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2010 ел

Óêûòó÷ûì,  
 êàäåðëåì...



Китапны нђшер итњдђ матди ярдђм књрсђткђн 
шђфкатьле затлар:

Миронов Николай Ïавел улы, Исмђгыйлев 
Рђшит Фђйзерахман улы, Гыймадиев Мљнђвир 
Хђмђт улы, Кђлимуллин Рђшит Хаќинур улы, 
Êàøàôåòäèíîâ Èëãèç Ðàèô óëû, Òà�èåâ Äàìèð 
Ìóëëàíóð óëû, Нђќметдинова Мљнирђ Зђки кызы, 
Бђшђров Фђрит Рђшит улы  џђм ãàèë�ì.



2010 ел – њзенчђлекле ел. 
Быел ђниемнећ тууына – 
100, Бљек Ќићњгђ – 65 
ел тула. Китабым да нђкъ 
менђ быел – Укытучы 

елында дљнья књрђ. 
2010 ел џђммђбез љчен дђ 

хђерле ел булсын!
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Àâòîðäàí...
Ђгђр кемдер њзе турында бер елга ќылы истђлек калдырасы килсђ 

– яшелчђ, ун елга исђп тотса – ќилђк-ќимеш њстерсен, йљз елга исђплђсђ 
– йорт салсын, агач утыртсын, бала њстерсен, халык књћелендђ мђћгегђ 
каласы килсђ – китап язсын.

Борынгы бабаларыбыздан мирас булып калган ђлеге фђлсђфи гый-
барђне искђ тљшереп, мин џич кенђ дђ њз исемемне мђћгелђштерергђ 
ќыенмыйм. Киресенчђ, рухи Мђккђбез – Бђзђкђ мђктђбен тђмамлаган 
дистђлђгђн буын яшьлђрне олы тормыш юлына ђзерлђп чыгарган Бђзђкђ 
мђгарифе књгендђге беренче карлыгачларга – укытучыларыбызга олы 
рђхмђтемне ќиткерњ йљзеннђн, шушы истђлек-ядкаремне кадерле Мљ-
галлим-остазларыбызга багышлыйм.

Бу эшкђ тотыну телђге миндђ 2006 елныћ ќђендђ, сыйныфташлар 
белђн 40 елдан соћ очрашу бђйрђмендђ туды. Нђкъ шул елда икенче ту-
ган йортыбызныћ – 1926 елда тљзелгђн мђктђбебезнећ юбилее – 80 ел-
лыгы иде. Лђкин, ни кызганыч, хђзерге мђктђп администрациясе ђллђ 
онытты, ђллђ кирђксенмђде, бђйрђм булмый калды. Югыйсђ, бњгенге 
кљндђ ђле исђн дистђгђ якын укытучы абый-апаларыбыз џђм мђктђпне 
тљрле елларда тђмамлаган укучылар белђн очрашу-књрешњ тантанасы 
мђктђп љчен генђ тњгел, ђ бљтен авыл љчен дђ бик књћелле џђм шатлык-
лы тамаша буласы иде дђ бит...

Џђр мђктђпнећ горурлыгы – укучылары, џђр мђктђпнећ мактанычы 
– укытучылары. Бђзђкђ мђктђбенећ дђ горурланырдай укучылары аз тњ-
гел. Академик, профессор, доцент, фђн-техника, мђгариф, медицина, авыл 
хуќалыгы, нефть сђнђгате џђм башка љлкђлђрдђге атказанган џђм алдын-
гы кешелђребез, зыялыларыбыз никадђрле! Ђ бит алар безнећ кадерле мљгал-
лимнђребезнећ хезмђт џђм иќат ќимешлђре! Бу “татлы ќимешлђр”не 
санау џђм барлау эшенђ инде књптђн керешергђ кирђк иде. Мактанычыбыз 
булган укытучыларыбыз ђлегђ, шљкер, арабызда чакта кирђк бу гамђл. Була 
алмый калган юбилей аларга халык каршында, њсеп килњче яшь буын алдын-
да рђхмђт ђйтњ, хљрмђт књрсђтњ љчен ић кулай мљмкинлек иде.

Њзебезнећ очрашу бђйрђмендђ мин сыйныфташларым белђн башыма 
килгђн уйны уртаклаштым: “Укытучыларыбыз турында истђлек-китап 
язсам, ни ђйтерсез?” Классташлар бу телђкне бердђм хупладылар.

Џђм менђ, кадерле укытучыларыбыз, сезгђ багышланган китап 
– сезнећ алда, сезнећ кулда...

***
Искђрмђ: китапта укытучыларныћ укыта башлаган яшьлек чоры, 

берђр сыйныфы белђн яки љлкђн яшьтђ тљшкђн фотосурђтлђре бирелде.
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Мђктђп
Сабыйларныћ канатланыр вакты
Мђктђплђрдђ укыр чак булыр.

Г.Тукай

Мђктђп. Кыћгыраулы мђктђп еллары... Кабатланмас 
балачак џђм гњзђл яшьлегебез бљрелђнгђн шул чор, књпме 
гомер узса да, ќиз кыћгырау тавышлары, матур хатирђлђ-
ре, хыял џђм љметлђре, якты истђлеклђре белђн књћеллђр-
дђ яшђвен дђвам итђ.

Еллар њткђн саен, мђктђп, сине укыткан, олы тормыш 
юлына ђзерлђгђн укытучыларыћ ныграк сагындыра, еш-
рак искђ тљшђ икђн. Бу шулай булмый мљмкин дђ тњгел-
дер. Чљнки мђктђп еллары – кеше гомеренећ ић гњзђл, 
рђхђт, онытылмас мизгеллђргђ бай чоры, хыял-љметлђр-
нећ канат ярган чагы бит ул... 

Мин Бондюг районыныћ Бђзђкђ урта мђктђбендђ бе-
лем алдым. 1954 елныћ 1 сентябрендђ тђњге мђртђбђ мђк-
тђп бусагасын атлап кердем. Шул кљннђн башлап, мђктђп 
минем љчен зур белем дљньясына њзенећ ишеклђрен ачты.

Мђктђбебез тау башында, авылны икегђ ярып ага 
торган инешнећ аръягында, авылдан читтђ салынган. 
Аныћ шунда салынуы – њзе бер тарих. Революциядђн 
соћ авылларда беренче мђктђплђр барлыкка килгђн ва-
кытта, балаларны байлардан, мулла-мђзиннђрдђн тар-
тып алынган йортларда укытканнар. Ђ менђ чын совет 
мђктђбе тљзњ зарурлыгы килеп тугач, моныћ љчен мљм-
кинлеклђр ачылгач, яћа мђктђпне кайда, нинди урында 
тљзњ мђсьђлђсе буенча халык арасында бђхђслђр килеп 
чыккан. Берђњлђр мђктђпнећ авыл уртасында булуын 
хупласа, икенчелђре, бигрђк тђ дин ђџеллђре, киресенчђ, 
аныћ читтђрђк булуын талђп иткђннђр. Чљнки мђктђпне 
алар “шайтан сабагы” урыны дип исђплђгђннђр. Шулай 
итеп, безнећ авыл мђктђбе тау башына салына.

Бу 1926 елда була. Элек тљрле кеше љйлђрендђ укып 
йљргђн укучылар хђзер яћа мђктђптђ укый башлыйлар.
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Укытучым,  каäерлем....

Мђктђпнећ тау башында булуы бер яктан – безгђ ераграк 
тоелса да, икенче яктан, ул безнећ љчен – Белем тавы иде, 
нђкъ Олимп тавы кебек. Икесенђ дђ менњ љчен тырышырга, 
омтылырга, югары књтђрелергђ, кљч куярга кирђк.

Тауга књтђрелњ љчен матур да, ућайлы да итеп эшлђнгђн 
баскычларыннан ничђ мећ мђртђбђлђр менеп тљшелде 
икђн?! Башта йљгерђ-сикерђ књплђгђн баскычлардан 
менђсећ, аннары, бераз арытылса – утырып ял итеп 
аласыћ. (Ун аралык баскычтан соћ ял итњ љчен махсус 
эскђмиялђр эшлђнгђн иде). Аннары тагын биш аралык 
њтђсећ. Ниџаять, синећ алда Белем йорты – Мђктђп!

Мђктђпнећ беренче директоры Ђгълђмов Солтан була.

Авыл ягыннан караганда тау башына салынган мђктђп књренеше

Мђктђп бинасыныћ ал ягы. 1926 елда салынган
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1927 елда мђктђптђ пионер оешмасы тљзелђ. Казан дђњлђт 
педагогия институты студенты Гыймранов Зиннур Мђскђњдђ, 
Казанда тљзелгђн балалар оешмасы, пионерлар турында сљй-
ли, оешманыћ эше, бурычлары турында аћлата. Балалар бу 
яћалыкны ућай кабул итђлђр џђм пионер сафларына керђ 
башлыйлар. 1928-29 еллардан башлап, џђр елны диярлек, 
мђктђптђ берђр сыйныф ачылып барган. 1930-33 елларда 
мђктђптђ директор булып Фђизов Мђгъсњм эшлђгђн.

Тормыш ифрат дђрђќђдђ авыр, хђерчелек, фђкыйрьлек 
кљчле булса да, кешелђр њз балаларын укытырга тырышкан-
нар. Књп балалар мђктђпкђ чабата, тула оектан йљргђннђр.

Фђизов абый уртада. Кечкенђ Габделхђй Гыйльфанов 
беренче рђттђ, ућнан љченче. 1932 ел

Укытучы Ђхмђтшин Харис абый укучылар белђн. 1933 ел
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Укытучым,  каäерлем....

Шушы елларда мђктђпкђ яшь кенђ кыз – татар теле 
џђм ђдђбияты укытучысы Вђлиђхмђтова Оркыя килђ. 
Ул, укыту белђн беррђттђн, балалар оешмасы эшен тагын 
да њстереп, ќанландырып ќибђрђ. Пионерлар яћа оешкан 
колхозга тљрле эшлђрдђ зур ярдђм књрсђтђлђр: алар кырлар-
ны ашлау љчен кљл туплыйлар, утау эшенђ йљрилђр, башак 
ќыялар, фермада бозаулар карарга булышалар.

1933-34 елларда Бђзђкђ мђктђбе ќидееллыкка ђйлђнђ. Бу 
вакытта башка авыл балалары да килеп укый башлыйлар. Укы-
тучылар булып Гљлсем Џђм Гата Садыйковлар, Оркыя Вђлиђх-
мђтова, Хђйрия Шакирова, Габденур Ганиев, Зђйтњнђ Ганиева, 
Кашиф Фђезов џђм башкалар эшлђгђннђр (љстђге фото).

1937-38 елларда, 8 нче сыйныф ачылу белђн, мђктђп урта 
мђктђп булып исђплђнђ 
башлый. Директор итеп 
Мђрдђнов Габдрахман бил-
гелђнђ.

Соћрак алдагы елларда 
эшлђгђн коллективка яшь 
укытучылар љстђлђ. Бо-
лар – Сергей Белов, Алек-
сандр Егоров, Арыслангали 
Ђюпов, Гљлсем Гайнуллина 
џђм башкалар.

Мђрдђнов Габдрахман хатыны 
– укытучы Вђлидова Тђскирђ 

белђн. 1938 ел
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1940 елныћ июнендђ Бђзђкђ урта мђктђбе њзенећ 
беренче 10 нчы сыйныфын чыгара. Бу зур бђйрђм 
була. Аттестат алу тантанасына бик књп кунаклар џђм 
авылдашлар килђлђр. Истђлеккђ фотога (аста) тљшђлђр.

Шушы елныћ кљзендђ мђктђпкђ тагын яћа укытучылар 
килђ. Алабуга педтехникумын бетергђн Бђзђкђ егете Габ-
делхђй Гыйльфанов математикадан укыта башлый. Яшь 

1939-40 ел
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Укытучым,  каäерлем....

белгеч зур телђк џђм ташып торган дђрт белђн укучылар-
га математика серлђрен тљшендерђ, бу фђнгђ карата бала-
ларда мђхђббђт џђм кызыксыну уята.

Гомумђн, бу елларда мђктђптђ ир-егет укытучылар 
бик књп була.

1941 ел. Бљек Ватан сугышы илебез љстенђ зур афђт 

1939-40 åë

Бу ир-егетлђрнећ књбесе яу кырыннан мђктђпкђ кире 
ђйлђнеп кайтмаячак...

Артта ућнан беренче: Ђминђ Бђдертдинова,
икенче Габделхђй Гыйльфанов, бишенче – Гайнуллина 

Гљлсем, алтынчы – Кљлђчева Мђрьям. 1940-1941 уку елы
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булып ябырыла. Бик књп авылдашлар фронтка китђ. Шул 
исђптђн Бђзђкђ мђктђбеннђн дђ яу кырына берђм-берђм 
укытучы ир-егетлђр китђ башлый. Тљгђлрђк ђйтсђк, сугыш 
еллары дђвамында мђктђптђн барлыгы 25 лђп кеше озаты-
ла. Шуларныћ унбише Ватан љчен башларын салганнар.

Сугыш беткђч, исђн калган, солдат шинельлђрен ђле 
салырга да љлгермђгђн ир-ат укытучылар кабат мђктђпкђ 
кайталар. Мђктђп директоры Гайнан Ђхмђтов була. 46-56 
нчы елларда мђктђптђ укытучылар коллективы тагын да 
њсђ, яшђрђ. Югары белемле белгечлђр саны арта.

1956 елдан мђктђп директоры булып Муллаян Гыйма-
диев, 1958 елдан Муллаян Галиев, 1959-65 елларда Камил 
Гыйльмуллин эшлђгђннђр. 1967 елныћ кљзендђ Бђзђкђ 
мђктђбенећ хђзерге бинасы ачыла.

Гайнан Ђхмђтов ќитђклђгђн укытучылар коллективы. 
1948 ел
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Илаџи зат – Мљгаллим
Нинди изге дђ, гади дђ, матур да, 

ягымлы да, ќылы да сњз!

Илаџи зат, бљек шђхес њзе,
Ђ карасаћ, тыйнак бер кеше.
Џђр кљн даим мђктђбенђ бару
Џђм дђреслђр бирњ – тљп эше.

Укытучы!
Син бђхетле, нђни књћеллђргђ
Бђрђкђтле орлык сибђсећ.
Сабыйларныћ кайгы-шатлыкларын,
Хыялларын шундук сизђсећ.

Эш коралыћ гади – акбур гына,
Бик катлаулы, лђкин тирђлек:
Утыз бала – димђк, утыз пар књз
Ќавап кљтђ сића тљбђлеп.

Сорау тулы књзлђр сића карый:
Бер сораумы, йљзме, мећђњме
“Белмим” сњзен, берњк, ђйтђ књрмђ!
Кичермилђр алар белмђњне.

Син белергђ тиеш, укытучы,
Ни сорыйлар – шуны белергђ.
Укытучы булу – бу шундый эш –
Белгђнећне кирђк бирергђ.

Син бер гади укытучы булып
Тырыш хезмђт иттећ тормышта.
Џђр укучыћ – язылмаган роман,
Џђр дђресећ – маяк тормышка.
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Укытучым,  каäерлем....

Ислам дљньясында балаларга да, љлкђннђргђ дђ њтђ 
файдалы њгет-нђсыйхђтлђр, тирђн мђгънђле хђдислђр 
књп. “Бишегећнђн алып лђхетећђ кадђр белем эстђ” – 
шундыйларныћ берсе.

Хђзерге заманда да кулланыла торган: “Кытайга ба-
рып булса да гыйлем ал” дигђн ђйтем дђ, беренчесе кебек 
њк, аћ-белем алуныћ ни дђрђќђдђ кирђкле, кыйммђтле га-
мђл икђнен ассызыклап тора.

Ђйе, белем – ић зур байлык: янмый да, югалмый да.
Без, Бђзђкђ мђктђбе укучылары, Шанхайга да барма-

дык, Кытайда да белем алмадык. Шушы бђџасез байлык-
ны безгђ гап-гади авыл мђктђбендђ, гап-гади укытучы 
абый-апаларыбыз бирде. Укытучыларыбыз безне – авыл 
балаларын, белемле, зђвыклы, џђрьяктан камил шђхес 
итеп тђбиялђргђ тырыштылар, безнећ икенче ђти-ђниебез 
дђ, сердђшчебез, кићђшчебез дђ булдылар.

Авылыбызныћ горурлыгы, мђктђбебезнећ даны-ќаны 
иде алар. Безнећ љчен зур шђхес, талант иялђре булдылар. 
Ђмма без аларны беркайчан да кайбер мђктђплђрдђге ке-
бек Рђшит Усманович, Ђдия Сђлимовна дип йљртмђдек, 
ђ якын итеп, њз туганыћа дђшкђн кебек гади генђ Фоат 
абый, Мђсгудђ апа дия идек.

Остазларыбыз, тљпле белем бирњ белђн беррђттђн, 
сыйныф ќитђкчелђре буларак, безне авырлыкларны 
ќићђргђ, укуныћ, хезмђтнећ, яшђњнећ тђмен-ямен, куа-
нычын тоеп, алга куйган максатка ирешњ љчен омтылып 
яшђргђ љйрђттелђр. Ќиџанга оптимистик караш, яшђргђ 
дђрт биргђн кићђшлђре белђн безнећ ићнђргђ канатлар 
куйдылар. Мљгаллимнђребез гадел, намуслы, њз эше-
нећ чын фанатлары иделђр. Књплђренећ мактаулы џђм 
дђрђќђле исемнђре дђ юк иде. Алар акча ќыймадылар, 
мал-мљлкђт, байлык тупламадылар, исем-дђрђќђ дип кы-
зыкмадылар. Аларныћ књћеллђре, рухлары бай иде. Дан-
шљџрђткђ љмет итмичђ, уфтанмыйча, бљтен гомерлђрен 
балалар тђрбиялђњгђ, илгђ белемле яшьлђр њстерњгђ 
багышлаган кешелђр алар, безнећ кадерле укытучыла-
рыбыз. Алар љчен ић зур байлык, куаныч, горурлык 
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– укучыларыныћ Кеше булулары, ић мљџиме – ил-књз ал-
дында абруйлы затлар булуында. Ђйе, бик књп, бик књп 
шђкертлђре нђкъ шундыйлар булдылар да, укытучылары-
бызныћ љмет-хыялларын акладылар, сынатмадылар.

Мљгаллимнђребез, укыту белђн беррђтђн, авыл, кол-
хоз, ќђмђгатьчелек тормышына да ић зур љлеш кертњ-
челђр. 35-40 ел укытучы булып эшлђњ дђверендђ нинди 
генђ эшлђрдђ катнашырга туры килми аларга!

Уку елы башлануга ук кљзге яћгыр, кар астында кол-
хоз басуында бђрђћге алуда эшлђњ, колхоз базында кыр-
дан кайткан бђрђћгене аралау, балалар белђн фермада 
бозау караучы апаларга булышу, терлекчелђр йортында 
лекциялђр уку, савымчылар, механизаторлар алдында 
концертлар кую, контроль саву вакытында катнашу да 
укытучы љстендђ.

50-60 нчы елларда авыл буйлап љй саен керђ-керђ 
заем љлђшњ, сљт, йон, йомырка заданиелђрен тапшыру-
ны талђп итеп йљрњлђр укытучы љчен кимсетелњле дђ, 
књћел ђрнетњле дђ вазыйфаларныћ берсе була. Классында 
укыган балаларныћ соћгы телем ризыгын авызларыннан 
тартып алуга тић бу гамђл укытучыныћ бђгърен телгђли. 
Ђмма заманы шундый: кушканны эшлђргђ кирђк, љстђн 
шулай талђп ителђ...

Болар љстенђ, укытучыларныћ џђрберсе агитатор, 
лектор, пропагандист. Џђр укытучыга ун йорт бњленеп 
бирелђ. Менђ шул йортларда атна саен газета-журнал-
лардан материаллар ќыеп, партия идеялђрен халыкка 
ќиткерђсе, аћлатасы. Ђле мђктђпнећ њзендђ политукулар 
аерым њткђрелђ, анда да укытучылар, ныклап ђзерлђнеп, 
чыгышлар ясыйлар, фикер алышалар. Бу политукуларны 
районнан райком, горком инструкторлары килеп тикше-
реп торалар: тљрле отчет, информациялђр талђп итђлђр.

Язын тагын бђрђћге базында эш, кырда салам янды-
ру, тирес тарату, кар каты вакытта кулдан ашлама чђчњ, 
агач утырту. Боларныћ нђтиќђсе, билгеле, аяныч: бик књп 
дђреслђр калдырыла. Ул калган дђреслђрне ничек булды-
расыћ – шулай укыт, планыћныћ астын-љскђ китерсђћ-ки-
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тер, ђмма башта программаны куып ќит џђм уку елында 
ђллђ ничђ мђртђбђ тљп эшлђре – укудан бњленгђн бала-
ларны имтиханнарга ђзерлђ, тулы љлгереш бир, сыйфат та 
(“4”ле, “5”лелђр) югары булсын.

Укытучы халкына ќђй буе да юньле ял юк: ђле кол-
хозга яшел масса ђзерлђргђ, борчак чабарга, явымнарда 
чыланган теземнђрне ђйлђндерергђ чыгарга. Тагын мђк-
тђп атына, куяннарга печђн ђзерлђргђ болынга барасы.

Укытучы Ђминђ апа Бђдертдинова сљйли: “Печђн ва-
кытында џђр кљнне 6-7 кеше (1-2 техничка да була) бо-
лынга ат ќигеп барабыз. Ирлђр печђн чаба, без ышыклык 
љчен куышлар кљйлибез, аш пешерђбез, чђй кайнатабыз. 
2-3 кљн њткђч, печђнне ђйлђндерђбез, ќыябыз. Ић авыры 
– кибђн кую. Љскђ мине менгерђлђр. Ирлђр тљрле яклап 
бертуктаусыз печђн ата. Алып та љлгерергђ, аны тигезлђп 
џђм тыгызлап сала да белергђ кирђк. Тырыша идек, йљзгђ 
кызыллык китерђсе килми иде. Ђџлиев Зђйнак, ђле ул ва-
кытта яшь укытучы, кибђннђр љелеп беткђч, мине мактап: 
“Ђминђ апа, бер генђ кибђнећнећ дђ муены кђкрђймђгђн, 
молодец!” – дия иде.

Печђн эше бетњгђ, колхозныћ ындыр табагында ашлык су-
гару, чистарту башлана. Монда да ић беренчелђр – укытучы-
лар. Исемлек тљзелђ, љчђр смена эшлисе. Ниндидер сђбђп 
белђн њзећ чыга алмасаћ, туганыћны, балаћны чыгарасыћ, 
графикны љзђргђ ярамый. Эш, хезмђттђ катнашу дигђннђн, 
мђктђбебез тарихында булган бер хикмђтле вакыйга турында 
язмасам, бу тарихныћ бер бите буш калыр сыман.

50 нче еллар азагы-60 нчы еллар башы иде ул, ялгыш-
масам. Мђктђпкђ май азакларында ђллђ 3, ђллђ 5 мећ (!) 
чеби кайтардылар. Укучылар шушы чебилђрне њстереп, 
симертеп, кљзгђ дђњлђткђ иткђ тапшырасылар икђн. Хуш... 
Укулар бетте, “чеби бригадасы”ныћ исемлеге тљзелде, 
џђркем њз чиратында дежурга килђ башлады. Чебилђрне 
мђктђпнећ инеш буендагы тђќрибђ участогында урнашкан 
спорт залына ќибђрделђр. Ул бинада тагын мастерской бар 
иде, аны да чебилђр љчен бирделђр.

Менђ классташым Таќиев Камил белђн минем дђ чи-



Рђмзия Мљхетдинова

18 

рат ќитте. Кичке 6 дан иртђнге 8 гђ кадђр бер кыз, бер 
егет – љлкђннђр, 1 кыз, 1 малай – урта сыйныфтан дежур 
торасы. Бер техничка кунарга килђ. Ђмма безнеке авырып 
торганлыктан, “љлкђннђр” аны кайтарып ќибђрделђр.

Спортзалдагы чеби “халкы”ныћ књплеген књреп, ис-
акылларыбыз китте, бер мђлгђ авызны йомарга онытып 
тордык, биллђџи. Андагы эсселек, бљркњ џава, чебилђр 
“хоры”, пешкђн йомырка исе... 

Чебилђрне кичтђн бер мђртђбђ ашатасы (100 йомырка 
кљндез пешереп калдырыла), кичке уннарда њзлђрен бер 
“болгатып” аласы, “пешмђсеннђр”, ягъни мђсђлђн. Сђ-
гать 8лђр туларга берничђ минут кала, безнећ егет белђн 
кыз (ялгышмасам, Нђбиуллин Мансур абый белђн Ибђ-
туллина Шђмсия апа иделђр бугай), тегелђй итегез, болай 
эшлђгез дип љйрђтеп, клубка чыгып чаптылар. Анда кино, 
соћыннан – танцы. Камил белђн башта китап укып утыр-
дык, берничђ куркыныч хђл турында сљйлђштек. Аннары 
йомырка ашарга керештек. Камилгђ – 5, мића – 5 йомыр-
ка. Каты пешкђн йомырканы књп ашап та, џич кенђ йотып 
та булмый икђн аны: тыгылдык, тончыктык, књзлђр тон-
ды. Ярый ђле шешђ белђн чђй алып килгђн идек, шуны 
эчеп, бераз хђл алдык. Сђгать 10 ќитте (тђрђзђ тљбендђ 
будильник тора). “Сары халык”ны “болгатырга”, ара-
ларга керештек. Алар идђндђ такталар белђн бњлгђлђн-
гђн “ояларда”да кырмыскалар кебек кайнашалар, “чи” 
килђлђр. Шулай болгаткалап йљргђндђ, берничђ тактаны 
аудардык, љслђренђ дђ баскаладык бугай. Шул арада, Хо-
дайныћ хикмђте, ќан тђслим кылган 5-6 чеби пђйда бул-
ды. Инде нишлђргђ? Алдагы дежурлардан ишеткђн идек, 
алар њлгђн чебилђрне чилђккђ тутырып, участок кырын-
дагы бђрђћге бакчаларыныћ читђн буена књмеп куялар 
икђн. Яшьлђр кайтканчы, без дђ шулай эшлђргђ булдык. 
Участок кљрђген элђктереп, чилђккђ чебилђрне тутырдык 
та, бер чокыр казып, “мђрхњмкђйлђрне” шунда ќирлђдек. 
Инде эш бетеп, кузгалдык дигђндђ генђ, билгесез берђњ-
нећ: “Кем бар анда? Нишлисез?” – дигђн калын, илђм-
сез тавышы ишетелмђсенме. Я, Хода! Безнећ кот ботка 
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тљште. Шул арада ул шыксыз зат љстебезгђ ябырылып 
килгђндђй булды. Ќитмђсђ, бњре кадђр бер жанвар безгђ 
таба ыргылды. Тавыш мђктђп тавы арасыннан гына тњ-
гел, књклђрдђн ићгђн књкрђњ кебек яћгырады.

Без, “а-а-а” дип акырып, кљрђк-чилђгебезне ташлап, 
бу шомлы урыннан књтђрелеп чаптык. Инеш аркылы 
салынган озын такта басмадан дљбер-шатыр њтњебезне, 
авылга менђ торган таудан абына-егыла йљгерњебезне 
генђ чамалыйм. Урамга кереп, берничђ љй њткђч, шып 
туктадык та, бер-беребезгђ карап каттык. Шунда Камил, 
аћына килеп: “Соћ, без “чеби љен” њтеп киткђнбез бит”, 
– диде. “Ђгђр зурлар кайтып, безне њз урыныбызда тап-
масалар, бетерђлђр”, – дидем мин дђ. Чытырдатып кул-
ларны тотыштык та, кире югарыга чаптык. Мњкђлђнђ-
мњкђлђнђ кљрђк-чилђгебезне эзлђп таптык, чебилђребез 
янына кердек. “Аллага шљкер, болары исђн-имин икђн”, 
– дип сљендек. Утны сњндердек тђ, стенага терђлеп утыр-
дык. Сђгать ничђ булгандыр, егет белђн кызыбыз кай-
тып, безне урынга (йоклар љчен ђзерлђнгђн матрацлар 
бар иде) салганнар, анысын инде сизмђдек.

Иртђ белђн кемнећдер тђрђзђ кагуына уянып киттек. 
Укытучы Аликин абый кизњгђ сђгать 7 гђ њк килеп ќит-
кђн икђн. Шђмсия апа безгђ азык салырга кушып, њзлђре 
чебилђрне тагын бер мђртђбђ аралап, ерып чыктылар. Та-
гын 7-8 њлгђн чеби таптылар. Аликин абый алардан тиз 
генђ котылырга кушты, чљнки тиздђн мђктђпкђ директор 
џђм укытучылар килергђ мљмкин. Мансур абый кљрђккђ 
тотынган иде, Нурулла абый: “Юк, юк, кирђк тњгел, болай 
да инде читђн буйларында “батырлар каберлеклђре” артык 
књбђйгђн. Ђнђ, яр арасына бар да, тау битенђ ат, каргалар 
алып китђрлђр”, – диде. Шулай эшлђделђр бугай. Безнећ 
беренче кизњ тору шулай тђмамланды. Икенчесендђ инде 
чебилђр њсђ тљшкђннђр иде, бу кадђр матавыклар бул-
мады. “Чеби њстерњ”нећ бер тљнендђ  без шундый маќа-
раларга тап булганны, ќђй буена башкалар белђн нинди 
хђллђр-тамашалар булып бетте икђн, анысын белмђдек. 
Чеби-тавыклар да кљзен ничђгђ калып, дђњлђткђ књпме 
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центнер ит тапшырылды – анысы да безгђ нђмђгълњм. Ба-
лалыгыбыз белђн ул турыда кызыксынмаганбыз да инде. 
Алай да вожатый Ђдия апабызныћ, матур гына саннар ђй-
теп, сборларда, районда пионерларны мактап сљйлђгђн-
нђре хђтердђ. “Чеби њстерњ” тарихы хђтердђ менђ шулай 
сакланып калган. Бик кызык кинокомедия кебек...

Ђ теге илђмсез авазлы кешене соћыннан белдек: ул 
безнећ урамныћ бер абзые булып, малае, кљчеге белђн ике 
кљн кайтмаган танасын эзлђп йљргђн икђн.

Кљзен, ућыш бђйрђмендђ укучыларны ќыелган яшел-
чђлђрдђн пешерелгђн аш, бђрђћге боткасы, бераз куян 
ите белђн сыйлыйлар иде. Љйдђн њзећ белђн бер ќамыяк, 
калак џђм кружка алып килђсећ. Ул вакытта ђле мђктђптђ 
ашханђ юк иде.

Ярый, укытучыларыбызга кире кайтыйк. Менђ шушын-
дый эш-мђшђкатьлђр белђн 1 сентябрьнећ кабат килеп 
ќитњен, њзлђренећ ђле 20 кљн дђ тынычлап, онытылып ял 
итђ алмыйча, љр-яћа уку елына тагын килеп керњен сизми 
дђ кала укытучыларыбыз. Ђ мђктђп тавык та чњплђп бе-
терђ алмаслык борчу-мђшђкатьлђре, ыгы-зыгылары белђн 
укытучыны кабат њз дљньясына бљтереп алып кереп китђ...

Ђ монда инде кљн саен икешђр сменада дђреслђр укы-
ту, шау-шулы тђнђфеслђр, линейкалар, кичке якта педсо-
вет, дњртђр сђгатькђ сузылган профсоюз ќыелышлары, 
интернатта дежур тору, кичке якта балаларны клубка йљрт-
мђњ максатыннан сакка чыгу (ђйтерсећ, моныћ љчен њз ђти-
ђнилђре юк), ата-аналар ќыелышлары, аларга ђзерлђнњ, 
ягъни педагогик темага берђр лекция уку, џђр баланыћ 
шушы чиректђ алган билгелђрен туплау, шушы ќыелыш-
та ук концерт књрсђтњ, ял кичђлђрендђ тђртип булдыру, 
укучыларыћныћ кайда, ничек, кем белђн йљрњлђрен књзђтњ, 
тњгђрђк эшлђрен оештыру, бђйрђмнђргђ репетициялђр њт-
кђрњ, колхоз радиоузелыннан чыгышлар ясау, тимурчылык 
эше, берсе артыннан икенчесе килергђ атлыгып торган ко-
миссиялђрне каршы алу, аларга ачык дђреслђр бирњ, тљр-
ледђн-тљрле тикшерњлђр џђм башкалар, џђм башкалар.

Ђле тагын ел саен Алабуга пединституты безнећ мђк-
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тђпкђ дистђдђн артык студент-практикантлар ќибђрђ иде. 
Укытучыларыбыз аларга иренмичђ, авырыксынмыйча 
планнар тљзњ џђм дђрес бирњ серлђрен љйрђттелђр. Ничек 
љлгергђннђр дђ, ничек ќитешкђннђр, ничек милђре кайнап 
чыкмаган укытучы абый-апаларыбызныћ. Хђер, соћын-
нан, 35 ел укыткан дђвердђ, бу эшлђрнећ књбесен њзем дђ 
татыдым. Укытучы чын-чынлап башкарырга тиешле њз 
эшенђ – планнар тљзњгђ, дђфтђр тикшерњгђ, ниџаять, кичке 
сђгать 10 да гына бушый. Дђфтђрлђр дђ књп тњгел: 25-35 
данђ генђ! 5-6 биттђн торган бер иншаны тикшерњ љчен 
генђ књпме вакыт китђ дђ, ђле шуны 30-35кђ (ягъни бала-
лар санына) тапкырласаћ, нђрсђ килеп чыга? Тел укытучы-
ларыныћ хђлен шуннан чамалавы авыр тњгел.

Аллаџы Тђгалђ дђ: «Берђр кешегђ ќђза бирђсе булса, 
мин аны мљгаллим итђрмен», – дигђн бит. Менђ шундый ул 
– укытучы хезмђте! Укытучы, остаз љйрђтмђсђ, укытмаса, 
тырышмаса, бњтђн џљнђрлђр дђ булмас иде. Дљньядагы ић 
мљџим џљнђрлђрнећ ић мљџиме – укытучы џљнђре! 

Ђ укытучыларыбыз, авыр дип тормаганнар, гомер-
лђрен шушы хезмђткђ багышлаганнар џђм берсе дђ ќай-
лырак, тынычрак, акчасы да мулрак икенче џљнђр сайлау 
турындагы уйны башларына да китермђгђн. Югыйсђ, 
1956 елдан авылдан ярты гына чакрымда нефтьчелђр про-
мыселы эшли башлый. Эшчелђргђ азык-тљлек продуктла-
ры љлђшенђ, акчасы укытучыларныкыннан књпкђ югары, 
соћрак Алабугадан квартиралар бирђ башлыйлар. Юк, 
укытучыларыбызныћ берсе дђ авылын калдырмый, мђк-
тђбен ташламый. Менђ кайда ул чын фидакарьлек, чын 
књћел байлыгы њрнђге! Афђрин, укытучыларым!

Ђ халыкка књрсђткђн культура-масса эшлђрен кем 
ќитђклђгђн, оештырган, њз ићнђрендђ алып барган? Укы-
тучы, билгеле. Бђзђкђ мђктђбе укытучыларыныћ да ел саен 
халык алдында куйган концерт-кичђлђрен санасаћ, бары-
сы књпме булыр иде икђн? Ђ алар књрсђткђн спектакль-
тамашалар њзлђре ни тора иде! Бу турыда бары тик матур 
сњзлђр, ќылы хислђр белђн генђ сљйлђргђ мљмкин. Чљнки 
остазларыбыз сђхнђдђ дђ нђкъ артистларча, њз ролен оста 
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башкару љчен, образларга кереп, шундый тормышчан да, 
сђхнђчђ дђ чын сђнгать ђсђрлђре тудырдылар. Алар ић 
катлаулы, зур књлђмле ђсђрлђрне куярга да курыкмадылар. 
Мђсђлђн: “Зђћгђр шђл”, “Ташкыннар”, “Шомлы кљннђр”, 
“Тормыш ќыры”, “Галиябану”, “Шђмсекамђр”, “Миркђй 
белђн Айсылу”, “Соћгы ђманђт”, “Књзлђр”, “Казан сљл-
гесе” џђм башка драма ђсђрлђре шундыйлардан. “Зифа” 
спектаклендђ сыйныфташым Мирзаџит Гимашев (инде 
мђрхњм) белђн њзем дђ уйнаганым истђ. Без ул вакытта 5 
нче сыйныфта укый идек. Баш герой Зифаныћ балалары 
Идел белђн Гљлли булып уйнадык.

Ђйе, њзлђренђ бик авырга, тыгызга туры килсђ дђ, мђк-
тђп коллективы, халыкка культура-масса хезмђтен књрсђтњ-
не традициягђ ђверелдерде, аны дистђ еллар буе саклады, 
ел саен зур чыгыш ясап, авыл халкына чын бђйрђм бњлђк 
итте, аны сљендерде, њзе дђ рђхмђтлђр, мактаулар ишетте. 
Бу спектакльлђр барган кичлђрдђ клубта алма тљшђрлек 
тђ урын булмый иде. Урын тапмаган тамашачылар идђн-
дђ утыралар, тђрђзђ тљплђренђ “кунаклыйлар”, андый 
урыннарга элђкмђгђннђр – сыћар аякта басып торалар. Бу 
сића “Ђлепле артистлары” уйнавы гына тњгел, ђ чып-чын 
бђзђкђле “камалчылар” чыгышы була иде...

Рђхмђт сезгђ, сђхнђ ќанлы укытучыларыбыз!

"Тљнге шђњлђлђр" спектакленнђн књренеш. Ућда:Фђйзелхак 
абый џђм Зђйтњнђ апа. 1978 ел
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Кљлђчевлар династиясе
Сугыштан соћгы еллардан башлап 90 нчы елларга 

кадђр Бђзђкђ мђктђбендђ биш туган Кљлђчевларныћ эшлђ-
ве – авыл џђм мђктђп тарихында књркђм џђм шатлыклы 
књренеш була: Кљлђчева Мђрьям, Гатауллина (Кљлђче-
ва) Мђэлњфђ, Кљлђчев Фоат, аныћ хатыны Таќетдинова 
(Кљлђчева) Мђњлия, Кљлђчев Тђгъзим – мђгариф љлкђсен-
дђ бишесе дђ бер њк елларда диярлек эшлђп, тљрлесе тљр-
ле фђннђр укыттылар. Ђтилђре Гатаулла абзыйныћ берту-
ганы Габдулланыћ уллары џђм киленнђре Ђхђт, Мђсгњдђ, 
кызлары Рђфия, Зиннур абый, Сабира апаларны да кушсаћ 
– династия бер дистђгђ тула!

Барысыныћ да мђктђптђ хезмђт итњ елларын бергђ 
исђплђсђћ, књпме булыр иде икђн? Ђйдђгез, санап ка-
рыйк: 250 елдан да артып китђ!

Бу династиянећ љч хатын-кызы башлангыч мђктђп 
укытучылары иделђр. Шуларныћ берсе – минем беренче 
укытучым булды.

Укытучым минем. Ић беренчем...
Сабыйлыктан яћа чыгып килњче бала, беренче тапкыр 

мђктђп бусагасын атлап кергђч, аны башлангыч сыйныф 
укытучысы каршы ала. Бу онытылмаслык мизгелдђн ба-
ланыћ мђктђпкђ њз карашы барлыкка килђ, мљлаем йљзле 
апаларын, сабыр холыклы абыйларын гомере буе оныт-
мый ул.

Бала књћеле – нђфис ак кђгазь,
Ђле бит ул калђм књрмђгђн.
Ђле беркем аныћ књћелендђ
Тылсымлы эз салып йљрмђгђн.

Дљнья аћа яћа яуган ак кар – 
Тели бала барын аћларга.
Тђњге юлны бала књћеленђ
Ата-ана џђм беренче
Укытучы тиеш язарга...
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Авылныћ тњбђн очында, 
иске мђчет бинасында урнашкан 
мђктђпнећ бусагасын 1954 елныћ 
1 сентябрендђ тђњге мђртђбђ 
атлап керњ, кулга тоткан буйлы 
дђфтђр џђм калђм, беренче 
китабым “Ђлифба”, ќылы 
карашлы, йомшак књћелле 
беренче укытучым Гатауллина-
Кљлђчева Мђэлњфђ Гатаулла кызы 
књћелемдђ мђћге ќуелмас якты эз 
булып калдылар.

Гап-гади бњлмђне “класс” дип 
атау, љстђлгђ охшамаган парталар 

артына утыру, акбур дигђн хикмђтле ђйбернећ тактада эз 
калдыруы, аннары чњпрђк белђн сљрткђч эзнећ юкка чы-
гуы, укытучы апаныћ дђреслек дип аталган китаптан бик 
тиз џђм ќайлы итеп укуы – болар барысы да минем љчен, 
ягъни кичђ генђ балалар бакчасында йљреп, бњген мђктђп-
кђ килгђн авыл баласы љчен, хикмђтле могќизага яки кос-
мос ачуга тић иде. Менђ шушы “белем” дигђн тылсымлы 
могќизалар иленђ безне тђњге укытучыбыз Мђэлњфђ апа 
алып кереп китте.

Мђэлњфђ Гатауллина-Кљлђчева Бђзђкђ авылында 
крестьян гаилђсендђ туа. 1930 елда беренче сыйныфка 
укырга керђ. Беренче укытучысы Касыйм абыйсын гоме-
ре буе хђтерли, аны мактап сљйли.

Мђктђпне тђмамлагач, яшь кызга сугыш елларында тљр-
ле эшлђр башкарырга туры килђ. Ул сельпо бухгалтериясен-
дђ хисапчы, авыл советында секретарь булып эшли.

Сугыштан соћ, 1946 елда, Мђэлњфђ Бђзђкђ мђктђбендђ 
башлангыч сыйныфларда укыта башлый. Алабуга педучи-
лищесында экстерн имтиханнар тапшырып, кулына доку-
мент ала. Укытучы Мђэлњфђ Гатауллина озак еллар укы-
ту дђверендђ књпме балага хђреф артыннан хђреф љйрђтђ, 
матур язу књнекмђлђрен булдыра (ул елларда без перолы 
ручка белђн яза идек. 11 нче номерлы перо белђн апабыз 
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безгђ дљрес басым белђн матур язарга љйрђтте). Хисапсыз 
шигырьлђр ятлата, кечкенђ хикђялђр укыта, шулар нђтиќђ-
сендђ балаларныћ сљйлђм телен њстерђ, аларга ныклы џђм 
тирђн белем бирђ. Ул даими рђвештђ њз белемен књтђрђ, 
алдынгы тђќрибђне љйрђнђ џђм њз эшендђ файдалана. Эш 
алымнарын тљрлђндереп, дђреслђрнећ эчтђлеген баета, ди-
дактик, књрсђтмђ материалларны урынлы џђм кић кулланып 
ућышка ирешђ. Апа безгђ кул бармакларыныћ буыннары бу-
енча ай кљннђрен, ягъни 30 данмы, 31 дђнме килњен санарга 
љйрђтте. Ђле бњген дђ шул ысулны кулланам.

Укытучыбыз класс коллективын тату џђм бердђм туп-
лауга нык игътибар бирђ иде. Шушы ућайдан ул безгђ 
бихисап уеннар, ќырлар, биюлђр љйрђтте. Њзе дђ, сабый 
бала кебек, безнећ белђн уйнады, кљлде. Кышын бер-
гђлђп тауда чана шуа идек. Апабызны џђркем њз чанасына 
утыртып таудан тљшњ – безнећ љчен зур бђхет! Књп вакыт-
та апа белђн бергђ чанадан мђтђлеп тљшеп тђ кала идек. 
Карга батып-чумып кире мђктђпкђ кайткач, апа безнећ, 
без апабызныћ љс-башын себерке белђн себерђбез. Џђрбе-
ребез апаны себереп калырга тырыша. Ђ ул, безгђ карап, 
шатланып, елмаеп-кљлеп тора.

Безнећ сыйныф. Укытучылар Мђэлњфђ апа Гатауллина, 
Сабира апа Хђсђнова џђм вожатый Зљлхђбирђ апа
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Табигатькђ бик еш экскурсиялђр оештырып, укытучыбыз 
туган якныћ матурлыгын књрергђ љйрђтте, самими књћеллђре-
бездђ тирђ-юньгђ мђхђббђт, кешелђргђ карата мђрхђмђтлелек, 
миџербанлылык, намуслылык кебек књркђм сыйфатлар тђр-
биялђде. Беренче булып ул безгђ чигњ чигђргђ, сђдђф тагарга, 
май ае чђчђчклђреннђн тђкыялар њрергђ љйрђтте.

...Ђле кайчан гына нђни кыз-малайлар, чђчђк бђйлђмнђ-
ре тотып, беренче мђртђбђ мђктђпкђ килгђн иде. Тырыша-
тырыша хђрефлђр танырга, укырга-язарга, санарга, тирђ-
юнь белђн танышырга љйрђнђ башлауга да 4 ел узып киткђн. 
Менђ бњген аларны 5 нче сыйныфка, яћа сыйныф ќитђкче-
сенђ, љр-яћа укытучылар кулына тапшырасы. Ничек укыр-
лар, њзлђрен ничек тотарлар? Хђерле юл, шђкертлђрем. Сез 
минем йљземђ кызыллык китермђссез дип ышанам!

Мљгаллимђ Мђэлњфђ Гатаулла кызы менђ шундый уй-
телђклђр белђн њзе укыткан балаларны дњрт ел саен озат-
кан да, яћаларын кабул иткђн.

Ел артыннан еллар узган. Ул укыткан мећлђгђн укучы-
лар ил буенча таралганнар, тљрле џљнђр иялђре булганнар, 
тормышта њз урыннарын тапканнар. Мђсђлђн, укучысы 
Рђмзия Гыймазетдинова (Мљхетдинова) – Бђзђкђ мђктђ-
бендђ 35 ел укыткан, I категорияле укытучы-методист, 
Россия Федерациясе мђгарифенећ почетлы хезмђткђре; 
Таќиев Камил – табиб-эпидемиолог, 30 елдан артык Пит-
рђч районыныћ баш санитар врачы булды. Хуќиђхмђтова 
Гљлшат – юрист, прокурор џђм Рђшит Исмђгыйлов – под-
полковник, Чаллыда эчке эшлђр бњлегендђ хезмђт куялар, 
Кђлимуллин Рђшит – “КамАЗ”ныћ автосервис челтђре 
генераль директоры, “Татарстан Республикасыныћ атка-
занган машина тљзњчесе” дигђн югары исемгђ лаек зат.

Санасаћ-исђплђсђћ, укытучыныћ андый шђкертлђре 
байтак. Алар беренче укытучылары Мђэлњфђ апа Гатаул-
лина-Кљлђчеваныћ йљзенђ кызыллык китермђгђннђр, ки-
ресенчђ, аны зурлаганнар, данлаганнар.

Олуг рђхмђт Сезгђ, кадерле тђњге Укытучым! (Ки-
табым язылган кљннђрдђ беренче укытучым мђћгелеккђ 
књчте. Урыныгыз ќђннђттђ булсын, Апа!)
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Кљлђчева Мђрьям – ветеран укытучы

1920 елда Бђзђкђ авылында 
крестьян гаилђсендђ туа. Ђтисе 
Тљхвђтуллин Гатаулла абзый, мђ-
гарифкђ ућай карашлы кеше була-
рак, балаларына урта џђм югары 
белем бирергђ тырыша џђм моћа 
ирешђ дђ: биш баласыныћ дњртесе  
укытучы була.

Олы кызы Мђрьям 40 нчы елны 
урта мђктђпне тђмамлый, бер ел 
колхозда эшли. Бљек Ватан сугышы 
башлангач, Мђрьям Кљлђчева туган 
илебезне фашистлардан азат итњ 
телђге белђн фронтка китђ. Япь-яшь 
кенђ кызларны берникадђр вакыт Мђскђњдђ укыталар. Шул 
ук вакытта алар њзлђре яшђр љчен землянкалар џђм дошман-
ны Мђскђњгђ кертмђс љчен окоплар казыйлар. Мђрьям џђм 
аныћ дуслары хђрби-џава гаскђрлђрендђ хезмђт итђлђр. Бер 
тљркем кызлар радиолокаторлар ярдђмендђ немец самолет-
ларыныћ нинди тљрдђ џђм нинди биеклектђ очканлыгын 
танып, тиешле урынга хђбђр итеп торганнар. Алар биргђн 
координатлар ярдђмендђ, зенитчылар, дошман самолетлары 
џљќњмен кире какканар, юк иткђннђр. Шулай итеп, сугыш-
чы кызлар Мђскђњне саклауда њзлђреннђн зур љлеш керт-
кђннђр.

Сугыштан Мђрьям Гатаулла кызы 1945 елда исђн-имин 
ђйлђнеп кайта џђм башлангыч сыйныф укытучысы булып 
эшли башлый, экстерн имтиханнар бирђ. Њз џљнђрен яра-
тып башкаручы, тырыш, сабыр џђм кић књћелле укытучы 
була ул. Мђктђп бусагасын яћа гына атлап кергђн бала-
ларныћ якын дустына, кићђшчесенђ ђверелђ.

30 ел эшлђњ дђверендђ ничђ мећ књнегњ-мисаллар 
эшлђткђн, аларны кљн саен тикшергђн, контроль эшлђр 
њткђргђн мљгаллимђ. Яхшы нђтиќђлђргђ сљенгђн, начар-
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лары љчен кљенгђн, кабат-кабат 
аћлаткан, љстђмђ дђреслђр узды-
рып, авыр њзлђштерњче балаларны 
љендђ дђ укыткан. Аныћ тырыш-
лыклары, еллар узгач, куанычлы 
нђтиќђлђр биргђн. Књп кенђ шђ-
кертлђре, югары уку йортларын 
бетереп, зур кешелђр булганнар. 
Мђсђлђн, Гыйльфанов Мехђмђт-
нур Нуриђхмђт улы – Татарстан-
ныћ атказанган агрономы, Ленин 
џђм Хезмђт Кызыл байрагы ор-
деннары кавалеры, Дђњлђт Югары 
Советыныћ 3 чакырылыш депута-
ты булган шђхес.

Татарстанныћ атказанган табибы, профессор, онко-
логия џђм хирургия кафедрасы мљдире, Санкт-Петербург 
фђннђр академиясе ђгъза-корреспонденты, Татарстанныћ 
атказанган фђн эшлеклесе Таќиев Рифкать Минџаќ улы 
– шулай ук аныћ укучысы.

Бу шђкертлђре мљгаллимђнећ йљз аклыгы, књћел шат-
лыгы, горурлыгы.

Мђрьям апа 1975 елда пенсиягђ чыкты. Бљек Ватан 
сугышы ветераны Мђрьям апа Кљлђчева балалар арасын-
да еш булды. Њзенећ сугышта књргђннђрен сљйлђгђндђ, 
еш кына дус кызларын сагынуын ђйтђ иде: “Тљшлђремдђ 
полкташ кызларныћ исђн булуларын књрђм. Бергђлђшеп 
сљйлђшђбез, кљлешђбез, чђчђклђр ќыябыз икђн. Без бит 
япь-яшь, чибђр кызлар идек, килђчђктђ матур тормыш, 
гаилђ кору турында хыялландык. Юк шул, болар књплђре-
без љчен насыйп булмады. Уянып китђм дђ, “аџ!” итђм. 
Кызларым-дусларым тљштђ генђ минем белђн, чынлык-
та алар, яшђњнећ тђмен-ямен дђ татымыйча, якты дљнья 
белђн књптђн хушлаштылар бит!”...

Ветеран апабыз шул урында бик озак сњзсез кала...
Мђрьям апа Кљлђчева бњген безнећ арабызда юк инде. Ул 

2000 елда вафат булды. Тыныч йоклагыз, кадерле Укытучы.



29 

Укытучым,  каäерлем....

Таќетдинова-Кљлђчева Мђњлия

Мђњлия Таќетдинованыћ мђктђп еллары авыр чорга 
туры килђ. Ул 4 нче сыйныфны тђмамлагач, Бљек Ватан 
сугышы башлана. Ике абыйсы да туган илне сакларга яуга 
китђлђр. Тиздђн Мђњлия ќидееллык мђктђпне тђмамлый. 
Бу вакытта аћа 16 яшь була (1924 елгы).

Гаилђлђренђ авыр була. Йортта баш бала булып Мђњ-
лия кала. Авылда ќидееллык мђктђп кенђ. Ул Бондюг 
мђктђбенђ сигезенче класска укырга китђ. Укыган љчен 
дђ, квартирада торган љчен дђ тњлђргђ кирђк. Ђ акча юк. 
Кыз кире авылга кайтырга мђќбњр була. Яшьтђш кызлар 
белђн бергђ колхозда эшли башлый. Алар чњп-њлђннђре 
утыйлар, печђн ќыялар, урак уралар.

1947 елда Алабуга китапханђ техникумына укырга керђ. 
Техникумны яхшы гына тђмамлап, туган авылы мђктђбенђ 
китапханђче булып эшкђ кайта. Ул балалар белђн уртак тел-
не бик тиз таба, укучыларны китапханђгђ књплђп ќђлеп итђ. 
Яшь белгеч яћа кайткан китаплардан књргђзмђлђр булды-
ра, китап укучылар конференциялђре њткђрђ, язучыларга, 
шагыйрьлђргђ багышланган бюллетеньнђр чыгара, бала-
лар кљче белђн эчтђлекле, кызыклы ђдђби кичђлђр оешты-
ра. Аћа мђктђптђ пионервожатый булып эшлђргђ дђ, авыл 
яшьлђре мђктђбендђ укытырга да туры килђ.

1952 елда Мђњлия Таќетдинова Алабуга укытучылар 
институтына читтђн торып укырга керђ џђм аны 1956 
елда тђмамлый, педагогик эшен дђвам итђ. Бик књп еллар 
башлангыч сыйныфларда укыта. Балаларга башлангыч 
белем бирњ књп кљч куюны, балалар дљньясы белђн яшђњ-
не талђп итђ торган эш. Педагог Таќетдинова бљтен кљ-
чен-энергиясен, тырышлыгын, сабырлыгын укучыларына 
бирђ. Дђреслђрен балалар кызыксынырлык, актив катна-
шырлык итеп њткђрђ, тљрле ућай џђм нђтиќђле алымнар-
ны оста куллана, тирђн белем бирђ. Укучылары белем-
ле, тђрбияле, инсафлы булсыннар љчен армый-талмый 
эшли, вакытын џђм кљчен кызганмый, алны-ялны белми. 
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Џђрвакыт тулы љлгерешкђ ирешђ, 
мактаулы укытучы исемен йљртђ. 
Мљгаллимђ Мђњлия Таќетдинова 
авыл халкы арасында да зур хљр-
мђт казана. Ќђмђгать эшлђрендђ 
актив катнаша, радиотапшырулар 
ќитђкчесе була, балалар белђн 
чыгышлар ясый. Њзе матур ќыр-
лый, оста бии.

Халыкка культура хезмђте 
књрсђтњгђ зур игътибар биргђн 
Мђњлия апа башлап йљрњчелђрдђн 

була. Ул сђхнђдђ бик књп образлар иќат иткђн њзешчђн 
артист та. Мђсђлђн, “Књзлђр” спектаклендђ баш герой 
Рђйсђ ролен шулкадђр ихласлык белђн, тормышчан итеп 
уйный, сагышлы-моћлы итеп ќырлый – залдагы бљтен 
халык елый.

“Яшьрђк чакларда спектакльлђргђ катнашкан ва-
кытларда кыенга да туры килде, – дип искђ ала иде “ар-
тист” апабыз. – Љйдђ љч бала, дђрес-планнарны иртђрђк 
ђзерлђп, кичен клубка йљгерђм. Ирем Фоат та шунда, ул 
да уйный, сђхнђдђ ут, тавыш, декорация кљйлђњ буенча 
ќаваплылык аныћ љстендђ. Икђњлђшеп кљн дђ чыгып 
югалганга, каенатам белђн каенанам риза да тњгеллђр 
иде. Без ђле педсовет, ђле профсоюз ќыелышы дип алда-
шырга мђќбњр була идек. Шулай бервакыт Н.Исђнбђтнећ 
“Зифа” спектаклен куябыз. Минем сђхнђдђ им-том белђн 
мавыгучы Кђлђмзђ булып, нђкъ “сихер” ясап маташ-
кан вакыт. Берзаман зал буйлап, таягын болгый-болгый, 
берђњ сђхнђгђ ябырылды: “Ах, имансызлар, менђ нишлђп 
ятасыз икђн сез монда”, – дип, сђхнђ уртасына ук килеп 
тђ менде. Таныдым – каенатам Гатаулла!

Мин бер мђлгђ югалып калдым. Ђ ул сугарга дип љс-
темђ килђ. Шул мизгелдђ, сђхнђ артындагылар тиз генђ 
чыгып, картныћ таягын тартып алып, сђхнђдђн чишенњ 
бњлмђсенђ алып китмђсђлђр, нђрсђ булып бетђр иде бу 
кљтелмђгђн тамаша, белмим. Аны тынычландырып, љйгђ 



31 

Укытучым,  каäерлем....

њк озатып куйганнар. Ђ мин, џушымны ќыеп, яћадан њз 
ролемне дђвам иттем. Менђ шундый хђллђр дђ була иде 
безнећ белђн,” – дип, кљлђ-кљлђ сљйли иде Мђњлия апа ул 
вакытлар турында.

Мљгаллимђ Таќетдинованыћ хезмђт ућышлары 
укучыларыныћ алдагы тормышында књренђ. Шулар ара-
сыннан Нђќметдинов Сђетнур – Татарстанныћ атказан-
ган табибы булды, Закиров Фђйзелхан, Таќиева Рњзилђ 
– медицина институтын, Габдрахманов Рђшит – тљзелеш, 
Хуќина Ђлфирђ – Чаллы политехника, Сабитова Лили-
ана – икътисад, Исмђгыйлова Ризђлђ, Гимазова Гљлнар, 
Хђбибуллина Гњзђлия – педагогия институтларын тђмам-
ладылар.

Аныћ укучылары телђсђ кайсы тармакта йљзгђ кызыл-
лык китермичђ эшлилђр, аларныћ ућышларында, џичшик-
сез, Мђњлия апаныћ љлеше зур.

Мђњлия апа ире Кљлђчев Фоат белђн љч бала тђрбия-
лђп њстерђ. Балалары њзлђре сайлаган џљнђрлђре буенча 
эшлилђр, њз гаилђлђре белђн яшилђр.

Мђњлия апа мђктђптђ 35 ел эшлђп, лаеклы ялга чыга. 
Ђмма каты чир 1991 елда Мђњлия Таќетдинова-Кљлђче-
ваны безнећ арабыздан мђћгелеккђ алып китте.

Тыныч йоклагыз, кадерле Укытучы.

Мђњлия апа џђрчак балалар арасында. 1980 ел
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Књћеле дљрес аныћ

– Ђнием, ќаным, тукта, тагын бераз гына торыйк 
инде.

– Юк, кызым, ќитте, књрњлђре бар.
– Ђнием, сагынам, бик сагынам мин сине.
– Мин дђ, кызым, сагынам, юксынам њзећне.
– Ал инде, ђни, мине њз яныћа, сљйлђш тагын бер мђр-

тђбђ.
– Кызым, булмагач булмый инде. Абзаћ риза тњгел. 

Тђкъдиребез шундыйдыр, бђгырькђем. Тњзђргђ кирђк. 
Килђчђктђ, бђлки, тормышыбыз берђр ничек ќайланыр.

– Кайчан соћ ул, ђнием?
– Бар, кызым, бар, кайт инде. Мин дђ китим. Югалту-

лары бар. Кеше књзенђ бик чалынырга тырышма, яме.
– Ђни, ђнекђем, сау бул, мин тагын килермен, яме.
Ике кешене бер итеп кысып кочаклаган куллар бе-

раз бушап, ниџаять, бер-берсеннђн аерылалар да тагын 
берничђ минут сузылып торалар. Аннары ана белђн кыз, 
икесе дђ кинђт борылып, ашыгып китеп баралар: берсе 
– югарыга, икенчесе – тњбђн очка.

Югарыга таба йљгергђн кыз – биш яшьлек Ђминђ Бђ-
дертдинова була. Ул 1923 елда Бђзђкђ авылында дљньяга 
килђ. Кызга ике яшь тулганда, ђнисе икенче баласын кљт-
кђндђ, ђтилђре кинђт њлеп китђ. Ике бала белђн калган 
ђнисенђ озакламый ире йортында урын калмый. Тиздђн, 
љч бала белђн тол калган яхшы тормышлы бер ир, кече 
кызы белђн ђнисен њзенђ хатынлыкка ала. Ђ Ђминђне 
сыйдырмый. Ятим кызны ђтисенећ абыйсы – Кђшби аб-
зый тђрбиягђ ала. 

Ђнђ шунлыктан, ана белђн кыз, бер-берсен књрер љчен, 
аулак тыкрыкларда, кеше књп йљрми торган урыннарда оч-
раша башлыйлар. Џђр очрашкан саен килђчђктђ язмыш њз-
лђренђ карата мђрхђмђтле булыр дип љмет итђлђр.

Ђмма, язмышлардан узмыш юк дип, тикмђгђ ђйт-
мђгђннђр шул. 1930 елда ђнисе кече кызы џђм яћа гаилђ-
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се белђн Уралга кулак итеп сљрелђ. Шулай итеп, Ђминђ 
бљтенлђй ятим кала.

1930 елныћ кљзендђ ул 1 нче сыйныфка укырга керђ. 
Класста 25 бала, шуларныћ љчесе – ятимнђр. Аларны мђк-
тђп хисабына ашаталар, киендерђлђр. Ќиде сыйныфны 
тђмамлагач, кемнђр Бондюгка ФЗЉгђ, кемнђр Камайга 
ШКМга (школа колхозной молодежи) укырга китђлђр. Ђ 
Ђминђ авылда кала, карт бабасын ташламый. Шул еллар-
да авылда, бљтен илдђге кебек, ликбез (ликвидация без-
грамотности) оештырыла. Ягъни, белемсезлђрне аерым 
љйлђргђ ќыеп укыту була ул. Ђминђ дђ, мђктђп кушуы бу-
енча, 20 кешене ђлифба укырга, язарга љйрђтђ. Соћыннан 
районнан килгђн комиссия имтихан ала. Ђминђ укыткан 
20 кешегђ “Аз белемле” (малограмотный) дигђн исем би-
релђ. Ђ укытучы кыз Ђминђгђ зур бњлђк: бер капчык он 
бирђлђр.

1938 елда Ђминђ инде 8 нче 
сыйныфта укый башлый. Беркљнне 
Ђминђне директор янына чакыра-
лар. Кыз, гаќђплђнњ катыш, чын-
чынлап борчуга кала. “Ни булды 
икђн? Ђллђ бер-бер гаебем бармы? 
Мђктђптђ сигез ел укып, директор 
бњлмђсе ишегенећ кайсы якка ачыл-
ганын да белмим ич мин”. Шундый 
борчулы уйлар белђн ул кабинет 
ишеген шакый.

– Габдрахман абый, мине ча-
кырган идегезме?

– Ђйе, Ђминђ, њт ђйдђ, утыр. 
Сића бик ќитди сњзем бар.

Кызныћ књћеленнђн кабат бер мђртђбђ курку хисе йљ-
гереп уза. Ул урындыкка утыра.

– Ђминђ, менђ нђрсђ, сећлем. Син мђктђпнећ уку ал-
дынгысы. Њзећ бик акыллы, инсафлы, оештыру сђлђтенђ 
ия, џђр эштђ актив кыз. Безнећ бњгенге кљндђ пионерво-
жатыебыз юк. Моћарчы бу эшне алып барган апабызныћ 
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дђреслђре књп, ул ќитешђ алмый. Без, коллектив белђн 
кићђшлђштек тђ, бу вазыйфаны синнђн дђ оста башкаручы 
кеше булмас, дигђн нђтиќђгђ килдек. Бу фикерне сића 
ќиткерергђ дип, менђ њзећне чакырдым. Ђмма башта сића 
комсомолга керергђ кирђк булыр. Я, ни ђйтерсећ?

– Абый, мин, минем... – дип сњз башлаган кыз тљрте-
леп кала.

– Белђм, бабаћ мулла, бик диндар кеше. Шућа књрђ, 
бњген кайткач, бабаћ белђн сљйлђшегез, уйлашыгыз. Ќа-
вабыћ белђн иртђгђ минем янга керерсећ.

... Кђшби карт, бу хђбђрне ишеткђч, байтак кына сњз-
сез тора. Кыз куркып кына ќавап кљтђ. Менђ бабасы сњз 
башлый.

– Ярар, кызым, нишлђмђк кирђк. Булмаса, син алын 
бу эшкђ. Алай акча да тњлђгђч, њзећђ љс-баш алырга иш 
янына куш булыр.

Ђминђ њз колакларына њзе ышанмый. Ђ Кђшби карт, 
тагын бер кабат кызга карап, љстђп куя.

– Књлмђгећ урыс булса да, књћелећ дљрес булсын. 
Онытма шуны, кызым.

Шулай итеп, 8 нче сыйныф укучысы Ђминђ Бђдерт-
динова Бђзђкђ мђктђбендђ уку белђн беррђттђн, пионер-
вожатый булып эшли башлый.

1940 елда мђктђпнећ беренче чыгарылыш укучысы  бу-
ларак, Ђминђ кулына аттестат ала. Ђ кљзен инде директор 
Мђрдђнов абыйсы аћа приказ алып кайта џђм башлангыч 
класска укытучы итеп билгели. Яшь кыз, бар тырышлыгын 
куеп, кечкенђлђрне укыта башлый. Алабуга педучилище-
сында экстерн рђвештђ башлангычларны укыту методика-
сыннан имтиханнар бирђ, кулына документ ала. Шул кљн-
нђрдђн башлап 38 ел гомерен яраткан эшенђ багышлый.

...Сыйныф бњлмђсендђ тынлык. Нђни кызлар-малай-
лар, тырышып-тырышып, ак дђфтђр битлђренђ тђњге хђ-
рефлђр язалар. Ђй, кыен да икђн бу хђреф дигђннђрен 
язуы! Укытучы апа аларны тактада ничек тиз дђ, матур да 
яза соћ? Мин дђ шулай булдыра алырмынмы икђн?

Мљгаллимђ Ђминђ Бђдертдинова укыткан балалар 
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књћелендђ шундый уй-сораулар тумый калмагандыр, билге-
ле. Чљнки ул њз њрнђгендђ књпме укучыларны матур язар-
га, тыныч, ягымлы тавышы белђн хђрефлђрдђн, сњзлђрдђн 
ќљмлђлђр укырга љйрђткђн.

1941-42 елларда џђр класста 42 шђр бала укый. Баш-
лангычта дњрт параллель: “а”, “б”, “в”, “г” класслары була

– 38 ел укыткан чорымда књчми калучы укучым булма-
ды, – дип горурланып сљйли Ђминђ апа, фотосурђтлђрдђн 
укучыларын барлап. – Ић истђ калган укучым, горурлыгым 
– Мђхмњтова Альта булды. Ул бик тырыш, књп укый тор-
ган кыз иде. Тормышта да югары дђрђќђгђ иреште: галимђ 
булды, фђнни эшлђр, китаплар язды. Икенче укучым – Сђ-
лимуллина Мићнур шулай ук бик тђртипле, ђдђпле кыз 
иде. Максатка ирешњ љчен бљтен кљчен, сђлђтен биреп ты-
рыша иде. Шунлыктан алдагы кљндђ танылган хирург, олы 
табибђ булды.

Ђйе, хезмђт юлын сугыш елларында башласа да, 
Ђминђ Бђдертдинова йљзлђренђ сугыш књлђгђсе ягылган 
сабыйлар књћеленђ љмет чаткылары, шатлык нуры љреп, 
аларга ныклы белем бирергђ тырышкан. Сугыш чорында 

Сугыш чоры балаларын укыткан мљгаллимђ Ђминђ 
Бђдертдинова (аныћ сул ягында Альта Мђхмњтова). 1946 ел
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Ђминђ апа њзе дђ 4 хатын-кыз белђн Белоус урманында 
бер ай 200 кубометр утын ђзерли. Директор Гљлсем апа 
њзлђренђ ипи китереп тора, шуны кура ќилђге, хуќалар-
дан алган сљт белђн ашыйлар. Аш юк, ит юк. Ђмма ничек 
булса да тњзђлђр, тапшырылган эшне башкарып чыгалар, 
мђктђп эшлђњдђн туктамый. Шул ук афђтле елларда укы-
тучы кызлар (ир-егетлђр сугышта) авыл халкыныћ књће-
лен књтђрњдђ, мораль яклауда зур тырышлык књрсђтђлђр. 
Џђр атна азагында алар концерт-спектакльлђр куялар. Кол-
хозда эштђ вакытта, ял иткђн арада репетициялђр ясыйлар. 
Кесђдђ рольлђр язылган кђгазьлђр йљртђлђр, шуны ятлый-
ятлый эшлилђр. “Ђгђр бер атна клубта концерт яки спек-
такль куймасак, кешелђр љйгђ килђлђр иде. Њзем гел тљп 
рольлђрне башкардым: Мђйсђрђ, Галиябану, Шђмсекамђр 
булдым. Ђле бервакыт, “Асылъяр”да, егет роленђ ир-ат 
тапмагач, Шђрђф булып њзем уйнадым. Књкрђгемне кы-
сып бђйлђдем, чђчђлђремне фуражка астына ќыйдым. Бик 
чибђр егет булдым. Халык яратып карады. Гомумђн, халык 
безне ярата иде, “юанычыбыз” дип атыйлар иде”, – дип са-
гынып, елмаеп искђ ала ул елларны ветеран укытучы.

Ђминђ чынлап та чибђр кыз 
була. Озын чђч толымнары, кый-
гач кашлары, карлыгандай  књзлђ-
ре, зифа буй-сыны белђн ул ђллђ 
кайлардан яктырып, балкып тора. 
Аћа карап џђркем соклана, ел-
мая. Њзе бер дигђн ќырчы, менђ 
дигђн биюче. Сугыш башланган 
ќђйне алар Казанда њткђрел-
гђн сђнгать олимпиадасында (ул 
вакытта сђнгать концертлары, 
фестиваль-бђйгелђр “олимпиа-
да” дип аталганнар) катнашалар. 
Ђминђ анда оста итеп бию баш-

кара, бђзђкђлелђр Казаннан бњлђклђр алып кайталар.
Ђминђ апа Бђдертдинова турында язмамны тђмамла-

ганда, ќыйнап шуны ђйтђсем килђ: мђктђптђ дђ, ќђмђ-
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гать эшлђрендђ, гаилђдђ, халык арасында да гомере буе 
ул йљзе якты, сњзе туры, књћеле дљрес кеше булды.

Фидакарь хезмђтлђре љчен мљгаллимђ Ђминђ Бђдерт-
динова књп Мактау кђгазьлђре, медальлђр белђн бњлђклђнђ. 
1969 елда аћа “Халык мђгарифе отличнигы” дигђн мактаулы 
исем бирелђ. 1975 елдан ул лаеклы ялда. Олы рђхмђт, саулык-
байлык, бђрђкђтле-сђгадђтле гомер Сезгђ, кадерле Олуг Укы-
тучы.

Олы йљрђкле кечкенђ мљгаллимђ
Гайнуллина Гљлсем Гатиатулла кызы 1917 елда Чаллы 

районыныћ Чыршылы авылында туа. Шул ук елны алар-
ныћ гаилђсе Белоус авылына књчеп килђ. Ђмма бик тиз-
дђн ђнисе њлеп китђ, кызныћ 3 яшьлек вакытында кисђк 
авырудан ђтисе дђ вафат була. Берсеннђн-берсе кечкенђ 
алты баланы Бондюг балалар йортына ќибђрђлђр.

Гљлсем Гайнуллина Бондюг поселогыныћ рус мђктђбен-
дђ 7 сыйныф тђмамлый. Аннан соћ ФЗЉ мђктђбендђ лабо-
ранткага укып чыга. Лђкин бу џљнђре буенча эшлђми, укы-
тучы булу телђге белђн Алабуга педучилищесына керђ. Аны 
1934 елны тђмамлый џђм хезмђт юлын Алабуга районыныћ 
Бљрешле мђктђбендђ башлый. Биредђ ул бер ел эшли. 1935 
елныћ кљзендђ, бер очрашу вакытында, кыз белђн Бђзђкђ 
авыл советы рђисе Гыйльфан Гыймазетдинов сљйлђшђ: 
“Ђйдђ, бездђ укыт”, – дип, авылына чакыра.

Шулай итеп, яшь белгеч Бђзђкђ мђктђбендђ башлангыч 
сыйныфларда укыта башлый. Кечкенђ генђ буйлы, бик ќи-
тез, кыю кыз Гљлсем, ќић сызганып, авыл балаларына бе-
лем бирергђ керешђ. Авыр еллар. Ашарга да, киенергђ дђ 
юк белђн бар арасы. Уку ђсбаплары ќитешми. Дђрес кал-
дырулар еш књренеш. Шулай да мљгаллимђ Гљлсем, башка 
укытучылар белђн берлектђ, љйдђн-љйгђ йљри, балаларны 
ќыя, ата-аналар белђн сљйлђшђ, уку процессын љзђргђ юл 
куймый. Чиктђн ашкан авырлыкларны ќићђ-ќићђ, бала-
ларга белем нигезлђрен бирњгђ, аларны зыялы, миџербанлы 
итеп тђрбиялђњгђ зур кљч куя.
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Дђџшђтле сугыш елларында 
Гљлсем Гайнуллина сугышка киткђн 
ќитђкченећ эшен – директорлык ва-
зыйфасын њз љстенђ ала. Шушы кеч-
кенђ дђ – тљш кенђ хатын, башлангыч 
сыйныф укытучысы, ул елларда ирлђр 
љчен дђ авыр, катлаулы эш-гамђллђр-
не њз вакытында, тиешле тђртиптђ на-
мус белђн башкарып чыга. Мђктђпне 
ќылыту љчен хатын-кыз укытучылар 
џђм љлкђн сыйныф укучылары белђн 

Белоус урманында (шунда ук кунып калып) унбишђр кљн 
агач кисњне, аны ат, сыерлар белђн Кама бозы љстеннђн мђк-
тђпкђ ташуны оештыра, мђктђп бинасында даими ќылылык 
булдыра, районга барып, укытучыларга хезмђт хакларын њз 
вакытында алып кайта.

1948 елда КПСС члены була, озак еллар мђктђпнећ 
партия оешмасы секретаре булып эшли, књп еллар баш-
лангыч укытучыларыныћ методик берлђшмђсен ќитђкли. 
Шушы мђктђптђ 1966 елга кадђр укыта, 1970-72 елларда, 
пенсиягђ чыккач та, интернатта тђрбияче булып эшли. 
Озак еллар эшлђњ дђверендђ ул књп Мактау грамоталары, 

1962 ел
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медальлђр ала, “Хезмђт ветераны” була.
Гљлсем Гайнуллинаныћ укучылары, ныклы белем 

алып, бик књплђре югары уку йортларын бетерделђр. Ака-
демик Мансур Нђбиуллин, шагыйрь Марсель Гыймазет-
динов, фђннђр кандидаты, доцент Сђлахи Таќиев, СССР-
ныћ мђгариф отличнигы Шђмсия Ибђтуллина, Камил 
Насыйфуллин џђм башкалар – аныћ укучылары. Аларныћ 
ућышларында Гљлсем апаныћ љлеше чиксез зур.

Хљрмђтле мљгаллимђ инде вафат. Урыныћ оќмахта 
булсын, кадерле Укытучы.

“Апа-а-а, без Сезне кљтђ-ђ-б-е-е-з”
Џавада эре-эре кар бљртеклђрен ђле бер, ђле икенче 

якка бљтерђ-бљтерђ ќил тузына. Кичтђн њк котырынган бу-
ран књз ачарга да ирек бирми, сулышны кыса. Алда, тирђ-
юньдђ берни књренми. Бары тик юлныћ як-ягына кадап 
куелган “маяк” наратларны, бик игътибар белђн караганда 
гына, шђйлђп була. Шушы юлдан кар кљртлђрен ера-ера 
берђњ бара. Ул ђле якасын књтђрђ тљшђ, ђле ќил каерып 
ачкан пђлтђ итђклђрен ябып, тљзђтеп куя, кулындагы сум-
касын књкрђгенђ кыса. Шулвакыт ерактан, каяндыр алдан, 
ќил улавына кушылып, џавада тонык кына аваз ишетелђ: 
“Апа-а-а, без сезне кљтђб-е-е-з”. Юлчы, бер мђлгђ туктап 
кала, тавыш килгђн якка кулын болгап ала. “Хђзер, хђзер, 
балалар”, – дип, њз алдына ќавап кайтара да, адымнарын 
тизлђтђ.

Зђйтњнђ Галиђхмђт кызы Галиева 1925 елда Бондюг 
районыныћ Татар Тђкђше авылында дљньяга килђ. Тый-
нак, тырыш кыз Зђйтњнђ кечкенђдђн њк балалар укы-
тырга, язмышын мђктђп белђн бђйлђргђ хыяллана. Тик 
бу хыяллар тормышка ашканчы ђле бик књп кырыс ел-
лар, авыр юллар узарга, тормышныћ михнђт-газапларын, 
ачлык-ялангачлыгын татырга туры килђ аћа. Ђмма, кы-
енлыкларга карамастан, белем алуга омтылышы, матур 
килђчђк тљзњгђ хыяллары зур була яшь кызныћ.
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Књрше Бђзђкђ авылында ќи-
дееллык белем алганнан соћ, Зђй-
тњнђ Алабуга педучилищесында 
башлангычларны укыту методи-
касы буенча экстерн рђвештђ им-
тиханнар бирђ, укытучы исемен 
ала, алга таба ел саен диярлек бе-
лемен књтђрњ буенча курслар њтђ.

1947 елда ул Абалач мђктђ-
бендђ укыта башлый. Шушы мђк-
тђптђ эшлђгђндђ њзенећ язмышын 
фронттан яћа гына кайткан укы-
тучы егет Фђйзелхак Хљснетдинов 

белђн бђйли, Бђзђкђ килене була. Алга таба алар дус-тату 
гаилђ булып гомер кичерђлђр џђм дњрт бала њстерђлђр.

Абалачтан Бђзђкђгђ яшђргђ кайткач, Зђйтњнђ укыту 
эшен туган авылы Тђкђштђ дђвам итђ. Ике авыл арасы љч 
километр чамасы. Мљгаллимђ 20 елга якын буран дими, 
яћгыр дими, аћ-белем џђм тђрбия бирњ љчен кљн дђ шушы 
юлдан њтђ. Исђплђп карасаћ, ничђ чакрымнарга басты икђн 
ул юллар?!

Мљгаллимђ, укучылары тирђн белемле булсыннар љчен, 
бар тырышлыгын куя, белемен эшкђ ќигђ, дђреслђрен ќитди 
дђ, шатлыклы да итђргђ омтыла. Моныћ љчен ул џђр дђресендђ 
диярлек уеннар куллана. Чљнки уеннар уйнау, табышмаклар, 
мђкальлђр куллану балаларга белемне њзлђштерергђ ярдђм 
итђ, мљстђкыйльлек, ќитезлек, игътибарлылык сыйфатлары 
тђрбияли, љйрђнгђн кагыйдђне аћлауга, алган белемнђрне 
кабатлауга џђм ныгытуга булыша. Менђ ни љчен укучылары 
ќитди дђ, шаян да, сљйкемле џђм тђмле телле, њзлђрен сљен-
дерђ дђ, дђртлђндерђ дђ белгђн апаларын яраталар, хљрмђт 
итђлђр икђн.

1968 елдан Зђйтњнђ Галиева Бђзђкђ мђктђбендђ укыта 
башлый. Зур коллективта да эшен оста белњче, балалар-
ны яратучы, џђр сабый язмышын њз йљрђгеннђн њткђрњче, 
балаларга икенче ђни була белгђн зирђк педагог џђм иге-
лекле ќан итеп књрсђтђ.



41 

Укытучым,  каäерлем....

Ќђмђгать эшлђрендђ дђ ић актив кешелђрнећ берсе 
була ул. Фђйзелхак абый белђн књпме спектакльлђрдђ, кон-
цертларда катнашып, онытылмас образлар тудыралар.

Инде пенсиягђ китђр вакыт ќиткђч тђ, ул њзе кебек 
сђхнђ осталары Ђдия, Мђњлия, Шђргыя апалар белђн 
концертларда катнашты, ќырлады, биеде, район смотр 
концертларында еш чыгышлар ясады.

Районныћ мђ-
гариф профсоюзы 
комитеты оештыр-
ган чаћгы ярышла-
рында “50 яшь џђм 
аннан да љлкђн-
нђр” командасын-
да телђп катнаша 
иде. “Ић беренче 
киттем, ић азактан 
килдем”, – дип, ел-
маеп килђ иде ул 
финишка кулына 
чаћгыларын тотып, 
– њзебезнећ местком рђисен “поддержать” итеп катнаштым 
инде, – дия иде кљлђ-кљлђ.

Менђ шундый ачык књћелле, риясыз, йљзеннђн нур, 
ихласлылык бљркелеп торган хљрмђтле шђхес иде ул Зђй-
тњнђ апа.

1980 елда Зђйтњнђ апа лаеклы ялга чыкты. Яраткан 
хезмђтенђ багышланган гомер мизгеллђрен барлап, ха-
тирђлђргђ бирелгђн минутларда бик еш болай дип сљйли 
иде: “Књз ачмаслык яћгырлы-буранлы кљннђрне укучы-
ларым мине Тђкђш њренђ кадђр каршыларга килђлђр иде. 
Мђктђп белђн њр арасы – ярты чакрым чамасы. Шул ба-
лаларныћ “Зђйтњнђ апа-а, без сезне кљтђ-б-е-е-з”, – дип 
кычкырган тавышлары бњген дђ колагымда яћгырый. Ул 
аваз – юлымда кабынган якты маяк иде минем љчен.

Њргђ менеп ќитњгђ, балаларым мине чолгап алалар, 
кочаклыйлар, љстемдђге карны кагалар. Кайсы књшеккђн 
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кулларыма њзенећ ќылы, йомшак биялђен кидерђ, кем-
дер нђни куллары белђн битемђ, керфеклђремђ сарган 
бђсне ќебетђ. Ђ малайлар, шундук сумканы алалар, мине 
кљчлђп диярлек чанага утырталар. “Апа, без Сезне бик 
тиз мђктђпкђ китереп ќиткерђбез. Тотыныгыз, апа”, – дип 
кычкыралар да, биш-алты малай баудан тартып, авылга 
элдерђлђр. Ђ мин, чанада бљрешеп утырган кље, шушы 
сабыйларныћ кече књћеллелегенђ, миџербанлылыгына 
књћелем нечкђреп, елыйм да, елмаям да...

Димђк, мин балаларыма кирђк кеше. Алар мине яра-
туларын, кадер-хљрмђт итњлђрен еллар узгач тњгел, ђ бњ-
ген њк, менђ хђзер белдерђлђр икђн, укытучы љчен болар 
шатлык, сљенеч, зур рђхмђт тњгелмени?

Сагынам шул елларны... Ђгђр мљмкин булса, шул ел-
ларга, карлы-буранлы юлларыма кире кайтыр идем”, – дия 
иде ул Тђкђш ягына карап, яшьле књзлђрен сљртђ-сљртђ.

Укытучы Зђйтњнђ Галиеваныћ бер сыйныфтан љч 
укучысы мђктђпне алтын медальгђ тђмамлады. Болар: 
Бикмљхђммђтова Илсљяр, Гыйльфанова Резидђ, Мине-
хаќиева Раушания. Алар – мљгаллимђнећ тырыш хезмђте 
ќимешлђре.

1998 елныћ май аенда Зђйтњнђ апабыз бакыйлыкка 
књчте. Рухыгыз шат, урыныгыз ак булсын, кадерле Мљ-
галлимђ Апа!

Зђйтњнђ апаныћ укучылары инде 10 нчы сыйныфка ќиткђннђр
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Мђгърифђт нуры љлђшњче
Укытучы Арыслангали Ђюп 

улы Ђюпов бик књп сабыйлар љчен 
– беренче укытучы. Ул 1918 ел-
ныћ августында Сарман районы-
ныћ Иске Ђлмђт авылында ярлы 
крестьян гаилђсендђ сигезенче 
бала булып дљньяга килђ. Ике 
яше дђ тулмаган сабый, ђти-ђни-
се ачлыктан вафат булу сђбђпле, 
ятим кала. Туганнан туган абыйсы 
аны њз тђрбиясенђ ала. Уку яшенђ 
ќиткђч, авылларында башлангыч, 
урта белемне Сарманда ала.

Арыслангали Ђюпов 1933 елда Алабуга педтехникумы-
на укырга керђ џђм аны 1936 елда тђмамлый. Яшь белгеч, 
кулына юллама алып, Ђгерќе районыныћ Иж-Бубый авы-
лына килђ. Даны бљтен татар дљньясына билгеле булган 
мђдрђсђле бу авылныћ мђктђбендђ мђгърифђтче Бубыйлар 
эшен дђвам итњ, балаларга тђњге дђреслђр бирњдђн горур-
лык хислђре кичерњ тђмен татырга насыйп була аћа биредђ.

1938 елда Арыслангали Ђюповны язмыш ќиллђре 
ерак Њзбђкстан якларына алып килђ. Кышлактан-кыш-

лакка йљреп, яшь 
татар мљгалли-
ме њзбђк балала-
рын укыта, аларга 
мђгърифђт нуры 
љлђшђ, ата-аналар 
арасында агарту 
эшлђре алып бара.

1939 елныћ 1 
августыннан Нар-
компросвещение 
тарафыннан Ђю-
пов Арысланга-
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ли Бондюг районыныћ Бђзђкђ авылына укытучы итеп 
ќибђрелђ. Ђмма биредђ елдан артык эшлђњгђ, сугыш 
башлана. Сђламђтлеге буенча аны фронтка алмыйлар, ђ 
Самара љлкђсенећ Чапаевск каласына хђрби заводка эшкђ 
ќибђрђлђр. Биредђ ул 1941 елныћ июленнђн 1944 елныћ 
15 августына кадђр маляриолог булып эшли. Яхшы хезмђ-
те љчен Михаил Иванович Калининнан Рђхмђт хаты ала.

1944 елныћ 1 сентябреннђн кабат Бђзђкђ мђктђбендђ 
эшли башлый. Сабый балалар, ягъни аћа укырга килгђн 
башлангычлар, укытучыларын беренче књрњдђ њк яра-
талар, њз итђлђр, аћа тартылалар. Укытучы, балаларны 
укырга, язарга, хисапларга љйрђтеп кенђ калмый, алар-
ныћ књћел нечкђлеклђрен искиткеч тиз сизђ, барлык той-
гыларын џђм уйларын аћлый. Яћа теманы ничек итеп 
сљйлђргђ, тљшендерергђ, белемнђрен ничек баетырга ки-
рђклеген тљгђл билгели ул. Дђреслђрдђ бер генђ балага 
да каты итеп дђшми, ачуланмый, ђмма тиешле тђртипне 
џђрчак талђп итђ. Дђрес материалын гади итеп аћлата, ба-
лалар арыган очракта, йђ ќыр ќырлатып ала, яки кыска 
гына ђкият сљйли. Шулай балаларны ял иттерђ дђ, кабат 
дђресне дђвам итђ.

Арыслангали Ђюпов укучылары љчен тырышлык, их-
тыяр кљче, талђпчђнлек њрнђге була.
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Аныћ укучылары Гыймадиев Мљнђвир, Габдрахманов 
Рђис – тљзелеш институтын, Мљхђммђтќанов Равил – Уфа 
нефть институтын, Гыйльфанов Рђфис – авиация, Кђш-
биева Рђмзия – химия-технология институтын, Гыйльфа-
нова Рђйсђ – Тимирязев ис. а/х академиясен, Таќиев Рђ-
фис – ветеринария институтын тђмамладылар, џљнђрлђре 
буенча оста белгечлђр булдылар. Алар њзлђренђ белем 
нигезлђрен биргђн беренче укытучы абыйларына чиксез 
рђхмђтле.

1964 елныћ мартында Арыслангали абый Ђюпов ва-
фат булды. Авыр туфрагыгыз ќићел булсын, кадерле 
Укытучы.

Балалары сынатмый
Укытучы Наќия Мђхмњтова, беренче сыйныфка килгђн 

балаларныћ сђлђтлђрен тикшерњ йљзеннђн, аларны шигырь 
сљйлђргђ такта янына чыгара. Менђ кечкенђ генђ сап-сары 
чђчле бер кыз (ул Гайнуллина Рђмзия була) такта янына чыга 
џђм кычкырып сљйли башлый: ђлеп, би, ти, си, ќомхый...

– Њскђнем, булды, ќитте, рђхмђт, шигырь сљйли белђ-
сећ икђн. – Ђ соћгы ќљмлђне укытучы баланыћ колагына 
пышылдап ђйтђ. – Ђмма бу шигырећне љйдђ генђ сљйлђ, 
яме, ђби-бабаћа. Биредђ андыйларны сљйлђргђ ярамый.

Ђ беркљнне Наќия апалары балаларга хђбђр ќиткерђ: 
– Укучылар, бњген безгђ комиссия килђ.
Тиктормас џђм књп белергђ омтылучы Мансур шунда 

ук сорап куя:
– Апа, нђрсђ соћ ул комиссия?
– Комиссия ул, балалар, районнан, Казаннан килгђн тик-

шерњче кешелђр. Алар сезнећ белемнђрегез белђн кызык-
сыналар. Ни дђрђќђдђ йљгерек укыйсыз, дљрес исђплисез, 
матур џђм хатасыз язасыз. Менђ шуларны тикшерђчђклђр. 
Ќићеп чыга алырбызмы, укучылар?

– Ќићђбез, апа, нишлђп ќићмђскђ! – дип, самимилек 
белђн бердђм ќавап бирђ 4 нче сыйныф балалары.
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– Мин сезгђ нђрсђлђр џђм ничек љйрђттем, шулай 
эшлђгез. Џђр љтер, ноктагызга кадђр игътибарлы булыгыз. 
Мин ышанам сезгђ, укучылар.

Наќия Мђхмњтованыћ укучыла-
ры, чыннан да, сынатмыйлар, ќићеп 
чыгалар бу зур сынау-комиссияне. 
Классныћ яртысыннан артыгы кон-
троль эшлђрне 4-5 гђ эшли, “3”ле 
2-3 балада гына, “начар” билге бљ-
тенлђй булмый.

Казаннан килгђн дђреслек ав-
торлары, Министрлык џђм район 
мђгариф бњлеге вђкиллђре бу 
ућышка гаќђплђнђлђр дђ, укы-
тучыны џђм балаларны ућышлары 

белђн тђбриклилђр дђ.
Наќия Мђхмњтова 1924 елда Бђзђкђ авылында урта хђлле 

крестьян гаилђсендђ туа. 1932 елда мђктђпнећ беренче сый-
ныфына укырга керђ џђм аны 1942 елда тђмамлый. Сугыш 
елларында авыл китапханђсендђ китапханђче, мђктђптђ пио-
нервожатый булып эшли. 1947 елдан авыл Советында секре-
тарь вазыйфаларын башкара. Шул ук елны Алабуга педучили-
щесында экстерн имтиханнар бирђ џђм мђктђптђ башлангыч 
сыйныфлар укытучысы булып эшли башлый.

1950 елны Алабуга укытучылар институтын читтђн 
торып тђмамлый.

Наќия Мђхмњтова зур џљнђри осталыка ия, инициати-
валы, иќади эшли белђ торган, њз хезмђтенећ чын оста-
сы булган укытучы. Балаларныћ грамоталылыгын њстерњ 
љчен ул даими иќади эшлђр њткђрђ, љстђмђ дђреслђр бирђ. 
Авыр њзлђштерњче балалар белђн индивидуаль эш алым-
нары куллана. Њзе дђ књп укый, эзлђнђ, яћа методик њр-
нђклђрне њз эшендђ сыный, кулланма итђ. Ел саен аныћ 
30-40 укучыдан торган сыйныфларында бер генђ љлгер-
мђњче дђ булмый. Шундый югары сыйфатлы эш нђтиќђлђ-
ре књрсђткђн џђм балалар тђрбиялђњдђ фидакарь хезмђте 
љчен мљгаллимђ Наќия Мђхмњтова 1966 елда “Халык мђ-
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гарифе отличнигы”, 1969 елда “Татарстанныћ атказанган 
укытучысы” дигђн югары исемнђргђ лаек була.

Шулай итеп, Наќия Мђхмњтова, 1947 елдан башлап, кы-
рык ел гомерен башлангычта џђм соћрак V-VII сыйныфлар-
да татар телен џђм ђдђбиятын укытуга багышлый.

Наќия апаныћ укучылары илебезнећ тљрле почмакла-
рында эшлилђр. Шуларныћ егермелђбе, югары уку йор-
тларын тђмамлап, намуслы хезмђт итђлђр. Менђ алар: 
Бђшђров Фђрит – КАИны тђмамлады, Бђхтегђрђева Мљ-
нирђ (педагогик фђннђр кандидаты), Мљхђммђтќанова 
Сђкинђ, Петрова Тамара, Фђссђхова Ђнисђ – педагоглар, 
Нђќметдинова Зђнфирђ, Садриева Розалия – химиклар, 
Таќиев Шђрифќан, Гыймадиев Мансур – авыл хуќалыгы 
белгечлђре, Сђлимуллин Мансур – табиб.

Мљгаллимђ њзенећ укучылары, аларныћ ућышлары, 
ќићњлђре белђн гомере буе горурланып яшђде.

1987 елда лаеклы ялга чыкты, актив тормыш рђвеше 
алып барды. Нинди генђ чарага чакырсалар да, ул анда кат-
нашты, чыгышлар ясады, истђлек-хатирђлђре белђн яшь 
буынга авылыбыз, мђктђп тарихын књзалларга ярдђм итте.

2007 елныћ августында хљрмђтле шђхес Наќия апа 
Мђхмњтова бакыйлыкка књчте. Урыныгыз ќђнђттђ бул-
сын, кадерле Укытучы.
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Мљгаллимђ Роза Кђлимуллина
Роза Кђлимулла кызы 1918 

елныћ 20 июнендђ Бђзђкђ авы-
лында крестьян семьясында туа. 
Аныћ балачагы џђм яшьлеге бик 
авыр чорда уза. Илдђ гражданнар 
сугышы бара, коточкыч корылык, 
ачлык. Исђн калу љчен кечкенђ кыз 
туганнары белђн тормышныћ џђр 
мљмкинлегенђ чытырдап ябыша. 
Ничек кенђ авыр булмасын, ђти-
ђнисе Розаны мђктђпкђ укырга 
бирђлђр. Бђзђкђ мђктђбен тђмам-

лагач, балалар белђн эшлђњ телђге туа џђм ул, Алабугада 
экстерн имтиханнар биреп, башлангыч сыйныфлар укы-
тучысы џљнђрен ала. Хезмђт юлын 1941 елда Каменский 
районыныћ Чуракай авылында башлый, соћыннан озак 
еллар туган авылыбызда эшли. Аныћ хезмђт стажы 32 
елга тула.

Мљгаллимђ Роза Кђлимуллина, укучыларныћ яшь њзен-
чђлеклђрен исђпкђ алып, дђреслђрендђ џђрбер балага якын 
килђ, укучыларныћ танып-белњ активлыгын њстерергђ ты-
рыша. Аларга тирђн белем џђм ныклы тђрбия бирњ љчен 
бљтен кљчен куя. Фђннђргђ кечкенђдђн њк кызыксыну уяту 
максатыннан, џђрбер дђрестђ диярлек таратма материаллар, 
карточка-рђсемнђрдђн файдалана. Балаларны њз фикерлђрен 
дљрес џђм эзлекле итеп сљйлђргђ љйрђтђ.

Џђр њткђргђн тђрбияви чара аша мљгаллимђ њз укучы-
ларында кече яшьтђн њк бер-берећђ ућай мљнђсђбђт, яр-
дђмчеллек, ќаваплылык кебек мљџим ђхлак сыйфатлары 
тђрбиялђргђ омтыла.

Башлангыч сыйныф укытучысы Роза Кђлимуллина 
яраткан эшенђ бирелгђн, педагогик такт, гаделлек, бала 
књћелен аћлый белњ кебек сыйфатларга ия була.

Озак еллар эшлђњ дђверендђ авыл халкы арасында 
хљрмђтле булды, чљнки њз вазифаларына намус белђн ка-
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рады. Роза Кђлимуллина 1973 елда лаеклы ялга чыга.
Укучылары Мехђмђтнур Сабитов – Татарстанныћ ат-

казанган укытучысы, Халидђ Мулланурова, Ќђњџђрия 
Минехаќиева – шулай ук педагоглар, Илсљяр Ђюпова 
– авыл хуќалыгы белгече, Вагыйз Сираќетдинов – Казан 
Эчке эшлђр министрлыгында хезмђт куйды. Алар Роза 
апаны зур рђхмђт хислђре белђн искђ алалар.

2000 елда Роза апа ахирђткђ књчте. Авыр туфрагыгыз 
ќићел булсын, кадерле Укытучы.

Кљчле математик
Аныћ язмышы искиткеч авыр да, гыйбрђтле дђ. Акса-

кал олы џђм михнђтле тормыш юлы узган шђхес.
Габделхђй Гыйльфанов Гыйльфан улы 1921 елда 

Бђзђкђ авылында крестьян семьясында дљньяга килђ. Биш 
яше тулганда, ђнисе вафат була, ђтисен, мђчеттђ балалар 
укытканы љчен, тљрмђгђ ябалар. Шулай итеп, дњрт бала 
карт ђби тђрбиясендђ кала.

1929 елда беренче сыйныфка укырга керђ. Тик аны, бер 
гаилђдђн љч бала укытып булмый дип (ике љлкђн абыйсы 
инде укыйлар), мђктђптђн кайтарып ќибђрђлђр. Укырга 
телђге булган малай моны авыр кичерђ. Шулай да, Габде-
лхђй љйдђ тик ятмый, абыйлары ярдђмендђ џђм њзлегеннђн 
укырга, язарга, хисапларга љйрђнђ. 1930 елда аны, инде 
укый-яза белгђч, 2 нче сыйныфка укырга алалар.

Ятимлектђ, фђкыйрьлектђ узган сабыйлык чоры авыр 
була. Ђби бик карт, каты авырудан 19 яшьлек апалары њлеп 
китђ, ашарга-эчђргђ юк. Шунлыктан язларын дђреслђрне 
еш калдырырга туры килђ. Чљнки кечкенђ малай да абый-
лары белђн басу-кырларда љшегђн бђрђћге, юа, балтырган 
эзлђп кљнозын йљри, арый, талчыга. Ќђйге каникулларда 
да ял элђкми, IV-V сыйныфтан соћ џђр ќђйне ул бер кљн 
калдырмый яшелчђ бригадасында эшли. Монда ичма-
сам, бригадир књрмђгђндђ, бераз кђбестђ, помидор ашап 
була. Шундый юл белђн ул њз тамагын њзе туйдыра баш-
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лый. Ђмма кыенлыклар књреп тђ, Габделхђй Гыйльфанов 
укуын ташламый, тырышлыгын киметми. 1933 елда пио-
нер сафларына керђ. 1936 елда VII сыйныфны бик яхшы 
билгелђренђ генђ тђмамлый џђм Алабуга педтехникумы-
на укырга керђ.

Биредђ уку аныћ љчен яћа дљнья ачылуга, кояш чы-
гуга тић була. Ул анда кљнгђ 150 грамм икмђк алып, 
ашханђдђ башкалар кебек туклана, ђ бу авылдагы 
ќитђр-ќитмђс ризыктан књпкђ яхшы була. Шућа књрђ 
тырышып укый, тљрле чараларда актив катнаша. 1939 

елда техникумны “бик яхшыга” 
бетерђ џђм, уку алдынгысы була-
рак, Казан университетына юл-
лама ала. Ђмма башкалада уку 
кыска гомерле була: 1939 елныћ 
кљзендђ, II Бљтендљнья сугышы 
башлану сђбђпле, университеттан 
хђрби училищега ќибђрелђ. Лђ-
кин, сђламђтлеге буенча узмый-
ча, авылга кайта џђм Бондюгныћ 
2 нче мђктђбендђ укыта башлый. 
1940-41 уку елында Бђзђкђ мђк-
тђбенђ физика-математика укы-

тучысы итеп књчерелђ. Тик уку елын тљгђлли алмый, 
май аенда армиягђ алына.

Ђ бер айдан... сугыш.
– Сугыш минем бљтен яшьлегемне йотты, – дип, кљр-

сенеп искђ ала Габделхђй абый ул дђџшђтле елларны.
Габделхђй Гыйльфанов 1946 елда авылга исђн-имин 

ђйлђнеп кайта, туган мђктђбендђ укыта башлый. Эшлђњ 
дђверендђ читтђн торып укуын дђвам итђ. 1949 елда Ала-
буга укытучылар институтын гел яхшы билгелђргђ бе-
терђ, 1956 елда Казан дђњлђт педагогия институтыныћ 
физика-математика бњлеген тђмамлый.

Бђзђкђ мђктђбе укучыларыныћ књпчелеге Хђй абый-
ныћ (балалар яратып та, кыскартып та аны шулай атый-
лар) математика дђреслђренђ гашыйк булалар. Чљнки 
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мљгаллим њз шђкертлђрен џђр 
дђрестђ математик могќизалар 
дљньясына алып керђ, дђреслђрен 
фђнни югарылыкта њткђрђ. Ђмма 
ул моны џђр укучы бала аћлар-
лык итеп гади, ућай юллар белђн 
тљшендерђ. Дђреслђрдђ теоретик 
белем бирњ белђн бергђ, укучылар-
ныћ логик фикерлђњ сђлђтлђрен њс-
терњне максат итеп куя, мђсьђлђлђр 
чишкђндђ балаларныћ џђр фикер-
не аћлап њзлђштерњлђренђ, теге 
яки бу чишелешнећ рациональ 

юлларын табуларына џђм мљстђкыйль рђвештђ нђтиќђлђр 
ясауларына омтыла. Укытучы сайлаган белем бирњ ысулла-
ры укучыларныћ иќади сђлђтен њстерђ, гамђли белемнђрен 
тирђнђйтђ.

Шулай итеп, 1939 елда башланган мљгаллимлек эшен 
Хђй Гыйльфан улы гомере буе, ягъни 40 ел яратып, ты-
рышып башкарды. Мђктђптђ, районда, республикада ић 
кљчле, танылган математиклар исемлегенђ керде, икен-
че тљрле ђйтсђк, мђктђбебездђ “фђннђр патшасы” булган 
математиканыћ “патшасы” булды. Аныћ укучылары юга-
ры уку йортларында яраткан фђннђре математиканы бик 
ќићел укыдылар, бу фђннђн кљчле студентлар булдылар. 
Мисал љчен, шђкерте Нђбиуллин Мансур Кђрим улы, Ка-
зан авиация интитутын бик яхшы билгелђренђ бетереп, 
теоретик механика кафедрасы каршындагы аспирантура-
ны тђмамлады, галим, академик булды, Спейс-Шатл ти-
бындагы континентара космик ракеталар эшлђњ љлкђсен-
дђ зур хезмђт куйды. Шушы хезмђтлђре љчен академик 
В.М.Кельдыш медаленђ лаек булды. Академик Нђбиуллин 
њз хезмђтлђрен фђнни китаплар итеп бастырды џђм остазы 
Хђй абыйга чиксез хљрмђт белђн бњлђк итте. Ђ мљгаллим 
аны, изге ядкарь итеп, бњген дђ кадерлђп саклый.

Њзећ чђчкђн орлыкларныћ мул ућыш бирњен књрњ, 
тою љлкђн яшьтђге мљгаллим љчен зур куаныч тњгелмени? 
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Билгеле, зур куаныч, олы сљенеч 
џђм чиксез шатлык! Мљгаллим 
Хђй Гыйльфанов 1963 елда фида-
карь хезмђте љчен “Татарстанныћ 
атказанган укытучысы” дигђн 
югары исемгђ лаек булды.

1961 елдан алып ул мђктђпнећ 
уку-укыту бњлеге мљдире, 1965-
70 елларда директоры була. 1965-
67 елларда хђзерге мђктђпнећ 
тљп бинасын, ђ 1970-72 елларда 
аныћ янкормасын эшлђтђ. Болар-
ны эшлђткђндђ књпме бусагалар 
таптарга, Алабуга, Казан юлла-

рын њтђр-
гђ, каршы 
т љ ш њ л ђ р , 
кире борып 
чыгарулар 
аша, ниџа-
ять, ќићњ 
я у л а р г а 
туры килђ 
аћа.

Б љ е к 
Ватан сугышы ветераны Хђй абый Гыйльфанов, лаеклы 
ялга чыккач та, мђктђптђн аерылмый: укытучылар кол-
лективы, балалар аны тљрле очрашуларга, бђйрђмнђргђ 
еш чакыралар, сугышчы солдат књргђннђре турында бик 
телђп сљйли, аныћ хђтере яхшы, акылы зирђк. Ул бары-
сын да ђле кичђ генђ књргђндђй сљйли, хђтерендђ барлый. 
Хђй абый књп кенђ орден-медальлђр белђн бњлђклђнгђн, 
ђ “Киевны батырлача саклау љчен” медале аны 1966 елда 
гына эзлђп таба.

Хђй абый Гыйльфанов 1982 елдан лаеклы ялда. Хђер-
ле, бђрђкђтле картлык, сау-сђламђт гомер Сезгђ, олуг 
Укытучы!

Галимнећ яраткан укытучысына язган ќылы 
телђклђре
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Ак хыяллар иясе
1931 ел. Бђзђкђ авылыныћ зирђк џђм мљгътђбђр кеше-

се Госман Бђшђров гаилђсендђ сабый дљньяга аваз сала. 
Књпсанлы, зур Бђшђрнекелђр нђселе тагын бер кешегђ 
арта. Малайга Рђшит дип исем бирђлђр.

Рђшит кечкенђдђн њк књп белергђ омтылучан булып, 
матур ђдђбиятны яратып њсђ. Мђктђп елларында яхшы 
укый, иќади бђйгелђрдђ телђп катнаша, мђктђп ућышла-
ры турында район газетасына мђкалђлђр яза.

Рђшит Бђшђров ќидееллык 
мђктђпне бик яхшы билгелђргђ 
генђ бетерђ, алга таба 4 ел Алабуга 
педтехникумында укый. Совет Ар-
миясе сафларына алына, Германи-
ядђ хезмђт итђ. Армиядђн кайткач, 
1953 елдан Бђзђкђ урта мђктђбендђ 
рус теле џђм ђдђбияты укыта баш-
лый. Шул ук вакытта читтђн торып 
Алабуга дђњлђт педагогия институ-
тында укый. Институт дипломында 
тапшырылган 53 фђннђн бер генђ 
љчлесе дђ юк аныћ!

Шул елларда мђктђптђ химия фђнен укытучы яшь кыз 
Фирая Салихова белђн гаилђ кора.

Педагогик эшчђнлеген башлаган чорда ук Рђшит 
Бђшђров њзен югары культуралы, тирђн белемле, кић эру-
дицияле, балалар психологиясен тирђнтен белњче укы-
тучы итеп књрсђтђ.

...11 нче сыйныф бњлмђсе. Рус ђдђбияты дђресе. Яшь 
егетлђр-кызлар ниндидер ђсђргђ анализ ясыйлар. Алар 
чыгышларында ђсђргђ, барча геройларга њзлђренећ ућай 
яки тискђре фикерлђрен белдерђлђр, исбатлыйлар, бђхђслђ-
шеп алалар, укытучыга кљтелмђгђн сораулар бирђлђр. Ђ 
ул, тђрђзђ янына басып, тыныч кына тыћлый, аларны бњл-
дерми, ризалашып баш кага, елмаеп ала. Кыћгырау. “Урок 
окончен. Благодарю всех, кто выступал. Каждый из вас был 
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настоящей личностью. Я доволен вами”, – ди дђ, укытучы 
класстан чыгып китђ. Укучылар кљндђлеккђ куелган “4” 
ле яки “5” ле билгесенђ генђ тњгел, ђ укытучыныћ њзлђрен 
шђхес дип атаган сњзлђрдђн шатлык, канђгатьлек хислђре 
кичерђлђр. Чљнки бу – укытучы биргђн ић зур бђя!

Рус теле џђм ђдђбияты укытучысы Рђшит Бђшђров-
ныћ њз дђреслђрендђ югары сыйныф укучыларына куйган 
талђбе њтђ ќитди. “Мића ђсђр эчтђлеген, дђреслек мате-
риалын сљйлђњ кирђк тњгел. Минем љчен џђркайсыгызныћ 
њз сњзе, њз фикере, карашы, мљнђсђбђте булу мљџим. Уйла-
саћ – уйдырып ђйт, якласаћ – ышандырып якла, исбатла, 
кире каксаћ – дђлиллђ, мисаллар белђн инандыр, икелђ-
нергђ урын калдырма!” Камил, Тимерхан, Рђмзиялђрнећ 
гуманитар фђннђр дђреслђрендђ бђхђскђ кереп китњлђре, 
џђрберсенећ њз фикеренећ дљрес икђнлеген џђрчак исбат-
ларга омтылулары менђ кайдан килђ икђн!

Ђйе, укытучы Рђшит Бђшђровныћ яшьлђргђ мљстђ-
кыйль фикерлђргђ, ђйткђн сњзен џђм кылган гамђлен 
аклый-яклый белергђ, барган юлыннан тайпылмаска, 
тоткан кыйбласыннан баш тартмаска љйрђтњгђ корылган 
методикасы иде бу. Њз укучыларын белемле, ђхлаклы, зы-
ялы кешелђр итеп тђрбиялђњ љчен мљгаллим бљтен кљчен, 
сђлђтен, талантын бирђ, књп эшли, туктаусыз эзлђнђ, фђн 
кандидатлары љчен, њз тђќрибђсеннђн чыгып, теоретик 
џђм практик материаллар ђзерли.

Балаларны укыту-тђрбиялђњгђ куйган зур шђхси хез-
мђте љчен Рђшит Бђшђровка 1966 елда “Татарстанныћ ат-
казанган укытучысы” дигђн мактаулы исем бирелђ.

...1968 ел, декабрь. Укытучы Рђшит Бђшђров исеменђ 
Мђскђњдђн, СССР Педагогия фђннђре академиясеннђн 
Бљек Октябрь социалистик революциясенећ 50 еллыгы-
на багышланган Бљтенсоюз “Педагогик укулар”га чакы-
ру кђгазе килђ. “Педагогик укулар”да татар авылыннан 
килгђн гап-гади укытучы танылган тел галимнђре џђм 
новатор укытучылар белђн беррђттђн њзенећ “Развитие 
познавательной активности учащихся в процессе обуче-
ния русского языка” дигђн хезмђте белђн ућышлы чыгыш 
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ясый. Соћрак аныћ бу чыгышы башка алдынгы тђќрибле 
укытучылар хезмђтлђре белђн бергђ Татарстанныћ укы-
тучылар белемен књтђрњ институты тарафыннан респуб-
лика укытучылары љчен ярдђмлек сыйфатында махсус 
брошюра булып басылып чыга.

Рђшит Бђшђров гаќђеп колачлы шђхес иде. Ул талант-
лы педагог, яхшы директор, оста пропагандист кына тњгел, 
менђ дигђн оештыручы џђм ќђмђгать эшлеклесе дђ иде. 
Њз укытучылары љчен ул авыл, колхоз тормышын, интел-
лигенция язмышын яктырткан сђхнђ ђсђре – “Вљќдан га-
забы” дигђн 3 пђрдђлек пьеса язды. Хезмђттђшлђре аныћ 
бу ђсђре белђн халык алдында ућышлы чыгыш ясадылар, 
тамашачы хљрмђтен яуладылар.

Њзе ќитђклђгђн V сыйныф укучысы Марсель Гый-
мазетдиновныћ кђлам тибрђтње турында белгђч, укы-
тучы чиксез шатлык џђм куаныч хислђре белђн малайга 
шигырь язу нечкђлеклђрен аћлата, алга таба да язуыннан 
туктамаска љнди, файдалы кићђшлђрен бирђ. “Мин син-
нђн килђчђктђ авылыбызны танытырдай шагыйрь кљтђм”, 
– ди ул шђкертенђ. Џђм бу шулай була да.

Гомумђн, Рђшит абый укучылардагы сђлђтне књрђ, 
сизђ, њстерђ белде. Мђсђлђн, безгђ ул смотр концертлары 
љчен композиция-сценарийларны њзебезгђ язып карарга 

Бу сыйныфтан килђчђктђ булачак академик, шагыйрь, 
мђгариф алдынгылары чыгачак. Сыйныф ќитђкчесе 

Рђшит абый Бђшђров. 1962 ел
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тђкъдим итђ иде. Ућышлы чыкканнарын сђхнђдђ алып 
барырга да куша. Шулай “Мы за мир во всём мире” дигђн 
сценарийны мин яздым, ул абыйга ошады џђм аны район-
да 10 нчы сыйныфтан Мансур Хуќиђхмђтов белђн бик 
оста алып бардык. Ђ укучысы Мђњгыйдђ Ќиџаншинаныћ 
рус ќырларын бигрђк тђ матур, оста ќырлавын яратып, 
аны “безнећ Зыкина” дип атый иде.

Ђйе, Рђшит абый њзе ќитђклђгђн 
Бђзђкђ мђктђбенећ алдынгы џђм мак-
таулы булуы љчен тырышты, укучыла-
рыныћ еллар њткђч, зур кешелђр булып 
мђктђпнећ мактанычы, авылныћ горур-
лыгы буласына чын књћелдђн ышанды. 
Планнары зур, љметлђре якты, књћеле 
тулы ак хыяллар иде аныћ. Ђмма бу хы-
ялларга тормышка ашарга насыйп бул-
мады. Ќир ќимертеп, янып-кљеп эшлђп 
йљргђн 39 яшьлек ирне, 3 бала атасы, 
дђртле, энергияле, талантлы, зыялы шђ-

хесне явыз њлем, кљтмђгђндђ-уйламаганда, 1971 елныћ 9 фев-
ралендђ безнећ арабыздан мђћгелеккђ алып китте.

Ул кљннђрдђ Бђзђкђ мђктђбенђ Рђшит Госман улы 
Бђшђровныћ исемен бирњ турында сњзлђр булган иде. Тик 
алар буш сњз генђ булып калдылар, гамђлгђ ашмадылар. 
Кызганыч... Ул моћа бик лаек иде.

Рђшит абый, чор талђплђреннђн чыгып, њзен тулы-
сынча педагогик эшчђнлеккђ ќиккђн чын Укытучы булды. 
Уен-кљлкене яратучы, џђрвакыт шат књћелле, рђхђтлђнеп 
гармунда уйнаучы (ул елларда популяр булган «Рауша-
ниям, бђгърем» ќырын бик ярата иде. Кызына да шушы 
исемне бњлђк итеп китте), књтђренке рухлы, њз џљнђренђ 
ќаны-тђне белђн бирелгђн чын интеллигент, олы шђхес 
буларак, ул укучылары, коллегалары, ата-аналар, авыл хал-
кы књћелендђ џђм хђтерендђ искиткеч тирђн ихтирам џђм 
хљрмђт хисе калдырды.

Мећ рђхмђт сезгђ, Мљгаллим! Без Сезне беркайчан да 
онытмыйбыз. Рухыгыз шат, Ќаныгыз тыныч булсын.
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Гомер юлы якты

Нык-нык атлап килђ безгђ таба,
Укытучы апабыз Гаян.
Ќитди холык, горур табигатьне,
Дљреслекне алган ул кайдан?

Яхшы укытучы дигђн исеме
“Яхшы апа” белђн янђшђ.
Газиз ђнилђре кебек якын итеп
Џђрбер бала аћа эндђшђ.

Сљенече – шушы балаларныћ
Ќырдай матур булса эшлђре,
Ќирдђ яманлыкны, явызлыкны
Бетерергђ китсђ кљчлђре...

Бу шигырь юллары укытучым, 
сыйныф ќитђкчем, хљрмђтле ос-
тазым Гаян апа Ђюповага багыш-
лана, аныћ холык-фигылен тљгђл 
ачыклый.

Кешенећ бђхетле яки бђхетсез 
булуы нђрсђлђргђ бђйле, тормыш-
ныћ матурлыгын ничек књрергђ, 
аны ничек булдырырга, кешелђр арасындагы мљнђсђбђт-
лђрне ничек тоярга? Тормыш дигђн зур тљшенчђ турында 
нилђр белђбез без? Алда безне нинди юллар, нинди яз-
мышлар кљтђ?

Сораулар, сораулар... Барысына да кайдан џђм нин-
ди ќавап табарга? Ќавапны без укытучыбыз, сыйныф 
ќитђкчебез Гаян апа Ђюповадан кљтђбез. Ђ ул беребезне 
дђ ќавапсыз калдырмый. Сљйли, аћлата, чагыштыра, ми-
саллар китерђ, ышандыра, књћеллђрдђ љмет тудыра.

Ђюпова Гаян Мулламехђмђт кызы 1922 елда Бђзђкђ 
авылында урта хђлле крестьян гаилђсендђ туа. Башка ба-

Аны, ђнђ, балалары сарган,
Мећ сорауга ќавап кљтђлђр.
Тормыш дигђн олы имтиханны
Бергђлђшеп шулай њтђлђр...

Сљенече аныћ – шул балалар
Ќирдђ кеше булып њссђлђр.
Тормыш сынауларын њткђн чакта
Сынмый, сыгылмыйча тњзсђлђр.
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лалар кебек њк, тормышныћ ђчесен-тљчесен књреп њсђ. 
Мђктђптђ бик тырышып укый, барлык фђннђрдђн дђ гел 
яхшы билгелђр генђ ала. 1940 елда урта мђктђпне тђмам-
лый, беренче чыгарылыш укучысы була. Љлгергђнлек 
аттестаты белђн бергђ, барлык фђннђрне дђ гел “5”ле 
билгелђренђ генђ бетерњ сђбђпле, ул телђсђ кайсы юга-
ры уку йортына имтихансыз керњ хокукын ала. Шул ук 
елны Казан дђњлђт педагогия институтына укырга керђ. 
Тик бер курс бетерњгђ, сугыш башлана. Кыз укуын љзђргђ 
мђќбњр була. 1941 елныћ кљзендђ аны Алабуга районы-
ныћ Иске Юраш мђктђбенђ укытырга ќибђрђлђр. 1942 
елныћ ќђендђ Алабуга педучилищесында љч айлык укы-
тучылар курсларын тђмамлый, аннан, 1943 елныћ кљзен-
дђ, Бђзђкђ мђктђбенђ кайта. Биредђ тарих џђм ќђмгыять 
белеме фђннђрен укыта башлый, эшен фидакарьлђрчђ, 
намус белђн 1976 елга кадђр дђвам итђ, озак еллар мђк-
тђптђ укыту бњлеге буенча мљдир була. Эшлђњ белђн бер 
њк вакытта читтђн торып Казан педагогия институтыныћ 
тарих бњлеген тђмамлый.

Гаян апа Ђюпова тирђн белемле, кић карашлы, зур эру-
дицияле укытучы иде. Остазыбызныћ мђгариф эшендђге 
тырышлыгы, булдыклылыгы џђркемне сокландырырлык 
булды. Аныћ њз юлы, методикасы, югары нђтиќђлђргђ 
ирешњ алымнары да њзенчђлекле иде. Дђреслђре њзенђ 
бертљрле тљгђллек, тормыш белђн бђйлђнешлелек ягын-
нан џђрчак њрнђк булдылар. Тема авыр, материал зур бул-
са, Гаян апа керђ-керешкђ њк теманы сљйли башлый иде. 
Укучыларга беркайчан да кычкырмады, дђрестђ тђртипкђ 
чакырмады. Ђмма бу аныћ дђреслђрендђ кыбырсып яки 
онытылып утырырга мљмкин булган икђн, дигђн сњз тњ-
гел. Укытучыбыздагы мђџабђт гђњдђ, горур кыяфђт, ачык, 
туры караш, љзеп-љзеп, басым ясап ђйткђн сњзлђр – болар 
џђммђсе безне шундук тып-тын калырга, ќавабыћны уй-
лап, ќыйнак, тљгђл итеп сљйлђргђ мђќбњр итђ иде. Укучы-
ларга ул ныклы белем бирде, тљпле белем дђ талђп итте. 
Аны “усал укытучы” дип атадылар. Ђйе, усал иде, ђмма 
явыз тњгел, туры сњзле, хакыйкать сљюче, ифрат дђрђќђдђ 
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гадел кеше, њз фђненђ бик ќаваплы карый торган, укучы-
лары, њз сыйныфы љчен ќан атып йљрњче педагог булды. 
Бу урында искђртеп њтђм: аныћ классын тђмамлаган 21 
укучыныћ ќидесе, мђктђп бетергђн елны ук, югары уку 
йортларына кердек. Бу бит ул вакытта акча тљртеп керњ 
дигђн нђрсђнећ тљшкђ дђ кермђгђн чагы. Џђрберебез, 
укытучыларыбыз биргђн белемгђ таянып, њз кљчебез, њз 
тырышлыгыбыз белђн гадел рђвештђ кердек, тырышып 
укыдык.

Яшь буынны тђрбиялђњ мђсьђлђсендђ педагогныћ 
шђхси њрнђге – аныћ ни дђрђќђдђ белемле, зыялы кеше 
булуы, џљнђри ђзерлеге, холкы џђм темпераменты да зур 
роль уйный. Бу ќђџђттђн Гаян апа мђктђптђ ић тђвђккђл, 
кљчле рухлы, искиткеч зур энергия чыганагына ия, бет-
мђс-тљкђнмђс ихтыяр кљче белђн башкаларга да ућай тђэ-
сир итњче укытучы иде.

Гаян апа Ђюпова гомере буе 9-10 нчы сыйныфлар-
да укытты. Ђ бу – ел саен тарих, ќђмгыять белеме фђн-
нђреннђн Яћа елдан башлап май аена кадђр консультация-
лђр, билетларга ќаваплар язу, кабатлаулар дигђн сњз. Ике 
сменада эшлђгђн укытучы кичкђ кабат мђктђпкђ ашыга, 

11 нче сыйныф, ќитђкчебез Гаян апа џђм практикантлар. 
1965 ел
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укучыларын имтиханнарга ђзерли. Сыйныф ќитђкче-
се итеп тђ аны џђрчак љлкђн классларга билгелђделђр. 
Сыйныф ќитђкчесе булу – бу эшкђ чын књћелдђн бире-
леп эшлђгђн педагогтан ифрат књп вакыт, энергия, нык 
сђламђтлек талђп итђ. Яшьлђрнећ рухи џђм ђхлакый сый-
фатларын баету, безне шђхес итеп њстерњ љчен Гаян апа 
вакытын да, кљчен, белемен, осталыгын да кызганмады. 
Ул безнећ тормышыбызда онытылмаслык эз калдырган 
кеше. Авыл халкы арасында да Гаян апа Ђюпова зур хљр-
мђткђ ия иде. Ќђмђгать эшлђрендђ актив катнашты, књп 
мђртђбђлђр авыл Советы депутаты булып сайланды. Хез-
мђт юлы туры, гомер юлы якты иде аныћ. Тормыш иптђ-
ше Арыслангали абый белђн биш бала њстерделђр. Ире 
вафатыннан соћ да, балаларын укытты, тђрбиялђде, кеше 
итте. Љч баласы мђктђпне медальгђ бетерде, бишесе дђ 
югары белем алдылар.

Мђктђптђ белем 
бирњче, тормышта 
яшьлђргђ њз юлларын 
табарга булышучы, 
њзенећ яшђњ тђќ-
рибђсе белђн шђхес 
тђрбиялђњдђ тирђн эз 
калдырган олуг зат 
иде Гаян апа Ђюпова. 
Югары ђхлаклы, зур 
абруйлы, олы тђќри-
бђле, тирђн белемле, 

џђрчак оптимист рухлы булган, бик књп асыл сыйфатлар-
ны њзенђ туплаган якты књћелле укытучым образы мине 
еллар аша озата килде, якты маяк кебек бары алга дђште. 
Мин аћа чиксез рђхмђтле, хљрмђтле.

1991 елныћ ноябрь аенда Укытучыбыз безнећ ара-
быздан мђћгелеккђ књчте. Туфрагыгыз ак мамык булсын, 
Апа, Остаз, кадерле Укытучы.
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Фидакарь шђхес
Њз џљнђрен, туган ягын, туган авылын яраткан кеше 

генђ тормышта якты эз калдыра.
Ђлеге юллар Бђзђкђ мђктђбендђ немец теле укыткан 

хљрмђтле укытучыбыз Фђйзелхак абый Хљснетдинов ту-
рында.

Фђйзелхак Хљснетдинов 1916 елда Бђзђкђдђ ишле ба-
лалы гаилђдђ туа. Ђтисе Гыйльфан абыйныћ кайчандыр 
мђчеттђ балалар укытуы бу гаилђгђ бетмђс-тљкђнмђс кай-
гы-хђсрђтлђр китерђ. 1929 елныћ шомлы бер кљнендђ, бар-
лык мал-мљлкђтен тартып алып, йорт хуќасын алып чыгып 
китђлђр. Гыйльфан ага суга тљшкђндђй юкка чыга. Ата-
анасыз калган дњрт бала (ђнилђре элегрђк њлгђн була) карт 
ђбилђре карамагында кала. Ђтисез калган гаилђне љйлђрен-
нђн куып чыгаралар. Алар унбер ел кеше мунчаларында 
яшђргђ мђќбњр булалар. Љстђвенђ, “Мулла, мђзин баласы” 
дигђн кара тамга, кая гына барсалар да, артларыннан ияреп 
йљри. Андыйларга совет мђктђбендђ урын юк, янђсе.

Ќидееллык мђктђпне Фђйзел-
хак районда оештырылган бердђн-
бер колхозчы яшьлђр мђктђбендђ, 
Камай авылында тљгђлли. Аћа ул 
вакытта 18 яшь була. Аннан соћ 
Алабуга китапханђчелђр технику-
мында белем ала, Казан педагогия 
институтында укый. Армия сафла-
рына алыну сђбђпле, укуын тљгђл-
лђргђ љлгерми кала.

Яшь солдат Бљек Ватан сугышы-
ныћ утлы-канлы мђхшђрен берен-
че кљннђн њк њз ќилкђсендђ татый. 
Сугыш хђллђре турында искђ тљшер-

гђндђ, ул џђрчак, тирђн кљрсенеп, болай дип искђ ала иде.
– Сугышта ић аянычы – шђџђрлђрне, авылларны 

дошманга калдырып чигенњ, њз халкыћа ярдђм итђ ал-
мау чарасызлыгы, якын дусларны югалту ђрнњлђре...
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Ђмма Фђйзелхак абый Ќићњ кљненећ килђчђгенђ бљтен 
књћеле белђн ышана. Шул ышаныч аћа мећнђрчђ чакрымнар-
ны њтђргђ, яраланып, ђсир тљшкђннђн соћ, концлагерьларда 
књргђн тњзђ алмаслык михнђтлђрне ќићђргђ ярдђм итђ.

Туган авылына 1946 елныћ июнендђ генђ ђйлђнеп кай-
та. Озак еллар дђвамында аћа, тоткынлыктан исђн котыл-
ган кеше буларак, сђяси эзђрлеклђњлђрне, НКВД тикше-
ренњлђрен књп татырга туры килђ.

Ђмма ничек авыр булмасын, Фђйзелхак Хљснетдинов 
барысына да тњзђ, килђчђк гомерен балалар тђрбиялђњгђ 
багышлый, шушы юлдан беркайчан да тайпылмый.

1946 елныћ 1 сентябреннђн ул Абалач мђктђбендђ укыта 
башлый. Биредђ Татар Тђкђше кызы укытучы Зђйтњнђ Гали-
ева белђн гомер кора, тормыш йљген икђњлђп тарталар.

Фђйзелхак абыйныћ “Совет мђктђбе” журналында 
басылып чыккан “Сђлам сића, Абалач” дигђн шигыре 
яшьлек елларында шушы авылда укыткан кадерле ва-
кытларын сагынып язылган.

Алга таба Фђйзелхак Хљснетдинов, туган авылына 
кайтып, озак еллар дђвамында Бђзђкђ урта мђктђбендђ 
укыта. Бер њк вакытта, читтђн торып, Мђскђњдђ чит тел-
лђр љйрђнњ буенча ике еллык курсларны тђмамлый.

Фђйзелхак Хљснетдинов 10 нчы сыйныф белђн. 1959 ел



63 

Укытучым,  каäерлем....

Мђктђптђ балалар укыткан еллар мљгаллим љчен ић 
кадерле мирас булып, хђтерендђ гомер буе сакланалар.

Фђйзелхак абый Хљснетдинов бљтен барлыгын мђгариф-
кђ багышлаган, њтђ кешелекле, гаќђеп ягымлы, изге књћел-
ле иде. Дђреслђрен искиткеч мавыктыргыч, гади, аћлаешлы 
итеп уздыра, уртача љлгерњче балаларны да сљендереп-њсен-
дереп ќибђрђ белђ иде. Ќылы сњзле, игътибарлы, эзлђнњчђн 
укытучы белеме, сабырлыгы аша балаларга немец теле фђ-
нен яраттыра алды. Без – аныћ укучылары, моћа бљтенебез дђ 
шаџит. Ђле дђ хђтеремдђ, укытучыбыз Гёте шигырьлђрен та-
тарчага њзе тђрќемђ итђ иде. Урта мђктђптђ немец телен тљп-
ле њзлђштерњ безгђ югары уку йортларына имтихан биргђндђ 
дђ, уку дђверендђ дђ нык ярдђм итте. Фђйзелхак абыйныћ 
элекке укучысы Мљнирђ Бђхтегђрђева-Нђќметдинова хђзер 
фђннђр кандидаты, башта Алабуга, хђзер Чаллы педагогия 
институтында немец теле укыта.

Укытучыбыз мђктђптђ интернациональ дуслык клубы 
оештырган иде. Мин Чилђбе каласында укыганда ук бер 
немец кызы белђн хат алыша башлаган идем. Хат алышу-
ны Бђзђкђдђ дђ дђвам иттем. Хатта аћлашылмаган сњзлђр 
булса, яки њзем язган ќљмлђм дљрес њк тњгел кебек тоелса, 
мин књршебез Фђйзелхак абый янына йљгереп керђ идем. 
Ул мића џђрчак ярдђм итте, биш ел дђвамында Регина Вайс-
брода белђн хат алышуымда мића ныклы терђк булды.

Фђйзелхак Хљснетдинов џђрчак хљр књћелле, кљчле 
рухлы, тормышка гашыйк кеше булды. Язмыш биреп тор-
ган сынаулар алдында сынмады, сыгылмады, авырлыклар-
га бирешмђде. Њлемне књп мђртђбђлђр књргђн солдат була-
рак, ул яшђњнећ тђмен-ямен белде, тормышка гашыйк иде. 
Кешелђрне яратты, олы белђн олы, кече белђн кече була 
белде.

Фђйзелхак абый бик тђ юмарт џђм кић књћелле кеше 
иде. Шуны дђлиллђњче бер мисал белђн танышып китегез.

Моннан бер унбиш-егерме ел элек, салкын декабрь 
аенда, авылыбызга бер тљркем чегђннђр килеп тљште. Алар 
урамнарда ђрле-бирле йљренделђр, кешелђрне туктатып, 
багарга тђкъдим иттелђр, сорандылар, телђнделђр.
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Ишеткђн-белгђн авылдашлар, чегђннђрдђн куркып, 
капкаларын биклђп куйдылар, бала-чагаларын барлап 
алдылар. Ђ менђ Фђйзелхак абый, киресенчђ, њзлђренђ 
килеп кергђн чегђннђрне, берни булмагандай, тљн кунып 
чыгарга чакыра. Зђйтњнђ апаныћ ай-ваена карамыйча (ђле 
тиз генђ чђй ђзерлђргђ, кичкђ бђлеш пешерергђ куша), 6-7 
кешедђн торган бер гаилђне каршы ала, атларын туарыша, 
печђн алырга рљхсђт бирђ. Барлык књрше-тирђ, туган-ту-
мача шакката. Ђ мђрхђмђтле укытучыбыз бу гамђлен бик 
гади аћлата: “Мин армиядђ вакытта Бессарабиядђ хезмђт 
иттем. Молдаван-чегђннђрнећ тормыш-кљнкњрешлђре, 
холык-фигыльлђре мића таныш. Форсаттан файдаланып, 
шул кљннђрне хђтердђ яћартасым, њзлђре белђн сљйлђ-
шеп, ул яклардагы њзгђрешлђр турында белђсем килде”.

Фђйзелхак абыйныћ ул вакыттагы мондый адымын 
књплђр сђерсенеп акылсызлык, ќњлђрлек дип кабул иттелђр. 
Ђ аксакал мљгаллим љчен бу – табигый хђл: аныћ кешелђр-
гђ карата кылган чираттагы яхшылыгы џђм мђрхђмђтлелеге 
генђ иде. Ул аныћ канына, ќанына салынган.

Ветеран мљгаллим ќђмђгать эшлђрендђ дђ зур актив-
лык књрсђтте. Бик озак мђктђпнећ профсоюз оешмасын 
ќитђклђде, авыл сђхнђсендђ њзешчђн артист, агитколлек-
тив ќитђкчесе – саный китсђћ бик књп иде аныћ вазый-
фалары. Орден, медальлђр дђ, Мактау грамоталары да аз 
тњгел. “Мђгариф алдынгысы” дигђн мактаулы исемгђ дђ 
лаек иде ул. Тик кемнђрнећдер игътибарсызлыгы арка-
сында аћа бу исемнећ бирелмђве џђрчак књћеллђребезне 
борчып торды.

Яшереп торасы юк, гаделсезлеклђр књп булды. 
Шђџђрдђн Бђзђкђ мђктђбенђ килеп яћалык џђм яктылык 
сулышы љргђн Оркыя апа Вђлиђхмђтова, њз фђненећ чын 
белгече булган Гаян апа Ђюпова, татар теле укытуныћ 
остасы Мђсгудђ апа Мљхђммђтдиновалар бу исемгђ лаек 
тњгеллђр идемени?

Бу игътибарсызлык љчен, дистђ еллар њткђч булса да, 
кадерле мљгаллимнђребездђн, балаларыннан гафу њтенђ-
се килђ.
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1977 елда пенсиягђ киткђннђн 
соћ да, ул тыныч, ќай гына яшђњ 
рђвешен тњгел, ђ киресенчђ, тын-
гысыз, тулы тормыш белђн яшђњ-
не сайлады. Мђктђптђ укучылар 
алдында чыгышлар ясый, ђле ве-
тераннар, ђле авыл халкы арасын-
да булды. Табигатьне яратучы зат, 
кљннђр буе алма бакчасында мђш 
килде, кортлары белђн “сљйлђште”. 
Џђвђскђр бакчачы да иде ђле ул: 
ќилђк-ќимеш агачларыныћ сер-
лђрен белде, ђллђ ничђ сорт алма-

гачлар њстерде. Ђ кљзлђрен балын, алмаларын књршелђргђ 
мул љлђшђ иде.

Хисле-моћлы ќан буларак, шигърият љлкђсендђ дђ 
укытучыбыз безгђ матур-матур шигъри тђлгђшлђрен 
бњлђк итте. Аныћ књркђм шигырьлђрен туплап, укучы-
сы – АДПУ доценты Сђлахетдин Таќиев, остазына чик-
сез рђхмђт хислђре белдереп, “Ядкарь булып яшьлђргђ” 
исемле китап итеп чыгарды.

Њзенећ бер шигырендђ Фђйзелхак абый тњбђндђге 
юлларны язган иде:

Бакчачы да бакчасына кереп,
Ќимешлђрен књреп соклана.
Укытучы исђ шђкертенећ
Кеше булуына шатлана.

Ђйе, чын падагог, њз џљнђренећ остасы Фђйзелхак 
абый шђкертлђре бњген зур-зур кешелђр булдылар, тљр-
ле љлкђлђрдђ намуслы хезмђт куялар. Аларныћ ућышла-
рына, дан-шљџрђтлђренђ мљгаллим абыйлары Фђйзелхак 
Хљснетдинов гомере буе шатланып, горурланып яшђде.

Фђйзелхак абый 2005 елныћ 23 декабрендђ вафат бул-
ды. Рухыгыз шат, урыныгыз оќмахта булсын, кадерле 
Укытучы.
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Аккоштай сылу зат
Књбђлђктђй очып-

очып, сђхнђдђ ак књлмђк-
ле бер кыз бии. Аныћ ќи-
тез хђрђкђтлђрен, аяклары 
белђн тыпырдап алуларын, 
бљтерелђ-бљтерелђ ђй-
лђнњлђрен књреп-књзђтеп 
бетереп булмый кебек. Ђ 
ул, њзенећ тиешле хђрђкђт-
лђрен тљгђллђп, тыйнак 
кына баш ия дђ, сђхнђ ар-
тына кереп югала.

Клуб тулы тамашачы-
ны оста биюе белђн ђсир 

итњче кем ул? Халык кемгђ шулай гљрлђтеп кул чаба?
Бу – Мансура Ђхмђтова, Бђзђкђ мђктђбенећ рус теле 

џђм ђдђбияты укытучысы.
Мансура Габдулла кызы Ђхмђтова 1935 елда Бђзђкђ 

авылында крестьян гаилђсендђ туа. Мансурага алты яшь 
булганда, сугыш чыга. Ђтисе Габдулла сугышныћ берен-
че кљненнђн њк фронтка китђ џђм шул китњеннђн кире 
ђйлђнеп кайтмый, хђбђрсез югала. Мансура белђн энесе 
Мансур ђнилђре Рђхимђ џђм динне-кљнне белњче ђби-ба-
бай кулында њтђ тыйнак, итђгатьле џђм миџербанлы бала-
лар булып њсђлђр.

Мђктђпне яхшы билгелђренђ генђ бетереп, Мансура 
Алабуга пединститутында укый, белгечлеге буенча рус 
теле џђм ђдђбияты укытучысы булырга хыяллана. Инсти-
тутны тђмамлагач, Бљрешле, Песђй мђктђплђрендђ эшли. 
1957 елдан Бђзђкђ мђктђбендђ укыта башлый џђм њзен бик 
тырыш, яћага омтылучы, инсафлы зат итеп таныта.

Мансура Ђхмђтова џђр њткђргђн дђресен укучылар-
ныћ танып-белњ активлыгын камиллђштерњгђ, рус телен 
џђм ђдђбиятын љйрђнњгђ, укучыларында белемне мљстђ-
кыйль туплау ихтыяќы булдыруга юнђлтђ.
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Татар балалары рус телендђ дљрес џђм иркен сљйлђшђ 
алсыннар љчен, мљгаллимђ программаларныћ барлык те-
малары буенча карточкалар, дидактик материаллар ђзер-
ли, диафильмнар туплый. Сњзлек белђн эшлђргђ љйрђтњгђ 
зур игътибар бирђ, балаларны љстђмђ ђдђбият укуга аеру-
ча нык ќђлеп итђ, ачык дђреслђр бирђ.

Укыту белђн беррђттђн, Мансура Ђхмђтова рус теле 
укытучыларыныћ методик куст берлђшмђсен ќитђкли, 
књпсанлы доклад, лекциялђр укый. Авылда гына тњгел, 
район књлђмендђ коллегалары арасында олы ихтирам-
га лаек була. Аныћ эш тђќрибђсе књплђргђ њрнђк булып 
тора.

Ќђмђгать эшеннђн дђ читтђ калмый ул: концерт, 
спектакльлђрдђ актив катнаша, тамашачы књћелен яулап, 
љздереп бии.

Сыйныф ќитђкчесе буларак та 
мљгаллимђнећ тђрбиягђ авыр би-
релњче яшњсмерлђр белђн якыннан 
торып аћлашуы, баланыћ рухи њсе-
шен тђэмин итђрдђй дљрес юнђлеш 
бирњ юллары, аларныћ ата-анала-
ры белђн тыгыз элемтђдђ булып, 
шђхси эшлђњ алымнары яхшы нђ-
тиќђлђргђ китерђ. Гаилђлђрендђ 
њтђ киеренке мљнђсђбђтлђр булган 
Сђгинур, Шамил исемле кыз џђм 
малайларны Мансура зур кљч, тњ-
землелек џђм њќђтлек белђн мђк-
тђпкђ китертњгђ ирешђ, алга таба 
аларныћ язмышларын ућай якка 
њзгђртђ. Бу турыда 60 нчы еллар 
азагында “Азат хатын” журналында журналист Д.Зљбђерова 
“Озын чђчле мљгаллимђ” дигђн мђкалђ дђ язып чыккан иде.

Тырыш, эзлђнњчђн, кызыклы џђм нђтиќђле эш алым-
нарын табарга омтылучы Мансура Ђхмђтова, гади укы-
тучы гына булу кысаларыннан чыгып, гыйльми эш белђн 
шљгыльлђнергђ ният кыла. 1968 елда Мђскђњгђ китеп, 
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РСФСР Мђгариф министрлыгыныћ милли мђктђплђр 
буенча фђнни-тикшеренњ институтында эшли башлый. 
Ул елларда њзенећ эш тђќрибђсен чагылдырган татар 
балаларын рус теленђ љйрђтњ методикасына кагылышлы 
байтак мђкалђлђре “Совет мђктђбе” (хђзерге “Мђгариф”) 
журналында басылып чыга.

Булачак фђн эшлеклесе М.Ђхмђтова Мђскђњдђ эз-
лђнњ-тикшеренњлђр дљньясына чума. Ул телгђ багыш-
ланган тљрле рефератлар, докладлар яза, аларны уку љчен 
Ленинград, Грозный, Ташкент, Казан, Уфа калаларында 
конференциялђрдђ, педагогик укуларда катнаша. Аныћ 
гыйльми эше “Развитие речи учащихся как основа обу-
чения русской орфографии в татарской школе” дип ата-
ла. Фђнни ќитђкчесе – педагогия фђннђре докторы, 
профессор Л.З.Бакеева, рђсми оппонентлары профес-
сор А.В.Дудников џђм педагогия фђннђре кандидаты 
Р.Б.Сабаткоев булалар.

Шулай итеп, алга куелган максатларга ирешњ юлын-
нан ућышлы барган бер мђлдђ, Мансура Ђхмђтова ал-
дына авыр чир мђкерле киртђ куя џђм, озак тђ њтми, аны 
безнећ арабыздан алып та китђ.

Мансура апа! Озын кара толымнарыгыз, зифа буй-
сыныгыз, књбђлђктђй ќићел йљрешегез белђн табигать-
нећ ић гњзђл кошы – аккош кебек, ак џђм пакь зат булып, 
укучыларыгыз џђм авылдашларыгыз хђтерендђ мђћге 
сакланасыз.

Урыныгыз ќђннђт тњрлђрендђ булсын, озын чђчле ка-
дерле Мљгаллимђ!
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Гомер язлары ел да кабатлана...
Ел саен табигатькђ ђйлђнеп килгђн язлар – Фоат 

Кљлђчевныћ гомер язлары да. Чљнки (1927 ел) яз аенда 
туган кљне аныћ. Ќиргђ килгђн џђр яз белђн њзенећ гомер 
хисабын алып бара ул. Ђле генђ 18 иде, аннан 50, инде 
менђ 83 нче яз да килеп ќиткђн. Ђй, бу гомер агышлары... 
Туктатып та, кире борып та булмый икђн њзлђрен...

Балачак авырлыклар, юклык, кыенлыклар белђн си-
зелми дђ њтеп китђ, инде мђктђпкђ барырга да вакыт ки-
леп ќиткђн. Авылда колхоз тљзњгђ зур тырышлык куйган 
ђтисе балаларын белемле итњгђ бљтен кљчен бирђ. Шун-
лыктан аныћ гаилђсе авылда хљрмђтле, абруйлы була.

Тиздђн авыр џђм фаќигале сугыш башлана. 9 нчы 
сыйныфны тђмамлагач, Фоатныћ укуы љзелђ. 17 яшьлек 
егет илне сакларга, армия сафларына алына. Авыр сугыш 
шартларында озак хезмђт итђргђ туры килми, ике елдан 
соћ, авыру сђбђпле, демобилизациялђнђ.

Авылда эшче кљчлђр ќитми. 
Ђтисе Гатаулла абзый 1935 елдан 
алып картайганчы колхоз тимерче-
легендђ эшли. Фоат та берара ђти-
се янында эшлђп ала. Аннан соћ, 
аныћ кићђше белђн, укуын дђвам 
итђргђ була. Бондюгтагы 2 нче но-
мерлы мђктђпнећ унынчы сыйны-
фына укырга керђ. Аны ућышлы 
гына тђмамлап, алга таба Алабуга 
укытучылар институтында укый. 
Аны 1950 елда тђмамлаганнан соћ, 
Бђзђкђ мђктђбенђ физика-матема-
тика укытучысы итеп билгелђнђ. 
Шул кљннђн башлап, 40 ел армый-талмый яшь буынга бе-
лем џђм тђрбия бирњдђ бљтен кљчен, сђлђтен, энергиясен 
биреп эшли. 1956 елда, читтђн торып, Казан дђњлђт пе-
дагогия институтын тђмамлый, бљтен гомерен балаларга 
физика фђнен укытуга багышлый.
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Фоат абый Кљлђчев – њз эшенећ чын остасы була. 
Бђзђкђ мђктђбендђ генђ тњгел, бђлки район џђм књрше авыл 
мђктђплђре укытучылары арасында да мактаулы, хљрмђт-
ле булып, абруй казана. Секция џђм куст берлђшмђсе уты-
рышларында коллегалары арасында бай тђќрибђсе белђн 
бик телђп уртаклаша. Класс ќитђкчесе буларак та (ђ аћа 
џђрчак књрше авыллардан килгђн, бигрђк тђ малайлар књп 
булган классны ќитђклђњне тапшыралар), ул укучылар-
ныћ кићђшчесе, аларга дљрес юл сайларга чын йљрђктђн 
ярдђм итњче, балаларны иќади рухландыручы, хђлгђ керђ 
белњче, сабыр холыклы укытучы була. Педагог Кљлђчев њз 
укучыларын яратып кына калмый, аларны шђхес итеп књрђ, 
хљрмђт итђ. “Њз гомеремдђ бер генђ мђртђбђ дђ укучылар 
алдында утырып дђрес бирмђдем џђм талђп иткђн нђрсђ-
не башта бу укучыга ућайлымы, ул моны башкара алыр-
мы, дип талђбемне кат-кат тикшереп, њз-њземђ сорау бирђ 
идем”, дип њз тђќрибђсе белђн уртаклашып сљйли иде ул 
яшь педагогларга. Фоат абыйныћ яраткан бер фразасы бар 
иде. “Укытучыга дђрес њткђрњ љчен ике генђ ђйбер кирђк: 
кара такта џђм акбур”. Чынлап та, укытучыбыз нђкъ шулар 
белђн дђреслђрендђ могќизалар тудыра иде.

Фоат Кљлђчев – њз фђнен чын књћелдђн ярата, нык 
белђ, аны су кебек эчђ. Шунлыктан фђне буенча књп еллар 
дђвамында 100% љлгерешкђ ирешђ. Џђр уку елында дияр-
лек укытучыныћ сыйфат књрсђткече – 58-60% була. Аныћ 
нђтиќђле хезмђтен югары органнар да књреп алалар. Ул 
тырыш хезмђте љчен обком, Мђгариф министрлыгы, роно 
џђм горком тарафыннан књп тапкырлар Мактау кђгазьлђ-
ре белђн бњлђклђнђ.

65 нче елда, мђктђптђ беренчелђрдђн булып, фида-
карь хезмђте љчен “Халык мђгарифе отличнигы” дигђн 
мактаулы исемгђ лаек була. Уку-укыту эшлђре буенча 
директор урынбасары вазыйфаларын башкара. Вакыт ты- 
гызлыгына карамыйча, ул озак еллар дђвамында, дђрестђн 
тыш оештырылган фото, радио џђм техник тњгђрђклђрне 
ќитђкли. Балаларныћ техник иќаты буенча республика 
књлђмендђ оештырылган конкурсларда катнашып, књпме 



71 

Укытучым,  каäерлем....

призлы урыннар яулый аныћ шђкертлђре! Санап бетер-
гесез... Мђктђптђ аныћ тырышлыгы нђтиќђсендђ техник 
средстволардан файдалану яхшы оештырыла. Ныклы 
игътибарлылык, даими књзђтњчђнлек нђтиќђсендђ алар 
џђрчак имин, тљзек хђлдђ сакланалар.

Фоат Гатаулла улы авылда ќђмђгать эшлђрендђ дђ ак-
тив катнаша. Дистђ еллар пропагандист булып эшли, заня-
тиелђрне тыћлаучыларны ќђлеп итђрлек итеп оештыра.

Бер булганнан бар да була, дилђр. Фоат абый да нђкъ 
шундыйлардан. Ђллђ нилђр майтара ул. Кемдер аннан те-
лефонын тљзђтњен сорый, кемдер борынгы сђгатен, телеви-
зорын, электр самоварын. Њтенеч белђн килгђн беркемне дђ 
кире бормый, аларга ярдђм кулын суза. Халык аћа рђхмђтен 
ќиткерђ. Ђйе, эшећне яратып эшлђњ – њзе зур бђхет.

Алда булса зур телђк
Эштђн дђрт таба йљрђк.

Бу мђгънђле сњзлђр Фоат абый турында.
Фоат абый Кљлђчев 1987 елдан пенсиядђ.
Фоат абыйныћ пенсиягђ китње дђ кызыклы булды. Ул 

пенсиягђ чыкканнан соћ да берничђ ел эшлђп йљрде ђле. 

Фоат абый чираттагы чыгарылыш сыйныфы белђн. 1980 ел
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Шулай беркљн абый укытучылар бњлмђсенђ, кђефе кы- 
рылган димме, ђллђ ничегрђк килеп керде. Њзе берљзлек-
сез кабатлый: “Менђ малай, менђтерђ агай” (абыйныћ 
яратып ђйтђ торган сњзлђре).

– Абый, ни булды соћ? – дибез.
Менђ нђрсђ булган икђн.
– Залда расписание карап торам шулай. Менђ бер кеч-

кенђ генђ малай, беренче сыйныфтандыр инде, тыштан аты-
лып керде дђ стенадагы сђгатькђ карагандай итенде (сђгать 
исђпли белђ микђн ђле њзе), аннары мића карап шар ярды: 
“Бабай, ђле дђрескђ керергђ звонок булдымы?” Ђллђ нишлђп 
киттем, ќђмђгать. Менђтерђ, мин ђйтђм, ђйтте бу. Бала сине 
бабай итеп књрђ икђн, значит, сића алга таба да ђле укытам, 
ђле эшлим, дип йљрергђ “ничу” дигђн сњз бит инде бу. “Мин 
китсђм, дљнья бетђ” дигђн тиле фикер белђн њз-њзен юатып, 
эшеннђн китђ алмый йљрњчелђр бар-барын, ђмма мин тњгел. 
Њз кадерећне њзећ белергђ кирђк. Китђм, ќђмђгать.

Ђйтте – китте абыебыз. Уку елын гына тљгђллђде дђ, 
мђктђпкђ кабат килмђде ул. Фоат абый безгђ њз миса-
лында џђр нђрсђнећ њз вакытында гына кызык џђм кирђк 
икђнлеген тљшендереп китте.

Тормыш иптђше Мђњлия апа Таќетдинова белђн гаи-
лђ корып, озак еллар бергђ укыттылар, гаилђ учагын сњн-
дермичђ, љч бала тђрбиялђп њстерделђр. 

P.S. Ни кызганыч, китабым дљнья књрер алдыннан 
гына укытучыбыз бакыйлыкка књчте. Урыныгыз оќмахта 
булсын, кадерле укытучыбыз Фоат абый!

Балаларга багышланган гомер
1954 ел, август. Бђзђкђ мђктђбе. Яшь кенђ бер кыз ди-

ректор кабинетыныћ ишеген кага.
– Исђнмесез. Мин Казаннан идем. Менђ, сезнећ район-

га, сезнећ мђктђпкђ эшкђ ќибђрделђр. Њзем Чистайны-
кы. Сезнећ якларны ишеткђнем дђ, белгђнем дђ юк иде. 
Зинџар, абый, шушы юлламага “Безгђ химик кирђкми”, 
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– дип язып кына ќибђрегез ђле, њз 
ягыма кайтыр идем.

– Ђ-ђ-ђ, син химик мени ђле? 
Сећелкђем, безгђ нђкъ менђ син 
кирђк тђ инде. Ђйдђ, ђйдђ, рђхим 
ит безнећ мђктђпкђ. Без менђ нђкъ 
сине кљттек, кая ул ќибђрњ.

Директор кызны, авыз ачарга 
да ирек бирмичђ, бишкуллап эшкђ 
ала. Ђ кыз џаман њзенекен уйлый: 
“Ярар, ќибђрмђсђгез, бер ел ничек 
тђ тњзђрмен дђ, барыбер њз ягыма 

китђчђкмен”.
Ђмма яшь белгеч Фирая Салиховага Бђзђкђ мђктђбен-

дђ укытучы булып кына тњгел, ђ авылында ук гомерлеккђ 
килен булып калырга язган булып чыга.

Салихова Фирая Хаќи кызы 1932 елда Мљслим райо-
ныныћ Ђмђкђй авылында укытучылар гаилђсендђ дљнья-
га килђ. Соћрак гаилђлђре Чистай районына књчеп килђ 
џђм кыз шушы районныћ Мљслим мђктђбендђ урта белем 
ала. Беренче укытучысы Зљџрђ апаны ђле дђ онытмый, 
чиксез хљрмђт белђн искђ тљшерђ.

1950-54 елларда Казан дђњлђт педагогия институты-
ныћ табигать фђннђре џђм география бњлеген тђмамлый.

... Ђй, бу вакыт дигђннђре, бигрђклђр дђ тиз њтђ икђн. 
Бђзђкђгђ килеп укыта башлавына џђм яшђп калуына да 
55 елдан артык гомер њтеп тђ киткђн.

Ђле кайчан гына, укучылар каршына кереп, ул берен-
че дђресен биргђн иде. “Балалар мине тыћларлар микђн? 
Тђќрибђлђрем барып чыкса гына ярар иде”, – дип борчыл-
ган иде. Тыћлыйлар аны, беренче дђресеннђн њк яраталар 
укучылары Фирая апаларын. Тђќрибђлђре дђ ућышлы 
чыга. 40 ел мђктђптђ укыту дђверендђ књпме мђртђбђлђр 
њткђрергђ туры килђ аћа ул тђќрибђлђрне. Ђ књпме дђрес- 
лђр бирелгђн, контроль џђм практик эшлђр эшлђнелгђн, 
консультациялђр, олимпиадалар њткђрелгђн? Гомумђн, 
саны бармы аларныћ? Юк, билгеле... 40 ел гомер бала-
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ларга белем, тђрбия бирњгђ багышланган – бары шул!
Ђйе, химия фђне ќићеллђрдђн тњгел. Аны укытуныћ 

эчтђлеген билгелђгђндђ, Фирая Салихова укучыларны хи-
мия белђн таныштыру џђм химик биремнђрне њзлђштерњ 
љчен ић элек кирђкле фђнни тљшенчђлђрнећ минимумын 
бирђ, кљндђлек тормышта кулланыла џђм укучыга яхшы 
таныш булган яки џђр кеше љчен мђќбњри белњ кирђк бул-
ган матдђлђрне џђр дђрестђ диярлек оста файдалана. Шу-
лай итеп, укучыларына њз фђнен яраттыра ала.

Џђр хезмђт мул ућыш биргђндђ генђ кадерле. Бу 
ќђџђттђн укытучы Фирая Салихованыћ књћеле тыныч. 
Ул чђчкђн белем орлыклары ућдырышлы туфракта мул 
ућыш бирделђр. Химия фђнен яратып џђм ќићел њзлђш- 
тергђн шђкертлђре югары уку йортларында да йљзгђ кы-
зыллык китермилђр. Сайлаган џљнђрлђре буенча диплом 
алып, намуслы хезмђт куйдылар џђм танылган шђхеслђр 
булдылар. Таќиев Рифкат, Галђлетдинов Насих, Мљхђм-
мђтќанова Сабира, Зиннђтуллин Тимерхан, абыйлы-
сећелле Мансур џђм Миннур Сђлимуллиннар, Нђќмет-
динов Сђетнур, Закиров Фђйзелхан, Сабирќанов Ђзђл, 
Ямалутдинова Эльмира (Тљркиядђ табиблык итђ)  џђм 
башкалар – табиблар, Нђбиуллин Мансур, Бђшђров Фђ-

Мљгђллимђ њзенећ 10 В сыйныфы белђн. 1975 ел



75 

Укытучым,  каäерлем....

рит – КАИны, Мљхђммђтќанов Равил, Гимашев Мирзаџит 
– Уфа нефть институтын, Гыймадиев Мљнђвир, Насыйфул-
лин Камил, Нђќметдинова Зђмфирђ, бертуган Кђлимул-
линнар џђм башкалар – КХТИны бетереп, галим, инженер, 
технологлар булдылар. Ђ 1968 елгы чыгарылыш укучысы 
Садыйков Раяф (Татар Сарсазы егете) “Татарстанныћ атка-
занган химигы” дигђн югары исемгђ лаек булды. Горурла-
ныгыз, Мљгаллимђ, болар сезнећ ућышлар!

Мин дђ Фирая апада химия фђнен укыган идем. Ђмма 
химия белђн минем ничектер “борчак пешмђде” џђм бу 
фђн буенча кљтелмђгђн бик кызыклы (бђлки кызганыч та) 
бер хђл килеп чыккан иде. Шуны бђян итим ђле.

...Химиядђн дђњлђт имтиханы бирђбез. Бу кљнне Песђйдђ 
– Сабантуй. Класс егетлђре белђн килешеп куйдык: нђрсђне 
белмибез, алар безгђ булыша, ташлап чыгып китмилђр (бу фђн-
не алар яхшы белђлђр). Мића Шакиров Рафаэз (инде мђрхњм, 
урыны ќђннђттђ булсын) булышырга тиеш. Менђ билетлар 
алдык, ђзерлђнђбез. Теоретик материалны белђм кебек, искђ 
тљшерђм, язгалыйм. Рафаэз бу фђнне яхшы белђ (гомумђн, ул 
бик яхшы укый иде), инде ике соравын да тиз-тиз генђ сљйлђп 
тђ бирде. Мђсьђлђсен эшлђргђ дип, аны кабат утырттылар, тик 
бу юлы икенче урынга, миннђн бљтенлђй читкђ.

Менђ мине сљйлђргђ чакырдылар. Њземчђ сљйлђдем, 
1-2 сорау да бирделђр, “ярар, хђзер љченче соравыћа ђзер-
лђн”, дип, кабат утырырга куштылар. Мђсьђлђ эшлђргђ 
утырдым утыруын, тик џич кенђ дђ эшли алмыйм. Рафаэз 
да мића карап-карап ала, тик мђсьђлђ язылган кђгазьне аћа 
берничек тђ ќибђреп булмый: ерак та, комиссиядђгелђр дђ 
гел карап торалар. Аны инде ике тапкыр сљйлђргђ чакыр-
дылар, ђ ул, ђле ђзер тњгел, дип чыкмый да торды, тик љчен-
че мђртђбђсендђ инде чыгарга мђќбњр булды. Ул тагын тиз 
генђ мђсьђлђсен аћлатып бирде, “5”ле диеп, аћа класстан 
чыгарга куштылар. Ул нишлим соћ, дигђн кыяфђт белђн, 
мића карый-карый чыгып китте. Бетте, соћгы љмет љзел-
де... Мин, књзлђремне тутырып, аћа карап калдым.

Инде алга таба бик тырышып мђсьђлђ чишкђн кыяфђт 
чыгарып утыруныћ мђгънђсе юк иде. Мин комиссия љстђ-
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ленећ бер башында басып торган Фирая апа янына чыктым 
да кђгаземне аћа суздым. Ђ анда бары бер ќљмлђ язылган: 
“Фирая апа, њтерсђгез дђ мђсьђлђне эшли алмыйм”.

Язуны укыгач, Фирая апа башта ќђя кылы кебек љскђ 
таба тартылды, аннары тиз генђ комиссия ягына карап алды, 
аннары књзлђрен кулындагы язуга тљшереп: – Ђйе, ђйе... Ђ 
менђ монда хата, монда ялгышкансыћ, Эџе... эџе, – дия-дия, 
“мђсьђлђне” тикшерде дђ, “Љчлелек булган, бар чык”, – дип, 
ишеккђ књрсђтте. Мин тизрђк бњлмђдђн чыгып китњ ягын 
карадым. Шул ук минутта артымнан Фирая апа атылып чык-
ты “Син, кызыкай, нђрсђлђр уйлап чыгардыћ тагын? Башны 
бетерђ яздыћ бит. Бу бит – гос-эк-за-мен! Ярый ђле књрмђ-
делђр, сизмђделђр бугай. Бар, югал тизрђк моннан”.

Мића шул гына кирђк иде – очтым. Љйгђ тњгел лђ, Са-
бантуйга...

Љлгергђнлек аттестатымда бердђнбер “љчле”м – 
шушы мин бик “яхшы” белгђн химиядђн булды. Хђер, ул 
химия дигђннђрен яхшы белњ тормышымда ђллђ ни ки-
рђк тђ булмады кебек. H2О (су) белђн NaCl (тоз) ны болай 
да белђбез, кљн саен кулланабыз ич њзлђрен.

Тирђн белемле, бай тђќрибђле, педагогик-психоло-
гик яктан нык ђзерлекле, шулай ук яћалыкларга омты-
лучы џђм алдынгы тђќрибђне њз фђне буенча оста кулла-
на белњче Фирая Салихова мђгариф љлкђсендђ ирешкђн 

ућышлары љчен Министрлык-
ныћ Мактау кђгазе џђм 1987 елда 
“Халык мђгарифе отличнигы” 
дигђн мактаулы исемгђ лаек була. 
Чын педагогларга хас булган га-
дилек, тыйнаклык џђм ђхлаклы-
лык кебек шђхси сыйфатларга ия 
булган Укытучы Фирая Салихова 
укучылары џђм халык алдында 
зур хљрмђткђ лаек зат. Зур рђхмђт 
сезгђ, Мљгаллимђ апа! Ныклы 
сђламђтлек, бђхетле озын гомер 
телим Сезгђ!
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Иќади эшлђњче педагог

“Син кулыћа китап алдыћ. Анда нилђр язылганын, 
нилђр барын белмисећ ђле син.

Беренче битен укыдыћ, икенчесен, унынчысын, йљ-
зенчесен. Син њзећне башка, таныш тњгел мохиттђ сизђ 
башладыћ.

Књп нђрсђлђрне белеп тђ 
ќиткермђвећ ачыкланды. Књп 
нђрсђлђрне белдећ. Шатланып 
кљлдећ, моћландыћ, уйландыћ. 
Нђфрђтлђнергђ џђм сокланырга 
љйрђндећ...

Син кулыћа китап алдыћ. Сиз-
дећме, аныћ тышлыгын ачканда 
син гњзђл бер дљньяныћ ишеген 
ачтыћ!”

Бђзђкђ урта мђктђбенећ татар 
теле џђм ђдђбияты укытучысы 
Мђсгудђ Мљхђмђтдинова џђр ел 
саен башлангычтан урта сыйныфларга килгђн балаларны 
шулай ђдип Г.Бђширов сњзлђре белђн ана теле џђм ђдђби-
яты дљньясына алып керђ, ђсђргђ кызыксыну, уку телђ-
ге уята. Ђ шул вакытта сабыйлар йљзендђге самимилек, 
гаќђплђнњ, кызыксыну, љмет тулы карашларны тою, књрњ 
– њзе бер гњзђл мизгел!

Мђсгудђ Мљхђмђтдин кызы Мљхђмђтдинова 1926 елда 
Бондюг районыныћ Камай авылында туа. Тиздђн гаилђлђ-
ре белђн шушы ук районныћ Тукай авылына књченђлђр. 
Башлангыч белемнећ 1-2 нче сыйныфын – Тукайда, 3-4 
сыйныфларны – Сарсазда, 5-7не – Песђй мђктђбендђ ала. 
8-9 нчы сыйныфларны сугыш елларында Бђзђкђ мђктђ-
бендђ бетерђ. 10 нчы сыйныфны Алабуга укытучылар 
институты каршында оештырылган ђзерлек курсларында 
тљгђлли. Бик яхшы укыганлыгы нђтиќђсендђ, Мђсгудђ-
не укытучылар институтыныћ татар теле бњлегенђ имти-
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хансыз кабул итђлђр. Биредђ укуын 1948 елны тљгђлли, 
кулына диплом ала. Яшь белгеч Балтач районына эшкђ 
билгелђнђ. Бу районда љч ел укытканнан соћ, ул њз райо-
нына ђйлђнеп кайта џђм Бигђш авылы мђктђбендђ бер 
ел рус теле џђм ђдђбияты укыта. Шул ук елны укытучы-
ларныћ август кићђшмђсендђ роно мљдире районныћ ике 
яшь белгечен белемле, оста педагоглар, дип аерым мактап 
китђ. Болар – Бигђш мђктђбендђ эшлђњче Камил Гыйль-
муллин џђм Мђсгудђ Мљхђмђтдинова булалар.

1952 елда Бђзђкђ мђктђбенђ укытырга кайта џђм би-
редђ 31 ел хезмђт куя.

1956-61 елларда читтђн торып Алабуга дђњлђт педин-
ститутын тђмамлый.

Ђдђбият – кешенећ рухи дљньясы џђм гомумкешелек 
кыйммђтлђре, образлы фикерлђњ, сњз сђнгате турында бе-
лем бирђ торган фђн. Ђдђбият кешедђ ђдђп-ђхлак, эстетик 
зђвык тђрбиялђњ, матурлыкны танырга љйрђтњ кљченђ ия.

Менђ шушы кљчкђ таянып, мљгаллимђ Мђсгудђ 
Мљхђмђтдинова 35 ел буе татар ђдђбияты дђреслђрендђ њз 
шђкертлђрендђ мљстђкыйльлек, њз-њзенђ ышаныч, иќади 
фикерлђњ ихтыяќы булдырырга тырыша, укучыга њз фи-
керен ђйтђ џђм исбатлый алу љчен шартлар тудырырга, џђр 
балада талантлы, њзенчђлекле шђхес књрергђ омтыла.

Мљгаллимђ њз эш стилен булдыра. Балаларныћ яшь 
њзенчђлеклђренђ карап, џђр дђрескђ иќади ђзерлђнђ, яћа 
эш алымнарыннан кић файдалана, шђкертлђрен татар 
теленећ бљтен нечкђлеклђрен, байлыгын књрђ белергђ 
љйрђтђ. Класстан тыш укуга зур игътибар бирђ, яћа ки-
тап-ђсђрлђр белђн таныштыра, балаларны газета-жур-
налларга књзђтњ ясарга љйрђтђ, язучыларга багышланган 
кичђлђрне оста оештыра.

Тел џђм ђдђбият кабинетында џђр дђрес љчен дидак-
тик материаллар тупланган папкалар (аларныћ књплђре 
балалар белђн кулдан эшлђнгђн), язучылар иќатын як-
тырткан альбомнар булдыра.

Татар теле џђм ђдђбияты укытучысы Мђсгудђ 
Мљхђмђтдинова районда иќади эшлђњче мљгаллимнђрнећ 
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берсе булды. Ул, укучыларны матур ђдђби телдђ сљйлђ-
шергђ џђм грамоталы язарга љйрђтњ белђн бергђ, мђдђни 
џђм рухи хђзинђлђребез нигезендђ тђрбиялђњгђ зур игъти-
бар бирде. Дђреслђрдђ ђдђби ђсђр белђн танышкач, тљрле 
чагыштырулар аша, ућай яки тискђре якларын књрсђтеп, 
образ-геройларны бђялђгђндђ, мљгаллимђбез гел бер сорау 
бирђ иде: “Ђ син бу очракта нишлђр идећ?” Менђ шушы 
гади генђ сорау сине ђллђ нишлђтђ дђ куя. Син њзећнећ 
књћел сандыгыћны ачып, уй-хислђрећнећ, кичереш-той-
гыларыћныћ тышка бђреп чыкканын сизми дђ каласыћ. 
Књћелећдђ ни бар – шуны укытучыћ, иптђшлђрећ алды-
на чыгарып саласыћ. Шушы юл белђн ул безгђ яхшыны 
– начардан, акны – карадан, хакны – нахактан аера белергђ 
љйрђткђн икђн лђбаса. Ђдђбият дђреслђрендђ њткђрелгђн 
шигъри минутлар балаларныћ књћелен сафландыра, шигъ-
рияткђ мђхђббђт тђрбияли. Менђ шушы мђхђббђт безне 
сђхнђлђргђ менгерде, халык алдына чыгарды. Без, 9-11 
нче сыйныф укучылары, шигырь-поэмаларны дулкынлану 
хислђре белђн дђртлђнеп, рухланып сљйли идек.

Йомгаклап, шуны ђйтђсе килђ: њсеп килњче буынга 
тирђн белем бирњ, аларда туган телебезгђ мђхђббђт, хал-
кыбызныћ бай мирасы белђн кызыксыну тђрбиялђњдђ, 
шђкертлђренђ тел дигђн дђрья тљбеннђн энќе-мђрќђн-
нђр табарга љйрђтеп, шул асылташларны тљссезлђндерми, 
югалтмый, гомер буе саклап калу юнђлешендђ армый-тал-
мый эшлђгђн мљгаллимђ ул, Мђсгудђ Мљхђмђтдинова!

Олы рђхмђт Сезгђ, кадерле Укытучы Апа! Исђн-сау 
булыгыз!

Џђрчак хђрбилђрчђ
Њз хезмђтенђ чын књћелдђн яратып караган, аны ихлас књћел 

белђн булсын дип башкарган кеше генђ њз алдына куйган макса-
тына ирешђ ала. 30 елдан артык гомерен мђктђптђ балаларга бе-
лем бирњгђ багышлаган укытучы Зђйнак Ђџлетдин улы Ђџлиев 
менђ нђкъ шундыйлардан дисђк, ялгышмабыз, шђт.
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1927 елныћ 4 маенда туган. 9 нчы сыйныфны бетергђч, 
44 елныћ кљзендђ Совет Армиясе сафларына алына, Бал-
тыйк буе гаскђрлђрендђ хезмђт итђ. Сугыш беткђч, Урал 
хђрби округында укып, кече командир була џђм 1951 елдан 
Зђйнак Ђџлиев – офицер. Ул Ерак Кљнчыгышта, ягъни Ку-
рил утрауларында, Сахалинда 9 ел хезмђт итђ. Запастагы 
офицер булып демобилизациялђнгђч, теше-тырнагы белђн 
белем алуга керешђ. Башта урта мђктђпне, аннан соћ, чит-
тђн торып укып, Казан дђњлђт университетын тђмамлый 
џђм туган авылы Бђзђкђдђ укучыларны башлангыч хђрби 
хезмђткђ џђм авыл хуќалыгы фђненђ љйрђтђ башлый.

Ул ќитђкчелек иткђн чорда 
Бђзђкђ урта мђктђбенећ произ-
водство бригадасы књркђм ућыш-
ларга ирешђ. Аныћ балалар белђн 
яулаган мул ућышны чагылды-
ручы экспонатлары республика 
књргђзмђлђрендђ катнаша џђм Та-
тарстан Мђгариф министрлыгы 
тарафыннан грамота џђм кыйм-
мђтле бњлђклђр белђн билгелђнђ. 
1964 елда производство бригада-
сыныћ алдынгы ђгъзасы Гыйма-
зетдинова Рђмзия Мђскђњдђ яшь 

натуралистларныћ IV Бљтенроссия слётында катнаша. 
Бер ућайдан ђйтеп китми булмый, чыннан да, мђктђбе-
безнећ производство бригадасы искиткеч њрлђр яулый 
иде. Башта Зђйнак абый, аннан соћ Шђмсия Гыймазова 
ќитђкчелегендђ џђм укытучылар тырышлыгы белђн ул њз 
биеклеклђрен югалтмый. Соћрак, шушы ук бригаданыћ 
икенче члены Сабитова Наилђ Ставрополь краеныћ Но-
вопавловская станицасында уздырылган укучылар про-
изводство бригадаларыныћ Бљтенроссия слёты делегаты 
була, ВЛКСМ Њзђк Комитетыныћ Мактау грамотасын 
алып кайта.

Зђйнак абый Ђџлиев дистђ еллап мђктђптђ директор бу-
лып эшлђде: башта Турай мђктђбендђ, аннары Бђзђкђдђ.
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Мљгаллим књп еллар ќђмђгать эшлђрендђ бик ак-
тив катнашты: агитатор, пропагандист, партия оешмасы 
секретаре, авыл Советы депутаты булды, ветераннар со-
ветын ќитђклђде. Ђмма Зђйнак Ђџлиевныћ чын сђлђте, 
осталыгы укучыларга хђрби-патриотик тђрбия бирњдђ 
ачыла. Ул егет-кызларга чын мђгънђсендђ башлангыч 
белем џђм књнекмђлђр бирђ. Военрук оештырган сугыш 

ветераннары џђм армиядђн кайткан солдатлар белђн оч-
рашулар, КВНнар, тљз ату џђм винтовка сњтеп-ќыю бђй-
гелђре, тирда ату књнегњлђре (шушы урында искђртеп 
китђргђ кирђк, Зђйнак абый, зур тырышлыклар белђн, 
мђктђп янында диаметры – 6, озынлыгы – 25 метр бул-
ган ике параллель торбадан менђ дигђн тир булдыруга 
иреште) – болар барысы да яшьлђрне хђрби хезмђткђ 
ђзерлђњдђ отышлы чаралар була. Ђ винтовканы књзлђрне 
бђйлђгђн килеш сњтеп-ќыю – њзе бер тамаша. Ђле егет-
лђр генђ тњгел, кызлар да искиткеч осталык књрсђтђлђр, 
џђр детальнећ исемен дљрес атыйлар. Ул заманнарда бик 
популяр булган “Аќаган” (пионерлар љчен), “Бљркеткђй” 
(комсомоллар љчен) хђрби спорт уеннарында балалар бик 
телђп катнашалар иде. Ђйе, беренче карашка уен кебек 
кенђ, ђмма књпме сынау-каршылыкларны ќићђргђ, зур 

Сыйныф ќитђкчесе Зђйнак абый чыгарылыш укучылары 
арасында. 1958 ел
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тырышлыклар куярга туры килђ иде укучыларга бу уен-
нар вакытында. Тик борчылырга урын юк, аларны моћа 
остазлары Зђйнак Ђџлиев даими џђм нык ђзерли. Ул егет-
лђргђ патриотик рухта: “Сез – Ватанны саклаучылар!” 
– дип, џђрчак искђртеп тора.

Зђйнак абый џђрчак хђрби киемнђн йљрде, укучылар-
дан да шуны талђп итте. Военрук абыебыз мђктђптђ тђр-
типне коры тотты, бигрђк тђ малай-егетлђрне књз ућаен-
нан югалтмады. “Башыћны туры тот! Бљкрђеп йљрмђ! Тљз 
йљр, матур атла!” – дип кисђтеп, эленке-салынкы йљрер-
гђ урын калдырмый иде. Њзе дђ гомере буе хђрбилђргђ 
хас књнекмђлђрен югалтмады: тљз гђњдђ, тљгђл, ќитез 
хђрђкђтлђр, ныклы адымнарыннан аны ђле бњген дђ ђллђ 
кайлардан танып була.

Берара Зђйнак абый физкультура џђм география дђрес-
лђрен алып барды. Њзе хезмђт иткђн Ерак Кљнчыгышныћ 
табигатенђ: сихри гейзерларга, мђџабђт сопкаларга безне 
гашыйк итте. Бу фђннђрне дђ ул укучыларына яраттыра 
алды. Географиядђн дђрес материалын гына тњгел, кайсы 
вакытта сорасалар да, картаны яхшы белњне талђп итте.

1987 елда лаеклы ялга чыгып, ђле берничђ ел мђктђптђ эшен 
дђвам итте. Тормыш иптђше Ђнисђ апа белђн ике бала њстер-

Хђрби сбор вакытында. Басканнар: сулдан беренче – Ахунов 
Шђрифќан, љченче – Зђйнак Ђџлиев. 1973 ел
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делђр, икесе дђ югары белемле, матур тормыш корып яшилђр.
Ђйе, инде укучылары њз гомер сукмакларыныћ инде 

яртысын узып барган мђлдђ остазлары Зђйнак Ђџлиевныћ 
исђн-имин, сау-сђламђт, аћлы-зиџенле булуы, шђкертлђре 
белђн ачык, тирђн фикер сљреше белђн телђсђ нинди те-
мага ђћгђмђ кора алуы – соклангыч књренеш. Килђчђктђ 
дђ шулай була књрсен.

Рђхмђт сезгђ, кадерле Укытучы!

Љлкђн буын укытучысы
...1931 ел, август азагы. Бђзђкђ авылы урамы буйлап 

кулына кечерђк кенђ чемодан тоткан, озын, тљз гђњдђле, 
кыска чђчле бер кыз килђ. Љстендђ гђњдђсенђ килешле 
итеп тегелгђн матур књлмђк, аякларында ялтыравыклы 
туфлилђр.

Урамда очраган џђр 
кеше, туктап-туктап, 
кызга текђлеп карап 
кала. Аякларына ча-
бата, љслђренђ киндер 
књлмђк-ыштан кигђн 
бђзђкђлелђр љчен чис-
та-пљхтђ, яћача киенгђн 
кызны књрњ гайре та-
бигый хђл була.

Кем булыр бу? Ниш-
лђп йљри?

Ул арада кыз мђктђп-
нећ кайдалыгын сорый. 
Укытучы икђн лђбаса. 
Бђзђкђгђ ђллђ Казаннан, 
ђллђ Алабугадан килгђн, 
исеме Оркыя икђн, дигђн 
сњзлђр шунда ук авылга 
тарала.

Ућда Оркыя апа Вђлиђхмђтова. 
1933 ел
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Вђлиђхмђтова Оркыя Вђлиђхмђт кызы 1909 елда Буа 
районыныћ Мунчали авылында туа. Нђселе инсафлы, 
затлы, бабалары 10 буын муллалар. 1930 елда гаилђлђре 
Алабугага књченеп килђ. Бу шђџђрдђ укытучылар ђзер-
ли торган бер еллык курста укый џђм шул ук елны аны 
Бђзђкђ авылына укытучы итеп билгелилђр. Оркыя апа 
белђн бергђ авылга, мђктђпкђ матурлык, зђвыклык дигђн 
тљшенчђлђр килеп керђ. Ул кигђн матур, њзенђ њтђ килеш-
ле књлмђклђр, эшлђпђ, шарф, беретлар авыл хатын-кыз-
лары арасында ђле књрелмђгђн нђрсђлђр була.

1931-34 елларда читтђн торып Алабуга педучилище-
сын тђмамлый. Мђктђптђ татар теле џђм ђдђбияты укыта. 
Укытудан тыш, ул авыл халкын наданлыктан арындыру 
максатында оештырылган “ликбез”ны ќитђкли, бу эштђ 
ић беренчелђрдђн булып катнаша. Яшь укытучыларга љй-
дђн-љйгђ кереп, халыкны ничек укытырга, нђрсђдђн баш-
ларга икђнлекне аћлата, тљшендерђ, њзе дђ дистђлђгђн 
грамотасыз кешелђргђ башлангыч уку-язу књнекмђлђрен 
љйрђтђ.

Инде 1927 елда ук оештырылса да, џаман ќайга са-
лына алмаган пионер оешмасыныћ хђлен књреп, Оркыя 
Вђлиђхмђтова аны аякка бастыру, балаларны књплђп пио-
нерга кертњ эшенђ алына, эшне башкарып чыгарына ыша-
на. Џђм ялгышмый. Зур тырышлык белђн аћлату эшлђре 
алып бара, џђр балага шђхсђн якын килђ. Кичђ генђ оеш-
мага керергђ телђгђн балалар, иртђгесен, сљмсерлђре кое-
лып, “Апа, мин пионерга кермим, ђтилђр ачулана”, – дип 
елап килђлђр. Тагын ђти-ђнилђре янына барырга, бу оеш-
маныћ максатын, эчтђлеген аћлатырга, њгетлђргђ туры 
килђ. Шулай итеп, пионер оешмасына балалар књплђп 
керђ башлыйлар. Бђзђкђ мђктђбе пионер оешмасыныћ 
килђчђктђ ирешђчђк ућышларында, яулаячак ќићњлђрен-
дђ аны оештыруда, аякка бастыруда њзеннђн зур кљч џђм 
ихтыяр књрсђткђн укытучы Оркыя Вђлиђхмђтованыћ 
роле бик зур.

Оркыя апа, татар теленнђн тыш, мђктђптђ география, 
тарих, хезмђт дђреслђрен дђ укытты, љлкђн буынныћ мљх-
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тђрђм укытучысы булды. 1966 елда 
лаеклы ялга чыкты.

Љлкђн мљгаллимђ ире белђн љч 
кыз тђрбиялђп њстерде, љчесенђ дђ 
дљрес тђрбия, књркђм њрнђк сый-
фатлар бирделђр. Љлкђн кызлары 
Альта апа Мђхмњтова галим булды. 
Казан дђњлђт университетыныћ та-
тар халкы тарихы кафедрасы до-
центы.

Алисђ апа шулай ук Казанда 
бер оешмада ќитђкче булып эшли, 
Ђнисђ Алабугада 30 елдан артык 
рус теле укытты, I категорияле 
укытучы булды. 

1982 елда Оркыя апа Вђлиђхмђтова бакыйлыкка књч-
те. Урыныгыз оќмах, рухыгыз шат булсын, кадерле Укы-
тучы.

Утырганнар: сулдан ућга – Разживина Наталья (Комаровка 
авылыннан), Вђлиђхмђтова Оркыя апа, Галимуллина Мђњлидђ;
басканнар: Шакиров Галимќан, Зиннђтуллина Гаян. 1948 ел
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Шатлык љлђшњче Ђдия
...Май аеныћ гадђти бер эш кљне иртђсе. Бђзђкђ авылы 

урамнары шау-гљр килеп мђктђпкђ баручы укучылар тљр-
кеменећ кљр авазларына књмелгђн. Бер тљркемдђ баручы 
кызыл галстуклы пионерлар, култыгына газета-журнал-
лар, китаплар кыстырган урта яшьлђрдђге ќитез хђрђкђт-
ле апа белђн янђшђ атлап, кызып-кызып аћа нидер сљй-
лилђр, ара-тирђ туктап, бђхђслђшеп тђ алалар.

Апа дигђнебез – Бђзђкђ урта 
мђктђбенећ љлкђн пионервожатые 
Ђдия Сђлим кызы Ибраева (1926 
елгы, крестьян гаилђсендђ туып-
њскђн). Аныћ балаларга сљйлђр-
дђй, бђхђслђшердђй, уйлашырдай 
сњзлђре байтак ќыйналган, књрђ-
сећ. Остаз балалар белђн мђктђп-
кђ килеп ќитњен сизми дђ кала.

Мавыгу характерны форма-
лаштыра, кешене ќђлеп иткђн 
эш аныћ тышкы халђтен њзгђртђ 
дилђр. Кызыл галстук, ак кофта 

Ђдия Ибраевага аеруча яшьлек, тантаналылык тљсмере 
бирђ.

Ђ вожатый биографиясе болай башлана: урта мђк-
тђпне тђмамлаганнан соћ ул Минзђлђ педучилищесы-
на укырга керђ. Аннан соћ яшь, тырыш, актив кызны 
Казанда ВЛКСМ љлкђ комитеты каршында вожатыйлар 
љчен оештырылган читтђн торып уку универститетына 
(ЗУПВ) курсларга ќибђрђлђр. Ике елдан Ђдия Ибраева, 
кызыл галстук бђйлђп, туган авылы Бђзђкђгђ кайта. Шул 
чордан вожатый галстуктан беркайчан да аерылмый.

Ул ќитђклђгђн дружина озак еллар дђвамында район-
да гына тњгел, бђлки республика буенча ић яхшыларныћ 
берсе була. Монда инде барлык пионерларныћ да уртак 
тырышлыгы, омтылышы барлыгы ачык аћлашыла. Нин-
ди генђ ут борчасы булмасын, берђњнећ дђ њзе генђ ђллђ 
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ни эш майтара алмаслыгын Ђдия апа яхшы белђ.
Дружина пионерлары, В.И.Ленин исемендђге Бљтен-

союз пионер оешмасы игълан иткђн маршларныћ тљр-
ледђн-тљрле маршрутлары буйлап ућышлы хђрђкђт итеп, 
мактауга лаеклы эшлђр башкаралар. Авылныћ беренче пи-
онерлары Ђминђ Бђдертдинова, Хђй Гыйльфанов, Мђрь- 
ям Кљлђчева белђн очрашулар уздыру дисећме, сугыш 
џђм хезмђт батырларыныћ ќырга тић гомер елъязмала-
рын мђћгелђштерњ дисећме...

Укучылар маку-
латура, кљл, тимер-
томыр, дару њлђннђре 
ќыю операциялђрен-
дђ башлап йљрилђр. 
Бер елны пионер кыз 
Ђюпова Рђвия, 130 
кг гљлќимеш ќыеп 
тапшырып, Уфа ви-
тамин заводыныћ 
кыйммђтле бњлђгенђ 
– велосипедка лаек 
була.

Район буенча ел да њткђрелђ торган њзешчђн сђнгать 
смотрында Бђзђкђ мђктђбенећ пионерлар џђм комсомол-
лар коллективы дистђдђн артык еллар рђттђн беренче 
урынны алып килђ, Мактау кђгазьлђренђ џђм истђлекле 
бњлђклђргђ лаек була.

Уку, белем алу буенча да дружина уку елын югары 
процент љлгереш белђн тђмамлый. Дружинадагы 7 отряд-
ныћ бишесе “Алгы сафтагы отряд” исемен йљртђ. Мон-
дый гњзђл сђхифђлђр исемлеген дђвам итђргђ мљмкин. 
Ђмма югарыда телгђ алынганнары да љлкђн пионерво-
жатый Ђдия Сђлим кызы Ибраеваныћ њз эшенђ нык би-
релгђнлеген, дружинадагы џђр пионер књћелендђ ялкын 
кабыза алганлыгын ачык књрсђтђ.

Менђ ни љчен ел саен Бљтенсоюз пионер оешмасы-
ныћ туган кљнендђ Бђзђкђ мђктђбе пионерлар дружинасы 

Актив комсомол кызлар. 1958 ел
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байрагына “Ућфлангчы дружина” дигђн ќићњ тасмасын 
беркетђлђр.

Ул елларда район вожатыйларыныћ бер генђ семина-
ры да Ђдия Ибраевадан башка узмый. Ђ бер кышны юл-
ларда бик нык бозлавык була. Юл булмау сђбђпле, трас-
сага автобуслар да чыгарылмый. Ђмма вожатый Ђдия апа 
Бђзђкђдђн Менделеевскига семинарга ќђяњ килђ... Бњген 
њтелгђн тема џђм сораулар турында иптђшлђреннђн кыс-
кача белешеп, кайтыр юлга чыга. Инде кљн кичкђ авыш-
кан, кайбер йортларда ут алынган була.

Књћелемдђ вожа-
тыебыз белђн бђй-
ле байтак кызыклы 
хатирђлђр саклана. 
Менђ шундый бер 
истђлек. Џђр елны 
март аенда районда 
смотр концертлары 
була иде. Менђ шул 
концертлар бетеп, 
без I урынны яула-
гач, кайтырга ќы-
енабыз (безне алыр-
га йљк машинасы 
килђ). Бер-беребез-
гђ сыенып, кузовка 
ќђелгђн саламга ята-

быз да њзебез шунда ук “иќат иткђн” ќырны башлыйбыз. 
Хђтерлисезме, элек “Татар халык ќырлары” китабында 
“Татбригада сугышчылары ќыры” дигђн ќыр бар иде.

Фирганђ-Бохара – 
Без њткђн ара,
Фрунзе – безнећ командарм,
Дошманнарныћ ќићдек барын
Данлы елларда.

Ђ без, шул ќырныћ сњзлђрен њзебезчђ њзгђртеп, болай 
ќырлый идек:

Вожатый Ђдия апа Ибраева шђкерте 
АДПУ доценты, пионер хђрђкђте 

лидеры Сђлахи Таќиев белђн. 1975 ел
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Бђзђкђ-Бондюга – 
Без њткђн ара.
Ђдия апа – командарм,
Бондюгларныћ ќићдек барын
Шушы кљннђрдђ.

Аннары дђррђњ “Ура” кычкырабыз, шатлыктан кул 
чабабыз, инде шактый арыган булуыбызны да, ашыйсы 
килњне дђ онытабыз.

Књп эшлђде Ђдия Сђлим кызы. Ничек љлгерде икђн 
ул?! Шактый зур гаилђсе булуын да искђ алсаћ, аћа сок-
ланмый мљмкин тњгел. Књрђсећ, њз хезмђтећне вакыт њт-
сенгђ генђ тњгел, чын књћелећне биреп башкарсаћ, Ђдия 
апаныћ њзе ђйтмешли “бер эшнећ дђ авырлыгын сизми-
сећ”. Ул пионерлар белђн бергђ шау-гљр килеп яшђњдђн, 
алар янында сабый бала була белњдђн ямь тапты, укучы-
лар ирешкђн џђр ућышка чын књћелдђн шатланды, њзе дђ 
џђрчак балаларга шатлык љлђште, безнећ белђн, сабый-
ларча куанып, ќырлады, биеде. Бию дигђннђн, Ђдия апа, 
чыннан да, бик матур бии иде. Ял кичђлђрендђ баянчы 
янына килђ дђ: “Дамир, ќаным, ђйдђ, уйна минем кљйне”, 
– дия. Баянчыбыз – мђктђп директоры Дамир Гыймазов 
баянда матур итеп уйный, “окно”, ягъни буш сђгатьлђрдђ 
баянын алып: “Кызлар, сезгђ комачауламыйммы? – дип 
сорый да, ђкрен генђ моћлы кљйлђрен уйный башлый иде. 
Ђ без, шулай ук ђлегђ дђреслђре булмаган хатын-кызлар, 
дђфтђр-кљндђлеклђребезне тикшерђ-тикшерђ, талгын 
гына агылган кљйлђрне лђззђтлђнеп тыћлыйбыз. Менђ 
шундый баянчы ничек итеп Ђдия апаныћ телђген њтђмђ-
сен инде. Ул љлкђн вожатый апабызныћ яраткан “Тамчы” 
кљен сузып ќибђрђ џђм биючебез салмак кына, тљз, гњзђл 
акккош кебек, зал буйлап “йљзеп” китђ. Ђ без аны соћын-
нан алкышларга књмђ идек.

Ђдия Ибраевада тђрбиялђнњчелђр арасында њзлђрен 
почетлы пионер хезмђтенђ багышлаган кешелђр дђ бар. 
Болар: Алабуга дђњлђт педагогия университеты доценты 
Сђлахи Таќиев, Бђзђкђ мђктђбендђ 35 ел укытучы (шу-
ныћ 25 елын љлкђн вожатый) булып эшлђгђн, бњген инде 



Рђмзия Мљхетдинова

90 

лаеклы ялдагы Рђмзия Гђрђй кызы Мљхетдинова џђм 
башка бик књплђр. Алар остазлары Ђдия апа Ибраевага 
чиксез рђхмђтлелђр.

Мђћге картаймас, џђрчак яшь булып калыр кебек Ђдия 
апабыз 1999 елда безнећ арабыздан мђћгелеккђ китте. 
Авыр туфрагыгыз ќићел булсын, кадерле вожатый Апа!

Балалар џђм табигать дусты
Ботаника, зоология, биология дђреслђрендђ балалар-

да табигатькђ: њсемлеклђр, кошлар џђм хайваннар тор-
мышына, ђйлђнђ-тирђ књренешлђргђ карата књзђтњчђн-
лек, игьтибарлылык тђрбиялђњ мљџим бурычларныћ берсе 
булып тора.

Кайберђњлђр музыкада, рђсем сђнгатендђ, тљгђл фђн-
нђрдђ бик яхшы фикер йљртђ алсалар да, еш кына ђйлђнђ-
тирђдђ очып йљри торган чыпчыкны песнђктђн яки арышны 
бодайдан аера белмилђр. Кеше њзен чорнап алган тирђлек-
тђ югалып калмасын љчен, аны кече яшьтђн табигать сер-
лђренђ тљшендерђ башлау зарур. Ђнђ шулай эшлђгђндђ 
генђ сабый књћелендђ ђйлђнђ-тирђ мохит белђн кызыксы-
ну туа, ул ђкренлђп, табигатьтђге матурлыкны књрђ џђм аћ-
лый белергђ љйрђнђ. Бу исђ аћарда табигать байлыкларына 
сакчыллык, шђхси ќаваплылык тђрбияли.

Менђ шушы књркђм сыйфатларны, тере табигать ту-

Ђдия апа Ибраева њзенећ актив пионерлары белђн. 1958 ел.
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рындагы белемнђрне њз дђреслђрендђ безгђ биология 
укытучыбыз Мђњлидђ апа Галимуллина бирде.

Мђњлидђ Галимуллина 1924 елда Бондюг районыныћ 
Абалач авылында эшче семьясын-
да туа. 1935 елда Татар Кокшанына 
књченђлђр. Ќидееллык белемне њз 
авылларында ала, урта мђктђпне Ка-
майда тђмамлый.

Мђњлидђ Галимуллинаныћ 
чђчђктђй яшьлек чоры авыр сугыш 
елларына туры килђ. Мђктђпне ђле 
генђ бетергђн 17-18 яшьлек кызлар-
ны шђфкать туташлары ђзерлђњ курс- 
ларында укыталар, шул ук вакытта 
аларны урман кисњ, књмер алу љчен 
агач яндыру кебек авыр эшлђрдђ 
йљртђлђр.

Укытучы Мђњлидђ апа белђн без 5 нче сыйныфта та-
ныштык. Ђле дђ истђ, классыбыз белђн “Хламидомана-
да” сњзен ђйтђ алмыйча ќђфаланып беттек. Хор белђн 
ђйттерђ-ђйттерђ, ниџаять, дљрес ђйтергђ љйрђтте апабыз. 
Укытучы Мђњлидђ Галимуллина дђреслђрендђ тљрледђн-
тљрле таблицалар, муляжлар куллана, кызыклы тђќри-
бђлђр њткђреп, биология фђненећ кызыклы, мавыктыр-
гыч булуын укучылар аћына џђм књћеленђ сећдерђ.

Укучылар љчен оештырылган хисапсыз дђрес-экс-
курсиялђр туган якны, аныћ табигатен љйрђнњдђ, тирђ-
як мохитне танып белњдђ ућай йогынты ясыйлар. Шушы 
юнђлештђ эзлекле эш алып барган мљгаллимђ џђр бала-
ныћ њз туган ягында њскђн њлђн-чђчђклђрен, агач-куакла-
рын, кош-кортларын, киек-ќђнлеклђрен белсеннђр, таны-
сыннар, дљрес џђм чама белђн файдалансыннар љчен нык 
тырышты, књп кљч куйды. Ул мђктђптђ озак еллар “Яшь 
натуралист” тњгђрђген ќитђклђде. Аныћ эшен тњбђндђге 
максат белђн алып барды: укучыларныћ биология фђнен-
нђн белемнђрен кићђйтњ џђм тирђнђйтњ, њсемлеклђрнећ 
њсешен књзђтњ, тђќрибђлђр љчен материаллар туплау, 



Рђмзия Мљхетдинова

92 

биология кабинеты љчен књрсђтмђ ђсбаплар ђзерлђњ џђм 
башкалар.

Ќђйге каникуллар вакытында да ул балаларга эштђн 
бушаган араларда књбрђк табигатьтђ булырга, њсемлек-
лђр, бљќђклђр, кошлар тормышындагы њзгђрешлђрне 
књзђтергђ, њлђннђрдђн гербарийлар тупларга биремнђр 
бирђ иде.

Ђле бњгенгедђй хђтерлим, минем ђллђ 5 нче, ђллђ 6 
нчы сыйныфны тљгђллђп килгђн май ае. Ђни иртњк колхоз-
да эштђ булу сђбђпле, озаграк йоклаганмын: сыер кљтњдђн 
калган. Шул сыерны кљтњ артыннан куа-куа шактый ерак 
юл њтелде. Минђч юлына килеп ќиткђч кенђ сыерны 
кљтњгђ куштым. Барганда мышнап тљшсђм дђ, кайтканда 
инде ќырлый-ќырлый кайтам, сулыкларны чаптыр-чоп-
тыр ерып. Кинђт књзем њлђн арасында ялтырап яткан бер 
ђйбергђ тљште. Мин, туктап, књзђтђ башладым. Куш учка 
сыярлык њтђ књренмђле элпђдђн торган куык њзе, ђ эчендђ 
борчак зурлыгында бик књп шарчыклар бар. “Ни булыр бу? 
- мин ђйтђм-тукта, Мђњлидђ апага алып кайтып књрсђтим 
ђле, ул белсђ белђ инде. Ул бит биология укытучысы, таби-
гатьтђге бар нђрсђне белђ”. Тиз генђ аягымдагы кђлњшнећ 
берсенђ куыкны ќайлап кына салдым да, бер аякта кђлњш, 
сыћары-ялантђпи, чаптым авылга.

Табылдыкны бер банкага салып, тљштђн соћ мђктђп-
кђ киттем, аны дђрестђ укытучыга књрсђттем. Мђњлидђ 
апа аны игътибар белђн карады, лупа белђн дђ књзђтте. 
“Бака уылдыгы бу, Рђмзия. Зур рђхмђт алып килгђнећ 
љчен. Менђ иптђшлђрећ дђ синећ ярдђмећ белђн тере 
бака яралгыларын књрделђр. Кичен тњгђрђккђ килгђч, без 
ђле бу экспонатны ќентеклђп тикшерербез, сљйлђшербез. 
Шулай кызыклы табылдыкларга юлыксагыз, мђктђпкђ 
алып килегез”, – диде ул. Ђйе, табигать серлђренђ тљшенњ 
љчен књп белергђ џђм эзлђнергђ кирђк шул.

Биолог Мђњлидђ апа Галимуллина ќитђкчелегендђ 
укучылар мђктђп тирђли нинди генђ агачлар њстерми иде! 
Чып-чын дендрарий! Каен, милђш, имђн, карагай, артыш, 
чиклђвек, сђрви, сирень агачлары бњген дђ мђктђп тер-
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риториясен бизђп, ямьлђп торалар. Язын, алмагачлар џђм 
шомырт агачлары чђчђккђ књмелгђч, чђчђк ислђреннђн 
башлар ђйлђнђ...

Ђ мђктђп яны участогы њзе ни тора иде! Яшелчђ 
бакчасында эшлђњ – тормыш дђресе ул. Балалар биредђ 
њсемлеклђрнећ њсњен књзђтђлђр, аларны карап њстерњ сер-
лђрен њзлђштерђлђр, яшелчђлђргђ зарар китерњче корт- 
кычлар белђн кљрђшергђ љйрђнђлђр. Берсеннђн-берсе ма-
тур чђчђклђр њстерњнећ укучыларда эстетик зђвык тђрбия- 
лђњ љчен зур ђџђмияткђ ия булуын яхшы аћлаган биолог 
Мђњлидђ Галимуллина укучылары белђн нинди генђ тљр 
чђчђклђр њстермђделђр!

Чђчђклђр белђн беррђттђн, бакчада ђллђ нинди ќилђк-
ќимеш, яшелчђлђр, тђмлђткеч њсемлеклђр њстерелђ, алар 
љстендђ ел саен кызыклы тђќрибђлђр њткђрелђ. Ђ кљзен 
балалар њзлђре њстергђн ућышныћ ић зур, ић авыр, ић 
кызыклы џђм ић књп чыкканнарын 
књргђзмђгђ куялар, “Ућыш бђйрђ-
ме” њткђрђлђр. Ќђйге эшлђрдђ ић 
актив катнашканнарга грамоталар 
џђм бњлђклђр тапшырыла. Мђктђп 
яны тђќрибђ участогы гомер-гомер-
гђ районда ић яхшылар исђбендђ 
булды. Мул итеп ќыелган яшелчђ 
џђм ќилђк-ќимеш мђктђп ашханђ-
сенђ тапшырылды, артып калганы 
авыл халкына сатылды. Кергђн ак-
чага бакча љчен кирђк-ярак, орлык 
џђм инвентарь алынды.

Биология укытучысы Мђњлидђ Галимуллина њзенећ 
эш тђќрибђсен башка укытучылар белђн дђ юмарт уртак-
лашты. Ул бик књп ачык дђреслђр бирде, докладлар укы-
ды, семинарларда чыгышлар ясады.

Тырыш укытучыныћ фидакарь хезмђте югары бђялђн-
де: ул 1968 елда “Халык мђгарифе отличнигы” исеменђ 
лаек булды. Мђњлидђ апа Галимуллина 1982 елда лаеклы 
ялга китте.
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Ире Хђй абый Гыйльфанов белђн алар љч ул њстер-
делђр, бњген оныклары, оныкчыклары бар. Моннан да 
бђрђкђтле, хђерле тормыш бармы икђн љлкђн буын мђк-
тђп ветераннары љчен! Озын гомер џђм ныклы саулык-
сђламђтлек сезгђ, кадерле Укытучы.

Бала ќанлы мљгаллим
Без, укучылары, аны џаман елмаеп, мактап искђ ала-

быз. Бђзђкђ мђктђбендђ 36 ел укыту дђверендђ гаќђп 
тыйнак, искиткеч ђдђпле, њз эшен џђм балаларны чын-
чынлап яратуы белђн дан казанган укытучы иде ул.

Ђхђт Габдулла улы Тљхвђтуллин 
1925 елда Бђзђкђ авылында дљньяга 
килђ. Ђти-ђнилђре гади крестьян, соћ-
нан колхозчы булалар. 1933 елныћ 1 
сентябрендђ беренче сыйныфка укыр-
га керђ. Тырыш укучы буларак, бар-
лык фђннђрне бик телђп њзлђш-терђ. 
Аеруча физика, математиканы якын 
књрђ. 1943 елда унынчы сыйныф- 
ны тђмамлый.

...Илдђ сугыш бара. Мђктђптђ укы-
тучылар ќитешми, бигрђк тђ ир-ат укы-

тучылар юк. Яшь егет Ђхђтне мђктђптђ эшлђргђ калырга 
чакыралар. Ул берсњзсез риза була џђм кичђге укучы бњген 
туган мђктђбендђ укыта да башлый. Алга таба берара Камай 
мђктђбендђ эшли. Сугыш беткђннђн соћ Бђзђкђ мђктђбен-
дђ педагогик эшчђнлеген дђвам итђ. 50 нче еллар башында 
Алабуга укытучылар институтын бетерђ. 55-59 нчы елларда 
читтђн торып Казан дђњлђт педагогия институтында укый, 
география укытучысы дигђн диплом ала.

Ђхђт абый Тљхвђтуллин тиз арада балаларныћ џђм 
ата-аналарныћ ић якын дустына ђверелђ. Чљнки эшли 
башлавыныћ беренче кљннђреннђн њк бер нђрсђгђ яхшы 
тљшенђ: укытучы тирђн белемле џђм њзе њрнђк тђрбияле, 
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бала ќанлы булырга тиеш. Ђхђт Тљхвђтуллин гомере буе 
шундый кеше булды да. Ђхђт абый Бђзђкђ мђктђбендђ ић 
универсаль укытучы иде дисђк, бу аћа карата дљрес бђя 
булыр. Чљнки мђктђптђ бик књп тљрле фђннђрне: матема-
тика, физика, химия, тарих, география, хезмђт, хђтта не-
мец телен дђ укытты.

Белем џђм тђрбия бирњнећ нђтиќђлелеге турыдан-
туры укытучы џђм укучы эшчђнлегенђ бђйле булуны књз-
дђ тотып, Ђхђт Тљхвђтуллин дђреслђрендђ укучылар књће-
лен књтђрердђй џђм шђхси инициативасын њстерердђй 
эш тљрлђрен актив куллана. Дђрес материалын аћлаткан 
вакытта балаларга элек билгеле булган ђйберлђрдђн дђ 
яћалык таба белњ, бу яћалыкны тормышта дљрес куллану 
ысулларын љйрђтђ.

Тђќрибђле укытучы дђреслђрне оста оештыра, тљрле 
књрсђтмђ ђсбаплардан, техник чаралардан кић файдалана.

Ђхђт абый њтђ инсафлы, итђгатьле кеше иде. Ата-аналар, 
хезмђттђшлђре џђм укучылар белђн џђрчак ипле, ђдђпле сљй-
лђште, беркайчан дорфа, тупас булмады. Начар билгене дђ ул 
шелтђлђп тњгел, ђ ќайлап, менђ болайрак итеп куя иде.

– Утырыгыз, Рђмзия, билге куям... икеле куям, – дия иде.
Ничек њпкђлисећ инде шундый йомшак, тђмле телле 

абыйга. Икеле, тђк икеле...

Ђхђт абый Тљхвђтуллин њзе ќитђклђгђн класс белђн. 1959 ел
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Љлкђн сыйныфларныћ ќитђкчесе буларак, укытучы-
быз бик еш џђм озаклап укучылар белђн кырда, басуларда 
була иде. Аныћ ќитђкчелегендђ укучылар кукуруз њстерњ 
љчен чњлмђк сугуда, чњп утауда, ќитен йолкуда, бђрђћге 
ќыюда, чљгендер сирђклђњдђ эшлђделђр. Балалар белђн 
беррђттђн њзе дђ ќигелеп эшли, ял вакытларында кызык 
хђллђр, мђзђклђр сљйлђп, арыган, књшеккђн балаларны 
кљлдерђ, юата. Ђ тиктормас малайларны, ашап туйгач, 
тђмђке пыскытырга чокыр-чакырлар арасына ычкын-
масыннар љчен, џђрберсен исемлђп чакырып, њзе янына 
туплый иде дђ, спорт дљньясындагы яћалыклар белђн, њзе 
шахмат-шашка яратучы буларак, шахмат корольлђре Ка-
пабланка, Алёхин, Фишер џђм башкалар турында мавык-
тыргыч итеп сљйли иде.

Ђхђт абый, кырда эшлђгђн укучыларны сљендерњ йљ-
зеннђн, еш кына колхоз яшелчђсеннђн помидор яки кы-
ярлар алып килђ иде. 1-2 помидорны эшлђпђсенђ сала да, 
аннары бер укучыны арт белђн бастыра: «Монысы кемгђ» 
– дия-дия, яшелчђлђрне џђр укучыга гадел итеп бњлђ иде. 

Укытучыбыз балалар белђн табигатькђ экскурсиялђр, 2-
3 кљнлек ќђяњле походлар оештырырга яратты. Шулай бер 
ќђйне безне, бер тљркем укучыларны, Кама аръягындагы 
бик књптђнге булган Матвей тегермђненђ алып чыккан иде. 
Без ќђяњлђп башта Ижёвка авылына бардык, шунда, Кама 
яр буенда, учак ягып аш пешердек, кундык, иртђгесен су 
трамвае белђн Белоус урманына чыктык, тегермђнне књр-
дек. Шулай итеп, туган ягыбыз табигате белђн танышып, 
хозурланып, бик канђгать булып авылыбызга кайттык.

Ђхђт абый Тљхвђтуллин ќђмђгать эшендђ дђ бик ак-
тив катнашты. Дистђ еллап “Белем ќђмгыяте”н ќитђклђ-
де, халык алдында лекция-докладлар укыды, радиоузел-
дан чыгыш ясаучыларны ђзерлђде, аларга материаллар 
табышты.

Болар укытучы љчен књпме кљч, энергия, вакыт талђп 
итђ торган эш-мђшђкатьлђр. Ђ бит укытучы кешенећ ђле 
тљннђр буе дђфтђр тикшерђсе, планнар язасы, тљрле от-
четлар тљзисе, иртђгесен мђктђптђ классы белђн дежур 
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торасы џђм башка књп тљрле эшлђре бар. Тагын гаилђсе, 
њз балалары, хуќалык мђшђкатьлђре књпме? Ђйе, укы-
тучы хезмђте билгелђнгђн сђгатьлђр эченђ сыеп бетђрдђй 
генђ тњгел шул...

Шушындый тынгысызлык, борчу-мђшђкатьлђр сђла-
мђтлеккђ зыян салмый калмый, билгеле. Ђхђт абый пен- 
сиягђ кадђр њк, алты ел алдан “выслуга”га чыгарга мђќбњр 
булды. Ђ лаеклы ялга ул 1985 елда чыкты. 1993 елда укы-
тучыбыз йљрђк авыруыннан кинђт вафат булды.

Урыныгыз оќмахта булсын, кадерле Мљгаллим абый. 
Сез артык гади, риясыз, ђйбђт кеше идегез.

Династия дђвамчысы
Укытучы Кљлђчевлар динас-

тиясенећ дњртенчесе – Кљлђчев 
Тђгъзим Гатаулла улы. Ул 1930 
елда Бђзђкђ авылында туа, мђктђп-
кђ кадђр балалар бакчасына йљри. 
1938 елда беренче сыйныфка укыр-
га керђ. Мђктђп елларында ты-
рышып укый, математика, физика 
фђннђрен ярата, бу фђннђрдђн ми-
сал, мђсьђлђлђргђ бик тиз тљшенђ, 
тиз чишђ. Пљхтђ, матур язуы белђн 
сыйныфташларыннан аерылып 

тора. 1948 елда Алабуга укытучылар институтына укырга 
керђ. Аны 1952 елда тђмамлап, Чаллы районыныћ Суык-
су мђктђбендђ укыта башлый. Ђмма тиздђн аны Совет 
Армиясе сафларына алалар. Солдат хезмђтен Хабаровск 
краенда њтђ. Армиядђн кайткан елны ук Бђзђкђ мђктђбен-
дђ математика укыта башлый. 

Кљлђчев Тђгъзим абый – њз џљнђрен яратып, бар беле-
мен чын књћеленнђн балаларга бирергђ тырышучы укы-
тучы иде. Њзе тыныч, сабыр џђм њтђ юаш кеше. Аныћ бу 
сыйфатларын белеп алган балалар дђреслђрендђ шаярып, 
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шукланып та алырга яраталар иде. Ђмма ул, кић књћелле 
џђм зур тњземлелеккђ ия буларак, укучыларга беркайчан 
да тавыш књтђрми, ачуланмый, ђ киресенчђ, иплђп-ќай-
лап кына аларны ђдђпле џђм тђртипле булырга чакыра, 
џђр укучыга њз фђнен белдерергђ, яраттырырга тырыша. 
Класста яћа дђрес материалын аћлатканда да, мљстђ-
кыйль эшлђр оештырганда, љстђмђ дђреслђр њткђргђндђ 
дђ – ул џђрчак сабыр, гадел укытучы. Гомумђн, ул гомере 
буе ђдђпле, инсафлы кеше булды.

Тђгъзим абый Кљлђчев хезмђттђшлђре белђн дус, тату 
мљгамђлђдђ булды, кирђк икђн, џђркемгђ ярдђм кулын су-
зарга ђзер торды.

Укытучыбыз шахмат-шашка уйнарга яратты. Бу спорт 
тљре буенча районда укытучылар арасында уздырылган 
ярышларда, мђктђп данын яклап, бер каршылыксыз џђм 
бик телђп, ел саен катнашып килде. Ул ярышлардан џђр-
чак Мактау кђгазьлђре алып кайта иде.

Тђгъзим абый Кљлђчев Песђй кызы Саимђ апа белђн 
гаилђ корып, ике бала њстерделђр. 1984 елда, 54 яшендђ 
Тђгъзим абый Кљлђчев вафат булды.

Урыныгыз ќђннђттђ булсын, кадерле Укытучы.

Район ярышларында катнашкан кљн. Тђгьзим абый ућнан 
икенче. 1985 ел
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Уйный баян, уйный њзђклђрне љзеп...

...Мђктђп заллары буйлап йљрђккђ ятышлы моћлы 
кљй агыла. Ул, ургып чыккан чишмђ тљсле, ђле кљчђя, ђле 
ќђйге ќылы ќил кебек, ќанга назлы, йомшак кагылып, 
ачык тђрђзђлђрдђн тышка чыга да, мђктђп яны каеннары 
арасына кереп югала...

Кулына баян тотып сихри кљйлђр тибрђтњче, безнећ 
яраткан ќыр укытучыбыз Нурулла абый Аликин, књз-
лђрен йома тљшеп, њзе тудырган кљй-моћ тавышын ђллђ 
тыћлый, ђллђ уйлый, ђллђ инде књћеленнђн њксеп елый... 
Уйный баян, уйный њзђклђрне љзеп...

Аликин Нурулла Ярулла улы 
1923 елда Чаллы районыныћ Суык-
су авылында игенче гаилђсендђ туа. 
Кечкенђдђн њк кљйгђ-моћга гашыйк 
була. Оста ќырчыларны онытылып, 
авыз ачып тыћлый, гармун уйнаучы-
ныћ бармак хђрђкђтлђрен бирелеп 
књзђтђ, аћа таба якынрак елыша. 
Ђти кеше улыныћ кљй-моћга хирыс 
икђнлеген сизђ, књрђ, лђкин ничек 
аны гармунлы итђргђ? Менђ шуны-
сы књћелне борчый, йљрђкне телгђ-
ли. Алай да Ярулла абзый ныклы 

карарга килђ: гаилђ авызыннан љзеп булса да Нурулласына 
гармун алып бирергђ! Ђйткђн сњз – аткан ук. Озак та њтми, 
ђти кеше Чаллы базарыннан тальян гармун алып кайта. Шул 
вакытта кечкенђ Нурулланыћ ђй шатланганнары, сљенгђн-
нђре! Ђйтерсећ лђ аћа ат бњлђк иттелђр.

Менђ шул кљннђн башлап, Нурулла Аликин гарму-
ныннан аерылмый инде. Аныћ гармуны мђктђптђ укы-
ганда сабакташларына, авыл халкына, армия хезмђтендђ 
солдат дусларына, фронтта сугышчан иптђшлђренђ кљй-
моћнарны, сагыш-шатлыкларны мул љлђшђ, књћеллђргђ 
кагыла, њзђклђрне љзђ...
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Нурулла Аликинныћ Бђзђкђ мђктђбенђ килњенећ њз тари-
хы бар. Сугыштан соћгы еллар. Мђктђп директоры – фронто-
вик Гайнан Ђхмђтов мђктђп љчен утын хђстђрлђњ мђсьђлђсен-
дђ џаман шул Белоус авылына килђ, лесник белђн киселђчђк 
делянкаларны карап-књреп йљри. Кайтыр алдыннан кибеткђ 
сугыла. Ђ анда кечкенђ генђ буйлы, ябык гђњдђле ир-ат, љзде-
репме-љздереп баян уйный. Кибет эче кљй-моћ белђн тулган. 
Директор, монда нигђ кергђнлеген, нђрсђ алырга тиешлеген 
дђ онытып, ђсђрлђнеп уйнаучыны тыћлый. Менђ баян тынып 
кала. Бераздан Гайнан Ђхмђтов уйнаучыга дђшђ:

– Егет, ђйдђ минем мђктђпкђ. Тиешенчђ дђреслђр би-
рербез. Менђ дигђн квартирга урнаштырырмын. Зинџар, 
њтенечемне кире какма.

Баянчы, бераз гына уйланып тора да, елмаеп ќавап бирђ:
– Ђ нигђ бармаска, барам.
Менђ шулай Нурулла Аликин, ђле књптђн тњгел генђ 

сугыштан кайткан, љстеннђн солдат гимнастеркасын џђм 
галифе чалбарын да салмаган килеш, Бђзђкђ мђктђбенђ 
килђ.

Рђсемдђ баянчыбыз Аликин Нурулла абый, шул елларда 
пионервожатый булып эшлђгђн Тђскирђ Хуќиђхмђтова. 

1960 ел
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Аныћ ќыр-музыкага, матур итеп рђсем ясарга сђлђт-
ле, бик књп нђрсђлђргђ џђвђс кеше булуын мђктђптђ тиз 
белеп алалар. Аћа ќыр, рђсем, сызым, физкультура дђрес- 
лђрен бирђлђр. Мђктђп залларын џђм бњлмђлђрен эсте-
тик зђвык белђн бизђњ эшлђре Аликин Нурулла љстендђ 
була. Укытучыларга тљрле чаралар, ачык дђреслђр љчен, 
районга, республикага ќибђрњ максатыннан нинди тљр 
плакат, стенд, альбом, транспарант кирђк булмасын – бо-
лар барысы да Аликин абыйныћ йљрђк ќылысын биреп 
тудырган хезмђт ќимешлђре була.

Кљй-моћга тартылган балалар љчен ул “Яшь баянчы-
лар” тњгђрђге оештыра. Бик књп малайларныћ књћеленђ 
музыкага карата мђхђббђт орлыклары сала.

Аликин абый 
холкы буенча га-
ять юморлы, кызык 
кеше иде. Џђрвакыт 
берђр мђзђк, кљл-
келе хђл сљйлђп, 
кызык, шаян сњз 
ђйтеп, џђркемнећ 
књћелен књтђрђ, њзе 
дђ рђхђтлђнеп кљлђ. 
Ђ сђхнђдђ нинди 
артист иде ул! Теге 
яки бу рольне “Али-
кин Нурулла баш-
кара”, – дип ђйтеп 
бетермђстђн, зал 
шаулатып кул чаба башлый, авыз ера. “Артист” њзе сђхнђгђ 
чыгып басуга, халык егылып кљлђ, аћа сњз башларга ирек 
бирми. Шунлыктан аћа соћга таба кљлкеле рольлђр бирмђс 
булдылар. Ђмма халык аныћ башкаруында ќитди рольне 
барыбер кабул итмђде.

Нурулла абый гаилђсе белђн Алабугада яши баш-
лагач та (хатыны Нурия апа нефть промыселында эшлђ-
де), Бђзђкђгђ вахта автобусларында килеп укытып йљрде. 

Нурулла абыйныћ яшь баянчылары. 
(“Работница” – Бљтенсоюз 

журналында чыккан фото. 1972 ел
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Иртђнге 6 да чыгып китеп, кичке 6 да љенђ кайтып кереп 
эшлђсђ дђ, ул џђрчак диярлек репетициялђрдђ булды, смотр, 
концертларда катнашты, бер мђдђни чараны да љзмђде. Ул 
вакытларда мђктђбебезнећ район смотрларында ел саен 
беренче урыннар алып килњендђ ќыр-музыка укытучыбыз 
Аликин Нурулла абыйныћ љлеше гаять зур булды.

Књп еллар узса да, соћарып булса да (инде њзе булмаса 
да, балалары укыр), болар љчен остазыбызга зур рђхмђт 
ђйтђсе килђ. Сез, кыска гына буйлы, ќићел-ќитез гђњдђ-
ле, џђрчак шаян сњзле, елмаюлы укытучыбыз Нурулла 
абый, без – балалар књћелендђ эстетик зђвык, матурлык, 
гњзђллек сыйфатлары тђрбиялђп, њзегез дђ якты, гњзђл 
кеше булып књћеллђребездђ сакланасыз. Рухыгыз шат 
булсын, кадерле Укытучы!

Бала дљрес юл сайласын
“Тарих – олы сабак ул”, – дип ђйтергђ ярата иде њз 

фђнен балаларга белдерђсе, яраттырасы килеп, тарих 
укытуга зур тырышлык куйган мљгаллим Мулланур 
Таќиев.

Таќиев Мулланур Минџаќет-
дин улы 1928 елда Бондюг райо-
ныныћ Бђзђкђ авылында хђлле 
крестьян гаилђсендђ дљньяга 
килђ. 1937 елда туган авылы мђк-
тђбенећ беренче сыйныфында 
укый башлый. 9 нчы сыйныфны 
бетергђч, Минзђлђ педучилище-
сына укырга керђ. Аны тђмамла-
ганнан соћ, Бондюг районыныћ 
Бљрешле авылында башлангыч 
мђктђптђ бер ел, аннары ике ел 
Бђзђкђдђ укыта. 1949 елда Совет 
Армиясе сафларына чакырыла. 
Солдат хезмђтен тљгђллђп кайт-
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кач, яшь белгечне шушы ук районныћ Сђйтђк авылы 
башлангыч мђктђбенђ укытучы џђм мђктђп мљдире итеп 
билгелилђр. Биредђ эшлђњ дђверендђ читтђн торып укы-
тучылар институтын џђм Казан дђњлђт педагогия инсти-
тутыныћ география џђм табигать фђннђре факультетын 
ућышлы тђмамлый.

1955 елныћ сентябреннђн Сђйтђк авылы башлангыч 
мђктђбе сигезьеллык итеп њзгђртелђ. Мулланур Таќиев-
ны кабат мђктђп директоры итеп билгелилђр. Шул кљннђн 
башлап 1971 елга кадђр, ягъни Сђйтђк мђктђбеннђн кит-
кђнче, ул укытучы џђм директорлык вазыйфаларын баш-
кара. Ќђй-кыш, яз-кљз, яћгыр, пычрак, буран дип тормый, 
кљн саен иртђ-кич ђле ќђяњ, ђле велосипедта, ђле юлда 
очраган машинага утырып мђктђпкђ килђ, балалар укыта. 
Шушында партия сафларына алына, озак еллар авыл џђм 
мђктђпнећ партия оешмасын ќитђкли.

Сђйтђк зур авыл тњгел. Ђмма ул елларда мђктђптђ ба-
лалар саны шактый књп була. Мулланур Таќиев дирек-
тор булган чорда мђктђпнећ педагогик коллективы ба-
лалар арасында ныклы тђртип булдыру, тулы љлгерешкђ 
ирешњ, дђреслђр калдырмау љстендђ бердђм џђм нђтиќђ-
ле эш алып бара. Тырыш, принципиаль, куйган максаты-
на ирешњчђн директор ќитђкчелегендђге укытучылар, 
балалар зур тормышка ђзерлекле, белемле џђм тђртипле 
булып чыксыннар љчен бљтен кљч-энергиялђрен, тырыш-
лыкларын бирђлђр. Укучылар мђктђпара џђм район олим-
пиадаларында, тљрле бђйгелђрдђ џђм ярышларда алдынгы 
урыннарны яулыйлар, Мактау кђгазьлђренђ, дипломнар-
га, бњлђклђргђ лаек булалар.

Мулланур Таќиев, география, тарих фђннђрен укы-
тып, балалар књћелендђ туган як табигатенђ мђхђббђт, 
аныћ тарихы белђн кызыксыну, кешелђре белђн горурла-
ну кебек књркђм сыйфатлар тђрбиялђргђ омтыла. Сђйтђк 
ђрђмђлегенђ, басу-кырларга, якындагы нефть промысе-
лына, химзаводка књпсанлы экскурсиялђр оештыра. Бала 
укыганда ук игенче, механизатор, нефтьче, завод эшчесе, 
тљзњче џђм башка џљнђрлђрне дљрес сайлап алсын љчен, 
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џљнђри ђзерлеккђ љйрђтњгђ зур игътибар бирђ. “Џђр бала 
килђчђктђ дљрес юл сайласын”, – дип тырыша директор. 
Мулланур Таќиевныћ педагогик эшчђнлегенећ тагын бер 
асыл ягы – тђрбиягђ авыр бирелњче укучылар белђн ин-
дивидуаль эшлђњ. Кљн саен, даими, иртђгђгђ калдырмый 
башкара ул бу эшне. Авыр тђрбиялђнњче укучыны кљн 
саен књз ућаенда тоту, сљйлђшеп, тикшереп, белешеп тору, 
ата-аналары белђн тыгыз элемтђдђ булу кебек гамђллђр, 
џичшиксез, эзсез калмый, ућай нђтиќђлђр бирђ.

Мљгаллим ќђмђгать эшлђрендђ дђ актив катнаша. Џђр 
сайлау кампаниясендђ алыштыргысыз сайлау комиссия-
се рђисе, пропагандист, лектор була. Мђктђп коллективы 
белђн авыл халкы алдында концерт, спектакльлђр куюда 
њзе башлап йљри, тљп рольлђрдђ катнаша.

1971 елдан Мулланур Таќиев Бђзђкђ мђктђбендђ укыта 
башлый, лаеклы ялга чыкканчы шушы коллективта эшли. 
Яћа урында да укыту-тђрбия эшендђ тљгђллек, тђвђккђллек, 
башлаган эшен азагына кадђр башкарып чыгу кебек сыйфат-
ларын югалтмый, киресенчђ, арттыра гына. Ул ќитђклђгђн 
сыйныф укучылары ныклы белемле, ќђмђгать эшлђрендђ 
бик актив булулары белђн аерылып торалар.

Мулланур Таќиев њзе ќитђклђгђн сыйныф белђн. 1973 ел



105

Укытучым,  каäерлем....

Балалар укытуда џђм тђрбиялђњдђ фидакарь хезмђ-
те џђм ирешкђн ућышлары љчен Таќиев Мулланур 1965 
елда “Халык мђгарифе отличнигы” дигђн мактаулы исем-
гђ лаек була.

Фельдшер кыз Лотфиева Шђмсия белђн 1957 елда 
гаилђ корып, балалар њстереп, аларга књркђм тђрбия би-
рђлђр.

Мулланур абый холкы белђн 
ачык књћелле, уен-кљлкеле кеше 
иде, шаяртып сљйлђшергђ, яшь-
тђш коллегалары белђн гђп корып, 
яшьлеклђрендђ булган кызык хђл-
лђрне искђ тљшерергђ ярата иде. 
Укытучылар кичђлђрендђ, бђйрђм-
нђрдђ актив катнашты: элек њзлђре 
яратып биегђн “Сигезле”, “Марш-
лы” биюлђрен безгђ, ул вакыттагы 
яшьлђргђ, љйрђтергђ телђп, “ду” 
китереп, уенга бастыра иде. Бию 
тђмамлангач, Мулланур абый, без-
не таратмыйча, ђйлђн-бђйлђндђге 
кебек бер “ќепкђ” тезеп, њзе тирђсенђ “урый”, њзе уртада 
кала. Барыбыз да “уралып” беткђч, кулын югары књтђрђ 
дђ: “Яшђсен укытучылар кљне! Совет укытучыларына 
– дан!” – дип кычкыра. Ђ без “Ура!” кычкырабыз, рђхђт-
лђнеп кљлешђбез. Шул кичђ-бђйрђмнђрдђ хатыны Шђм-
сия апа белђн матур итеп вальс бии иде. Икесе дђ озын, 
тљз буй-сынлы, горур кыяфђтле бу пар, ић беренчелђрдђн 
булып, залныћ бер башыннан икенче башына кадђр бљ-
терелеп-ђйлђнеп, њтђ килешле џђм сокландыргыч итеп 
биилђр иде...

1988 елда Мулланур абый Таќиев лаеклы ялга чыкты.
1997 елныћ сентябрендђ йљрђк авыруы кљтмђгђндђ 

аны безнећ арабыздан мђћгелеккђ алып китте.
Тыныч йоклагыз, кадерле Укытучы!
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Тормышта кирђк булачак

Мулланур абый Таќиевныћ тормыш иптђше Лотфие-
ва Шђмсия Вагыйз кызы Бђзђкђ мђктђбендђ шактый ел-
лар санподготовка дђреслђрен алып барды. 

Ул Минзђлђ районыныћ Калмыя авылында туып њсђ. 
Шушы авылда 4 сыйныфны тђмамлаганнан соћ, кљн саен 
барып-кайтып, 8 км ераклыктагы Књзкђй мђктђбендђ 
укый. 10 нчы сыйныфны бетергђч, Минзђлђ медучили-
щесында белем ала. Юллама буенча Бондюг районыныћ 
Тойма авылында сигез ай эшли, аннары Бђзђкђгђ килђ. 
Бђзђкђ егете Мулланур Таќиев белђн гаилђ коралар, 40 
ел бергђлђшеп тормыш алып баралар, љч бала њстерђлђр, 
љчесенђ дђ югары белем алырга бљтен мљмкинлеклђрне 
булдыралар.

70-80 нче елларда урта мђк-
тђплђрдђ башлангыч хђрби ђзер-
лек дђреслђре укытыла. 9-10 нчы 
сыйныф егетлђре Зђйнак Ђџлиев 
белђн хђрби серлђргђ тљшенсђлђр, 
кызлар Шђмсия апа белђн меди-
цина нечкђлеклђрен љйрђнђлђр. 
Шђмсия апа, чын табибђ буларак, 
ак халатын, башлыгын киеп, кыз-
ларны гражданнар оборонасында 
шђфкать туташлары, санитарлар 
алдында торган бурычлар белђн 
таныштыра, аћлата: яраларны бђй-
лђњ, шин кую, носилкалар белђн 
эш итњ, беренче ярдђм књрсђтњ џђм 

башка књнекмђлђрне љйрђтђ. Соћнан теоретик џђм гамђ-
ли белемнђр буенча зачётлар ала. Кайвакытта кызлар-
ныћ кайберлђре: “Апа, безгђ бу нигђ кирђк инде? Мин, 
мђсђлђн, медицина буенча китмђячђкмен”, – дип куялар. 

Табибђ аларга тыныч кына ќавап бирђ: “Кызлар, сез 
булачак ђнилђр. Гаилђдђ балалар њстергђндђ, гомумђн, 
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тормышта бу белемнђр сезгђ бик кирђк булачак. Белгђнне 
књтђреп йљрисе тњгел”.

Шђмсия апа Бђзђкђ авылында 45 ел берљзлексез 
эшлђп, халык сђламђтлеген саклауда џђм ныгытуда куй-
ган хезмђтлђре љчен берничђ мђртђбђ Татарстан АССР 
Сђламђтлек саклау министрлыгыныћ Мактау кђгазьлђре 
белђн бњлђклђнђ џђм “I категорияле фельдшер” дигђн 
дђрђќђгђ лаек була.

Шђмсия апа хђзерге вакытта лаеклы ялда. Рђхмђт, 
хљрмђтле Табибђ апа! Тазалык-саулык сезгђ.

Ђйбђт апа
Кояш чыгып, бераз югарыга књтђрелњгђ, авыл ура-

мыннан ќђйлђњгђ кљтњ кузгала. Аныћ артыннан ук дияр-
лек, тњбђн очка таба йљгерђ-атлый бер хатын-кыз ашыга. 
Кем ул, кая ашыга? Бу бит безнећ интернатта тђрбияче 
булып эшлђњче Мђњлидђ апа Бђшђрова икђн. Шулай кљн 
дђ ул иртђн балалары янына ашыга.

Мђњлидђ Бђшђрова 1933 елда 
Бђзђкђ авылында туа. Мђктђп ел-
ларында тырышып укый, пљхтђ, 
чиста, бик тыйнак кыз була. Мђк-
тђпне 1950 елда тђмамлап, читтђн 
торып Алабуга укытучылар инсти-
тутыныћ биология-география фа-
культетында укый. Ул 3 нче курс-
ны тђмамлаган елны, укытучылар 
институты бетерелеп, педагогия 
институтына ђверелђ, ђ яћасында 
биология-география факультеты 
ачылмый. Мђњлидђ кыен хђлдђ 
кала. Алай да, озак уйлап тормастан, документларын Уфа 
укытучылар институтына ќибђрђ, ђмма соћарып кына 
килгђн хатта ќавап катгый була: “4 нче курска студентлар 
алынмый”. Шулай итеп, соћгы курска килеп ќиткђч, кыз-
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га укуын тљгђллђњ мљмкинлеге калмый. Мђњлидђ кулына 
“Незаконченное высшее” дигђн кђгазь генђ ала.

Алга таба ул Бђзђкђ мђктђбендђ урта классларда бо-
таника фђнен укыта, химия-физика лабораториясендђ ла-
борант булып эшли.

60 нчы елларда Бђзђкђ мђктђбе каршында чит 
авыллардан килеп укучы балалар љчен интернат ачыла. 
Биредђ књрше-тирђ авыллардан (Сђйтђк, Татар Тђкђше, 
Мари Тђкђше, Турай, Ахтиял, Песђй, Ђтђс, Татар Сарса-
зы, Ташчишмђ, Тойгуќа, Тукай) килгђн 50-60 бала яши. 
Интернатта урын ќитмђгђч, балаларны квартираларга 
урнаштыралар. Шул чорда Мђњлидђ Бђшђрова интернат-
та тђрбияче булып эшли башлый. Беренче кљннђреннђн 
њк ул интернат бњлмђлђрен ућайлы итеп њзгђртеп кору, 
матур итеп ќиџазландыру эшлђрен яратып, зур телђк 
белђн башкара, моћа балаларны да ќђлеп итђ. Тђрбияче 
Мђњлидђ шуны аћлый: ђти-ђнилђреннђн атна буена ае-
рылып торган балалар љчен интернатта љй шартлары бул-
дыру, ягъни бњлмђлђрнећ матур бизђлеше, тиешле ќылы-
лык џђм яктылык булу, елмаеп озатучы џђм каршылаучы 
апалар – бала књћеленђ менђ нђрсђлђр ућай тђэсир ясый. 
Шунлыктан, ул уку џђм яшђњ љчен мљмкин бар ућайлы-
лыкны булдыру максатында, иртђдђн кичкђ кадђр армый-
талмый хезмђт куя.

Тђрбиячене иртђ таћнан балалар янына ашыга, дидек. 
Чљнки џђрберсен ќайлап уятырга, урын-ќирне ќыешты-
руларын, юынып, ашап-эчеп мђктђпкђ китњлђрен књзђтер-
гђ, оештырырга кирђк. “Дђфтђрем яки китабым калган”, 
– дип кире кайтмасыннар љчен, џђрберсен диярлек исем-
лђп кљн дђ кисђтергђ, ислђренђ тљшерергђ туры килђ.

Кљндезлђрен тђрбияче-педагог кичђге кљнгђ анализ 
ясый: нђрсђгђ ирешелде, нђрсђ ђлегђ килеп чыкмады, 
сђбђплђре нилектђн. Ђ бњген кич нилђр башкарасы? Ба-
лаларны мђктђптђн каршы алгач, ашап-эчеп бераз ял ит-
кђннђн соћ, дђреслђр ђзерлђњ башлана. Белем алу, аны 
њзлђштерњ, истђ калдыру дђрђќђсе бар балага да тигез 
бирелми. Тђрбияче Мђњлидђ џђрберсенђ шђхси якын ки-
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лергђ, ярдђм књрсђтергђ омтыла. Књплђренђ њзе булыша, 
кайберлђренђ кљчле укучыларны билгели. Нђтиќђдђ, те-
маны аћламадым, дип дђрескђ ђзерлђнмичђ калган укучы-
лар булмый диярлек.

Дђреслђргђ ђзерлђнеп беткђч, џђр кичне нинди дђ 
булса берђр тђрбияви чара њткђрелђ: ђдђп-ђхлак темала-
рына ђћгђмђлђр, концерт, туган кљннђр бђйрђме, танцы-
лар, тљрле уеннар оештырыла. Авыл клубына кино карар-
га культпоходлар ясыйлар.

Џђр баланы њз канаты астына алып, аларга ќан ќы-
лысын бњлђк иткђнгђдер, биредђге џђр бала тђрбиячене 
“ђйбђт апа” дип атый, аћа тартыла. Књплђре ђйбђт апа-
га эч серлђрен ачалар, аннан кићђш кљтђлђр. Бала нинди 
генђ гозер белђн мљрђќђгать итсђ дђ, Мђњлидђ Бђшђрова 
кулыннан килгђнчђ ярдђм књрсђтергђ ђзер. Шућа књрђ 
интернатта яшђњче балалар ђнилђредђй игелекле, сабыр, 
ягымлы тђрбиячене чын књћелдђн яраталар, хезмђттђшлђ-
ре, ата-аналар хљрмђт итђлђр.

Мђњлидђ Бђшђрова байтак еллар ќђй айларында ба-
лаларны мђктђпнећ тђќрибђ участогында эшлђтте. Би-
редђ дђ ул џђр балага ничек эшлђргђ кирђклекне башта 
њзе књрсђтеп, тиешле нђтиќђгђ тыныч кына аћлату юлы 
белђн ирешђ. Бакчада эшлђњче балаларга њз љеннђн пеше-
реп коймак-кабартмалар алып килђ, њлђн чђйлђре эчерђ. Ђ 
кљзлђрен бђрђћге, яшелчђ ашлары пешереп ашата. Бала-
лар, хезмђт кљненећ ничек њткђнен дђ сизмичђ, љйлђренђ 
канђгать булып кайталар. Ђ аларны “Рђхмђт сезгђ, бала-
лар, иртђгђ тагын барыгыз да килегез, яме” – дип озатып 
калган кић књћелле, олы йљрђкле остаз Мђњлидђ Бђшђро-
ва њзенећ кемгђдер кирђк булуыннан зур канђгатьлђнњ 
хисе ала, аћында, йљрђгендђ яшђњ дђрте тагын да кљчђя.

Мђњлидђ апа 1988 елдан лаеклы ялда. Рђхмђт сезгђ, 
кадерле Укытучы, ђйбђт тђрбияче апа.
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Яраткан мљгаллимебез

Алар, укытучы Гыйльмуллиннар гаилђсе, безнећ авыл- 
га 1959 елда килделђр. Лена апа – рус теле џђм ђдђбияты, 
Камил абый – география, тарих фђннђре укытучылары 
иде.

Камил абый энергияле, кљчле ихтыярлы, талантлы 
укытучы иде. Шушы сыйфатлары љчендер, аны бик тиз 
арада мђктђп директоры итеп билгелђделђр.

Камил абый дђреслђрен ќанлы, 
кызыклы итеп њткђрђ иде. Дђреслек 
материал белђн генђ чиклђнмичђ, 
тљрле газета-журналлардан мисал-
лар китерђ, алардан љзеклђр укый 
џђм, ић кызыклы урында туктап, 
ќавапны њзебезгђ эзлђргђ, табарга, 
фикеребезне белдерергђ куша. Го-
мумђн, укытучыбыз њзенећ дђрес- 
лђрендђ килђчђктђ хыялланган 
џљнђрне њзлђштерњ љчен тљпле бе-
лем кирђклекне безгђ џђрдаим ис-
кђртеп, башыбызга, књћелебезгђ 

сећдереп килде. Њзе хђрђкђтчђн, тынгысыз, янып торган 
кеше буларак, укучыларныћ пассивлыклары, сњлпђнлек-
лђре белђн килешми, киресенчђ, активларны, кыюларны, 
чаяларны хуплый, љстен књрђ иде. 

Укытучы – белем бирњче дђ, тђрбияче дђ, иќатчы да. 
Камил абый Гыйльмуллин, директор, парторг булуына ка-
рамастан, шђкертлђре тормышы белђн бер казанда кайна-
ды. Смотр концертларына ђзерлђнгђн чакларда, кичлђрен 
ул безнећ янга килеп, монтаж, сценарийлар тљзергђ, 
отышлы ќыр-биюлђр сайларга, њзенчђлекле чыгышлар 
уйлап табарга ярдђм итте. Смотр концертларына да килеп 
ќитђ, чыгышыбыз љчен ќан атып, безне рухландырып 
тора, бару-кайту љчен техника мђсьђлђсен дђ хђл иткђн 
була. Укытучыбыз њзе дђ кичђлђрне кызыклы итеп алып 



111

Укытучым,  каäерлем....

бара иде: сњзгђ, телгђ осталыгы, џђр бђйрђмдђ халык тулы 
клубта, мђктђптђ њз шигырьлђрен тђэсирле укуы ђле бњ-
ген дђ књз алдында.

Камил абый џђрвакыт ачык књћелле, гади, эчкерсез иде. 
Без, укучылар, аныћ бу сыйфатларын кайчак њз файдабыз-
га кулланырга да батырчылык иттек. Менђ бер мисал.

1962 ел. Мин 8 нче сыйныфка Чилђбе каласыннан 
(1-2 ел шунда укыган идем) кайтып тљштем. Љстђ шђџђр-
чђ мђктђп формасы, аякта биек њкчђле туфлилђр, башта ул 
чорда модада булган прическа – љеп куелган чђч. Сыйныф 
ќитђкчем Гаян апага бу ошамады: “Бу “чњмђлђћ” белђн 
дђрескђ килмђ”, – диде. Бер ђйтте, ике... Ниџаять, апаныћ 
тњземе бетте, ул мине дђрестђн куып чыгарды. Мића шул 
ќитђ калды: туп-туры директор янына кереп киттем.

Камил абый, эшеннђн бњленеп, књтђрелеп мића кара-
ды.

– Ни љчен дђрестђ тњгел?
– Гаян апа бу “чњмђлђћ” белђн дђрескђ кертмим 

диде.
– Чњмђлђ?... Нинди чњмђлђ?
Мин чђчемђ књрсђттем. Директор бер мђлгђ мића арты 

белђн борылды, мљгаен, елмаюын књрсђтергђ телђмђгђн-
дер инде.

– Ник килдећ соћ?
– Соћ, абый, мића шулай ошый. Мондый причес-

ка хђзер модада бит. Минем кебек кыска буйлы кешене 
озынрак та итеп књрсђтђ ђле ул. Абый, шулай йљрергђ 
рљхсђт итегез инде?

Директор бер мђлгђ дђшми торды.
– Ошый дисећ инде “чњмђлђћ”? Ярый, бар дђре-

сећђ. Камил абый рљхсђт бирде, диген. Ђмма бу модалар 
укуыћа зыян китермђсен. Аћладыћмы? Мђктђпнећ ић ак-
тив укучысы булганыћ љчен генђ рљхсђт бирђм.

Атылып чыгып чаптым. Класска кереп, ќавапны тап-
шырдым. Гаян апа бер генђ сњз ђйтте: “Утыр!”. Башка бер-
кайчан да бу турыда сњз кузгатмады. “Чњмђлђ” мђсьђлђсе 
шулай хђл ителде.
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Камил абый Гыйльмуллин 
минем язмышымда тагын бер 
бик мљџим роль уйнады.

...10 нчы сыйныфта укып 
йљрњем. Беркљн мине директор 
кабинетына чакырдылар. Камил 
абый утырырга кушты, сњз озын 
буласы.

– Менђ нђрсђ, сећлем. Без 
сића бик ќитди эш тапшы-
рырга булдык ђле. Авылда љч 
инвалид бала бар. Менђ шу-
ларны љйлђренђ барып укы-
тырга кирђк. Бу эшне син 
башкарып чыга алырсыћ дип 
ышанабыз.

– Абы-ы-й, мин укытучы тњ-
гел бит, аларны ничек укытыйм?

– Белђм, холкыћ белђн тик-тормас “кычыткан чып-
чыгы” инде син. Тик монда ќитдилек кирђк булачак. Књр-
шећдђ башлангыч сыйныф укытучылары Зђйтњнђ, Мђњ-
лия апаларыћ бар, шулардан сораш, белеш, дђреслеклђр, 
планнар ал. Иртђгђ њк дђреслђрдђн соћ укытырга кере-
шерсећ. Я, килештекме?

Мин беразга бер сњз дђ ђйтђ алмый тордым.
– Я инде, бљтенлђй куркып тљшмђ. Сића кадђр 

аларны Тђскирђ Хуќиђхмђтова да укытып алды. Аныћ 
да килеп чыкты, син дђ булдырырсыћ. Кем белђ, бђлки 
килђчђктђ син чын укытучы булырсыћ. Монысы сића 
њзећне сынап карау булыр. Ярый бар, хђерле сђгатьтђ.

Шулай итеп, мин, чын укытучы сыман, балалар укы-
тырга керештем. Рђшит Шакиров, Мансура џђм Мђхмњт 
Нђќиповлар (инде љчесе дђ мђрхњмнђр) минем беренче 
укучыларым булдылар. Аларны ике ел укыттым, чын пе-
дагогларча эш хакы алдым. Мђктђпне бетергђндђ бераз 
стажым, хезмђт кенђгђм бар иде. Алдан эшлђп килгђн 
булгач, институтта укыган 5 ел да стажга керде. Менђ шу-

Лена џђм Камил 
Гыйльмуллиннар. 1959 ел
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лай итеп, мђктђптђ њк укытучылык эшен алып бару мића 
килђчђктђ чын педагог булырга зур ярдђм џђм этђргеч 
ясады. Моныћ љчен мин Камил абыйга чиксез рђхмђтле 
булдым.

Камил абый Гыйльмуллин иќат кешесе иде. Район џђм 
республика газеталарына шигырьлђр, хикђялђр, юморес-
калар, књплђгђн мђкалђлђр язды (хђзер дђ яза, укып-белеп 
торабыз). Џђрчак ачык йљзле, шаян сњзле, ќор телле џђм 
књтђренке књћелле оптимист мљгаллим мђктђп коллекти-
вы, укучылар алдында зур абруй казанды.

Гыйльмуллинар гаилђсе безнећ авылга ничек кљт-
мђгђндђ килгђн булса, шулай кинђт кенђ китеп тђ барды. 
Бу 1965 ел иде (килђсе елда безнећ чыгарылыш буласы). 
Безнећ мђктђп тђмамлаганны да кљтмичђ китеп барула-
рына моћаеп та, бераз њпкђлђп тђ йљргђн идек. Без мђк-
тђпне бетергђн 1966 елны сыйныфыбыз љчен чыгарылыш 
кичђсе уздырмадылар. Ни љчен, нилектђн – моны тљгђл 
белђ алмадык (тљрле имеш-мимешлђр булды булуын). Ка-
мил абый булса, бу хђл булмас иде, ул барыбер њткђрњ 
юлларын табар иде, дигђн њкенечле уй озак еллар књћел-
лђребезне ђрнетеп йљрде.

Ђ тиздђн Камил абыйныћ гаилђсе белђн Тњбђн Кама 
каласында урнашуын, аныћ њз џљнђре буенча эшен дђвам 
итњен белдек. Аннары књп еллар буенча  без аны, артист-
юморист буларак, “Мунча ташын”нда књрњ бђхетенђ иреш- 
тек. Рђхмђт сезгђ, кадерле Укытучы. Сау-сђламђт бу-
лыгыз, озын, рђхђт гомер кичерегез.

P.S. Бу истђлек геройларыныћ фотосурђтлђре миндђ 
булмаганлыктан, Камил абыйныћ љлкђн кызы Илсљярнећ 
телефон номерын кљч-хђл белђн табып, аћа шалтырат-
тым, ќибђрђ калса, почта аша ќибђрергђ куштым. Шул 
сљйлђшњдђн соћ ике кљн дђ узмады, Камил абый безгђ њзе 
килеп керде. 80 яшьтђн узган укытучымныћ љлгерлегенђ, 
тђвђккђллегенђ шаккаттым. Абый белђн озак сљйлђштек, 
хатирђлђр яћарттык. Ул безгђ “Тормышым чаткылары” 
дигђн яћа китабын бњлђк итте. Балалар љчен 3-4 китабы 
дљнья књргђн икђн. Књп кенђ шигырьлђре рус телендђ 
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укучы татар балалары љчен дђреслеклђргђ кертелгђннђр. 
Афђрин, Укытучым!

Књбђлђктђй саф књћел...
Лена апа Гыйльмуллина рус теле џђм ђдђбиятын 

укытты. Дљрес, ул безнећ сыйныфта укытмады, шућа 
књрђ аныћ дђрес бирњ рђвеше џђм методик осталыгы ту-
рында берни дђ ђйтђ алмыйм. Ђмма мђктђптђ, урамда 
књреп, без аћа соклана идек. Кеше белђн сљйлђшкђндђ 
гел елмаеп, яктырып торучы апа иде ул. Аныћ эчкер-
сез, садђ ќан булуы бљтен кыяфђтеннђн, буй-сыныннан 
њтђли књренђ сыман. Мђктђпкђ, дђреслђргђ ул бђйрђмгђ 
килгђн кебек шатланып, бик килешле итеп киенеп килђ 
иде.

Њзенђ генђ хас сљйкемлелеге, тыйнаклыгы белђн 
књбђлђктђй саф књћелле зат булып истђ калды Лена апа 
безнећ йљрђклђрдђ.

Лена апа ќђмђгать эшлђрендђ 
дђ актив катнашты: концерт, спек-
такльлђр куйганда, сђхнђдђ аны 
еш књрђ идек. Бер концерт бик тђ 
истђ калды. Ничђнчедер Яћа елны 
каршылау концерты иде ул. Менђ 
сђхнђгђ Лена џђм Мђњлия апалар 
биергђ чыкты. Икесе дђ кап-кара 
(?) крахмалланган марля књл-
мђклђрдђн. Алар ќићел генђ биеп 
киттелђр, тљрле хђрђкђтлђр ясап, 
сђхнђне ђйлђнделђр. Кинђт клуб-
та ут сњнде. Нђрсђ бу, ни булды? 

Шулчак, караћгылыкны яктыртып, сђхнђдђ генђ утлар 
ќемелдђде. Бик кеченђ лампочкалардан сирпелгђн як-
тылык, биючелђрнећ нефть вышкалары формасында те-
гелгђн књлмђклђрендђ кабынган икђн бит. Менђ ђкђмђт! 
Утлар бер яналар, бер сњнђлђр, ђ апалар биюлђрен дђвам 
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итђлђр. Бар халык, авыз ачып, хђйран калды.
Моныћ кадђр катлаулы конструкцияне физигыбыз 

Фоат абый ул символик вышка-књлмђклђр буйлап сузыл-
ган чыбыкларда уралып-чуалып бетмичђ, иркенлђп биер-
лек тђ, дистђлђгђн лампочкаларны кирђк чакта гына яна 
џђм сњнђ торган итеп тђ ничеклђр урнаштырган, кљйлђгђн 
– чын табышмак! (Афђрин, Фоат абый!). Безгђ бик оша-
ган иде ул хикмђтле маскарад костюмнары. Ђле бит шул 
елларда авылыбыз янында гына нефть чыгара башлаган-
нар иде. Менђ бит, укытучыларыбыз шул чорны костюм-
нарда ничек оста чагылдыра белгђннђр џђм биюче апалар 
нинди матур да, оригиналь да номер ђзерлђгђннђр!

Лена апа ире Камил абый белђн љч бала њстерђлђр. 
Кызганыч, укытучы апага балаларыныћ њсеп ќитеп гаилђ 
коруларын, оныкларын књрњ насыйп булмаган. Ул яшьли 
гњр иясе булган. Урыны ќђннђттђ булсын.

Шул елларда (1970 еллар булырга тиеш) Камил абый-
ныћ яшьлек мђхђббђте булган хатыны вафатына багыш-
лап язылган шигыре район газетасында басылып чыккан 
иде. Миндђ ул шигырь бњгенгђчђ саклана. Автор, Себер-
нећ гњзђл Лена елгасы образына мљрђќђгать итеп, аныћ 
аша сљеклесе Ленага дђшђ, аћа књћел ќылысын, кайнар 
хислђрен, мђхђббђтен бњлђк итђ, килђчђктђ, чиксез мђћ-
гелектђ очрашу насыйбына ишарђ ясый. Бу шигырьнећ 
эчтђлеген мин шђхсђн нђкъ шулай кабул иттем.

Бу шигъри юлларны кабат искђ тљшереп њтњ – Лена 
апа рухына дога булып ирешсен. Амин.

Лена
Агып чыга, ургып ага
Байкал тау кырларыннан.
Дулкыннары ќыр отканнар
Бабамнар моћнарыннан.
Лена!
Књћел хисем сића!
Лена!

Ак балыктай уйный-уйный
Суларында коендым.
Сихђт бирдећ. Идел-ђнкђм
Сыман мића тоелдыћ.
Лена!
Йљрђк ќырым сића!
Лена!
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Котып дићгезлђренђ син
Ќан ќылысы бирђсећ.
Њзећ зифа, суыћ шифа,
Џай, књз генђ тимђсен.
Лена!
Књћел ќылым сића!
Лена!

Ярларында карагайлар,
Ђйтерсећ, яшел келђм.
Килер вакыт, очрашырсыћ
Идел егете белђн.

Балалар бакчасы тђрбиячелђре
Сабый балаларга дљньяны танып белњдђ, укырга керњ 

љчен ић ђњвђлге ђзерлек џђм тђрбия књнекмђлђре бирњдђ 
њзлђреннђн зур кљч куйган, шушы балаларны  џђр ел саен 
1 сентябрьдђ мђктђпкђ озаткан балалар бакчасы тђрбия-
челђрен атап китмђњ џич мљмкин тњгел. Гомер буе бары бер 
џљнђргђ – сабыйлар тђрбиялђњгђ тугры калып, нђнилђрнећ 
беренче укытучылары булган тђрбиячелђребез олы хљрмђт-
кђ лаек затлар. Алар: Сабирова Оркыя, Зиннђтуллина Ми-
нямал, Хаснуллина Гайшђ, Гафарова Гљлфания (30 еллап 
балалар бакчасында эшлђп, I категорияле методист-тђр-

Кыя таулар, мђрмђр ярлар,
Сине иркђлђп кала.
Мин бит бер Идел егете,
Сагынам. Ерак ара.
Лена!
Йљрђк ќылым сића!
Лена!

Лена!
Мђхђббђтем сића!
Лена!
Лена!

Сулдан: Хаснуллина Г., Зиннђтуллина М., Гафарова Г. 
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бияче дигђн мактаулы исемгђ лаек булды), Кђлимуллина 
Газизђ, Галимова Сђрия, Бђшђрова Хамисђ, Гыйльфанова 
Фђния џђм башкалар. Ихлас књћелдђн рђхмђт сезгђ.

Хљрмђтле тђрбиячелђр!
Нђни йљрђклђргђ књпме
Ќылылык љлђшђсез.
Бары тик яхшы гадђтлђр
Аларга љйрђтђсез.
Сездђн књчкђн назлы караш,
Сез ђйткђн изге телђк.

Тынгысыз эшсљярлђр
Танылган кинорежиссер Станиславский: “Театр чи-

шенњ бњлмђсеннђн башлана”, дигђн. Ђ мђктђпнећ йљзе 
аныћ џђрчак ќыештырулы, чиста ишегалды, зал џђм бњл-
мђлђреннђн башлана.

Бу чисталыкны, ќыйнаклыкны џђм пљхтђлекне ты-
рыш, љлгер, ќитез ќыештыручы апалар булдыра иделђр. 
Аларныћ исемнђрен баштан ук атап китим ђле: Ђхмђс-
тинова Баян, Гайнуллина Миневафа, Гыймазетдинова 
Мђрьям, Гыймадиева 
Мљгаллинур, Бђшђро-
ва Кадерниса, Шђехо-
ва Миниса, Халикова 
Наќия, Миннђхмђ-
това Рђхимђ, Шђрђ-
фиева Нђгыймђ, Шђ-
фигуллина Галимђ, 
Хљрмђтуллина Разия, 
Габдуллина Асия (аш 
пешерњче), Сабито-
ва Гљлќинан (интер-
натта тљнлђ кунучы), 
Зђйнетдинова Сабира 
џђм башкалар.

Озата барсын мђктђпкђ
Ућышлы уку телђп.
Сезнећ борчу, кайгыртулар,
Зур кљч тњгњегез дђ
Изгелек булып мећ кабат
Кайтсыннар њзегезгђ.

Сулдан: Гыймадиева Мљгаллинур, 
Миннђхмђтова Рђхимђ, Шђехова 

Миниса апалар
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Ќыештыручы апаларыбыз мђктђп идђннђрен юарга 
суны баштарак инештђн, эчђргђ чишмђдђн кљянтђ-чилђк 
белђн ташыганнар (соћрак мђктђп аты белђн олы мичкђдђ 
алып кайта башладылар). Алар идђннђрне кљн саен ком 
белђн ышкып юганнар (алга таба ул идђннђр буялган). 
Ђле дђ хђтерлим: џђр классныћ мичлђрен кардан ак итеп 
агарта иделђр. Кљн саен ул мичлђрне иртђнге 4 тђн килеп 
яктылар, ис булмасын љчен, яныннан китмичђ, кисђњлђр-
нећ янып беткђнен кљттелђр. Утынны њзлђре њк ђзерлђ-
делђр: ќђйдђн њк, укытучылар белђн чиратлашып, урман-
да кул пычкысы белђн кистелђр (мђктђплђр љчен утынны 
авыл советы соћыннан гына кайтарта башлады). Кайткан 
утынны мичкђ сыярлык итеп кабат кистелђр (бу эштђ, без, 
укучылар да катнаша идек). Кљн саен лампа-куыкларны 

тазартып, чистартып тордылар. Кышын мђктђпнећ бик 
зур ишегалды карын кљрђделђр. Џђр дђрес беткђн саен 
ќиз кыћгырауны башта залда, аннары ишегалдында кул-
дан шалтырата иделђр. Эх, ул кыћгырау чыћнары...

Ђле бездђ бер матур традиция бар иде: кышкы зђџђр 
салкыннарда мђктђп тњбђсенђ кызыл флаг элђлђр (моны 
да дежур укытучы яки техничка эшли). Ул – њзенђ књрђ 
кисђтњ сигналы, коткаручы маяк ролен њтђњче гамђл 

Сулдан: Гыймазетдинова Мђрьям, Гайнуллина Миневафа, 
Габдуллина Асыя апалар
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иде. Ягъни, 250-300 салкын икђн 
– укучылар, бњген укымыйсыз, 
дигђн сњз. Шул флагны књреп, ђй 
шатлана, сљенђ идек инде! Мђктђп-
кђ барырга дип чыккан юлыбыздан 
- Ура! - кычкырып, кире љйлђребез-
гђ чаба идек.

Тђнђфеслђрдђ буфетчы Камал 
апабыз (соћрак Шиабиева Хђдичђ 
апа) безне авыл пекарнясында пеш-
кђн йомшак ак калач џђм чђй белђн 
сыйладылар. Бер стакан чђй белђн 
бер тулы телем итеп киселгђн ипи 
кисђклђре буфет љстђленђ тезелеп 
куела, шуны чираттан килеп ала-
сыћ. Бер тавыш, этеш-тљртеш юк.

Ќђй айларында књрше рус 
авылы (безнећ колхозга керђ иде) 
Ык Тамагы мђктђбендђ оештырыл-
ган пионер лагеренда ял итђ идек. 
Биредђ дђ безнећ белђн техничка 
апаларыбыз булдылар. Алар тђмле 
ашлар пешерделђр, бњлмђлђрне, 
урын-ќир ђйберлђрен чиста, пљхтђ 
тоттылар. Љйгђ кайтасы килеп, са-
гынып-моћаеп китсђк тђ, апалары-
быз безне юатып, књћеллђребезне 
књтђрергђ тырыштылар.

Мђктђбебездђ хуќалык ќитђк-
челђре (завхоз) Нуриев Мулланур, 
Мљхђммђтдинов Миннђхмђт, Са-
битов Хђмђт абыйлар тырышып 
эшлђделђр. Алар мђктђп љчен ки-
рђк-яракны њз вакытында алып 
кайтып тордылар. Керосин, куык, чилђк, кљрђк, акбур џђм 
башка кирђкле ђйберлђргђ беркайчан да љзеклек џђм кыт-
лык булмады.

Буфетчы Камал апа 
Нуриева

Бђшђрова Кадерниса 
апа
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Менђ шушындый абыйларыбыз џђм техничка апала-
рыбыз безне якты-ќылы, чиста-пљхтђ мђктђптђ укыту, 
сау-сђламђт булуыбыз љчен њзлђреннђн зур тырышлык 
куйдылар, намуслы хезмђт иттелђр.

Рђхмђт сезгђ, чисталык сагында торучы тынгысыз 
эшсљярлђр!

Кадерле мљгаллимнђр, тђрбиячелђр
Сез џђммђгез дђ чиста, якты књћелле затлар идегез, 

гадилек џђм гаделлек њрнђклђре. Бездђн соћ балалар 
књћелендђ, кешелђр хђтерендђ якты эз, матур хатирђлђр 
генђ калсын дип эшлђдегез, яшђдегез.

Безгђ, матур хыялларга тљренеп, килђчђккђ зур план-
нар корып, язмышыбызга якты љметлђр баглап укыган 
џђм яшђгђн егет-кызларга, сез кић књћеллелекнећ, тор-
мышны, кешелђрне яратуныћ ић зур њрнђген књрсђткђн 
асыл затларыбыз булдыгыз.

Озак еллар буенча џђркайда тыйнак, ипле-ђдђпле бу-
лып, мораль кысаларына сыймаслык гамђллђр кылмыйча, 
тљрле гайбђт, имеш-мимешлђргђ бернинди ќирлек тудыр-
мыйча, тљп миссиягезгђ тугры калдыгыз: балаларга ныклы 
белем бирдегез, югары ђхлак сыйфатлары тђрбиялђдегез.

Бер йодрык булып тупланган зур коллективта дус, 
тату гаилђдђй яшђдегез. Менђ нђкъ шуныћ љчен укучы-
ларыгыз, ата-аналар, авыл џђм район халкы алдында зур 
абруйлы, мђртђбђле џђм мактаулы булдыгыз. Афђрин!

Бњгенге кљндђ Сез – энќе бљртеклђре кебек кенђ кал-
ган шђхеслђребез. Инде барыгыз диярлек  80 яшьне уз-
дыгыз. Ђмма сезгђ “ђби”, “бабай” дип дђшђргђ тел, язарга 
калђм бармый. Сез безнећ љчен ић матурлар идегез, эше-
гез, хислђрегез, эчке дљньягыз белђн матурлар. Ђле бњген 
дђ сез шундый ук матур, гњзђл, безне укыткан чордагы-
ча, нђкъ 18 яшьтђ кебек... (киресенчђ укысаћ, билгеле). 
Књћеллђребездђ дђ мђћге шундый булып калырсыз...
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***
Шушы урында Бђзђкђ мђктђбендђ тљрле елларда, тљр-

ле вакыт дђвамында эшлђгђн, алда исемнђре ђйтелмђгђн 
укытучыларыбызны атап китђсем, аларга рђхмђт ђйтђсем 
килђ.

Сугыштан соћгы елларда эшлђделђр:

Зиннђтуллина Минегаян (башлангыч сыйныфлар)
Шакиров Галимќан (тарих)

60 нчы еллардан:

Фђтхуллин Зиннур (авыл хуќалыгы фђне),
Ђхмђрова Бђдђр (интернат тђрбиячесе),
Тљхвђтуллин Зиннур (математика),
Хђсђнова Сабира (рус теле),
Ибђтуллина Шђмсия (рус теле џђм ђдђбияты). Укучы-

ларны ќыя, тыя, туплый белде. Њз фђненећ остасы бул-
ды, кљчле, белемле укучылар чыгарды.

Латыйпова Џђвия (татар теле),
Шакирова Сания (китапханђче),
Шђймљхђмђтов Ђхђт (авыл хуќалыгы, трактор),
Шагина Ђнисђ (рус теле џђм ђдђбияты),
Гайнетдинова Ђдибђ (биология),
Гыйльфанов Зиннур (математика). Талђпчђн дирек-

тор, кљчле укытучы булды. Бђзђкђ мђктђбендђ балалар 
ић књп укыган чорда эшлђде, коллективта ныклы тђртип 
булдырды.

Гыймазетдинова Мђњлиха (башлангыч),
Ахунов Шђрифќан (физкультура, хезмђт),
Ќиџаншин Габделхђй (авыл хуќалыгы),
Сабитова Роза (рус теле).
Рђхмђт Сезгђ, кадерле укытучылар! Џђркайсыгыз 

олы ихтирамга, гомум игътибарга, чиксез рђхмђтлђр-
гђ лаек.
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Укытучым
Яшђгђн џђр кљнећ, эшлђгђн џђр эшећ
Сызылыр якты бер нур булып.
Сайлаган юлыћа гомерећ буена
Рђхмђтлђр љелсен тау булып.

Шушы шигырь юлларына кушылып, сыйныфташым 
Ђнвђр Зиннђтуллинныћ сезгђ адресланган ќылы сњзлђрен  
ќиткерђсем килђ. Бу шигырен ул мђктђп бетерњебезгђ 40 
ел узганнан соћ очрашу тантанасына багышлаган иде.

40 елдан соћ очрашу

Нђкъ 40 ел њткђч очраштылар
Егерменче гасыр балалары.
“Ђби-Бабай”, – диеп арттан йљри
Балалардан туган балалары.

Картаелган, чђчкђ бђслђр кунган,
Бер-беребезне кљчкђ таныйбыз.
Таныйбыз да, гљрлђп кљлешђбез,
Ђйтерсећ лђ, егет-кыз чагыбыз

Сыйныфташлар!
Искђ алыйк ђле яшь чакларны,
Бер бушатыйк ђле ќаннарны.
Мђћлеккђ киткђннђрне барлыйк,
Зурлап искђ алыйк аларны.

Њлгђннђрнећ каберен белњ кирђк,
Исђннђрнећ кадерен белик без!!!
Укытучы абый-апаларга
Йљрђклђрдђн чыккан шушы сњз:

Рђхмђт сезгђ!
Кадер сезгђ!
Хљрмђт сезгђ!
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Алмаш буын
70 нче еллар башында кљч-энергиялђре ташып торган 

бер тљркем яшьлђр, язгы ташкын кебек ургылып, Бђзђкђ 
мђктђбенђ кайтып тљштелђр, љлкђн гвардиядђн буыннар 
эстафетасын њз кулларына алдылар, мђктђп тормышына 
яћа сулыш љрделђр.

Болар: Бђшђрова Ђлфия, Гобђйдуллина Галия (та-
тар теленнђн књп призерлар чыгарды), Низаметдинова 
Мђрьям (минем якын књршем, 30 еллап бергђ эшлђдек, 
бик тырыш, њз эшенђ карата њтђ ќаваплы, ќитди, тырыш 
мљгаллимђ), Хљрмђтуллин Нурфаез, Мђхмњтова Ђнисђ, 
Гыймазов Дамир, Сираќетдинова Ќђмилђ, Мљхетдинова 
Рђмзия, Ђхмђтќанова Саяра, Хђбирђ џђм Фђрит Насый-
фуллиннар, Таќиев Сђлахетдин, Сабитов Мехђмђтнур, 
Иванова Галина, Бикмурзина Илдия. Соћрак, 80 нче ел-
ларда, мђктђпкђ бњгенге укытучылар: Шакирова Гњзђл, 
Гыймадиева Нурания, Мулланурова Халидђ, Кђлимулли-
на Равилђ, Миннибаев Илдар, Ефимова Лилия, Вахитова 
Раушания џђм башкалар килде.

Яшь егетлђр џђм кызлар, њзлђрен укыткан љлкђн буын пе-
дагоглар кебек, институтта алган белемнђрен укыту-тђрбия 
процесында кић кулланып, яћача алымнар, заманча ысул-

Гыйльфанов Зиннур, Гыймазов Дамир, Гыймазова Шђмсия 
– ул еллардагы мђктђп ќитђкчелеге
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лар белђн ќић сызганып мљгаллимлек эшенђ керештелђр. 70-90 
нчы еллар дђвамында директорлар булган Гыйльфанов Зиннур, 
Гыйльфанов Хђй, Ђџлиев Зђйнак, Гыймазов Дамир, Гыймазова 
Шђмсия (мђктђптђ 30 елга якын тђрбия эшлђре мљдире булды, 
Алабуга, Менделеевск, Ђгерќе районнары арасында СССРныћ 
бердђнбер халык мђгарифе отличнигы) ќитђкчелегендђ Бђзђкђ 
мђктђбенећ исемен яћа њрлђргђ менгереп, њз эшлђренећ чын ос-
талары булдылар, зур ућышларга џђм ќићњлђргђ ирештелђр.

Ихлас књћелдђн рђхмђт Сезгђ!
Хљрмђтле укытучылар!

Кешелекле, ярдђмчел џђм гадел,
Чишмђдђй саф, садђ књћелле.
Яшен булып яшьнђп, књкрђп яшђп,
Уздыгыз сез гомер-мизгелне.

Сезгђ карап сокланабыз џђрчак,
Књћеллђрдђ туа горурлык.
Рђхмђт Сезгђ! Ђле ярый сез бар
Безгђ љлге булып торырлык.

Мљгаллим-остазларыбыз!
Мђктђпнећ тљрле еллардагы укучылары сезне кай-

нар хислђр, ќылы сњзлђр белђн озак вакытлар йљрђк тњр-
лђрендђ саклар ђле. Саклар...

Бђзђкђ мђктђбендђ озак еллар эшлђгђн алдынгы укытучылар:
Низаметдинова Мђрьям, Сабитов Мехђмђтнур, Гобайдуллина Галия
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Атказанган укытучылар
Бђзђкђ мђктђбенећ данын еракларга ќибђргђн укы-

тучыларны ничек мактамыйсыћ да, алар белђн ничек го-
рурланмыйсыћ?!

Мђктђбебездђ дњрт укытучы – “Татарстанныћ ат-
казанган укытучысы” дигђн югары исемгђ лаек булды. 
Менђ алар: Гыйльфанов Хђй Гыйльфан улы (1963 ел), 
Бђшђров Рђшит Госман улы (1966 ел), Мђхмњтова Наќия 
Хаќи кызы (1967 ел), бњгенге укытучылардан Сабитов 
Мехђмђтнур Гђрђй улы (2007 ел).

Мђгариф алдынгылары
Ун укытучы “Халык мђгарифе отличнигы” дигђн мак-

таулы исем йљртђлђр: Кљлђчев Фоат Гатаулла улы, Мђх-
мњтова Наќия Хаќи кызы, Бђдертдинова Ђминђ Бђдерт-
дин кызы, Таќиев Мулланур Минџаќ улы, Галимуллина 
Мђњлидђ Галимулла кызы, Ђџлиев Зђйнак Ђџли улы, 
Ибраева Ђдия Сђлим кызы, Салихова Фирая Хаќи кызы, 
Гыйльфанов Зиннур Нуриђхмђт улы, Гыймазова Шђмсия 
Гали кызы.

Мљхетдиновà Рђмзия Гђрђй кызы џђм Гыймазов Да-
мир Гарифќан улы  – “Россия Федерциясенећ гомумбе-
лем бирњ љлкђсендђге шђрђфле (почетлы) хезмђткђре” 
дигђн књкрђк билгесенђ лаек булдылар (2004 ел).

Миннибаев Илдар Нурулла улы – Татарстан Респуб-
ликасыныћ “Мђгариф љлкђсендђге казанышлары љчен” 
дигђн књкрђк билгесе белђн бњлђклђнде (2008 ел).

“Ић-ић”нђр
Бђзђкђ мђктђбе укытучыларыныћ балалар зиџененђ, 

књћеленђ чђчкђн белем џђм тђрбия орлыклары тиздђн мул 
ућыш биргђннђр. Менђ шул ућышныћ “ќимеш”лђрен 
барлап-санап њтик ђле.
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Укучыларга бик яхшы укыганнары љчен медальлђр 
бирелђ башлаган вакыттан алып 20 нче гасырныћ соћгы 
елы булган 2000 нче елны кертеп исђплђсђк, мђктђбебезне 
35 лђп укучы алтын џђм кљмеш медальлђргђ тђмамлаган. 
Беренче кљмеш медаль Мансур Нђбиуллинга бирелгђн 
(1962 ел), беренче алтын медальне Гљлшат Хуќиђхмђтова 
алган (1972 ел).

Галимнђребез
Бђзђкђ мђктђбен тђмамлаган шђкертлђр арасыннан 

дистђгђ якын галим кешелђр чыкты.
– Нђбиуллин Мансур Кђрим улы – физика-математи-

ка фђннђре докторы, профессор, академик.
– Таќиев Рифкать Минџаќ улы – хирург-онколог, 

профессор, Петербургныћ фђн џђм сђнгать академиясе 
ђгъза-корреспонденты. (Сњз ућаенда љстђп китим: онко-
лог Таќиев Ђлфия апа Авзаловага бик ќитди операция 
ясап, мђшџњр ќырчыбызныћ гомерен џђм кабатланмас 
тавышын саклап калган шђхес).

– Мђхмњтова Альта Хаќи кызы – Казан дђњлђт уни-
верситетыныћ татар халкы тарихы кафедрасы доценты.

– Апалы-энеле бертуган Мансура џђм Мансур Ђх-
мђтовларны “Мђскђњ галимнђре” дип атарга була. Алар 
Мђскђњдђ яшђп эшлђделђр: Мансура апа – СССР педа-
гогия фђннђре кандидаты, Мансур абый – техник фђннђр 
кандидаты иделђр.

– Таќиев Сђлахетдин Фђрдетдин улы – Алабуга педа-
гогия институты доценты, педагогия фђннђре кандидаты.

– Нђќметдинова Мљнирђ Зђки кызы – Чаллы пед- 
институты доценты, педагогия фђннђре кандидаты, чит 
теллђр кафедрасы мљдире.

– Мђктђпне 2000 елда бетергђн Булат Илдар улы Мин-
нибаев сигезенче фђн кандидаты булырга ђзерлђнђ, тарих 
фђннђре буенча диссертация љстендђ эшли. Ућышлар те-
лик булачак яшь галимгђ!
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Атказанган исемендђгелђр
Татарстанныћ атказанган укытучысы исемен йљртњче 

џђм гап-гади мљгаллимнђребездђ белем алган укучылар-
ныћ дистђдђн артыгы инде њзлђре атказанган кешелђр 
булдылар.

– Гыйльфанов Мљхђммђтнур, Азин Нуриђхмђт, Нури-
ев Миневђќит, Тарасова Зоя – Татарстанныћ атказанган 
авыл хуќалыгы хезмђткђрлђре;

– Фђттахов Мђњќит – Татарстанныћ атказанган драма 
артисты;

– Таќиев Рифкать – ике мђртђбђ атказанган шђхес: ТР-
ныћ атказанган табибы, ТРныћ атказанган фђн эшлеклесе;

– Нђќметдинов Сђетнур – ТРныћ атказанган табибы;
– Ђхмђтќанов Мулламехђмђт – ТРныћ атказанган 

нефтьчесе;
– Гыймадиев Зљфђр – ТРныћ атказанган автотранс-

порт хезмђткђре;
– Гыймадиев Мљнђвир – ТРныћ атказанган тљзњчесе. 

Заманча йортлар салу остасы, Чаллы шђџђрендђ “Трест-
подряд” тљзњ оешмасыныћ генераль директоры. Эше књп, 
вакыты тар булуга карамастан, ул туган авылында еш була, 
џђр яћалык, њзгђреш, борчу-мђшђкатьлђр турында хђбђр-
дар. Кирђк булса, ќитђкче якташ ярдђм књрсђтергђ дђ ђзер. 
Берничђ ел элек мђчетебезгђ яћа янкорма тљзетте. Мђктђп 
укучыларына да ярдђм кулы суза: тљрле спорт џђм хђрби 
хђзерлек ярышларына да ул – юмарт спонсор, њзен укыткан 
џђм яшь укытучыларны да мул бњлђклђњче. Шђфкатьле га-
мђллђрећ љчен зур рђхмђт сића, кић књћелле авылдаш.

– Зиннђтуллин Раил – Песђй егете, Бђзђкђ мђктђбен 
1968 елда бетерђ, РСФСРныћ атказанган  зоотехнигы, 
Перьмдђ нђселле атлар њрчетњ џђм аларны чит иллђргђ 
сату буенча нђтиќђле хезмђт куйган белгеч;

– Садыйков Раяф – ТРныћ атказанган химигы, РФныћ 
шђрђфле (почетлы) химигы;

– Кђлимуллин Рђшит – ТРныћ атказанган машина 
тљзњчесе;
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Погонлы якташлар
Чыгарылыш укучыларыбыз арасында хђрбилђр дђ аз 

тњгел.
Мђхмњтов Сђетшђриф – подполковник дђрђќђсен-

дђ отставкага чыкты, Санкт-Петербургта яшђде (инде 
мђрхњм, урыны ќђннђттђ булсын). 

Фђтхуллин Габденур – Ульяновск хђрби училищесын 
тђмамлап, майор булды, Пермь шђџђрендђ яшђде.

Гыймадиев Равил – полковник, Мђскђњдђ яши.
Шакиров Рђфиснур, Шђфигуллин Фђрит, Габдрахма-

нов Сђетнур – Байконурда, БАМ тљзелешендђ, тљрле хђр-
би объектларда хезмђт куйдылар.

Зиннђтуллин Фђрит (Турай егете, Бђзђкђ мђктђбенећ 
1976 елгы чыгарылыш укучысы) – контрадмирал, Тљнь-
як Флоты су асты кљймђлђре флотилиясе командующие 
урынбасары.

Прокурор, подполковник Хуќиђхмђтова Гљлшат 
Фђрахетдин кызы Чаллы прокуратурасында эшлђде, ла-
еклы ялда булуына карамастан, бњгенге кљндђ дђ хезмђ-
тен дђвам итђ.

Исмђгыйлов Рђшит, Сираќетдинов Вагыйз – подпол-
ковник дђрђќђсендђге хђрбилђр.

Зиннђтуллина Гљлшат – Алабуга пединститутын бе-
терде. Соћрак Тњбђн Новгородныћ юридик академиясен 
кызыл дипломга тђмамлап, хђзерге вакытта Чаллы эчке 
эшлђр бњлегендђ хезмђт куя, майор.

Мљхетдинов Айдар Рђфис улы – Алабуга пединсти-
тутыныћ техфагын бетерде. Соћыннан Екатеринбургныћ 
янгынга каршы кљрђш академиясен тђмамлап, хђзер Кама 
буе нефть идарђсенећ 26 нчы янгын сњндерњ бњлегендђ 
эшли, капитан.

Шђрђфетдинов Ленар Сђетќан улы – Алабуга педин-
ститутыныћ техфагын тђмамлый, хђзерге вакытта холык 
тљзђтњ колониясендђ эшли, майор.

Ибђтуллин Илшат – Алабуга милиция мђктђбен тђмам-
лап, Менделеевск эчке эшлђр бњлегендђ эшли, майор.
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Сђхнђ осталары

1960-90 нчы еллар дђвамында 
сђхнђлђрдђн, зђћгђр экраннардан 
њзенећ оста уйнавы, кабатланмас 
образлар иќат итње белђн халыкка 
рухи азык, књћелле ял, лђззђт џђм 
канђгатьлек хислђре бњлђк иткђн 
укучыбыз – Минзђлђ дђњлђт драма 
театрында књп еллар артист џђм 
режиссер булып фидакарь хезмђт 
куйган, шул театрныћ йљзек кашы 
булган ТРныћ атказанган артисты 
Мђњќит Фђттахов (Турай егете) 
яраткан џљнђренђ, зур тормышка 
безнећ укытучылар фатыйхасы белђн юллама алган шђ-
хес.

***
Њз абыем Ђнвђр Гђрђй улы Гыймазетдинов турында 

да бер-ике сњз ђйтеп китђсем килђ. Ул да Бђзђкђ мђктђ-
бендђ 7 класс укып китеп, Чилђбе каласында тљплђнеп 
яшђде џђм гомерен сђнгатькђ, мђдђнияткђ багышлады, 
баш-аягы белђн сђхнђ тормышына чумды, 60 нчы елдан 
башлап 2000 елга кадђр Урал якларында татар-башкорт 
халкына армый-талмый хезмђт куйды. Аныћ оештыру 
сђлђте ифрат зур булды. Њзе кљчле тавыш белђн ќырлый, 
искитмђле матур џђм оста бии иде. “Айгљл” исемендђ-
ге татар-башкорт халык ансамбле тљзеп, шул коллектив 
белђн Чилђбе каласында, Курган, Оренбург љлкђлђрендђ, 
башкорт авылларында даими чыгышлар ясыйлар алар. 
Љлкђ комитетыннан мећ бђлалђр белђн ансамбленђ авто-
бус юллап ала, костюмнар булдыру хђстђрлеген књрђ. 

Соћгы 10-15 елда Ђнвђр Гыймазетдинов Чилђбе трактор 
заводы театрында эшлђде. Туган иллђрен џђм мђдђниятен, 
миллђтлђрен онытмасыннар, бер дин балалары икђнлек-
лђрен аћлап, тоеп яшђсеннђр љчен Бђзђкђ егете татар-баш-
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корт џђм башка мљсел-
ман яшьлђрен бергђ 
туплау, ќыю макса-
тыннан: “Танышыйк-
дуслашыйк”, “Чђй-
ханђ”, љлкђннђр, 
ялгызлар љчен “30, 40 
яшьтђн узганнарга” 
џђм башка исемдђге 
музыкаль, тематик 
кичђлђр оештыра. 
Моныћ љчен байтак 
шелтђлђр, кыенлыклар ала (њзегез аћлыйсыздыр, кайда да 
татарларныћ бергђлђп ќыелуы, активлашуы тњрђ абзыйлар-
га тынгы бирми, эчлђрен пошыра). Ђмма Ђнвђр Гђрђй улы 
бирешђ торганнардан булмый: ул гадел, туры сњзле, баш-
лаганын ќиренђ ќиткерђ. Киртђ-каршылыкларны ќићђ-
ќићђ, башлаган эшен кыю џђм њќђтлек белђн даими дђвам 
итђ, коллективы белђн яћадан-яћа њрлђр яулый. Лђкин адђм 
баласы тимер тњгел. Шулай кеше хђле, дљнья гаме белђн 
янып-кљеп, њзен аямыйча эшлђњ њзенекен итђ – 63 яшен-
дђ, эш урынында, яшь егетлђр џђм кызлар арасында (соћгы 
юлга озатырга баргач њзем белештем, ул кљнне дђ чираттагы 
чарасына 800 гђ якын билет сатылган булган) аныћ йљрђге 
кинђт тибњдђн туктый. Театр бинасыннан аны соћгы юлга 
озатырга мећлђгђн миллђттђшлђр килгђн иде.

Татар миллђте џђм минем хакка кылган игелеклђре 
љчен абыема мећ рђхмђтлђр яусын, аныћ турындагы бу 
сњзлђрем, истђлеклђрем рухына изге дога булып иреш-
сен. Амин. Шулай ук аныћ тыйнак, ягымлы, ярдђмчел 
тормыш иптђше Земфира апага (ул ќићгђм генђ тњгел, 
остазым да ђле, «чњмђлђ» прическаларны ясарга мића ул 
љйрђтте) џђм балаларына зур рђхмђтле џђм хљрмђтлемен.

***
Сђхнђ осталары турында сњзне тљгђллђгђндђ, шуны 

искђртђсе килђ: Бђзђкђ мђктђбендђ укучыларны сњз сђн-

Чилђбе каласы. Чираттагы концерт 
вакыты. 1980 ел
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гате буенча сђхнђгђ ђзерлђњ элек-электђн њк бик кљчле 
булды. Шућадыр, без телђсђ нинди залларда, аудитория- 
лђрдђ дђ югалып калмыйча, уй-фикерлђребезне нык, 
ышанычлы, тљгђл, йљрђккђ њтеп керешле итеп сљйли, 
тыћлаучыга ќиткерђ белдек. Сњз осталары Шђргыя апа 
Ибђтуллина, Наќия апа Ќамалетдинова, Мђњлидђ апа 
Исмђгыйлова, Сђлахи Таќиев, Мљхђмђтнур Сабитовлар 
сљйлђгђндђ онытылып тыћлыйсыћ, књћелећдђ рђхђтлек 
тоясыћ. Аларныћ кљчле, ачык, аџђћле тавышлары сине 
дулкынландыра, ђсђрлђндерђ, ќанда тойгылы кичереш-
лђр уята. Ђ бит матур, сђнгатьле уку оеткысын безнећ 
књћеллђргђ гап-гади кешелђр: шул ук тђрбияче Зиннђтул-
лина Минямал апа, пионервожатый Ђдия апа, башлангыч 
џђм татар, рус теле укытучылары салган. Аларга рђхмђт 
дими, нђрсђ диясећ!

Рђссам кулында – бар ќиџан...
Сђнгать кешелђре турында сњз алгач, аныћ турында 

сљйлђми, исемен атамый китњ мљмкин булмаган авылда-
шыбыз бар. Бигрђклђр дђ хисле, табигатькђ, аныћ матур-
лыгына, хозурлыгына мљкиббђн киткђн зат – ул ќирле 
рђссамыбыз Фђрахетдин Хуќиђхмђтов. Бђзђкђ мђктђбен-
дђ белем ала, кечкенђдђн њк рђсем ясарга џђвђс була. Тљр-
ле стена газеталары, белдерњлђр язуда, “яшен”нђр чыгару-
да укытучыларыныћ ућ кулы була ул. Фђрахи абый њзенђ 
буяулар, тљслђр танырга љйрђткђн, рђсем ясау серлђренђ 
тљшендергђн, шул еракта калган елларда ук сђлђтле шђ-
кертенђ сђнгать дљньясына дљрес юл сайлауда маяк кебек 
њрнђк булган искитмђле оста, матур ясаучы рђсем укы-
тучысы Кђшбиев Тимерхан абыйсын ђле бњген дђ ќылы 
џђм рђхмђтле хислђр белђн искђ ала.

Рђсем ясауда Фђрахи абыйныћ яраткан “почмагы” 
– табигать, пейзаж. Аныћ шушы темага багышланган 
картиналарын карап туя алмыйсыћ. Чљнки йљрђкне ђсир 
итђрдђй, гади сњзлђр белђн генђ аћлатып булмастай илаџи 
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гњзђллек бљркелђ алардан. Куе урманына кереп югаласыћ, 
чђчђкле-књбђлђкле аланнарында тђгђри-йљгерђсећ, њзлђ-
ре књзгђ књренмђгђн, ђмма, џичшиксез, синећ баш очыћда 
гына љздереп сайраучы кошларын онытылып тыћлыйсыћ 
кебек тоелган хиссият књћелне билђп ала.

Рђсссамныћ табигатьне, ќиџанны ярату белђн тулы 
књћеле џђм оста куллары аша иќат ителгђн шушындый 
сихри манзарасын, табигатькђ мђдхиясен књреп књзлђр 
соклана, књћеллђр хушлана, ќан рђхђтлек кичерђ, џђр 
књзђнђк лђззђт тоя.

Фђрахи абый иќат ќимешлђре белђн кешелђрне сљен-
дерђ, аларга шатлык љлђшђ. Аныћ рђсемнђре мђктђп залла-
рын, кибет, колхоз ашханђсе стеналарын бизи. Картиналарын 
дуслары џђм туганнарыныћ гомер бђйрђмнђренђ бњлђк итђ.

2009 елныћ ќђендђ Алабугада уздырылган Бљтенрусия 
Спас ярминкђсендђ картиналарыныћ књргђзмђсен оештыра 
џђм бик књп табигать сљючелђрнећ књћеленђ хуш килђ.

Менђ инде ул 83 ел Ходай биргђн сђлђте белђн яши, су-
лый, яраткан џљнђреннђн бер генђ кљн дђ аерылмыйча, бђхет-
ле, сљенечле гомер сђгатьлђрен кичђ. Хатыны Шђргыя апа 
белђн љч бала њстерделђр. Афђрин, мљхтђрђм рђссам. Бђхет-
ле-бђрђкђтле, сау-сђламђт яшђњ насыйп булсын  Сезгђ!

Фђрахи абыйныћ картиналар књргђзмђсе. 1994 ел
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Укытучы књршелђр
Бђзђкђ мђктђбе каршында оештырылган башлан-

гычларныћ куст берлђшмђсенђ кергђн Сђйтђк џђм ике 
Тђкђш авылы укытучылары турында язмый калдыру 
яхшы гамђл булмас. Чљнки бу кечкенђ авыллардан гомер-
гомергђ безнећ мђктђпкђ укучылар 5 нче сыйныфка ук 
укырга килделђр. Соћнан, 1977 елдан, Чљмђн буе авылла-
ры балалары Песђй мђктђбенђ йљреп укый башлагач та, 
Сђйтђк, Тђкђшнекелђр бездђ укыдылар. Бњген дђ бу шу-
лай.

Сђйтђк мђктђбе 1970 елга кадђр сигезьеллык була. 
Ђмма 1970 елныћ кышында ут чыгып, мђктђп янып бетђ, 
100 дђн артык бала Бђзђкђгђ килеп укырга мђќбњр була. 
Менђ шушы фаќигагђ кадђр Сђйтђк мђктђбендђ гади, 
тыйнак, бик тырыш укытучылар эшлђделђр. Бертуган 
Михаил џђм аныћ хатыны Фёкла Орлова, Вениамин Ор-
лов, Матрена џђм Исмђгыйль Мортазиннар гомерлђрен 
шушы авыл балаларына белем џђм тђрбия бирњгђ багыш-
ладылар.

Матрена џђм Исмђгыйль Мортазиннарга аерым тук-
таласым килђ.

Исмђгыйль абый 1915 елгы, ту-
мышы белђн Кукмара районыныћ 
Мђмђшир авылыннан. Бљек Ватан 
сугышында катнаша, офицер була. 
Тоткынлык газапларыныћ ачы-
сын татырга да туры килђ њзенђ. 
Сугышка кадђр Алабуга педучили-
щесында укый. Матрена апа белђн 
танышып гаилђ коралар, икесе дђ 
Сђйтђк башлангыч мђктђбендђ 
укыталар.

Матрена апа 1919 елда Бондюг 
районыныћ Максимково авылын-
да туа. Авылдагы башлангыч мђк-

тђпне бетергђч, Бондюг ќидееллык мђктђбендђ укый. 
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1937 елда Алабуга педучилищесы-
на керђ. 1938 елда туган авылында 
башлангыч классларда укытучы 
булып эшли башлый (укуын чит-
тђн торып дђвам итђ).

Сугыш елларында авылда ком-
сомол оешмасын ќитђкли. Ком-
сомоллар танк, самолет тљзњ љчен 
акча, сугышчылар љчен ќылы ки-
емнђр ќыеп тапшыралар, фронтка 
посылкалар ќибђрђлђр.

Мљгаллимђ истђлеклђреннђн: 
“Мин ул елларда тљшкђ кадђр мђк-
тђптђ укыттым, кљннећ икенче яртысында колхоз кырын-
да балалар белђн башак ќыйдык, атларга печђн ђзерлђдек. 
Тљнлђ комсомоллар белђн кибђн куйдык, ашлык чистарт-
тык, борчак суктык. Авыр да, књћелле дђ иде. Беркайчан 
да тљшенкелеккђ бирелмђдек”.

1948 елда читтђн торып Алабуга педагогия инсти-
тутын тђмамлый. Гомеренећ 40 елын балалар укытуга 
багышлый. Тырыш хезмђте љчен 1969 елда РСФСР Мђ-
гариф министрлыгыныћ “Халык мђгарифе отличнигы” 
билгесе белђн бњлђклђнђ.

Шулай итеп, Матрена апа белђн Исмђгыйль абый, бер-
берсеннђн бер генђ кљнгђ дђ аерылмыйча, гомер юлла-
рын пар књгђрченнђр кебек гљрлђшеп, матур итеп њтђлђр. 
Бары њлем генђ беразга аера аларны: башта Исмђгыйль 
абый вафат була, аннары – Матрена апа. Исмђгыйль абый, 
мљселман кешесе буларак, њзен мљселман кануннары 
кушканча књмђргђ куша. Ђмма Бђзђкђдђ тњгел, ђ хђлђле 
белђн гомер кичергђн керђшен Сђйтђк авылында. “Ќир 
барыбыз љчен дђ бер”, – ди ул. Каберлђре дђ янђшђ, ике-
сенећ дђ укучысы булган Мария Тараканова кабере генђ 
аерып тора њзлђрен.

Урыннарыгыз ќђннђттђ булсын, кадерле Укытучылар.
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Укытучы Тимеркђевлђр династиясе

Татар Тђкђше мђктђбе турында сљйлђгђндђ, укытучы 
Тимеркђевлђр династиясе књз алдына килеп баса. Бу гаи-
лђдђн дњрт укытучы чыккан.

Гаилђ башлыгы 
Рифкать Тимеркђев 
1937 елда колхозчы 
гаилђсендђ туа. 1946 
елда Тђкђш башлан-
гыч мђктђбенђ укыр-
га керђ. 1956 елда 
Бђзђкђдђ урта мђк-
тђпне тљгђлли. Берара 
клубта мљдир булып 
эшли. Аннары армия 
сафларына алына, Тын 
океан флотында моряк 

булып хезмђт итђ. Корабль экипажы белђн Индонезиядђ 
булалар, экваторны кичђлђр.

Хезмђтен тутырып кайткач, Алабуга пединституты-
ныћ педагогия факультетын бетерђ (ул вакытларда шун-
дый дњрт еллык факультет була). Тђкђш мђктђбенђ ди-
ректор итеп билгелђнђ, бераздан аны Сђйтђк мђктђбенђ 
укытучы итеп алалар, чљнки ул мђктђп сигезьеллыкка ђй-
лђнђ, укытучылар кирђк була. Кљн саен њз авылыннан ки-
леп-китеп, тљрле фђннђр укыта, ныклы белем џђм тђртип 
булдыру љчен зур тырышлык куя.

Сђйтђк мђктђбе беткђннђн соћ, Бђзђкђдђ эшли баш-
лый. Биредђ тарих, ќђмгыять белеме, физкультура дђрес-
лђрен укыта. Ќир кибњгђ велосипедта, кышын чаћгыда 
йљреп эшли.

Рифкать абый бик тђ ачык, тиз аралашучан, ярдђмчел 
кеше булды. Аныћ књћеле якты, эчкерсез иде. Њзенђ нин-
ди эш тапшырсалар, шуны намус белђн тырышып башкар-
ды, ниндидер љстенлеклђр эзлђмђде, ућай мљмкинлеклђр 

Флњрђ џђм Рифкать 
Тимеркђевлђр. 1962 ел
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дауламады. Физкультура укытучысы буларак, укучыларны 
бик еш район ярышларына алып барды. Башта Тђкђштђн 
Бђзђкђгђ тљшђ, аннары балалар белђн Менделеевскига 
китђлђр. Кљнозын ярыш-узышларда йљреп, шђкертлђрен 
кире Бђзђкђгђ алып кайта, аннары гына, инде кич ќит-
кђндђ, авылына юл ала. Ничђ еллар шулай йљреп эшлђде: 

авырыксынмады, беркемгђ, бер эшкђ каршы килмђде.
Тормыш иптђше Флњрђ апа белђн љч бала тђрбиялђп 

њстерделђр. Беренче уллары авыру, њзлђре кљне-тљне мђк-
тђп тормышы белђн мђшгуль булсалар да, баланы беркая 
да илтеп тапшырмадылар, инвалид улларын чиратлап ка-
радылар, тђрбия кылдылар. Кызларында џђм икенче ул-
ларында инсафлылык, тђртип, тырышлык кебек сыйфат-
лар тђрбиялђделђр.

1983 елда явыз њлем Рифкать абыйны арабыздан мђћ-
гелеккђ алып китте.

Тыныч йоклагыз, кадерле Укытучы.

Рифкать Тимеркђев џђм аныћ укучылары. 1978 ел
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Сђлђтле укытучы
Татар Тђкђше мђктђбендђ озак еллар мљгаллимђ Зђй-

тњнђ Галиева эшлђгђннђн соћ, аћа алмашка укучысы 
Флњрђ Тимеркђева килђ.

Флњрђ Хљснетдин кызы 1939 
елда шушы авылда туа. Укытучы 
булу телђге аны 1963 елда Алабуга-
га ђзерлек курсларына алып килђ. 
Бер ел анда белем алганнан соћ, 
туган мђктђбендђ укыта башлый. 
Читтђн торып институтныћ педаго-
гия факультетын тђмамлый. Њзенећ 
укучыларын белемле, тђртипле итњ 
љчен ифрат дђрђќђдђ тырыша, ба-
лалар белђн књп эшли. Дљрес џђм 
матур язу књнекмђлђрен булдыруга аеруча зур тырышлык 
куя. Тиз џђм сђнгатьле итеп укысыннанр љчен, џђрберсен 
дђреслђрдђн соћ чакырып, љстђмђ эшли. Клубта џђрбер бђй-
рђмдђ концертлар куялар (ђ бит 5 бала белђн куясыћмы, 25 
бала белђнме – анысын уйлаучы юк, концерт кына булсын). 
Флњрђ апа 30 ел яратып сайлаган џљнђренђ тугрылыклы 
булып калды. Озак еллар эшлђњ дђверендђ ул авыл халкы 
арасында зур хљрмђт казанды, ќђмђгать эшлђрендђ актив 

Тђкђш авылы балалары укытучылары Флњрђ апалары џђм 
практикантлар янында
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катнашты: фикерлђњ сђлђте кљчле бу ханым бик оста итеп 
шигырьлђр язды, кызыклы мђкалђлђре район газетасында 
еш басылды, њз нђселе, авылы тарихы белђн кызыксынды. 
Кыскасы, ул бик сђлђтле укытучы булды.

Флњрђ апаныћ укучылары арасында горурланып искђ 
ала торганнары бик књп, алар тормышта њз урыннарын тап-
тылар. Мђсђлђн: Гыйльфанов Мљнђвир – Казан универси-
тетын бик яхшыга тђмамлады, бертуган Кашафетдиновлар: 
Люция, Илгиз, Лђйсђн – шђхси эшмђкђрлђр. Кызы Тимеркђе-
ва Румия – укытучы, Песђй мђктђбендђ эшли. Ул да Бђзђкђ 
мђктђбен тђмамлады. Кљчле, тљпле белемле, бик тђртипле, 
инсафлы џђм мактаулы укытучыларныћ берсе. Ђнисе кебек 
шигърияткђ гашыйк. Улы Рунар шулай ук Алабуга педин-
ститутын бетерде, Тђкђштђ, аннары берара Ык Тамагында 
укытты. Лђкин аз укучылы мђктђплђрне кыскарту, ябу шау-
кымы нђтиќђсендђ, џљнђрен њзгђртергђ мђќбњр булды.

Флњрђ апа 1994 елдан лаеклы ялда. Намуслы хезмђтегез, 
мђгариф системасына биргђн кљчегез, сђлђтегез љчен зур рђх-
мђт, Флњрђ апа! Саулык-сђламђтлек, бђрђкђтле гомер сезгђ!

Мари Тђкђше остазы
Мари Тђкђше – бер урамлы кеч-

кенђ генђ авыл. Исеменнђн књргђн-
чђ, анда марилар яши. Авыл таби-
гатьнећ бик матур ќиренђ, урман 
буена урнашкан.

Шушы кечкенђ авылда, кечкенђ 
генђ мђктђптђ књп еллар дђвамын-
да олы йљрђкле, кић књћелле остаз 
– Бљек Ватан сугышы ветераны 
Шамил ага Шђймђрдђнов укыт-
ты, балаларга аћ-белем нурларын 
сипте. Ул укыткан балалар алга 
таба Бђзђкђдђ урта белем алдылар. 
Алар љч телдђ: мари, татар, рус Ветеран Ќићњ бђйрђмендђ
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теллђрендђ иркен сљйлђштелђр, немец телен њзлђштер-
делђр, њзлђрен безнећ мђктђптђ дђ тырыш, тђртипле итеп 
књрсђттелђр.

Шамил ага авыл тормышында да актив катнашты, 
авылларында ветераннар советы рђисе булды, Ватан 
сугышында џђлак булганнарга обелиск булдыруга иреш-
те. Булдыклы, оста умартачы да иде њзе.

1993 елда укытучы Шамил ага вафат булды. Тыныч 
йоклагыз, ветеран Укытучы!

Чљмђн буе укытучылары
1950-60 елларда Бђзђкђ мђктђбендђ, инде ђйтеп узганча, 

књрше-тирђ унбер авылдан балалар укый иде. Аларга 8 нче 
сыйныфка кадђр њз мђктђплђрендђ њз авыл укытучылары бе-
лем бирђ, тђрбия кыла, укучылары башка мђктђптђ дђ беренче 
туган мђктђбенећ йљзенђ кызыллык китермичђ, яхшы укысын-
нар, тђртипле булсыннар љчен тырышлык џђм кљч куялар.

Чыннан да, бу укучылар арасында бик яхшы, тырыш, 
актив балалар байтак була иде. Алар яћа коллективка, зур 
мђктђпкђ килгђч, шушы авыл балалары белђн уртак тел 
табып, аралашып, дустанђ булып укыйлар, укытучылар-
ны да бик тиз яратып љлгерђлђр. Ђмма тљрле авыллардан 
килгђн укучылар њзлђренећ яраткан укытучыларын да 
онытмыйлар, алар турында џђрдаим ќылы хислђр, матур 
сњзлђр белђн сљйлђп, мактап торалар.

Чит мђктђпкђ килгђн укучыларга баштарак кыенга 
туры килђ, билгеле. Соћыннан бар да ќайлана, рђтлђнђ. 
Менђ шул турыда сљйлђњче бер кызыклы истђлекне сез-
гђ дђ ќиткерим ђле. Бу турыда Бђзђкђ мђктђбен бетерњгђ 
42 ел узганнан соћ очрашу бђйрђмендђ турайлы Наил 
Нигъмђтќанов сљйлђгђн иде.

– 7 нче сыйныфны бетергђч, Бђзђкђгђ укырга килдек. Яћа 
мђктђп, барысы да чит-ятлар. Дњрт Турай малае кљч-хђл белђн 
љч дђреснећ бетњен кљтеп алдык та, калганнарыннан качтык, 
кызлар калдылар. Юл ућай кибеттђн “Казбек” папиросы ал-
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дык, аны юлдан читкђрђк кереп утырып тарттык, дљресрђге, 
тончыктык, ютђллђп ќђфаландык. Юк, “Казбек” та ќићелђй-
тђ алмады безнећ хђлне. Чит мђктђптђ укыйсы килми, бетте-
китте. Берничђ мђртђбђ шулай калулар, мђктђпкђ барабыз дип 
китеп, кљнозын Чомартауда, посадкада ятуларныћ нђтиќђсе 
безнећ файдага булмады: Бђзђкђдђн укытучылар килеп тђ ќит-
телђр. И-и-и, “пешерде” соћ шул вакытны ђни њземне.

Эленке-салынкы булса да, тагын йљри башладык мђк-
тђпкђ. Ул арада басуга бђрђћге алырга чыктык. Класс-
ташлар белђн дђ, укытучы абый-апалар белђн дђ якына-
еп, дуслашып киттек, бу дуслыкны гомер буе сакладык.

Њзебез дђ сизми калдык, тиздђн Бђзђкђ мђктђбе безнећ 
љчен икенче туган йортыбызга ђйлђнде. Шушы мђктђптђн 
кулыбызга љлгергђнлек аттестаты алып, зур тормыш юлына 
чыктык. Хљрмђтле укытучыларыбыз хђер-фатихасы белђн 
дљрес юлны таптык, кирђкле џљнђрлђрне сайладык, ялгыш- 
мадык. Ђгђр узган гомерне кире кайтарып булса, мин ике 
дђ уйламыйча, иренмичђ, џич тђ њкенмичђ Бђзђкђ белђн 
Турай арасын кљн саен тагын 10 ел њтђр идем.

– Чиксез рђхмђтлђрем сезгђ, кадерле укытучыларыбыз, 
– дип сњзен тљгђллђгђн иде Турай фермер хуќалыгы рђисе.

Мђктђбебез укытучылары турында менђ шундый хис-
ле-тђэсирле истђлек-хатирђ...

Нђкъ шушы урында књрше авыл укытучыларыныћ 
исемнђрен атап, аларга хљрмђт хислђрен ќиткерњ урын-
лы булыр дип уйлыйм, чљнки алар Бђзђкђ мђктђбенђ 
дистђлђгђн еллар дђвамында тырыш, тыйнак, инсафлы 
укучылар ќибђреп тордылар.

Менђ ул мљгаллимнђр:
Турайдан: Ђхмђров Миргалим, Гайшђ Сђгъдиева, Нур-

галиев Муса, Ќђмилђ џђм Искђндђр Галиевлар, Кђримул-
лина Розалия (кызы Раилђ дђ инде менђ 14 ел Турайдан 
кљн дђ килеп, Бђзђкђ мђктђбендђ инглиз теле укыта).

Соћрак алар сафына Бђзђкђ мђктђбен бетергђн Турай 
кызы Рђњфђ Галиева кушыла. Гомере буе туган авылында 
татар теле џђм ђдђбиятын укытты. Татар теленећ бљтен 
нечкђлеклђрен белгђн, кљчле укучылар чыгарган, бала-
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ларда туган телгђ мђхђббђт орлыкларын мул љлђшкђн 
мљгаллимђ “Татарстанныћ атказанган укытучысы” дигђн 
мактаулы исемгђ лаек булды, районыбызда ић алдынгы 
тел укытучысы булды.

Шулай ук бу мђктђптђ Тљхвђтова Вђсыйга, Гыйбаева 
Вђсилђ, Галиева Мђњлидђ укытты. Турай укытучылары 
балаларга ныклы, тљпле белем бирделђр. Афђрин!

Песђйдђн: Шђрифуллин Нурулла, Камалова Мђџњбђ, 
Ризалетдинов Нђгыйм, Ибђтуллин Гали, Ђхмђтќанов 
Ђхмђтхан, Тђскирђ џђм Камил Галиевлар, ирле-хатынлы 
Минрахманов Фаикъ џђм Мђрдетќђ Арсланова, Нђќмет-
динов Рђфис, Венера џђм Сђетќан Ђхмђтгђрђевлар (бер-
ара Бђзђкђдђ укыталар, Сђетќан абый директор була), 
Нурания џђм Фердинант Сабирќановлар, Хђмидуллина 
Гљлнура џђм башкалар. Мин укыткан Наил Тимербаев, 
Ђлфия џђм Ринат Ќиџангђрђевлар њзлђрен тырыш, ини-
циативалы итеп таныттылар, исемнђре район мђгарифе 
даирђсендђ гел макталып телгђ алына.

Татар Сарсазыннан: Тарханов Мирза абый,  Мићнђх-
мђтова Наилђ, Ђлмђтова Рђхилђ (љчесе дђ берара Бђзђкђдђ 
укытканнар), Тукайдан: Идиатуллина Сљгъдђ џђм башкалар.

Санап киткђн бу педагогларныћ укучылары 3-4 ел дђ-
вамында Бђзђкђгђ йљреп белем алдылар. Алар арасыннан 
шулай ук танылган шђхеслђр, књплђгђн мактаулы кешелђр 
чыкты. Алда санап њтелгђннђргђ тагын да љстђп ђйтергђ 
була: Турай тургае Ясђви Садыйков, 30 елга якын балалар 
бакчасы мљдире булып эшлђгђн сыйныфташым, дустым 
Нурания Садыйкова, Шакирова Сђлимђ, милиция хезмђт-
кђре Нигъмђтќанова, Миннђхмђтова Хаќия, Мљхђммђт-
галиева Гљлия. Ђтђс, Песђй, Сарсаздан да хљрмђтле џђм 
танылган кешелђр байтак чыкты.

Илџамланып эшлђвегез, тњзем-сабыр, бала ќанлы бу-
луыгыз, гомер сукмакларыгызны мђктђп юллары белђн 
бђйлђп, шул юллардан лаеклы џђм мактаулы њткђнегез 
љчен рђхмђт сезгђ, Чљмђн буеныћ хљрмђтле укытучылары!



À
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Вуз еллары
(1966-1971)
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Институт
Вуз еллары – тормыш юлларыма
Мђрќђн сипкђн яшьлек елларым!
Ќитен чђчле ќитмеш яшемдђ дђ
Сагынып сезне, янып ќырлармын.

Алабуга дђњлђт педагогия институты – минем икен-
че белем алган йортым. Бђзђкђ урта мђктђбен тљгђллђгђн 
елныћ кљзендђ њк мин шушы уку йортына керњ имтихан-
нарын тапшырдым.

И н с т и т у т -
та укыган еллар 
– яшьлегемнећ 
кабатланмас гњзђл 
чоры. Љр-яћа укы-
тучылар, љр-яћа 
дуслар, исђпсез-
хисапсыз лекция-
лђр, бераз шњр-
лђтђ торган, ђмма 
кызыклы семи-
нарлар, шђџђрчђ 

яшђњ рђвеше – болар барысы да шул елларныћ хђтердђн 
мђћге ќуелмас хатирђлђре, гомеремнећ ић књћелле, ис-
тђлеклђргђ ић бай бер љлеше.

Язмыш мине биредђ дђ искиткеч яхшы кешелђр белђн 
очраштырды. Педагогларыбыз, тљрле гыйльми исем-
дђрђќђлђргђ лаек булган зур кешелђр, безне – авылдан 
килгђн яшьлђрне, гади, мђрхђмђтле, кешелекле булулары 
белђн ђсир иттелђр, без аларга карап сокландык, бераз ку-
рыксак та, њзлђрен яраттык џђм хљрмђт иттек.

Болар купшы сњзлђр тњгел, ђ чыннан да, минем яз-
мышыма (башкаларныкына да булгандыр) бђйле булган 
вакыйгаларга нђтиќђ ясап ђйтелгђн эчкерсез рђхмђт сњзлђ-
ре. Бу сњзлђрне дђлилли торган бер-ике мисалым да бар.

Беренче керњ имтиханыбыз рус теленнђн изложение 
иде. Аны язып чыкканнан соћ, нђтиќђлђрен ике кљн кљтђ-
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се. Шул ике кљндђ алдагы имтиханга ђзерлђнђ торам.
Ниџаять, билгелђр књрсђтелгђн исемлекне чыгарып 

элделђр. Тик, ни књрим, минем фамилиям турында – «не-
удовлетворительно» тора. Аяк астымда ќир убылды дип 
торам. Менђ сића мђ! Мин изложениены «2»гђ язганмын 
булып чыга мени? Ничек болай булды соћ ђле бу? Бу бил-
гегђ язуыма књћелем ышанмый да, килешми дђ. «Мин 
«икеле»гђ язарга тиеш тњгел», – дип, кабатлап тик торам 
басып. Тукта, болай зал уртасында катып торудан файда 
юк, ни дђ булса эшлђргђ кирђк. Расписаниега књз тљшер-
дем дђ, љченче этажга чаптым: анда безгђ изложение яз-
дырган укытучылар кайсыдыр группадан имтихан алалар 
икђн. Мин шуларны кљтђргђ булдым.

Менђ бер-бер артлы аудиториядђн берничђ егет-кыз, 
бераздан укытучылар да чыктылар. Мин алар каршысына 
атылып килдем.

– Здравствуйте. Мы 15 августа у вас писали изложение.
Минем белђн укытучыларныћ љлкђнрђк яшьтђгесе 

сљйлђште.
– Ну, раз писали, то и оценку свою, наверное, уже узнала.
– Да, узнала... «двойка».
– Вот как? Ну, а мы тут причем?
– Я не верю, что написала на «двойку»...
– Очень интересно. И на сколько же ты думаешь на-

писала?
– На «четверку», «тройку», но только не на «двой-

ку». Это какая-то ошибка. Пожалуйста, пойдемте, узнаем 
правду.

– Вот какая настойчивая. Правда ей нужна. Коллега, 
пойдемте, что ли, правду искать...

Џђм алар, чынлап та, минем гозеремне тыћлап, кабул 
итњ бњлмђсенђ юнђлделђр. Мин аларга иярдем.

Кабул итњ бњлмђсендђ секретарь кыз њзе генђ нђрсђдер 
язып утыра иде. Љлкђн укытучы аннан безнећ язма эшлђрне 
бирњен сорады, аннары мића њз эшемне табарга кушты.

...Ике табаклык битлђрне укытучылар бер ачтылар, 
бер яптылар, кабат-кабат књздђн кичерделђр.
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– А ведь ее работа, действительно, не на «двойку» вы-
полнена. Объясните, в чем дело?

Кыз бер мђлгђ югалып калды, тик бик тиз њзен кулга 
алып, аћлата башлады.

– Знаете, их тут очень много. Каждый хочет узнать 
свою оценку заранее. То родители приходят, всё спраши-
вают, то кто-то забирает документы. Видимо, я перепута-
ла что-то...

Укытучылар да, мин дђ беразга телсез калгандай бул-
дык. Аннары љлкђн укытучы кызга бик катгый тљстђ бо-
лай диде:

– Из-за вашей оплошности решается судьба человека 
(бњ сњзлђрне мин гомер-бакый онытмадым, балаларга белем 
џђм тђрбия биргђндђ, гел исемдђ тоттым).

Шуннан, кинђт мића таба борылып, беренче мђртђбђ 
саф татар телендђ, боергандай, ђйтеп куйды:

– Ђ син нђрсђ, борыныћны мышкылдатып, катып то-
расыћ? Иртђгђ бит сезнећ икенче имтиханыгыз. Йљгер 
тизрђк љећђ, ђзерлђн яхшылап.

Мин, атылган ук кебек, бњлмђдђн чыгып очтым. Тик 
шундук, укытучыларга рђхмђт ђйтмђвемне абайлап, кире 
борылдым џђм ишекне ачып: «Рђхмђт! Спасибо!» – дип 
кычкырдым. Зал буйлап йљгереп њткђндђ, теге хђерсез 
исемлек янына туктап, «неудовлетворительно» сњзенећ 
«не» љлешен ручкам белђн каралтып, буяп куйдым.

Икенче кљнне рус теле џђм ђдђбиятын телдђн «4»легђ 
бирдем.

Ислђремђ тљшсђ, ђле бњген дђ ис-акылларым китђ. Ни-
чек алар, кљнозын имтихан алып, њзлђре дђ арган-талган 
зур кешелђр, мине, авыл кызын, туктап тыћладылар, бор-
чуымны аћлап, хђлемђ керделђр, миннђн (ђ минем ке-
беклђр књпме анда!) йљз чљермђделђр, «юк!» дип, кырт ки-
сеп кире борып ќибђрмђделђр. Япа-ялгыз башыма тљшкђн 
хаксызлыктан аралап, дљреслекне табарга ярдђм иттелђр, 
кайгымны таратырдай игътибар књрсђттелђр?...

Шундый гамђлгђ ни ђйтђсећ? Рђхмђтлђрнећ ић зур 
рђхмђте булсын аларга!
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...Тарих фђне буенча имтихан кљнебез. Алдагы кљн-
не њк, жирђбђ сикертеп, кемнећ кайчан керђсен бњлешеп 
куйдык. Мића унлап кешедђн соћ гына керђсе, шунлыктан 
ђле квартирамда ђзерлђнеп торам (тору урыным институт 
янында гына). Вакыт ќитђрђк, институтка чаптым, туры-
га, хуќалык ишек алдыннан гына керергђ булдым. Ђ анда, 
нђкъ капка турында, ниндидер бер кечерђк кенђ йортны сњ-
теп ташлаганнар. Мин тиз генђ бњрђнђ-такталар љстеннђн 
сикерђ-баса чыгып барганда, менђ бђла! Бер такта љстендђ 
чыгып торган кадакка китереп тђ басканмын. «Ай!» дип, 
кычкырып, аякны књтђрсђм, гади дђфтђр калынлыгындагы 
гына табанлы чњђгемне џђм аякны тишеп кергђн кадакта 
такта асылынып тора! Я, Аллам, нђрсђ инде бу! Аккан кан-
га карап, њзећне кызганып торып булмый: тиз генђ тактаны 
алып ташладым да, титаклый-титаклый институтка кереп 
киттем. Чынлап та, миннђн алдагылар инде кереп утырган-
нар, бер 5 минуттан мин дђ кердем.

Исђнлђшеп, љстђл янына билет алырга юнђлдем. Ак-
саклап килњемне укытучы абый књреп алды.

– Ник аксыйсыћ, кызым, ни булды? (Укытучы татарча 
сљйлђште)

Мин хђлне аћлатып бирдем.
– Тукта, син билет алып торма. Хђзер чык та, тиз генђ 

безнећ медпунктка тљшеп, аягыћны бђйлђт.
– Ђ имтихан?..
– Имтихан качмас, ђ менђ синећ аяк белђн тагын да 

начаррак хђл – заражение китђргђ мљмкин. Бар, бар, бђй-
лђт тизрђк, соћнан керерсећ.

Шулай итеп, мин кире чыгып китђргђ мђќбњр булдым. 
Яралы аякны тиз генђ бђйлђтеп чыктым, имтиханымны 
да «бишле»гђ бирдем.

Мића карата игътибарлы булган укытучы соћнан без-
гђ тарих фђненнђн керде. Ул – Ђсгать абый Насыйбуллин 
булып чыкты. Њзе алыптай зур гђњдђле, кояштай ялтырап 
торган пелђш башлы, књк књкрђгђндђй кљчле тавышлы 
бу мљгаллим минем шђхси борчуыма битараф булмыйча, 
хђлемђ керде, ярдђм књрсђтте. Башым ярылса да, мића 
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мондый хђстђрлекне њз ђнием дђ књрсђтмђс иде, биллђџи. 
«Ут капмагандыр бит, нђрсђ дип чаптыћ шулкадђр?» – 
дияр иде дђ, бетерер иде.

Рђхмђт Ђсгать абыйга! Бњгенге кљндђ вафат булган 
кадерле мљгаллимемнећ рухы шат булсын!

Шушындый Олы да, Гади дђ, Гали дђ укытучылары-
бызга, инде књп еллар узгач булса да, рђхмђт сњзлђремне 
ќиткерђсем, ишеттерђсем килђ.

Легендар укытучы Маџинур апа Фђйзуллина (Муса Ќђ-
лилне књреп белгђн, аныћ белђн бергђ Мђскђњдђ эшлђгђн, 
язучы Габдрахман Ђпсђлђмовны укыткан), аныћ кызы 
Ария Хђбиб кызы Вђлиева, язучы-укытучы Эдуард абый 
Касыймов, Галина Николаевна џђм Николай Демьянович 
Григорьевлар, Хђлимђ апа Дулалаева, Айзирђк апа Кђри-
мова, Фђридђ Ђхмђр кызы Мурадимова, безне вожатый бу-
лырга ђзерлђњче, пионер эшлђре белђн кызыксындыручы, 
њземђ «огонь-девушка» дип яратып эндђшњче, шђхси тор-
мышымны башлаганда мића ярдђм кулы сузучы яраткан 
укытучым Дамира апа Ягъфђровага аерым Зур Рђхмђтем 
(соћрак, 80 нче елларда, ул мине пединститутка педагогика 
кафедрасына пионер эше юнђлешендђ эшкђ чакырган иде). 
Сания апа Исмђгыйлова, Леонид Шђйсолтанович Арс- 
ланов, Нђиб Наќар улы Лђисов, љч Дан ордены кавалеры, 
сугыш ветераны Рифкать абый Гайнуллин, Луиза Сабир 
кызы џђм Олег Иванович Федотовлар, Леруза џђм Хатыйп 
Хђкимовлар џђм тагын, тагын башкалар. Сез искиткеч џђм 
чын Укытучылар идегез. Булачак укытучыларга белем бир-
гђн Укытучылар. Йљзлђгђн, мећлђгђн шђкертлђрегез џђм 
шђхсђн њзем сезгђ чиксез џђм гомер рђхмђтле!

Студент елларым турында бђян иткђннђн соћ, гоме-
ремнећ шул чорында књћелемне ќылыткан, матди хђлемне 
ќићелђйткђн якын кешем турында ђйтми китђ алмыйм. Бу 
– бертуган апам Рђйсђ. Ул яшьтђн њк башта Пермьдђ, анна-
ры Чилђбедђ яшђде, шунда тљзелештђ эшлђде. Ђни белђн 
мића елына љч-дњрт мђртђбђ посылкалар салды, љс-башым-
ны карады. Кечкенђ генђ студент стипендиясенђ зур ярдђм, 
иш янына куш булды ул књчтђнђч-бњлђклђр. “Ач йљри књр-
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мђ, аша-эч, киемнђрећне рђхђтлђнеп ки, тагын салырмын”, 
– дигђн сњзлђреннђн башым књккђ тия иде. Шушындый 
шђфкатьле, мђрхђмђтле џђм юмарт апам булуына сљенеп 
туя алмый идем (хђзер дђ шулай). Рђйсђ апама мин гоме-
рем буена рђхмђтле џђм бурычлы. Берњк исђн-имин, таза-
сау гына була књрсен, балалары Рафаэль џђм Лилия, онык-
лары књрсђткђн куаныч-игелеклђргђ шатланып, сљенеп, 
озын-озак яшђсен, бђрђкђтле гомер кичерсен.

Тђњге адымнар
Алабуга пединститутын бетергђч, мине эшкђ шушы 

ук районныћ Иске Юраш мђктђбенђ билгелђделђр. Бу 
мђктђп – укытучы хезмђтенђ багышланган биографиям-
нећ юл башы, балалар алдында (инде дипломлы белгеч 
буларак) тђњге дђреслђремне биргђн белем учагы. Биредђ 
мин рус теле џђм ђдђбияты укыттым (шунда, беренче 
елымда язган дђрес планнарым ђле бњген дђ саклана), 
тђрбия эшлђре буенча директор урынбасары вазыйфала-
рын башкардым. Мђктђпне, институтны бергђ тђмамла-
ган авылдаш кызым Сђкинђ Мљхђммђтќанова белђн без-
не яћа коллективта якты йљз џђм ќылы мљнђсђбђт белђн 
каршы алдылар. Коллектив зур, тату. Љлкђн буын мљгал-
лимнђр дђ, яшьлђр дђ безне њз иттелђр, без дђ аларга бик 
тиз иялђштек, дуслаштык.

Мђктђп директоры Дамир Хузиевич (бу мђктђптђ 
укытучыларга русчалатып дђшђлђр иде) тђрбия эшлђрен-
дђ яшьлђргђ таянырга кирђклекне гел искђртеп торды. 
«Кайда яшьлђр – шунда яшьлек, яћалык, ямь», дияргђ 
ярата иде ул.

Бу мђктђп коллективына рђхмђтем џђм хљрмђтем зур, 
чљнки џђркайсы булдыра алган кадђр безгђ ярдђм кулы 
сузарга тырышты: планнар тљзегђндђ дђ, «кыен» балалар 
белђн ничек эшлђргђ, ата-аналар ќыелышын ни рђвешле 
уздырырга, документацияне ничек тутырырга – боларныћ 
барысына да укытучы-коллегалар телђп тљшендерделђр.
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Ђйе, белем бирњ нечкђлеклђренђ тљшенњдђ тђњге 
адымнарны без сездђ ясадык, хљрмђтле юрашлылар. Љл-
кђн буын укытучылары: Роза Садыйковна Мљбђракшина 
– мђктђпнећ тђќрибђле уку-укыту завучы. Ипле, итђгать-
ле бу ханым беркайчан да кинђттђн генђ «Хђзер синећ 
дђресећђ керђм» – дип, љнећне алмас, киресенчђ, ќомга 
кљннђн њк: «Килђсе атнада шундый-шундый фђн тикше-
релђчђк» – дип, белдерњ язып куяр. Тыныч кына дђре-
сећђ анализ ясар, йомшак итеп кенђ тђкъдимнђрен ђйтер. 
Мђгънђле, тактлы, зыялы, чын педагог-завуч нђкъ менђ 
шундый булырга тиеш дип уйлыйм. Рђхмђт сезгђ.

Дмитрий Григорьевич Тарасов – Бљек Ватан сугышы 
ветераны, бер кулын фронтта љздергђн инвалид булуга ка-
рамастан, сыћар кул белђн тактада бик матур џђм тиз яза, 
балаларга математика серлђрен тљшендерђ иде. Афђрин, 
ветеран укытучы!

Гаилђ династиялђреннђн: Кадрия апа (башлангычта 
укытты) џђм Мирза абый Вђлиевлар (тарих, география 
укытучысы, директор да булган); Рђйсђ апа (татар теле) 
џђм Вагыйз абый (хезмђт фђне) Сђлимовлар, Тимерхан 
абый (сугыш ветераны, тарих) џђм Рђвилђ апа (рус теле), 

Иске Юраш мђктђбе коллективы. 1971 ел
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Римма апа (татар теле) џђм Марсель Тимергалиевлар (та-
рих) укыттылар. Лина апа Ђхмђтова (интернат тђрбиячесе, 
кызлары Алсу џђм Ђлфия берничђ ел Бђзђкђ мђктђбендђ 
укыттылар), Фђйрњзђ апа (химия), тагын бер Фђйрњзђ апа 
(аш пешерњче), квартирабыз хуќасы Гайшђкђй апа – сез-
не дђ онытмыйм мин. Сез безгђ, яшьлђргђ, яхшы њрнђк, 
якты љлге булып тордыгыз. Чиксез рђхмђтлђрем сезгђ.

Яшьлђрдђн: Абалач кызы Наилђ Муллахмђтова (матема-
тика) – минем тормышымда зур ярдђм, игелек эшлђгђн, го-
меремне саклап калган кеше. Минем сђламђтлегемђ янаган 
кљчле авыруны берничек тђ чигендереп булмаган бер мђлдђ, 
ул, ике дђ уйламыйча, њз иминлеген куркыныч астына куеп, 
мића ярдђм кулы сузды, савыгырга ќирлек, мљмкинлек бир-
де. Рђхмђт, рђхмђт, тагын бер кат рђхмђт, Наилђ!

Ђнђс Юнысов (физика), књрше Морт авылы кыз-
лары Фђџимђ џђм Ђминђ (рус теле), Сђкинђ (рус теле), 
Хђлимђ (башлангыч), Мђрьям (физкультура), Аркадий, 
Михаил Камашев, Фђгыйлђ Зарипова (ќыр-музыка укы-
тучысы, мђктђпнећ 
тђрбия чараларын, 
концерт-кичђлђрен 
аныћ баянда сыз-
дырып уйнавыннан 
башка књз алдына ки-
тереп тђ булмый иде) 
– џђммђбез мђктђптђ, 
авыл халкы алдында, 
књрше авылларда ду 
китереп концертлар 
куйдык, тљрле те-
матик кичђлђр оеш-
тырдык – яшь идек, 
матурлар, кљчле, тђвђккђл, књтђренке рухлылар. Сезнећ 
белђн эшлђњ, яшђњ, яшьлегебез таћнарын бергђлђп атты-
ру дљнья рђхђте булган икђн. Якты, кадерле хатирђлђр-
гђ уралган елмаюлы рђхмђтем еллар аша сезлђргђ барып 
ирешсен, яшьлек дусларым, хезмђттђшлђрем!

Мђктђпнећ чыршы бђйрђмендђ. 
сулдан беренче: Зарипова Фђгыйлђ, 

љченче – Вђлиева Вђсилђ
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Ђни мђктђбе
Баланыћ тђртипле, акыллы, игелекле булуы – џђрбер 

ата-ана љчен олы шатлык, зур сљенеч. Џђркем њз баласы-
ныћ сау-сђламђт, инсафлы, тђњфыйклы булып њсњен тели, 
килђчђктђ њзенђ џђм кешелђргђ карата шђфкатьле-миџер-
банлы, ярдђмчел џђм хљрмђтле булуына љмет итђ.

Дљньяны, тормышны танып белергђ ярдђм иткђн, 
укырга-язарга љйрђткђн укытучыларым турында бђян ит-
кђннђн соћ, тормышны ачып бирњче, њз њрнђгендђ яшђр-
гђ љйрђтњче, тђрбия кылучы Ђнием турында язмыйча, бер 
сњз дђ ђйтмичђ китњ зур гљнаџ булыр.

Кече яшемдђ ђни мића њзе белгђн берничђ кыска дога 
љйрђтњдђн ары китђ алмады, чљнки њзе дђ грамотасыз 
иде. Аћа 7 яшь булганда, революция башлана. Абыстай-
дан бераз љйрђнгђн гарђпчђ уку-язу књнекмђлђреннђн ки-
риллицага књчергђннђр. Бераздан латин графикасын кер-
ткђннђр. Озакламый аны тагын сђвитчђ уку алыштырган. 
Шулай итеп, берсен башлап, икенчесен ташлап белем би-
реп маташу ђнилђрне надан калдырган. Укымый калган 
кешенећ бик књп кыенлык-каршылыкларга тарыганын 
њзендђ татыган ђни, ничек тђ мине укытырга тырышып, 
гел кабатлый иде: «Мића инде уку элђкмђде. Берњк син 
укырга тырыш, кызым».

Укымаган булуына карамастан, ђни югалып калма-
ган, ул тормыш сабакларына таянган: яхшылардан њрнђк, 
яманнардан гыйбрђт алып, тырышлык џђм њќђтлек белђн 
њз тормышын-язмышын гади, тыйнак џђм матур итеп кора 
алган.

Ире вафатыннан соћ (ђти 46 яшьтђ була), балаларын 
исђн-имин њстерњ, кеше итњ љчен бљтен мљмкинлеклђргђ 
теше-тырнагы белђн ябышкан. Билгеле инде, без дђ читтђ 
калмый идек: ђни безне хуќалыктагы џђр эшкђ, шљгыль-
гђ катнаштыра килде.

Ђни мића ниндидер эш куша калса, џђрчак ић элек: 
«Кызым, эшлђгђнећ кеше љчен булса, љйрђнгђнећ њзећ 
љчен», – дия иде. Ђгђр кушылган эшне, озаграк йоклап ки-
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теп, њз вакытында эшлђп љлгертђ алмасаћ, ђни тагын иплђп 
кенђ искђртеп куя: "Иртђ торсаћ ит пешђ, соћга калсаћ бит 
пешђ". Ђнинећ тагын бер яраткан ђйтеме бар иде: "Белгђн-
не, љйрђнгђнне књтђреп йљрисе юк. Ул бик ќићел була". 
Булдыра аламмы-юкмы, килеп чыгамы, ђллђ бозып куяммы 
– анысы аныћ љчен зур бђла тњгел. Кђрќин њргђндђ, палас 
сукканда яки ипи пешергђндђме – минем катнашуым, љйрђ-
нергђ тырышуым, карап торуым булса да, ягъни хезмђткђ 
љйрђнергђ ђзер булуым – менђ нђрсђ ић мљџиме иде ђнигђ.

Хђзерге заманда модага кереп киткђн "толерантлык" 
дигђн тљшенчђне дђ безнећ ђнилђр инде књптђн белгђннђр 
џђм, тђрбия чарасы буларак, балаларыныћ аћнарына сећ-
дерђ килгђннђр. "Таш белђн атканга, аш белђн ат", "Њзећ-
не зур књрмђ, кешене хур књрмђ", – дигђн гыйбарђлђр шул 
турыда сљйлђми мени.

Ђни еш куллана торган мђкаль-ђйтемнђрнећ эчтђле-
генђ ул вакытта бик тљшенеп њк ќитмђсђм дђ, еллар узгач, 
инде њзем ђни булгач, ныклап тљшендем џђм аларныћ ба-
лаларга тђрбия бирњдђ гап-гади, ђ нинди тирђн мђгънђгђ 
ия булуларын аћладым. Ђни њзенђ хас бер укытучы, остаз 
булган икђн бит. Халык педагогикасына таянып, безгђ, ба-
лаларына, тормыш сабаклары биргђн. Рђхмђт сића, Ђни!

Быел ђниемнећ тууына 100 ел тула. Игелекле, 
мђрхђмђтле мљгаллимнђргђ багышланган бу китап – ић 
тђњге сабак бирњче ђниемнећ дђ якты истђлегенђ нур, ђ 
рухына шатлык љстђсен. Амин!

Калада уку
1960 ел, декабрь. Мин 7 нче сыйныфта укыйм. Абыем 

Ђнвђр армиядђн кайтып тљште (Ул Тын океан флотында 
су асты кљймђсендђ биш ел хезмђт итте, шуннан соћ гына 
демобилизациялђнеп кайтты). Тиздђн абый мине, кирелђ-
неп маташуыма карамастан, њзе белђн Чилђбе каласына 
алып та китте. «Ђйдђ, урысча љйрђнерсећ», – диде. Килеп 
ќиткђч, бер рус карчыгына квартирага урнаштырды. Мин 
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укыйсы мђктђп квартирадан ерак тњгел. Њзе зур, дњрт кат-
лы бу мђктђп 46 нчы номерлы булып, мђктђп каршында 
ук Зоя Космодемьянскаяга џђйкђл куелган, пионер дружи-
насы џђм комсомол оешмасы аныћ исемен йљртђ икђн.

Ярый, хуш. Мђктђпкђ килдек, директор кабинетына 
уздык. Абый хђлне кыскача аћлатты, ђ директор, аны бњл-
дермичђ генђ, минем документларымны, љлгереш табе-
лемне караштырды. Ђ аннары: “А разве она иностранный 
не изучала?” – дип сорап куйды. Абый-мића, ђ мин аћа 
карап, ићнђремне ќыердым...

Ђйе, ул чорда авыл мђктђплђрендђ (џђрхђлдђ бездђ 
шулай иде) чит тел урта сыйныфларда укытылмый, тугы-
зынчыда гына керђ башлый иде. Ђ шђџђрдђ бу фђн 5 нче 
сыйныфтан ук љйрђтелђ икђн.

Директор белђн байтак кына сљйлђшкђннђн соћ, шул 
мђгълњм булды: ике ел ярым (5 тђ, 6 да, ярты ел 7 дђ) чит 
тел укымаган љчен мине 5 нче сыйныфка алачаклар икђн. 
Менђ сића мђ! Утырган урындыгымнан егылып тљшђ яз-
дым. Чыраемныћ “матурлыгын” књрептер инде, директор 
мине тынычландыра башлады. Ђгђр мин 5 нче сыйныф-
ны “икеле”лђрсез бетерсђм, килђсе елда 7 нче сыйныф-
та укыячакмын икђн, ягъни алтынчыны сикертеп њтеп. 
Елап-мышкылдап торуныћ да файдасы тимђде. Сљйлђшњ, 
аћлатулардан соћ соћгы сњз ђйтелде: мин 5 нче сыйныфта 
укырга тиеш, башка юл юк.

Бу шђџђрдђ, мђктђптђ укуым дђверендђ аћымда, књће-
лемдђ бары тик якты, ќылы хислђр генђ уелып калды. 
Биредђ директордан башлап, безгђ кергђн џђр укытучы, 
сыйныфташларым беренче кљннђн њк ярдђм иттелђр, 
мине чит-ят итмичђ, њз-якын књрделђр.

Шулай итеп, мин 5 нче “ж” сыйныфында укый башладым. 
Шаккатмалы хђл: бер бишенчелђр генђ дђ ничђ параллель икђн 
биредђ: 5 “а”, “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “ж”. Шулай булгач, бу мђк-
тђптђ балалар саныныћ књпме икђнен чамалавы авыр тњгел.

Директор абый бишенчелђрдђ тарихтан керђ икђн. 
Беренче кљнне сљйлђшњдђ њк мића њз фђне буенча ярдђм 
тђкъдим итте. Менђ мондыйрак: “Ђгђр дђреслектђ синећ 
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љчен ниндидер авыр, аћлашылмаган сњзлђр, ђйтемнђр оч-
рый икђн, гади карандаш белђн шул сњзлђрнећ асларына 
сызарсыћ. Мин сезгђ керђсе кљнне, дђреслђргђ кадђр бер 
10 минут алдан килеп, кабинетыма керерсећ. Мин аћла-
тырга тырышырмын”. Ђле дђ истђ, астына сызган берен-
че сњзлђрем “трущоба”, “жилище” булдылар. Укытучы 
аларныћ мђгънђсен мића мисаллар аша, охшаш сњзлђр 
белђн бђйлђп тђфсиллђп аћлатты. Шулай бер айдан артык 
вакыт шљгыльлђнде ул минем белђн. Хђзер дђ исем китђ: 
ничек ул, мећнђрчђ бала укыган мђктђп ќитђкчесе, минем 
белђн утырырга вакыт тапкан да, телђк тапкан, авылдан 
килгђн бер татар кызына ярдђм итњне њзенећ бурычы дип 
кабул иткђн. Бњген шулай эшли алырлар иде микђн ди-
ректор булган ђфђнделђр? Ай-џай...

Ђле директор гынамы, безнећ сыйныфта укыткан 
башка укытучылар да нђкъ шулай эшлђделђр. Сыйныф 
ќитђкчесе Галина Николаевна Босенко, гомумђн, баш-
аягы белђн мића бђйле мђшђкатьлђргђ чумды.

Беркљн шулай мине љенђ алып кайтты. Иренећ ак књл-
мђген кискђлђп, мића алъяпкыч, яка џђм манжетлар, њзенећ 
итђгеннђн  форманыћ ќићнђре тиз тишелмђсен љчен ике 
пар ќићсђ текте, кљнозын диярлек минем белђн мђш килде. 
Азактан каяндыр пионер галстугы табып чыгарды да, олы 
улымныкы, диде, аны тиз генђ њтњклђп тђ бирде. “Придется 
носить”, диде, чљнки галстук тагу-такмау мђсьђлђсендђ дђ 
матавык булып алган иде. Нинди дисезме? Болай булды ул.

Авылда вакытта ук мине октябрь аенда, комсомол ту-
ган кљндђ, комсомолга алганнар иде. Ноябрьдђ 14 яшь тула 
чљнки. Биредђ мин комсомол значогымны формама тагып 
килгђч, классташларныћ књзлђре шакмак булды, класс 
ќитђкчемнећ дђ гаќђплђнње чиктђн ашкан иде. Минем 
белђн сљйлђшеп-аћлашканнан соћ, ул мђктђп админис-
трациясе белђн дђ кићђшлђште бугай џђм, соћгы сњз итеп, 
мића галстук бирде. Књћелем белђн моћа ризалашмасам 
да, барыбер галстук тагарга мђќбњр булдым. Ђмма зна-
чогымны еракка алып куймадым, киресенчђ, џаман тагып 
йљрдем. Тик... алъяпкыч канатыныћ эчке ягында.
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Сыйныфташлар белђн дђ дуслык бик тиз урнашты. 
Берничђ кыз мића гуманитар фђннђрдђн (рус ђдђбияты, 
тарих) тексттагы сњзлђр љстенђ басым (ударение) куярга 
булышты. Ђйе, ђйе, нђкъ басым. Чљнки татар баласына 
(башка миллђтлђр љчен дђ шулайдыр ул), минем љчен дђ 
текстны тиз дђ, сђнгатьле дђ укырга тиеш булган рус ђдђ-
биятыннан ић кыены – сњзлђрдђ басымныћ књрсђтелмђ-
ве. Татар балалары љчен чыгарылган дђреслеклђрдђ бит 
(љлкђн сыйныфлардан кала) џђр сњздђ басым куела иде. 
Ђ рус ђдђбиятында ул юк. Менђ шул кимчелек текстны 
укыганда безнећ љчен кыенлыклар тудыра: тљртелђсећ, 
уйлап торасыћ, бер сњзне 2-3 тапкыр кабатлыйсыћ џђм 
– уку тизлегећ кими, син авырдан гына, кљч-хђл белђн 
укыйсыћ кебек килеп чыга. Шушындый хђлдђ, мића яр-
дђм итњче кызлар, тђнђфеслђрдђ сњзлђр љстенђ гади калђм 
белђн басым куеп бирђлђр иде, рђхмђт тљшкерелђре...

Баштарак математикада да буталчык килеп чыкты: 
татарчада вакланма астан љскђ укыла бит, мђсђлђн: 5/7 
(ќидедђн биш), 2/3 (љчтђн ике) дип. Ђ русларда ул кире-
сенчђ: љстђн аска укыла икђн. Менђ шул киреле-кырлы, 
аслы-љслђрне бутапмы-бутадым. Ђмма мића бу авырлык- 
ларны, кыен мђсьђлђ-мисалларны ќићђргђ Таня Бори-
сенко дигђн кыз ярдђм итте (ул да минем кебек каяндыр 
књченеп килгђн хђрбилђр гаилђсеннђн иде). Дђреслђр 
беткђч, тирђ-ягы чђчђк-куакларга књмелгђн џђйкђл янына 
чыгып чњгђлибез дђ, Таня чыбык белђн ќиргђ сыза-сыза, 
мића љй эшлђрен аћлата, тљшендерђ. Аћа да ихтирамым 
зур булды.

Ђ ић якын, эчкерсез, ярдђмчел дустым – Галя Ткачен-
ко (кара, ђллђ монда гел украиннар ќыелган иде микђн 
соћ?) булды. Ић беренче кљнне таныштырганда класс 
ќитђкчебез: “У нас появилась новенькая девочка-татароч-
ка. Она у себя на родине обучалàсь на татарском языке, и 
ей у нас на первых порах будет трудновато. Кто берется 
ей помогать?” – дип ђйтњгђ, беренчелђрдђн булып шушы 
кыз “Я!” – дип, сикереп баскан иде. Шул кљннђн без бергђ 
утыра башладык, нык дуслаштык. Кечерђк кенђ буйлы, 
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ак чырайлы, бик мљлаем, ачык бу кыз мића ниндидер бер 
ќылылык, ихласлык белђн кыен хђллђрдђ ярдђм итђргђ, 
авыр булганда булышырга, белмђгђндђ аћлатырга, ял-
гышканда тљзђтергђ џђрчак ђзер иде. Тљзђтергђ дигђннђн, 
бер мђзђк хђлне ђле дђ онытмыйм.

Шулай бер кљйгђ укып йљрим. Беркљн, ниндидер 
дђрестђ, Галя колакка ђкрен генђ нђрсђдер сљйлђп алды. 
Мин, њз чиратымда, нишлђптер аныћ белђн килешмђдемме 
шунда, аћа шулай ук пышылдап кына: “Дурак!” дип куй-
дым бит. Мђгълњм ки, безнећ татарда род юк бит инде (ягъ-
ни мужской, женскийлар). Галя аз гына дђшми торды да, 
кабат мића иелеп: “В женском роде не так нужно говорить” 
– диде. Мића шул ќитђ калды, имеш хатамны тиз тљзђтђм, 
аћа тагын “Дура!” – дип, ќавап кайтардым. Галям бер мђлгђ 
тынып калды, аннары књзлђрен челт-мелт итеп, бераз карап 
торды да, мића бљтенлђй яны белђн борылып утырды. Шун-
дук аћлап алдым: џаман мића ярдђм итђргђ тырышкан дус-
тымны бер-бер артлы ќњлђргђ чыгарып утырам тњгелме соћ 
мин, ахмак. Галяга эндђшеп карыйм, ќавап бирми. Шунда 
тиз генђ бер кђгазь кисђгенђ: “Галя, пожалуйста, извини. Я 
ведь хотела только род исправить, а не тебя обидеть”, – дип 
язу яздым да аныћ алдына куйдым. Ул язуга кагылмыйча 
гына укып чыкты да бер-ике минут дђшми торды. Аннары 
мића борылып: “Ну ладно уж, прощаю”, – диде џђм њзенећ 
самими елмаюы белђн мине тђмам тынычландырды.

Шулай, кљн артыннан кљн њтте, 1961 елга да аяк 
бастык. Мине хор тњгђрђгенђ алдылар. Биредђ безне, та-
вышлар буенча группаларга бњлгђлђп, дљрес итеп ќыр-
ларга љйрђттелђр, концертлар да куя идек. Шул ућайдан 
бирелгђн мактау кђгазьлђрем ђле бњген дђ исђн.

1961 ел, 12 апрель. Озын итеп кыћгырау яћгырады, 
безне урамда линейкага ќыйдылар. Ишектђн чыкканда 
ук кулларга шарлар, кечкенђ флагчыклар тоттырдылар. 
Менђ мђктђп директоры сњз алды. Бњген дљньяда моћарчы 
књрелмђгђн, ишетелмђгђн хђл булган икђн: Юрий Гагарин 
дигђн кеше (ул космонавт була икђн) космик корабльдђ 
космоска очкан. Бу сњзлђр безнећ колакка да, аћыбызга да 
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таныш тњгел, чит-ят иделђр. Без югарыга, књккђ карап, сљй-
лђњчелђрне шаккатып тыћладык, џавага шарлар очырдык, 
флагчыкларны селки-селки, “Ура!” кычкырдык. Љйлђргђ 
таралышканда, без ђле дђ шул искитмђле яћалык тђэси-
рендђ идек. Галя белђн урамда туктап: “Ул космос дигђн-
нђре кайсы тљштђрђк икђн соћ аныћ?” – дип, зђћгђр књккђ 
озаклап карап торганыбыз хђтердђ.

Шулай итеп, бу мђктђптђ кљенечле-борчулы да, сљенеч-
ле-шатлыклы да хђллђр, вакыйгалар белђн њрелеп барган 
бер ел сизелми дђ њтеп китте. Беренче ќђйге каникулымда 
ук авылга кайтырга атлыгып торсам да, абый каршы килде. 
“Русчаћны ђле яћа яхшылап љйрђнеп килђсећ, анда аны та-
гын онытырсыћ. Мин сића лагерьга ике (!) сменага путевка 
алдым, ђйдђ, шунда барасыћ. Июнь, август айларында ла-
герьда, июльдђ – бабушкаћда ял итђрсећ” – диде. Бетте-кит-
те. Елап-елап та карадым, юк, абый кырт кисте. Шулай итеп, 
ул ќђйне Бђзђкђмђ, ђни, дуслар янына кайтып рђхђт кичњлђр 
мића тђтемђде. Аныћ каравы “Полетаево” дигђн лагерьда да 
начар булмады: бик ђйбђт ял иттем, яћа дуслар таптым. Ђле 
анда шђџђрдђн џђм якын-тирђ башкорт авылларыннан килеп 
эшлђњче, ќыештыручы, кер юучы, пешекче апайлар белђн 
танышып, дуслашып љлгердем. Ђ алар яннарына кергђлђгђн 
чакта мине татарча сљйлђштерђлђр (аларга тансык бит), ќыр-
ларга сорыйлар. Мин ќырлыйм њземчђ, ђ апалар, ни хикмђт-
тер, мине тыћлаганда елап та алалар (ђйтерсећ, Фђридђ Ку-
дашева моћлана). Књћеллђре нечкђргђндер инде. Соћыннан 
мића пђрђмђч, я кабартма бирђлђр.

Кљзен тагын шул ук мђктђпкђ, шул ук класска килдем. 
Ђ ник 7 гђ тњгел? (“Икеле” тњгел, “љчле”лђрем дђ берничђ 
генђ чыкты. Шулай булгач, сљйлђшњ-килешњ буенча мин 
7 нче дђ укырга тиеш бит). Њзем телђмђдем. Мин шушы 
“ж” классына нык иялђштем, кызлары-малайлары белђн 
дуслаштым. Алардан аерыласым килмђде. Бу мђктђптђ 
мин ике ел укыдым. Аннары туган авылыма кайттым џђм 
мђктђпне шунда тђмамладым.

Ђмма књћелдђ яраткан шђџђрем белђн бђйле бер њке-
неч калды.
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Минем абый гомере буе мђдђният-сђнгать љлкђсендђ 
эшлђде дип ђйткђн идем инде. Ул эшли торган культура са-
раенда бик књп тљрле тњгђрђклђр дђ бар. Беркљн шуларныћ 
берсенђ, аккордеонда љйрђнњ тњгђрђгенђ (баян тњгђрђклђрен-
дђ урын калмаган булган) мине яздырып та кайткан абый.

Тњгђрђк ќитђкчесе, љстђлгђ карандаш белђн тљрлечђ 
суккалап, њзе артыннан мића кабатларга кушып, минем 
“слух”ны тикшерде џђм тњгђрђгенђ язып та куйды.

Мин тњгђрђккђ йљри башладым: ноталар белђн та-
нышабыз, инде 1-2 ќићел кљй дђ љйрђнеп килђбез. Нђкъ 
шул вакытта, кирђк бит, абыйны Мђскђњгђ ике айлык “100 
танцев народов мира” дигђн укуларга ќибђрделђр. Ђ мин, 
абый китњгђ, 1-2 атна йљрдем микђн, айлык акчаны тњлђ-
дем дђ, ђллђ нишлђп, тњгђрђккђ бљтенлђй йљрмђс булдым. 
Билгеле, кайткач хђллђрне белгђн абый кирђкне бирде би-
рњен, тик эш узган иде инде. Менђ шул ќњлђрлегем, уйлап 
бетерми кылган гамђлем љчен њземне гомерем буе кичерђ 
алмадым. Чљнки мђктђптђ, институтта укыганда, аннары 
35 ел укытканда да (ђле шуныћ 20 (!) елын ќыр дђреслђ-
ре укыттым бит!) берђр музыка коралында уйнарга љйрђнњ 
ничек кирђк булды мића. Њкендем, бик њкендем.... Ђмма 
терсђк якын булса да, аны тешлђп булмый икђн шул.

Остазым Матрена ђби
Квартира хуќам – пенсия яшендђге урыс ђбисе. Фа-

тиры – ике бњлмђле, чиста-пљхтђ, бик ућайлы. Ђбиемнећ 
исеме генђ ђйтњ љчен мића ќайсызрак тоелды. Матрена 
Никифоровна. Минем кыеннан ђйтеп маташуымны чама-
лаган ђби: “Рая, (ул мића русчалап шулай дђште) называй 
меня просто бабушкой”, – диде. Бабушкам мине иртђн 
уята, ашата, мђктђпкђ озатып кала, ризык пешереп кар-
шы ала. Ђ ић мљџиме: мине русча сљйлђштерергђ тырыша 
(ђллђ аћа шулай эшлђргђ абый кушкан булдымы икђн дип 
тђ уйлый идем). Тљрле сораулар бирђ, мђктђп хђллђрен 
сораштыра, хђтта безнећ миллђткђ генђ хас булган гореф-
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гадђтлђр, йолалар турында сњз кузгата. Ягъни, аћа белњ 
бик кызык икђн: бездђ ничек балага исем кушалар, ни 
рђвешле никах укыйлар, нинди бђйрђмнђребез бар, аш-
мђќлеслђрне ничегрђк уздырабыз џђм башкалар.

Ђ мин, њз чиратымда, ђбигђ урысчалап сљйлђгђн, 
аћлаткан булам. Род, падеж, окончаниеларны исђплђмђ-
гђндђ, “ничава” гына килеп чыга бугай, чљнки ђбием, 
аћлаганын белдереп, баш кагып утыра. Кайчак тљшенеп 
ќитмђгђн булып, ђле кабат-кабат сљйлђтђ дђ.

Бу урында ђйтеп китђргђ кирђк, ђби њзе дђ тормышы, 
балалары, элек эшлђгђн эше, русларныћ тормыш-кљнкњре-
ше турында бик мавыктыргыч итеп сљйли. Њз-њзен тотышы, 
сљйлђњ алымнары, шаян фразалары, ќор сњзлђре нђкъ оста 
артистныкы инде менђ! Аныћ ќанлы да, гыйбрђтле дђ тор-
мыш дђреслђре йљрђгемђ сары май булып ята иде.

Менђ бер кичне ђби, мине рус теленећ тагы да тирђнрђк 
катлауларына алып тљшмђкче булыптыр инде, сорап куй-
масынмы: “А как у вас людей хоронят?” Ђстђгъфирулла, 
тђњбђ-тђњбђ... Ишетмђсђћ ишет. Кайлардан белим инде 
мин ул кадђресен? Ђйтерсећ лђ мин, 14-15 яшьлек кыз 
бала, мђет озату эшлђрендђ катнашкан кеше. Алай да, сы-
натасы килми. Аннары, болар безнећ миллђткђ кагылыш-
лы гамђллђр, ничек “белмим”, дип утырасыћ инде. Аллага 
тапшырдым, дип ђнилђрдђн ишеткђн-белгђннђрне тотын-
дым сљйлђргђ. Урысчалап-татарчалап алай дим, болай дим, 
ык-мык итеп торганнарын ђби њзе ђйткђлђп ќибђрђ. Ниџа-
ять, књмњ йоласыныћ азагына – кабергђ тљшерњгђ килеп 
ќиттем џђм... тљртелдем. Џич кенђ дђ ђбигђ лђхет сњзен 
урысча ђйтђ алмыйм бит. Ђ ђби сорауларын џаман яудыра.

– Ну, раз у вас хоронят без гроба, то землю прямо на 
покойника кидают что ли?.

– Нет, нет, там еще есть... Ну, яма другая.
– Какая яма? У вас что, две могилы получается?
– Ну, нет, бабушка, одна могила. Но рядом есть еще... 

ну, вот это... Ну, как же сказать по-русски?
– Ничего не пойму, – ди ђбием џаман.
Шунда мин, башыма барып ќитеп, тиз генђ карават 
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астына сузылып кереп яттым.
– Вот так ложат, – дидем.
– А-а-а, вон как у вас. Значит, еще подкоп делают, да? 

– диде, ниџаять, тљшенеп ќиткђн ђби.
– Да, да - мин ђйтђм, - подкоп, подкоп, бабушка. – Ал-

лага шљкер, тђки аћлаттым бит, – дия-дия, ќићел сулап, 
бик канђгать булып карават астыннан чыктым.

Менђ шулай ђбием минем љйдђге укытучыма, остазы-
ма ђверелде.

Менђ тагын бер очрак. Љйдђ берњзем. Ђбинећ оныгы 
Женя килеп керде.

– Здравствуйте. Бабушка дома?.
– Нет. Куда-то ушла.
– Давно?
– Нет, не давно' (басымга игътибар ит).
– Неда'вно, да? – дип кабатлады малай.
– Да, неда'вно, – дип жавапладым мин, хатамны аћлап.
Књрђсезме, хђтта њсмер малай да хатамны игътибарсыз 

калдырмады. Юк, дљрес ђйтмђдећ, димђде, ђ ућай гына, иплђп 
кенђ ничек дљрес ђйтергђ кирђклекне кисђтте, тљзђтте.

Гомумђн, урыс ђбием дђ, аныћ оныклары, якыннары, баш-
калар да – џђркем њзенчђ, њз алымнарын кулланып, мића рус 
телен љйрђтњдђ гаять зур ярдђм иттелђр, минем сљйлђм телем-
не хђйран гына чарладылар. Рђхмђт, чиксез рђхмђт аларга!

Туганнарым шунда яшђњ сђбђпле, њз гомеремдђ Чилђбе 
каласына бик књп мђртђбђлђр барырга туры килде мића. Џђр 
баруымда мђктђбем, яшђгђн йортым яныннан тыныч књћел 
белђн њтеп китђ алмый идем. Књћелемне ниндидер якты бер 
моћсулык билђп ала да, хђтер дђфтђремнећ битлђрен ачам да, 
ерак њткђннђремђ кайтам: нђрсђдер эзлим, сагынам, юксы-
нам... Яхшылык ќирдђ ятмый, дилђр. Шулай икђн. Бу шђџђрдђ 
яшђп укыган гомерем вакыт бизмђнендђ бик кыска бер миз-
гел. Шушы кыска гына мизгелдђ дђ мића карата књрсђтелгђн 
яхшылык, игелеклђр инде 50 елдан артык хђтердђ сакланалар, 
аћымны-ќанымны ќылыталар џђм искђртеп торалар кебек: 
бер-беребезгђ мђрхђмђтле, игелекле булсак икђн.

Барыбыз да ќирдђ кунак кына бит...
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Стоп! Красныйга кермђскђ!
Тормышта кешегђ кайчак кљтмђгђндђ-уйламаганда сай-

лаган џљнђрен, яраткан эшен алыштырырга, белмђгђн-књр-
мђгђн љр-яћа урында хезмђт куярга, њзен сынарга, књрсђтер-
гђ туры килђ. Минем белђн дђ берара шулай булды.

Ђйбђт кенђ укытып йљргђн ќиремнђн мине авыл Сове-
ты рђисе итеп сайлап куйдылар. Менђ сића мђ! Ђле кичђ 
генђ минем янђшђмдђ кара такта, кулымда акбур, каршымда 
йотлыгып дђрес тыћлаучы укучылар иде, ђ бњген – берњземђ 
бер бњлмђ, кулда “гербовой” пичђт, алда љстђл тулы кђгазь, 
кђгазь, кђгазь... Я, Хода, ничек эшлисе булыр?!

Ђ бит эшлђнелде. Љч елга якын без, авыл Советы кол-
лективына кергђн алты хатын-кыз (рђис, секретарь, бух-
галтер, хисапчы, бухгалтер ярдђмчесе, ќыештыручы), 
бер йодрык, књмђк кљч булып эшлђдек, яшђдек. Яћа эш 
кызыклы да, авыр да иде. Безнећ авыл Советына биш то-
рак пункт керђ. Џђрберсенђ барырга, кешелђр белђн оч-
рашырга, гозерлђрен тыћларга, проблемаларны ничек тђ 
ућай хђл итђргђ џђм тиешле ярдђм књрсђтергђ кирђк. Бу 
эштђ мића авыл Советы апалары зур ярдђм књрсђтте.

Беренче кљнне њк секретарь 
Нђкыя апа Шакирова документация 
белђн таныштырды: нђрсђ ул сес-
сия, исполком, тљрле комиссиялђр, 
аларныћ эш планнары, протокол-
лар, керњче-чыгучы документлар, 
телдђн џђм язмача жалобалар џђм 
башкалар. Ой-џай, биредђ кђгазь 
боткасыныћ боткасы икђн!

Менђ шуларны аћларга, тљзер-
гђ, язарга, карарлар чыгарырга, 
аларныћ њтђлешлђрен тикшерергђ, 
депутатлар, ветераннар белђн ни-
чек эшлђргђ – џђммђсен белергђ, 
аћларга њтђ ипле, сабыр, ќайлы кеше – Нђкыя апа љйрђт-
те, тљшендерде.
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Ђ Шђргыя апа – баш бухгалтер. 
Нђкыя апаныћ капма-каршысы: 
ќор телле, туры сњзле, њтђ ќитез, 
ђкрен исђ белми торган ќил-да-
выл кебек апа. Ул мине бухгалте-
рия, ягъни исђп-хисап љлкђсендђге 
нечкђлеклђр белђн таныштырды. 
Аныћ џђм хисапчы кыз Рђњфђ 
Хљрмђтуллина ярдђме белђн го-
меремдђ беренче тапкыр “Смета” 
дигђн нђрсђне тљзергђ љйрђндем. 
Алар бюджет акчаларын бик тљгђл 

џђм тиешенчђ генђ файдаланырга кирђклекне, бер стать-
яныћ акчасын икенчесенђ тотарга ярамаганлыкны мића 
гел искђртеп тордылар. Бер учреждениенећ тотылып бет-
мђгђн акчасын икенче учреждениегђ тотарга уйласаћ, 
яки икенче яртыеллыкныћ акчасын быел файдаланырга 
телђсђћ, Шђргыя апа шунда ук: “Стоп! Красныйга кер-
мђскђ!” – дип кисђтђ иде.

Бухгалтерия составы – Шђргыя апа, Рђњфђ, Илсљяр 
Нуретдинова џђм техничка Венера Хуќиђхмђтова белђн 
књрше авылларга налог, самообложение акчаларын ќыяр-
га бара идек. Ќђяњлђп тђ, ат белђн, юл ућаенда колхоз ма-
шинасы белђн дђ – ничек туры килђ, шулай йљрдек (хђзер-
ге кебек выжлап кына йљрергђ њзенећ машинасы юк иде 
ул вакытта авыл Советыныћ). Шулай булуга карамастан, 
бик еш бардык без ул авылларга. Кешелђре белђн клуб-
та яки кибет янында очрашулар оештырдык, халыкныћ 
ќыелган аџ-зарларын тыћлап, бездђн торган џђм булдыра 
алган кадђр ярдђм књрсђттек.

Авыл Советында эшлђњнећ ић кыены дип мин халык 
белђн шђхси эшне атар идем. Ягъни: берђњ баш ташлап 
эчђ, гаилђсенђ кљн књрсђтми, икенчесе књршелђре белђн 
тынышмый, кемдер урлаша яки ќђмђгать урынында тђр-
тип боза џђм башкалар. Менђ шуларны тикшерергђ, џђр 
якны тыћлап, дљрес нђтиќђгђ килергђ, каршы якларны 
килештерергђ, њгетлђргђ, оялтырга џђм кайчак милиция 
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дђ чакырырга туры килђ иде, Џђм, џђрвакыттагыча, тђќ-
рибђле љлкђн апаларым ярдђме белђн без бик књп четерек-
ле ситуациялђрне ућай хђл итђ идек. Арысак, талчыксак, 
Шђргыя апа: “Ђйдђгез ђле, кызлар, бераз ял итеп алыйк”, 
– дия иде дђ, матур итеп ќырлап ќибђрђ яки, берђр кызык 
хђл турында сљйлђп, бар арыганлыкларны оныттыра иде.

Авыл Советында рђислек иткђн елларым Горбачев-
ныћ «Коры закон»ы чорына туры килде. Кибеттђ аракы 
саттырмаганым љчен њземне усал, каты, икенче Маргарэт 
Тэтчер дип атадылар, ЛТПга (лечебно-трудовой профи-
лакторий) исереклђрне ќибђрмђгђнем љчен, ничђ мђр-
тђбђлђр «коверга» басарга туры килде.

Мин авыл Советы рђисе булып озак эшлђмђдем, љч 
елдан соћ кире њз эшемђ кайттым. Ђмма шушы вакыт 
эчендђ дђ мин, халык тормышы белђн бер казанда кайнап, 
шуны аћладым: син ђллђ нинди оста ќитђкче булсаћ да, 
ић элек халыкка якын бул, џђркемне тыћлый џђм аћлый 
бел, йљз чљермђ, киресенчђ, кеше хђленђ кер, зыян салма, 
ярдђмећнђн мђхрњм итмђ.

Ђйе, мин дђ холкым белђн бњлђк тњгел. Ђмма дљреслек, 
гаделлек љчен чђчрђп чыгам, кемнедер кимсетњ, тњбђнсетњ 
кебек књренешлђргђ каршы књтђрелђм. Књплђр хђтерли-
дер, балалар мђнфђгатен яклап, бер август кићђшмђсендђ 
мећгђ якын укытучылар алдында сђхнђдђн торып район 
башлыгына каршы чыктым. Моны коллегалар хђтђр адым 
дип бђялђделђр. Лђкин мин башкача булдыра алмыйм. 
Шунлыктан тормышымда књп кыенлыклар «ашарга» туры 
килсђ дђ, намусым ничек куша, шулай эшлим... Сњтеп кире 
ќыйсалар да, мин шундый булып калачакмын.

85-87 нче елларда бергђлђп эшлђгђн Бђзђкђ авыл Со-
веты коллективы мића эшемдђ ярдђм итте, телђктђшлек 
белдерде, кићђшлђр, њзенчђлекле тормыш сабаклары 
бирде.

Ихлас књћелдђн рђхмђт сезгђ, апалар, кызлар!
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Њзем турында сњзем

Укытучылар, остазлар, ягъни тормыш сабакларын 
бирњчелђр турында язмамны тљгђллђп килгђндђ, њзем ту-
рында да бераз ђйтеп китим.

Ни ђйтсђћ дђ, мин дђ бит шушы авылда, шушы мђк-
тђптђ 35 еллап мљгаллимђ булдым, балаларга аћ-белем, 
тђрбия бирдем.

Мђктђпкђ килђ-килешкђ њк башлангычта Зђйтњнђ апа 
укыткан 5 нче сыйныфны ќитђклђњне мића тапшырды-
лар. 9-10 нчы сыйныфларда (Рђфиснур Шакиров, Нуриђх-
мђт Гыймадиев, Фђрит Бђшђров, Мљнирђ Бђхтегђрђева-
лар укыган сыйныфлар иде ул) рус теле џђм ђдђбияты, 
башка сыйныфларда татар теле укыттым. Њзећне укыткан 
педагоглар белђн эшлђве авыр дилђр, ђмма мин ничектер, 
алай кыенлыклар сизмђдем: ќић сызганып, тырышлык-

“Яшьтђш” дружина советы. 2003 ел
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ны, белем џђм фантазияне, ихтыяр кљчемне бергђ туплап, 
туган мђктђбемдђ зур телђк белђн эшлђп киттем. Кайту 
белђн диярлек мића профсоюз оешмасыныћ мђдђният 
комиссиясен ќитђклђњне йљклђделђр, соћнан, ун еллап, 
шушы оешманыћ рђисе булып эшлђдем. 

Мђктђптђ хезмђт куйган еллар дђвамында никадђр 
дђрес бирелде, књпме дђфтђр-кљндђлеклђр тикшерелде, 
ничђ ќыелыш њткђрелде икђн дђ, ничђмђ-ничђ укучыны 
олы тормыш юлына чыгардык икђн – билгесез!

1980 елда љлкђн вожатый Ђдия апа Ибраева лаеклы 
ялга киткђн чакта мине њз урынына тђкъдим итеп, болай 
диде: “30 еллап шушы эшемне яратып башкардым, бары 
сине генђ њз урыныма лаеклы алмаш дип саныйм, эстафе-
таны тыныч књћел белђн сића тапшырам”.

Џђм шул кљннђн мин дђ, лаеклы ялга киткђнче, гому-
ми 35 еллык педагогик стажымныћ 25 елын балалар оеш-
масына багышладым (эшем укыту белђн бергђ параллель 
алып барылды). Њз эшемне яратып, ќаным-тђнем белђн 
бирелеп, аныћ нечкђлеклђрен аћлап, белеп џђм телђп 
башкардым, йљзлђгђн балаларны њз артымнан ияртђ ал-
дым. Балаларныћ џђр эшкђ ќитди карап, џђр чарага зур 
тырышлык куеп, иќади якын килђ белњлђрен булдырыр-
га тырыштым. Џђр балада тумыштан нинди дђ булса бер 
сђлђт була. Менђ шул кечкенђ генђ сђлђтне нђкъ вакы-
тында књрђ белергђ, њстерергђ, баланыћ њзендђ булды-
ра алуына ышаныч тудырырга кирђк! Мин нђкъ шулай 
эшлђдем дђ. Шунлыктан, љчлегђ генђ укучылар да оеш-
мада бљтенлђй икенче яклары белђн ачылып киттелђр. 

Ул елларда балалар белђн нинди генђ эшлђр башка-
рылмады: ялкынлы пионер сборлары, дружина советы 
утырышлары, џђр елны ќђйге лагерь оештыру, учаклар 
ягу, смотр концертлары, строй џђм ќыр конкурслары, те-
матик кичђлђр, спорт ярышлары, тимурчылык эше, кђ-
газь џђм металл ватыкларын ќыю, ветераннар белђн оч-
рашулар, фермаларда, кыр станнарында чыгышлар ясау, 
слет-фестивальлђр, экскурсиялђр, туган як тарихын љй-
рђнњ, район џђм республика иќади бђйгелђрендђ катна-
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шу џђм башкалар. Боларны санап бетерњ мљмкин тњгел. 
Џђр ућышка ирешњ љчен књпме кљч, энергия, тњземлек, 
эзлђнњлђр, вакыт сарыф ителгђн, џђр ќићњ борчу-мђшђ-
катьлђр, йокысыз тљннђр, хђтта сђламђтлек бђрабђренђ 
яуланган. Ђмма мин эшемнђн беркайчан да зарланма-
дым, авыр, дип уфтанмадым. Киресенчђ, балалар белђн 
бергђлђп ирешкђн ућышлар, яулаган ќићњлђр тђэсирен-
дђ кичергђн сљенеч-шатлыклар белђн эшлђвемђ џђм яшђ-
вемђ ђле бњген дђ куанып бетђ алмыйм.

Мин эшли башлаган елларда мђктђбебездђ балалар књп 
иде: 500-600 укучы укыган чаклар булды. Икешђр смена 
укыттык. Љченчесенђ кичке сђг. 7 дђ килђ идек. Монысы 
инде тљрле ђзерлеклђр, репетициялђр, консультациялђр. 
Алны-ялны бел-
ми эшлђњнећ 
нђтиќђлђре дђ 
књркђм булды. 
1984 елда мића 
“Вожатый-инс-
труктор”, 1990 
елда Министр-
лыкныћ “Љлкђн 
вожатый-мето-
дист” исемнђре 
бирелде. 1995 
елда, укы-
т у ч ы л а р н ы ћ 
џљнђри бђй-
гесендђ ќићеп, “Ел укытучысы” булдым.

Башка елларда берничђ мђртђбђ “Ел вожатые”, “Ел-
ныћ љстђмђ белем бирњ педагогы” исемнђрен яуладым. 
2002 елда, балалар хђрђкђтенећ 80 еллыгы ућаеннан, рес-
публикабызда беренче булып, Татарстан Республикасы 
варислары берлегенећ “Балаларга тугрылык љчен” дигђн 
Александр Денежкин исемендђге премия лауреаты бул-
дым. Бњгенге кљндђ дђ шушы исемдђге Шђфкатьлелек 
Ордены (Орден Милосердия) белђн хђбђрлђшеп торам.

Рђмзия Мљхетдинова – Ел укытучысы. 1995 ел
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2004 елда мђгариф системасында књрсђткђн фидакарь 
хезмђтлђрем љчен “Россия Федерациясенећ гомумбелем 
бирњ љлкђсендђге шђрђфле (почетлы) хезмђткђре” дигђн 
књкрђк билгесе белђн бњлђклђндем.

90 нчы елларда, пионер, комсомол оешмалары бетерел-
гђч, мђктђптђ оешманы саклап кала алдым. Балалар љчен 
“Мђктђбем – туган йортым”, “Без тарихта эзлебез” дигђн 
эзлђнњ-љйрђнњгђ корылган юнђлештђге экспедициялђрне 
башлап ќибђрдем. Балалар белђн туган ягыбызныћ, авылы-
бызныћ тарихын, аныћ танылган, зыялы кешелђре, аларныћ 
џљнђрлђре, йолалар, бђетлђр, чигњ-бђйлђњ књнекмђлђре, 
авылыбызга хас йорт, капка, тђрђзђ йљзлеклђре белђн та-
ныштык, љйрђндек, белдек. Тырыш, хезмђт сљюче халкы-
бызга сокландык, горурлык хислђре кичердек.

Авылдашыбыз Марсель Гыймазетдиновныћ якты ис-
тђлегенђ багышлап 1994 елда, ягъни вафатына нђкъ бер ел 
тулуга, њземнећ 10 нчы сыйныфым белђн (Фђридђ Бђхте-
гђрђева, Айгљл Мљхетдинова, Ђнисђ Идаева џђм башкалар) 
ђдђби бњлмђ булдырдык. Аныћ књп экспонатын, язма, фото, 
шђхси ђйберлђрен бљртеклђп ќыйдык. (Бњлмђне ремонтлау, 
агарту, чистарту эшлђрен бер каршылыксыз техничкалары-
быз Сания Гатауллина џђм Нђсимђ Мљхђмђтдинова тиз арада 
башкарып чыктылар. Зур рђхмђт аларга). 1999 елда Мђгариф 
министрлыгы комиссиясе бу бњлмђгђ 306 нчы номер астын-
да “Татарстанныћ мђктђп музее” дигђн статус бирде, 10 елга 
якын вакыт эчендђ биредђ бик књп чаралар њткђрдем: ђдђби 
кичђлђр, шигырь бђйгелђре, шагыйрьнећ туган џђм вафаты 
кљннђренђ багышланган чаралар, очрашулар. Шагыйрь музе-
енда йљзлђгђн тамашачы булды. Шулар арасында Татарстан-
ныћ Дђњлђт Думасы депутаты, драматург Туфан Мићнуллин, 
язучы Нђбирђ Гыйматдинова, юморист язучы Нђќип 
Мадьяров, шагыйрь Кадыйр Сибгатуллин, Фазыл Шђех, 
министрлык вђкиллђре, районныћ “Ядкарь” ђдђби-музы-
каль берлђшмђсе ђгъзалары џђм башкалар.

Ђ бњген музей-бњлмђ юк инде. Мђктђп ќитђкчелегенећ 
битарафлыгы, кирђксенмђве нђтиќђсендђ юкка чыкты ул.

Алдынгы, ќићњче укучы-пионерларны Казанга, Ту-
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кай-Кырлайга (1994 ел), Болгарга (1997, 2003 елларда), 
Иж-Бубый мђктђп музеена алып бардык. Бабаларыбыз-
ныћ изге Ватаны Болгарда њзем иќат иткђн “Манаралар 
ауды бђгырьгђ”... дигђн композиция белђн чыгыш ясап, 
1 нче урынны яуладык џђм кыйммђтле бњлђккђ ия бул-
дык. Ќирле материалларга нигезлђнгђн бу чыгышыбыз-
ны миллђтпђрвђрлђр: язучы Фђњзия Бђйрђмова џђм бер-
туган Рђфис џђм Нђфис Кашаповлар югары бђялђделђр, 
рђхмђтлђр ќиткерделђр.

Бертуган Кашаповлар џђм Бђзђкђ укучылары Болгарда. 1997 ел

Т.Мићнуллин, Н.Гыйматдинова, мин – язучыныћ “улы” 
Кђрлђ образында. 1999 ел
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2000-2005 елларда ић актив варисларым белђн рес-
публикада ќићњ артыннан ќићњ яуладык, лауреатлар 
булдык. Шуныћ нђтиќђсе буларак, Айгљл Садриева, 
Раил Сираќетдинов, Илмира Вахитовалар Кара дићгез 
буена, Анапа шђџђренђ путевка белђн бњлђклђнделђр, 
ял итеп кайттылар. Казанныћ 1000 еллыгына багыш-
ланган иќади бђйгелђрдђ Марат Гыймадиев, Ландыш 
Хикмђтовалар республика буенча I џђм II урыннарны 
яуладылар, министрлыкныћ Мактау грамоталарына 
лаек булдылар.

Њзем ќитђклђгђн сыйныф кызларыннан (Лђйсђн Га-
лимова, Айназ Мљхетдинова, Айгљл Минишђехова, Гњзђл 
Хаќиева) “Кызыл розалар” исемле вокаль ансамбль оеш-
тырган идем. Шушы ансамбль кызлары матур костюмна-
ры, оста чыгышлары белђн мђктђп коллективыныћ, авыл 
џђм район халкыныћ игътибарын џђм књћелен яулады-
лар. Ќыр бђйгелђренећ берсендђ жюри рђисе, якташы-
быз Вафирђ Гыйззђтуллина, лауреат исеменђ ия булган 
кызларыбызны кайнар котлап, килђчђктђ дђ татар халык 
ќырларын пропагандалауда ућышлар телђгђн иде.

“Кызыл розалар” ансамбле чыгышы
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Бу кызлар бик оста биючелђр дђ булдылар. Алар џђр бђй-
рђмгђ ќыр гына тњгел, ђле заманча бию дђ ђзерлилђр иде. Ул 
биюгђ тиешле костюмнарын њзлђре тектелђр, бизђделђр.

Аларны яшьлђр “Бизякинский “Todos” дип атадылар, 
кљчле кул чабулар белђн каршы алдылар.

Шушы ук сыйныф белђн Татарстан Варислары берле-
ге игълан иткђн “Туган як серлђре” экспедициясендђ кат-
нашып, “Сђйтђк њре – ќенле урын” дигђн темадагы иќа-
ди эшебез белђн республикада беренче урынны алдык, ул 
турыда “Сабантуй” газетасы да язып чыкты.

2003 елда “Республикам Татарстан – бабамнар ќире” 
исемендђге республика бђйгесендђ лауреатлар булдык. 
Мђгариф министрлыгыныћ приказлар ќыентыгында 
эшебезне “иќади, оригиналь якын киленгђн” дип, югары 
бђялђгђннђр иде.

Мђгариф системасында эшлђгђн чорда шђхсђн њземђ 
дђ књп мђртђбђлђр конкурс-бђйгелђрдђ катнашырга, 
ќитђкчелђр, коллегалар алдында тђќрибђм, эш алымна-
рым белђн уртаклашырга, сђхнђлђрдђ, халык алдында 
“артист” булырга да туры килде.

Ђйе, гомеремнећ бер яртысы мђктђптђ, икенче яртысы 
сђхнђдђ, халык, тамашачы алдында узды дияргђ була. Ић 
ђњвђл мине сђхнђгђ балалар бакчасы тђрбиячесе Минямал 
апа Зиннђтуллина (инде мђрхњмђ, урыны оќмахта булсын) 
"Ун  бђбкђ" исемле  шигырь сљйлђргђ менгергђн иде, шул кљн-
нђн башлап сђхнђдђн тљшмђдем дђ бугай. Укыган, укыткан 

Кызлар заманча бию башкаралар
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елларда нинди генђ тамаша, концерт-спектакльлђр, тематик 
кичђлђр оештырырга туры килмђде?! Књбесенећ сценарий, 
композициялђрен њзем яздым, њзем ђзерлђп сђхнђгђ куйдым. 
Кечкенђдђн њк тавышым кљчле, аџђћле иде. Шигъри ђсђр-
лђрне сђнгатьле сљйли белњ сђлђтен, ђсђрнећ ић нечкђ, хисле 
урыннары аша тыћлаучыныћ књћеленђ ничек тђэсир итђргђ 
кирђклекне тоемлау бар иде њземдђ. Менђ шушындый сђлђт-
халђт, халыкка рухи азык бирњ телђге мине џђм сђнгать сљюче 
хезмђттђшлђремне яшь буынны тђрбиялђњдђ матур да, отыш-
лы, мђгънђле, файдалы да ђсђрлђрне сђхнђдђн халык игъти-
барына ќиткерергђ гел љндђп, чакырып тордылар. Чыгыш-
ларыбыз џђрчак “аншлаг” белђн узды (нђкъ љлкђн буын 
укытучыларыбызныкы кебек). Без юмор-сатирага корылган 
ќићел ђсђрлђр тњгел, ђ заманныћ актуаль проблемаларын 
књтђрњче Т.Мићнуллин, А.Гыйлђќев, Ђ.Атнабаев, Р.Батулла 
ђсђрлђрен “яуладык”. Ќићњлђребезнећ, ућышларыбызныћ 
башында театр белгече, режиссер апабыз Лариса Сђйфулли-
на торды (бњгенге кљндђ мђрхњмђ, урыны ќђннђттђ булсын). 
Колхоз рђисе, њзе дђ сђхнђ сљюче кеше Ибраџим Галимов аны 
безнећ љчен махсус Казаннан чакырта иде. Апабыз безгђ њз 
ролећђ ничек керергђ, сђхнђдђ њзећне ничек тотарга, ни рђ-
вешле сљйлђргђ, еларга кирђклекне љйрђтте, тљшендерде. 
"Ышанмыйм!" дип, кат-кат бездђн дљрес уйнауны талђп итте. 
Мин беркайчан да вакыт тарлыгын, эшнећ књплеген сылтау 
итеп, “юк, катнашмыйм, булдыра алмыйм”, димђдем, кире-

Марсель Гыймазетдиновка багышланган “Якташлар-
сђнгатьтђшлђр” кичђсе. 1998 ел
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сенчђ, тљп рольлђргђ алынып, аларны оста итеп башкарырга 
тырыштым.

Хђзер уйлап куям, ничек барысына да ќитешкђнмен 
соћ мин: мђктђп эше, љйдђ ирем, љч бала, љлкђн яшьтђ-
ге ђни, мал-туар, ул чорда су, утынны кулдан ташыйсы. 
Шуныћ љстенђ – сђхнђ. Ничек моћа гаилђм риза булды 

икђн? Хђер, риза 
булмыйча, иремне 
џђм балаларым-
ны да њз артым-
нан сђхнђгђ тарт-
тым ич мин: гаилђ 
ансамбле булып 
та, концерт-спек-
такльлђрдђ дђ бер-
гђлђп катнаштык (3 
балам да мђктђптђ 
яхшы укыдылар, 
ќђмђгать эшлђрен-

дђ актив катнаштылар, љчесе дђ югары белем алдылар).
Бер елны без, авыл њзешчђннђре, театр коллективларыныћ II 

Бљтенроссия смотры кысаларында њткђрелгђн бђйгедђ катнашып, 
Мамадыш каласында Казаннан килгђн мђртђбђле жюри алдында 
чыгыш ясадык. Спектаклебез бетњгђ, сђхнђгђ бер ир-ат менде.

– Мин – режиссер Празат Исђнбђт. Чыгышыгыз мића 
шулкадђр ошады, сезне зур ућышыгыз белђн шђхсђн њзем 
котларга булдым. Образга керђ белеп уйнавыгыз, сайла-
ган кљйлђрегез, бизђлеш-декорациялђрегез дђ искиткеч 
матурлар (рђссамыбыз – авылдашыбыз Фђрахи абый 
Хуќиђхмђтов иде). Ђ бер спектакльдђ бер гаилђдђн љч 
кеше уйнау – бик књркђм џђм сирђк књренеш (бу ђсђрдђ 
ирем, њзем, 5 нче сыйныфта укучы кызыбыз Айгљл уйна-
ган идек). Рђхмђт сезгђ, сезне Казанда кљтђбез.

Тик Казанда чыгыш ясау насыйп булмады, чљнки районда, 
ниндидер максатлардан чыгып, безне ќибђрмђскђ булганнар.

Лариса апа вафатыннан соћ да халык алдында чыгыш-
ларыбызны туктатмадык, ел саен зур-зур ђсђрлђрне сђхнђдђ 

Мљхетдиновлар гаилђсе – районда 
Тукай юбилеенда чыгыш ясый. 1986 ел
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куя тордык. Боларында инде режиссерлыкка њзем алындым. 
Чыгышларыбызны халык яратты, шулай ук алкышларга 
књмде. Ђ без, мђктђп “артистлары”, халыкка гњзђллек, ма-
турлык бњлђк итњебезгђ сљенеп, шатлыклы минутлар кичер-
дек, бљтен ару-талуларыбызны да шундук оныта идек.

Шаулап-гљрлђп њткђн мђктђп елларыма ђйлђнеп ка-
рыйм да – ќићел сулап куям. Ђйе, гомер юлым туры, 
намуслы булды, тырыш хезмђт, балалар тормышы белђн 
бергђ њрелеп, алар язмышын хђстђрлђп, матур, мђгънђле 
џђм лаеклы њтте дип ђйтђ алам. Чљнки њзем белем биргђн 
укучыларымныћ рђхмђтен џђм хљрмђтен кљн саен дияр-
лек ишетеп, књреп, тоеп яшим. Менђ бер-ике мисал.

Юраш мђктђбендђ њк укыткан укучым Ђлфия Садый-
кова (хђзер ул Ќиџангђрђева, Песђй мђктђбендђ укыта, ал-
дынгы педагог) џђр елны диярлек мине Укытучылар кљне 
белђн котлый, чђчђк-бњлђклђрен књтђреп љемђ килеп ќитђ, 
район газетасында мактап мђкалђ-котлаулар яза. Укытучы 
љчен бу бђхет тњгелмени?! Рђхмђт сића, тђњге укучым.

Шушы ук мђктђптђ эшлђњче укучым Наил Тимербаев та 
(Наил районда билгеле кеше: эзлђнњчђн, тырыш, укымышлы 
зат, авылдашлары турында берничђ китап чыгарган автор) 
нђкъ шулай эшли: котлый, рђхмђтлђрен ќиткерђ, очрашкан 
саен хђл-ђхвђллђрне, сђламђтлекне сораштыра “И-и, Апа, 
инде мића 50 яшь тулды, ђ сез џаман яшь, безне укыткандагы 
кебек”, – ди ул. Зур рђхмђт яусын сића, Наил, шундый тђмле 
телећ, ќылы сњзећ белђн мине “яшђрткђнећ” љчен.

Менђ тагын бер очрашу. Декабрь. Тышта 300 салкын. 
Кайдандыр љемђ кайтып килђм. Каршыма, кулларын су-
зып, елмаеп, бер ир-егет килђ.

– Исђнмесез, Апа. Мине таныйсызмы? Сез безне укыткан 
идегез. Мђктђп бетергђнгђ, Сезне књрмђгђнгђ нђкъ 33 ел го-
мер узды. Сезне гел књрђсем килеп йљрдем, берничђ мђр-
тђбђ сугылганым да булды, тик Сез авылда юк чакка туры 
килдем. Ниџаять, менђ бњген очраштык. Апа, рђхмђтлђрем-
не ќиткерим дип килдем яныгызга. Менђ сезгђ Мђскђњ књч-
тђнђче алып килдем, мин башкалада яшим бит.

– Ђйе, таныдым, 9-10 “В” сыйныфларында укыттым 



Рђмзия Мљхетдинова

176

мин сине, Илфат Мљхђммђтгалиев, син Ђтђс авылыннан 
бит. Тђрђзђ янында беренче партада утырган кечкенђ генђ 
буйлы, ќор телле, бик ќитез малай идећ њзећ.

– Апа, хђтерлисезме, бервакыт без, сыйныф малайлары, сез-
гђ дђрес алып барырга комачау итђргђ булдык, имеш, сез яшь 
укытучы, нишлђрсез икђн... Сез бераз тњзеп тордыгыз да, чыгып, 
тиз генђ Гаян апаны алып кердегез. Ђ Гаян апа безнећ љчен – ут, 
яшен! Ђй, “пешерде” дђ соћ безне љлкђн укытучыбыз. Барыбыз 
аягњрђ бастык, башларны идек, тирлђдек-пештек... Сездђн гафу 
њтендереп, Гаян апа чыгып китте. Ђ сез дђресне љзмђдегез, дђ-
вам иттегез. Ул вакытта классыбыз белђн гафу њтенсђк тђ, ба-
рыбер сездђн оялу, кыенсыну хисе књћелемдђ бик озакка калды. 
Шђхсђн њзем инде ничђ еллар сездђн гафу њтенђсем килеп йљр-
дем. Менђ бњген, алдыгызда баш иеп, шул кылган ќњлђрлегебез, 
ялгышыбыз љчен њзем џђм сыйныфташларым исеменнђн гафу 
итњегезне сорыйм. Кичерегез безне, апа...

– Илфат, укытучы укучыларын џђрчак кичерђ ул. Алга 
таба дђреслђрдђ тђртипле булдыгыз бит, димђк хата-ял-
гышларыгызны аћлагансыз, мин дђ књптђн кичергђнмен 
инде сезне. Ђ шуклык-шаярулар була инде ул мђктђп тор-
мышында. Ић мљџиме – тормышыгызда хђтђр, куркыныч 
ялгышулар була књрмђсен.

Менђ шулай матур гына сљйлђштек, гђплђштек без 
укучым белђн, ул мића адресын, телефон номерларын би-
реп саубуллаштык. Чиксез рђхмђт, ућышлар њзећђ, Илфат.

Бђзђкђдђн бик актив пионерым, тырыш, алдынгы укучым 
Рђхилђ Мљхђммђтханова да (хђзер Мирзаянова, район га-
зетасы редакциясендђ эшли, ућган-булган зат, оста журна-
лист) ќай чыккан саен, шђхсђн мине џђм њзен укыткан укы-
тучыларны ихлас књћелдђн тђбрикли, котлый, истђлеклђр 
яза, хезмђтебезне олылап, матур, књћеллђргђ хуш килердђй 
сњзлђр таба. Мећ рђхмђт, ућышлар сића, укучым. Язачак мђ-
калђлђрећ, алачак интервьюларыћ кызыклы, мавыктыргыч, 
мђгънђле џђм игътибарга лаек булсыннар.

Ђ хђзер язылачак очрашу, гомумђн, хикмђтле дђ, 
књћел кылларын тибрђндерерлек тђэсирле дђ иде. Чљнки 
ул ќирдђ тњгел, ђ ...књктђ булды.
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... 90 нчы еллар башы. Без – ягъни мин, ирем, кече кы-
зым Айназ, Чилђбе каласыннан Чаллыга самолетта оча-
быз. Пассажирлар утырышкан, салонда тынлык урнашкан. 
Бары стюардесса кыз, бер-ике мђртђбђ яннан узып китте, џђм 
бер очучы ир-егет самолетныћ бер башыннан икенче башы-
на барып килде. Њзе, ничектер, безнећ якка да књз тљшереп 
ала сыман тоелды. Менђ ул кабат экипаж бњлмђсеннђн чыкты 
џђм нђкъ безнећ янга килеп туктады.

– Исђнмесез, Рђмзия апа, Рафис абый!
Без, ис-акылыбыз китеп, аћа књтђрелеп карадык. Ни-

чек, безне књктђ дђ белђлђрме?!
– Гафу итегез, сез безгђ исем белђн дђштегез дђ, ђ без 

сезне белмибез бит.
– Мин Юраштан. Рифнур Фазлыйђхмђтов булам. Ра-

фис абый белђн без књрше авыл егетлђре ич. Ђ сез безне 
укыткан идегез, апа. Белмђвегез дђ бик мљмкин. Сез бит 
бездђ кыска гына вакыт эшлђдегез. Шулай да, мин сез-
не онытмадым, џаман да хђтерлим. Сез бик кыю, ќитез, 
кљчле тавышлы идегез. Ничђ йљз баланы тыя, тыћлата 
ала идегез. Безгђ бик матур кичђлђр оештырдыгыз. Сез-
дђн ниндидер энергия бљркелђ иде, менђ шундый булып 
књћелгђ, хђтергђ уелып кереп калдыгыз.

– Ќылы сњзлђрегез љчен рђхмђт.
– Мин хђзер чыгам, – дип, егет кабат кабиналарына 

кереп китте џђм бераздан тагын безнећ янга килде.
– Ђйдђгез, безнећ кабинага керђбез. Сезгђ анда яхшы-

рак булыр.
Без, ни дип ђйтергђ дђ белмичђ, кыяр-кыямас кына 

аныћ артыннан иярдек. Ишекне ачып торучы Рифнур без-
не эчкђ ђйдђде џђм, кулы белђн дугасыман ишарђ ясап, 
мине телсез-љнсез калдырды:

– Апа, алыгыз, мин сезгђ зђћгђр Књкне бњлђк итђм...
Я, Аллам, мондый бњлђк тђ була микђнни?! Ђ монда-

гы илаџи зђћгђрлек, аклык-яктылык, иркенлек-кићлек!.. 
Без, баскан урыныбызда катып, таћ калдык. Тагын бер 
генђ адым алга атласак та, иксез-чиксез Галђмнећ њзенђ 
њк чыгып китђрбез кебек тоелды. Ике очучы егет безгђ 
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елмаеп баш кактылар. Ђ Рифнур урыннар тђкъдим итте.
Менђ шушындый сихри манзараны бњлђк иткђн очучы 

егетебез белђн юл буе сљйлђшеп-гљрлђшеп оча торгач, ва-
кыт њткђнен дђ, Бегишево аэропортына кайтып ќиткђнне 
дђ сизми калганбыз.

Рифнур безне ќиргђ кадђр озата тљште, исђнлек-сау-
лык, ућышлар, бђхет телђп калды.

Укучым! Ни ђйтим дђ, синећ шундый бњлђгећђ каршы 
ни бњлђк итим? Њзећ телђп, яратып сайлаган биеклеклђр, 
очкан-кочкан зђћгђр књклђр кадђр рђхмђтлђр яусын сића. 
Ќылы кояш, якты ай, аяз књклђр џђм ућай ќиллђр генђ 
юлдаш булып, џђрчак имин очышлар язсын њзећђ!

Менђ шушындый кадерле, онытылмас очрашу- 
књрешњлђрдђн алган тђэсирле-лђззђтле хислђр, бђхетле 
минутлар кичерњ, ихлас књћелдђн ќиткерелгђн рђхмђт-
хљрмђтлђр ишетњ, укучыларым књћелендђ минем љчен дђ 
урын барлыгын тоеп-белеп яшђњ – болар џђммђсе дђ фи-
дакарь хезмђтемне, куйган тырышлыкларымны югары џђм 
лаеклы бђялђњ дип исђплим. Укытучы љчен укучыларын-
нан ић зур бњлђк шушыдыр, мљгаен. Џђм бу бњлђкне мин 
тњрђлђрдђн сирђк-мирђк бирелгђн 5-6 сњзле стандарт кот-
лауларга џич кенђ дђ алыштырмыйм. Рђхмђт сезгђ укучы-
лар, инде без укытканнар...

“Њзем турында сњзем”не шушы урында тђмамлыйм 
џђм, кулымны йљрђгемђ куеп, танылган педагог Сухом-
линскийныћ канатлы сњзлђренђ кушылып, мин дђ ыша-
ныч белђн ђйтђ алам: “Йљрђгемне балаларга бирдем”.

Салкын Себердђн кайнар сђлам
Китап инде чыгарга ђзерлђнеп беткђндђ, мића заказлы хат 

килеп тљште. Ђле кайдан дигез? Ерак Себердђн. Бу хатка мин 
чиксез сљендем, чљнки анда мића бик кирђкле фотосурђт бар 
иде. Фото дигђннђн, укытучылар турындагы китап љчен мића 
бик књп кешелђрне књрергђ, сорашырга, белешергђ туры кил-
де. Шундыйларныћ берсе – Фђния апа Латыйпова (Кђримова) 
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булды. Бђзђкђ кызы бњгенге кљндђ Красноярск краеныћ Же-
лезногорск каласында яши. Анда мђктђбебезнећ кырыгынчы 
еллар азагында тљшерелгђн сурђте барлыгын ишеткђн идем. 
Мин фото хуќасы белђн элемтђгђ кердем. Озакламый ул 
мића фотоны ќибђрде (фото китапта беренче) џђм бик ќылы, 
сагыну-саргаю хислђре белђн тулы хат та язды. “Салкын Се-
бердђн кайнар сђлам“, дип башлана ул хат.

“...Сећлем, Рђмзия. Син сораган фотоны ќибђрђм. 
Берњк югалта књрмђ, сакла. Ул бердђнбер, башка кешедђ 
юк. Ђнђ књр, Вагыйз абыйлар тавыннан башлап, укы-
тучылар џђм укучылар кљн дђ њтђ торган юл аралыгы ни-
чек оста итеп тљшереп алынган анда: књперчек тђ, мђктђп 
участогы, спортзал, Олы ђби йорты, тауга менњче озын 
баскыч, без утырткан яшь каеннар – барысы да уч тљбен-
дђ генђ кебеклђр. Књћелгђ бик якын, тансыклар... Бу бит 
безнећ мђктђбебез, без аћ-белем, сабак алган, мљгаллим-
нђребез хђер-фатыйха биргђн мђктђбебез.

Мђктђп дип сњз башлауга, укытучым Гаян апа Ђюпова 
књз алдыма килеп баса. Минем ић яраткан, хљрмђт иткђн 
укытучым булды ул. Мића, сугыш ятимђсенђ, ќанын би-
рергђ ђзер кебек тоела иде. Югыйсђ, барыбызга да шун-
дый булган бит инде ул. Апабызга багышлап кайчандыр 
шигырь дђ язган идем, 20 еллап элек. Укып кара ђле

Соћарган рђхмђт
Сугыштан соћ авыр еллар...
40 бала кабул иттегез.
Дђрестђн соћ љйлђребезгђ
Безне кљн дђ озата идегез.

Бик књбебез ятим идек,
Ач-ялангач йљрдек мђктђпкђ.
Кайгы-хђсрђт баштан ашса да
Наз љрдегез безнећ йљрђккђ.

*Бу хат язылган вакытта авторга инде 70 яшь тулган
 Хат автор искђрмђсе: *16  тапкыр ђйлђндерђ торган патефон иде ул

Ќыелышка килгђн ђнкђйлђр
Чирек йомгакларын тыћлады.
Ђ соћыннан сезнећ патефон*
“Ђллњки” кљйлђрен уйнады.

Ул кљннђрдђн књпме гомер узган,
Тиздђн илле яшьне тутырам*.
Ђ џаман да мђктђп елларын
Хђтеремдђ барлап утырам.
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Ђле дђ булса књз алдымда:
Ярдђм итеп “лоскут” бирдегез.
Яћа бишмђт тегеп, киеп килгђч
Котлап мића перо бирдегез.

Рђхмђт, Гаян апа, Укытучым,
Чын йљрђктђн белем бирдегез.
Барысы љчен сезгђ телимен:
Шат, бђхетле, таза булыгыз.

Шљкер, бу шигъри рђхмђтемне Гаян апа укырга љл-
герде.

Безне укытып чыгарган укытучыларныћ џђммђсенђ 
зур рђхмђт юллыйм.

...Сића ќибђргђн карточканы мин зурайтып, баш очы-
ма элеп куйдым. Аћа карамаган, сљйлђшмђгђн кљнем юк. 
Чљнки фотода балачак џђм яшьлегем мизгеллђре ярылып 
ята: бу сукмаклардан мђктђпкђ йљрдек, каеннар шавы ас-
тында ќырладык-биедек, тауларыннан ќилђк ќыйдык, 
тау астында гына булган Олы чишмђ суларын эчтек, ине-
шендђ су кердек, керлђр чайкадык...

Белђсећме, сећлем, туган ќирне, авылны сагыну 
хисе кешегђ шулкадђр кљчле тђэсир итђ, хђтта урамнарга 
чыгып китђсећ, кешелђр белђн очрашу, аралашулар эз-
лисећ. Мин дђ шулай, књргђн-белгђн танышлар, миллђт-
тђшлђр белђн очрашып-сљйлђшеп, ансамбль тљзедем џђм, 
њзебезнећ инешебезне књз алдында тотып, аћа “Инеш” 
дигђн исем бирдем. Бу ансамбль белђн без кайларда гына 
булмадык та, Себернећ нинди генђ татар авылларында 
чыгышлар ясамадык! Њз телендђ сљйлђшергђ зар булган, 
ќыр-моћын бер ишетергђ сусаган татар кешесенећ хђлен-
халђтен књрсђћ икђн син. Аягњрђ кул чабалар, чђчђклђрен 
сузып сђхнђ янына килђлђр, сњзсез генђ њксилђр.. Мон-
дый тетрђндергеч књренешне књргђнегез бармы сезнећ, 
Татарстанда яшђњчелђр? Юктыр, юктыр шул... "

Олыгайгач искђ тљшђ икђн,
Бала чакта гына аћламадык.
Сезнећ биргђн асыл кићђшлђрне
Књћел биреп тыћламадык.
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Укытучыларга рђхмђтем 
Њзен укыткан укытучыларга чиксез рђхмђтлђрен ќит-

керергђ телђге барлыгын мића тагын бер кеше белдерде. 
Мин аныћ њтенечен кире кага алмадым. Сезгђ аныћ да 
язмасын тђкъдим итђм.

– Мине, Нђќметдинова (Бђхтегђрђева) Мљнирђ-Ђх-
мђтзђки кызын,1957 елныћ 2 февралендђ ђнием њз ље-
бездђ тапкан. Ђтием, Бђхтегђрђев Ђхмђтзђки Исмђгыйль 
улы, ђнием, Бђхтегђрђева Нђгыймђ Галимђхђммђт кызы, 
кечкенђдђн њк аз сљйлђп књп эшлђргђ љйрђттелђр. Шућа-
дыр ахрысы,  мђктђптђ укый башлагач та, бар нђрсђне дђ 
тиз башкарырга тырыша идем.

1964 елда мђктђпкђ Мђхмњтова Наќия апа сыйны-
фына килдем. Наќия апада бертуган  апам Ђлфинђ дђ 
укыган иде. Беренче укытучыма рђхмђтлђрем зур. Аныћ 
турында кайда гына, кайчан гына булмасын, мактап сљй-
лим. Наќия апа башлангыч сыйныфларда укытыла тор-
ган барлык фђннђрдђн дђ нык белем бирде. Хђзер чагыш-
тырып карыйм: Наќия апа чыгарган сыйныф укучылары 
“башкисђрлђр” иде. Бу бары тик яхшы мђгънђдђ, чљнки 
аныћ укучылары, Наќия апаныћ њзе кебек, ќитез, актив, 
чая, тиз сљйлђшђ торган “тиктормаслар” иде.

Бишенче класста, ике сыйныф укучыларын бер итеп, 
безне Зиннур абый Гыйльфанов њз канаты астына алды. 
Яшь укытучы 42 бала утырган класска ничек килеп кер-
гђндер, ничек итеп сыйныф ќитђкчесе булгандыр – аћла-
та алмыйм. Бљтен авырлыгын њзе генђ белгђндер. Зиннур 
абый “А” классыныћ ќитђкчесе, ђ аннан соћ мђктђп ди-
ректоры булды , безне зур тормышка озатты. Хђтердђ кал-
ган нђрсђлђр бик књп, язып бетерерлек тњгел. Зиннур абый 
безнећ љчен џђр яктан “камил кеше” иде: ул кием-салымы, 
йљреше, њз-њзен тотышы дисећме, дђфтђрлђре, журналла-
ры, сљйлђме, укучылар белђн аралашканда тактлыгы џ.б. 
Зиннур абый мине аеруча ярата сыман тоела иде.

1974 елда, мђктђпне бетергђндђ, алман теле укытучы-
сы Фђйзелхак абый Хљснетдинов: “Мљнирђ, тел љйрђнер-
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гђ hђвђслегећ бар, ђллђ чит теллђр факультетына бара-
сыћмы?” – диде.

Шулай итеп, мин документларымны Алабуга дђњлђт 
педагогия институтыныћ чит теллђр факультетына тап-
шырдым. Укытучымныћ акыллы кићђшенђ џђм њз фђ-
неннђн тљпле белем бирњенђ бњген дђ рђхмђтлемен. Бу 
факультетта уку дђверендђ мин њземне бер башка гына 
тњгел, љч башка югарыга књтђрелњемне сиздем, чљнки чит 
теллђр љйрђнњ белђн бергђ кеше башка иллђрнећ дђ куль-
турасын, тарихын, ђдђбиятын љйрђнђ, бљек кешелђре ту-
рында мђгълњмат ќыя.

Бњгенге кљндђ, бљтен ќирдђ эштђн кыскартылу чо-
рында да, безнећ љчен эш арта гына бара.Чљнки чит тел-
лђр љйрђнњ бњген аеруча актуаль.

1979 елда Алабугада 69 нчы профессиональ-техник 
училищеда хезмђт юлымны башладым, алман џђм инглиз 
теллђрен укыттым. Соћрак ђйтелђсе сњзлђремнећ берсенђ 
тукталасы килђ. Училищеда 3 ел дђвамында химия укы-
тыла иде. Бервакыт химия укытучысы белђн кер юу по-
рошоклары турында ђћгђмђ корып утырганда, ул минем 
химиядђн шђп кенђ чамалавымны ачыклады. Шулай итеп, 
мин дђњлђт имтиханы комиссиясе члены булдым. Имтихан 
вакытында чит тел укытучысыныћ химиядђн сораулар яу-
дырып, мђсьђлђлђрнећ чишелешен тикшереп утырганына 
укучылар бик гаќђплђнделђр. Фирая апа хезмђте бу!

Училищеда укыту дђверендђ институтка еш кына 
эшкђ чакырдылар. Кемдер чирлђп китђ, кемдер декрет 
отпускысына, кемнећдер артыгын эшлисе килми.

1984 елда Алабуга дђњлђт педагогика институты-
на књчтем. Югары уку йортында эшлђњ фђн белђн шљ-
гельлђнњне талђп итђ. Бик ашкынып тормасам да, аспи-
рантура бетереп, диссертация якларга туры килде. Фђнни 
ќитђкчем, академик Кирсанов Анатолий Александрович 
(Казан) берничђ чыгышында авылым укытучыларын 
мактап искђ алды. Без аныћ белђн бер ел эчендђ зур эш 
башкарган идек. Мине мисалга китереп, укытучыларныћ 
барлык фђннђрдђн дђ тљпле, нигезле белем бирђ алулары-
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на ышандырды ул. Чљнки фђндђ тел дђ, логика, уй-фикер 
йљртђ белњ тизлеге, анализлау осталыгы, математик ча-
гыштырулар да бик кирђк.

1995 елдан Алабуга дђњлђт педагогия институтында 
чит теллђр кафедрасын ќитђклђдем. Фђн кешелђре ара-
сында мљдир булып эшлђњ ќићел тњгел. Институтыбыз-
ныћ ул вакыттагы ректоры Нђиб Хђбибнаќар улы Лђисов 
мине дњртенче тапкыр њз янына чакыртып алгач, болай 
диде: “Мљнирђ, син бит Бђзђкђ кызы.Кайчандыр мин 
практикамны сезнећ мђктђптђ њттем. Бђзђкђлелђр бик ќи-
тезлђр, кыюлар, бик белемлелђр бит. Шулай инде, эшли 
алырдай кешелђр карьера ясарга ашыкмыйлар, ђ эшли 
белмђгђннђре ашкынып торалар. Ђ ректор кеше љчен ка-
федра hђм факультетларны кљчле, тљпле белемле кешелђр 
ќитђклђве бик мљџим.” Минем мђктђбем турында шун-
дый югары фикердђ булган љлкђн укытучыныћ њтенечен 
кире кага алмадым.

 Нђиб ага Бђзђкђдђн бик књплђрне белђ иде. Марсель 
Гыймазетдинов, Рђмзия апа Гыймазетдинова, Сђлахетдин 
Таќиев, Мљхђммђтнур Сабитов, Рафаил Сабитов (Турай 
егете), Фђридђ Бђхтегђрђева институтныћ йолдызлары 
булдылар. Алар да њзлђренђ белем биргђн укытучылары-
на мећ рђхмђтле. 

...Гомерлђр уза, уллар њсђ. Фатир алу мђсъђлђсе бик 
четерекле. Чаллы педагогика институтында чит теллђр 
факультеты ачылды. Ректор Зиннур Шђрђфетдинов (инде 
мђрхњм) 2000 елда мине эшкђ чакырды. Факультетныћ 
яћа аякка басып килгђн чагы иде ул. Монда да књп эшлђр 
башкарырга туры килде. Ђйтђлђр бит: “Эшлђгђнгђ эш 
язган”. Биредђ дђ мин ќитђкчемнећ ышанычын акларга 
тырыштым, алны-ялны белми эшлђдем.

2007 елда Германиядђ стажировка њтњ љчен конкурста 
катнаштым. Мђскђњ комиссиясе алдында 3 имтихан то-
тарга туры килде. 2008 елда Берлинда Гумбольдт универ-
ситеты каршында оештырылган институтта стажировка 
њтеп кайттым. Дђреслђрнећ берсендђ бер укытучыбыз, 
Россиядђге белем бирњ методикасын мактагач, Швейца-
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риядђн килгђн коллегабыз мића ачык дђрес бирергђ тђкъ-
дим итте. Књрђсећ, тикшереп карарга булгандыр. Шулай 
итеп, Берлинныћ њзендђ мин бљтен дљньядан килгђн кол-
легалар алдында ачык дђрес бирдем – модаль фигыльлђр-
не аћлаттым. Шаккаттылар. Књпме акча алуыбыз белђн 
кызыксындылар џђм ... кычкырып кљлделђр.

Инде экстерн рђвештђ бљтендљнья сертификатыныћ С2 
пунктына (сертификат кешегђ бик књп мљмкинлеклђр ача) 
имтихан тотканда сорап куйгач, мин укытучым Фђйзелхак 
абыйныћ исемен атадым. Аныћ белђн кызыксындылар, баш-
ларын чайкадылар. Чит илгђ чыкмыйча гына телне шулай 
љйрђнњ џђм љйрђтњ - аларныћ башына сыймый. Сыйныф-
ларны ике группага бњлмичђ, џђрбер класста 30 дан артык 
балага белем биргђн кешенећ ни дђрђќђдђ хезмђт иткђнен 
инде њзем, олыгаеп барганда тагын бер кат аћладым.

Менђ шулай итеп, мин бњгенге кљндђ дђ укытучыларым 
биргђн ныклы белем нђтиќђсендђ  рђхђтлђнеп яшим,  књп 
эшлим, акча табам. Наќия апа Мђхмњтова нигез салган, 
Мђсгудђ апа Мљхђмђтдинова дђрес саен мљстђкыйль эш 
эшлђтеп,  дђфтђрлђрне џђрдаим тикшереп,татар теленнђн 
безнећ белемебезне тирђнђйткђн. Ана телен яхшы белсђћ 
– башкалары ќићел бирелђ.

Башка тљбђклђрдђн килеп укыган студентлар безнећ рус 
телен бик яхшы белњебезгђ гаќђплђнђлђр иде. Рђшит абый 
Бђшђров Џђм Шђмсия апа Ибђтуллина хезмђтлђре бу.

Фоат абый Кљлђчев дђреслђрен методик яктан анализ-
лый башласаћ, ул гел проблемалы итеп укыткан икђн. Мир-
за Исмђгыйлов проблемалы укыту теориясе белђн бљтен 
дљньяда данлыклы галим. Бу теориянећ эчтђлеге “Эшлђп 
ашагыз ђле”, дигђнне аћлата. Ђ Фоат абый безне чынлап 
та “эшлђп ашарга” љйрђтте. Класс ќитђкчесе буларак та 
аныћ тактлылыгы, џђрвакыт оптимистик карашы безне 
џђрнђрсђгђ канатландыра иде. Мећ рђхмђт, Фоат абый!

Гаян апа Ђюпова дђреслђренећ ничек узганы џђрчак 
хђтердђ. Тезислар формасында, пунктлап бирђ иде ул ин-
формацияне. Ђ тарихтан бик књп мђгълњмат белергђ ки-
рђк бит! Ул тезислар бњген дђ хђтердђ.
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Чаћгы ярышыннан чабып килгђн кызларга Кђњсђр 
Гыйльфанов белђн Рифкать абый Тимеркђев кесђлђрен-
нђн кђнфит алып бирђлђр иде.

10 нчы класста укыганда, Зиннур абый диплом яклар-
га киткђч, укытучыбызны Хђй абый Гыйльфанов алыш-
тырды. Геометриядђн 5 дђрес рђттђн мине такта янына 
мђсьђлђ чишђргђ чакырды. Сыйныфташым Рифкать 
Гайнуллин тњзмђде, болай диде: “Абый, Сез Мљнирђне 5  
дђрес рђттђн такта янына чакырасыз, ни љчен? Мљнирђне 
шулай нык яратасызмени?” Дђрес беткђч, Хђй абый мине 
чакырып алды да: “Мљнирђ, чирек бетеп килђ. Мића бил-
ге чыгарасы бар. Мин Сезне тикшереп карарга булдым, 
ачуланмагыз!” – диде. Бу ысулны мин њземнећ практи-
камда еш кулланам. Нинди тђрбияви ысул!

Мђњлидђ апага – гербарийлар ясатып, мђктђп тђќри-
бђ участогында эшлђткђне, Гђбделхђй абый ЌиЏаншинга 
– трактордан курыкмаска, (машинага права алырга ќайлы 
булды), Зђйнак абый Ђџлиевка – автоматны 30 секундта 
сњтеп-ќыярга љйрђткђннђре, Шђрифќан абый Ахуновка 
– гимнастик књнегњлђре, Ђхђт абый Тљхвђтуллинга дђрес- 
лђрдђ ђйтеп куйган кызыклы “афоризмнар”ы  љчен мећ 
рђхмђтлђр яусын.

Авыл баласыныћ љйдђ дђ эше књп: мал–туар карарга, 
печђн чабарга, утын кисђргђ, кљтњ кљтђргђ, су ташырга, 
мичкђ ягарга, гомумђн, ир-ат Џђм хатын-кыз эшен эшлђр-
гђ кирђк. Дђреслеклђр белђн књмелеп утырган булмады. 
Язмача эшне генђ љй эше дип кабул иттек. Анысын да 
я тђнђфес арасында, я эш аралай гына эшлђп ата идек. 
Ђмма укытучыларыбыз биргђн белем безгђ лаеклы яшђр-
гђ, аягыбызда нык басып торырга ярдђм итђ. 

Исђннђргђ иминлек, саулык, озын шатлыклы гомер 
телим, фани дљньяга киткђннђрнећ урыннары оќмахта 
булсын.

Яр Чаллы педагогик институтыныћ роман џђм 
алман теллђре кафедрасы доценты

Мљнирђ Нђќметдинова (Бђхтегђрђева).
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Йомгаклау
Менђ, соћгы ќљмлђне тљгђллђп, нокта куяр вакыт та 

ќитте.
Кадерле кешелђрем – укытучылар турындагы истђлек-

хатирђлђр бђян итеп бетерелде. Китапны укып чыкканнан 
соћ, кемдер минем уй-фикерлђрем белђн бђлки килешмђс 
тђ. “Артык мактаган, укытучыларны књккђ чљйгђн”, дияр. 
Чљнки кайберђњлђр баласы яхшы укыса, њз тырышлыгы 
белђн укыды, начар укыса, укытучы балама њчекте, юнь-
ле белем бирмђде, дияргђ ярата. Дљрес, џђр џљнђр иясе 
арасында яхшылары да, яманнары да ќитђрлек. Ђ менђ 
мљгаллимнђрнећ ић начар дигђне дђ баланы кеше итђргђ 
тырыша, югыйсђ.

Ђйе, мактап яздым. Чљнки алар моћа бик-бик лаеклы. 
Укытучы да гап-гади кеше бит. Аныћ да эче тулы ут янган, 
ќаны кыйналган чагы була, ђ ул џаман сабыр гына укыта, 
дђрес бирђ, тђрбия кыла, њз баласына бирђсе мђхђббђтне 
књпме нарасыйга бњлђ...

Кояшта да таплар була... Шуны онытмыйк џђм укы-
тучы-тђрбиячелђребезгђ мактау сњзлђрен кызганмыйк. 
Чљнки изге хђдислђрдђ дђ ђйтелгђн бит: “Мђктђплђр џђм 
мљгаллимнђр – Аллаџыныћ бер бњлђгедер”, “Остазлар-
ныћ хакы ата-ана хакыннан ким булмас”.

Џђр сњзегез, дђресегез белђн
Љйрђттегез дљнья танырга.
Ходай безне њзе бњлђклђгђн:
Сезнећ кулда белем алырга.

Минем бу китабым безне укыткан, бњгенге кљндђ ђле 
исђн-сау булган мљгаллимнђребезгђ олы рђхмђтем, чик-
сез хљрмђтем, инде арабыздан киткђннђрнећ, мђћгелеккђ 
књчкђннђрнећ якты Рухына џђм Ќанына изге дога булып 
ирешсен. 

 Амин!
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Укытучыларныћ тљрле елларда тљрле 
сыйныфлар белђн тљшкђн фотолары

Язгы имтиханнар алдыннан. 1958 ел

Укытучы Нурулла џђм Фђйзелхак абыйлар љлкђн сыйныф 
укучылары белђн. 1956 ел
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Укытучы Ђминђ апа џђм вожатый  Флњрђ Шакирова 
4 сыйныф укучылары белђн. 1960 ел

Љлкђн сыйныф укучылары, укытучы Таќетдинова Мђњлия 
џђм практикантлар. 1958 ел
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Фђйзелхак абый, Ђдия апа џђм 1965 елгы чыгарылыш

Башлангыч укытучыларыныћ кићђшмђсе.
Сулдан: Кђлимуллина Роза, Гатауллина Мђэлњфђ, 

Мђхмњтова Наќия, Бђдертдинова Ђминђ, Кљлђчева Мђрьям, 
Гайнуллина Гљлсем. 1964 ел
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Зђйтњнђ апа њзенећ 4 сыйныфын бишенчегђ озата. 1973 ел

Мђктђпнећ ир-егет укытучылары: Ќиџаншин Габделхђй, 
Ахунов Шђрифќан, Насыйфуллин Фђрит, Кљлђчев Фоат, 

Тимеркђев Рифкат. 1973 ел
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Чыгарылыш 10 б сыйныфы укытучылары белђн истђлеккђ 
фотога тљшђлђр. 1974 ел

1975 елныћ май ае
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Укытучылар коллективы. 1993 ел

Яшь џђм љлкђн буын педагогларыныћ истђлеккђ тљшкђн 
фотосурђте. 1989 ел
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1993/94 уку елыныћ 1 сентябрь иртђсе

1955 елда мђктђпне бетергђн укучыларныћ 45 елдан соћ 
укытучылары белђн очрашу тантанасы. 2000 ел
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Укытучым,  каäерлем....

1965, 1966 елларда Бђзђкђ мђктђбен тђмамлаган 
укучыларныћ 40 елдан соћ очрашу бђйрђме. 2006 ел

1976 елгы чыгарылышныћ 30 елдан соћ очрашу иртђсе.
2006 ел
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Тђгђри гомер йомгагым...

Безне тђрбиялђгђн балалар бакчасы коллективы. Сулдан: 
Ш.Гљмђрова, О.Сабирова, Ш.Ибђтуллина, М.Зиннђтуллина, 

М.Ќиџаншина. 1948 ел

Балачак мизгеллђре... Бђзђкђ балалар бакчасы. Мин – 
икенче рђттђ, ућнан беренче. 1954 ел
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Чилђбе каласында яшђгђн вакыт

Дус кыз књршем Аля. 1961 ел, ќђй

Апамда кунакта. Мин џђм дус кызым Нурания (Турайдан). 
1965 елныћ ќђе
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8 нче сыйныф

Немец кызы ќибђргђн бњлђклђрдђн тљзелгђн стенд. 1965 ел

Гаугалы “чњмђлђ”. 10 нчы 
сыйныф

Туган мђктђбемдђ укыган чор
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Мђктђптђ алтынчы сыйныфта укыган чак. 1959 ел

11 нче сыйныф. 1966 ел
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Студент еллары

1971 ел, 5 нче курс1970 ел, 4 нче курс

“Мића 20 яшь” дигђн кичђ. 1967 ел
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Гаилђм
Тормыш иптђшем 

Рафис белђн без инде 
40 елга якын бергђ

Улым Айдар џђм 
киленебез Ландыш

Кызым Айгљл ире 
Валерий џђм кызы 

Аделина белђн

Кече кызым Айназ
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Мђктђптђ њткђн гомер...

Казанда экскурсиядђ. 1974 ел

5 нче сыйныфым белђн беренче њткђргђн чарадан соћ. 1974 ел
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Укытучым,  каäерлем....

Дружина советы ђгъзалары. 1980 ел

Туган якны љйрђнњче “Мирас” тњгђрђге ђгъзалары. 1993 ел



Рђмзия Мљхетдинова

204

Республиканыћ зона смотрында беренче урын алган 
“Серле сандык” тамашасы. 1999 ел

Драма тњгђрђге ђгъзалђре чираттагы спектакльдђн соћ.
1993 ел



205
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Мђктђптђн чыгарган соћгы сыйныфым. 2003 ел  
(сигез укучыныћ алтысы югары уку йортларына керделђр).

Шушы сыйныфымныћ чыгарылыш кичђсе.
Сулда:  беренче укытучылары Лилия Ефимова,

уртада – рус теле укытучысы Равилђ Кђлимуллина. 
2003 ел
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