҽ бара. Соңгы
елларда авылда тагын бер урам барлыкка килде. Анда
кҥбесенчҽ яшь гаилҽлҽр йорт җиткерделҽр. Агач ҿйлҽр
белҽн рҽттҽн кирпич йортлар, коттеджлар да барлыкка
килде. Ҽ авылда барлыгы 400 тирҽсе хуҗалык; 751 кеше
яши.
Авылның яңа йҿзе, бҥгенге хҽле ҿчен Бҽзҽкҽ
кешелҽре колхоз рҽисе Галимов Ибраһим Миндар
улына, колхоз ветераннары 1931 елдан алып 1984 елга
кадҽр бухгалтер булып эшлҽгҽн Хҿснетдинов Габделхак
Гыйльфан улына, Гайнетдинова Нурзия
Мулланур кызына, Шҿрҿфиев Шакир Садри улына,
Сэлимуллина
Миңнеҗамал
Шҽйхиҽхмҽт
кызына,
Фатхуллин Нуриҽхмҽт Хуҗиҽхмҽт улына, Садриев
Рафҽгетдин Нҽҗметдин улына, Шакиров Мулланур
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Мҿхҽмҽтҗан
улына,
Зҽйнетдинова
Фатыйма
Фҽттахетдин кызына, Салихов Мулламҿхҽмҽт Салих
улына, Шакиров Кҽрим Шакир улына, Җамалетдиновлар
Наҗия Ҽхмҽтриза кызына һҽм Дҽҥлҽт Хҿснетдин улына,
Нигъмҽтуллиннар Хҽмдениса Минтаҗетдин кызы һҽм
Хҽмҽт Вҽлиулла улына, Шҽймҿхҽмҽтов Ҽхҽт Касыйм
улына,Сабитов Муллаян Шҽйхелҽхмҽт улына, Азин
Нуриҽхмҽт Хаҗи улына, Хҽбибуллина Фҽрдҽвия
Мҽгънҽви кызына, Гыйльфанова Ҽлфия Гҽли кызына,
Нигьмҽтуллина Фҽйрҥзҽ апага, Ҽхмҽтҗановлар Рҽхим
абый һҽм тракторчы Фҽйрузҽ апага, Шҽрҽфетдиновлар
Шҽйхенур абыйга һҽм тракторчы Наталья апага һ.б.
бурычлылар.
Колхозның
тормышы
бҥгенге
алдынгыларга да бҽйле: Мусина Рҽвилҽ Рҽвил кызы,
Гайнуллина Сҿгъдҽ, Закирова Гҿленҽвия Миннеҽхмҽт
кызы, Закирова Рҽфинҽ Зиннур кызы, Таҗиев Фҽнис
Гайфетдин улы һҽм башкалар.
Бҽзҽкҽ тарихында туган ягыбызда нефть табылу да
зур роль уйнады. Авылда колхоз крестьяннары белҽн
рҽттҽн нефть табучы эшчелҽр барлыкка килде.
Авылның шҽһҽрлҽр белҽн элемтҽсе усте. Бондюг һҽм
Алабуга белҽн Бҽзҽкҽ арасында асфальт җҽелде,
автобуслар йҿри башлады, авылга шҽһҽр стандартлары
килде.
Безнең якларда палеозой катламнары булуы турында
беренче мҽгълҥматлар 19 гасыр урталарында ук
барлыкка килгҽннҽр. Казан университеты галимнҽре бу
якларда
геологик
эзлҽнҥлҽр
алып
барганнар.
Революциядҽн соң геологик эзлҽнҥлҽр 1934 елда
яңартылган. Озын Тау белҽн Татар Тҽкҽше авылы
арасында нефть булуы турында беленгҽн. 1938 елда
Сҽйтҽк, Бҽзҽкҽ,
Ык Тамагы авыллары тирҽсендҽ геологлар эшлҽгҽннҽр
һҽм Сҽйтҽк кырында пермь катламнарын тапканнар.
1951-1952 елларда безнең якларда беренче бораулау
эшлҽре алып барылган. 1955 ел азагында Сҽйтҽк
авылы кырында 1553 метр тирҽнлегеннҽн беренче
нефть кҥтҽрелгҽн. 15 номерлы скважина - туган якның
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нефтьчелҽр тарихында истҽлекле урын. Бу скважина
ҽле хҽзер дҽ «исҽн», һаман да эшли. 1958 елда /
Бҽзҽкҽ тирҽсендҽ дҽ нефть вышкалары калкып чыккан.
Авылга торырга нефтьчелҽр килгҽннҽр. Бҽзҽкҽлелҿр
аларны бик телҽп «квартирага» керткҽннҽр. Алабугада
махсус йортлар җиткерелгҽч, («Восточная»), алар
Алабугага кҥчеп киткҽннҽр.
1959 елдан башлап Бҽзҽкҽ кырында (Маймурзада)
Бондюг - Ҽлмҿт нефть уткҽргече салганнар. 1961 елда
трубалар буйлап Кама буе нефте ага башлаган.
Бҽзҽкҽдҽн 2 километр ераклыкта нефть җыю ҥзҽге
(Сборный) тҿзелгҽн. Кҥп кенҽ авылдашларыбыз шунда
эшкҽ урнашкан.
НГДУ «Прикамнефть» идарҽсендҽ Почет китабы бар.
Анда беренче нефтьчелҽр кертелгҽн. Алар арасында
авылдашыбыз Габделнасыров Сҽлҽхетдин дҽ бар. Ул
1958 елдан 2-промыселда нефть табу буенча оператор
булып эшлҽгҽн. Тҽҗрибҽле оператор булганга аны 42скважинага кҥчергҽннҽр. Бу скважинада һҽрвакыт яңа
автоматик техника сынала торган булган. Сҽлҽхетдин
абый орден- медальлҽр белҽн бҥлҽклҽнгҽн.
Гомере буе, 1959 елдан бирле нефть табу буенча
оператор булып Муллаян Хаҗи улы Хаҗиев та эшлҽгҽн.
Читтҽн торып 11 сыйныф бетергҽн, сварщик һҽм
стропальщик һҿнҽрлҽрен ҥзлҽштергҽн. Муллаян Хаҗи
улы - нефть промышленносте отличнигы, М.Я.Кропачев
исемендҽге совет профсоюзлары премиясе лауреаты.
1959 елдан тагын бер Бҽзҽкҽ егете нефтьче булып
эшли башлаган. Мулламҿхҽмҽт Минниҽхмҽт улы
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Ҽхмҿтҗанов башта тҿрле эшлҽрдҽ йҿргҽн. Ул ҥзенең
эшкҽ бирелгҽнлеге, яңалыкка омтылуы белҽн башкалар
арасында аерылып торган. Шуңа кҥрҽ аны җитҽкчелҽре
Ҽлмҽткҽ мастерлар мҽктҽбенҽ укырга җибҽргҽннҽр.
Укып кайткач, ул бригада җитҽкчесе булып эшли
башлаган. Ул башкалардан тагын бер ягы - иҗат итҥ,
иҗатка омтылуы белҽн аерылып торган. Ул керткҽн
тҽкъдимнҽр
скважинаны
туктатмыйча
нефть
ҥткҽҿгрчен ремонтлау, нефть җыю системасын
герметизациялҽҥ һҽм башкалар - зур экономик эффект
биргҽннҽр. Аның хезмҽте хҿкҥмҽт бҥлҽге - Октябрь
Революциясе
Ордены
белҽн
билгелҽнгҽн.
Мулламҿхҽмҽт Ҽхмҽтҗановка «Татарстан АССРның
атказанган нефтьчесе» мактаулы исеме дҽ бирелгҽн.
Ҽлбҽттҽ, промышленностьның авылга якынаюы
Бҽзҽкҽ кешелҽренең профессиясен, тормыш хҽлен
ҥзгҽртеп кенҽ калмады, авылның матурлыгына, аның
климатына начар тҽэсир дҽ ясады. Бигрҽк тҽ, Кама
елгасын буалап КамГЭС тҿзелгҽч, Бҽзҽкҽнең матур һҽм
гҥзҽл җирлҽре, байлыклары су астында калды. Ҽле
Чулман суы тагын да кҥтҽрелергҽ тиеш дип кҿтелҽ... Бу
турыда Фҽния апа Шакирова ачынып «Сагыну»
шигырендҽ болай дип яза:
Җҽйлҽр җитсҽ сагынып, ямансулап
Ҥткҽннҽрне искҽ аламын.
Су астында калды кҥпме байлык Шуны сагынып дҿрлҽп янамын.
Ташларына басып моңлы кошлар
Каршылады алсу таңнарны.
Тирҽ-юньдҽ шау чҽчҽклҽр исе
Сафландыра иде җаннарны.
Җҽйлҽҥлҽрдҽ җҽен утлап йҿрде
Сыерлары, кҿтҥ атлары.
Ямьле иде Бҽзҽкҽ болыннары,
Авылымның тирҽ яклары.
Болынга тҿштек кунакка баргандай,
Кибҽн куйды уңган агайлар.
Матур озын Кҽдҽнгеш кҥлендҽ Балык читтерделҽр
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малайлар.
Бердҽм булып кызлар җыелышып Җыйдык печҽн, ҿйдек
чҥмҽлҽ.
Җанга шифа, тҽнгҽ сихҽт бирде, Коендырды
кҥле Пинҽрҽ.
Бар иде бит Сырт ҿсте кҥле дҽ, Якты,
Караңгы кҥл, Дусае.
Җырлар җырлап кичен кҥңел ачТык Кҽч-куҽт
ҿстҽде җҽй ае.
Шушы ямьле матур болыннарның Их саф иде
шундый һавасы. Мҽхҽббҽтен ача алмаганга
Һавасының тиде дҽвасы.
Кҥбҽлҽклҽр чҽчҽклҽргҽ кунып Гашыйк кыздай
шашып очтылар. Сагынышып кайткан су кошлары
Кҥлнең дулкыннарын кочтылар. Табигатьнең гҥзҽл
кочагында Яшь колыннар чабып уйнады.
Карлыган, җилҽклҽп чҿйлҽр эчтек, Хозурланып
йҿрҽк туймады.
Олы кҥл һҽм Кече кҥл буенда Гҿлҗимешен
җыйдык, баланын. Шундый матур ямьле
болыннарга Хыялымда гына хҽзер барамын.
Авылымның иркен болынында Сыер сауган
чаюгар исемдҽ.
Шунда йҿргҽн яшьлек вакытларым, Сагынуданмы,
керҽ тҿшемҽ. Авылымның табигатен сагынып
Ераклардан кайтты кунаклар. Җҽйлҽр җитсҽ
йҿрҽгем җилкенҽ Ядкарь булып калды шул
чаклар. Учак ягып, балыклар пешереп,
Бҽрҽңгелҽр кҥмеп ашадык.
Ҽллҽ бҽлки ялгышлык белҽндер Бар байлыкны
суга ташладык...
Ҽйе, илебездҽ хҽзер бара торган авыр кҥчҥ
процесслары авылымны да читлҽтеп ҥтмҽде. Шуңа да
карамастан, бҽзҽкҽлелҿр ҥз авылларының килҽчҽгенҽ
зур оптимизм белҽн олугъ ҿметлҽр баглыйлар, аларга
гына хас булган сыйфатларын югалтмыйча авыл
тарихын дҽвам итҽлҽр...
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БҼЗҼКҼНЕҢ ИСТҼЛЕКЛЕ УРЫННАРЫ
Ҽҥлия кабере. Бу кабер авылның «тау башы» дип
йҿртелҽ торган ҿлешендҽ Шҽйхетдин абыйлар
хуҗалыгы артында урнашкан. Ҽҥлия турында берничҽ
юрама яши. Шуларның берсе ' буенча, авылның бер
фҽкыйрь генҽ гаилҽсендҽ ике игезҽк кыз ҥлгҽн һҽм
аларны мена шушы урынга кҥмеп куйганнар. Гонаһсыз
балалар, бигрҽк тҽ аларның игезҽк булуы монда зур
роль уйнаган. Авыл ҽбилҽре ҽле хҽзер дҽ чистарынып,
изге уйлар белҽн догалар укып кабер янына килеп
черем итеп алалар. Шул черем итеп алган арада бу
игезҽклҽр кҥзгҽ чалынып киткҽлилҽр. Аларның кулында
бер чҥмеч су, бер кашык бал, икмак телеме һ.б.
кҥрҽлҽр. Ҽ бу синең кҥпме гомерең калганын белдерҽ
икҽн..
Бҽзҽкҽ авылы урыны (Бизякинское селище).
Авылдан кҿнчыгыш якта Чулман елгасына очлаеп
кергҽн коры җирдҽ, су баса торган болыннан 15 м
биеклектҽ урнашкан. Бу мҽйданда археологлар
тарафыннан борынгы ананьино чорына карый торган
керамиканың 18 тҿрле бизҽкле фрагменты табылган.
Бҽзҽкҽ
борынгы
каберлеге
(Бизякинский
могильник). «Селище» янында урнашкан. Безнең
гасырның Ш-1У гасырларына карый торган мҽет
калдыклары табылган: скелет, баш сҿяге, балчыктан
ясалган савыт. Каберлек 1994 елның 2 июнендҽ
ачылган.
Бҿек Ватан сугышында һҽлак булганнарга һҽйкҽл.
Һҽйкҽл башта авыл клубы ишек алдында
куелган булган. Аннан соң ул мҽктҽп территориясендҽ
урнаштырылган. Менҽ инде ничҽ ел яңартылган матур
һҽйкҽл авыл уртасында колхоз идарҽсе янын бизҽп тора.
Һҽйкҽлгҽ сугыш кырларында ятып калган
авылдашларыбыз исем- фамилиялҽре язылган.
Газраил тавы. Бу инешкҽ тҿшҽ торган тауларның
берсе. Таудан ерак тҥгел бер ҿйдҽ агайлы-энеле
Мҿхҽмҽтдин һҽм Мҿхҽмҽтша яшҽгҽннҽр. Боларның ике
атлары булган: берсе яхшы, икенчесе начаррак.
Мҿхҽмҽтдин башка чыгасы булгач, яхшы атны сораган.
Лҽкин Мҿхҽмҽтша атны бирмҽгҽн. Гауга кубкан. Бер
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кичен Мҿхҽмҽтша клубка чыгып киткҽн, Мҿхҽмҽтдин
аның кайтуын сагалап торган да, арттан килеп башына
кендек белҽн бҽргҽн һҽм канга баткан Мҿхҽмҽтшаны тау
буйлап сҿйрҽп инешкҽ алып тҿшеп бҽкегҽ батырган.
Эзлҽрен кҥмҽ-кҥмҽ ҿенҽ кайтып киткҽн. Иртҽн суга
тҿшкҽн хатын-кызлар бҿкедҽн чыгып торган аякларны
кҥреп авыл кешелҽрен җыйганнар. Алар бҽкедҽн
Мҿхҽмҽтшаны тартып чыгарганнар һҽм, ничек кенҽ
Мҿхҽмҽтдин эзен яшерергҽ тырышмасын, аны эзлҽп
тапканнар. Ул ҿч елга ирегеннҽн мҽхрҥм ителгҽн. Шул
кҿннҽрдҽн бирле бу урын «Газраил тавы» дип йҿртелҽ
башлаган.
Гимазетдинов Марсель ҥскҽн йортта мемориаль
такта. Ул Олы урамның нҽкъ уртасында урнашкан йортта
урнаштырылган. Бу йортта җитҽкче, шагыйрь-патриот,
Бҽзҽкҽгҽ мҽдхия җырлаган Марсель Гыйльфан улы
Гыймазетдинов туган. Аның 50 яшьлек юбилее кҿнендҽ
бу мемориаль такта куелган. Аның истҽлеген
мҽңгелҽштерҥ ҿлкҽсендҽ укытучы Мҿхетдинова Рҽмзия
Гҽрҽй кызы һҽм колхоз идарҽсе, авыл советы кҥп кҿч
куйган.
Иске колхоз идарҽсе бинасы. Бу бина Сталин
исемендҽге колхоз заманында җиткерелгҽн. Б.В.
Ҽхмҽров рҽис булган заманда бина киңҽйтелгҽн. Бу бина
колхоз тҿзелешенең авыр, лҽкин искиткеч
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колхоз җитҽкчелҽре турында, тҿннҽрен килеп йоклаган
каравылчы Миниҗамал апа турында хҽтирҽлҽр саклый.
Яңа бина җиткерелҥ сҽбҽпле бу йортта колхозчылар ҿчен
квартиралар ясау планлаштырыла.
Кызлар чокыры. Рус патшалары татар халкын
чукындыру ҿчен коралланган «карательный» отрядлар
җибҽргҽннҽр. Безнең бу тирҽдҽ Сҽйтҽк, Бигҽш ише авыл
татарларын чукындырганнар. Бҽзҽкҽ кешелҽре авылдан
3 км ераклыктагы чокырларда качып ятканнар. Хатынкызларны яшереп, ир-атлар еш кына авылга кайтып
килгҽли торган булганнар. Хатын-кызлар шушы чокырда
киндер сукканнар, мал-туар асраганнар: Бик озак
торганнан соң гына кире авылга кайтканнар.
Мҽдҽният йорты. Мҽктҽп артында урнашкан мҽдҽният
йорты - кҥрше-тирҽ авыллар арасында 60 елларда
беренче булып җиткерелгҽн мҽдҽни ҥзҽк. Зур сҽхнҽсе,
тамашачылар залы, биюлҽр залы, гримнар булмҿлҽре,
вестибюле бар. Икенче этажында директор бҥлмҽсе һҿм
кинобудка урнашкан.
Мҽктҽп. Шулай ук 60 елларда авыл тҿзҥчелҽре
җиткергҽн архитектура истҽлеге. 70 еллар башында
мҽктҽпкҽ ҿстҽмҽ бина ҿстҽлҽ. 90 елларда кҥрше
авыллардан килеп укучы балалар ҿчен яңа интернат
җиткерелҽ. Мҽктҽптҽ предметлар буенча кабинетлар
системасында уку-укыту бҥлмҽлҽре, хезмҽт мастерское,
зур спортзал, китапханҽ, ашханҽ, балалар оешмасы
бҥлмҽсе, Марсель Гыймазетдинов музее, укытучылар
бҥлмҽсе һ.б. бар. Залларны һҽм сыйныф бҥлмҽлҽрен
мҽктҽп, авыл һҽм колхоз тарихына багышланган матур
стендлар бизи.
Мҽчет. Соңгы елларда җиткерелгҽн мҿселманнарның
изге урыны. Мҽчет «Кама» колхозы идарҽсе һҽм
авылдашлар хисабына тҿзелде. Элекке сыман авылда
хҽзер азан тавышлары ишетелҽ.
Мҽчеттҽ мулла тарафыннан дини укулар алып барыла.
Тау башы мҽктҽбе урыны. Бу мҽктҽп тау башында
1926 елны салынган. Тау башында салынуның сҽбҽбе янгыннардан
саклану
һҽм
дин
ҽһеллҽренең
ризасызлыгына каршы килмҽҥ. Агачтан корылган булу
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мҽктҽп янында ускҽн агачлар гына монда кайчандыр
бала-чага тавышлары белҽн тулы булган мҽктҽп ишек
алдын һҽм бакчаларын искҽ тҿшереп торалар...
Тукмаклы. Авыл картлары сҿйлҽвенчҽ, Сарсаз һҽм
Псҽй авылларына бара торган юл бер тирҽн чокыр
аркылы узган. Бу авыллар арасы урман белҽн капланган
булган. Ике авыл арасында кешелҽр йҿреп торган. Ҽ бу
урманда качкыннар качып ятканнар. Юлдан уткҽн
һҽркемне тукмаклап, ҽйберлҽрен алып кала торган
булганнар. Шуңа курҽ бу урынны «Тукмаклы» дип атап
калдырганнар.
Шҽйхетдин каберлеге. Бу Кама елгасы янында
Бҽзҽкҿнең кҿнбатыш ягындагы зират. Элек аракы эчкҽн,
спиртлы эчемлеклҽр кулланган кешелҽрне олы зиратка
кҥммҽгҽннҽр. Һҽм менҽ бу каберлек килеп чыккан. Анда
Шҽйхетдин, Исмҽгыйл, Гыйлҽҗ, Фҽттах исемле кешелҽр
кумелгҿн.
«Яман тал» чокыры. Бу хҽл 1919 елның кҿзендҽ
булган. Бер тыныч кҿнне кичкырын кҿтмҽгҽндҽ бҿтен
якын-тирҽне дер селкеткҽн кҿчле шартлау ишетелгҽн. Бу
шартлаудан сҽлҽмҽ тҽрҽзҽлҽр коелып тҿшкҽн. Шул
вакыт авылның Псҽй ягына чыга торган очында кҥккҽ
ямьсез кара тҿтен кҥтҽрелгҽнен кҥргҽннҽр. Халык шунда
йҿгергҽн. Барсалар, ни кҥзлҽре белҽн кҥрсеннҽр:
Хҽмидулла дигҽн кешенең бҿтен каралтысы җимерелгҽн,
ишек алдында бер аягы бот тҿбеннҽн ҿзелгҽн
Хҽмидулланың малае 18 яшьлек Зиннур ята икҽн. Ул
ҥлгҽнче бу фаҗиганың ничек булганын сҿйлҽп бирергҽ
ҿлгергҽн.
Гражданнар сугышы чорында Бҽзҽкҽ тирҽсенҽ тҿшкҽн
кайбер снарядлар шартламыйча җиргҽ кҥмелеп калган
булган. Хҽмидулла аучы мылтыгын корырга дары таба
алмагач, ҽлеге шартламый калган снарядларны казып
алып, ҿенҽ алып кайткан, аларны сҥтеп, эчлҽрендҽге
дарыны бушатып алып, уз мылтыгын корып, ауга йҿргҽн.
Фаҗига буласы кҿнне соңгы снарядның капсуле кирегҽ
борылмый аптыраткан. Хҽмидулла капсульдҽге чокырга
ҿтерге белҽн сугуы булган, снаряд шартлаган. Секунд

эчендҽ Хҽмидулла да,51ул азапланган лапас тҥбҽсе дҽ
кҥккҽ очкан. Шунычы гаҗҽп, ишек алдында уйнап йҿргҽн
4 яшьлек малай бертҿрле дҽ зыян кҥрмичҽ исҽн калган.
АВЫЛДА МҼГАРИФ ҺҼМ МҼДҼНИЯТ ТАРИХЫ
_ Бҿек Октябрь социалистик революциясенҽ кадҽр
Бҽзҽкҽдҽ фҽнни белем бирҥче мҽктҽп булмаган. Архив
материаллары
(Киров
ҿлкҽсе
дҽҥлҽт
архивы)
кҥрсҽткҽнчҽ, авылда ике мҽдрҽсҽ булган. Аларның берсе
1860 елда, икенчесе 1870 елда ачылганнар. Аларда
муллалар Фҽтхетдин Сҽйфуллин һҽм Закир Мортазин
(фамилиясе архив материалында Митрузин дип
бирелгҽн.- автордан) укытканнар (Материалы по
статистике Вятской губернии. Вятка, 1890, т. У1, ч.2, п. 2).
Авылда Минехуҗа мулла һҽм соңга таба Гыйльфан
мулла булганнары билгеле. Балалар мҽдрҽсҽдҽ дин
сабагы алганнар. Шуңа кҥрҽ революциягҽ кадҽр авылда
белемле кешелҽр югары катлау гаилҽлҽрендҽ генҽ
очраган.
Авыл
крестьяннары
тулысынча
надан
булганнар.
Мҽдрҽсҽлҽрнең ничек эшлҽве турында кызыклы
материалларны Анастасиевның Алабуга педагогия
институтында сакланып калган «Вятские инородцы и ихъ
школы» дигҽн китабыннан табарга мҿмкин. Ҽ без шул
китаптан
кайбер
материалларны
биреп
кенҽ
чиклҽнербез: «Мҽдрҽсҽлҽр кҥбесенчҽ мҽчет кырындагы
йортларда урнашканнар. Мҽдрҽсҽне яктырту, җылыту
ише эшлҽрне кайбер байлар ҥз ҿслҽренҽ алганнар, а
кайбер мҽдрҽсҽлҽрне шҽкертлҽр чират буенча утынны
ҿйдҽн алып килеп җылытканнар. Мҽдрҽсҽ кечкенҽ
бинада яисҽ берҽр кешенең ҿй почмагында урнашкан
булу сҽбҽпле анда тынчу һҽм юеш булган. Анастасиев
язганча, шҽкертлҽр тҽһҽрҽт алу сҽбҽпле мҽдрҽсҽлҽрдҽ
авыр ҥзенчҽлекле ис тарала торган булган. Ҿстҽллҽр
булмаган, шуңа кҥрҽ малайлар суык идҽнгҽ тезлҽнеп
укый торган булганнар. Шуңа курҽ кҥбесе суык тигезеп
еш кына чирлҽгҽннҽр.
Мҽдрҽсҽгҽ укырга кергҽн малайлар башта гарҽп
телендҽ укырга ҿйрҽнгҽннҽр, аннан соң гомуми белем
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диалектика һҽм
метафизика, астрология һҽм космография, изге
мҿселман китаплары турында белешмҽлҽр, география
нигезлҽре, гади арифметика һ.б.» Дҿресен ҽйтергҽ кирҽк,
картлар сҿйлҽве буенча бу курслар барысы да Бҽзҽкҽ
мҽдрҽсҽлҽрендҽ укытылмаган.
Авылда клуб ише ял итҥ урыннары булмаган, шуңа
кҥрҽ халык кҥңел ачу ҿчен Сабан туе, «Тҥгҽрҽк тал»
җыены, «Корбан суы» исемле массакҥлҿм кунак чакыру
җыены ҥткҽргҽн. Кама ташыган вакытларда кызларегетлҽр су буенда кичлҽрен уен оештырган. Озын кыш
кҿннҽрендҽ яшьлҽрнең бердҽнбер кҥңел ачу урыннары
булып тула һҽм каз ҿмҽлҽре, «Аулак ҿйлҽр» исҽплҽнгҽн.
Революциягҽ хҽтле авылда концерт, спектакльнең нҽрсҽ
икҽнен белҥче да булмаган. Тик бик сирҽк очракларда
авылга аю биетҥчелҽр килеп чыккалаган. Авыл халкы
арасында дини хҿрҽфҽтлҽргҽ ышану кҿчле булу
сҽбҽпле, теге яки бу кешенең убыр, җен, абзар иясе,
пичура кҥруе турында хҽбҽрлҽр авылда еш таралып
торган. «Кара йҿзлҽр», «Миркҽй белҽн Айсылу»
ҽсҽрлҽрендҽ язылган аяныч вакыйгалар караңгылыкта
яшҽгҽн Бҽзҽкҽ халкы тарихында да очраганнар.
Авыл халкы киндер яки җитен сҥсеннҽн кул белҽн
тукып ҿйдҽ җитештерелгҽн киемнҽр кигҽн. Кышкы
салкында да, җҽйге эсседҽ дҽ, язгы һҽм кҿзге пычракта
да аякта чабата булган. Кыш кҿне кешелҽр кечкенҽ
ҿйлҽрдҽ яшь терлеклҽр белҽн бергҽ яшҽгҽннҽр.
Пыялалы керосин лампалары тик таза хҽлле кешелҽр
ҿйлҽрендҽ генҽ янган.
Халыкка медицина хезмҽте бҿтенлҽй кҥрсҽтелмҽгҽн.
Чҽчҽк эпидемиясеннҽн һҽр елны кҥп бала улгҽн яисҽ
шадра булып калган. Халык арасында йогышлы
авырулар еш тарала торган булган.
Октябрь революциясе җиңгҽннҽн соң Наркомпрос
мҿрҽҗҽгате нигезендҽ 1917 елның кышында Бҽзҽкҽ
авылында беренче мҽртҽбҽ фҽн нигезлҽре ҿйрҽтелҽ
торган башлангыч мҽктҽп - совет мҽктҽбе ачылган. Ул
мҽктҽпне ачып җибҽрҥче кеше авылдашыбыз Бҽшаров
Зиннур булган. Мҽктҽп Ҽхтҽмҗан исемле кеше йортының

бер ягына урнашкан.53Мҽктҽптҽ ана теле, рус теле,
арифметика, география, рҽсем һем башка фҽннҽр
укытылган. Уку ике сменада алып барылган. Тик беренче
елларда мҽктҽп 50-60 баланы гына укуга тарта алган.
1917-1918
елларда
мҽктҽптҽ
Бҽшаров
Зиннур,
Искҽндҽров Нҽҗип һҽм Сибгать (фамилиясен хҽтерлҽҥче
юк.- автордан) укытканнар.
1919-1920 елларда мҽктҽп туксанынчы елларга кадҽр
колхоз идарҽсе урнашкан урында Рҽфҽгетдин мҿҽзин
ҿенең бер ягына урнашкан. Бу елларда укытучылар
булып Шакиров Фҽйзи, Балтин Насыйри эшлҽгҽн. 1920
елның кҿзендҽ Балтин Насыйри юкка чыккан. Ул
гражданнар сугышыннан яраланып кайткан партия
ҽгъзасы булган. Кҥрҽсең, аны совет властенҽ каршы
кешелҽр юк иткҽннҽр. Ул ҥз чыгышы белҽн хҽзерге
Ҽгерҗе районы Балтач авылыннан булган.
1922 елдан авылда ҿч урында укыта башлаганнар.
Мҽктҽп инде ҥзенҽ йҿздҽн артык баланы тарта алган. Бу
елларда укытучы булып Ҽхмҿдиев Авзалый (Ҽгерҗе
районы Шаршады авылыннан), Йҿзекҿева Разия,
Мҽҗитов Нурый, Калимуллин Сҽгъди ( ҿчесе да Камай
авылыннан) эшлҽгҽннҽр. 1923-1925 елларда мҽктҽпкҽ
яңа укытучылар - Бакиров Ҽхҽт, Ҽхтҽмова Сҽрвҽр
килгҽннҽр.
Ҽлбҽттҽ, ул еллардагы мҽктҽплҽр * бҥгенге
мҽктҽплҽрдҽн бик аерылып торганнар. Фҽйзелхак абый
Хҿснетдинов искҽ тҿшерҽ: «Безне Бакиров Ҽхҽт абый
укытты. Уку ҽсбаплары бҿтенлҽй юк иде. Мҽктҽпкҽ бер
кесҽбезгҽ акбур, икенчесенҽ чҥпрҽк тыгабыз, а култык
астына ярты метр чамасында беркадҽр шомартып
эшлҽнгҽн такта кыстырып бара идек. Дҽрестҽ
арифметика да, ана теле дҽ, рҽсем дҽ шушы тактада
алып барылды. Ҽхҽт абый кара тактада яза, ҿ без
шуннан кҥчереп узебезнең тактага яздык. Китаплар
булмады. Тик укырга шартлар булмаса да, мҽктҽпкҽ зур
канҽгатьлек белҽн йҿри идек».
Бҽзҽкҽдҽ беренче кино 1923-нче елда кҥрсҽтелгҽн.
Авылга кино килҥ зур вакыйга булган. Тегендҽ дҽ, монда
да кешелҽр «Томанный картина була икҽн»,- дип

сҿйлҽгҽннҽр. Кайберҽҥлҽр
54 «Аны карау бик зур гҿнаһ, ул
бик куркыныч була икҽн», - дип курыкканнар.
1925 елны авылга мҽктҽп салдыру ҿчен дҽҥлҽт
тарафыннан акча бирелгҽн. Мҽктҽпне кайда салдыру
мҽсьҽлҽсен хҽл итҥ ҿчен җыелыш булган. Бу җыелышта
кулаклар, муллалар мҽктҽпне авылдан читтҽ салынуын
талҽп иткҽннҽр. Алар: «шайтан оясының авылдан
ерагырак булуы хҽерле», - дип кычкырганнар. Мҽктҽпне
инешнең сул ярындагы тау башында җиткерергҽ дип
карар кабул ителгҽн. Мҽктҽп җиткерҥ ҿчен материал
Чулман аръягындагы урманнан киселеп, язгы ташу
вакытында сал белҽн авыл кырына алып кайтарылган.
1926 елның җҽендҽ мҿктҿп тҿзҥ эшлҽре башланган һҽм 7
ноябрьдҽ Октябрь бҽйрҽме хҿрмҽтенҽ мҽктҽп ачылган.
Мҽктҽптҽ бу кҿнне тантаналы зур җыелыш булган.
Җыелыштан соң балалар кҿче белҽн концерт куелган.
Мҽктҽп салдыру эшенҽ Ҽгълҽмов Солтан җитҽкчелек
иткҽн. Мҽктҽптҽ аның белҽн бергҽ Ҽгьлҽмова Наилҽ,
Мостафин Касыйм ( Тойгуҗа авылыннан) укытучы булып
эшлҽгҽннҽр. Авылда мҽгърифҽтне, мҽдҽниятне ҥстерҥдҽ
авылдашыбыз Кҿлҽчев Гатаулла да кҥп кҿч куйган.
Авылда мҽгърифҽт һҽм мҽдҽният ҥсеше каршылыксыз
гына бармаган, ҽлбҽттҽ. Кулаклар, муллалар кҥрсҽткҽн
каршылыклар белҽн кҿрҽштҽ ускҽн һҽм ныгыган Бҽзҽкҽ
мҽктҽбе. Мҽктҽп салынгач, аңа пианино кайтартканнар.
Мҽктҽптҽ балалар ҿчен хор тҥгҽрҽклҽре оештырылган.
Каршы элементлар мҽктҽптҽ җырланган җырлардан,
укытучылардан кҿлҥ максаты белҽн тҥбҽндҽге такмакны
чыгарганнар:
Аксак-туксак, җиксҽк, китсҽк,
Бар бит безнең туры атлар.
Тау башында мҽктҽп салып
Җырлар ята дураклар.
Кҥрсҽтелгҽн каршылыкларны җиңҽ барып, авылда
совет мҽктҽбе һҽм мҽдҽният ҥсешлҽрен дҽвам иткҽннҽр,
торган саен ҥзлҽренҽ кҥбрҽк кешелҽрне тарта барганнар.
1927 елда Габдрахмановлар ҿенең ишек алдында
пионер оешмасы тҿзелгҽн. Аны тҿзҥче Казан педагогия
институты студенты Имранов Зиннур булган. Пионер

оешмасына 17 бала55кергҽн. Беренчелҽрдҽн булып
пионер сафына Бҽдертдинова Ҽминҽ, Кҿлҽчева Мҽрьям,
Зиннҽтуллина Гаян басканнар. Зиннур аларга кҿч-хҽл
белҽн кызыл галстуклар табып биргҽн. галстуклар кызыл
материядҽн кисеп алынган кисҽклҽр булган. Мҽрьям
Гатаулла кызы Кҿлҽчева бу елларны болай дип искҽ
ала: «Без мҽктҽпкҽ җитҽрҿк галстукны бергҽлҽп тага
идек тҽ, кайтканда байларның һҽм ҽти-ҿнилҽрнең
ачулануыннан куркып, барлык пионерлар да бер урында
салып куя идек.» Яшь ленинчылар пионерлар турында
җырлар җырлаганнар, концертлар куйганнар,авылга
башка
файдалы
эшлар
башкарганнар. Вакыт ҥткҽн саен башка балалар да
пионерга керҥ телҽге белҽн йҿри башлаганнар. Тик
шулай да 1933 елга пионерлар саны 23 кешедҽн
артмаган.
1928-1929 елларда авылда кулаклардан тартып
алынган йортларнын берничҿсендҿ тагын сыйныфлар
ачылган. Авылдагы уку яшендҽге барлык балалар
мҽктҽпкҽ тартылган. Авылда берничҽ урында ҿлкҽннҽр
арасында наданлыкны бетерҥ мҽктҽплҽреэшлҽгҽн.
Авылга
кҥп санда
газетажурналлар кайтарыла башлаган. 1928 елда авылда Уку
йорты ачылган. Анда мҿдир булып Ҽхмҿтшин
Мҿхҽмҽтдин (Камай авылыннан), аннан соң Фазуллин
Фҽлҽхи эшлҽгҽннҽр. 1929 елда Уку йортына беренче
радиоалгыч алып кайтканнар. Бу авыл халкы очен зур
яңалык булган. Зурлар аны «Раҗивай» дип йҿрткҽннҽр.
Аның сҿйлҽҥчесе радио эченҽ кереп утырган дип,
радиоалгычны ачтырып караучылар да булган.
Авылда
беренче . булыпҥз хуҗалыгына
радиоалгычны Мҿхмҥтов Хаҗиҽхмҽт алган.
Шул ук елларда бер кулагк йортында клуб ачылган. Ҽ
соңыннан Уку йорты белҽн клуб бер йортка
урнаштырылганнар. Клубта яшьлҽр кҥңел ачу кичҽлҽре
оештыра башлаганнар. Башта кичҽлҽргҽ йҿрҥчелҽр аз
булган, тик кҿннҽн кҿн
клубка
йҿрҥчелҽр саны арта башлаган. Беренче татар спектакле
авылда 1930 елның Октябрь бҽйрҽмендҽ куелган.

Бҿзҿкҿнең алдынгы 56
яшьлҽре Мҿхмҥтов Хаҗиҽхмҽт,
Исмагилов Ислам, Гарифуллин Фатыйх, Шибаев
Ҽхмҽтнҽби, Ҽхмҽтова Рҽхимҽ, Ибҽтуллина Камал,
Нҿбиуллина Бҿдҿр, Шакирова
Фҽтхия һҿм башкалар катнашында Г.Камалның «Беренче
театр» ҽсҽре сҽхнҽгҽ куелган. Бу хҽл авыл динчелҽре,
надан халык арасында ачу тудырган. Спектакльдҽ
катнашучыларга тҿрлечҽ янаганнар, аларны начар
сҥзлҽр белҽн каргаганнар. Лҽкин яшьлҽр янау,
каргаулардан курыкмыйча мҽдҽнияткҽ омтылуларын
дҽвам
иткҽннҽр.
Шул
кҿннҽн
башлап
клубта
сҽхнҽлҽштерелгҽн кҥренешлҽр, концертлар куела
башлаган. Ул заманда Бҽзҽкҽнең атаклы җырчысы булып
Шибаев Ҽхмҽтнҽби, иң оста гармунчы итеп Исмҽгыйлов
Шакый исҽплҽнгҽн.
1933
елда Бҽзҽкҽдҽ беренче балалар яслесе,
1934 елда балалар бакчасы ачылган. Ул тҥбҽн очта
яшҽҥче Миңнехан бабайнын ҿе урынында булган.
Балалар бакчасының җитҽкчесе Мҿхѐмҽтҗанова Зифа,
тҽрбиячесе Хаҗиева Фҽйрҥзҽ, пешекчесе Исламова
Гҿлҗиһан булган. 1941 елда балалар бакчасы югары
очтагы мҽчет бинасына кҥчерелгҽн.
1934
елда беренче тапкыр Казан филармония
артистлары басуда эшлҽҥче колхозчылар ҿчен ындыр
табагында концерт куйганнар. Бу елларда инде
кинофильмнар еш кҥрсҽтелгҽн. Лҽкин алар тавышсыз
булган. Фҽйзелхак абый Хҿснетдинов искҽ ала: «Кинога
керер ҿчен киномеханикка бурегеңне бирҽсең дҽ
чиратлап бер пҽрдҽ беткҽнче кул белҽн хҽрҽкҽткҽ
китерелҽ торган моторны ҽйлҽндерҽсең, калган
пҽрдҽлҽрне утырып карыйсың. Кино беткҽч механик
бҥреклҽрне ҿлҽшҽ иде». Шул юл белҽн бушлай кино
карый торган булганнар...
1935
елда шҽһҽрлҽрдҽ тавышлы кино курсҽтелҽ
башлаган. Кҥршедҽге Бондюг поселогында бер атна
буенча кинофестиваль оештырылган. Бҽзҽкҽ яшьлҽре
атларга тҿялеп, Бондюгка кино карарга барганнар. Анда
«Чапаев» кинофильмы кҥрсҽтелгҽн. Бу вакытта халык
телендҽ гел шул «Чапаев» картинасы хакында сҥз
барган.

1937 елда Бҽзҽкҽдҽ
хҽзерге мҽдҽният йорты
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кырындагы урында агачтан махсус клуб бинасы
җиткерелгҽн. Бу заманда клуб инде авылның мҽдҽният
учагына ҽверелгҽн. Анда еш кына җыелышлар,
спектакльлҽр,
концертлар,
киносеанслар, яшьлҽр ҿчен куңел ачу кичҽлҽре
ҥткҽрелгҽн. Бигрҽк тҽ клуб мҿдире булып Ҽхмҽтҗанов Г
ҽлиҽхмҽт эшлҽгҽндҽ клуб советы членнары актив
эшлҽгҽннҽр.
1930-нчы елда Бҽзҽкҽдҽ кичке 5-нче - сыйныф
ачылган.
Авыл яшьлҽренең мҽгарифкҽ, мҽдҽнияткҽ омтылуында
зур роль уйнаган комсомол оешмасы Бҽзҽкҽдҽ 1931 елда
тҿзелгҽн. Беренче булып комсомолга Ганиев Габденур
кергҽн. Беренчелҽр рҽтендҽ шулай ук Хҿснетдинов
Габделхак (беренче комсомол оешмасы секретаре булып
сайланган), Закиров Минҽхмҽт, Камалиев Нҽби,
Мҽҥлҽвиева Фатыйма, Хҿснетдинов Галиҽхмҽт. Алар
җыелып китаплар укыганнар. Берҽҥ укыган, а калганнары
тыңлап торган. Комсомол оешмасы яшьлҽр арасында
коммунистик пропаганда һҽм агитация эшлҽре алып
барган, тҿрле кичҽлҽр, концертлар оештырган. Торабара яшьлҽр ҥзлегеннҽн укырга ҿйрҽнгҽннҽр, авылда
наданлыкны бетерҥдҽ, авылда коллективлаштыру
эшлҽрендҽ, сҽясҽттҽ актив катнашканнар. 1932 елда
Минҿхмҿтов Нҽби, Закиров Минҽхмҽт комсомол
путевкасы белҽн авыр промышленностька эшкҽ,
4
Мҽулевиева Фатыйма укырга киткҽннҽр.
1930-1933 елларда мҽктҽптҽ директор булып Фаезов
Мҽгъсҥм эшлҽгҽн. Аның заманында мҽктҽп хуҗалыгы бик
нык ҥскҽн. Мҽктҽпнең узенең ярдҽмче хуҗалыгы, ягъни
чҽчҥлек җире, яшелчҽ бакчасы, сыерлары, куяннары,
мастерское булдырылган. Аларда җҿй айларында эшлҽр
ҿчен укучылар бригадасы оештырылган.
Бу елларда укытучылар саны 12-гҽ җиткҽн. Шушы
елларда мҽктҽпкҽ яшь кенҽ.бер кыз - Бҽзҽкҽ килене
Вҽлиҽхмҽтова Оркыя килгҽн.

1933-1934 елларда кҿндезге 5-сыйныф ачылган. Шул
кҿннҽн алып Бҽзҽкҽ58мҽктҽбе жидееллыкка ҽйлҽнгҽн. Бу
елларда мҽктҽп директоры булып Тукиев (исемен
хҽтерлҽҥче юк.-автордан), Зҽйнуллин Фҽрди, укытучылар
Вҽлиҽхмҽтова Оркыя, Садыйфов Гата, Садыйфова
Гҿлсем, Шакирова Хҽйрия, Акманаев Габдрахман,
Камалиева Фҽйрҥзҽ, Ганиева Зҽйтҥнҽ, Камалов Хҽмит
һҽм Камалова Фатыйма (кҥренекле татар язучысы
Барлас Камаловның ҽтисе белҽн ҽнисе), композитор
Марс Макаровның ҽтисе Макаров (исемен хҽтерлҽҥче юк.
- автордан) һҽм башкалар эшлҽгҽннҽр. Бу елларда
мҽктҽп берничҽ урында урнашкан булган. Мҽктҽп
яшендҽге балалар барысы да укуга тартылып беткҽн.
Укучылар саны 500-600-гҽ җиткҽн. Бҽзҽкҽгҽ килеп 4-7
сыйныфларда Сҽйтҽк, Татар Тҽкҽше, Мари Тҽкҽш
балалары да укыган.
1937-1938 уку елында Бҽзҽкҽ мҽктҽбендҽ 8- сыйныф
ачылган. Шул кҿннҽн башлап ул урта мҽктҽп булып
исҽплҽнҽ башлаган. Урта мҽктҽп директоры булып
Мҽрданов Габдрахман билгелҽнгҽн. 1935-1939 елларда
югарыда атап ҥтелгҽн укытучылардан башка мҽктҽптҽ
Аюпов Гҽли, Гайнуллина Гҿлсем, Ҽхмҽтова Фатыйма,
Белов Сергей, Зиннурова Сания, Садыйков Фҽтхи һҽм
башкалар эшлҽгҽн.
1936 елда мҽктҽптҽ комсомол оешмасы оештырылган.
Чҿнки бу вакытта мҽктҽптҽ комсомол укытучы яшьлҽр
эшли башлаган, алар укучыларны комсомол сафларына
тартканнар. Пионер оешмасын мҽктҽптҽ оештырып
җибҽрҥче укытучы Ҽгьлҽмова Наилҽ булган. Тик оешма
ҿзлексез эшли алмаган. Бары тик 1931 елда
Вҽлиҽхмҽтова Оркыя пионер оешмасын яңадан
оештыргач кына яшь ленинчылар саны арткан һҽм
мҽктҽптҽ кҥңелле пионер эшлҽре оештырыла башлаган.
Пионерлар саны арткач мҽктҽпкҽ махсус ҿлкҽн вожатый
булып Ҽхмҽтшин Харис (Тойма авылыннан) килгҽн.
Аннан соң пионер оешмасы белҽн Мҿхҽммҽтдинов Шҽех
(Псҽй авылыннан), Бҽдретдинова Ҽминҽ җитҽкчелек
иткҽннҽр.
Бу вакытларда укытучылар барысы да махсус урта
белем белҽн яки 7 сыйныфны тҽмамлаганнан соң

берничҽ айлык укытучылар курслары гына тҽмамлаган
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булган. Урта мҽктҽптҽ
укыту ҿчен югары белемле
укытучылар кирҽк була башлаган. 1939-1940 елларда
мҽктҽптҽ югары белемле, аерым' фҽннҽр буенча кҿчле
укытучылар Мҿхҽмҽдиев Нҽкый һҿм Гыйльфанов
Габделхҽй математика, Федорова Дарья химия, биология
укыта башлаганнар.
1940
елда Бҽзҽкҽ урта мҽктҽбе беренче
чыгарылыш ясаган. Бу тантаналы кичҽдҽ ҿлгергҽнлек
аттестаты алучылар арасында мҽктҽбебездҽ соңырак куп
еллар укытучы булып эшлҽгҽн Аюпова Гаян, Кҿлҽчева
Мҽрьям, Бҽдретдинова Ҽминҽ булганнар.
1941
елны башланып киткҽн Бҿек Ватан сугышы
нҽтиҗҽсендҽ Бҽзҽкҽ мҽктҽбе яңадан 7-еллыкка
ҽверелгҽн. Кҥп кенҽ укытучылар сугышка китҥгҽ
карамастан авыр елларда мҽктҽп коллективы Аюпов
Гҽли, Гайнуллина Гҿлсем, Вҽлиҽхмҽтова Оркыя
җитҽкчелегендҽ балаларга белем һҽм тҽрбия бирҥ эшен
дҽвам иткҽн. Бу елларда мҽктҽп директорлары булып
Усманов Хҽлил, аннан соң Ҽхмҽтов Гайнан эшлҽгҽннҽр.
Сугыштан соңгы елларда укучылар, укытучылар
бергҽлҽп мҽктҽп хуҗалыгын торгызу ҿчен байтак кына эш
башкарганнар. МҼктҽп кырында зур гына тҽҗрибҽ
участогы барлыкка килгҽн. Укытучылар коллективы зур
энтузиазм белҽн эшли башлаган. Ҥз белемнҽрен кҥтҿру
максаты белҽн кҥбесе читтҽн торып укыган. Тиздҽн
мҽктҽптҽ югары белемле укытучылар саны арткан.
Укытучылар аерым фҽннҽр буенча укыта башлаганнар:
Гыйльфанов Габделхай - математикадан, Кҿлҽчев Фоат физикадан, Аюпова Гаян -тарихтан, Хҿснетдинов
Фҽйзелхак - немец теленнҽн, Тҿхвҽтуллин Ҽхҽт географиядҽн, Галимуллина Мҽҥлидҽ - биологиядҽн,
Бҽшаров

... 62 Рҽшит һҽм Ҽхмҽтова Мансура - рус теленнҽн,
Салихова Фирая - химиядҽн, Мҿхҽммҽтдинова Мҿсхудҿ ана теленнҽн, Аликин Нурулла - рҽсем, ж,ыр,
физкультурадан һ.б. Сугыштан соңгы елларда Бҽзҽкҽ
урта мҽктҽбе укытучылар коллективы бердҽм, дҽртле,
кҿчле бер гаилҽ булып яшҽгҽн. Ул балаларга белемтҿрбия биреп кенҽ чиклҽнмҽгҽн, халык арасында
агитация-пропаганда эшлҽре алып баруда, авыл
халкына мҽдҽни хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ аеруча актив эшлҽгҽн.
Лҽкин Бҽзҽкҽдҽ ҽле укыту тҿрле урыннардагы
биналарда алып барылган. 1944 елда мҽктҽптҽ яңадан
ике 8- сыйныф ачылган. Мҽктҽп яңадан урта мҽктҽп
булып киткҽн. Укучылар кҥп булганлыктан, укулар ҿч
сменда алып барылган. Фҽйзелхак Хҿснетдинов
истҽлегеннҽн:
«Минем бҥгенгедҽй
хҽтеремдҽ ҽле: кичлҽрен укулар керосин лампалары
астында алып барыла иде. Лампалардан сҿрем чыга
иде. Тҽнҽфестҽ укытучылар укучылар борыннарына
утырган сҿремне чистарталар иде. Ҽ шулай да уку- укыту
барды. 1956-нчы елда мҽктҽп директоры Гыймадиев
Муллый булган
вакытта мҽктҽпкҽ
электродвижок кайтарылды.
Шуннан башлап
электродвижок лампочкасы
астында укыта
башладык. Шушы елны мҽктҽпкҽ беренче «Киев»
маркалы киноаппарат кайтты. Электродвижокны кҿйлҽҥ,
кино кҥрсҽтҥ эшлҽрен Кҿлҽчев Фоат алып барды. 1959
елда без электр энергиясен кҿчле кҿчҽнешле линиядҽн
ала башладык».
1958 елда авылның тарихында кара кҿн булып кергҽн
вакыйга булган. Июль аеның караңгы бер тҿнендҽ тҥбҽн
очтагы коммунистлар тарафыннан йозак белҽн
биклҽнгҽн, халык сукмагы ҿзелгҽн мҽчетнең манарасын
кисеп аударганнар. Иртҽн йҿзлҽренҽ кайгы сарган
кешелҽр ауган манара янына ж,ыелганнар. Болында
печҽн чабучы ирлҽр атларга атланып авылга кайтканнар.
Халык кҥңеле кителгҽн, кҥзлҽрдҽн яшь аккан, бҽгырьлҽр
ҿзгҽлҽнгҽн. Манарадагы оялары тузган, балаларын
җуйган кҥгҽрченнҽр атна буе мҽчет ҿстендҽ очып
йҿргҽннҽр. Авыл женаза чыккан йорт кебек моңаеп,

мескенлҽнеп калган.
Ҽй манара, синең 61
аең бик ерактан ялтырый,
Ҽй манара, син ауганда җирдҽ адҽм калтырый.
Ҽй манара, сине инде фасик бҽндҽлҽр кисте,
Ҽй манара, бҽхил бул дип, кыйбладан җиллҽр исте, дип Бҽзҽкҽ халкы бу турыда бҽет тҽ чыгарган.
1958-1959 елларда мҽктҽп директоры булып Галиев
Муллаян эшлҽгҽн чорда коллектив алдына мҽктҽпкҽ
Псҽй, Турай авылларыннан укучылар килҥ сҽбҽпле укыту
бҥлмҽлҽре
җитмҽу
һҿм
интернат
кирҽклеге
проблемалары килеп баскан. 1961 елда аның
инициативасы белҽн яңа мҽктҽп тҿзелҽ башлаган. Аны
колхоз 5 ел дҽвамында тҿзегҽн. Галиев Муллаян
киткҽннҽн соң мҽктҽп директоры Гыйльмуллин Камиль
бу эшне дҽвам иткҽн. Гомумҽн, ул директор булган
дҽвердҽ кҥп кенҽ яңалыклар барлыкка килгҽн. Аның тҿп
сыйфаты - мҽктҽп коллективын туплау. Мҽктҽптҽ кҿчле
һҽм кызыклы экспериментлар ҥткҽрелгҽн, педагогика
фҽне
яңалыкларын
Бҽзҽкҽ
укытучылары
шҽһҽр
укытучыларына караганда да тизрҽк мҽктҽп тормышына
керткҽннҽр, республика һҽм район кҥлҽмендҽҥткҽрелгҽн
фҽнни-практик
конференциялҽрдҽ
актив
катнашканнар.
Мҽктҽп
хуҗалыгы нык ҥскҽн. Мҽктҽп хуҗалык мҿдире
Мҿхҽмҽтдинов Минҽхмҽт тҽ хуҗалыкны ныгытуда зур
эшлҽр башкарган. Мҽктҽп янында 70 кешелек интернат
барлыкка
килгҽн.
1967 елның
13 октябрендҽ
Татарстанның
атказанган укытучысы Гыйльфанов Габделхҽй директор
булган чорда мҽктҽпнең хҽзерге бинасы ачылган. Укытутҽрбия эшлҽрен камиллҽштерҥ ҿчен яңа шартлар
тудырылган. Тик шулай да башлангыч сыйныфлар тҥбҽн
очтагы элеккеге мҽчет бинасында калганнар. Яңа
мҽктҽптҽ укыту ике сменада алып
барылган. 1968 елда мҽктҽптҽ директор булып
Татарстанның атказанган укытучысы Бҽшаров Рҽшит
эшли башлаган. Ул Гыйльфанов Габделхҽй ҥрнҽгендҽ
мҽктҽптҽ эстетик тҽрбия бирҥгҽ зур ҽһҽмият биргҽн. Ул
мҽктҽп бинасын зурайту ҿстендҽ югары органнар

алдында кҥп эшлҽр алып барган. Ниһаять 1969 елда
62 кадҽр ҿстҽмҽ бина тҿзергҽ рҿхсҽт
мҽктҽпкҽ тагын элекке
ителгҽн. Лҽкин 1971 елда мҽктҽпкҽ зур кайгы килгҽн - рус
телен укытуны тҽмам юлга салган, республиканың
кҥренекле галим укытучысы, методисты, армас-талмас
тынгысыз Рҽшит Бҽшаров вафат булган. Лҽкин Бҽзҽкҽ
мҽктҽбе укытучылар коллективы бу югалтудан каушап
калмаска, ҥз эшен тҥбҽн тҿшермҽскҽ карар кылган.
Директор булып яңадан Гыйльфанов Габделхҽй, аның
урынбасарлары итеп Кҿлҽчев Фоат һҽм Ибҽтуллина
Шҽмсия билгелҽнгҽннҽр. Ул вакытта мҽктҽп коллективы
нык, эшчҽн, дус, бердҽм булып формалашкан булган
инде. Татарстанның атказанган укытучысы Мҽхмҥтова
Наҗия, кандидатлык диссертациясе ҿстендҽ эшлҽуче
Ҽхмҽтова Мансура, Аюпова Гаян, Бҽдертдинова Ҽминҽ,
Хҿснетдинов Фҽйзелхак һҽм аның тормыш иптҽше
Галиева Зҽйтҥнҽ, Роза Кҽлимуллина, Гыйльфанов
Габделхҽйнең
тормыш
иптҽше
Галимуллина
Мҽулидҽ.Салихова Фирая, Тҿхвҽтуллин Ҽхҽт һҽм аның
тормыш иптҽше Мҿхҽмҽтдинова Мҽсхҥдҽ, бертуган
Кҿлҽчевлар:
Кҿлҽчев Фоат һҽм аның
тормыш иптҽше Таҗетдинова Мҽҥлидҽ, Кҿлҽчева
Мҽрьям, Кҿлҽчев Тҽгъзим һҽм Гатауллина Мҽэлҥфҽ,
Таҗиев
Мулланур,
Аликин
Нурулла,
ҿлкҽн
пионервожатые Ҽдия Ибраева һ.б. армый-талмый чын
кҥңелдҽн эшкҽ бирелеп Бҽзҽкҽ балаларын укыткантҽрбиялҽгҽн. Алар укытып чыгарган укучылар арасында
галимнҽр, укытучылар, колхоз председательлҽре,
инженерлар, тҿрле ҿлкҽлҽрдҽ эшлҽҥче белгечлҽр ҥсеп
чыктылар.
Бҽзҽкҽ
мҽктҽбен
тҽмамлаган
авылдашларыбыз Мҽскҽҥ, Ленинград,
Казан, Уфа, Алабуга шҽһҽрлҽрендҽге югары уку
йортларына ел саен кҥп керҽлҽр иде. Мҽктҽп
республикада алдынгы тҽҗрибҽ мҽктҽбе булып
исҽплҽнде. Мҽскҿҥдҿнме, Казаннанмы нинди генҽ
комиссия килмҽсен, район җитҽкчелҽре тикшерҥчелҽрне
иң беренче итеп Бҽзҽкҽ мҽктҽбенҽ алып килҽлҽр иде. Ҽ
район укытучылары ҿчен кҥпме ачык дҽреслҽр, тҽрбия
чаралары, /методик киңҽшмҽлҽр ҥткҽрелде! Район

мҽктҽплҽре арасында оештырылган (Менделеевск
63 дҽ кертеп) ҥзешчҽн сҽнгать
шҽһҽре мҽктҽплҽрен
смотрларында ел саен Бҽзҽкҽ укучылары беренче
урынны алалар иде. Спорт ярышларында, тҿрле фҽннҽр
буенча республика һҽм район кҥлҽмендҽ ҥткҽрелгҽн
олимпиадаларда
бҽзҽкҿлелҽр
призлы
урыннарга
ирешҽлҽр иде. Ҽдия Ибраева гомере буе җитҽклҽгҽн
пионер оешмасы район кҥлҽмендҽ Бҿтенсоюз пионерлар
Маршы, бишьеллыклары ярышында гел беренче урында
булды. Мҽктҽпнең комсомол оешмасы шулай ук кҿчле
оешмалардан исҽплҽнде, яшьлҽр белҽн гел рҽттҽн
Ибҽтуллина Шҽмсияне кҥрергҽ була иде.
Соңырак
мҽктҽпкҽ
Алабуга
дҽҥлҽт
педагогия
институтын тҽмамлап кҿчле яшь укытучылар килде:
Гыйльфанов
Зиннур,
Низаметдинова
Мҽрьям,
Гҿбҽйдуллина Галия, Гыймазетдинова Рҽмзия, Сабитова
Роза, Мҽхмутова Ҽнисҽ, Нҿсифуллин Фҽрит, Гимазов
Дамир.Таҗиев Сҽлҽхетдин, Сабитов Мҿхҽмҽтнур һ.б.
Кҥп еллар дҽверендҽ мҽктҽп директоры булып
Гыйльфанов Зиннур, Сабитов Мҿхҽмҽтнур, Гимазов
Дамир эшлҽделҽр. Тҽрбия эшлҽрен мҽктҽптҽ оста итеп
оештыручы директор урынбасары Гимазова Шҽмсия
районда берҥзе «СССРның мҽгҽриф отличнигы»
исеменҽ лаек булды. Бҥгенге кҿндҽ мҽктҽпне
Зиннҽтуллин Наиль җитҽкли. Мҽктҽп коллективы яшҽрде
дисҽк тҽ була. Лҽкин элеккеге матур традициялҽр бҥген
дҽ укытучылар коллективында дҽвам итҽ. Хҽзерге кҿндҽ
мҽктҽптҽ 120 бала белем ала.
Бу урында Бҽзҽкҽ урта мҽктҽбен алтын һҽм кҿмеш
медальлҽргҽ тҽмамлаган укучыларны да атап ҥтҽргҽ
кирҽк дип уйлыйм. Менҽ алар: Нҽбиуллин Мансур Кҽрим
улы, Гимашев Мирзаһит Муллаян улы, Кҽшбиева Рҽмзия
Ҽхмҽтриза кызы, Аюпов Флюр Арслангҽли улы,
Нҽҗметдинова Данфира Сҽлҽхетдин кызы, Нҽсифуллин
Камиль Гҽрҽй улы, Кҿлимуллина Сҽлимҽ Мҿбҽрак кызы,
Гыйльфанов Рҽфис Габделхҽй улы, Мҿхҿмҽтҗанов
Зҿфҽр Гҽрҽй улы, Хҥҗҽхмҽтова Гҿлшат Фҽрҽхетдин
кызы, Аюпова Рҽвия Арслангҽли кызы, Бҽшаров Фҽрит
Рҽшит улы, Кҽлимуллин Рҽшит Хаҗиҽхмҽт улы, АюповаИлсҿяр Арслангҽли кызы, Минехаҗиева Раушания

Габделхак кызы, Бикмҿхҽмҽтова Илсҿяр Саетҗан кызы,
64 Зҽки кызы, Хуҗина Ҽлфирҽ
Гыйльфанова Резедҽ
Мҽхмҥт кызы, Салихов Ильсур Галиҽхмҽт улы,
Гыйльфанова Лилия Зҽки кызы, Кҽлимуллин Фҽрит
Муллҽхмҽт улы, Зиннҽтуллина Лҽйсҽн Җҽҥдҽт кызы,
Җамалетдинова Элмира Разит кызы, Сабитова Лилиана
Рафаиз кызы һ.б.
Авылның мҽдҽни тормышында да зур ҥзгҽрешлҽр
булды. Авылда Мҽдҽният йорты җиткерелде. Аны
җиткерҥдҽ тҿзҥчелҽр җитҽкчесе Габдрахман Габденуров
кҥп кҿч куйды. Анда киң экранлы кинофильмнар
кҥрсҽтелҽ башлады. Кҥп еллар буе клуб мҿдире булып
Ҽхмҽтҗанова Вҽгыйдҽ, китапханҽ мҿдире булып
Шакирова Накия эшлҽделҽр. Алар авылдашларыбызда
ҽдҽбияткҽ, ҥзешчҽн сҽнгатькҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥдҽ,
авылның мҽдҽни тормышын җанландыруда кҥп кҿч
куйдылар. Авылның киномеханиклары Гыйльфанов Зҽки
һҽм Бҽхтигҽрҽев Вҽгыйз дҽ авыл мҽдҽниятен ҥстерҥдҽ
кҥп ҿлеш кертте. 50-80 еллардагы авылның талантлы
ҥзешчҽн артистларын ҽйтеп китик: Ҽхмҽтжановлар
Вҽгыйдҽ һҽм Нургҽли, Нҽсифуллиннар Тҽскирҽ һҽм
Рҽвил,
Мҽхмҥтова Ҽнисҽ, Шагина Ҽнисҽ, Сабирова Накия,
Бҽшаров
Фҽрит,
Нҽжметдинов
Сҽетнур,
Бҿхтегҿрҽевалар Ҽлфинҽ һҽм Мҿнирҽ, Мҿхҽмҽтҗанова
Гҿлсинҽ, Шҽймарданова Гҿлфирҽ, Хҽбибуллина Сабира,
Гыйльфанов
Кҽҥсҽр,
Таҗиев
Сҽлҽхетдин,
Гыймазетдинова
Рҽмзия,
Сабитов
Мҿхҽмҽтнур,
Гимашевалар Мҽҥлия һҽм Рҽмзия, Ҽһлиева Гҿлфҽния,
Шҽймҿхҽмҽтова ' Рҽмзия, Хисаметдинов Хаҗиҽхмҽт,
Гыйззҽтуллиннар Ильяс һҽм Ильгиз, Ҽһлиева Илсҿяр,
Садриевлар Рҽмзия, Шҽмсия, Рҽвил һ.б.
БҼЗҼКҾНЕҢ ЙҾЗЕК КАШЛАРЫ
Фҽния Шакирова Алар гузҿл
кешелҽр

!

Авылымның табигате Яшҽр ҿчен кҿч
биргҽн.

Изге сулы чишмҽлҽре Кҥп
талантлар65
ҥстергҽн.
Һҽрчак иртҽн гҿрлҽп тора
Авылымның мҽктҽбе.
Тагын кҥпме талант бирер
Яшьлҽр бик кҥп бит ҽле.
Саный китсҽң исең китҽр Дҽрҽҗҽле
исемнҽр.
Уз һҿнҽренҽ лаѐклы Алар гҥзҽл
кешелҽр.
Авылның асыл заты
Мансура җыйнак гҽҥдҽле, кҥрер кҥзгҽ кырысрак, шул ук
вакытта бик мҿлаем ханым. Ул Алабуга районының
Бехтерев
исемендҽге
колхозның
рҽисе.
Республикабызда хуҗалык рҽисе булып эшлҽҥче ун
хатын-кыз арасында иң яше. Ул җитҽклҽгҽн хуҗалык
районда алдынгылардан санала.

,Ц
Хатын-кыз - кавемебезнең66
иң асыл заты, яшҽешебезнең
яме, бизҽге, нҽзакҽте, дибез. Ул узенең табигате буенча
гаилҽ учагының хуҗабикҿсе, мҽрхҽмҽтле ана булырга
тиеш, дибез. Тик безнең заманда хатын-кыз еш кына
узенең тҿп асылын югалта, эш аты, жҿмгыять ҽгьзасына
ҽверелҽ.
Мансура, бер яктан, гап-гади хатын-кыз заты. Икенче
яктан, гаять узенчҿлекле шҽхес. Чисталык - пҿхтҽлек,
тҽртип, уңайлык, матурлыкны ярата. Ялагайлыкка,
икейҿзлелеккҽ нҽфрҽтлҽнҽ, гаделлеккҽ, камиллеккҽ
омтыла. Иң мҿһиме - уз кешелҽренҽ, туган авылына
гашыйк. Ул ҥзен һич тҽ эш аты итеп санамый, эшеннҽн
зарланмый. Ул бердҽ уфтанмый, борчу-шатлыгын йҿзенҽ
чыгармый, беркемгҽ дҽ тавышын кутҿрми. Аның кул
астында эшлҽгҽн кешелҽр йҿзендҽ җитҽкчегҽ карата
ихтирам хислҽре генҽ чагылганын кҥрергҽ була.
Мансураның ҽнисе Миңнеҗамал апа, чал чҽчле, кызы
кебек мҿлаем йҿзле ханым. Хҽмҽт абый белҽн дҥрт кыз,
бер егет ҥстерделҽр алар. Бишесенҿ дҽ югары белем
бирделҽр. Мансур белҽн Миннур - табиблар, Мансура уртанчы кыз - авыл хуҗалыгы институтын тҽмамлады, ҽ
Гҿлфирҽ белҽн Илсҿярҽ - укытучылар. Татарстанда
мондый
гаилҽлҽр
бардыр,
ҽмма
Бҽзҽкҽдҽ
Сҽлимуллиннар кебек гаилҽ бер генҽ. Курҽсез,
Миннеҗамал апаның горурланырлыгы бар. Хҽер, аның
узе турында да китап язарга мҿмкин. Ул да унике хатынкыз белен бергҽ 1971 елда тракторчылар курсына укырга
китҽ. Бу вакытта ул биш бала анасы була. 1975 елда
алар арасыннан сигезе Мҽскҽҥгҽ, алдыңгылар слетына
бара. Бергҽ укыган хатыннар ҽкренлҽп бу авыр хезмҽтне
ташлый, Миңнеҗамал апа исҽ 63 яшенҽ кадҽр, тракторчы
булып эшли. «Мансурага елларның авыры, эшлҽрнең
саллысы тҿште инде, - ди ана борчылгандай. - Балан,
гҿлҗимеш җыю дисеңме, бала карау, печҽн чабу дисеңме
- барысы да элҽкте. Шуңа нык булып ускҽндер».
Тҥрдҽ
Миңнеҗамал
"присидҿтел"
кызына
узе
"присидател" булып утыра:
«Чҽчҥеңне
тҿгҽллҽдеңме? Култилҽдеңме? Ашлама керттеңме?
Печҽн ҿлҽштеңме? Уракка тҿштеңме?» «Нива»
• <*ч- .

машинасында Бҽзҽкҽгҽ юнҽлгҽндҽ Мансура ҽнисенең бу
сорауларына алдан67ҽзерлҽнеп кайта, аның борчылып
торганын белҽ ул. Ни дисҽң дҽ, ҽнисе районның алдынгы
механизаторы- булган кеше, атказанган колхозчы бит.
Аны коры сҥз белҽн гена ышандырып булмый.
Мансура Мҽскҿҥдҿ авыл хуҗалыгы хезмҿтчҽннҿренең
Бҿтенрҽсҿй киңҽшмҽсендҽ катнашкан рҽис. «Һҽркем
ҥзен борчыган проблемалар хакында сҿйлҽде, - ди ул. Аларның асылы авыл җире ҿчен уртак булып чыкты:
безгҽ, ипи, ит җитештерҥчегҽ булган караш. Авыл
хуҗалыгына ташламалы кредитлар бирҥ, техника алу
буенча файдалы килешҥлҽр тҿзҥ мҽсьҽлҽлҽре хҽл
ителсҽ, авыл җирендҽ эшлҽргҽ, авылны яшҽтергҽ һҿм
яшҽртергҽ мҿмкинлеклҽр артыр иде».
Мансура - замана җитҽкчесе. Кҥп сыйфатларының
нҽкъ менҽ эшлекле хатын-кызларга хас икҽнлеген кҥреп
сокланырсың. Кеше хакында аның эше буенча нҽтиҗҽ
ясый, шул ук вакытта башкалар фикеренҽ дҽ колак сала
белҽ. Узенҿ карата да талҽпчҽн дилҽр аның турында.
Кемдер ҿчен ул «ут хатын», «безнең Хҽмҿтовна» булса,
кайбер олы яшьтҿгелҿр аның янына киңҽшергҽ,
серлҽшергҽ килҽлҽр. «Рҽислек һҿнҽр тугел, ул җаваплылык», - ди ҥзе Мансура.
Мансура исеме гарҽпчҽ «җиңҥче хатын-кыз» дигҽн
мҽгънҽне аңлата икҽн. Иншалла, безнең Мансурабыз да
бу исемгҽ лаек зат булып яшҽр.
(М.Сҽлимуллина турында очерк Г.Сҿрварова мҽкалҽсе
нигезендҽ тҿзелде).
Туган якның китмҽс кошы
Бҽзҽкҽнең ҥзҽк урамында, авылның урта бер жиренде
гади генҽ бер йорт бар. Албакчада ҥсеп утыручы милҽш
агачы ҥтеп баручыларны моңсу гына каршы ала,
яфракларын шыбырдатып озатып кала. Бу йортта 1944
елның 11 декабрендҽ авылыбызның иң нечкҽ кҥңелле,
хислҽргҽ, моңга бай кешесе шагыйрь Марсель
Гыймазетдинов туган. Ҽтисе Гыйльфан абый - колхоз
рҽисе, ҽнисе Газдҽ апа йорт хуҗабикҽсе булган.
Мҽктҽптҽ беренче сыйныфтан ук Марсель ҥзен тырыш,
зиһенле, фҽннҽрне җиңел ҥзлҽштерҥче, чаңгыда иң тиз

йҿрҥче итеп таныткан. Ҥзенең бик хҽрҽкҽтчҽн, туры һҽм
68 белҽн иптҽшлҽреннҽн аерылып
ҥткен сҥзле булуы
торган. Ҿлкҽн сыйныфларда комсомол комитетында
җаваплы эшлҽр башкарган. Бҽзҽкҽ мҽктҽбен тҽмамлагач,
Алабуга педагогия институтында татар филологиясе
факультетында укыган. Армиядҽ хезмҽт итеп кайткач, ҥз
белгечлеге буенча Тойгуҗа авылы мҽктҽбендҽ укыткан.
Аннан соң Ык Тамагында мҽктҽп директоры булып
эшлҽгҽн. Шул елларда гаилҽ корып жибҽргҽн. Тихоново
авылында, Менделеевск шҽһҽренең махсус мҽктҽп интернатында директор булып эшлҽгҽн. Укыту- тҿрбия
эшлҽре Марсельгҽ бик ошаса да, аның кҥңеле тагын да
җанлырак һҽм җитдирҽк эшкҽ тартылган. «Тойма»
совхозы партия оешмасы секретаре, 543 тҽзҥ-монтаж
поезды начальнигы урынбасары, «Батыр кул» колхозы
партия оешмасы секретаре, Тукай исемендҽге колхоз
рҽисе...
Марсель Гыймазетдинов республикабызда колхоз
рҽисе булып кына тҥгел, ҽ шагыйрь, берничҽ китап
авторы булып та танылган шҽхес. Беренче шигырьлҽрен
ул 5 сыйныфта укыганда ук яза башлаган, район
газетасында бастырган. Беренче китабы «Аккош канат
кагына», икенчесе «Яшҽҥ мҽгънҽсе» дип атала. 1992
елда аның «Язлардан алалмыйм кҥземне» исемле
китабы, 1994 елда «Син мине белмисең» шигырьлҽр
җыентыгы дҿнья
кҥрҽлҽр. Аның шигырьлҽре туган якка, туган авылга,
авылдашларга, якташларга багышланган. Ул авыл
кешесенҽ- игенчегҽ дан җырлый. Җырлый дигҽннҽн,
аның бик кҥп шигырьлҽренҽ тҿрле композиторлар
тарафыннан матур-матур кҿйлҽр язылды. Луиза БатырБолгари, Зҿфҽр Хҽйретдинов, Ильгиз Закиров һҽм башка
композиторлар Марсельнең. иҗади дуслары булалар.
Аның
җырларын , Зҿһрҽ
Шҽрифуллина, Резиде Шҽрҽфиева, Габдельфҿт Сафин,
Салават Фҽтхетдинов, Рамиль Миндияр, Зҽйнҽп
Фҿрхетдинова шикелле популяр җырчылар башкаралар.
«Туган авылыбыз Бҽзҽкҽ» шигыренҽ композитор
Владимир Мироваев җыр иҗат итте.
Татарстан радиосыннан ясаган бер чыгышында
Марсель Гыймазетдинов ҥзенең иҗаты турында фикер

йҿртеп болай дигҽн иде:
69 районында колхоз рҽисе булып
- Мин Менделеевск
эшлим. Билгеле инде, ярты гомерем басу-кырларда ҥтте.
Яз уянып кына килгҽн бер мҽлдҽме, яисҽ җҽйге иртҽкичлҽрдҽме, йҽ булмаса кҿзгҽ кергҽчме - кырлар тҥренҽ
карап уйланып торасың да, ирексездҽн кҥңелгҽ шатлык
хислҽре тула һҽм ҥзең дҽ сизмҽстҽн: »Матур бу дҿнья!»дип куясың. Мондый чакларда тормышның вак-тҿяк
мҽшҽкатьлҽре онытылып китҽ, иркен сулыш белҽн яшисе
килҽ башлый: Һҽм мин уй-хислҽремне, кодрҽтемнҽн
килгҽнчҽ, кҽгазьгҽ тҿшереп барырга тырышам».
...Гомерен басу-кырларга багышлаган шагыйрьнең
җырларына ҽле башаклар шавы, тургайлар моңы килеп
кушыла («чыксам ҽгҽр иркен басуларга, тургай моңы
чыңлый колакта»), анда «буразналар кояш назлавыннан
кара икмҽк кебек кҥперҽ»; кырларда аның «йҿрҽккҽе
бҽйгедҽге аттай җилкенҽ» башлый. Ул тормышның тҽмен
белеп яшҽде, ул оптимист иде. Кыскасы, ҥз
шигырьлҽрендҽ Марсель игенчегҽ, туган авылына, туган
ягына мҽдхия җырлады:
Саулармы сез, туган як кырлары!..
Кайтам сезгҽ, кайтам кайгысыз...
Изге җирсез - туган яктан башка Яши
ала, ҽйтче, кайсыгыз?!
Исҽнмесез, яшел тугайларым,
Атлар кҿткҽн иркен болыннар?
Һаман сездҽ балачактагыдай,
Чабып йҿри икҽн колыннар.
Ии хҽллҽрдҽ, авыл агайлары,
Исҽнмесез, ҽби-апалар.
Туып-ускҽн җирен ташлаганнар
Саргаешып кире кайталар.
Саулармысез, туган-тумачалар!
Исҽнмесез, курше-кҥлҽннҽр.
Туган якларына ашкындылар Чит
җирлҽрдҽ яшҽп ҥлгҽннҽр.
Ҽ мин кайтам, нык-нык басып кайтам,
Сине сагынып, яшьли торган җир.
Син гомергҽ яшҽ, анам кебек,
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Марсель
Гыймазетдинов
кҥренекле
жҽмҿгать
эшлеклесе дҽ булды. Аның җҽмҽгать эшлҽрен санап
бетереп булмас: Менделеевск районының милли
мҽҗлесе рҽисе, драма халык театры артисты,
Бҿтендҿнья татар конгрессы делегаты, Менделеевск
районында
«Ядкарь»
исемле
ҽдҽби-музыкаль
берлҽшмҽгҽ
нигез
салучы,
җырчы
Вафира
Гыйззҽтуллина белҽн бергҽ тҿрле кичҽлҽр, бҽйрҽмнҽр,
уеннар оештыручы һҽм башкалар ...
«Туган җирнең китмҽс җырчы кошы» булып, җирдҽ яз
ясап яшисе иде дҽ бит, тик рҽхимсез улем Марсель
Гыймазетдиновны 1993 елда арабыздан алып китте. Ҥзе
ҥлсҽ дҽ, җырлары, шигырьлҽре яши аның:
Яшҽсҽгез җирдҽ озак еллар,
Яшҽҥ дҽрте ҿстҽп халкыма,
Шигырьлҽрем, бар йҿрҽк җылысын
Бирҽм сезгҽ халкым хакына.
(Марсель Гыймазетдинов турында очерк Наис Гамбҽр,
Рҽмзия
Мҿхетдинова
туплаган
материаллардан
файдаланып язылды)
Гыйлембҽшҿрнекелҽрнең берсе
Авыл тарихы турында бҽян иткҽндҽ без сезне
Гыйлембҿшҽрнекелҿрнең
берничҽсе
белҽн
таныштырдык инде. Ҽ хҽзер Татарстанның атказанган
укытучысы Рҽшит Госман улы Бҽшаров белҽн якыннан
танышып ҥтик.
Рҽшит абый кечкенҽдҽн белемга омтылучан, яңалык
белҽн кызыксынучан булып ускҿн. Туганнары арасында
башлы, тапкыр, ҿлгер булуы белҽн аерылып торган.
Мҽктҽптҽ укыганда ук ул актив эзлҽнҥче, ялкынлы
пропагандист булган.
Алабуга
шҽһҽрендҽ
педагогия
училищесены
тҽмамлап, авылга кайтып рус теле һҽм ҽдҽбияты
укытучысы булып эшли башлаган. Рус телен ҥзе яхшы
белҥче, аның проблемалары белҽн кызыксынучы Рҽшит
Госман улы ҽлбҽттҽ укучыларда рус халык мҽдҽниятенҽ
мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥдҽ зур уңышларга ирешкҽн. Шуңа

кҥрҽ ул район методик берлҽшмҽсенең иң актив,
педагогик тҽҗрибҽне71ҿйрҽнеп таратучы булган. Мҽктҽптҽ
рус телен укыту ҿлкҽсендҽ эксперименталь эшлҽр
ҥткҽргҽн.
Рҽшит Бҽшаров Татарстан һҽм Рҽсҽй кҥлҽмендҽ
ҥткҽрелгҽн
педагогик
укуларда,
фҿнни-практик
конференциялҽрдҽ докладлар белҽн чыгыш ясаган.
Аның татар мҽктҽплҽрендҽ русча дҿрес сҿйлҽшҥ
кҥнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтҥ, дҽреслҽрдҽ яңа методик
алымнар куллану, диалог сҿйлҽмнең белем бирҥдҽ һҽм
балаларны тҽрбиялҽҥдҽ роле ише проблемалар буенча
фҽнни
мҽкалҽлҽре
китапларда,
газеталарда
бастырылган. Анын тарафыннан дҽреслҽр ҿчен кҥп һҽм
тҿрле дидактик материаллар хҽзерлҽнгҽн. Мҽскҽҥ
галимнҽре аның фҽнни-теоретик һҽм методик уңышларын кҥреп аспирантурага укырга керерга
тҽкъдим иткҽннҽр, Рҽшит Госман улы читтҽн торып
Алабуга
педагогия
институтының
филология
факультетын
тҽмамлаган.
1966 елда аңа
«Татарстанның
атказанган
укытучысы» дигҽн
мактаулы исем бирелгҽн.
Рҽшит абый кҥп еллар мҽктҽп директоры һҽм аның
урынбасары Вазыйфаларын
ҥтҽгҽн. Ул җитҽкче
булган вакыт - мҽктҽптҽ демократик ҥзгҽртҥлҽр,
балаларны эстетик тҽрбиялҽҥдҽ борылыш ясаган чор. Ҽ
ҥткҽргҽн дҽреслҽрен анын укучылары ҽле хҽзер дҽ
сагынып искҽ алалар. Һҽр укучыны шҽхес итеп карап,
аның белҽн киңҽшеп эш итҽ иде яраткан укытучыбыз.
Миңа ул мҽктҽптҽ директор булган чорда укырга туры
килде.
Комсомол секретаре
вазифаларын ҥтҽгҽндҽ мин аның ярдҽмен һҽрвакыт
тойдым. Ул комсомолецларга ышана, проблемаларны
чишу
юлларын
ҥзебезгҽ
сайлап
алырга,
ҥз
мҿмкинлеклҽребезгҽ ышанырга булыша иде.
Рҽшит Госман улы - авылда пропаганда-агитация
эшлҽрендҽ актив катнашкан укытучы. Колхоз радиосы
буенча аның җитҽкчелегендҽ тапшырулар хҽзерлҽп
ҥткҽрелгҽн. Бҽзҽкҽ артистларын җыеп Казан радиосы

ҿчен тапшыру хҽзерлҽгҽн. Ул колхоз тормышына
72 бурычы» исемле 3 пҽрдҽдҽн
багышланган «Вҿждан
торган пьеса авторы, клуб сҽхнҽлҽрендҽ кҥп рольлҽрне
ҥзе оста итеп башкарган.
Бҽшаровлар гаилҽсе кҥплҽргҽ ҥрнҽк, тату, бердҽм
булып яшҽде һҽм яши. Фирая апа - алдынгы химия
укытучысы, сабыр холыклы, гади һҽм ачык кҥңелле
хатын. Зур улы Фҽрит югары белемле белгеч, дҽҥлҽт һҽм
җҽмҽгать оешмалары җитҽкчесе, ул һҽм энесе Халит
тату гаилҽ башлыклары. Раушания да Бҽшаровлар
фамилиясенҽ тап тҿшерми яши.
Рҽшит абыйның килҽчҽккҽ планнары зур иде, тик
аларны башкарырга аңа язмады. Явыз чир аны
арабыздан алып китте. Планнарын аның кул астында
ҥсеп, педагог булып эшлҽҥче укучылары дҽвам итҽ...
Бертуган Гыймадиевлар
Хҽмҽт абый Гыймадиев гомер буе сату эшендҽ
эшлҽгҽн. Тормыш иптҽше Гҿлсем апа белҽн бер кыз,
дҥрт малай ҥстергҽн.Балаларына тҿпле -белем, хезмҽт
кҥнекмҽлҽре бирергҽ, аларны кеше ^итҽргҽ тырышкан.
Кызы Мансура ҽтисе янында сатучы эшенҽ ҿйрҽнеп,
башта сатучы, аннан соң сельпода җитҽкче һҽм кҥп
еллар авыл советы рҽисе булып эшлҽде.
Зур уллары Рҽвил яшьтҽн ҥк хҽрби кеше булу турында
хыялланган. Мҽктҽптҽн соң Мҽскҽҥдҽ хҽрби училище
бетергҽн, армия сафларында хезмҽт иткҽн. Шуннан
бирле ул Мҽскҽҥдҽ яши. Бҥгенге кҿндҽ без аны
полковник дип белҽбез.
Ҽнвҽр Хҽмҽт улы югары белем алганнан соң Казан
шҽһҽре электр челтҽренең баш энергетигы булып
эшлҽде, тик яман чир аны безнең арабыздан алып китте..
Миннезҿфҽр исҽ мҽктҽп бетергҽч, Менделеевск
райпосында башта грузчик булып, аннан соң шофер
булып эшли башлаган. 1968 елда Васильевода
автомобильлҽр техникумын тҽмамлаган һҽм кҥп еллар
шушы ҿлкҽдҽ җитҽкче Вазыйфаларын ҥтҽгҽн. Менҽ ничҽ
ел инде Минезҿфҽр Хҽмҽт улы - Менделеевск
шҽһҽренең АТП директоры. Аның кул астында 150-лҽп

кеше эшли. АТП шҽһҽр буенча һҿм шҽһҽрара
маршрутлар буенча73пассажирлар ташый. Айдан айга,
елдан елга предприятие ҥз планын намус белҽн һҽм
вакытында ҥти. Монда җитҽкченең зур ҿлеше бар. Ул ҥз
кадрларына карата игътибарлык, ҽдҽплелек, зирҽклек
кҥрсҽтҽ, шуңа кҥрҽ дҽ аны коллектив нык ихтирам итҽ.
Миннезҿфҽр Гыймадиев буш вакытларында сҽнгать
белҽн кызыксына, шигырьлҽр яза, ҥзешчҽн шагыйрь- лэр
һҽм композиторлар белҽн дус. Берничҽ шигыренҽ кҿй дҽ
язылды. Шулар арасында - Бҽзҽкҽгҽ багышланган
«Баллы чишмҽ» җыры. Гаилҽдҽ игътибарлы ир һҽм ата.
Улы Айдар Карпов исемендҽге химия заводында эшли.
Кызы Алсу балалар тудыру йортында эшли һҽм Алабуга
педагогия институтының биология факультетында читтҽн
торып укый.
Мҿнҽвир Хҽмҽт улы Яр Чаллыда кҥп еллар Алтынбаев
белҽн рҽттҽн виңе-мэр булып эшлҽде, хҽзер ул шул ук
шҽһҽрдҽ
«Трестподряд»
оешмасының
генераль
директоры.
Аның энесе Мансур берничҽ ел буенча Алабуга
районында «Власть Советов» колхозы рҽисе булып
эшлҽде. Ул эшлҽгҽн дҽвердҽ колхоз арттагылар
рҽтеннҽн алдынгылар рҽтенҽ кҥчте. Аннан соң
Менделеевск районының «Татарстан» колхозы рҽисе
булды.
Тҿпчек Рҽшит Менделеевск шҽһҽрендҽ яши һҽм
ЖКОда бригадир булып эшли.
( Гимадиевлар турында язганда Фатыхов Нҽҗипнең
«Бондюжцы Татарстана» дигҽн китабыннан очерклар
кулланылды).
Мҽңгелек яшь Ҽдия
Татарстанда аннан башка гомере буе пионерлар белҽн
эшлҽгҽн кеше юктыр. Кызыл пионер галстугы бик килешҽ
иде Ҽдия апага. Ул ҥзенең һҽрвакыт бҽхетле елмаюы,
шат кҥңелле оптимист булуы, балалар кҥңелен кҥтҽрҽ
белҥе белҽн районның ҿлкҽн вожатыйлары арасында
аерылып торды. Ул җитҽклҽгҽн пионер дружинасы
районда һҽм республикада ҥзенең кҥркҽм эшлҽре белҽн

билгеле иде. Республикада Бҿтенсоюз пионер Маршы
буенча ҥткҽрелгҽн 74ярышларда, конкурсларда Бҽзҽкҽ
пионерларының
мактаулы
исемнҽргҽ,
беренче
урыннарга лаеклы булуы, ел саен ҥткҽрелгҽн ҥзешчҽн
сҽнгать смотрларында Бҽзҽкҽ мҽктҽбе укучылар
коллективының беренче урынны алуы - Ҽдия Сҽлим
кызының армый-талмый эшлҽҥ нҽтиҗҽсе. Балалар фермада ҥз кешелҽр, авыл колхозчылары алдында һҽм
кҥрше авылларда концерт куючылар, колхоз радиосы
буенча махсус чыгарылыш ясаучылар, кечкенҽлҽр ҿчен
курчак театры кҥрсҽтҥчелҽр. Авылның биючелҽре
барысы да беренче мҽртҽбҽ биергҽ Ҽдия апаларыннан
ҿйрҽнделҽр. Ул бию-җыр остасы гына тҥгел, матур һҽм
кызыклы итеп хикҽятлҽр, ҽкиятлҽр сҿйлҽуче һҿм сҽхнҽгҽ
оста итеп музыкаль-ҽдҽби композициялҽр куючы да иде.
Тынгысыз Ҽдия кичҽ балалар белҽн туристик походта
иде, бҥген район семинарында ҥз тҽҗрибҽсе белҽн
аралаша, ҽ иртҽгҽ пионер строе смотры ҥткҽрҽчҽк,
берсекҿнгҽ
аны
балалар
агитбригадасы
белҽн
терлекчелҽр кҿтҽ... Менҽ шулай кҿн саен тҽҗрибҽле
педагог, балалар комиссары укучылар тормышын
кызыклы һҽм файдалы итеп оештырырга тырыша иде.
Гаилҽдҽ дҽ Ҽдия Сҽлимовна яратучы хатын һҿм ана
булды. Тормыш иптҽше Гҽрҽй абый алдынгы нефтьче,
уллары Мансур һҽм Ралиф, кызлары Мансура һҽм
Гҥзҽлия Тҥбҽн Кама шҽһҽрендҽ бергҽлҽп дус, чын
туганнар булып яшилҽр.
Берничҽ йҿз пионер һҽм ҥзенең 4 баласына чын кеше
буларак гомере буе мҽхҽббҽтен, йҿрҽк җылысын бҥлҽк
итеп яшҽде Ҽдия Ибраева. Башкача булдыра алмас иде
ул...
Аның тҽэсире астында кҥп кенҽ авылдашларыбыз
пионер эшенең активистлары булдылар. Сҽлҽхетдин
Таҗиев - пионер эше буенча кандидат диссертациясе
яклады, ҥзе балалар оешмасы оештырды, җҽй
айларында пионер лагерларында эшлҽде, Мҿхҽммҽтнур
Сабитов - мҽктҽп директоры һҽм район мҽгариф бҥлеге
мҿдире буларак Бҽзҽкҽ һҽм Менделеевск районы
пионерлары дусты булды,
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ялга чыккач мҽктҽпнең
балалар оешмасын җитҽклҽде
һҽм җитҽкли, Гҿлсинҽ Мҿхҽмҽтҗанова- Кҽлимуллина
китапханҽ хезмҽткҽре буларак һҽрвакыт аеруча
игътибарны балалар белҽн эшлҽҥгҽ бирде, колхоз
комсомол оешмасы секретаре булып эшлҽде, Сҽетнур
Нҽҗметдинов - табиб булып эшлҽвенҽ карамастан
балалар белҽн эшкҽ тартылды, Мҿнирҽ БҽхтегҽрҽеваНҽҗметдинова - пионер- вожатые һҽм Алабуга тҿзелеш
трестында, училищеда комсомол оешмасы секретаре
булып эшлҽде, Фҽрит Бҽшаров - Татарстанда иң зур
булган Яр Чаллы шҽһҽр комсомол оешмасының беренче
секретаре булды. Санап китсҽң, аларның исемлеге йҿзгҽ
җитҽргҽ мҿмкин.
Ҽдия Ибраева - ВЛКСМ Ҥзҽк Комитеты, Бҿтенсоюз
пионер оешмасының Ҥзҽк Советы билгелҽре һҽм Почет
Грамоталары белҽн бҥлҽклҽнде. Ул - халык мҽгарифе
отличнигы.
Ҽдия Сҽлимовна 1999-нчы елда, кызганычка каршы
вафат булды. Тик ул башлаган эшлҽр, традициялҽр
лаеклы кулларда. Аның эше дҽвам итҽ. Ҽдия Ибраева
безнең кҥңеллҽрдҽ яшь кызлардай чибҽр, һҽрвакыт шат
йҿзле, мҿлаем, муенына кызыл галстук бҽйлҽгҽн ханым
булып мҽңгелек сакланачак...
Тату гаилҽ
Бҽзҽкҽ кешелҽре турында язганда Фҽйзелхак абый
Хҿснетдинов гаилҽсе турында язмасаң зур гонаһ булыр
иде. Авылдашларым белҽлҽр: ул ҥзе дҽ, аның тормыш
иптҽше Зҽйтҥнҽ апа да, балалары Тҽскирҽ, Кҽҥсҽр,
Зҿһрҽ, Фҽрит тҽ кешелҽргҽ ихтирамлы, эчкерсез, гади,
ярдҽмчел булулары белҽн аерылып торалар.
Мин ҥзем, Кҽҥсҽрнең якын дусты буларак, аларның
гаилҽсендҽ еш була идем, хҽзер дҽ, авылга кайтсам,
Фҽйзелхак абый - ачык йҿзе, камил җаны белҽн магнит
сыман ҥзенҽ тарта торган олугь Кеше янына ашыгам. Ул
беренчедҽн, минем немец телен укытучым. Институтка
укырга кергҽндҽ классташым Гҿлсинҽ белҽн немец

теленнҽн керҥ имтиханы бирерга туры килде. Шундый
яхшы итеп җавап 76
биргҽнбездер инде, имтихан алучы
укытучылар безгҽ бишле билгесе куеп, «Сезне кем шулай
яхшы итеп укытты? - дип кызыксындылар. - Сезнең
сҿйлҽмегез да чын немецларныкы кебек».
Икенчедҽн, Фҽйзелхак абый тарих укытучысы да
буларак, туган як, авыл тарихын ҿйрҽнҥче һҽм язучы.
Бҽзҽкҽ шҽҗҽрҽсен саклаучы һҽм гарҽп теленнҽн татар
теленҽ тҽрҗемҽ итҥче. Бу очеркларны язганда аның кҥп
кенҽ кулъязма материаллары кулланылды.
Ҿченчедҽн, Зҽйтҥнҽ апа белҽн абый мине яратып
«ҿченче улыбыз» дип йҿрттелҽр. Белгҽнемчҽ, андый
«уллары» аларның Бҽзҽкҽ кешелҽре арасында байтак
икҽн.
Фҽйзелхак абыйны тыңлап утыру ҥзе бер рҽхҽт. Ул ҥзе
белгҽн бҿтен нҽрсҽне башкаларга бирергҽ тырыша,
«тҽмле» итеп сҿйли, бҿтен эшеңне оныттырып тыңлата
белҽ. Ул чын халык укытучысы. Бҽйрҽм вакытларында
аларга килгҽн хатлар һҽм открыткалар мҽктҽпне
тҽмамлаучыларның ҥз укытучыларын яратуы, зур
ихтирам итҥе турында сҿйли. Кемдҽ-кемдҽ, * ҽ Фҽйзелхак
абыйларда кунаклар еш була. Алар элеккеге укучылар
гына тҥгел, шагыйрьлҽр дҽ, композиторлар да, галимнҽр,
администрация вҽкиллҽре дҽ. Ҽйтергҽ кирҽк, абый оста
фотога тҿшерҥче дҽ, шагыйрь дҽ ҽле. «Совет мҽктҽбе»
журналында, республика һҽм район газеталарында аның
байтак кына шигырьлҽре басылып чыкты, берничҽсенҽ
кҿй дҽ язылды.
Тормыш иптҽше Зҽйтҥнҽ апа сабыр, тҥзем холыклы,
тиз аралашучан, кешелҽргҽ һҽрвакыт ачык хатын иде.
Тҽмле итеп бҽлешлҽр пешерер иде, килеп керсҽң бар
булганын ҿстҽлгҽ чыгарып, ҿстҽл янына чакырыр, бер дҽ
булмаса, чҽй эчертеп булса да чыгарыр иде. Килеп
кергҽн һҽр кешегҽ: «И синең авызың бигрҽк тҽ бҽхетле
инде, менҽ ҽле яңа мичтҽн бҽлеш тартып чыгардым»,дип утырмас җиреңнҽн ҿстҽл артына утыртыр иде ул.
Яшь чагында клуб сҽхнҽлҽрендҽ тормыш иптҽше
Фҽйзелхак
абый
белҽн
тҿрле
спектакльлҽрдҽ,
концертларда катнашыр иде. Ҽ инде мҽктҽп балаларына
килсҽң, алар ҥзлҽренең башлангыч сыйныф укытучысы

Зҽйтҥнҽ апалары янына каз бҽбкҽлҽре сыман
77 Зҽйтҥнҽ апаның кҥңел җылысы
сырылырлар иде. Ҽйе,
кҥплҽрне җылытты. Кызганыч, яман авыру аны
арабыздан алып китте.
Фҽйзелхак абыйга тормыш иптҽшен югалткач, тагын
бер зур кайгы килде - зур кызы фани дҿньяны куйды.
Тҽскирҿ апа шулай ук ҥзенең туган җанлыклы,
миһербанлы булуы, сабырлыгы, хезмҽт яратуы, гадилеге
белҽн хезмҽттҽшлҽре һҽм авылдашлар арасында
аерылып тора иде.
Дҿрес, бу сыйфатлар Хҿснетдиновлар балаларының
барысына да хас сыйфатлар. Кҽҥсҽр хҽзерге кҿндҽ
«Ижминводы» заводында эшли. Хезмҽттҽшлҽре аның
ярдҽмчел, ачык, тырыш булуын аеруча билгелилҽр.Ҽ
минем ҿчен ул дусларым арасында ин яраткан, чын
кҥңелдҽн бирелгҽн якын дустым. Тормыш иптҽше Сания
белҽн алар башкалар ҿчен яшилҽр дип ҽйтсҽң дҽ ялгыш
булмас. Аның гаилҽсе дҽ нҽкъ ҽтисенеке кебек дус, тату
яши. Ике малае югары уку йорты студентлары, кызы
мҽктҽптҽ яхшы билгелҽренҽ генҽ укый. Зҿһрҽ һҽм Фҽрит
Менделевск һҽм Яр Чаллы шҽһҽрлҽрендҽ яшилҽр,
намуслы хезмҽт башкаралар.
Фҽйзелхак абый һҽм Зҽйтҥнҽ апа белҽн Бҽзҽкҽ халкы
горурлана. Аларның дҽҥлҽт биргҽн мактаулы исемнҽре,
билгелҽре аз, лҽкин авылдашлары һҽм райондашлары
аларга биргҽн бҽялҽр кыйммҽтлерҽк тҽ, дҽрҽҗҽле дҽ.
Нефтьчелҽр җитҽкчесе Вҽлиҽхмҽт
Ачык кҥңелле, гади характерлы кеше һҽм хезмҽт
сҿючҽн, акыллы җитҽкче - шулай дип сҿйлилҽр
Вҽлиҽхмҽт Мҿхҿмҽтдин улы Сираҗетдинов турында.
Вҽлиҽхмҽт мҽктҽптҽ укыганда ук тырыш, эшчҽн,
булдыклы, техника яратучы булып ҥскҽн. Тыңлаучан,
мҽрхҽмҽтле, игътибарлы, нечкҽ кҥңелле,' башлы егет,
җҽмҽгать эшлҽрендҽ бик актив катнашучы иде, - дип
искҽ алалар аны укытучылары. Ҥзешчҽн сҽнгать
смотрларында да Вҽлиҽхмҽт гел катнашкан, район һҽм
авыл сҽхнҽлҽрендҽ оста җырчы булып танылган.
Мҽктҽпне
уңышлы
гына
тҽмамлаганнан
соң,
Вҽлиҽхмҽт 1-нефть промыслена нефть табу буенча

оператор булып эшкҽ урнашкан. 1966 елның кҿзендҽ
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Совет Армиясе сафларына
хезмҽткҽ алынган. Армиядҽн
соң яңадан нефтьчелҽр сафына баскан, лҽкин амплуасы
башка инде - сусызландыру һҽм тозсызландыру
установкасы операторы булып эшли башлаган.Бу эш кҥп,
тирҽн белемнҽр сораганга кҥрҽ читтҽн торып Саратов
политехникумын тҽмамлаган.
Ҥзенҽ генҽ хас булган ҥзсҥзлелек, тынгысызлык белҽн
нинди эш кушсалар да, җиренҽ җиткереп башкарган
Вҽлиҽхмҽт. Ул тиз темплар белҽн һҿнҽр осталыгы
баскычлары, буенча кҥтҽрелгҽн. 1- ТХУны эш режимына
кертҥдҽ
катнашкан,
Алабуга
товар
паркын
реконструкциялҽҥдҽ кҥп кҿч куйган, Кызыл Тауда УПСны
эшлҽтҽ башлауны җитҽклҽгҽн.
8 ел нефть хҽзерлҽҥ һҽм суыртып куу установкасында
(ППН) эшлҽгҽннҽн соң Вҽлиҽхмҽт механик, аннан соң
ҿлкҽн инженер-технолог итеп билгелҽнгҽн. 1978-1993
елларда
цехның
термохимик
установкасының
начальнигы булып эшлҽгҽн.
1993 елның 4 январенда идарҽ җитҽкчелеге аны ППН
начальнигы итеп билгелҽгҽн һҽм шул кҿннҽн бирле
Вҽлиҽхмҽт Сираҗетдинов шушы зур вазыйфаны
тырышып башкара. Ул җитҽклҽгҽн цех - НГДУда иң зур
цех: эшчелҽр саны буенча да,
объектлар саны буенча да, корылмалар һҽм җиһазлар
саны буенча да. ППН объектларында нҽрсҽлҽр генҽ юк:
насос агрегатлары,
компрессорлар, газ белҽн эшли торган мичлҽр, тондыру
җайланмалары,
200
километрдан
артык
труба
уткҽргечлҿре һ.б. Бу катлаулы хуҗалык җитҽкчесе
Вҽлиҽхмҽт, 30 ел элек эшкҽ килгҽн егет сыйфатларын
югалтмыйча, кешелҽр белҽн идарҽ итҽ.
В.М.Сираҗетдинов - хҿкҥмҽт бҥлҽклҽре орденнар
кавалеры, ВЛКСМ ҤК бҥлҽклҽре лауреаты, Җиңҥ байрагы
янында фотога тҿшкҽн эшче, Бҿтенсоюз һҽм Бҿтеноҽсҽй
форумнары делегаты, Рҽсҽй Федерациясенең атказанган
нефть промышленносте хезмҽткҽре.
Вҽлиҽхмҽт Мҿхҽмҽтдин улы - тату гаилҽ башлыгы.
Тормыш иптҽше Җҽмилҽ Имай кызы, балалары Рунар

һҽм Лилия ҽтилҽре янында нефтьче булып эшлилҽр.
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Барысы да югары белемле.
Рунар инде ҿченче югары
белем ала. Аларның инде ҥз гаилҽлҽре дҽ бар. Алма
агачтан ерак тҿшми, дилҽр. Чынлап та, Вҽлиҽхмҽт
абыйның да балалары, ҽти- ҽнилҽре кебек матур, тыныч,
тату гаила тормышы белҽн яшилҽр. Вҽлиҽхмҽт абый,
Җҽмилҽ апа балаларын кечкенҽдҽн тормыш сҿючҽн,
кешелҽрне ихтирам итҥче, хезмҽт яратучы, туган
җанлыклы
итеп
ҥстерделҽр.
Инде
хҽзер
Сираҗетдиновлар ҿч оныкларын тҽрбиялҽҥгҽ бҿтен
кҿчлҽрен куялар. Шул ук вакытта авылда яшҽҥче
ҽнилҽрен, туганнарын да онытмыйча, аларга гел
булышып торалар. Атна саен диярлек алар янында
булалар.
Йомыш белҽн килгҽн кешене, кем гена булмасын,
ашатмыйча-эчермичҽ, файдалы киңҽшлҽр бирмичҽ,
ярдҽм кулын сузмыйча, чыгарып җибҽрмилҽр - чын кунак
итеп җибҽрҽлҽр алар. Икесе . да яхшы, эчкерсез
ҽңгҽмҽдҽш, чын кҥңелдҽн хҽл уртаклаша, сер саклый
белҽлҽр.

Вҽлиҽхмҽт абый авылда
тугангадыр инде, җиргҽ
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береккҽн кеше. Алабуганың матур жирендҽ коттедж
җиткереп, Җҽмилҽ апа белҽн бакчада тҿрле-тҿрле
агачлар, яшелчҽ, җилҽк-җимеш, чҽчҽклҽр ҥстерҽлҽр,
терлек карыйлар.
Вҽлиҽхмҽт абый оста һҽм матур итеп җырлаучы һҽм
биюче дҽ, моңга, шигърияткҽ гашыйк кеше. Кулыннан
нҽрсҽ генҽ килми аның! Ул башкалар шикелле эштҽн
кайткач, телевизор янында утырмый. Буш вакыты
булдымы, нҽрсҽдер тҿзергҽ, җиткерергҽ, ясарга ябыша.
«Хатын-кызның урыны ҿйдҽ, ир-атның урыны ишек
алдында», - ди ул кайчагында.
Аның кул астында эшлҽҥче бҽзҽкҽлелҽр Вҽлиҽхмҽт
Мҿхҽмҽтдин улы белҽн горурланып бетҽ алмыйлар,
аның турында «оста һҽм игътибарлы җитҽкче, сизгер һҽм
кеше хҽлен тиз аңлаучан психолог, чын дус» дип
сҿйлилҽр. Вҽлиҽхмҽт авылны тҿзеклҽндерҥгҽ дҽ ҿлеш
керткҽн авылдашыбыз. Аның җитҽкчелегендҽ авылның
берничҽ чишмҽсе һҿм зират коймалары рҽткҽ кертелде.
Ҽйе, Вҽлиҽхмҽт Сираҗетдинов - чын Бҽзҽкҽ баласы,
аның тормышы һҽм эшчҽнлеге буенча авыл халкының
нинди икҽнлегенҽ характеристика биреп була. Авыл
халкы
синен
белҽн
горурлана,
Вҽлиҽхмҽт!
(Сираҗетдинов В.М. турындагы очеркта нефтьчелҽргҽ
багышланган китаплардагы аның турында язылган
материаллар кулланылды).
Атаклы хирург
Кеше ышанмаслык хҽл: хирург бер операция
вакытында хастаның, бик мҿһим алты ҿгьзасын кисеп
ала. Нҽтиҗҽдҽ ракның азган тҿре белҽн авырган сырхау
исҽн кала. Алай гына да тҥгел, эшлҽҥ сҽлҽтен дэ
югалтмый. А.га 49 яшь, Һҿнҽре буенча ул механизатор.
Аны район хастаханҽсенҽ ашказаныннан бик кҿчле кан
килгҽн хҽлдҽ китерҽлҽр. Ашыгыч ярдҽм курсҽткҽч,
авыруны санитар самолет белҽн республика онкология
ҥзҽгенҽ алып килҽлҽр.
Бер минут вакытны да сарыф итмичҽ, ул чагында ҽле
Казан дҽҥлҽт медицина академиясенең хирургия һҽм

онкология кафедрасы доценты Рифкҽт Минһаҗ улы
81 ясарга керешҽ. Операция бик
Таҗиев аңа операция
катлаулы була. Ашказаны, ашказаны асты бизенең
шактый ҿлеше, талак, бавырның сул як ҿлеше, аркылыкайма эчҽк, бҿер асты бизе кисеп алына. Бу кҿннҽн соң,
инде 11 ел вакыт узган. А. җҽй кҿннҽрендҽ механизатор
хезмҽтен дҽвам итҽ. Улемнҽн йолып калучысы янына да
еш килҽ. РифкҽтТаҗиев - бик тҽвҽккҽл кешѐ. Башка
хирурглар баш тарткан гаять катлаулы операциялҽргҽ дҽ
алына һҽм уңышлы башкарып чыга. Мҽсҽлҽн, авыру
К.ның операция вакытында упкҽсенең бер ҿлешен кисеп
ала Ьэм яңа уңҽч ясап куя. Хирург Рифкҽт Тажиев 32 ел
эшлҽу дҽверендҽ бик кҥп уникаль операциялҽр ясый.
Аларның бҿтенесен санап китҥ дҽ мҿмкин тҥгел.
Бҽзҽкҽ авылының ишле гаилҽсендҽ дҿньяга килҽ
Рифкҽт. 1943 елның 1 мае була бу. Бҿтен илне сугыш
афҽте каплап алган чор. Рифкҽтнең ҽтисе колхозда бер
караңгыдан икенче караңгыга кадҽр тҿрле эшлҽр
башкара. Тҿн уртасында гына ҿенҽ кайткан ата кеше,
улы тууын белгҽч, болай ди: «Кҿн бик кояшлы, җылы
булды бҥген. Малай, Алла боерса, зур кеше булыр».
Минһаҗ абый бик куп тапкырлар ҥзен фронтка
җибҽрҥлҽрен сорый. Тик моңа гражданнар сугышында
алган җҽрҽхҽт киртҽ була. Бҿек Ватан сугышы
тҽмамланганда авылда ир заты бҿтенлҽй диярлек
сирҽгҽя һҽм Минһаҗ абыйны колхоз рҽисе итеп
сайлыйлар.
Рифкҽтнең ҽнисе Рҿхима апа акыллы, нечкҽ кҥңелле,
тырыш хатын була. Мохтаҗлык кичерсҽлҽр дҽ,
хуҗалыкны барлап, гаилҽ учагын сҥндермичҽ саклый. Ул
елларда ашау-эчҥ дҽ такы-токы була. Берҽр касҽ сҿт,
бҽрҽңге боламыгы, кычыткан ашы элҽгҽ. Кҿзен балалар
кырда калган башак, кишер, борчак җыеп алып кайталар.
Болары да ач карынга ярап куя. 1930 еллардагы һҽм
сугыш вакытындагы ачлык-ялангачлык Таҗиевларның 11
баласын аяктан ега һҽм исҽн калган җидесенең дҽ ҿчесе
сугыштан
соң
вафат
була.
Рҽхимҽ
апа
сабыйларның'улемен бик авыр кичерҽ. 1968 елда 53
яшендҽ ҥзе'дҽ гҥр иясе була. Минһаҗ абый авыр тормыш
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Рифкҽт, урта мҽктҽпне
тҽмамлагач, Казан дҽулҿт
медицина институтына юл тота. Русча начар белгҽн авыл
малае имтиханнарны татар телендҽ бирҽ. Институтта
укыганда латин, рус теллҽрен, медицина фҽннҽрен яхшы
узлҽштерҽ.
Мединститутны
тҽмамлагач,
аны
Чувашстанның Яльчик районы узҽк хастаханҽсенҽ хирург
итеп җибҽрҽлҽр.
«Ул кҿннҽрне хҽзер дэ хҽтерлим, - дип искҽ ала
Рифкҽт Минһаҗ улы. - Район хастаханҽсендҽ эшли
башлавымның ҿченче кҿнендҽ йҿк машинасында бала
тапкан бер хатынны китерделҽр. Яңа туган нарасый
фельдшер кулында, ҽ кендеге ҽле ҽнисеннҽн
аерылмаган. Мин каушауданмы шунда, шоферны
ачулана башладым: «Нишлҽп вакытында китереп
җиткермҽдең?» Ул да чая кеше булып чыкты, сҥзсез
калмады: «Сез нҽрсҽ, мин бит педальгҽ бастым, аның
корсагына !ҥгел». Бҽхҽслҽшеп тору артык иде. Бҿтен
игътибарны ана белҽн балага юнҽлттек. Тикшерҽ торгач,
бҽлҽкҽчнең корсак ҿлешендҽ кимчелек ачыкланды: тире
һҽм мускул юклыгы беленде. Бавырын Ьэм эчҽклҽрне
нечкҽ элпҽ генҽ каплап тора. Сабыйга катлаулы пластик
операция ясадым. Ҿч елдан соң, Яльчиктан бҿтенлҽй
китҽргҽ җыенып йҿргҽн кҿннҽрдҽ, кулына зур чҽчҽк
бҽйлҽме тоткан матур кызчык ҽнисе белҽн бергҽ миңа
рҽхмҽт ҽйтергҽ килде».
Рифкҽт Минһаҗ улы хастаханҽдҽ эшли башлавының
беренче кҿненнҽн ҥк медицина диагностикасын
камиллҽштерергҽ һҽм хирургиягҽ яңа алымнар кертергҽ
омтыла. Озакламый хастаханҽнең хирургия бҥлеге
мҿдире эштҽн китеп бара һҽм Рифкҽт аның урынында
кала. Ул кҿнне тҿнгҽ ялгап эшли:
вакытында
йоклау, туклану
онытыла. Тҽҥлек буе хастаханҽдҽн чыкмаган вакытлары
да еш була. Операция ҿстенҽ операция: ясап кына ҿлгер.
Яшь табибның абруе кҿннҿн-кҿн усҽ. Тагын бер елдан
хастаханҽнең баш табибы да эштҽн китҽ. Рифкҽт
Таҗиевка ике ел буена баш табиб һҽм хирург вазифасын
башкарырга туры килҽ. Районда эшлҽҥ срогы
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хирургия буенча белемен
кутҽрҽ. Шунда галим, танылган
хирург, профессор Михаил Семенович Сигал белҽн
очрашу аның килҽчҽк язмышын хҽл итҽ дҽ куя.
Яльчикта ҿч ел эшлҽгҽннҽн соң, Рифкҽт Таҗиев
профессор Сигал клиникасында ике ел ординатура утҽ
һҽм аны республика онкология диспансерының хирургия
бҥлеге мҿдире итеп билгелилар. Монда да табибны яңа
мҽшҽкатьлҽр кҿтеп тора: бҥлектҽ ремонт эшлҽре бара.
Стена-тушҽмне акшарларга, идҽнгҽ линолеум жҽяргҽ,
булмҽлҽрне аппаратлар һҽм җиһазлар белҽн тҽзмин
итҽргҽ, кадрлар мҽсьҽлҽсен хҽл итҽргҽ кирҽк. Ул
елларда биредҽ оста хирурглар Н.Поляков, Х.Кҽримов,
анестезиолог А.Подольский эшли. Яшь белгеч алардан
корсак ҿлешендҽге, аннары кукрҽктҽге яман шеш
авыруларына ясалган операция алымнарын ҿйрҽнҽ.
Эшкҽ хирыслыгын кҥреп, аны 1980 елда клиника
ассистенты итеп билгелилҽр. Бу елларда ул бик мҿһим
темага
диссертация
яза
һҽм
1983
елда
«Спленопанкреатогастэктомия в хирургии рака желудка»
темасына кандидатлык диссертациясен яклый. 1985
елда Рифкҽт Минһаҗ улы доцент итеп сайлана, ҽ 1990
елда профессор Сигалның вакытсыз
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мҿдире итеп билгелҽнҽ.
1997 елда ул Мҽскҽудҽ «Одномоментальные операции
в
хирургическом
лечении
рака
пищевода
и
кардиоэзофагеальной области» темасына докторлык
диссертациясен яклады. 1998 елда исҽ аңа Югары
аттестация комиссиясе профессор дҽрҽҗҽсен бирде.
Мҿгаен,
онкология
ҿлкҽсендҽ
ул
ясамаган
операциялҽр юктыр. Ҽ бит кешенең организмына карап
һҽр операция ҥзенчҽлекле, бер-берсен кабатламый.
Кҿтмҽгҽндҽ тҿрле хҽллҽр килеп чыгарга мҿмкин. Мондый
вакытта хирургның осталыгы, югалып калмавы сорала.
Катлаулы
операциялҽрдҽн
соң,
профессор
аудиториягҽ лекция укырга ашыга. Аның дҽреслҽренҽ
яшь дҽвалаучылар гына тҥгел, Казанның һҽм Рҽсҽйнең
тҿрле тҿбҽклҽреннҽн табиблар җыйнала. Монда инде ул
онкология ҿлкҽсен тирҽн белҥче галим буларак ачыла.
Рифкҽт Минһаҗ улы белҽн ни хакында гына ҽңгҽмҽ
корсаң да, аның ҥз эшенҽ булган мҽхҽббҽте гҽҥдҽлҽнҽ.
Кҥп гасырлардан бирле мондый гыйбарҽ йҿри: «Кеше
кешегҽ - бҥре». Лҽкин Санкт-Петербургның фҽн һҽм
сҽнгать академиясе ҽгъза-корреспонденты, профессор,
Татарстан Республикасының атказанган табибы, 70-тҿн
артык фҽнни эшлҽр авторы, Республиканың сҽламҽтлек
саклау Министрлыгы каршындагы Клиника-онкология
Ҥзҽгенең дҽвалау- диагностика бҥлеге җитҽкчесе
Рифкать Минһаҗ улы Таҗиев турында сҥз барганда, бу
гыйбарҽне бераз узгҽртеп, болай диясе килҽ: «Кеше
кешегҽ - кеше!»
Рифкҽт Минһаҗ улы Таҗиев «Татар энциклопедия
сҥзлегенҽ» кертелде (Татарский энциклопедический
словарь, Казань, 1999, с. 554).
(Медицина фҽннҽре докторы, профессор Михаил
Розенгартенның «Ватаным Татарстан» газетасында 1999
елның 1 маенда бастырылган мҽкалҽсе файдаланылды).
Бертуган Мҽскҽҥ галимнҽре
Сҥз Мансура һҽм Мансур Ҽхмҽтовлар турында бара.
Алар икесе дҽ Габдулла абый һҽм Рҽхимҽ апа балалары.
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шартларда ике газиз баласын
тҽрбиялҽде, икесенҽ дҽ югары белем алырга шартлар
тудырды. Игелекле, тҥзем, сабыр холыклы ана, чибҽр
ханым иде ул Рҽхимҽ апа.
Мансура Ҽхмҽтова Бҽзҽкҽ мҽктҽбен тҽмамлаганнан
соң, Алабуга укытучылар институтына укырга керҽ һҽм
анда рус теле һҽм ҽдҽбияты укытучысы белгечлеген
алып чыга. Туп-туры Бҽзҽкҽ мҽктҽбенҽ эшкҽ кайта һҽм
берничҽ елдан методик яктан оста педагогка ҽйлҽнҽ. Ул
кҥп вакытын педагогик ҽдҽбият ҿйрҽнҥгҽ багышлый,
укучыларда рус теленҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥдҽ кҥп
игътибар бирҽ. Ул укыткан кҥп кенҽ бҽзҽкҽлелҽр
институт бетереп, рус теле укытучысы белгечлеген
алалар.
Мансура апа -минем рус теле укытучым һҽм 6 ел буе
сыйныф җитҽкчем булды. Сыйныф коллективын
туплауда һҽм тҽрбиялҽҥдҽ тҿрле һҽм яңа алымнар
куллана иде ул. Дҿреслҽрне ул кызыклы итеп ҥткҽрҽ,
дҽреслҽрдҽ сҽлҽтле укучыларны махсус институтка
керҥгҽ хҽзерлҽҥгҽ ҽһҽмият бирҽ иде. Безнең сыйныфта
анын җитҽкчелендҽ бию ансамблебез оешты, ул безне
эстетик яктан тҽрбиялҽҥгҽ зур игътибар бирде. Ул
оештырган урман, кҥллҽр буена сҽяхҽтлҽр, кичлҽрен
учак буенда кызыклы ҽңгҽмҽлҽр, Казан, Алабуга
шҽһҽрлҽренҽ экскурсиягҽ барулар, тҿрле кичҽлҽр,
бҽйрҽмнҽр, очрашулар безнең кҥңеллҽрдҽ искиткеч
тҽэсирлҽр калдырды. Ҥзе укытучы һҽм кеше буларак,
бҿтен яктан ҥрнҽк булып яшҽде. Озын чҽч толымлы, тҿз
буйлы, чибҽр,
матур итеп биюче һҽм җырлаучы Мансура апа ҿле
хҽзердҽ исемдҽ. Ул урамнан ҥтеп киткҽндҽ авыл халкы
аның буй-кыяфҽтенҽ сокланып карап кала торган иде.
Аның белҽн бҽрҽңге басуында эшлҽгҽндҽ бҽрҽңгене тиз,
балалар ҽйтмешли, «автомат» сыман җыюына безнең ис
китҽр иде. Эшчҽн, җитез, хҽрҽкҽтчҽн иде безнең укытучы
апабыз.
/
Ҽйткҽнемчҽ, Мансура апа педагогика, методика
фҽннҽре белҽн нык кызыксына иде, шуңа кҥрҽ 1974 елда

ул Мҽскҽҥ каласына китеп анда милли мҽктҽплҽр фҽнни86 каршындагы аспирантурага укырга
тикшеренҥ институты
керде.
Аны
уңышлы
гына
тҽмамлап,
татар
мҽктҽплҽрендҽ
рус
телен
укыту
проблемасына
багышланган кандидатлык диссертациясе яклады. Аны
институт хезмҽткҽрлҽре уку чорында бик яраттылар һҽм
аны ҥз яннарында эшкҽ алып калдылар. Мансура апа
соңгы елларда шул институтта ҿлкҽн фҽнни хезмҽткҽр
булып эшлҽде.
Аның энесе Мансур абый шулай ук Мҽскҽҥдҽ техник
фҽннҽр буенча югары белем алып, шунда ук
аспирантура
тҽмамлады.
Электроника
буенча
кандидатлык диссертациясе яклады. Яшьлҽр бик ярата
торган тҿсле музыка аның катнашында барлыкка килде.
Мансур* абый апасы кебек ҥк кҥп фҽнни эшлҽр авторы.
Кыаганычка каршы атом радиациясенҽ элҽгеп, кҥп тҽ
тормыйча һҽлак булды.
Мансур абыйның дус һҽм тату гаилҽсендҽ миңа кҥп
булырга туры килде. Иптҽше Роза апа белҽн бик тату
тордылар. Мансур абыйның кҿн саен тормыш иптҽше
янына чҽчҽк букеты белҽн кайтуы ҽле хҽзердҽ кҥз
алдымда. Аларның бер-берсен яратуы, ихтирам итҥе
хҽзерге заман кешелҽренҽ хас та тҥгел, алар икесе дҽ
чибҽр, кҥркҽм, мҿлҽем, бер- берсенҽ игътибарлы
кешелҽр Айдар исемле улларын зур кеше итҥгҽ кҥп кҿч
куйдылар. Роза апа балерина хезмҽтен ташлап, улына
вакытны кубрҽк сарыф итҽр ҿчен, икенче эшкҽ кучте.
Айдар мҽктҽптҽн соң Мҽскҽҥ хореография училищесын
тҽмамлады. Хҽзерге вакытта Мҽскҽҥ классик балетының
кҥренекле
солисты.
Һҽрвакыт
репетициялҽрдҽ,
гастрольлҽрдҽ Айдар, аны ҿйдҽ туры китерҥ бик кыен.
Айдар Казанда Муса Җҽлил опера һҽм балет театрында
куелган зур гына балет спектакльлҽрендҽ катнашты.
Бҽхетсезлек ҥзе генҽ йҿрми дилҽр, Мансур абьй вафат
булганнан соң, Мансура апа да бу дҿньядан китеп барды.
Иң авыры Рҽхимҽ ҽбигҽ тҿште. Кадерлҽп ҥстергҽн ике
кошчыгын ҥзенҽ җирлҽргҽ туры килде аңа. Шул
хҽсрҽттҽн озак та тормады, ҥзе дҽ вафат булды.
Ходай ҽйбҽт кешелҽрне җирдҽ озак яшҽтми, ҥз янына
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Ҽхмҽтовлар барысы
да кешелҽргҽ миһербанлы,
шҽфкатьле булдылар, авыр чорлар булуга да
карамастан тыныч тормыш кичерделҽр. Шуңа кҥрҽ
аларны авыл халкы да олылап искҽ ала...
Академик Мансур
Мансур Кҽрим улы Нҽбиуллин - Себердҽ яшҽҥче
Бҽзҽкҽ егете, физика-математика фҽннҽре докторы,
профессор, академик.
Мансур мҽктҽп елларын ҽле хҽзер дҽ ачык хҽтерли.
Кҿчле укытучылар кулы астында укыган егет математика
һҽм физика дҽреслҽрен бик ярата. Математика буенча
ҥткҽрелгҽн
кичҽлҽрдҽ,
олимпиадаларда
Мансур
Бҽзҽкҽдҽ генҽ тҥгел, район буенча да беренче урыннарга
лаек булган укучы. Аның ҿстенҽ -комсомол комитеты
активисты. Марсель Гыймазетдинов белҽн начар
укучыларны, тҽртип бозучыларны тиз «урыннарына»
утыртырлар иде алар. Мансур Бҽзҽкҽ мҽктҽбен кҿмеш
медаль белҽн тҽмамлаучы беренче укучы.
Мҽктҽпне шулай уңышлы гына тҽмамлаганнан сон,
Мансур Нҽбиуллин Казан авиация институтына укырга
керҽ. Аны тҽмамлагач, шунда ук теоретик механика
кафедрасы каршында аспирантура бетереп кандидатлык
диссертациясе яклый. Язмыш аны Новосибирскидагы
Академиклар шҽһҽрчегенҽ эшкҽ китерҽ. Соңгы елларда
Иркутск шҽһҽрендҽ яши.
1995
елда
«Моделирование
и
исследование
устойчивости стационарных движений орбитальных
упругих систем» темасына докторлык диссертациясе
яклады.Космик
орбиталь
системалар
ҿлкҽсендҽ
модельлҽштерҥнең яна ысулларын уйлап тапканы ҿчен
академик М.В.Келдыш медале белҽн бҥлҽклҽнде.
Мансур Кҽрим улы - 60-тан артык фҽнни хезмҽт
авторы. Зур фҽнни эше « Стационарные движения и
устойчивость упругих спутников» (М.,Наука, 1990) дип
атала. АКШта ике мҽртҽбҽ «51аһопагу тойопз апб
з1аЫП1у оТ һехМе за1е11Кез» исеме астында
бастырылды.

Набиуллин М.К. 1994 елдан Иркутск дҽҥлҽт
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университетының практик
механика кафедрасы мҿдире,
Рҽсҽй Фҽннҽр Академиясе Себер бҥлеге Системалар
динамикасы һҽм идарҽ итҥ институтының баш фҽнни
хезмҽткҽре. Соңгы вакытта Мансур Кҽрим улы СпейсШатл ише космик орбиталь системалар динамикасы
.проблемалары ҿстендҽ эшли. Кҥптҽн тҥгел Халыкара
симпозиумда бу сораулар буенча зур чыгыш ясап
кайтты...
Мҽхмҥтовлар династиясе
Бҽзҽкҽдҽ Мҽхмҥт исемле бер фҽкыйрь генҽ крестьян
яшҽгҽн. Хатыны Шҽмсекамал белҽн 9 бала табып
ҥстергҽннҽр. Шуларның 5 се генҽ исҽн калган..
Хаҗиҽхмҽт исемле малайлары Нуриҽхмҽт абыйсы
белҽн Таҗетдин муллага сабак укырга йҿргҽн.
Мҽхмҥт сатучылардан кҥн сатып алып Гыйльми
тегҥчедҽн сандалый, читек тектереп авылда сату
оештырган. Шулай ҽкрен генҽ сату эшенҽ кереп киткҽн.
Тик ҥпкҽ авыру сҽбҽпле Хаҗиҽхмҽткҽ 19 яшь тулганда
Мҽхмҥт вафат булган. Шҽмсекамал 4 бала белҽн калган,
алар белҽн бергҽ эшлҽп ҥз тамакларын ҥзлҽре
туйдырганнар. Гражданнар сугышында Мҽхмҥтовлар
фронтка киткҽннҽр. Тҽн җҽрҽхҽтлҽре алып авылга
кайткач, кҥп тҽ ҥтмичҽ Нуриҽхмҽт белҽн Хаҗиҽхмҽт
ҿйлҽнгҽннҽр. Аталары васыять итеп калдырган була:
«Ҽниегезне карагыз!» дип. Тҿп йортта Хаҗиҽхмҽт калган.
Беренче хатыны Гаффҽ белҽн 3 бала тапканнар. 1923
елда Сҽетшҽриф, 1924 елда Нажия, 1928 елда Рҽмзия
туганнар.
30-нчы
елларда
ул
укытучы
Оркыя
Вҽлиҽхмҽтовага ҿйлҽнгҽн.
Хаҗиҽхмҽт - колхозга керҥчелҽрнең берсе. Наҗия апа
искҽ ала: «Ҽти бер йҿк ашлык тҿяп, безне арба артына
утыртып, колхозга тҿшеп китте. Атны, арбаны, сбруйны,
ашлыкны калдырып җҽяҥ ҿйгҽ кайттык. Кичен карасак,
безнең атыбыз качып кире кайткан. Яңгырлы кҿн иде.
Шуңа да карамастан ҽти атны кире тҿшереп бирде.
Сҽетшҽриф абыйны ҽти почтальон итеп урнаштырды.
Ул елларны гҽҗит алдыручылар кҥп иде. Абый арып-

талып, кайбер кҿннҽрне таратып та ҿлгермҽс иде. Без
аңа булыша идек». 89
Икенче хатыны Оркыя Хаҗиҽхмҽткҽ тагын ҿч кыз бала
тапкан: 1937 елда Альта, 1940 елда Алиса, 1949 елда
Ҽнисҽ туган.
Сугыш башлану белҽн Хаҗиҽхмҽт фронтка киткҽн.
Башта окоп казу, урман кисҥ лагерында хезмҽт иткҽн,
аннан соң сугыш кырына кергҽн. 1946 елның язында
авыру хҽлдҽ ҿйгҽ кайткан, байтак вакыт шифаханҽдҽ
дҽваланган. Рҽтлҽнгҽч, авыл советы секретаре һҽм
соңрак райфо системасында налог җыю инспекторы
булып эшлҽгҽн. 1980 елда вафат булган.

Улы Сҽетшҽриф Бҽзҽкҽдҽ
алты сыйныф тҽмамлагач,
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рус телен яхшырак ҥзлҽштерҥ нияте белҽн кҥрше
Бондюгка барып, квартирада торып татар мҽктҽбендҽ
укыган. Аны бетергҽч, Алабуга педагогия училищесында
укыган. Студент елларында аны комсомол секретаре
итеп сайлаганнар. Аны оста гармунчы булганы ҿчен дҽ
яратканнар.
1941 елның 17 июнендҽ училищены тҽмамлагач, ял
итҥ нияте белҽн Березникига кунакка киткҽн. С'угыш
башлангач, повестка килгҽн. Сҽетшҽриф кунакта булган
җиреннҽн тиз генҽ кайтып фронтка киткҽн. Башта
Ҽгерҗедҽ хҽзерлек курсларында укыган. Аннан соң ул
Сталинград юнҽлешендҽ барган сугышларда командир
булып катнашкан. Ул сугышларда лейтенант дҽрҽҗҽсе
алган. Аннан соң ул Ленинград юнҽлешенҽ җибҽрелгҽн.
Сугышны Саетшҽриф шунда тҽмамлаган һҽм хҽрби
частьнең штаб начальнигы булып хҽрби хезмҽттҽ калган.
Хҽзерге кҿндҽ ул подполковник дҽрҽҗҽсендҽ. Ике улы да
полковник.
Сеңлесе Наҗия 10 сыйныф белем алгач, авыл
китапханҽсендҽ эшлҽгҽн. Мҽктҽптҽ пионервожатые
булган, шул ук вакытта рҽсем, җыр дҽреслҽре алып
барган. Алга таба методикалар буенча имтихан тотып,
башлангыч сыйныф укытучысы булып эшлҽгҽн. Читтҽн
торып Алабуга педагогия институтын тҽмамлаган.
Шуннан сон инде мҽктҽптҽ татар теле һҽм ҽдҽбияты
укытучысы булып эшли башлаган. Наҗия апаның
дҽреслҽре башка укытучылар ҿчен ҥрнҽк булып торган.
Сыйныф җитҽкчесе буларак та ул башка педагоглар ҿчен
кҥп кенҽ методик кҥрсҽтмҽлҽр эшлҽгҽн, ачык чаралар
ҥткҽргҽн. 1965 елда Наҗия Мҽхмутовага «РСФСРнын
мҽгариф отличнигы» дигҽн мактаулы исем бирелгҽн.
1969 елда ул «Татарстанның атказанган укытучысы»
дигҽн исемгҽ лаек булган.
Наҗия апа укыту эшлҽре белҽн генҽ чиклҽнмҽгҽн,
колхозның
пропаганда-агитация
эшлҽрендҽ
актив
катнашкан. Ул колхознын регуляр чыгып килгҽн стена
газетасы редакторы, агитатор булып эшлҽгҽн.
Ике улы да югары белем алган. Камиль КХТИны

тҽмамлап, Яшел Ҥзҽн
91 шҽһҽрендҽ Серго заводында
эшлҽде. Соңгы елларда Татарстанның сату һҽм
федераль органнар белҽн экономик хезмҽттҽшлек итҥ
министрлыгының экспортны һҽм федераль органнар
белҽн хезмҽттҽшлек бҥлегенең начальнигы булып
эшлҽгҽн. Менҽ бер ел инде ул АЛАЗның тышкы
элемтҽлҽр Департаменты директоры урынбасары.
Кече улы Фҽрит АДПИны тҽмамлап, Бҽзҽкҽ урта
мҽктҽбендҽ рус теле укытучысы, аннан соң Яр Чаллы
шҽһҽрендҽ профсоюз җитҽкчесе булып эшлҽде. Тик
яшьли килеш без аны ҥз арабыздан югалттык.
Наҗия апаның сеңлесе Рҽмзия Березники шҽһҽрендҽ
сода заводында аппаратчы булып эшли. Алиса шулай ук
Казан заводларының берсенда эшли. Алар икесе да
югары белемле белгечлҽр.
Альта абыйсы ҥрнҽгендҽ Бондюгта җиденче сыйныфны
тҽмамлагач, Алабуга педагогия училищесында укыган.
Министрлык бҥлҥе буенча ул эшкҽ Казанга җибҽрелгҽн.
Анда башлангыч сыйныф укытучысы булып эшлҽгҽн.
Соңрак Казан дҽҥлҽт университетына укырга кергҽн.
Шунда ук аспирантурада калган. «Татарлар арасында
хатын- кызларның белемен кҥтҽрҥ ҿчен кҿрҽш (Х1Х
гасырның 90-нчы еллары - 1917-нче ел)» дигҽн темага
тарих фҽннҽре буенча кандидатлык диссертациясе
яклаган. Хҽзерге вакытта ул КДУ доценты, докторлык
диссертациясе ҿстендҽ эшли.
Тҿпчек кыз Ҽнисҽ - белгечлеге буенча югары белемле
рус теле укытучысы, Алабуганың бишенче урта
мҽктҽбенең алдынгы укытучы-методисты, оста биюче
һҽм җырчы. Газизова Рҽзилҽ, Таҗиев Сҽлҽхетдин белҽн
бергҽлҽп Алабугада яшҽҥче авылдашларын туплап
Бҽзҽкҽдҽ,
кҥрше
шҽһҽрлҽрдҽ
хҽйрия
концерты
оештыручы.

Ҽйе, язсаң Мҽхмҥтовлар турында кҥп нҽрсҽ язырга
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була. Аларның гаилҽ
ҽгъзалары - кайда гына
яшҽмҽсеннҽр һҽм эшлҽмҽсеннҽр, ҽтилҽре ҥрнҽгендҽ
белемгҽ омтылучылар, башкаларны актив эшкҽ ҽйдҽп
йҿрҥчелҽр, армыйча-талмыйча ҥз халкына хезмҽт
итҥчелҽр.
( Бу очеркны язганда Н.Х. Мҽхмҥтова истҽлеклҽре
кулланылды).
Нҽҗметдиновлар гаилҽсе
Алабуга ҥзҽк район шифаханҽсе буйлап тҿз һҽм тиз
атлап ҥтҥче Сҽетнурга карыйсың да, сокланып: «Каян
килҽ икҽн бу кешегҽ энергия, кҿч, дҽрт?» -дип уйлап
куясың. Ул ҽле генҽ табиблар киңҽшмҽсен уздырган, ҽ
хҽзер инде авыручыларга консультация бирергҽ ашыга,
ярты сҽгатьтҽн аны Елаз медицина- санитария бҥлегендҽ
конференциядҽ кҿтҽлҽр, сҽгать ярымнан баш табиб
янында булырга кирҽк, баш шҽфкать туташы белҽн
медикаментлар турында сҿйлҽшҽсе бар, ҿ кҥпме
документ тутырасы?! Кичен, арып-талып ҿйгҽ кайткач,
уллары белҽн шҿгыльлҽнҽсе бар. Дҿрес, балаларны
тҽрбиялҽҥне ҥз ҿстенҽ тормыш иптҽше Мҿнирҽ алды, тик
шулай да Сҽетнур «егетлҽр» белҽн ирлҽрчҽ сҿйлҽшеп
алырга вакыт табарга тырыша.
Сҽетнур Сҽлҽхетдин улы Нҽҗметдинов Бҽзҽкҽ
мҽктҽбендҽ урта белем алды. Укыганда ук ҥзен тырыш,
актив итеп кҥрсҽтте, пионер һҽм комсомол эшлҽренең
инициаторы булды, соңгы уку елларында комсомол
оешмасы секретаре Вазыйфаларын башкарды.
Мҽктҽпне уңышлы тҽмамлап Казан медицина
институтына укырга керде. Уку чорында алган мактау
кҽгазьлҽре аның тырыш, омтылучан студент булганы
турында сҿйлилҽр. Табиб һҿнҽре кҥп белемнҽр,
кҥнекмҽлҽр, сизгерлек, зур такт сорый. Шуңа курҽ
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ук Сҽетнур ҥз ҿстендҽ эшлҽҥне
максат итеп куйды. Кайчан аның янына килеп кермҽ,
китаплар, конспектлар белҽн ҿелгҽн ҿстҽл артында
утырыр иде ул!
Институт бетергҽч, С.С.Нҽҗметдинов Алабугага эшкҽ
җибҽрелде. 3 ел Алабуга медицина училищесында
укытты, аннан соң район шифаханҽсе поликлиникасында
эшли башлады. Беренче эш кҿненнҽн ҥк ҥзен оста белгеч
итеп (бигрҽк тҽ терапия ҿлкҽсендҽ) кҥрсҽтте. Кҥп та
тормыйча, Казанда ординатура бетерде. Ординатурадан
соң поликлиникага кайтып экспертиза буенча баш
табибның урынбасары, соңга таба поликлиника
җитҽкчесе булып эшлҽде. 1994 елда Елазда медицинасанитария бҥлеге ачылгач, аны җитҽкчелек баш врачның
дҽвалау эшлҽре буенча урынбасары итеп куйды. Шулай
ук бу коллективта да Сҽетнур тиз арада ихтирам
казанды. Ул җҽйге ялга яисҽ командировкага китсҽ,
хезмҽттҽшлҽре «рҽт бетте»,- дип ҽйтҽлҽр иде. Чҿнки ул
бҿтен сорауларны да чишҽ, тҿрле ситуациялҽрдҽн чыгу
юлларын оста таба, ҥз ҿстенҽ зур җаваплылык ала
торган җитҽкче һҽм белгеч.
Менҽ бер ел инде Сҽетнур Сҽлҽхетдин улы Алабуга
территориаль-медицина берлҽшмҽсе баш врачының
урынбасары булып эшли. Ул Татарстанның атказанган
табибы.
Сҽетнурның мондый уңышларга ирешҥендҽ тормыш
иптҽше Мҿнирҽ Ҽхмҽтзҽки кызының да зур ҿлеше бар
дисҽк ялгыш булмас. Сҽетнурның ҽтисен кадерлҽп фани
дҿньядан озатты. Сҽлҽхетдин абый тик кенҽ аңа
«кызым» дип эндҽшмҽгҽндер. Сҽетнур Казанда укыганда
яисҽ кҿннҽр буе эштҽ югалган чакларында гаилҽ учагын
саклаучы, балаларны башлы-кузле итҽм дип тырышучы
шулай ук Мҿнирҽ. Тормыш иптҽшенең апалары да
Мҿнирҽне ҥз туганнары кебек яраталар.
Мҿнирҽ сабыр, тҥзем булса да бик тҽвҽккҽл, җитез
хатын. Бер эшне башласа, ҽ дигҽнче эшлҽп тҽ куя. Ҽнисе
Нҽгыймҽгҽ охшаган ул. Мҽктҽпне тҽмамлаганнан соң,
Алабуга
педагогия
институтының
чит
теллҽр
факультетына укырга керде. Аннан башка немец беле

буенча укыган бҽзҽкҽлелҽрне башка хҽтерли да алмыйм.
Мҽктҽптҽ укыганда 94
даг студент елларында да Мҿнирҽ
сҽхнҽдҽн тҿшмҽде, аерым хҽм коллектив биюлҽрдҽ
катнашты, фҿнни тҥгҽрҽккҽ йҿреп берничҽ мҽртҽбҽ
студентларның фҽнни конференциялҽрендҽ чыгыш
ясады, комсомол комитеты һҽм пионер кафедрасы
эшчҽнлегендҽ актив катнашты. 1979 елда институтны
тҽмамлагач, Алабуга ВЛКСМ шҽһҽр комитеты аңа
комсомол эше такъдим итте. Ул 7 номерлы тҿзҥ-монтаж
трестының, аннан сон 69 номерлы профессиональ
училищесының комсомол оешмасы секретаре булып
эшлҽде. 1984 елдан Алабуга педагогия институтының
педагогика кафедрасында эшли башлады. 1990 елда
Казан
дҽҥлҽт
педагогия
университетының
аспирантурасына
кереп,
1994
елда
«Укытуны
индивидуальлҽштерҥ
һҽм
дифференциялҽштерҥ
шартларында
укучыларның
эшчҽнлеге белҽн идарҽ итҥ» темасына кандидатлык
диссертациясе яклады. Халык педагогикасы, булачак
укытучыларны мҽктҽптҽ укыту-тҽрбия процессына
хҽзерлҽҥ проблемаларына" багышланган мҽкалҽлҽре,
студентлар ҿчен методик кулланмалары басылып чыкты.
М.З.Нҽҗметдинова - 1996 елдан бирле чит теллҽр
кафедрасы мҿдире. 2000 елда доцент гыйльми исемен
алды. Коллегалары һҽм шҽкертлҽре аны принципиальле,
эше ҿчен җаваплы, һҽрвакыт ярдҽмчел, ҥз-ҥзенҽ
талҽпчҽн педагог дип атыйлар.
Нҽҗметдиновларның ике уллары ҥсҽ. Зурысы Ильнар
Чаллы педагогия институтының художество- графика
факультетының 3 курсын тҽмамлады.
Кечесе Ренат 1 Алабуга урта мҽктҽбенең 8 сыйныфында
уку отличнигы.
Ҽйе, Сҽетнур һҽм Мҿнирҽ кебек авылдашларыбыз
булганда без бит бҽзҽкҽлелҽр дип горурланырга була.
Ходаем исҽнлек, саулык, тазалык, иминлек бирсен
аларга!
Шигърияткҽ, җырга гашыйк ул
Авылымда искиткеч гҥзҽл кешелҽр яши. Шуларның

берсе шагыйрҽ Фҽния95Шакирова. Фҽния апа Шакирова
бҿтен җиһан аклыкка кҥмелгҽн. мҽлдҽ, февраль
бураннары җир ананы карлы юрганнарга тҿргҽндҽ
дҿньяга килгҽн. Сугыш башланганда кечкенҽ Фҽниягҽ
нибарысы ике яшь була. «Минем балачак булмады», - ди
ул. Ҽтисен да фотографиядҽн гена карап белҽ.
Шуңадырмы, ҽтисен сагыну хисе аны хҽзер дҽ
калдырмый. Бу хис аның шигырьлҽрендҽ ачык чагыла.
Фҽниянең ҽтисе сугыш кырларында ятып кала..
Сугыштан соңгы еллар исҽ бигрҽк та авыр була. «Ул
чорлар басуда ҥтте дисҽм дҽ дҿрес булыр», - дип искҽ
тҿшерҽ Фҽния апа. - «Алабута, ҿшегҽн бҽрҽңге җыю берсе дҽ калмады. Ҽле дҽ ярый ҽнием шҽл бҽйли иде,
ул һҿнҽрне мин дҽ ҥзлҽштердем. Шҽл саткан акчага туй
бирнҽлҽрен җыйдым».
Тормыш иптҽше Ҽхмҽтгҽрҽйне ул хат ташучы булып
эшлҽгҽндҽ очрата. «Солдаттан бигрҽк чибҽр егет
кайткан, кем бҽхетенҽ булыр икҽн?»- дип уйлый. Ҽ егет
исҽ шул кичтҽ ҥк Фҽнияне озата кайта. Туйларын да алар
җигҥле атлар белҽн урам ҽйлҽнеп, бик кҥңелле итеп
уздыралар. Тормышларын ямьлҽп ҿч балалары - Ҽлфия,
Фҽрит, ГҾлфия дҿньяга килҽ.
Ҽ Фҽния апаның кҥңеле нигҽдер һаман шигърияткҽ,
моңга тартыла. Беренче шигырен ул кече кызы Гҿлфия
тугач иҗат итҽ. Туган авылы Бҽзҽкҽгҽ багышланган ҽлеге
шигыре дҿнья кҥргҽнгҽ дҿ инде 35 ел гомер ҥткҽн. Шул
вакыт эчендҽ Фҽния апа Шакирова зур югалтулар
кичерде. Ҽнисе, тормыш иптҽше Ҽхмҽтгҽрҽй инде фани
дҿнья белҽн саубуллашканнар. Шагыйрҽнең исҽ бу вакыт
эчендҽ йҿзлҽгҽн шигырлҽре иҗат ителгҽн, ҥзе дҽ инде
бҥлеп җиденче дистҽне ваклаучы чҽчлҽренҽ чал кергҽн
мҿлаем бер ханым.
Шулай булуга да карамастан, йҿрҽге яшь ҽле аның. Ул
һаман шигырьлҽр иҗат итҽ, һаман эзлҽнҥдҽ. «Очар
кошым» җыентыгы - моның ачык дҽлиле. Соңгы вакытта
язган шигырьлҽре дҽ тагын бер китаплык булган. Ҽле
алай гына да тҥгел, Фҽния апа бик матур итеп җырлый
да, пешеренергҽ дҽ бик ярата. Кайгыртучан ана, алты
оныгына ҥрнҽк ҽби дҽ ул.

Фҿния апаның кҥңеле тулы шигърият һҽм моң. Ҽнҽ
шул шигъри кҥңеле96аңа яшҽргҽ коч бирҽ. Йҿрҽгендҽге
хислҽре шигырьлҽренҽ кҥчҽ бара:
Гомер узды, картаелды, дилҽр,
Ҽ мин ҽле һаман ашыкмыйм.
Олыгайсам да кҥңелем яшь сыман,
Шигърияткҽ, моңга гашыйкмын.
(Фҽния апа Шакирова турында очерк Р.Мирзаянова
мҽкалҽсенҽ нигезлҽнеп язылды)
Балаларның якын дусты
«Балаларның якын дусты» - шулай дип атыйлар
Алабуга
шҽһҽрендҽ
һҽм якын-тирҽ шҽһҽррайоннарда Алабуга педагогия институты доценты,
педагогия
фҽннҽре
кандидаты Сҽлҽхетдин
Таҗиевны.
Ҥзең фҽн кандидаты син,
Вузда яшьлҽр остазы.
Ҥзең наян, ҥзең шаян,
Ҥзең бию остасы.
Тормышта син һҽр яктан да
Уңган кеше, кыскасы, - дип аңа шагыйрь
Мҽхмҥт Хҿсҽен шигырен багышлады.
Сҽлҽхетдин Фҽрдетдин агай гаилҽсендҽ тҿпчек малай
булып дҿньяга килгҽн. Ҽтисе кҥп еллар колхозда рҽис,
агротехник, аннаң соң яшелчҽ бригадасы бригадиры
булып эшлҽгҽн, авыл советы һҿм жҽмҽгатьчелек
эшлҽрендҽ актив катнашкан. Ҽнисе Газизҽбану сабыр
холыклы, киң һҽм ачык кҥңелле, гадилеге, ҽ гаилҽ,
гомумҽн, тҿртиплелеге, тырышлыгы һҽм хезмҽт
сҿючҿнлеге белҽн кҥрше- тирҽдҽ аерылып торган. Кҥп
вакытын балалары Галиябану, Рабига, Гҽйфетдин һҽм
Сҿлҿхетдинне тҽрбиялҽҥгҽ, аларны тормыш итҽргҽ
ҿйрҽтҥгҽ багышлаган. Галиябану Чилҽбе ҿлкҽсенең
Копейск шҽһҽрендҽ шҽфкать туташы булып эшлҽгҽн,
хҽзер лаеклы ялда. Рабига Белоус поселогында алдынгы
урман эшчесе булган, шулай ук лаеклы ялда. Гҽйфетдин
Волгоград ҿлкҽсендҽ яши һҽм тракторчы булып эшли.

Героебыз кечкенҽдҽн
97 кҥрше-тирҽ малай-кызларны
җыеп, тҿрле уеннар оештырып, курчак театрлары куеп,
бергҽлҽп җилҽккҽ, балыкка, Пинҽрҽ кҥленҽ су керергҽ
йҿреп ҥсте.
Мҽктҽптҽ
укыган
вакытларын
сагынып
сҿйли
Сҽлҽхетдин: «Ҽле хҽзер дҽ исемдҽ иң беренче мҽктҽпкҽ
баруым - ул кҿнне мин нык дулкынланып искҽ алам.
Гҽйфетдин абыемны да укыткан беренче укытучым
Гҿлсем апа Гайнуллина вакытын, кҿчен җҽллҽмичҽ безне
укырга, язарга ҿйрҽтте. Беренче биергҽ ҿйрҽтҥче Ҽдия
апа Ибраева иде. Октябрятка кабул итҥче дҽ ул. Исемдҽ:
ҥзебез каты кҽгазьдҽн йолдызчык кисеп, аны кызыл
материал белҽн ҽйлҽңдереп, йолдызчык ясадык. Булавка
белҽн пиджакка тагып йҿри идек. Бу ике олугъ шҽхес
тормышымда, килҽчҽк һҿнҽремне сайлап алуда беренче
тҽэсир ясаган кешелҽр булдылар. Аннан соң 5-нче
сыйныфтан башлап безнең җитҽкчебез Мансура апа
Ҽхмҽтова булды. Рус теленҽ, педагог профессиясенҽ
мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥче - ҽлбҽттҽ, Мансура апа.»
Мҽктҽп елларында Сҽлҽхетдин жҽмҽгать эшлҽрендҽ
актив
катнашкан
укучыларның
берсе.
Сыйныф
старостасы, отряд советы рҽисе, дружина советы рҽисе,
мҽктҽп комсомол оешмасы секретаре, сҽхнҽдҽ сҥз һҽм
бию остасы булган.
1969 елда мҽктҽпне уңышлы тҽмамлаганнан соң
Алабуга
педагогия
институтының
филология
факультетына укырга кергҽн. Студент еллары Сҽлҽхетдин тормышында шулай ук зур активлык һҽм
тырышлык еллары. Институтның комсомол комитеты
ҽгъзасы, биш ел буе группа старостасы, ҥзешчҽн сҽнгать
смотрларында,
драма
театры
спектакльлҽрендҽ
катнашучы, студентлар оештырган пионер кафедрасы
мҿдире урынбасары, ял кҿннҽрендҽ атна саен туган
авылына кайтып балалар ҿчен Ял кҿне Клубы
оештыручы, авыл яшьлҽре ялын оештыруда актив
катнашучы булган. 1 курстан ук фҽнни эш белҽн
кызыксынган, инде икенче курста ясаган фҽнни доклады
1 урынны алган. 3 курста Башкорт дҽҥлҽт педагогия
институтында фҽнни конференциядҽ катнашкан. 4 курста

укыганда Казан телевидениесе буенча чыгыш ясаган.
98 билгелҽренҽ генҽ тҽмамлап.
Институтны яхшы
Сҽлҽхетдин 1974 елда туган мҽктҽбенҽ директорның
тҽрбия эшлҽре буенча урынбасары булып эшкҽ кайткан.
Ул эшлҽгҽн дҽвердҽ мҽктҽптҽ туган якны ҿйрҽнҥчелҽр
клубы тҿзелгҽн, пионер һҽм комсомол эшенең яңа эш
формалары кулланыла башлаган. 40 укучы катнашында
Фҽрит Яруллин музыкасына «Шҥрҽле» хореографик
сюитасы сҽхнҽгҽ куелган.
Тик ике елдан аңа Бҽзҽкҽ мҽктҽбеннҽн китҽргҽ туры
килгҽн: аны район яшьлҽре Алабуга ВЛКСМ шҽһҽр
комитетының идеология эшлҽре буенча секретарь итеп
сайлап куйганнар. Аннан соң педагогия институтының
педагогика кафедрасында эшли башлаган. Мҽктҽпне
ташламаган,
Алабуга
мҽктҽплҽрендҽ,
республика
кҥлҽмендҽ балалар белҽн тҿрле чаралар ҥткҽрҥдҽ актив
катнашкан. Республика пионер оешмасы Советы ҽгъзасы
булып эшлҽгҽн, пионер оешмасы урынында Татарстан
варислары оешмасы тҿзелгҽч, ул оешмага аның рҽисе
В.Дергуновтан соң икенче булып Сҽлҽхетдин кергҽн.
1980-1983 елларда Сҽлҽхетдин Казан дҽҥлҽт
педагогия институты аспирантурасында укып, 1983
елның декабрендҽ «Булачак укытучыларны авыл
шартларында пионерлар белҽн идеологик эшкҽ
хҽзерлҽҥ»
темасына
кандидатлык
диссертациясе
яклаган. Казанда укыганда пионер эше буенча лекциялҽр
һҽм семинарлар алып барган. Казанның Горький
исемендҽге ял паркында ул ҥткҽргҽн инструктив-методик
лагерьларны КДПИ укытучылары һҽм студентлары ҽле
хҽзер дҽ сагынып искҽ алалар. Аспирантураны бетергҽч,
аңа Казанда калырга тҽкъдим ясыйлар, лҽкин ул туган
якларына кайткан.
Хҽзерге вакытта АДПИның педагогика кафедрасында
доцент булып эшли. Утыздан артык фҽнни эшлҽр
авторы. Алар барысы да тҽрбия проблемаларына
багышланган. Фҽнни эшлҽре арасында зур кҥлҽмле
китаплар да бар. Сҽлҽхетдин Таҗиев Татарстанда
балалар оешмалары эшчҽнлеген һҽм балаларның җҽйге
ялын оештыру буенча зур гыйлем иясе булып санала. Ул

коллегалары ҽйтмешли
99 башкалар алып бармастай зур
курсларны
алып
бара:
«Педагогик
теориялҽр,
системалар
,
технологиялҽр»,
«Тҽрбия
эшлҽре
технологиясе»,
«Социаль
педагогның
эшчҽнлеге
методикасы һҽм технологиясе», «Интеграль педагогика»,
ҥзе уйлап тапкан махсус курслар. Алабуга шҽһҽрендҽ
җҽмҽгатьчелек нигезендҽ 10 еллап ҥзе оештырган
«Сҽфҽр» балалар оешмасы җитҽкчесе булып эшлҽде.
Җҽй
айларында
КАМАЗның
«Салават
кҥпере»
балаларны сҽламҽтлҽндерҥ комплексы директоры
урынбасары булып эксперименталь эшлҽр ҥткҽрде.
Сҽлҽхетдин
кҥп
кенҽ
кҥрше-тирҽ
балалар
оешмаларының
һҽм
ял
лагерьларының
эш
программалары авторы. Мҽсҽлҽн, ул «Ҿмет утравы»
лагерын тҿзу идеясе һҽм аның эшчҽнлек программасы
иясе. Бу лагерь 1999 елда Татарстан һҽм Россия
балаларның ял итҥ лагерьлары программалары
конкурсында беренче урынга лаек булды.
Аны балалар һҽм аларның ҽти-ҽнилҽре генҽ тҥгел, ҽ
шҽкертлҽре - АДПИ студентлары да яраталар. Алар:
«Сҽлҽхетдин Фҽрдиевичнең лекциялҽре,
дҽреслҽре кызыклы да, тирҿнтен фҽнни дҽ ҥтҽ, дҽреснең
ҥткҽнен сизми дҽ каласың, дҽрес беткҽч, ял итеп
чыккандай хис итҽбез узебезне,» - дип ҿйлилҽр. Кафедра
мҿдире сҥзлҽренҽ караганда, ул тҽрбия эшлҽре
методикалары һҽм технологиялҽре буенча институтта
һҽм якын-тирҽ район мҽктҽплҽрендҽ тҿп белгеч булып
исҽплҽнҽ. Педагог дҽрес ҥткҿрунең яңа ысулларын киң
куллана, яңа технологиялҽрен эшли. Алар турында
Татарстан һҽм Россия педагогик конференциялҽрендҽ,
Санкт- Петербургта узган Бҿтендҿнья Конгрессында
чыгыш ясады. Ул Татарстан Республикасы Балалар һҽм
яшьлҽр белҽн эшлҽу Дҽҥлҽт Комитеты каршындагы
фҽнни-тикшеренҥ группасының җитҽкчесе, Республика
балалар оешмалары союзының Советы ҽгъзасы,
Алабуга, Менделееврк, Яр Чаллы, Мҿслим, Аксубай,
Сарман, Азнакай һҽм башка шҽһҽр- авылларда
укытучылар, укучылар тарафыннан кҿтеп алынган ҥз
кеше, Алабуга шҽһҽрендҽ ҥткҽрелгҽн кҥп кенҽ

бҽйрҽмнҽр, конкурслар, кичҽлҽрнең авторы һҽм
100 вакытта Сҽлҽхетдин Таҗиев
режиссеры. Хҽзерге
докторлык диссертациясе ҿстендҽ эшли. Чын кҥңелдҽн
зур уңышлар телибез аңа!
(С.Ф.Таҗиев турында очеркны республика һҽм район
матбугатында бастырылган Ҽ.Баграмова, Ҽ.Ибраева,
И.Уханов, Н.Максутова, Н.Ҽхмҽтҗанов,

Т.Епифанова
мҽкалҽлҽре
Розалия Миңнулина101
тҿзеде).

нигезендҽ

хезмҽттҽше

БЕЗ БИТ БҼЗҼКҼЛЕЛҼР
Адҽм баласы ҥткҽнне белми торып алга, килҽчҽккҽ
таба дҿрес юл таба алмый. Кешелекнең һҽм кешенең
тарихи аңы булырга тиеш. Кем синең нҽселең? Кая йҿз
тотасың? Бу сорауларга җаваплар кешенең якты дҿньяда
яшҽвенең асылын билгелилҽр. Бу якты дҿньяга килгҽн
һҽр кеше уй- фикерен, гамҽллҽрен шушы сорауларга
җавап хҽлендҽ кыла, башкара. Җир йҿзендҽ һҽр.
нҽрсҽдҽ эз калдыра. Адам баласы калдырган эз - аның
яшҽвенҽ бҽя бирҽ торган җирлек. Аны яшҽҥ чорында
нинди
фикерлҽр
борчыган,
нинди
гамҽллҽр
башкарганыннан чыгып яхшы яиса начар дип бҽялҽргҽ
була.
Һҽр ана ҥз баласын бу фани дҿньяга яхшы эз
калдырсын дип таба һҽм бага. Бу нҽҥбҽттҽн чыгып фикер
йҿрткҽндҽ, кем мин дигҽн сорауга җавап эзлҽҥдҽн элек,
кайдан мин, кем минем нҽселем дигҽн сорауга җавап
эзлҽргҽ кирҽк. Кайдан мин дигҽн сорау фҽлсҽфи тирҽн
мҽгънҽне ҥз эченҽ ала. Безнең бабайлар ҽйтмешли,
«жиде буын бабаңны белҥ фарыз», ягъни сина дип
салынган эз-сукмак нинди? Бабаңнар кем булган?
Кайларда яшҽгҽннҽр? Нинди гамҽллҽр кылганнар? Син
алар белҽн горурланырлыкмы? Син алар эшен дҽвам
итҽрга лаеклымы? һҽм башка сораулар чылбыры туа. Бу
кҥзлектҽн чыгып фикер йҿрткҽндҽ, тагын да яңа сораулар
хасил булалар: Синең туган жирең кайда? Син кайсы
миллҽт баласы? Тоткан кыйблаң кай тарафта? Туган
авылың, тҿбҽгең кайда? Аның тарихы нинди? Менҽ
шушы сорауларга җавап тапкач кына, ҥзеңнең кем дигҽн
сорауга җавап эзлҽп була. Син калдырган эз, тормышың,
кавемең эзен лаеклы дҽвам итҽргҽ тиеш. Хҽзер инде
туган авыл тарихын
белу адҽм баласы ҿчен аның бабаларының җанлы
тарихын белҥгҽ тиң була. Менҽ ни ҿчен адҽм баласы бу
сорауларга җавап
эзлҽп узенең
авыл, тҿбҽк
тарихы белҽн яхшы таныш булырга тиешлек ачык

кҥренҽдер.
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Шушы хаҗҽттҽн чыгып
мин ҥз туган авылым Бҽзҽкҽ
тарихын кулдан килгҽн, мҿмкин булган кадҽр бҽян итҽргҽ
тырыштым.
Ул
беренче
нҽҥбҽттҽ
ҥзем
ҿчен,
авылдашларым
ҿчен, улым
Дамир' ҿчен,
оныкларым ҿчен - килҽчҽк буын ҿчен язылды. Билгеле
ки, бҽян ителгҽн авыл тарихы тулы тҥгел. Катлаулы,
сикҽлтҽле тарих, бертуктаусыз кабатлана торган
инкыйлаблар,
иҗтимагый
бҽрелешлҽр,
халҽти
тормышның астын-ҿскҽ китереп, гел болгатып торалар.
Тарихны барлау, туплау, җыйнау катлаулы, четерекле,
хҽтта кайсыдыр нҽҥбҽттҽ
мҿмкин да булмаган эштер. Шҽһҽрлҽр, фабриказаводлар, эшчелҽр турында кҥп китаплар, мҽкалҽлҽр,
очерклар
язылган, тик
авыл,
авыл
хезмҽтчҽннҽре бу ҿлкҽдҽ читлҽтеп ҥтелгҽн. Авыл тарихы
ҥзеннҽн соң бернинди язмача истҽлеклҽр калдырмыйча
юкка чыккан. Исҽн калган документлар да ярты-йорты,
тулы булмаган мҽгълҥматлар бирҽлҽр яисҽ бҿтенлҽй
юкка чыгарылганнар. Рҽсҽй шундый ил инде ул:
гасырлар буйлап авыл хисабына яшҽде, тик ҥзе авылга
нҽрсҽдер бирерга ашыкмады.
Биш-алты гасыр яшҽп кидҥче туган авылым ҿчен аның
тарихын бҽян итҽргҽ моңарчы телҽҥче табылмаганмы
дип соравыгыз мҿмкин. Бу сорауга мин болай дип җавап
бирер идем: Бҽзҽкҽ тарихы белҽн кызыксынучы һҽм аны
буыннардан буыннарга сҿйлҽп калдыручы кешелҽр
авылымда булган. Мҽсҽлҽн, Габделхак Хҿснетдиновка
1932 елда Кҽлимуллин Сҽлимулла һҽм Ҽхмҽдиев
Мҿхҽмҽтҗан васыять итеп авыл тарихы буенча кҥп кенҽ
материаллар васыять итеп калдырганнар. Муллалар
ничҽ гасыр авылның шҽҗҽрҽсен алып барганнар. Бҽзҽкҽ
мҽктҽбе укытучылары авыл тарихы буенча

байтак материал җыйганнар.
Картлар истҽлеклҽре,
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кайбер документлар, фотолар белҽн бизҽлгҽн альбомнар
һҽм стендлар тутырылган, авыл музее ҿчен тарихи
ҽйберлҽр җыелган. Мҽктҽптҽ Рҽмзия Мҿхетдинова
инициативасы белҽн һҽм аның җитҽкчелегендҽ Марсель
Гыймазетдинов музее оештырылган. Бҽзҽкҽ урта
мҽктҽбендҽ
1974-1976нчы
елларда
автор
җитҽкчелегендҽ Туган якны ҿйрҽнҥчелҽр клубы эшлҽде.
Клуб эшлҽгҽн чорда авыл картлары һҽм галимнҽр белҽн
очрашып байтак материал җыелды. 1976 елның
мартында Мҽдҽният йортында авыл тарихына багышлап
укучыларның фҽнни конференциясе узды. Аннан соң бу
эшне Рҽмзия Мҿхетдинова һҽм аның хезмҽттҽшлҽре
дҽвам итте. Аның җитҽкчелегендҽ ҽле хҽзер дҽ «Мирас»
исемле туган якны ҿйрҽнҥчелҽр оешмасы эшли.
Ҽлбҽттҽ, картлар сҿйлҽве буенча гына бу очерклар
язылса, бик дҿрес ҥк булып бетмҽс иде. Шуңа курҽ
авторга кҥп кенҽ дҽҥлҽт архивларында, музейларда,
фҽнни китапханҽлҽрдҽ эшлҽргҽ туры килде. Мҽскҽҥдҽге
Борынгы документларның Рҽсҽй дҽҥлҽт архивы, Рҽсҽй
дҽҥлҽт фҽнни китапханҽсе, Татарстан Республикасы
дҽҥлҽт архивы һҽм дҽҥлҽт туган якны ҿйрҽнҥ музее,
Киров ҿлкҽсе дҽҥлҽт архивы, Татарстанның Республика
китапханҽсе, Алабуга, Менделеевск, Бҽзҽкҽ урта мҽктҽбе
музейлары материаллары, Татарстан галимнҽренең
туган як тарихына багышланган китаплары һҽм фҽнни
эшлҽре киң кулланылды. Нҽҗип Фатыховның «Бондюжцы
Татарстана» дигҽн китабында тарихка инде кергҽн
авылдашларыбыз: барлык гомерен колхоз тҿзҥгҽ һҽм
аны ҥстерҥгҽ багышлаган Габделхак Хҿснетдинов,
мҽшһҥр математик, Татарстанның атказанган укытучысы
Габделхҽй Гыйльфанов, мҽктҽп директоры һҽм хҽрби эш
укытучысы Зҽйнак Ҽһлиев, укытучы Гҿлсем Садыйфова,
алдынгы колхозчы- ветеран Нуриҽхмҽт Азин һҽм
башкалар турында җылы сҥзлҽр язылган. Алар турында
мҽгълҥматларны
шул
китаптан
укырга
мҿмкин.
Бҽзҽкҽлелҽр турында кыскача язмалар бирелгҽн.
Авылның килеп чыгышы, аның ҥсеш тарихын ҿйрҽнҥдҽ
Фҽйзелхак Гыйльфан улы Хҿснетдинов кҥп кҿч куйды. Бу

китапта аның рҿхсҽте белҽн кҥп материаллары
104 абыйга, аның абыйсы Габделхак
кулланылды. Фҽйзелхак
Гыйльфан улына, шулай ук укытучы МҿхетдиноваРҽмзия
Гҽрҽй
кызына
очерклар язганда булышканнары ҿчен зур рҽхмҽтемне
белдерҽм.
Бу китап матди
ярдҽм
кҥрсҽтҥчелҽр булмаса, ҽле дҿнья кҥрҽ алмас иде. Аларга
зур рҽхмҽт.
Иң зур рҽхмҽтлҽрем мине бу дҿньяга табып ҥстергҽн,
туган ягыма
һҽм авылымамҽхҽббҽт
тҽрбиялҽгҽн
ҽтием
Фҽрдетдин
Таҗетдин
улы
Таҗетдиновка, ҽнием Газизҽбану Сҽлимулла кызы
Сҽлимуллинага, миңа югары белем алу ҿчен шартлар
тудырган
якын
туганнарым
Гҽйфетдин
абыйга,
Галиябану һҽм Рабига апаларыма, бу китапны язар ҿчен
авылдашларым образлары тудырган кҥршелҽрем Наҗия
апа Мҽхмҥтова һҽм Гҽрҽй абый Нҽсифуллинга, Фҽйрҥзҽ
апа белҽн Сҽлҽхетдин абый Габделнасыровларга,
Фҽйрҥзҽ апа белҽн Рҽхим абый Ҽхмҿтҗановларга, миңа
ҿс киемнҽре тегеп биргҽн Нуриҽсмҽ ҽбигҽ, бергҽлҽп каз
бҽбкҽлҽре саклаган Зарифҿ ҽбигҽ, кҿтҥлҽр кҿткҽн
Минҽхмҽт абыйга, җиңгҽм Хҽмденисҽ Минтаҗетдин кызы
белҽн абыем Хҽмҽт Вҽлиулла улы Нигьмҽтуллиннарга,
башлангыч сыйныф укытучым Гҿлсем апа Гайнуллинага,
иң яраткан ҿлкҽн вожатыем Ҽдия
апа
Ибраевага,
сыйныф
җитҽкчем
Мансура
апа
Ҽхмҽтовага,
барлык
укытучыларыма,
мҽктҽптҽ
бергҽ
эшлҽгҽн
коллегаларыма, тау башында качышлы уйнап, ҽрҽмҽдҽ
гҿлҗимеш җыеп, тҿннҽрен авыл буйлап җырлап йҿреп
бергҽ ҥскҽн Минегҽли, Саетҗан, Мирзанур, Хҿрмҽтулла,
Мансур, Кҽҥсҽр, Сабира, Гҿлфирҽ, Ҽкълимҽ, Мҽҥлидҽ
һ.б. дусларыма.
Сабантуйларда актан киенеп йҿгерешлҽрдҽ катнашкан
Солтан бабай, Сабантуй батыры Сҽетгҽли абый, оста
балыкчы Шункар бабай, кул остасы Минтаҗетдин бабай,
тимерче Ҽхҽт абый, янгынчы Минҽхмҽт Мҿхҽмҽтдинов,
ялкынлы сҥз остасы һҽм иҗат иясе, балалар остазы
Рҽмзия Мҿхетдинова, Сабантуйлар хуҗасы, мҽктҽп

директоры һҽм роно
105 җитҽкчесе булып эшлҽгҽн
Мҿхҽмҽтнур Сабитов, алдынгы колхозчы яшьлҽр, бу
китапка кермҽгҽн атамалар, кушаматлар турында язып
тагын бер китап чыгарырга булыр иде. Бҽзҽкҽ шҽҗҽрҽсен
гарҽпчҽдҽн татар теленҽ кайтарырга кирҽк дип
уйлыйм...«Урыслашкан» бҽзҽкҽлелҽр ҿчен урыс телендҽ
бу язмаларны нҽшриять итҥ кирҽктер.
Бҽлки, бу китап чыкканнан соң, авылымның лаеклы
бер асылы Бҽзҽкҽ тарихын тагын да тирҽнрҽк ҿйрҽнергҽ
алыныр, баетыр, тулыландырыр. Шушы ҿметлҽр белҽн
бу китапны сезгҽ тҽкъдим итҽм, авылдашларым.
Кайда гына яшҽмҽсеннҽр һҽм нинди генҽ урыннарда
эшлҽмҽсеннҽр, авылдашларыма телҽгем шул: туган җир
- изге җир, тудырып ҥстергҽн ата-ана - олугъ затлар.
Аларның кадерен белегез! Сез суын эчкҽн чишмҽлҽр,
җилҽк-җимешен ашап ҥскҽн ҽрҽмҽлҽр, ҥрмҽлҽп менгҽн
таулар, икмҽк ҥстергҽн кырлар - барысы да сезнең
ҥткҽнегез, бҥгенге кҿнегез һҽм килҽчҽгегез. Нинди
мҽшһҥр һҽм хатирҽлҽргҽ бай, нинди гҥзҽл, нинди
сихерле кҿчле, нинди кҥңелгҽ якын ул Туган авыл!
Туганнарым, дусларым, авылдашларым! Бҽзҽкҽлелҽр!
Яратыйк Бҽзҽкҽне, онытмыйк Бҽзҽкҽне, саклыйк
Бҽзҽкҽне! Матур эшлҽребез, рухи тормышыбыз, акыллы,
саф кҥңелле, сҽламҽт балаларыбыз белҽн бизҽклик
Бҽзҽкҽне!
Я, АиПЛАҺЫ ТҼГАЛҼМ, бу изге эшне башкарып
чыгарга кҿч биргҽнең ҿчен рҽхмҽт Сиңа!
КУЛЛАНЫЛГАН ҼДҼБИЯТ ҺҼМ МАТЕРИАЛЛАР
1. Абзянов М., Мухаметзянов А.,Фархутдинов А. Вышки
над Камой. - Казань, 1978.
2. Анастасиев А. Вятские инородцы и ихъ школы. - М.,
1902.
3. Арсланов Л.Ш. Угро-самодийские элементы в
топонимии и археологии Восточного Прикамья.Тезисы
докладов
1
научно-краеведческой
конференции,
посвященной
25-летию
города
Менделеевска, Менделеевск, 1992, с.3-5.
4. Арсланов Л.Ш., Казаков Е.П., Корепанов К.И. Финны,

угры, самодийцы в Восточном Прикамье. - Елабуга,
106
1993.
5.
Археологическая карта Татарской АССР.
Предкамье/ Под ред. А.Х.Халикова .- М., 1981.
6. Архивы и краеведческие материалы по истории г.
Менделеевска и района.- Менделеевск, 1991.
7. Ахметгалиева С.Н. Обзор деятельности химического
завода имени Л.Я.Карпова за 1868- 1900 гг. Заводская трибуна, 1976, № 16.
8. Баграмова А., Ибраева А. Наш друг. - Новая Кама,
1973, 9 ноября.
9. Бҽзҽкҽ мҽктҽбе тарихы. Альбом. - Бҽзҽкҽ, 1972.
10. Бҽзҽкҽ пионер һҽм комсомол оешмалары тарихы.
Альбом.- Бҽзҽкҽ, 1974.
11. Валиев М. Слово о товарище,- За педагогические
кадры, 1983, 19 декабря.
12. Гамбҽр Н. Туган якның китмҽс кошы.-Казан,1994.
13. Гарипова Ф. Авылларны сҿям җаным-тҽнем белҽн. Казан, 1994.
14. Гыймазетдинов М. Син мине белмисең.- Казан,
1994.
15 Епифанова Т. Когда приехали студенты. - Новая
Кама, 1973, 21 апреля.
16.3олото Прикамья.- Елабуга, 1998.
17. История Татарской АССР. - Казань, 1955.
18. «Кама» колхозы тарихы. Альбом.- Бҽзҽкҽ, 1976.
19. Кашапов Н.П. Занятия сельского населения Вятской
губернии до 1917 г,- Менделеевские новости, 1989, №
64.
20. Кашин С.Г. Есть на Каме завод. - Казань, 1972.
21. Киров ҿлкҽсе дҿҥлет архивы. 574-фонд,
1тасвирлама, 3504-китап,127-бит.
22. Киров ҿлкҽсе дҽҥлҽт архивы. 205-фонд,
3тасвирлама, 2847-китап, 13-20-битлҽр.
23. Краткие сведения по истории Менделеевского
района.- Менделеевск, 1993.
24. Максутова Н. Беренче карлыгач. - Яңа Кама, 1973, 21
апрель
25. Материалы по статистике Вятской губернии (данные

на 1887 г.).- Вятка, 1890,
107 т. У1, ч. 2, п. 2.
26. Мирзаянова Р. Шигърияткҽ, моңга гашыйк ул. Менделеевск яңалыклары, 1999, 6 февраль.
27. Мҿхетдинова Р.Г. Бҽзҽкҽ авылының балалар бакчасы
тарихы. Альбом. -Бҽзҽкҽ, 1988.
28. Мҿхетдинова Р.Г. Манаралар ауды бҽгырьгҽ.
Кулъязма. -Бҽзҽкҽ, 1993.
29. Мҿхетдинова Р.Г. Шагыйрь белҽн очрашу. Кулъязма.
- Бҽзҽкҽ, 1994.
30. Нурутдинов Ф.Х. Родиноведение. -Казань, 1995.
31. Бондюге и бондюжцах. Сборник/ Сост. М.Глухов Казань, 1994.
32. Бондюге и бондюжцах, Сборник/ Сост. М.Глухов. Казань, 1994, с.399-403.
33. Розенгартен М. Кеше булган кешедҽ йҿз кешенең эше
бар. - Ватаным Татарстан, 1999 ел, 1 май
34. Сабитов М.Г. Бҽзҽкҽ авылының тарихи урыннары.
Кулъязма. - Бҽзҽкҽ, 1993.
Зб.Сабитов М.П. Сборник материалов по топонимике
Республики Татарстан. - Набережные Челны,
1997.
36. Сборник тезисов по краеведению. - Набережные
Челны, 1992.
37. Тазиев С. Всегда в дороге. - Комсомолец Татарии,
1974, 8 марта.
38. Тазиев С. Интересный вечер. - Новая Кама, 1974,
1974, 3 февраля
ЗЭ.Тазиев С. Слово о друге. - Вожатый, 1973, № 2, с.
34.
40. Таҗиев С. Бҥгенге кҿн сулышы. - Яңа Кама, 1973, 24
октябрь.
41. Таҗиев С. Туган якны ҿйрҽнҥнең тҽрбияви
мҿмкинлеге. - Совет мҽктҽбе, 1976, № 6, 9-12 битлҽр.
42. Татарский энциклопедический словарь. - Казань,
1998.
43. Татарстан АССР тарихы. 1 том. - Казан, 1959.
44. Татар тарихы материалларда һҽм документларда.Казан, 1970.
45. Татар халкының тарихи һҽм мҽдҽни һҽйкҽллҽре. -

Казан, 1995, 180-нче бит.
108
46.35 лет НГДУ «Прикамнефть»
Альбом.
47. Уханов И. Приедем, Фарида! - Учительская газета,
1971, 30 ноября.
48. Фатыхов Н. Слава бизякинцам! - Бондюжцы
Татарстана, Санкт- Петербург, 1995, с. 399- 403.
49. Фҽхретдинов Р.Г. Татар халкы һҿм Татарстан тарихы.
1-нче кисҽк. -Казан, 1996.
50. Фотолар - Р.Г.Мҿхетдйнова, Ф.Г.Хҿснетдинов.
51. Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья.М., 1969
52. Халиков А.Х. Татар халкының килеп чыгышы. - Казан,
1974.
53. Халиков А.Х. Татарский народ и его предки. - Казань,
1989.
54. Хҿснетдинов Ф. Байлык корбаны. - Октябрь байрагы,
1960, 8 июнь.
55. Хҿснетдинов Ф. Бҽзҽкҽ тарихы турында уйланулар.
Кулъязма.- Бҽзҽкҽ, 1997.
56. Хҽтер-Память /гл. ред. Р.Р.Идиатуллин.- Казань,
1995.
57. Ҽхмҽтҗанов Н. Уңыш телибез. - Яңа Кама, 1973, 13
март.
Илаһи заң
Нҽфисгҿл Гҽлиева
Бҽзҽкҽдҽ җиткерелде
Мҽчетнең иң ма!уры.
Артты авылымның яме,
Ҿстҽлде нуры!
Нурлар сибҽ тирҽ-юньгҽ
Кҿлҽч айлы манара.
Шул нурларда җир ҿстенҽ
Ислам дине тарала.
Биек манарадан тиздҽн
Моңлы яңгырар азан.
Бу бит туган халкым моңы
Һҽм дҽ илаһи
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Соңгы елларда тҿзелгҽн мҽчет
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Ҽҥлия кҿберлеге 4
Кҿчҿндедҽ табылган болгар
кҿбер ташы

19 гасыр мҽчете
(И.Муллҿхмҽтов рҽсеме)
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Тҥбҽн оч мҽчете (19 гасыр азагы -20 гасыр башы)
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Югары оч мҽчете (1941 елдан балалар бакчасы)

20 гасыр башы йорты
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